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أ

ملخص
تحليل وظائف حروف الواو في سورة الرحمن وطريقة تعليمها
دوي سيتيا كورنياوان
يعتمدهذاالبحثعلىأنالطلبةقدتعلمواالقواعدالنحوية،لكنهممليتعلموها
بالدقيقكماهويفحروفالواو.واملشكلةالرئيسيةيفهذاالبحثهيتتعلقبوظائف
حروفالواويفسورةالرمحنوطريقةتعليمها.يهدفهذاالبحثإىل)1:أنيصف
الطلبةوظائفحروفالواويفسورةالرمحنخصوصا)2،أنيقدرالطلبةعلىحتليل
وظائفحروفالواويفسورةالرمحن .
ونوعهذاالبحثهوالبحثاملكتيب(،)Library Researchأساليبمجعالبيانات
باستخدامأسلوبالوثائق،أياحلصولعلىمصدراألشياءاجلامدةاملتعلقةبالبحثيف
شكلالسجالتمكتوبةأومطبوعة(ملف،أرشيف،صورة،موادإحصائيةأوأشياء
أثريةتتعلقبظواهرمعينة).بينماأساليبحتليلالبياناتاملستخدمةوهيحتليلاحملتوى .
بناءعلىحتليلالباحثملعاينحروفالواوووظائفهايفسورةالرمحنونتائجهايف
تعليمالنحو،فيحصلالباحثعلىاالستنتاجاتالتالية)1:كانتحلروفالواويف
هذهالسورة36آيةتتكونمنأنواعالواوالعاملةوالواوغريالعاملة)2،يفهذهالسورة
حيصلالباحثعلى 5أنواعالواو،منها 1واوعاملةهيواواملعيةبثالثآياتو4
واو غري عاملةهي واو العطف خبمسة وعشرين آية ،واو االستئناف أربع آيات ،واو
اجلماعةثالثآياتوواواحلالآيةواحدة.أماالطريقةاملستخدمة لتعليمحروفالواو
فهيالطريقةالقياسية.بوجودهذهالطريقة،يرجىمنالطلبةأنيفهمواالقواعدالنحوية
فهماجيدا،وحىتيقدرواعلىوصفالقواعدالنحويةاملدروسةخاصةحروفالواويف
سورةالرمحن .
الكلمات المفاتيح:حروفالواو،سورةالرمحن،طريقةالتعليم 

ب

ه



و

 شعار
ان ل ِِّلذ ۡك ِر َف َه ۡل مِن ُّم َّدك ِٖر
َ َولَ َق ۡد َيس َّۡر َنا ۡٱلقُ ۡر َء
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah
orang yang mengambil pelajaran (Q.S Al-Qamar :

ز

17)

إهداء
احلمدهللرب العاملني،بالشكرإىلاهلل الذييرضينويسرينعلىإمتامهذهالرسالة
ّ
العلمية،أهديتهذهالرسالةالعلميةإىل :
 .1والدي احملبوب أيبفونغوت"" Pungutوأمي احملبوبةمارياسوراتييناللذانيربياين
ويرمحاينويقدماينالتشجيعوالدافعوالدعاءعلىجناحي.
 .2أخيالكبريأيكوفوجاكيسوماوأخيالصغريرمحىفطرىوجيايااحملبوبانوكذلك
عائليت املمتدة أينما كانوا .بدعائكم ومحاستكم وتشجيعكم ،فيقدر الباحث
علىإمتامرسالتهالعلمية.
 .3املتخرجنياحملبوبنيجبامعةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج.
 .4أصدقائييفالسالحأخيعبداهللأويلاأليدي،ديانأرييونو،مريزاهارتونو،
أويسالقرين،وفضيلأرمدانالذينرافقوينيفإكمالهذهالرسالةالعلمية.
 .5زمالئيقسمتعليماللغةالعربيةملرحلة2016وباخلصوصللفصلالداليفكلية
الرتبيةوالتعليم.
 .6أصدقائي KKNهمريو،دينا،فيتا،فييا،أيو،ييين،ليتا،رزكى،ليين،فطري،
عميورمحىلفرقة 13بقريةسوبانالمبونجاجلنوبية،الذينشجعواالباحثيف
إكمالالرسالةالعلمية.
و

 .7أصحايب  PPLللفرقة  ،92املدرسني ومجيع التالميذ باملدرسة الثانوية اإلسالمية
احلكومية4باندارالمبونج،الذينعلموينأشياءكثريةوخاصةالصربيفإكمال
الرسالةالعلمية.

