
األولبابال

مقدمة

لةخلفية  المشك.أ

و ىف ىف اللغة مبعىن القراءة.القرآنمصدر من : قرأ، يقرأ، قرآءة أو قرآنا، و القرآن

1صطالح هو كالم اهللا املنزل عل حمّمد صّلى اهللا عليه و سلم املتلو املتواتر.الا

مني على قلب رسول هو كالم اهللا الذى نزل به الروح األالقرآنيعرف عبد الوهب خالف

اهللا حممد ابن عبداهللا بألفاظه العربية و معانيه احلقة، ليكون حجة للرسول على أنه رسول اهللا، 

داه، و قربة يتعبدون بتالوته. و هو املدون بني دفىت املصحف، املبدوء  ودوستوراً للّناس يهتدون 

تر كتابة ومشافهة جيال عن جيل حمفوظا بسورة الفاحتة، املختوم بسورة الناس، املنقول إلينا بالتوا

" من أي تغيري أو تبديل مصداق قول اهللا سبحانه فيه
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ألمته وملن احتاج إىل اإليضاح القرآنأرسل اهللا الرسول ليوضح و يبّني مقاصد آيات 

القرآنمنّزل باللغة العربية و ليس من السهل لكل اإلنسان أن يعرفه و يفهمه. نالقرآوالبيان ألن 

الكرمي رمحة وهدى للناس، فلذلك جيب علينا أن نعرفه و نفهمه فهما جيدا و صحيحا.

الكرمي حيتاج إىل علوم كثرية و منها علوم اللغة العربية، ألن القرآنوملعرفة مقاصد آيات 

منّزل القرآنالكرمي أساليب مستعملة ىف اللغة العربية عامة. كما عرفنا، أن القرآنأساليب آيات 

باللغة العربية، كقوله تعاىل " 



):وليس القول 3الزخروف (

الكرمي تفهم بدون معرفة اللغة العربية. القرآنصحيحا أن مقاصد آيات 

يس هناك شّك أن اللغة العربية مهّمة جّدا على كل اإلنسان الذى يريد أن يفهم مضمون ل

. وللغة العربية عدة ختصصات علمية، الصرف و اإلعراب (و جيتمعهما اسم النحو)،القرآن



والرسم، واملعاىن، والبيان، والبديع، والعرض، والقواىف، وقرض الشعر، واإلنشاء، واخلطابة، وتاريح 

3ب، ومنت للغة.األد

البالغة من علوم اللغة العربية احملتاجة إليها لنيل تلك األهداف. و البالغة ىف اللغة هي 

ولذالك البالغة هي 5أما ىف االصطالح هى تقع مبثابة وصف املتكّلم.4الوصول و األنتهاء.

من تأدية املعىن اجلليل واضحًا بعبارة صحيحة فصيحة، فليست البالغة قبل كل شي ء إّال فنا

الفنون يعتمد على صفاء االستعداد الفطرى و دقة إدراك اجلمال، و تبني الفروك اخلفية بني 

6صنوف األساليب.

البالغة تتكون من ثالثة علوم هى علم املعاىن، علم البيان، و علم البديع. علم املعاىن هو 

ا يطابق مقتضي احل و يبحث ىف علم املعاىن  7ال.علم تعرف به أحوال اللفظ العرىب الىت 
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لغة اإلجياد و ىف إصتالحاكالم، إما أن يكون إنشاء أو إما ان يكون خربا، فالكالم اإلنشائى

، حنو اغفر ز ارحم.قال لقائله أنه صادق فيه أو كاذبهو ما ال يصح أن ي

ى  اإلنسشاء الطليب هو الذو اإلنشاء ينقسم إىل قسمني: إنساء طليب و غري طليب.

يستوجب حدوث شيء غري متحقق وقت الطلب، أما اإلنشاء غري الطلىب فهو ال يستدعى 

مطلوبا. فاإلنشاء الطلىب  يستخدم صيغا متعددة هو األمر،النهي، االستفهام، التمىن،النداء، 

وغري الطلىب يستخدم صيغا متعددة هو صيغ قسم، التعجب، الرتجى، كم اخلربية، املدح و 

8الذم، القعود.

هو ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكالم ربياخلالكالمو 

والفرق بني كالم 9مطابقا للواقع كان قائله صادقا، و إن كان غري مطابق له كان قائله كاذبا.

