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دراسة نظريات

. المفهوم النظرى1

القرآنتعريف .أ

ءة  أوقرآنا معناها اجلمع و الضَم حروف و قول امصدر من : قرأ، يقرأ، قر القرآن

و ىف االصطالح هو كالم اهللا املنزل عل حمّمد صّلى اهللا عليه 1من جزء اىل جزء آخر مبرتب.

2و سلم املتلو املتواتر.

ملعجز، املنزل على خامت األنبياء و املرسلني، بواسطة األمني جربيل هو االقرآن

عليه السالم املكتوب ىف املصاحف، املنقول الينا بالتواتر، املتعّبد بتالوته، املبدوء بسورة 

3الفاحتة، املخّتم بسورة الناس.

1 Rosihon Anwar، Pengantar Studi Islam.2009. Baadung: CV Pustaka Setia. Hlm.
162. (Secara etimologi Al-Qur’an berasal dari kata “qara’a، yaqra’u، qira’atan، atau
qur’anan” yang berarti mengumpulkan (al-jam’u) dan menghimpun (al-dhammu)
huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur.)

3لسعدية. ص .جاكرتا: املكتبة ا،1966.علم التفسري،ماوردى حمّمد 2



ليكون وهذا تعريف متفق عليه بني العلماء و األوصوليني أنزله اهللا تبارك و تعاىل 

دستور لالمةو وهداية للحق، و ليكون آية على صدق الرسول، و برهانا ساطعاعلى نبوته و 

4رسالته، وحجة قائمة إىل يوم الدين نشهد بأنه تنزيل احلكيم احلميد.

هو كالم اهللا الذى نزل به الروح األمني على القرآنيعرف عبد الوهب خالف

لفاظه العربية و معانيه احلقة، ليكون حجة للرسول على قلب رسول اهللا حممد ابن عبد اهللا بأ

داه، و قربة يتعبدون بتالوته. و هو املدون بني دفىت  أنه رسول اهللا، ودوستوراً للّناس يهتدون 

املصحف، املبدوء بسورة الفاحتة، املختوم بسورة الناس، املنقول الينا بالتواتر كتابه ومشافحة 

تغيري او تبديل مصداق قول اهللا سبحانه فيه" جيال عن جيل حمفوظا من أي 





: 5).9(احلجر

6جاكرتا: ديناميكا بركة ألوتاما.ص. ،القرآنالتبيان ىف علوم ،حمّمد علي الّصا بوين3
7ص.نفس املرجع.4
23احلرمني. ص. ،2004.علم اصول الفقه،عبد الوهب خالف5



كله متواتر بني املسلمني كتابة و حفظا و أنه بتعبد بقراءته و تالوته و القرآنأن 

عىن و هو وحي اهللا العام أنه هو الوحي الذى جتب كتابته و كل سورة منه معجزة باللفظ و امل

و إحدى منها هي القرآنسورة  ىف 114و يتكون من  6للبشر ىف كل زمان و مكان.

سورة آل عمران الىت اخرتت الباحثة هلذا البحث.

سورة آل عمران.ب

ا مائتان، مسيت بسورة آل عمران  سورة آل عمران  نزلت ىف املدينة وعدد آيا

أيضامسيتو 7ها قصة عن ولد عيس عليه سالم و غريها.ألن فيها قصة آل عمران و في

السورة سورة آل عمران إليراد قصة أسرة عمران والد مرمي أم عيسى فيها، وإعداد مرمي اليت 

ا أمها للعبادة، وتسخري الّله الّرزق هلا يف احملراب .نذر

عمران سورة آل عمران أطول سورة ىف مستوي الثاين بعد سورة البقرة. سورة آل

وسورة البقرة مها الزهروان، كما قال رسو ل اهللا صلى اهللا عليه و سالم " تعلموا سورة البقرة 

4جاكرتا: املكتبة السعدية. ص.،1966.علم التفسري،ماوردى حمّمد6
Versi21،Hak cipta Hanya Milik Allah ( Agustus 2004) 7Al- Qur’an Digital،



ما غمامتان  ا يظالن صاحبامها يوم القيمة، كأ ا الزهروان و إ أو –وسورة آل عمران، فإ

8أو فرقان من طري صواف".–غيابتان 

تضّمنت هذه ة هلا فائدة كثرية منها إخرتت الباحثة هذه السورة ألن هذه السور و

فقد أثبتت اآليات وحدانية الّله، الّسورة الكالم على جانيب العقيدة والّتشريع، أما العقيدة:

والّنبوة، وصدق القرآن، وإبطال شبهات أهل الكتاب حول القرآن والّنيب حممد صّلى الّله 