ز

ترجمة الباحث
اسمالباحثدويسيتياكورنياوان،وولديفالتاريخ20منسبتمبري1997يف
باندار المبونج ،هو ابن الثاين من املتزوج السيد فنغوت والسيدة ماريا سوراتين .بدأ
الباحثدراسته يف روضةاألطفالكارتيكاباندارالمبونج.واستمردراستهاإلبتدائيةيف
مدرسةكارتيكااإلبتدائيةاحلكوميةباندارالمبونجوقدأمتهيفالسنة.2009مثالتحق
دراسته املتوسطةوالثانوية يف معهددارالسالم كونتورملدةمخسسنوات.بعدخترج
الباحثمناملعهدفاستمرالدراسةإىلجامعةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم يف السنة  2016وقد أمته يف السنة
 .2020

ح

كلمة شكر وتقدير
احلمد هلل بالشكر إىل اهلل تعاىل على مجيع النعم الكثرية واهلداية اليت أعطاه
للباحثحىتيقدرعلىإمتامهذهالرسالةالعلمية.والصالةوالسالمعلىالنيبالكرمي
حممد صلى اهلل عليه وسلم وهو الذي أخرج الناس من الظمات إىل النور .حصل
الباحث على كثري املساعدات والتوجيهات واملدخالت من مجيع األطراف .ويف هذه
املناسبةملينسالباحثأنيقدمشكراعميقاإىلساداتاألفاضيل :
املاجسترية،كعميدةكلية الرتبية والتعليم جبامعة

الدكتورة نريفا ديانا،
 .1األستاذة  
رادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج.
 .2الدكتورة أمي هجرية ،املاجسترية كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية ،واألستاذ
اندي،املاجستريكسكريرتحبامعةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج .

إرو
الدكتور احلاج جونتور جاهياكيسوما ،املاجستري كاملشرف األ ول الذي قد
 .3
أعطيناإلرشادوالتوجيهبعناءإخالصيفإمتامهذهالرسالةالعلمية.
 .4الدكتور ذو احلنان ،املاجستري كاملشرف الثاين الذي قد أعطين التشجيع
والدافعيفإمتامهذهالرسالةالعلمية.

ط

 .5مجيعاحملاضرينواحملاضراتيفكليةالرتبيةوالتعليمخاصةللمحاضرينيفقسم
تعليماللغةالعربيةاللذينقدأخلصوايفتعليمعلومهموهلمخليقونكثرييف
إبالغالباحثملعرفةأمهيةالعلوم.
 .6أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية وباخلصوص للفصل الدال ،أشكرهم
شكرا جزيال على كل مساعدهتم مباشرة وغري مباشرة إلمتام كتابة الرسالة
العلمية .
عسى اهلل أن يعطيهم اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء على مجيع املساعدة
واملشاركة.وأخريا ،رجىالباحثعلىأنينفعحبثهلنفسهونفسالقارئني .آمنييا
ربالعاملني.
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الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
كانتللغةالعربيةدورمهميفحياةاملسلمني.ملاذا؟وألناللغةالعربيةهيلغة
العلومسواءمنالعلومالدينيةأوالعلومالعامة.يوجدالعديدمنالكتباملتعلقةبالعلوم
الدينية باستخدام اللغة العربية وكذلك الكتب العامة .يف حماولة تطوير العلوم اللغوية،
كدعلىالدراساتاللغوية.هذهفكرةجيدة،ألهنايف

فهناكنشرالكتبالعديدةواليتتؤ
حماولة تعميق العلوم اإلسالمية فإن اللغة العربية كمفتاح رئيسي جيب أن ميتلكه كل
باحث ،سواء يف املعاهد ،واملدارس اإلسالمية ،واجلامعات وحىت يف مستويات اجملتمع
علىشكلعام .
1

عند أمحد مهتدي ،فإن اللغة العربية كلغة دينية هلا تعريفات أن فهم التعاليم
الدينيةبشكلصحيحأمرالبدمنهألتباعها .الميكنأنيؤدياملسلمالواجباتالدينية
بشكل صحيح إذا مل يكن لديه معرفة حقيقية من التعاليم اإلسالمية ،بينما التعاليم
اإلسالميةمكتوبة يف القرآن والسنة وكالمها يستخدمان اللغة العربية ..وحىت يقوله أن
2

اللغةالعربيةهيمفتاحلفهمالتعاليماإلسالميةبالصحيحة.ففيتعليماللغةالعربيةأربع
1

Ar-Rifa’i, Usamah Abdul Karim, Al Aarobiyyah Al Waajibah Li Kitabillahil ‘Aziz,
Jakarta: Gema Insan, 2008, h. 76
2
Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 33

