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الباب األول
مقدمة

خلفية المشكلة.1

ن فهما آللناس. فلذلك جيب علينا أن نعرف و نفهم القر رمحةوهدىالقرآن الكرمي 

ما اللغة العربية، إىل علوم كثرية والسيّ الناسملعرفة مقاصد آية القرآن  حيتاجو . جيدا و صحيحا

ساليب مستعملة ىف اللغة العربية عامة. كما عرفنا, أن القرآن منّزل أساليب آيات القرآن أألن 

.يتقن اللغة العربية لفهم ايات القرآن فهما دقيقاأنوينبغي باللغة العربية, 

حدى علوم اللغة العربية احملتاجة لنيل تلك األهداف. البالغة فن من الفنون إالبالغة 

فية بني اخلإليها الشخص ل, و تبنيادراك اجلمإيعتمد على صفاء االستعداد الفطرى ودقة 

صنوف األسالب.

ثالثة إحتواء على وجه عام و هى علم املعاىن, علم البيان, و علم هابحث فيتالبالغة 

ا يطابق مقتضى احلالعلم املعاىنالبديع. .1: "علم يعرف به أحوال اللفظ العرىب الىت 

ما الحيتمل فالكالم اإلنشائى هو .ن يكون خرباأو إما أاءاكالم، إما أن يكون إنشموضوعه  و 

فإن كان 3ته.اكالم حيتمل الصدق و الكذب لذهوربيالكالم  اخل2.الصدق و الكذب لذاته

, جاكرتا: راجاغرفنض املعاىن)درس البالغة العربية (املدخل ىف علم البالغة و علم الدكتوراندس احلاج امحد بامحيد, 1
32, ص. 1996فرسدا, 

, فاكن بارو: سوسكا تلخيص ىف علم املعاىن(مساعدة الطالب ىف تعلم علم املعاىن)الدكتوراندس احلاج امحد شاه, 2
8م.ص. 2012, فرس

.8نفس املرجع. ص.3
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الكالم اخلربي الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقا, و إن كان غري مطابق له كان قائله كاذبا.

ث علم املعاىن الذي احتوى على أضرب اخلرب.من مباح

هذا اللفظ ما يطابق بواسطتهايعرف به أحوال اللفظ العريب الىتعلمعلم املعاىن هو

.4حلالايقتضيه 

يكونحوال املخاطب أمام اخلرب, إما أنهو أهنا املراد مبقتض احلال ىف التعريف 

ملضمون اخلرب, وبالنسبة أن يكون منكرا, و إما أن يكون مرتددا, وإمااملخاطب خاىل الذهن

., وإنكارييب, وطليوهي خرب ابتدائأضربإىل هذه األحوال فيكون اخلرب ثالثة 

هذه يففب الوصول إىل اليقني يف معرفته, املخاطب مرتددا يف احلكم, ويطلإذا كان

احلال حيسن توكيده ليتمكن من نفسه. وحيل فيها اليقني حمل الشك. ويسمى هذا الضرب من 

اخلرب"طلبيا".

َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ املثل:

فهم بصفة اإلميان أي االتصوا وسعدوا,فاز قد أي "َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ "معىن قوله تعاىل

عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة أم روى النسائيو 5يق باهللا ورسله واليوم اآلخر.دالتص

املؤمنني: كيف كان ُخُلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت: كان ُخُلق رسول اهللا عليه وسلم 

, فاكن بارو: سوسكا تعلم علم املعاىن)تلخيص ىف علم املعاىن(مساعدة الطالب ىف الدكتوراندس احلاج امحد شاه, 4
1م.ص.2012فرس, 

330ص.م, 2008,سورية: دارالفكر-دمشق, منري يف العقدة والثريعة واملنهجالتفسريالزحيلي, ةالدكتور وهب5
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َعَلى َصَلَوِِْم مْ هُ نَ يْ ذِ الَّ إىل قوله تعاىل (وَ انتهت حىت .اْلُمْؤِمنـُْوَن "القرآن فقرأت  "َقْد أَفْـَلَح 

