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 الباب األول

 املقّدمة

 البحث أ. خلفية

جمال علمي يقوم على وضوح الروح والدقة جيسد مجال ووضوح  ىبالغة هال  

املناسب حيث يكون  اللفظالفروق الغامضة بني األندية املختلفة. علم تطبيق املعىن يف 

شروط يت تتفق مع اجلمل الاملخطاب التواصل بني متكلم و  الفعالية يفاهلدف هو حتقيق 

يشمل البالغة ثالثة  ، واحدة تلو األخرى وبنية اجلملة.هلا جييدان اللفظالكتاب املقدس و 

  1.عابدي، وهي معاين وبيان و لدراسةأشياء ل

قام بتأسيس علم املعاين الشيخ عبد القاهر اجلرجاين ابالعتماد على: القرآن  

 2.الكرمي، والُسنة النبوية الشريفة، وأسلوب العرب يف الكالم

من املباحثة يف علم املعاىن الكالم . الكالم نوعان : الكالم، اخلربي، والكالم   

اإلنشاء. والكالم اإلنشاء ينقسم اىل نوعان ومهل والكالم اإلنشاء الطلىب  والكالم 

اإلنشاء غري الطلىب. والكالم اإلنشاء الطلىب ستة اقسام وهي األمر، والنداء، وادعاء، 

 تفهام. والنهي، والتمين، واإلس

     
                                                                    
1
 Muh Hikamudin Suyuti, Belajar Balaghah Secara Sistematis,Yogyakarta, 2018 

    )دون السنة: دون املطبع(, جواهر البالغة أمحد اهلامشي2
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صل وقت الطلب ألن طلب حصول احلاصل مامل حياإلنشاء طالىب هو استدعاء 

 حمال. اقسام اإلنشاء طالىب:

 مفهومه هو طلب الفعل على وجه اإلستعالء. : األمر .1

النهى: مفهومه هو طلب الكف عن الفعل على وجه  .2

 اإلستعالء.

 الدعاء: مغهومه هو طلب الفعل مع تذلل وخضوع. .3

 والنداء: مفهومه هو طلب اإلقبال حبرف انئب مناب أدعو. .4

إّما لكونه والتمين : مفهومه هو طلب احملبوب ولو حماال.  .5

 . مستحيالً، وإّما لكونه ممكناً غرَي ممطوٍع ىف نَيله

  3واإلستفهام: مفهومه هو طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما. .6

آية هي رسالة مدنية. مسيت آل عمران  مئتانسورة آل عمران اليت تتكون من  

، كرها يف القصة عن خطأ النيب يسوعألهنا حتتوي على قصة عائلة عمران اليت ورد ذ 

سمى أيًضا والدة ابنة ماري ، وتع النيب آدم، والنبوة واملعجزاتوتشابه األحداث م

قاط ، والدة النيب عيسى عليه السالم. حتتوي هذه الرسالة على حمتوايت النعمران

الرئيسية على النحو التايل: أ( اإلميان واملسلمات واألسباب اليت تدحض املسيحيني 

                                                                    
3 Taqrirot Jawahirul Maknun. Tuban. Pondok Islami Salafi Langitan, 1432 
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؛ ج( قصة تداول والتغيري واحلظر على الراب؛ ب( اليؤلّفون النيب عيسى عليه السالم الذين

عائلة عمران. معركة بدر ومعركة أحد وحكمته. د( اجملموعة البشرية يف فهم آايت 

 4 ؛ طبيعة الصاحلني.؛ صفات هللا مشتبهات

لدينا خلمفية يف برانمج دراسة هذا ب يف اختيار سورة آل عمران هو السبأما     

الذي  كالم اإلنشاء الطليبيناقش هذا البحث كامل   .البحث أيضا من حيث اللغة

كالم لذي اخرتته أان هو عنوان البحث اإستفهام أمر هني متين دعاء نداء. يتضمن 

 )دراسة حتليل ابالغة(. آل عمران سورة ليب يفطإنشاء ال

 لة البحثب. أسئ

 ما األلفاظ اليت تدل علي كالم اإلنشاء الطليب يف السورة ال عمران؟ .1

 ؟يف السورة ال عمرانفوائد الكالم إنشاء الطليب ما  .2

 هداف البحثأ . ج

 األلفاظ اليت تدل علي كالم اإلنشاء الطليب يف السورة ال عمران ملعرفة .1

 الكالم إنشاء الطليب يف السورة ال عمران الفوائدملعرفة  .2

  

 

                                                                    
4
 Deden Hidayat, I’jaz Al-Qur’an Ditinjau Dari Uslub Isti’aroh, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2008 
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    ئد البحثفوا . د

 نوعان: الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية.أما فوائد هذا البحث 

 النظرية الفوائد .1

الكالم  إن بعض األايت من سورة آل عمران حتتوي على   . أ

 اإلنشاء الطليب. دراستها سوف تؤدي إىل اكتشاف ومعرفة مافيها.