1

2
املهاراتجيبأنميتلكهاالطالب،منهامهارةاإلستماع،والكالم،والقراءةوالكتابة.
اس ٌم َوفِ ْع ٌل َو
والكالمأوالكلمةيفعلمالنحوينقسمإىلثالثةأقسامَ .وأَقْ َس ُامهُثََالثَةٌ ْ

َحْر ٌف َجاءَلِ َم ْع ًن،منها :
.1االسم 

ِ
ت علَىمعن ِيف نـَ ْف ِسهاو  َمل تَـ ْق ِرت ْن بِزم ٍ
ِ
ض ًعا.ففي
ان َو ْ
ه َو  َكل َمةٌ َ
ْاال ْس ُم ُ
َ َ ْ َ ََ
دلَّ ْ َ َ ْ ً ْ
اللغةالعربيةكلمة"االسم"هي" ." kata benda
.2الفعل
و الْ ِفعل هو  َكلِمةٌ دلَّت علَىمعن ِ ِ
ت بِزم ٍ
ض ًعا .ففي
ان َو ْ
او اقْـتَـَرنَ ْ َ َ
َ ْ ُ َُ َ َ ْ َ ًَْ ْ
يف نَـ ْفس َه َ
اللغةالعربيةكلمة"الفعل"هي" ." kata kerja
.3احلرف
ِ
يف َغ ِْريَها.هذايعينليسللحرفمعندون
ْ
احلَْر ُ
دلَّ ْ
ه َو َكل َمةٌ َ
ت َ
فُ
علَ َ
ىم ْع ًن ِ ْ
االقرتانمعالكلماتاألخرىيفاجلملة .
االفرتاضاملطوريفبعضاجملتمعدليلعلىأندراسةاللغةالعربيةدراسةصعبة.
ويفحني،أنلكللغةمستوياتخمتلفةمنالصعوبةوالسهلةبناءعلىخصائصنظام
اللغةنفسها،إمانظاماألصواتوالنحويةأوالدالليةوهذهكلهامنالقرآن.كماقال

3
الصابوينأنتركيباللغةيف القرآنمجيلةومتنوعةوأسلوهباخمتلفةعنأسلوباللغات
العربيةاألخرى. .

3

فقدكانتاللغةالعربيةلغةمضمونةومهايةإهلية 4 .واللغةالعربيةإحدىاملواد
يدرسهاالطالبيفاملدارسالدينيةأواملدارسالعامةاإلسالميةيفإندونيسيا،اليتهلا
وظيفةكلغةدينيةولغة إتصالية 5.بالنظرإىلعالقتهابالدين،فتعترباللغةالعربيةجزءاال
يتجزأ من املواد األخرى املدروسة يف املدرسة .ويف تعليم اللغة العربية أهداف لتطوير
املهاراتاللغويةشفهيةكانتأوحتريرية.منخاللمهارةالكتابة،يرجىمنالطالب
قادرون على قراءة النصوص العربية وفهمها خاصة للنصوص هلا عالقة هامة بدين
اإلسالم.

6

منذدخولاإلسالمإىلاألرخبيل،بدأتاألمةاإلندونسيةيفتعريفاللغةالعربية
واستخدامهاكلغةدينية.واللغةالعربيةهلادورمهميفالعمليةالتعليميةوتنميةاملواقف
الدينيةلدىالطالبأواجملتمعبشكلعاميف اتصاالهتماالجتماعية .باستخداملغة
7

واضحة،ميكنللمعلوماتاملنقولةمفهومة.جبانبإىلوضوحمعناللغةاملستخدمةيف
3

Ibid
Bakalla, MH., Pengantar Dalam Jurnal Penelitian Studi Bahasa Arab, Terj. dari
Arabic Culture, Through Its Language and Literature oleh Males Sutiasumarga, Jakarta: Hardjuna
Dwitunggal, 1984, hlm. 265
4

5

Anîs, Ibrâhîm,Fi al Lahjaat al-Arabiyah, Kairo: Maktabat al-Anglo alMishriyyah, 1973, h. 326
Faisal Hendra , Kemampuan Berbahasa Arab Siswa, ( Jakarta Jurnal Nasional, 2014,

6
7

hlm. 1.

Ittihadul Mudarrisin Al Arabiyah (Imla), Seminar Internasional “Peranan Bahasa
Arab Dalam Pengembangan Peradaban”, Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2011.