خربي و إنشاءى هو إذا كان الكالم وجود خارجي قبل النطق به فهو اخلرب، وإذا مل يكن له 

10جي قبل النطق به، فهو اإلنشاء.وجود خار 

50. فاكن بارو: سرسكا فرس. ص. 2012. خیص فى علم المعاني. تلالدكتورندوس الحاج أحمد شاه8
139. مصر: دار املعارف. ص.البالغة الواضحة يف البيان و املعاىن والبديع. 2007علي اجلارم و مصطفى أمني. 9

75. بیروت: دار الثقافة اإلسالمیةزص. البالغة العربیة فى ثوبھا الجدید. 1982بكر شیخ األمین. 10



لكل خرب و انشاء ركنان: مسند و مسند إليه. و يسّمى األول حمكوم به و الثاىن حمكوم 

عليه. و يكون املسند فعال إن كان الكالم مجلة فعلية، وخرب املبتدأ إن كان الكالم مجلة امسية، و 

11دأ إن كان الكالم مجلة امسية.يكون مسند إليه فاعال إن كان الكالم مجلة فعلية، و مبت

و ينقسم اخلرب حبسب أضربه إىل ألوان ثالثة: خرب إبتدائى وهو ما خال من كل توكيد، خرب 

طليب وهو ما أكد مبؤكد واحد، و خرب إنكاري وهو ما زاد توكيده على مؤكد واحد.

مع يتكون من اجلملة الفعلية فتفيد على حدوث شيء يف زمن معنيربيالكالم اخل

12شيء لشيء آخر.إثباتاإلستمرار و التجددى، و من اجلملة االمسية و هي تفيد على 

كما يايل :ربيفائدة اخلرب االساسية من الكالم اخل

تفيد حدوث شيء يف زمن معني مع اإلستمرار و التجددى)1

" الكرمي القرآناملثال من 
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 (آل عمران )

عليك يا حمّمد با حلق الذى ال شك و ال شبهه فيه، مصدقاً القرآنو اهللا هو الذى نّزل 

ومؤيداً ما تقّدمه من الكتاب املنزل على األنبياء السابقني، و هو تقديق إمجايل  ال تفصيلي  ىف 

لوحى و أصل  الرسالة الداعية إىل توحيد اإلله و مكارم األخالق، و إخبار و البشارة، أصل ا

فهي تصديق مبا أخربت به و بشرت من الوعد من اهللا بإرسال حمّمد صلى اهللا عليه و سلم 

13العظيم عليه.القرآنوإنزال 

ل" و الفاعل (ضمري وإذا تأملنا تلك اآلية وجدنا مجلة " نّزل " الىت ترتكب من الفعل " نزّ 

مسترت تقديره "هو")،  وهذه هي ما أشار إليها علم النحو،و إذا حنّلل هذه اآلية مستعينا على 

اإلبتدائى من مجلة فعلية تتكون من ربيعلم املعاين فوجدنا أن هذه اآلية نشتمل على الكالم اخل

ث اإلنزال ىف الزمن املاضى. الفعل (املسند) و الفاعل (املسند إليه) و نستفيد منها إفادة حدو 

ىف الزمان املاضى فحسب. القرآنأال ترى أن اهللا بّني لنا حدوث نزول 

لد الثاىن).األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. 13 . دمشق: دار 2007التفسري املنري ىف العقيدة والشريعة و املنهج ( ا
159الفكر.ص.



الذى يوجد يف تلك اآلية، حيتاج إىل علم املعاىن، و به نستطيع خربيولفهم فائدة كالم 

منها فال نستفيد ربيأن نفهم تلك اآلية  فهما جيدا و صحيحا، فإن مل نعرف فائدة الكالم اخل

عن احلكم الذي تضمنته هذه اآلية. هناك فرق واضح بني ما أشار إليه علم النحو و بني ما 

أشار إليه علم املعاىن من مضمون اآلية حيث لن ندرك مضمون اآلية بدون إستخدام علم 

مجلة فعلية كانت أو امسية.ربياملعاىن خباصة اإلفادة من الكالم اخل

شيء لشيء آخرإثباتتفيد )2

" الكرمي القرآنملثال من ا





  (الفتح )............



إن حمّمداً رسول اهللا من عند اهللا حقًا بال شك و ال ريب. و إن صحابته ميتازون با لشدة 

14و الغلظة و الصالبة على من جحد باهللا و عاداهم و بالرقة و الرمحة على بعضهم بعضاً.

535.ص.نفس املرجع14



الكالم من تلك االية يتكون من اجلملة االمسية النه مركبة من املبتدأ و اخلرب، و املبتدأ من 

ك األية هو "حمّمد" و خربه " رسول اهللا"، وهذه هي ما أشار إليها علم النحو، و إذا حنّلل تل

اإلبتدائى ربيهذه اآلية مستعينا على علم املعاين فوجدنا أن هذه األية تشتمل على الكالم اخل

الكالم من مجلة امسية تتكون من املبتدأ (املسند إليه) و اخلرب (املسند)  و ليس الفائدة من هذا

صفة رسولية إىل نبينا حمّمد صلى اهللا عليه وسّلم بدون النظر إىل حدوث و استمرار.إثباتإالّ 

. و لفهم معرفة فوائد  خربيو ىف األيتني السابقتني هي املثاالن لفائدتني من فوائد كالم 

