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 الباب األّول

 املقّدمة 
يشتمل ىذا الباب على خلفية البحث، وأسئلة البحث، وأىداؼ البحث، 
والتحديد اإلجرائي، وأسباب اختيار ادلوضوع، وأمهية البحث، والدراسات السابقة، 

 .   ومنهج البحث، وىيكل البحث

 خلفية البحث .أ 
قال أوىل النحى اللغة العربية ىي . اللغة العربية مشهورة عندان وخاصة يف اإلسالم

 .راضهمغعرب هبا العرب عن أتوىي الكلمات لغة الدين ويستخدم يف األنشطة الدينية، 
الصرؼ، : تنقسم إىل ثالثة عشر علما العربيةاللغة العلوم  قال ادلصطفى الغالييٍت أبنو

والبديع، والعروض، والقوايف،  ، والرسم، وادلعاين، والبيان،(وجيمعها اسم النحو)واإلعراب 
وىف ىذه الرسالة العلمية  .وقرض الشعر، واإلنشاء، واخلطابة، واتريخ األدب، ومنت اللغة

 علوم اللغة العربية يعٌت اللغة القرآنية من انحية مجال ادلعٌت الذي أحدسيبحث الباحث 
 .قد شرح ىف علم البالغة

وصفا للكالم  وأما البالغة يف اللغة  الوصول واالنتهاء، وتقع يف االصطالح
علم :  وىي تنقسم إىل ثالثة أقسام، يعٍت .وادلتكلم فقط دون الكلمة لعدم السماع

قال زين الدين و نور بيان إن علم ادلعاىن علم يعرؼ  .ادلعاىن، وعلم البيان، وعلم البديع

                                                             
1
.Ulin Nuha, Metodologi  Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA 

Press, 2012),  hlm. 30-32  

       7 .، ص(م2007دار الكتب العلمية، : بَتوت) جامع الدروس العربية،مصطفى الغاليُت، .  
 ،(م2000ر دار الفك:  بَتوت ) ع، جواهر البالغة يف املعاىن والبيان و البدي،لّسيد أمحد اذلامشيا. 

  40 .ص 
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وادلراد مبقتضى احلال يف . بو كيفية تعبَت الفكرة أو الذوؽ بكالم يطابق مبقتضى احلال
 .  تعريف ىنا ىو أحوال ادلخاطب على اخلرب

فالكالم اإلنشائي كما جاء . اإلنشائي و اخلربي: الكالم ينقسم إىل قسمُت، مها
 ىو ما اليصح أن يقال لقائلو إنو صادؽ فيو أو كاذب،: يف معجم ادلصطلحات 

ىو الذي حيتمل الصدؽ إن كان مطابقا للواقع والكذب أن كان غَت : والكالم اخلربي
   .مطابق للواقع

ووجدان اآلن الكالم اخلربي ينتشر بسرعة وخاصة يف الوسائل اإلعالم 
لالجتماعية والشبكة الدولية، وأكثر الناس أيمنون بذلك اخلرب وينتشرون مباشرا إىل 

صديقو، واليفكرون ىل ذلك من الكالم اخلربي للكاذب أو للصدؽ، لذلك لنعرؼ أين 
 .  الكالم الكاذب وأين الصادؽ حنتاج لنتعلم علم ادلعاىن

القرآن  ادلصدر األساسي يف اإلسالم حلكم حكما ، والقرآن الكرًن ىوعرفنا أن 
ادلكتوب يف ادلصاحف، ادلنقول ابالتواتر،  ملسو هيلع هللا ىلصكالم هللا ادلنزل على النيب دمحم الكرًن ىو 

 وىنا سيبحث الباحث عن الكالم اخلربي .د بتالوتو، ادلعجز ولو بسورة منوبعتامل
ادلوجود يف سورة يوسف ألن فيها تبحث عن قصة نيب هللا يوسف بن يعقوب وتعلمنا 

 . عن كيف حنن كادلخاطب يف نيل الكالم اخلربي

                                                             
4
.Mamat Zaenuddin dan Yayan Nurbayan, Pengantar Ilmu Balaghah, (Bandung: PT 

Refi,  Aditama) hlm. 75  

 ،(2003لبنان، )  .ىعلوم البالخة البديع والبيان واملعانع, دمحم أمحد قاسم و زلي الدين ديب.  
    282. ص     