 التطبيقية الفوائد .2

سهل القارئني يف فهم الكالم اإلنشاء الطليب ومعانية يف سورة ال   . أ

يب يف سورة ال عمران تفيد ان إن دراسة الكالم اإلنشاء الطلعمر 

الباحثة وغريها من الباحثني كيف دراسة املالمح البالغية يف القرآن 

 .الكرمي أبسلوب علمي

 . الدراسة الّسابقةه

 احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة طالب من طالب ابكر حممد .1 

 دراسة املعاين علم من املباحث أحد عن حبث لقد م، 2014  عام سورااباي

 رجة الد لنيل الشروط الستيفاء مقدمة الكرمي،  القرآن من الثالث اجلزء يف بالغية

 سونن جبامعة اإلنسانية اآلداب والعلوم لكلية وأدهبا العربية اللغة شعبة يف األوىل

 جزء يف احلواري"البحث  موضوع حتت .سورااباي احلكومية اإلسالمية أمبيل
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الوصفي  البحث مدخل حبثه يف الباحث واستخدم ."الكرمي القرآن من الثالث

 23 األمر، صيغة من كالما 75 وهو .كالما144 الباحث فوجد .الكيفي

 صيغة من كالما 16 و النداء صيغة من كالما 30 صيغة اإلستفهام، من كالما

  .النهي

 احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة طالبات من طالبة القلوب زينة. 2  

 دراسة( املعاين علم يف املباحث أحد عن حبثت لقد ، 2017عام  سورااباي

 الستيفاء تكملي حبث وتلك الكيالين، القصة  لنجيب أحد يف )بالغية حتليلية

 والعلوم اآلداب لكلية وأدهبا اللغة العربية شعبة يف األوىل الدرجة لنيل الشروط

 البح موضوع حتت .سورااباي احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جبامعة اإلنسانية

 ووجدت ."الكيالين لنجيب جاكرات عذراء قصة يف الطليب اإلنشائي الكالم"

 كلم 8 و األمر، صيغة من كالما 13 وهي طلبيا إنشائيا كالما 168 الباحثة

 صيغة من كالما 32 و االستفهام، صيغة من كالما 65 و النهي، من صيغة

 ومعىن كالما 46 وهي الطليب اإلنشائي الكالم من وأمااملعىن األصلي النداء،

  .كالما 40 األصلي غري

 احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة طالبات من طالبة املخالدة فطرة. 3

 دراسة املعاين علم من املباحث أحد عن حبثت لقد م، 2010عام  سورااباي
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 الشروط الستيفاء مقدمة البجث وتلك القرآن، منالسور  أحد يف بالغية حتليلية

 اإلنسانية والعلوم اآلداب لكلية العربية وأدهبا اللغة شعبة يف األوىل الدرجة لنيل

 الكالم" البحث موضوعحتت  .سورااباي احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جبامعة

 حبثها مدخل يف الباحثة استخدمت ."الكهف سورة يف الطليب اإلنشائي

 22 وهو .الطليب اإلنشائي الكالم الباحثة فوجدت .الكيفي الوصفي البحث

 االستفهام صغة من كلم 2 النهي، صيغة من كالما 11 األمر، صيغة كالما من

 .التمين صيغة من واحد وكالم صيغة النداء، من كلم 6 ،

 يف وجدت اليت البحوث ثالثة بني العالقة هناك املذكورة البياانت من  

 ثالثة بني اإلتفاق فهناك .واالختالف االتفاق من إما القدمية. العالقة السنة

 قد البحث وهذا البحوث تلك النظري، حيث اإلطار من البحث وهذا البحوث

 قد األوىل السابقة الدراسات يفولكن  الطليب، اإلنشائي الكالم عن يبحثون

 وأما حوار، أو ليس حوار إما انحية حيث من اإلنشائي الكالم عن تبحث

اإلنشائي  الكالم عن تبحثان اتفاقا فقد الثالث والدراسات الثاين الدراسات

 عن يبحث سوف البحث هذا ألن البحث هذا من اختالفان املوضوع ولكن

  .عمران سورة آل من موضوع
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 منهج البحث . ف

