
الباب الثانى

دراسة نظريات

المفهوم النظرى.1

ن الكريمآتعريف القر .أ

. و اصطالحا هو كالم اهللا تعاىل املعجز 1نقول قرأت الكتاب قراءة و قرآنا–"قراءة"القرآن لغة مصدر 

باآلذان، املنزل على رسوله وحيا، املكتوب ىف املصاحف و احملفوظ ىف الصدور، و املقروء باأللسن، و املسموع 

القرآن هو الكالم املعجز املنزل على النىب صلى اهللا عليه 2املنقول إلينا نقال متواترا بال شبهة، املتعبد بتالوته.

القرآن رسالة موجهة لكل البشرية وليس 3وسلم املكتوب يف املصاحف, املنقول عنه بالتواتر، املتعبد بتالوته.

ِإْن ل مكان و زمان (جلميع العاملني)، كما خيربنا اهللا سبحانه وتعاىل بقوله:لطائفة معينة، ولذلك فالقرآن عاملى لك

).27(سورة التكوير:ُهَو ِإالَّ ِذْمٌر لِّْلَعَلِمْنيَ 

ذا فإن النىب صلى اهللا عليه وسلم كان بشريا ونذيرا ومل يكن مسئوال عن الرافضني لرسالة اإلسالم.  و

رمي مرياثا عظيما للبشرية كلها. والقرآن كتاب اهللا، و موضوعه توحيد و تسبيح ولقد حقق الرسالة وترك القرآن الك

4اهللا الواحد الرحيم الكرمي، وتأمل صنع اهللا الرائع ىف الكون، و توجيه البشرية للطريق املستقيم ىف الدنيا واآلخرة.

، دار السالم للطبعة و النثر:  املعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالم احلديث للرتبية اإلسالميةمقرر لطلبة الصف اخلامس كلية التوحيد الثاىن1
49كونتور فونوروكو، ص 

نفس املرجع2
21.بريوت: دار العلم للمال يني. ص.مباحث يف علوم القرآنالدكتور صبحى الصاحل.. 3

.23القاهرة: دار املعارف.ص.م احلديث,القرآن الكرمي و العلالدكتور منصور حممد حسب النىب, 4



ن عند اهللا و أنه نقل إن القرآن حجة على الناس و أن أحكامه قانون واجب على املسلمني اتباعه أنه م

إىل املسلمني عن اهللا بطريق قطعي ال ريب ىف صحته و أنه من عند اهللا فهو إعجازه الناس عن أن يأتوا مبثله. إن 

أعظم معجزات نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم هو القرآن الكرمي، ألن كل نيب تكون معجزته مناسبة حلال 

لفصاحة و البالغة و فرسان الكالم و اخلطابة جعل اهللا معجزة نبينا حممد قومه، و لذالك ملا كان العرب أرباب ا

صلى اهللا عليه و سلم هى القرآن الكرمي.

تعريف سورة المؤمنون.ب

مسيت سورة " املؤمنون" الفتتاحها بقول اهللا تعاىل : (َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمنـُْوَن) مث ذكر أوصاف املؤمنني السبعة 

5اآلخرة وهو مرياث الفردوس.و جزاءهم العظيم يف

آية. 118و هى تتكون من سورة املؤمنون هى السورة الثالثة و عشرون ىف القرآن و من السور املكية. 

كان خلق رسول بالنعيم الدائم و املؤمنونقد فاز "الذين هم املؤمنون" لورود ذكر قصةملؤمنون مسّيت السورة بآو 

.القرآناهللا صلى  اهللا عليه وسّلم 

تعريف علم البالغة.ج

البالغة لغة هي الوصول واالنتهاء إىل الغاية املنشودة من الكالم الذي نريد إبالغه أو إيصاله إىل 

ا كل ما تبلّ 7. أما البالغة اصطالحا فهي تقع مبثابة وصف املتكلم.6األخرين غ به املعىن قلب البالغة بأ

.8السامع

.323م.ص.2007دمشق: دار الفكر, التفسري املنري( يف العقيدة والثريعة واملمنج, الدكتور وهبة الزحيلي, 5



ما "قال على اجلارم ومصطفى أمني ىف " البالغة هى تأديةوالبديعالبالغة الواحدة البيان واملعاىنكتا

املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا ىف النفس أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال 

9فيه، واألشخاص الذين خياطبون

مسات اإلعجاز الذى نزل به القرآن إن علم البالغة من علوم اللغة العربية املهمة اليت جاءت مسة من

.10الكرمي

تعريف علم المعانىد.