رنبغ، جاوة )، (شرح دروس البالغة)حسن الصياغة علم الدين دمحم ايسُت بن عيس الفداين، . 
 20. ص (م2007-ه1428الربكة، الطبعة الثانية : الوصطى

 10. ص  (1993مطبة الصبل،: دمشق)، الطبعة األوىل علوم القرآن الكرمي نور الدين عًت،
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 ىي إحدى السور ادلكية اليت دمحم علي الصابوينإّن سورة يوسف كما قال 
يوسف بن )تنازلت قصص األنبياء، وأفرد دمحم علي الصابوين احلديث عن قصة نيب هللا 

وما القاه عليو السالم من أنواع البالء، ومن ضروب احملن والشدائد، من أخوتو  (يعقوب
ومن اآلخرين، يف بيت عزيز مصر، ويف السجن، ويف أتمر النسوة حىت جناه هللا من ذلك 
الضيق، وادلقصود هبا تسلية النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مبا مر عليو من الكرب والشدة وما ال قاه من 

 والسورة الكرمية أسلوب فذ فريد، يف ألفاظها، وتعبَتىا، ويف .والبعيد أذى القريب
 . قصصها ادلمتع اللطيف

يف تلك الفًتة احلرجة . (ىود) بعد سورة ملسو هيلع هللا ىلصنزلت السورة الكرمية على رسول هللا 
العصيمة من حياة الرسول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص، حيث توالت الشدائد والنكبات عليو وعلى 

 ((جدجية))زوجو الطاىر احلنون: ادلؤمنُت، وابألخص بعد أن فقد عليو السالم نصَتيو
الذي كان لو خَت نصَت، وخَت معُت، وبوفاهتما اشتد األذى والبالء  ((أابطالب ))وعّمو 

 .  ((عام احلزن)) وعلى ادلؤمنُت، حىت ُعرؼ ذلك العام ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول هللا 

واختار الباحث سورة يوسف ألن بعد ادلالحظة وجد الباحث يف سورة يوسف 
 :مجاال بشكل الكالم اخلربي يف مجاذلا، ادلثال

ءَأ اًن عَأرَأ ِإ    
نَأ ُو قُػرۡل

قِإُلونَأ  لٓاَّنعَألٓاَّنُكمۡل  اإِإانٓاَّن  أَأنزَألۡل   .تػَأعۡل

ءَأ اًن عَأرَأ ِإ  انٓاَّن  إ "والتفسَت يف قولو تعاىل 
نَأ ُو قُػرۡل

 يعٍت أنزلناه بلغة العرب كتااب عربيا "ا أَأنزَألۡل
إان أنزلنا ىذا الكتاب ادلبُت، قرآان :  قال أبو جعفر .مؤلفا من ىذه األحرؼ العربية

                                                             

– ه 1402دار القرآن الكرمية، الطبعة الرابعة : بَتوت)، صفوة التفسري دمحم علي الصابوين، .  
      39 ص ،(م1981 

 2القرآن الكرًن، سورة يوسف األية . 
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عربيا على العرب، ألن لساهنم وكالمهم عر ، فأنزلنا ىذا الكتاب بلساهنم ليعقلوه 
يف األية حرؼ حتقيق " إن"فكلمة .((لعلكم تعقلون))ويفقهوا منو، وذلك قولو 

 .وتفيد أتكيدا دلضمون اخلرب"أنزلنا" لدخوذلا على الفعل ادلاضي 

 وجدان حال ادلخاطب يف تلك اآلية مًتددا يف احلكم، ويطلب الوصول إىل اليقُت 
ويسمى ىذا الضرب من نوع الكالم اخلربي الطليب، وىذا الكالم من اجلملة . يف ئفهمو
 . الفعلية

ونعرؼ من البيان السابق أن . األية السابقة ىي  إحدى األمثلة من أضرب اخلرب
لفهم مضمون اآلايت اآلتية حنتاج إىل دراسة عميقة عن علم ادلعاىن والسيما يف الكالم 
اخلربي، واليسهل لشخص يعرؼ ويفهم األغراض من الكالم اخلربي يف آايت القرآن إال 

وكذلك أراد الباحث أن يعرؼ كيف ادلوقف ادلخاطب عند . مبساعدة التحليل البالغي
 . ينال الكالم اخلربي يف سورة يوسف

: قام على البيان السابق، أجنذب الباحث إىل القيام ابلبحث العلمي حتت ادلوضوع
 "(دراسة حتليلية بالغية)الكالم اخلربي يف سورة يوسف "

  أسئلة البحث .ب 

 : إسنادا إىل خلفية البحث فمشكلتها يعٍت
 ما ىي أنواع الكالم اخلربي يف سورة يوسف؟ -1
 ما ىي فائدة الكالم اخلربي ادلوجود يف سورة يوسف؟ -2

                                                                                                                                                                       

 41، صاملرجع السابق,  دمحم علي الصابوين. 