اإلسالم، ومناقشة النصارى يف شأن عليه وسّلم، وإعالن كون الّدين املقبول عند الّله هو 

املسيح وألوهيته والتكذيب برسالة اإلسالم، واستغرقت املناقشة قرابة نصف السورة، كما 

استغرقت سورة البقرة ما يزيد عن ثلثها يف مناقشة اليهود وتعداد قبائحهم وجرائمهم، 

م ئد أهل الكتاب.، والتحذير من مكاباإلضافة إىل ما تضمنته هذه الّسورة من تقريعا

وأما الّتشريع: فقد أبانت اآليات بعض أحكام الشرع مثل فرضية احلج واجلهاد وحترمي 

الرّبا وجزاء مانع الزّكاة، وبعض الدروس والعرب والعظات من غزويت بدر وأحد، والّتنديد 

مبواقف أهل الّنفاق.

. بريوت : دار الكتب العلمية. ص.  الكرميالقرآنالوسيط ىف تفسري نيسابوري. أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي ال8
412



ر يف خلق الّسموات مث ختمت السورة مبا يناسب اجلانبني، فطالبت بالّتفكري والّتدبّ 

واألرض وما فيهما من عجائب وأسرار، وأوصت بالصرب على اجلهاد واملرابطة يف سبيل الّله، 

للََّه َلَعلَُّكْم ليحظى اإلنسان برتبة الفالح: يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َوصاِبُروا َوراِبطُوا َواتـَُّقوا ا

تـُْفِلُحوَن.

نيب صلى اهللا عليه و السالم، أخربنا أبو سعد حممد بن أمحد قيل أيضا ىف حديث الو 

أخلفاف، أخربنا أبو عمرو حممد بن جعفر احلريي، حدثنا إبراهم بن شريك، حدثنا امحد بن 

يونس، حدثنا سالم بن سليم ، حدثنا هارون بن كثري، عن زيد بن أسالم، عن أبيه عن أيب  

9ل آية منها أمانا على جسر حهنم".كعب قال: " من قرأ سورة آل عمران أعطي بك

ولفهم معىن هذه السورة ال بد علينا أن نفهم ما يتعلق يالعلوم العربية ولنعلم 

ولنفهم.ربيالكالم ىف هذه السورة حنتاج إىل علم البالغة وخباصة ما يتعلق بالكالم اخل

إىل علم اللغة العربية و إحدي الكالم اخلربي  و فوائده املوجودة ىف سورة آل عمران حنتاج 

منها هي علم البالغة.

412نفس المرجع. ص. 9



ج. تعريف علم البالغة

البالغة لغة هي الوصول و اإلنتهاء إىل الغاية املنشودة من الكالم الذى نريد 

11أما البالغة إصطالحا فهى تقع مبثابة وصف املتكلم.10إبالغه أو إيصاله إىل األخرين.

ا كل ما تبلغ به 12املعىن قلب السامع.البالغة بأ

قسم العلماء املتأخرون البالغة إىل ثالثة اقسام: علم املعاىن، و علم البيان، و 

القرآنملعرفة ما تضمنه ىف اآلية القرآنو العلم البالغة إحدى من علوم 13علم البديع.

الكرمي من النظر املعىن و أللفاظه.

تعريف علم المعانىد.

. بريوت: دار لوم البالغة علم املعاين علم البديع علم البيان. معني الطالب يف ع2000.أمني الضناوي  حممد10
9ص. الكتب العلمية.
9نفس المرجع. ص. 11
1راجا غارافيندو فريسدا. ص. جاكرتا:درس البالغة العربية.الدكتوراندوس احلج امحد بامحيد لسانس اداب. 12

ا اجلديدالبالغة العربي،الدكتور بكرى شيخ امني13 51.ص. 1982بريوت: دار الثقافة اإلسالمية.،ة ىف ثو



ا كيفية مطابقة الكالم ملقتضى، وقف الغرض الذي علم املعاىن هو قواع د يعرف 

أمحد احلامشى ىف كتابه " جواهر البالغة" هو أصول خو علم املاىن عند السي14يساق إليه.

ا مطابقا ملقتضى احلال حبيث يكون  ا أحوال الكالم العريب الىت يكون  و قواعد يعرف 

15وفق الغرض الذى سيق له.

ا كيفية مطابقة الكالم وعند أمحد مصطف ى املراغى، علم املعاىن هو يعرف 

قال الدكتوراندوس احلج بامحيد 16ملقتضى احلال حىت يكون وقف الغرض سيق له.