.11علم املعاىن هو أحد علوم البالغة الثالثة املعروفة: املعاىن و البيان والبديع

ا من إّرف السكاكى علم املعاىن بقوله" وقد ع نه تتبع خواص تراكيب الكالم ىف اإلفادة وما يتصل 

، والكالم 12االستحسان وغريه, ليحرتز بالوقوف عليها عن اخلطأ ىف تطبيق الكالم على ما يقتضى احلال ذكره " 

خرب من املباحث ىف علم املعاىن كما عرفنا أن البحث ىف علم املعاىن هو كالم خربيا كان أو إنشائيا.

خبريالالكالمه.

9. بريوت: دار الكتب العلمية. ص. . معني الطالب يف علوم البالغة علم املعاين علم البديع علم البيانحممد أمني الضناوي6
9. بريوت: دار الكتب العلمية. ص. . معني الطالب يف علوم البالغة علم املعاين علم البديع علم البيانحممد أمني الضناوي7
1جاكرتا:راجا غارافيندو فريسدا. ص. درس البالغة العربية.الدكتوراندوس احلج امحد بامحيد لسانس اداب. 8
10. جاكرتا: روضة فريس. ص. ضحةالبالغة الواعلى اجلارم ومصطفى أمني.9

5. بريوت: دار الكتب العلمية. ص. معني الطالب يف علوم البالغة علم املعاين علم البديع علم البيانحممد أمني الضناوي. 10
.25م. ص. 1985, بريوت: دار النهفة العربية,   علم املعاىنالدكتور عبد العزيز عتيق, 11
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هفإن طابق الواقع فقائلهعن قائلالنظروبقطع اخلرب هو ما حيتمل الصدق أو الكذب باعتبار الواقع, 

ما" البالغة الواض13صادق نه أهحة" فاخلرب ما يصح أن يقال لقائل. وقال علي اجلارم و مصطفى أمني يف كتا

هوإن كان غري مطابق له كان قائلصادقا,هقائل."فإن كان الكالم مطابقا للواقع كان 14صادق فيه أو كاذب

أمحد شاه يف كتابه" تلخيص يف علم املعاىن" فاخلرب هو كالم حيتمل الصدق اندوس احلاجكاذب. وقال الدكتور 

15.تهاوالكذب لذ

وما عندمها يسمى قيود الكالم إال املضاف إليه من املسند واملسند إليه، وصلة املوصول وعائده إذا كان 

سند واملسند إليه من األمساء املوصولة.امل

منه" فائدة ااخلرب" الغرضقال الدكتور عبد العزيز عتيق يف كتابه علم املعاىن" على أن اخلرب سواء أكان

ب اخلرب أن يأخذ يف اعتباره حالة حينبغي على صاأو "الزم الفائدة" اليأتى على ضرب واحد من القول و إمنا

. 16رب, وذلك بأن ينقله إليه يف صورة من الكالم نالئم هذه احلالة بغري زيادة أو نقصاناملخاطب عند إلقاء اخل

وللكالم اخلربي ركنان: مسند ومسند إليه وينقسم إىل مجلة إمسية و مجلة فعلية، فاملسند من اجلملة اإلمسية خرب 

وصولة، واملسند إليه فيها املبتداء املبتداء واملضاف إليه وصلة املوصول وعائده اذا كان املسند من األمساء امل

واملضاف إليه اذا كان املسند إليه أضيف إىل كلمة أخرى وكذلك صلة املوصول وعائده اذا كان املسند إليه من 

األمساء الوصولة، واملسند من اجلملة الفعلية الفعل، واملسند إلية الفاعل واملضاف إلية اذا أضيف إىل كلمة أخرى 