4
التواصل،فإنالعواملالداعمةاألخرىهيالدقةيفاختيارالكلماتوقدرةالشخص
على التواصل .اللغة أيضا يستخدمها اهلل لنقل التعاليم اإلسالمية ،وأنزل اهلل القرآن
بوسلةمالئكةاجلربيلإىلالنيبحممدصلىاهللعليهوسلمبالتواتر.حيتويالقرآنعلى
التعاليماإلسالميةمكتوبةباستخداماللغةالعربية.
لقدوجدتترمجاتالقرآنيفبعضاللغاتاليتيستخدمهااملسلم ون يفمجيع
العامل.هذهترمجةالقرآنيقومهبااملسلمونيفمجيعالعامللسهولتهميففهممضمون
القرآن .من خالل أنشطة الرتمجة ،يساعد املسلمني على دراسة التعاليم اإلسالمية
وفهمهاوانتشارهابأنشطةالدعوةأواألنشطةاألخرى .
إنالقرآندليلللمسلمنياملنزلعلىسيدناحممدصلىاهللعليهوسلموفيهلغة
مجيلةومعاينواضحة،فهناكالعديدمناملميزاتاألخرىالتوجديفاللغاتاألخرى،
ألنالقرآنكالماهللاملوجهللناسحىتاليضيعوايفالدنيا.حيتويالقرآنعلى30جزء
و114سورةو6666صفحة.إحدىالسورةاملوجودةيفالقرآنهيسورةالرمحن .
نزلتسورةالرمحنيفاملدينةاملنورةوتتألفمن 78آية،حتتويعلىرمحةاهلل
سبحانه وتعاىللعبادهبنعمتهالحدودهلايفالدنياواآلخرة  .ويفسورةالرمحنحقيقة
البشر وواجبته االعرتاف باهلل والشكر على نعمة اهلل .لكل سورة  من سورة القرآن
تراكيبووظائفوأدوارخمتلفةكماوجدتيفسورةالرمحن،علىسبيلاملثال:الرمحن

5
(.)Yang Maha Pemurahمعايناآليةاألوىلمنوظائفالفاعل(اهلل)وفعله(

Yang

.)Maha Pemurahوهذهاآليةاألوىلهلامبتدأ(اهلل)وخرب(.)Yang Maha Pemurah
باإلضافةإىلذلك،فإنحروفالواوهلامعاينخمتلفةيفسورةالرمحن.وفوائدحروف
الواو لتأكيد حالة وإظهار التشابه مع املشكلة كذلك جلذب اهتمام املستمع إىل
مضموناآلياتالواردةيفتلكالسورة 8.أماإحدىالفوائدمنتكراراآليةفهيلتأكيد
فقراتالكالمومجاهلايفاللغةواستيعابالبالغة.

9

بية،فيجبعليهأنمير بعمليةتعليماللغة
وإذاأرادالشخصأنيتقناللغةالعر
ّ
العربية.عندالشيخمصطفىالغالينييفكتاب"جامعالدروسالعربية"هناك13نوعا
مناملناقشاتالعربيةهيالنحووالصرف.الستيعابوفهمهذينالعلمنيفيستغرقوقتا
الصرفكعلماآللةلرتمجةالقرآنواحلديثوفهمه

طويالكمايرىعبزا،أنعلمالنحوو
فهماصحيحا.منالبيانالسابق،فيأخذالباحثموضوعالبحثعنحروفالواو.
كانت حلروف الواويف تعليم اللغة العربية أنواع متعددة ووظائفها خمتلفة.
وحروفالواوهي احلرفالرابعوالعشرونيفالنصالعريب،وهيحرف منحروف
موقعا يف تركيب القواعد العربية .هلذاالسبب،
املعاين ال تقل عن اثين عشر ً
فإنالباحثيريدأنيبحثحبثاحتليلياعنحروفالواويفكلآيةمنسورةالرمحن.
8

Ihsanuddin, Penerapan Kaidah Tikra>r dan Hikmahnya dalam Surah Al-Shu’ara
Prespektif Ahmad Musthafa Al Maraghi dan Muhammad Ali Ash Shabuni, 4
9
MM Syarif, Hikmah Tikrar dalam surah Ar Rahman, (Riau:UIN Suska, 2015), 2

6
ويفهذاالبحثسيقومالباحثببحثاجلوانبالنحويةحتتاملوضوع"حتليلوظائف
حروفالواويفسورةالرمحنوطريقةتعليمها" .
ب .تركيز البحث
لسهولةيففهمهذاالبحث،فريكزالباحثحبثهعلىاألمورالتالية :
 .1وظائفحروفالواويفسورةالرمحن
 .2طريقةتعليمحروفالواويفسورةالرمحن 
ج .مشكالت البحث
مشكالتهذاالبحثمنها :
.1كيفحتليلوظائفحروفالواويفسورةالرمحن؟ 
.2كيفطريقةتعليمحروفالواويفسورةالرمحن؟ 
د .أهداف البحث
هي
واستنادا إىل مشكلة البحث السابقة ،فإن األهداف من هذا البحث 
كالتايل:
.1للوصفوحتليلوظائفحروفالواويفسورةالرمحن .
.2لدراسةأومعرفةطريقةتعليمحروفالواويفسورةالرمحن.