" علم املعاىندرس البالغة العربية املدخل ىف علوم البالغة وعلملسانس اداب يف كتابه " 

ى احلال و تأديته وفق ما يطلبه املعاىن  هو علم تعرف به أصول مراعاة الكالم ملقتض

17املقام من إخبار أو إنشاء، ومن فصل أو وصل، ومن إجياز أو إطناب إىل غري ذلك.

خبري. كالم ه

. بريوت: دار الكتب . معني الطالب يف علوم البالغة علم املعاين علم البديع علم البيان2000حممد أمني الضناوي.14
العلمية.ص. 

39وت: دار الفكر.ص . ، بري 2000، جواهر البالغة ىف املعاىن و البيان و اليدبع،السيد أمحد اهلامشى15
41. بريوت: دار املكتبة العلمية.ص. 1993. الباديع،املعاىن،البيان،علوم البالغة،أمحد مصطفى املراغى16

32جاكرتا:راجا غارافيندو فريسدا. ص.   درس البالغة العربية.الدكتوراندوس احلج امحد بامحيد لسانس اداب.  17



ا اجلديدقال الدكتور بكري شيخ أمني يف كتابه " " اخلرب هو البالغة العربية يف ثو

البالغةكتابه " وقال علي اجلارم ومصطفى أمني يف18قول حيتمل الصدق والكذب.

فإن كان الكالم 19" فاخلرب ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب.الواضحة

مطابقا للواقع كان قائله صادقا، و إن كان غري مطابق له كان قائله كاذبا. 

وقال الدكتور أمحد شاه يف كتابه " تلخيص ىف علم املعاىن" فاخلرب هو كالم حيتمل 

الباحثة واقفت أن اخلرب هو كالم حيتمل الصدق والكذب 20اته.الصدق والكذب لذ

21لذاته.

و ينقسم اخلرب حبسب أضربه إىل ألوان ثالثة: 

من كل توكيدلاخرب إبتدائي وهو ما خ)أ

واحدتوكيد خرب طلىب وهو ما أكد ب)ب

خرب إنكاري وهو ما زاد توكيد على مؤكد واحد)ت

ا اجلديد علم املعاينيخ أمنيالدكتور بكري ش18 55. بريوت: دار الثقافة االسالمية. ص. . البالغة العربية يف ثو
153. جاكرتا: روضة فريس. ص.البالغة الواضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني. 19

8نبارو: سوشكا فريس. ص... بك. تلخيص ىف علم املعاىنالدكتوراندوس احلج أمحد شاه20
8. ص..نفس املرجع21



سمني: مجلة امسية و مجلة فعلية، فلجملة لقد عرفنا أن الكالم اخلربي ينقسم إىل ق

الفعلية هي ما ترتكب من الفعل و الفاعل على األقل، و أما اجلملة االمسية هى ما ترتكب 

من املبتدأ و اخلرب. و مجلة فعلية تفيد على حدوث شيء ىف زمن معني مع اإلستمرار 

22آخر.شيئ لشيئ إثباتوالتجددى،أما مجلة امسية تفيد عل 

اجلملة الفعلية البالغة الواضحة " على اجلارم ومصطفى أمني ىف كتابه"و عند

اإلفادة احلدوث ىف زمن معني مع اإلختصار، و اجلملة االمسية تفيد بأصل وضعها ثبوت 

23شيئ لشيئ ليس غري.

القرآنكقوله تعلى ىف على حدوث شيء ىف زمن معني مع اإلستمرار والتجددى، تفيد.أ

الكرمي " 





 (آل عمران )



16ص.نفس املرجع .22
139. جاكرتا: روضة فريس.ص.البالغة الواضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني.23



عليك يا حمّمد باحلق الذى ال شك و ال شبهه فيه، القرآنو اهللا هو الذى نّزل 

األنبياء السابقني ، و هو تقديق إمجايل  مصدقًا ومؤيدًا ما تقّدمه من الكتاب املنزل على

ال تفصيلي  ىف أصل الوحى و أصل  الرسالة الداعية إىل توحيد اإلله و مكارم األخالق، 

و اإلخبار و البشارة، فهي تصديق مبا أخربت به و بشرت من الوعد من اهللا بإرسال 

24العظيم عليه.القرآنحمّمد صلى اهللا عليه و سلم و إنزال 

م اخلربي من تلك اآلية هو مجلة " نّزل"  الىت مرّكبة من الفعل " نّزل" و الكال

الفاعل (ضمري مسترت تقدره "هو")، ولكنها مل تستفد منها إّال إفادة حدوث اإلنزال ىف 

ىف الزمان املاضى فحسب.القرآنالزمن املاضى. أال ترى ان اهللا بّني لنا حدوث نزول 

الكرمي "القرآن، كقوله ىف  آخرشيئ لشيئ إثباتتفيد عل .ب







  (الفتح )..........

