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ملخص

فى القرآن الكريم (سورة آل يعن فائدة كالم خبر بالغي: تحليل)2014نينج سيتي (
عمران)

القرآن الكرمي رمحة للعاملني. فلذالك جيب علينا أن نعرف و نفهم القرآن فهما جيدا 
العربية وصحيحا. أما القرآن منّزل باللغة العربية، فلذلك ملعرفة القرآن وفهمه، حيتاج إىل علم اللغة 

خصوصا علم البالغة. البالغة  هي تعتمد على صفاء االستعداد الفطرى و دقة إدراك اجلمل، 
وتبني الفروق اخلفية بني صنوف األساليب. علم املعاىن من علوم البالغة، وكالم خربي حبث من 

ب.مباحث ىف علم املعاىن. الكالم اخلربي هو ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذ

). ما 1الباحثة أخذت العينة يف سورة آل عمران. أما املشكالت يف هذا البحث فهي: 
). ما فائدة  كالم خربي يف سورة آل عمران.2أقسام كالم خربي يف سورة آل عمران. 

هذا البحث حبث وصفي باستعمال جدول. املنبع األول من مجع البيانات هو القرآن 
ذا البحث منها كتاب البالغة والتفسري.الكرمي، واملنبع الثاىن هو   كتب تتعلق 

). أقسام كالم خربي الذي جاء 1بعد ما قامت الباحثة ببحث وأخذت النتائج كمايلى:
آيات. أما 17). أقسام الكالم اخلربي الذي جاء جبملة فعلية هو 2آيات. 22جبملة امسية هو 

) إثبات املسند إىل املسند إليه  1مسية فهو:فائدة الكالم اخلربي يف سورة آل عمران من مجلة ا
17) و فائدة الكالم اخلربي من مجلة فعلية فهو حدوث الشئ ىف زمن معني هو 2آيات 22هو

آيات
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ABSTRAK

Neng Siti (2014) : Analisis Balaghah tentang Faedah Kalam Khobari dalam
Al- Qur’an (Surah Ali-Imran)

Al- Qur’an adalah rahmatan lil ‘alamin, oleh karena itu wajib bagi kita
untuk memahaminya dengan pemahaman yang baik dan benar. Al-Qur’an
diturunkan dengan berbahasa arab, oleh karena itu untuk mengetahui dan
memahaminya membutuhkan ilmu- ilmu bahasa arab khususnya ilmu balaghoh.

Balaghah adalah suatu disiplin ilmu yang berlandaskan kejernihan jiwa
dan ketelitian menangkap keindahan dan kejelasan perbedaan yang samar diantara
macam-macam uslub. Salah satu cakupan ilmu Balaghah adalah ilmu Ma’ani.
Kalam khabari merupakan cabang dari ilmu Ma’ani. Kalam khabari adalah
kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta.

Penulis mengambil sampel dalam surah Al-Imran. Adapun permasalahan
dalam penelitian ini adalah: 1). Apa saja bentuk Kalam Khabar  dalam surah Al-
Imran. 2). Apa saja faedah kalam khobari dalam Surat Al- Imran

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan tabel.
Sumber utama pengumpulan data yaitu al-Quran dan sumber kedua adalah buku-
buku yang berhubungan dengan penelitian seperti buku balaghah dan tafsir.

Setelah penulis melaksanakan penelitian ini maka diambil kesimpulan
sebagai berikut: 1). Bentuk kalam khabari dalam surah Al-Imran yang terdiri dari
jumlah ismiyah dengan 22 ayat. 2). Bentuk kalam khabari dalam surah Al-Imran
yang terdiri dari jumlah fi’liyah dengan 17 ayat. Adapun faedah kalam khobari
dalam surat Al- Imran yang terdiri dari jumlah ismiah adalah 1). Mengisbatkan
musnad pada musnad ilaih sebanyak 22 ayat, dan 2). Faedah kalam khobari dalam
surat Al- Imran yang terdiri dari jumlah fi’liah yaitu menjelaskan kejadian sesuatu
pada zaman tertentu sebanyak 17 ayat.
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ABSTRACT

Neng Siti (2014) : The Analysis Of Balaghah About The Advantage Of Kalam
Khabari In Qur’an (Surah Ali Imran)

Al-Qur’an bring the mercy for all of humans. To achieve that situation  we
must to know and understand about al-Qur’an well and correctly. Al-Quran was
bringed by Arabic language, than to know and understand it, needed knowledge of
Arabic language especially knowledge of Balaghah. Balaghah is a discipline of
knowledge that have base spirit clarity and accuracy to catch the beauty and a
different clarity dim between many uslub. One the include of Balaghah
knowledge is Ma’ani knowledge. Kalam khabari is a sentences hich from that
discussion we can say correct person or lier.

