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 الباب ألاول 

 دمةمق

 

 ملشكلة البحث التمهيد. ١.١

يهدى و  وهو هداية من الضالل, ن الكريم هدى ورحمة للعاملينالقرآ 

حتى نستطيع أن نفرق بين الحسنة صراط املستقيم الإلى الناس 

يسّهل علينا فى ابتغاء  حالل والحرام كماالوالسيئة, الحّق والباطل, 

 تقّرب إلى هللا.لخرة وسبيال لالدنيا ولا  فيحياة سعادة ال

منها  اليومية حياتناوننّفذها في ن آالقر  ميتعالبينبغي علينا أن نعمل 

ن أالناس فمن الالزم على وغيرها.  املعاملةإلاجتماعية,  ,كانت ةإلاقتصادي

من قلق  همدبعيول, إلى سواء السبيل  لهم ليهتدوا ن هدايةالقرآ وايجعل

 حفظون فلذلك يجب علينا أن نعرف هللا تعالى. من همربالدنيا ويق هلعو 

 اتيقاصد آوملعرفة مو صحيحا.  جيدافهما ن يات القرآمقاصد آ نفهمثم 

أساليب  سيما اللغة العربية, ألّن لى علوم كثيرة ول ن يحتاج الناس إآالقر 

 ن أساليب مستعملة فى اللغة العربية عامة. كما عرفنا, أّن يات القرآآ

يات تقن اللغة العربية لفهم آأن ن علينا بغية العربية, وينباللغل نزّ ن القرآ

 تيسير و  ن فهما دقيقاآالقر 
 
 . هللذكر  ا

 فى سورة القمر ن للذكر كما قال هللا تعالى آقد يّسر هللا تعالى القر لو 

ِكٍر﴾: 71آية  دَّ َهْل ِمن مُّ
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ّّ املن هو كالم هللا آالقر و   سطة جبريلابو  ملسو هيلع هللا ىلصد محّم  هيّ نب ل علىزن

 السعادة فيالحياة ألولئك الذين يرجون طريق و هدى للناس باللغة العربية 

 اللغة معجزة هيد محّم  للنبيّ  معجزات القرآن ىحدإو . خرةالدنيا ولا 

ن آن وليمكن تبديل لغة القر آهي لغة القر العربية اللغة  ألّن , العربية
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كل آية في القرآن تتضمن كل املسائل التي  أّن  لى ذلكإإضافة  بغيرها.

 تتعلق بحياة الناس.

ثالث  ن يملكآالقر  ّن إ( 7, ص. 7001نور بيان )ين و قال زين الّد 

للناس جميعا  اللغة العربيةن بآالقر نزل هللا  عالية.وبالغة فصاحات 

ن يتقن اللغة العربية فال أذا كان الشخص ليستطيع إ ,بمختلف لغاتهم

 أشخص لليمكن 
ّ
 .هاويفهم التعاليم إلاسالمّية من يتعل

علومها الذي ينظم  من علم البالغة واحد ،اللغة العربية علوم منو 

 سرار أ عن ر ن يعبّ أفيستطيع  البالغةالشخص فكرة  فهم ذاوإ .فصاحتها

 ن.آعجاز القر إ

علم  .هي علم البيان وعلم املعاني وعلم البديع مجالتالبالغة ثالث 

قال زين  فكار واملشاعر.م الذي يدرس كيفية التعبير عن لا املعاني هو العل

علم الذي يدرس الو علم املعاني ه ّن إ( 77, ص. 7001نور بيان )ين و الّد 

ومما  ناسبة ملقتض ى الحال.م عن لافكار أو املشاعر في جملةكيف نعبر 

فهم  تمكن املسلم فهم علم املعانيالنتيجة في  سبق شرحه عرفنا أّن 

من  بل أيضا , أي ليس مجرد فهمه من الناحية النصية،ان تامآالقر 

 .املوضوعية الناحية

. قال خبري الكالم البحث يتعلق بهناك  املعاني,م دراسة علومن 

لكذب دق واالكالم الخبري هو كالم يحتمل الصّ  ّن إ( 8, ص. 7077حمد )أ

ن كان غير , وإن كان الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقالذاته. فإ

كان  ذاغراضه, إوأ جناسهوأ وبفهم هذا الكالممطابق له كان قائله كاذبا, 

كالم هللا و يفهم املعنى من  ن يؤمنن فيستطيع أالشخص يقرأ القرآ

و من أ ه هناك فائدة الخبر ولزم الفائدةغراضأ ناحيةالجملة, كاملثال من 
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الكالم الخبري الطالبي, والكالم كالم الخبرى إلابتدائي, الجناسه هناك أ

 الخبري إلانكاري.

هذه عنى من الكالم. املل يفهمون ولكن في الواقع، كثير من الناس 

في  امك .املوضوعية، دون سبب بها فهم من الناحية النصيةلة التي تمسأ

الحمد هلل الذي   ية لاولى من سورة الكهف "لا  ل, قال هللا تعالى فياملثا

 ,قطناحية النصية المن  مقصود لاية انذا فهمإ ب"انزل على عبده الكتأ

ية هي كالم خبري و جملة إسمية وتحمل معنى هذه لا  أّن  سنجد

 فنفهماملوضوعية  من الناحية يةلا  مقصود انفهم ذا, إولكن .إستمراري 

لحمد مر ووظيفتها ية تدل على لا هذه لا  ال مث, فهاونجد املقاصد لاخرى من

 هللا تعالى دائما.