 551ص (مكتبة نب تيمية :القاىرة ) تفسري الطربي،أبو جعفر دمحم بن جرير الطربي، . 
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 أهداف البحث .ج 

 : األىداؼ الذي يتعُت حتقيقها يف ىذا البحث

 .دلعرفة أنواع الكالم اخلربي يف سورة يوسف -1
 .دلعرفة  فائدة من الكالم اخلربي ادلوجود يف سورة يوسف -2

 التحديد اإلجرائي .د 
 اجتنااب عن اخلطأ الفهم عن التحديد، فيفّصل الباحث يف ىذا البحث عن حتديد 

 :اإلجرائي ذلذا ادلوضوع، وىي
يدُرس، ويف معجم ادلعاين ىي األعمال - مصدر من فعل درس:الدراسة  -1

ادلقصود ىنا ىي دراسة . ادلدرسية، أي القراءة وحتصيل العلوم وادلعارؼ
 .حتقيقة يف اجلمل اليت حتتوي على الكالم اخلربي يف سورة يوسف

ىو الذي حيتمل : والكالم اخلربي  اخلرب ىو اإلسم ادلرفوع ادلسند إليو، -2
  .الصدؽ إن كان مطابقا للواقع والكذب إن كان غَت مطابق للواقع

ىي إحدى السور ادلكية اليت تناولت قصص األنبياء، نزلت : سورة يوسف -3
وىي مئة وإحدى عشر  (ىود)السورة الكرمية على رسول هللا بعد سورة 

 .آية

                                                             

كلية ,  رسالة العلمية،(دراسة حتليلية داللية)املشرتك اللفظي يف سورة املائدة عبد اللطيف، .  
 6. م، ص2017الًتبية والتعليم، جامع أنتسارة اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

  19. ، ص(اذلداية، دون سنة: سورااباي)، منت اجلروميةالشيخ دمحم الصنهاجى، .  

 269  صاملرجع السابق,  دمحم أمحد قاسم وزلي الدين ديب.

 39 ، ص نفس املراجع, علي الصابوين  دمحم. 
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ومن البيان السابق أن ادلراد هبذا ادلوضوع ىو حتليل اآلايت اليت حتتوي على 
 .الكالم اخلربي يف سورة يوسف نظرا من جهة علم البالغة

 أسباب اختيار املوضوع .ه 
دراسة حتليلية )الكالم اخلربي يف سورة يوسف"أما األسباب يف اختار ادلوضوع 

 :فهي" (بالغية
 .علم البالغة ىي إحدى العلوم ادلهمية يف اللغة العربية لفهم القرآن .1
وجدان اآلن الكالم اخلربي ينتشر بسرعة وخاصة يف الوسائل اإلعالم  .2

لالجتماعية والشبكة الدولية، وأكثر الناس أيمنون بذلك اخلرب وينتشرون 
مباشرا إىل صديقو، واليفكرون ىل ذلك من الكالم اخلربي للكاذب أو 

للصدؽ، لذلك لنعرؼ أين الكالم الكاذب وأين الصادؽ حنتاج لنتعلم علم 
 .ادلعاىن

أختار سورة يوسف يف الرسالة ألن موجود األمثلة من الكالم اخلربي وكيف  .3
 . موقف ادلخاطب عند ينال الكالم اخلربي

 .دلعرفة ادلعاىن واألغراض من الكالم اخلربي اليت تتضمن يف تلك اآلايت .4

 أمّهية البحث .و 
 :يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث العلمي مفيدا ورائعا وكثَت ادلنفعة وىي

 لزايدة ادلعارؼ اجلديدة خصوصا البحث عن الكالم اخلربي، للقارئ مجيعا  .1
 .والباحث خاصة
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للباحث عن العدد واألنواع والفوائد من الكالم اخلربي ادلوجودة زايدة ادلعرفة  .2
حث الباحث ىذه الرسالة العلمية فغَت ادلباشرة يبألن حُت يف سورة يوسف، 