رف "قد" يف االية  حفكلمة 6) قلت: هكذا كان خلق رسول اهللا صلى  اهللا عليه وسّلم.ُحيَاِفظُْونَ 

ون اخلرب و ترمجتها ىف اللغة و تفيد تأكيدا ملضم"أفلح".ضىحتقيق لدخوهلا على الفعل املا

"sesungguhnya"اإلندونسية 

يف احلكم, وشكا فيه, ويطلب رتدداملفاألية الكرمية السابقة بينت حال املخاطب 

الوصول إىل اليقني يف معرفته. وىف هذه احلال حيسن توكيد اخلرب ليتمكن من نفسه. ويسمى هذا 

, وهذا الكالم من اجلملة الفعلية  االية فعل ماضىالضرب من اخلرب"طلبيا". اللفظ "أفلح"يف  هذه 

و تفيد حدوث فالح املؤمنون يف الزمن املاضى.

املخاطب منكرا حلكم اخلرب, و يف هذه احلال جيب أن يؤكد له اخلرب كان وكذالك إذا

بتوكيدين أو أكثر, على حسب درجة انكاره من جهة القوة و الضعف. ويسمى هذا الضرب من 

اخلرب"إنكاريا".

ْن َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َومِ ِإنـََّهاَكالَّ َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِحلًا ِفيَما تـَرَْكُت  املثل: 

َعثُوَن(املؤمنون: )100يـُبـْ

- 323م, ص.2008,سورية: دارالفكر-دمشق, منري يف العقدة والثريعة واملنهجالتفسريالدكتور وهب الزحيلي, 6
324
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املفرطنياحملتضر عند املوت من الكافرين أو العصاةحال هذا فاألية الكرمية السابقة بينت 

وهذا كله يدل على .و متين اإلنسان عند املوت الرجوع إىل الدنيا ليعمل صاحلا7.يف أمر اهللا تعاىل

أن متين العودة إىل الدنيا حيدث حال املعاينة للعذاب عند االحتضار, وحني النشور, وحني 

َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمْن َورَائِِهْم ِإنـََّهاَكالَّ (8احلساب, وحني العرض على النار, وبعد دخوهلم النار.

َعثُوَن) أي ال جنيبه إىل أي جييبهم اهللا تعاىل بقوله : كال و هي كلمة ردع وزجر,بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

, ال فائدة من الرجعة, فلو رّد ملا حمالة كل حمتضر ظاملال من أن يقوهلا وتلك كلمة البدّ طلبه,

َعثُوَن)تعاىلقولهبأن املراد 9عمل صاحلا. ؤالء إىل يوم الب( ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ 10حث.أن العذاب يستمر 

فهذه اآلية خترب أن املخاطب منكر حلكم التأكيد (َكالَّ و ِإنَّ).اداتايف هذه اآلية توجد 

اخلرب.

وأن , الكالمالصدق والكذب لذاتحيتمل فيهخربيكالم يف ذلك املثال  اآلية

املخطاب منكر للحكم الذي يرد إلقاؤه إليه فيجب تأكيد الكالم له, مبؤكد أو مؤكدين أو أكثر 

على حسب إنكاره قّوة و ضعفا.

اخلرب اليت أضرببومما سبق شرحه عرفنا  أن هناك اختالف يف فهم اآليات اليت أتت: 

أضرببالنظر إىل حيللها املفسر بتحليل بالغي والفهم بدون حتليل بالغي. وإذا حّللنا األيات

.428م.ص. 2007دمشق: دار الفكر, التفسري املنري( يف العقيدة والثريعة واملمنج, الدكتور وهبة الزحيلي, 7
429.نفس املرجع.ص, الدكتور وهبة الزحيلي8

.429م.ص.2007دمشق: دار الفكر, التفسري املنري( يف العقيدة والثريعة واملمنج, الدكتور وهبة الزحيلي, 9
430نفس املرجع.ص.10
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حنللها بتحليل بالغي ال مليف تلك اآليات. وإن بالغي عرفنا كيفية إلقاء اخلرب اخلرب بتحليل 

