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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مقدمة . أ

علم ادلعاىن ىو يعرف بو أحوال اللفظ العرىب اليت هبا يطابق مقتضى احلال 

. و يشتمل اإلجياز، و اإلطناب، و ادلساوة، 1فتختلف صورة الكالم إلختلف األحوال

 والفصل، و كالم اخلرب و كالم اإلنشاء.القصر 

ومن فائدة علم ادلعاىن ىو معرفة إعجاز القرآن الكرًن من جهة ماخصو اهلل بو 

من جودة السبك وحسن الوصف وبراعة الًتاكيب ولطف اإلجياز ومااشتمل عليو من 

لىت زلاسنو اسهولة الًتكيب، وجزالة كلماتو، وعذوبة ألفاظو وسالمتها اىل غري ذلك من 

 2تو، وحارت عقوذلم أمام فصاحتو وبالغتو.ضأقعدت العرب عن مناى

ىل نوعني ومها: كالم م إعاىن ىو الكالم، وينقسم الكالومن ادلباحث يف علم ادل

، و أما اإلنشاء لغة اإلجياد، واصطالحا ما ال حيتمل الصدق و رب وكالم اإلنشاءاخل

البالغة الكالم اإلنشائى إىل قسمني: الكذب لذاتو، حنو: اغفر و ارحم، ويقسم علماء 

 ومها إنشاء طليب
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  3و إنشاء غري طليب.   

خطبة اجلمعة لسونن  أن يبحث و أن حيّلل وكان يف ىذا البحث أراد الباحث

  من دراسة علم ادلعاىن وسيبحث الباحث خصوصا يف كالم اإلنشاء. ريج

 Kedatonىو أحد أولياء التسعة ومؤسس ملك كيداطان  رييجكان سونن 

األولياء  ه. وىو أول أشهر 1442ولد يف بالمباعان  يةجاوى الشرق رسيكݤ مدينةيف 

 يف ون. ولو تالميذ كثري رسيكݤمدينة ادلعهد يف  بٌتين، وىو خر األالتسعة من األولياء 

علماء يف الومنزلتو بني  عظمتوصني. وكل ذلك يدل على الالبلدان مثل أوربا ومصر و 

يف انتشار رسيك وبٌت ىناك مسجدا. ولو دور ݤسالميا يف إزمانو، وأن لو معهدا ا

 4.األخرى يف إندونسيا ةر يز اجل اإلسالم يف جزيرة جاوى و

سلطان  ، وRaden Pakuومع ذلك لو أمساء كثرية، من بينها رادين باكو 

ولد يف .  Joko Samudraسامودراعبد الفقيو، وزلمد عني اليقني، وكذلك جوكو 

 5.يف كرسيك م1556م. وتويف سنة  Banyuwangi1442 بانيوواعي 

ريي خيطب كل اجلمعة باللغة العربية يف مسجد عني اليقني جاليزال سونن   

خطبتو تتكون من مخسة ومخسني بابا. ومن تلك اخلطبة ما ألقاىا سونن  . وكانرييج
                                                           

3
 69ص .، جواىر البالغةأمحد اذلامشى، .  

4
 Baidlowi Syamsuri. Kisah Walisongo: Penyebar Agama Islam Ditanah Jawa. (Surabaya: Apollo 

Lestari, 5995). Hal.44. 
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خطبتو حنو: أ و ما يف تلك األيام دبن سلف عظة شافية ، على كالم اإلنشاء يف ريي ج

  6دلن خاف.

 

 أسئلة البحث  . ب

 : أما أسئلة البحث اليت سوف حياول الباحث اإلجابة عليها فهي 

  ؟ رييجما أنواع الكالم اإلنشائي يف خطبة اجلمعة لسونن  .5

 ؟ رييجما ىي معاىن الكالم اإلنشائي يف خطبة اجلمعة لسونن  .2

 

 البحثأهداف ج.  

 :أما األىداف اليت يسعى ىذا البحث إىل حتقيقها فيهي ما يلي 

  ؟رييج دلعرفة أنواع الكالم اإلنشائي يف خطبة اجلمعة لسونن .5

 ؟ رييجدلعرفة معاىن الكالم اإلنشائي يف خطبة اجلمعة لسونن  .2

 د. أهمية البحث

 تأيت أمهية ىذالبحث شلا يلي :

 ادلعاىن خاصة يف الكالم اإلنشاء.دلساعدة الطالب يف تعمق علم  .1
                                                           

6
 117، ص:، رلموعو خطبة اجلمعة لسونن كرييزلمد عني اليقني.  
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جامعة سونن ليجعل ىذا البحث من احدى ادلراجع احملتاجات جلميع الطالب يف  .2