لد الثاىن).األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. 24 . دمشق: دار 2007التفسري املنري ىف العقيدة والشريعة و املنهج ( ا
159الفكر.ص.



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

ى من جحد بااهللا و عاداهم و بالرقة و الرمحة على بعضهم بالشدة والغلظة والصالبة عل

25بعضاً.

الكالم اخلربي من تلك االية  هو "حمّمد رسول اهللا " و هو يتكون من اجلملة 

االمسية النه مركب من املبتدأ و اخلرب، و املبتدأ من ذالك االية هو "حمّمد" و اخلرب " 

صفة رسول اهللا إىل نبينا حمّمد صلى إثباترسول اهللا". و ليس فائدة من هذا الكالم إالّ 

بتحليل علم البالغة.اهللا عليه وسّلم بدون النظر إىل حدوث و إستمراره، و عرفنا هذا 

الذى خربي. لفهم وعرف فائدةكالم خربيتلك اآلية هي األمثلة من فائدةكالم 

يعىن علم املعاىن، ، خصوصًا يف سورة آل عمران حيتاج إىل علم البالغة القرآنيوجد يف 

.خربيخصوص حتليل كالم 

الدراسة السابقة.2

535.ص.فس املرجعن25



قد قامت مبا يشابه هذا البحث إحدى الطالبات من قسم تدريس لغة العربية 

بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو هي الطالبة 

يف سورة يس" خربيراض كالم (نور الفوزية) حتت املوضوع " التحليل البالغى عن أغ

وكان هذا البحث " دراسة 2012وذلك حبث مكتيب و كتبت الباحثة ببكنبار سنة

يف سورة آل عمران".خربيحتليلية بالغية عن فائدة كالم 

والفرق بني البحث األول والثاىن  هو البحث األول عن التحليل البالغية عن  

ملشكلة يف هذا البحث أن أكثر الناس ال يفهم ، و أما ايف سورة يسخربيأغراض كالم 

، و طريقة اليت تستعمل ىف هذا البحث هي الطريقة القرآنعن أغراض كالم خربي ىف 

خربي). أقسام كالم 1املالحظة وجند من هذا البحث أن أغرض من كالم خربي فيها:

ملة فعلية ذي جاء جبالربي). أقسام الكالم اخل2. اتآي29ية هو الذي جاء جبملة امس

، اتآي5يف سورة يس فهو: فائدة اخلربربي. أما أغراض إلقاء الكالم اخلاتآي16هو 

، اتآي3، الفخر اتآي4، التحسر اتآي6، إظهار الضعف اية واحدةالزم الفائدة 

5، التوبيخ اتان، الوعظ واإلرشاد آياتآي7، الفرح اتآي4احلث على السعى واجلّد 



والبحث الثاىن عن دراسة حتليلية بالغية عن ات.آي3إلسرتحام ، واتاآي5آية، التذكري 

يف سورة آل عمران.خربيفائدة كالم 

المفهوم العملي.3

و أرادت الباحثة أن تقدم املفاهم اإلجرائية كما يأتى:

اآليات الىت تتضمن الكالم اخلربي.1

تى:وملعرفة اآليات الىت تتضمن الكالم اخلربي دل عليه املعيار اآل

مركب من الفعل و الفاعل إن كنا الكالم اخلربي من مجلة فعلية ( مسند و مسند .أ

إليه)

مركب من مبتدأ واخلرب إن كان الكالم من مجلة امسية (مسند و مسند إليه).ب

املضاف إلية من مسند و مسند إليه و صلة املوصول إن كان املسند و املسند إلية من .ت

االمساء املوصول

اخلربي املوجودة يف سورة آل عمران تعرف باملعيار اآلتى:أضرب الكالم .2

خرب إبتداءى خال عن أدوات التوكيد.أ



خرب طلىب مؤكد بتوكيد واحد.ب

خرب إنكاري مؤكد بأكثر من توكيد واحد.ت

و الفائدة من ذلك اخلرب تعرف من السياق أي من املسند و املسند إليه من الفعل و .3

الفاعل

ذا كان الكالم اخلربي من مجلة فعلية أ ي ترتكب من حدوث شيئ ىف زمان معيني ا.أ

الفعل و الفاعل

ثبوت شيئ لشي آخر إذا كان الكالم اخلربي من مجملة امسية أي ترتكب من .ب

املبتدأ و اخلرب.