 . الكالم اخلربييطلب الباحث اآلية اليت تتضمن
مساعدة وتشجيع دلن يريد أن يستمر ىذا البحث ادلاثل حول الكالم اخلربي  .3

 .أبحسن وأمت منو
 ذلدية مثينة ونفيسة وتربع قيم على خزانة مكتبة جامعية وادلتعلمُت ومدرسي      .4

 .اللغة العربية كمرجعية رائعة ذلم حىت يرغبوا يف قراءة ىذا البحث واستنتاجو

 الدراسات السابقة .ز 

اليدعي الباحث أن ىذا البحث ىو البحث األول يف دراسة الكالم اخلربي، وبعد 
ادلالحظة وجد الباحث الدراسات ادلماثلة يف ادلكتبة لكلية الًتبية والتعليم جامعة أنتسارى 

 :اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت ويف الشبكة الدولية، وىي
، وفيو يبحث يف تعريف "الكالم اخلربي يف سورة التوبة. "م2010دمحم يوسف  .1

و البحث لنيل الدرجة األوىل يف اللغة . الكالم اخلربي، أنواعو، وأغراضو
العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب، جامعة سونن كليجاجا 

 .اإلسالمية احلكومية يوججاكرات إندونيسييا
استخدام كالم اخلربي واإلنشائي يف سورة لقمان "م 2013خَتالنساء متياراين .2

، وفيها تبحث عن أنواعهما، وأغراضهما، "واستعمالو على تعليم اللغة العربية
والبحث لنيل الدرجة األوىل يف جامعة الًتبية . وما فيهما من ادلعاىن ادلختلفة

 . إندونيسياء
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دراسة )الكالم اخلربي يف قّصة األجنحة ادلتكّسرة "م 2016دمحم فضيلة أرشد  .3
الذي كتبو خليل جربان، وفيها تبحث عن "(حتليلية بالغية من أضرب اخلرب

تعريف الكالم اخلربي، أنواعو من علم ادلعاىن قي قصة األجنبية ادلتكسرة الذي 
ألفها خليل جربان، لدراسة حتليلية بالغية من أضرب اخلرب أي خرب اإلبتداءى، 

والبحث لنيل الدرجة األوىل قسم اللغة العربية كلية الًتبية . والطليب، واإلنكاري
 .جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

ومن البحوث السابقة مل يوجد حبث خاص عن حتليل الكالم اخلربي يف سورة 
وأما . يوسف، لذلك أراد الباحث أن يبحث الكالم اخلربي يف ىذه السورة  حبثا عميقا

البحث الذي ستقدم الباحث يعٍت عن أنواع الكالم اخلربي، وأغراضو، وكيف موقف 
 .ادلخاطبُت يف ىذه السورة عند ينال الكالم اخلربي

 
 منهج البحث .ح 

 نوع البحث و مدخله. -1
، "البحث ادلكتيب" نوع البحث الذي يستخدم الباحث يف ىذا البحث ىو 

ويقصد بو استخدام ادلصادر ادلكتيب للوصول إىل ادلعلومات ادلسجلة وىي معرفة 
أي مطالعة , ومدخل البحث الذي يستخدمو الباحث ىو ادلدخال النوع. عامة

ويستخدم ادلدخل النوعي لنيل . الكتب ادلطبوعات عما يتعلق هبذا البحث
ادلعٌت ىو ادلعٌت احلقيقي، البياانت النهائية ىو . البياانت العميقة اليت تتضمن ادلعٌت

  .قيمة وراء البياانت الظاىرة

                                                             
16

.Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, , cet ke-17, 2013), hlm 

15  
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 تصميم البحث. -2

 :تصميم البحث فهو مكون من مراحل البحث كما يلي أما
 :ادلرحلة األوىل للبحث، وىذه تتضمن اخلطوات اآلتية:أوال
 .تشاور إىل ادلرشد إليو عن ادلوضوع. ( أ
 .ختطيط خطوات البحث. ( ب
 مجع الكتب ادلتعلقة ابدلوضوع لتكون مصادر للبياانت كالقرآن الكرًن   .(ج

 . وكتب البالغة والتفاسَت والقواميس وغَت ذلك  
قراءة الكتب اليت تتعلق ابلكالم اخلربي وفهمو مع حتليل آية بعد آية يف .   ( د