 .سالمّية احلكومّية سوراباياإلمبيل اأ

 

 

 

 ه. توضيح المصطلحات     

يوضح الباحث فيما يلي ادلصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان ىذا 

 البحث، وىي :

وأما الكالم اإلنشائي إصطالحا فهو كالم  7.اإلنشاء لغة اإلجيادالكالم اإلنشائي:  .5

ىو قول الحيتمل الصدق والكذب  دق والكدب لذاتو. وقال أمحدالحيتمل الص

 8طليب. لذاتو. وكالم اإلنشاء ىو نوعان طليب و غري

يف بلدان  Kedatonىو أحد أولياء التسعة ومؤسس ملك كيداطان  رييجسونن  .2

ومع ذلك لو أمساء كثرية، من بينها رادين باكو  9.الشرقىجاوى  رسيكݤ

Raden Paku والسلطان عبد الفقيو، وزلمد عني اليقني، وكذلك جوكو ،
                                                           

1: )سورابايا: معهد الغة العربية الكبري، رلهل السنة(. ص ،، أساس البالغة يف ادلعاين والبيان والبديعزلمد مشس العرفني زسلشري  7  
 64(. ص.1996، )جاكارتا: ف.ت راجا غرفنداو فرسدا،  درس البالغة العرابية :ادلدخل يف علم البالغو وادلعاينأمحد بأمحد ،  8

9
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Lestari, 5995). Hal.44. 
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م.  Banyuwangi1442 ولد يف بانيوواعي .  Joko Samudraسامودرا

 15.يف كرسيك م1556وتويف سنة 

عرفو العرب منذ اجلاىلية قوامو  ةالفنون األدبي خطبة اجلمعة : اخلطبة ىي فن من .3

 النثر بكلمات منتقاة وجعل موزونة ومسجوعة يلقيها صاحبها على ادلستمعني

 11.يؤكدد ذلم رأيا

 و. تحديد البحث

لكي يركز حبثو فيما وضع ألجلو وال يتسع إطارا وموضوعا فحدده الباحث يف ضوء  

 ما يلي :

 األول. مجادل ىشهر  رييجأنواع الكالم اإلنشائي يف خطبة اجلمعة لسونن  .1

 مجادل ىشهر  رييجيف خطبة اجلمعة لسونن  معاىن الكالم اإلنشائي ادلوجود .2

 .األول

 ز. الدراسات السابقة
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ة. بالنسبة على ذلك فالبد للباحث أن كانت ىذه الرسالة اجلامعة دراسة مكتبي 

تعلق ي اليتالرسالة اجلامعة  يت. وكان الباحث قد رأالسابقةادلراجع من  درس الكتب اوي

 حبثها باالكالم اإلنشائي :

 

" وادلراد هبذا يف خطبة اجلمعة لسونن جريي ربيع األولاإلنشاء  "الكالم خريية النساء .5

ادلوضوع ىو دراسة أحوال الكالم اإلنشاء الطليب يف سورة ادلؤمنون بتحليل علم 

 2551من ناحية عدده ونوعو ومعانيو ، سنة البالغة 

كيناسية فراىاستويت "الكالم اإلنشائي الطليب يف شعر أيب متام يف البالغة الواضحة  .2

)دراسة بالغية(" وادلراد هبذا ادلوضوع ىو خصائص الكالم اإلنشائي الطليب يف شعر 

ومعانو أيب متام يف البالغة الواضحة )دراسة بالغية( من ناحية عدده ونوعو 

 . م 2554ادلقصودبو، سنة 

سيت رمحة "الكالم اإلنشاء الطليب يف سورة الزخروف" وادلراد هبذا ادلوضوع ىو  .3

خصائص الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة الزخروف من ناحية عدده ونوعو ومعانو 

 م.1999ادلقصودبو، سنة 
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ع ىو خصائص وادلراد هبذا ادلوضو  فريدة "كالم إنشاء طليب يف سورة السجدة" .4

من ناحية عدده ونوعو ومعانو ادلقصودبو،  الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة السجدة

  م.2556سنة 

الفرق بني ىذا البحث و البحث السابق ىو من ناحية عدده و نوعو ومعانو 

ادلقصودبو، تلك الدراسات ادلذكورة يف أطار نظري واحد مع البحث الذي يعاجلو 

غري ميدانو، إذ ميدان ىذا البحث زلدود يف الكالم اإلنشاء يف  الباحث، لكن ميداهنا

 شهر مجادى األول. يرݤخطبة اجلمعة لسونن 
 