حال املخاطب وبالتايل النفهم إرادة اهللا يف تلك اآليات.نعرف 

احيتاج إىل علم املعاىن, خصوصهلفهمو اخلرب. أضربهي األمثلة من السابقة اآليات

هل لشخص فهمه اال اليسحيثمضمون أو مفهوم تلك اآليات من حيث مرادها البالغى،

إىل فهمه الدقيق إال مبساعدة علم املعاىن وحباصة مبساعدة علم املعاىن أي ال يصل الشخص 

يب، وإنكاري. و طلإىل ابتدائيربيمفهوم مضمون تنويع الكالم اخل

مفهوم اآليات مبساعدة علم املعاىن وبني مفهوم فرق بنيومماسبق ذكره عرفنا أن هناك

مضمون اآليات اآلتية من البيان السابق عرفنا أن ملعرفة وفهمعدة علم املعاىن.اآليات بدون مسا

حتتاج اىل دراسة عميقة عن علمربياآليات اآلتية بأسلوب الكالم اخلاخلرب وحباصةبأضرب

لشخص أن يفهم مقاصد بأضربه الثالثة، حيث ليس السهل ربياملعاىن والسيما الكالم اخل

ربيالثالثة بدون النظر إىل البحث ىف أضرب الكالم اخلربيبأضرب الكالم اخلاآليات اآلتية

، وكذلك اليسهل على شخص معرفة وفهم ربيوأحوال املخاطبني الذين يلقى إليهم ذلك اخل

أىربيمن آيات القرآن بدون مساعدة حبث داللة أضرب الكالم اخلرباألغراض من إلقاء اخل

.بأحسننستطيع أن نفهم آية القرآن الو بدون التحليل البالغى.

و مبعرفة أضرب الكالم اخلربى و أحوال املخاطبني الذين ألقى إليهم ذلك اخلرب تساعد 

ا عن مقتضى الظاهر وها هي السر خروجهإىل معرفة إجراء اخلرب على مقتضى الظاهر و إىل معرفة
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ز القرآن من حيث داللة أضرب ويع أسلوب الكالم اخلربى يف القرآن و هكذا السر ىف إعجابتن

الكالم اخلربى و اإلنكشاف هذا السر حيتاج إىل البحث العلمى العميق و املعترب.

,حتت املوضوع العلمىت الباحثة إىل القيام بالبحث, إجنذبقام على البيان السابق

"الخبر في سورة المؤمنونأضربدراسة تحليلية بالغية عن داللة "

إختيار الموضوعالدوافع في . 2

هذا املوضوع على أساس ما يلي:باحثةت الإختار 

للبحث ألنه يؤثّر فهم آيات القرآن.جذابباحثةهذا البحث عند ال.أ

فهم مقاصد يساعد الشخص إىلربيأضرب الكالم اخلالبحث يف داللة مضمون.ب

اآليات فهما عميقا ودقيقا.

يب، وإنكاري. تدافع إىل ابتدائي، وطلربيمعرفة البحث يف املراد بتنوين الكالم اخل.ت

.ربيغبة الشخص إىل دراسة آيات القرآن اآلتية بأسلوب الكالم اخلر 

.باحثةيكون البحث مطابقا بالعلوم اليت تتعّلمها ال.ث

هذا املوضوع مل يقم أحد ببحثه من قبل..ج
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صطالحاتتوضيح اال. 3

11.، درس، طالعى: البحث علمدراسةأ.

األحوال احلقيقة  ةعرفعلى حادثة ( إنشاء، عمل، وغري ذلك) ململعرفة حتليل: ب. 

.12(سبب ومسبب، حقيقة األمر، و غري ذلك)

نصب على البحث اجلانب الدالىل يف شرح األنبارى ج. الداللة : هذا البحث ي

للمفضليات.