ل و عائده اذا كان املسند إليه "الفاعل" اسم املوصول.وكذلك صلة الوصو 

و. أضرب الخبر
جاكرتا: راجا غرافنض درس البالغة العريبة املدخل ىف علم البالغة و علم املعاىن, الدكتور اندوس احلاج امحد بامحيد لسانس اداب, 13

.34. ص. 1996فرسادا, 
ا اجلديد علم املعاين, بريت: دار الكتب العلمية, ص. 14 .55الدكتور بكري شيخ أمني, البالغة العربية يف ثو
8م, ص. 2012, بكنبارو: سوشكا فريس,  تلخيص ىف علم املعاىنأمحد شاه, الدكتور 15
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:17حكم اخلرب اي مضمونه ثالث حاالت هيإىل املخاطب بالنسبة 

اخلرب خاليا من التأكيد, يسّمى هذا الضرب من إليهأن يكون املخاطب خاىل الذهن من احلكم فيلقى.1

.اااخلرب إبتدئي

كقوله تعاىل:

)  23َوَقَضى َربَُّك ِاالَّ تـَْعُبُدْوا ِاالَّ اِيَاُه َو بِاْلَوِلَدْيِن ِاْحَسانًا"(اإلسراء: 

كالم اهللا تعاىل يف ذلك املثال يبّني أن اهللا تعاىل خياطب قوما ال يعلمون شيئا عن احلكم لذى تضمنه 

وبالوالدين اياه تعبودوا إّال أن الأمر (القوم)وكان اهللا تعاىل خيربهم(القوم الذين اليعلمون شيأ إن اهللا ياخلرب.

إحسانا. ولذلك هذه اآلية اقتضى أن يلقى إليه اخلرب خاليا من تأكيد.

الوصول إىل اليقني يف معرفته, و يف هذه احلال طلبخاطب مرتددا يف احلكم شاكا فيه, و يأن يكون امل.2

ا.الشك, ويسّمى هذا الضرب من اخلرب طلبيحيسن توكيده له ليتمكن من نفسه وحيل فيها اليقني حملّ 

)90كقوله تعاىل: إن اهللا يأمر بالعدل و اإلحسان(الّنحل: 

بتأكيد واحد وذلك ألن املخاطب عنده إملام باحلكم ولكنه يشك يف مضون اخلرب ةيف تلك االية مؤكد

ويرتدد يف التثبت منه فأقتضت احلال أن يلقي إليه اخلرب مقرونا مبؤكد واحد من قبيل االستحسان حىت يدفع عنه 

الرتدد و الّشك و لذلك أكدله الكالم مبؤكد واحد.

ؤكد أو أكثر, على يف هذه احلال جيب أن يؤكد له اخلرب مبأن يكون املخاطب منكرا حلكم اخلرب, و .3

.االقوة و الضعف. ويسّمى  هذا الضرب من اخلرب إنكاريحيث من هحسب درجة إنكر 

.53-52نفس املرجع, ص. 17



للَُّه َيْشَهُد ِإنَّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواكقوله تعاىل: 

).1(املنفقون:اْلُمَناِفِقَني َلَكاِذبُونَ 

إذا حضروا جملس رسول اهللا عليه وسلم قالو: نشهد إّنك لرسول اهللا نيفاألية السابقة بينت املنفق

م هذه (واهللا يعلم إّنك لرسوله) مجلة مؤكدة معرتضة تقرر مؤكدين كالمهم بأن و الالم ألعالمه بأن شهاد 

لوه عن اعتقاد. فهم كاذبون فيها ضمنوا كالمهم قامنطوق كال مهم ( واهللا يعلم إن املنافقني لكاذبون) تكذب ملا 

ا صادرة عن اعتقاد.  من أ

الدراسة السابقة.2

و التعليم بكلية الرتبيةلغة العربيةالقد قامت مبا يشابه هذا البحث إحدى الطالبات من قسم تدريس 

"دراسة حتليلية جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو هي الطالبة(نور الفوزية) حتت املوضوع 