 
ّ
ية هذه لا  على البيان السابق أّن ( 71, ص. 7007د سلمة )وأك

 الصيغة الخبرية بمعنى لامر لعل الناس يقولون الحمد هلل.تستخدم 

في فهم  تأثير سلبيبفهم املعنى الخبري لها املتعلقة  املشكلةهذه 

من  نر من املسلمين يفهمون آيات القرآكثي القرآن الكريم. مضمون آيات

للمعنى  را, هذا الفهميخوأ .ناحية املوضوعيةالنبون تيجو الناحية النصية 

 .ايصبح جزئي الخبري في القرآن

ْم ِفى َرُسْوِل هللِا  خر فى سورة لاحزاب آال مثكما نجد 
ُ
ك

َ
اَن ل

َ
َقْد ك

َ
"ل

 
ُ
 وَ ْس أ

 
 نَ َس َح  ة

 
, من الناحية النصية مقصود لاية انفهمذا ية إهذه لا  ", فية

 انذا فهمإنكاري, لكن إ خبري ية تحمل كالم هذه لا  فنفهم ونجد أّن 

 .ونجد املقاصد لاخرى منهامن الناحية املوضوعية فنفهم ية مقصود لا 

 التوكيد من هللا تعالى ية فهي هذه لا ما القصد من أف
ّ
ذين لل

 , هذا خبر للمسلمين كأسوة حسنةملسو هيلع هللا ىلص النبي محّمد  ون في إسوةكيشك
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 فعاله.فى جميع أقواله وأ قتدي بهن نؤمن ونيجب علينا أوتأكيد من هللا, 

 (.070, ص. 7887)الصابوني, 

 مجال الدراسة العلميةعلم املعانى  , ومامن شك في أّن فلذلك

و الخطيئة,  نفرق العبارة الصحيحةأن ونستطيع , هاهموف ملعرفتها ةمامله

وفصاحة  لاسرار العاليةو نآالقر  معجزةوالسفالة, ثم نعرف الحسنة 

 النثر. وأالشعر اللغة العربية الجيدة فى 

 الكالم الخبرى فى سورة الكهفوكذالك يحاول الباحث تحليل 

م الخبري الذي معنى الكال ويبحث من لاية لاولى إلى لاية الخمسين 

 .حتى يحصل العلم النافع لألمة بكل تعمق يكون فيها

 صياغة املشكلة 2.1

بالنسبة إلى تمهيد مشكلة البحث، يقدم الباحث صياغة مشكلة 

 :فيما يلي البحث، وهي

ف ي وأدوات التوكيد  أغراض الكالم الخبري و أنواعه يةكيف ما 7.7.7

 ؟من لاية لاولى إلى لاية الخمسين سورة الكهف

 الكهف عند املفّسرين سورة فيمعانى الكالم الخبري مااملراد من  7.7.7

 ؟من لاية لاولى إلى لاية الخمسين

 أهداف البحث 2.1

الهدف العام  اصة.تكون أهداف البحث إلى أهداف عامة وأهداف خت

من  معنى الكالم الخبري فى سورة الكهف من عتبار إلا  هو من هذا البحث

 .لاية لاولى إلى لاية الخمسين
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لكالم الخبري معرفة ا هي البحث لهذا الخاصةهداف لأل  ما بالنسبةأ

سرين وأدوات التوكيد ومعرفة آراء علماء املف من حيث أغراضه وأنواعه

 .من لاية لاولى إلى لاية الخمسين ية الخبرية فى سورة الكهفعن معنى لا 

 فوائد البحث 2.4

يرجو الباحث من نتائج البحث أن تعطي مساهمة وفوائد إما نظرية أو 

فوائد نظرية، يرجو الباحث من هذا البحث أن يعطي عملية. كانت 

املساعدة وإلاعانة على تطوير علوم العالم ومعارفه التي تتعلق بتعليم اللغة 

اللغة خاصة. وأن يقوي الفكرة لتنمية علم وعلم املعاني  قرآن،العربية، وال

في القرآن الكريم بصفة خاصة. وأن يعطي العربية وتعليم علم املعاني 

أيضا النموذج الجديد على كل ش يء بفكرة تعليم اللغة العربية في القرآن 

 الكريم وأن يصبح هذا البحث مفيدا ونافعا للبحوث لاتية.

يرجو الباحث من هذا البحث أن يعطي علما نافعا ف عمليةوأما فوائد 

للمجتمع والتالميذ في زيادة معرفتهم وتنميتهم وفي ترقية نتائج تعلمهم أيضا 

. وأن يعطي البيانات الجديدة للمدرسة علم املعانيعن تعلم اللغة العربية و 

علم م و املّدرسات فى تصحيح عملية التدريس لترقية كفاءة التالميذ عن تعل

 .املعاني

 هيكل تنظيم الرسالة 2.5

وللحصول على التسهيل والفهم الشامل، يرتب الباحث هيكل       

 تنظيم الرسالة إلى خمسة أبواب، وهي:

صياغة  من: التمهيد مشكلة البحث،املقدمة تتكون الباب لاول : 

 هيكل تنظيم الرسالة.و  فوائد البحث البحث،أهداف  مشكلة البحث،
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, ن, علم املعانيآالقر  تعريف, تتكون من ةنظريدراسة  الثاني :الباب 

 )ديل هيمس( S.P.E.A.K.I.N.Gالكالم   نظريةو  الكالم الخبري 

, عينة البحث, تصميم البحث منهج البحث يتكون من:الباب الثالث : 

 وطريقة تحليل البيانات. طريقة جمع البيانات

 نتائج البحث ومباحثها الباب الرابع :

 وإلاقتراحات  : الخالصات الباب الخامس

 املراجع

   املالحق