احتمل .هو مضمون الكالم الذى 13اخلرب : إذا طابق الكالم للواقع أو خالف الواقع. د

.فيه الصدق أو الكذب

األخبار مثال للمخاطب الذي يلقى إليه خرب من :ربيالكالم اخلتنوّعاخلربأضرب. ه

اخلرب، وعندئذ هنتضمون خايل الذهن من احلكم الذيثالث حاالت: ففي احلالة األوىل قد يك

قد يكون تقتضي مطابقة الكالم حلالة أن يلقى إليه خرب جمردا عن أي تأكيد، ويف احلالة الثانية

رب ولكن علمه ميتزج بالشك وله تطلع إىل معرفة احلقيقة، ويف هذه املخاطب على علم ما باخل

للخرب من نفسه، ويف ك ومتكيناة حيسن توكيد اخلرب له إزالة للشاحلالة وطبقا ملقتضيات البالغ

11Departement Pendidikan Nasional. KBBI, Edisi Ketiga, (Studi: Penelitian ilmiah,
kajian, telaahan). Hlm. 1093 .

12 Ibid. hlm. 43 ( Analisis: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa ( karangan,
Perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ( sebab musabab, duduk
perkaranya, dsb).

.4.ص. نفس املرجالدكتور أمحد شاه.13
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جيب أن يلقى ولكنه منكر جاحد له ، وعندئذخلرببااحلالة الثالثة قد يكون املخاطب على علم

.14اخلرب مؤكدا مبؤكد أو أكثر تبعا لدرجة إنكاره قوة و ضعفا

االبتدائي اخلاىل عن التوكيد و الكالم ربي. هو تنويع الكالم اخلرب إىل الكالم اخلي

اإلنكاري املؤكد بأكثر من توكيد واحد.ربييب املؤكد بتوكيد واحد وإىل الكالم اخلالطلربياخل

يف املوجودربيالكالم اخلتنويعفاملراد باملوضوع هو البحث يف مفهوم أو مضمون

القرآن سورة املؤمنون.

ةالمشكل. 4

تقديم المشكالتأ.

يف سورة املؤمنون.خربيأشكال كالم )1

ربياخلالكالمإفادة )2

اخلرب.من إلقاءالغرض )3

من الغرض األساسى.إلقاء اخلربخروج أغراض)4

ن الغرض األساسى.عإلقاء اخلرب أسباب خروج )5

ربيالكالم اخلأضرب)6

38-37م.ص. 1985داراملهفة العربية, الدكتور عبد العزيز عتيق, ىف البالغة العربية علم املعاىن, بريوت:14
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اخلربأضربداللة )7

.ىف فهم اآلياتربياخلإلقاء الكالم ريتأث)8

تحديد المشكالت.ب

اخلرب املوجودة أضربيفهاحتّددباحثةعلى املشكالت الىت وجدت يف البحث, الاوفق

تها.دالليب واالنكاري, و الطلل على االبتدائي و تيف سورة املؤمنون الىت تشم

تكوين المشكالتج.

اخلرب يف سورة املؤمنون ؟أضربما )1

يف سورة املؤمنون؟ربياخلالكالم يف تنويعداللةالما)2

أهداف البحث و فوائده. 5

البحثهدافأأ. 

البحث كما يلى:أهداففتكوين املشكالت السابقة, إضافة إىل

اخلرب يف سورة املؤمنون .أضربمعرفة )1

يف سورة املؤمنون.اخلرب املوجودة أضربداللة ملعرفة  )2
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فوائد البحثب.

.ربيالكالم اخلأضرباعرتافا لقارئ القرآن عن  داللة )1

سورة املؤمنون.رب يف اخلأضربعن داللة ةزيادة معرفة الباحث)2

منيإلقاء كالم خرب من م البالغة يف أخذ أمثلة عن الغرضملساعدة متعّلم عل)3

القرآن.آيات

فهم املراد باآليات اآلتية ملساعدة الطالب يف فهم القرآن الكرمي على وجه عام و )4

وجه خاص.علىعلم البالغة ربيبأسلوب الكالم اخل

الشهادة اجلامعية للدرجة االوىل يف قسم لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل )5

تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية 

.احلكومية رياو