الغرض .2013الباحثة ببكنبارو سنة توذلك حبث مكتىب و كتبيف سورة يس"خربيبالغية عن أغرض كالم 

عد الغرض اخلربي أغراض أخرى ما وللكالمهو فائدة اخلرب والزم الفائدة.ربياألساسى من إلقاء الكالم اخل

الوعظ ، و إظهار الفرح، و احلث على السعىي واجلد، و الفخر، و إظهار التحسرو ،األساسى و هى: إظهار الضعف

د من سياق الكالم و قرائن األحوال أى وهذه كلها تستفهم و تستفااإلسرتحام. ، و التذكري، و التوبيخ، و واإلرشاد

املخاطبني حني يلقى إليهم اخلرب وأحوال املتكلم حني يلقى إىل املخاطبني اخلرب.رتكيب النحوى وأحوال ال

الذى ربيالكالم اخلوكان هذا البحث "دراسة  حتليلية بالغية عن داللة أضرب اخلرب يف سورة املؤمنون.

. ابتدائي لداللة خيلو عن أدوات التوكيد ابتدائي و مايؤكد بواحد طليب وما يؤكد بأكثر من توكيد واحد إنكري

طليب لداللة على أن املخطاب مرتدد ال يعرف شيأ من مضمون اخلربأصال، و على أن املخطاب خاىل الذهن أى

ضمون اخلرب أصال.ملانكاري لداللة على أن املخطاب منكر و ،عن مضمون اخلرب أصال



". و يف سورة يسربيخعن حتليل أغرض كالم "هو البحث األول .والفرق بني البحث األول و الثاىن

أغراض عديدة، منها الغرض األساسى هو فائدة اخلرب و الزم الفائدة، و هناك أغراض أخرى ربيللكالم اخل

تستفهم من سياق الكالم و قرائن األحوال.

أحوال اللفظ العريب به هو يعرفعلم املعاىن."اخلرب يف سورة املؤمنونأضربعن داللة "والبحث الثاىن 

, املراد مبقتض احلال ىف التعريف هو أحوال املخاطب أمام حلالهذا اللفظ ما يقتضيه يطابق بواسطتهاالىت

ملضمون اخلرب, وبالنسبة إىل كون مرتددا, وإما أن يكون منكرا اخلرب, إما أنه املخاطب خاىل الذهن, و إما أن ي

, وإنكاري.ىبأضرب وهي خرب ابتدائي, وطلهذه األحوال فيكون اخلرب ثالثة 

لعمليالمفهوم ا.3

يأتى:كما العملية  م يقدم املفاهتالباحثة أن توأراد

من اآليات ما ربيالكالم اخلأضربالستخراج سورة املؤمنون ةصاوخباستحدام القرآن الكرمي .1

بأكثر من توكيد واحد.مؤكدن التوكيدات, وما هو مؤكد بتوكيد واحد, وما هوعهو خال 

الذى خيلو عن أدوات التوكيد ابتدائي و مايؤكد بواحد طليب وما يؤكد بأكثر من ربيالكالم اخل.2

توكيد واحد إنكري.



ا اخلرب إىل ابتدائ.3 هي: إّن, أّن, الم ي و طلىب و انكر ياألدوات لتوكيد اخلرب الىت يتضرب 

تدخل على املاضى, ضمر االبتداء, أّما الشرطية, السني الىت تدخل على املضارع, قد حرف التحقيق الىت 

الفصل"هو", القسم, أحرفه: "الباء و التاء والواو", نون التوكيد, احلروف الزائدة و هي إن وما, و ال, للتنبيه 

حرفان: أال و أما.

اخلرب استخدمت الباحثة املعيار اآلتى :أضربملعرفة داللة .4

من مضمون اخلربأصال.ابتدائي لداللة على أن املخطاب خاىل الذهن أى ال يعرف شيأ .أ

ب.  طليب لداللة على أن املخطاب مرتدد عن مضمون اخلرب أصال.

ضمون اخلرب أصال.ملج.   انكاري لداللة على أن املخطاب منكر 