 .سورة يوسف اليت تتضمن الكالم اخلربي 
 .كتابة خطة البحث  . (ه
االستشارة واالسًتشاد إىل ادلرشد عن خطة البحث مث تسجيلها إىل جلنة      .(و

 .مناقشة خطة البحث 
 :مرحلة االستعداد للبحث، وىذه تتضمن اخلطوات اآلتية: اثنيا
تقدًن خطة البحث إىل جلنة مناقشة خطة البحث مث يناقشها الباحث . ( أ

 .مناقشة
 :مرحلة تنفيذ البحث، وىذه تتضمن اخلطوات اآلتية: اثلثا
 .مجع البياانت األساسية ادلتعلقة هبذا البحث. ( أ
 .متابعة عملية اإلشراؼ من ادلشرفُت ابجلد. ( ب
 .عرض البياانت وحتليلها. ( ج
 مرحلة كتابة الرسالة العلمية: رابعا

ويف ىذه ادلرحلة قام الباحث بكتابة نتائج البحث على شكل البحث 
وأثبتها الباحث بعدما صححها ادلشرؼ . العلمي حتت إشراؼ وإرشاد ادلشرؼ

 .بتصحيح كل خطأ أو نقصان الذي يوجد يف البحث
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 موضوع البحث  -3

 ادلوضوع يف ىذا البحث ىو الكالم اخلربي البالغي

 ذات البحث -4

  ذات البحث يف ىذا البحث ىو سورة يوسف

 البياانت و مصادرها -5
 البياانت .أ 

البياانت يف ىذا البحث العلمي تتكون من اآلايت القرآنية يف سورة 
 يوسف اليت تتضمن على الكالم اخلربي

 مصادر البياانت .ب 
وأما ادلصادر للبياانت السابقة فهي العديد من ادلراجع الذي يتكلم 

 :و يبحث عن اخلرب، و ىي تنقسم إىل قسمُت ومها
ادلصادر األساسي وىو اآلايت ادلتضمنة عن الكالم اخلربي يف . (1

 .سورة يوسف
ادلصادر الثانوية وىي البالغة الواضحة لعلي اجلارم ومصطفى . (2

أمُت، وجواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع للسيد أمحد 
، وكتاب دمحم علي الصابويناذلامشي، وكتاب صفوة التفاسَت للشيخ 
 .  البالغة ادليسرة لعبد العزيز بن علي احلر 
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 أساليب مجع البياانت -6
لطريقة اليت سلكها الباحث جلمع ىذه البياانت، ىي بتحديد اآلايت 

مث حيللها ". الكالم اخلربي " القرآنية يف سورة يوسف اليت تتضمن من 
ابستخدام مجع ادلعلومات من كتب البالغة و كتب التفسَت ادلتعلقة وكتب 

 . أخرى اليت تتعلق هبذا البحث العلمي
 أساليب حتليل البياانت -7

لتحليل البياانت قدم الباحث رلموعة البياانت بتحليلها على اخلطوات  
 :اآلتية

التحليل البالغي، ابلرجوع إىل كتب البالغية ادلتعلقة ابدلوضوع  : أوال

ابلرجوع إىل معاىن التفسَت اليت قدمها ادلفسرون , التحليل التفسَتى: اثنيا
. يف كتبهم

 .سورة يوسف يف الكالم اخلربي استنباط النتائج عن: اثلثا

 هيكل البحث .ط 
 :ىذه الرسالة العلمية تشمل على أربعة أبواب كما يلي

 :الباب األول 
ادلقدمة وىي تتكون من خلفية البحث وأسئلة البحث والتحديد اإلجرائي  

وأىداؼ البحث وأمهية البحث وأسباب إختيار ادلوضوع والدراسات السابقة وىيكل 
 .البحث ومنهج البحث
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 :الباب الثاين
اإلطار النظري وىي تتكون من التعريف البالغة والعلم ادلعاين، والتعريف عن  

 . الكالم اخلربي، وأنواعو، وأغراضو، وأضربو
 :الباب الثالث

نوع البحث، وموضوع :   منهج البحث وىي تتكون من أربعة مباحث، وىي
البحث ،والبياانت ومصادرىا، أساليب مجع البياانت، أسلوب معاجلة البياانت 

 .وحتليل البياانت
 :الباب الرابع

 االختتام وىي تتكون من اخلالصة واالقًتاحات مع ادلراجع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