Writer take the sample in Surah Al imran. As to the problem in this
research is: 1). What are the form of Kalam Khabari in Surah Al imran. 2). What
are the advantage of kalam khabari in Surah Al imran.

This research using the diskriptif analysis wisth using a table. The
emphasize source of data collection is al-Qur’an and the second source is some
books that have connection with this research, like a Balaghah and Tafseer Books.

After Writer do this research, than we can take a conclusion bellow: 1).
The form of kalam khabari in Surah Al imran is jumlah ismiyah with 22 verses
and jumlah fi’liyah 17 verses. 2). The advantage of kalam khabari in Surah Al
imran is itsbatu al musnad ila musnad ilaih 22 verses and hudutsu asy syain fi
zamanin muayyanin 17 verses.



الشكر و التقدير

إن احلمد هللا الذى أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات ىف العامل وبعث 

رسوله من العربيني. والصالة والسالم على من ال يفرق بني العربيني واألعجميني ىف كل أحوال 

بعون. أما بعد.وواجبات سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى أله وصحبه أمجعني وحنن له تا

من واجبة الباحثة كتابة البحث الستكمال شرط من شروط مقررة لنيل الشهادة اجلامعية 

للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكّلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 

القرآن ىفيرب خكالم فائدة  عنحتليل بالغي"حتت املوضوعاإلسالمية احلكومية باكنبارو رياو 

")آل عمرانسورة (الكرمي

أيقنت الباحثة أّن يف كتابة هذا البحث األخطاء لقلة علوم و ادراكها. و لذلك ترجو 

و أّمتت الباحثة من مساحة مجيع القرّاء أن يقدموا اإلصالح و اإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة. 

ضيلة املشرف وإرشاداته.الباحثة هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من ف

وكذلك تقدمت الباحثة شكرا جزيال لوالدّي احملبوبني اللذين قاما برتبييت وتزويدي ودافعاين 

ما.  أن نترجو وأخواتى و اخواىن الذينواليزاالن يدعوان اهللا لنجاحي، بكل صربمها ولطفهما ومود

مث شكرا كثريا يف توجيه الباحثة لكتابة يف محاية اهللاناجلميع أسريت لعلو يف التعلم، ةكون ناجحأ

هذا البحث: 



حممد نذير كرمي املدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية احلاجاألستاذ.1

.رياوب

.كلية الرتبية والتعليملالدكتور احلاج مسعود زين املاجستري العميد .2

.ية الرتبية والتعليمكللالدكتور احلاج نصر الدين املاجستري نائب العميد األول .3

.كلية الرتبية والتعليملنائب العميد الثانية سري مرحيايت املاجسترية .4

.كلية الرتبية والتعليملنائب العميد الثالث الدكتور كسنادي املاجستري .5

والتعليم.دريس اللغة العربية بكلية الرتبيةقسم تلرئيس الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري ال.6

.قسم تدريس اللغة العربيةالكاتب املاجستريالويزار .7

الذي قد شرفين يف كتابة هذا البحث، رياملاجستيدندوس إرمان جمالدكتور احملرتمفضيلة.8

ية و الثمينة عسى اهللا أن والذي قد أرشداين و وجهاين باإلرشادات و التوجيهات الغال

خري اجلزاء يف الدنيا و اآلخرة.جيزيه

د شاه املاجستري الذى قد نفعين بكثرة نصائحه الغالية و الثمينة، و بكثرة الدكتورندوس أمح.9

السديدة و خباصة يف هذه الدراسة. أسأل اهللا ان جيزيه اجلزاء الوفري يف الدارين.هتوجيهات

الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.املعلمنيفضيلة.10

جلميع إخواين ،صغريا وال يزاالن يدعوان اهللا لنجاحيلوالدى احملبوبني الذين ربياين .11

وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو 

م املاد إلستكمال هذا البحث.ية و املعنوية على مساعدا



وأدعو اهللا تعاىل وأخريا، جزاهم اهللا وإيانا مجيعا خري اجلزاء وبارك اهللا فينا ىف الدنيا واآلخرة. 

عسى أن يساعدين وإياهم ىف احلياة وجيمعىن وإياهم ىف اآلخرة مع سيد املصطفى صلى اهللا 

عليه وسلم. واهللا اليضيع أجر من أحسن عمال.

1435ربيع األول 20باكنبارو،

21ه

م2014يناير 

نينج سييت               

11012200365القيد:رقم
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