يعىن ، خصوصا يف سورة آل عمران حيتاج إىل علم البالغةالقرآنالذى يوجد يف خربيكالم 

.خربيعلم املعاىن، خصوصا البحث كالم 

و هو علم املعاىن خربيعرفنا مما سبق أن ملعرفة فائدة اخلرب حنتاج إىل علم يتعلق بكالم 

. خربيالىت أتت بأسلوب كالم القرآنوبه نستطيع أن نفهم فائدة مضمون آيات 

من اإلعراب كالفاعل أو طبعا أن علم النحو يوصلنا إىل معرفة وظيفة كل كلمة داخل مجل

الىت أتت القرآناملفعول مثال، وال نصل به إىل معرفة فائدة من الفوائد الىت تضمنتها آيات 

و لذالك أرجوا ألساتذ اللغة العربية ىف املدارس امسية كانت أو فعليةخربيبأسلوب كالم 



خربي وجدنا كثري من القرآن ليأخذو مثال من مجلة إمسية أو مجلة فعلية من القرآن الكرمي. وكالم 

عن تحليل بالغيو هى ما يدافع الباحثة إىل القيام بالبحث العلمى حتت املوضوع "الكرمي

".الكريم "سورة آل عمرانالقرآنفى خبريفائدة كالم 

الدوافع في إختيار الموضوع.ب

اختارت الباحثة هذا املوضوع على أساس ما يلي:

.القرآنذب بالبحث ألنه يؤثّر ىف فهم آيات هذا البحث عند الباحثة جم.1

بدون معرفة فائدة اخلرب فهما عميقا.ربيلن يفهم الناس بدقة عن فائدة الكالم اخل.2

يكون البحث مطابقا بالعلوم اليت تتعّلمها الباحثة..3

أيقنت الباحثة أن البحث حيتاج إىل حتليل عميق.4

امعة سلطان شريف قاسم االسالمية هذا املوضوع مل يقم أحد ببحث من قبل  ىف ج.5

احلكومية رياو.

ج.  توضيح االصطالحات



15. حتليل: طلع، ضد تركيب.أ

16: هو كالم حيتمل فيه الصدق والكذب لذاته.خربي. كالم ب

املسند إىل املسند إليه أو حدوث الشئ (الفعل) ىف زمن معني. إثبات. فائدة كالم خربي ج

د. المشكالت

تقديم المشكالت.1

مشكالت  خربيعلى األخص الذي يتعّلق بكالم القرآنىف البحث عن أساليب آيات 

كثرية،  منها:

يف سورة آل عمرانخربيأساليب كالم .1

املوجودة ىف سورة آل عمرانربيأقسام الكالم اخل.2

املوجودة ىف سورة آل عمرانربيفائدة الكالم اخل.3

آل عمرانأضراب الكالم اخلربي املوجودة ىف سورة .4
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ىف سورة آل عمران خربيالغرض من إلقاء كالم .5

عن الغرض األساسى ىف سورة آل عمران ربيخروج الكالم اخل.6

عن الغرض األساسى إىل أغراض أخرىربيأسباب خروج الكالم اخل.7

تحديد المشكالت.2

و و لكثرة املشكلة املوجودة ىف هذا البحث حيث ال ميكن للباحثة أن تبحثها كلها 

لذلك حتددها الباحثة ىف:

أساليب الكالم اخلربي املوجودة ىف سورة آل عمران.1

فوائد الكالم اخلربي املوجودة ىف سورة آل عمران .2

تكوين المشكالت.3

املوجودة يف سورة آل عمران؟ربي. ما أساليب الكالم اخل1

املوجودة يف سورة آل عمران؟ربي. ما فائدة الكالم اخل2



لبحث و فوائدهه. أهداف ا

البحثهدافأ. أ

إعتماد على تكوين املشكالت السابقة، فأهدف البحث كما يلى:

يف سورة آل عمران.ربيملعرفة أساليب الكالم اخل.1

يف سورة آل عمران.ربيملعرفة فائدة الكالم اخل.2

فوائد البحث.ب

ربيائدة الكالم اخل. لزيادة معرفة الباحثة عما يتعلق ببحث علم املعاىن وال سيما ف1

.القرآناملوجودة ىف آيات 

الكرمي على وجه عام و فائدة الكالم اخلربي القرآن. ملساعدة الطالب يف فهم 2

وخباصة ىف سورة آل عمران.القرآناملوجودة ىف آيات 

.القرآنمن آيات خربي. ملساعدة املتعّلمني علم البالغة يف أخذ أمثلة فائدة الكالم 3

ساعدة األساتذ اللغة العربيىة ىف أخد أمثلة من مجلة فعلية و مجلة إمسية من آيات . مل4

القرآن الكرمي ىف تدريس اللغة العربية ىف املداريس أو املعاهد.



. لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل ىف قسم 5

م جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعلي

احلكومية رياو.