 هذه الدراسة هي من دراسة كيفية ابستعمال املنهج الوصفي. حول أما 

. العاطفي التصنيف أحباث تطبيق يف النوعية الوصفية األساليب استخدام كيفية

 يف. البحث موضوع سيكون شيء وصف هو نفسه الوصفي األسلوب تعريف

 اليت النتائج تنتج اليت األحباث من نوع هو ذاته حد يف النوعي البحث أن حني

 األساليب من غريها أو اإلحصائية اإلجراءات ابستخدام حتقيقها ميكن ال

 حياة لفحص استخدامه ميكن الذي البحث هو النوعي البحث هذا. الكمية

 أو االجتماعية والعالقات التنظيمية، والوظيفة والسلوك، والتاريخ، الناس،

 .5العائلة عالقات

 البحثنوع  .1

يف هذا البحث العلمي الدراسة املكتبية، مبعىن أن  ةالباحث تاستخدم  

مجيع املصادر املعلومات والبياانت املنقولة من الكتب املتعلقة هبذا البحث. 

والدراسة املكتبية هي البحث الذي تكون عمليته ابلبياانت واملعلومات من 

 النصوص إما كتب وإما جمالت أو صحف من جرائد وغريها.

 

                                                                    
5 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, (surakarta: cakra books),  2014, hal. 04 
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 مصادر البياانت  .2

مصادر البياانت  6البياانت هي تعليقة للقائع أو البيان املركز يف البحث.   

املستخدمة يف هذا البحث نوعان، مصادر البياانت األساسية و مصادر البياانت 

الثانوية. مصادر البياانت األساسية هي البياانت املأخوذة من سورة ال عمران. و 

مصادر البياانت الثانوية هي البياانت اليت أخذها من الكتب املختلفة املتعلقة 

 هبذا البحث العلمي.

 مجع البياانت  .3

جتمع البياانت يف هذه الطريقة من قبيل اآلاثر املكتوبة كالسجالت   

واستخدم الباحثة منهج الدراسة املكتبية يف دمع البياانت واملعلومات  7والكتب.

حيث  8من الكتب املتعلقة مبوضع البحث. الطريقة املكتبية لبحث حتليل احملتوى.

 آالم البياانت األساسية والثانوية بدراسة " جيمع الباحث البياانت احملتاجة من

 .يف سورة ال عمران  الطليب اإلنشاء

 طريقة حتليل البياانت   

 .سورة آل عمرانالباحثة  قرأت ( أ

 .الطريقة الباحثة عن  كتبت ( ب
                                                                    
6 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Teras, Yogyakarta, 2009., Hal-54. 
7
 Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial; Sosial dan Pendidikan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 

2016., Hal- 191. 
8
 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian, Ar Ruz 

Media, Yogyakarta, 2001., Hal-190-191. 
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 نشاء الطليباإلحتليل سورة آل عمران ابالنقد   ( ت

جمموعة من اآلايت ى أساس مث يتم اختيار البياانت اليت مت مجعها وترتيبها عل  

الواردة يف سورة آل  نشاء الطليب، بعد أن يتم جتميع اآلية مث حيدد كلمات اإلواحلروف

لمي. ، مت استخدام منهج البالغة العبادئ واملعاين اليت متت مراجعتهاعمران. ملعرفة امل

 9.الذي هو يف سورة آل عمران نشاء الطليبيستخدم هذا النهج ملعرفة اإل

 هيكل البحث . ط

, ة, وأسئلة البحثةخلفية البحث حتتوي على البحث، مةاألول: مقد الباب

ومنحج والدراسة السابقة,  ,حتديد البحث أهداف البحث, فوائد البحث,

 البحث, مث هيكل البحث. 

 "كالم ةيف هذا الباب أصول النظري املتعلقة ابلبحث شرحالثاين:  الباب

 .ل عمران "اإلنشاء الطليب يف سورة آ

"كالم اإلنشاء  البحث يف هذا البحث البياانت من شرحالثالث:  الباب

 ل عمران "الطليب يف سورة آ

                                                                    
9 DahlianiI Retno Indah Purwanti, Kalam Insya’ Thalabi Dalan Qur’an Surat Yunus, Universitas 

Jambi, 2017 
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: عرض البياانت و حتليلها، حتتوي على عرض البياانت و الباب الرابع

ل عمران. . كالم اإلنشاء الطليب يف سورة آاألدبحتليلية نقد  حتليلها اليت تتعلق

 بعد حتليل البياانت. البحثهذا الباب يقصد ملعرفة نتائج 

اإلنشاء الطليب يف : اإلختتام، حتتوي على اخلالصة عن الباب اخلامس

 . هذا الباب يقصد ملعرفة نتائج البحث بعد عرض البياانت وحتلل عمرانسورة آ

 

 