7

ه .فوائد البحث
هناكفوائد عديدةمنهذاالبحث،مهاالفوائدالنظرية والعمليةكمايفالبيان
التايل:
 .1الفوائدالنظرية
علىوجهعام،فإنهذاالبحثلتقدمياملسامهةحنوخزائنالعلوماللغوية
خاصة فيما يتعلق بتحليل معاين حروف الواو ووظائفها يف سورة الرمحن مع
تطبيقهايفتعليمالنحو .
 .2الفوائدالعملية
أ .ملساعدةاملعلمني،خاصةمعلماللغةالعربيةيففهمحتليلمعاينحروفالواو
ووظائفهايفسورةالرمحنمعتطبيقهايفتعليمالنحو.
ب .إلضافة املراجع للباحث الالحق الذي سيبحث البحث املماثل عنحتليل

معاينحروفالواوووظائفهايفسورةالرمحنمعتطبيقهايفتعليمالنحو .
و .األبحاث السابقة
األحباثالسابقةهيحبثالباحثعنمراجعنتائجالبحثالسابقةذاتالصلة
أواليتهلاعالقةبرتكيزاملشكلةاملبحوثة.لتحقيقهذاالبحثوجتنبالعناصراملزدوجة،

8
أجرىالباحث البحث املكتيب  أوالقبلإجراءالبحث.يشريهذاالبحثإىلاألحباث

السابقةاليتهلاأمهيةيفاملوضوعالذيسيبحثهالباحث .بعضاألحباثالسابقةاملتعلقة
بتعليمالنحويفاللغةالعربيةكمايلي :
 .1البحثالذيكتبهعصريةبعنوان"واوالعطفيفالقرآن(حتليلمعاينحروف
الواوووظائفها)".املشكلةالرئيسيةهي"كيفمعاينحروفالواوووظائفهايف
القرآن.ومنهذهاملشكلةالرئيسيةفهناكاحلاجةإىلبياناملشكلةالفرعيةكما
يفالتايل)1:كيفتعريفواوالعطفووتقسيمها)2،كيفمعاينحروف
الواوووظائفهايفالقرآن.وهكذايهدفهذاالبحثإىلكشفوحتليلمعاين
حروفالواوووظائفهايفالقرآن.لإلجابةعلىاملشكلةالسابقة،حيتاجالباحث
إىل املدخل اللغوي الشامل مع أسلوب التفسري اللغوي ،التفسري التارخيي
واإلجتماعي،والتفسرياملتعدد.بناءعلىاملشكلةالسابقة،فإنموضعالبحث
هوواوالعطفيفالقرآن.يفهذاالبحثيقومالباحثبتحليل اآليةيفقسم
استخدامواوالعطف.أظهرتنتائجالبحثأنمعاينحروفالواوووظائفها
يفبعضاآلياتوهيكاملوحدبالتتابعالزمانونظاماألولوية.وهذايؤثرتأثريا
هاماعلىالتفسريات.

9
 .2البحثالذيكتبهمامانعبدالرمحنبعنوان"تعليمالنحوعلىأساسالتحليل
التقابليوالدراسة".أظهرتنتائجهذاالبحثأنتعليمالنحوفعال(

hitung t

)7,64 > tabel t 2.70وقادرعلىترقيةإجنازالطالبمبستوى"ممتاز"حىتيسهل
الطالبيفتعلمالنحوخبطواتالدرس.plan, do, and seeومنخاللالدراسة
أهنا قادرة على ترقية الكفاءة املهنية ،والكفاءة ال رتبوية ،والكفاءة الشخصية،
والكفاءةاإلجتماعيةلدىاملعلمأواحملاضرللغةالعربية.
 .3البحثالذيكتبتهسريرسيتابعنوان"حتليلالكفاءةلطلبةاملستوىالسادس
قسم تعليم اللغة العربية يف تعيني اسم املنصوب للعام الدراسي -2012
".2013أظهرتنتائجالبحثأن)1:كفاءةطلبةاملستوىالسادسقسم
تعليم اللغة العربية يف تعيني اسم املنصوب جيدة ،ونتائج متوسط اليت حصل
عليها الطلبة هي  67،2بالنتائج األعلى  100والنتائج األدىن  ،25بينما
األخطاء اليت يرتكبها الطلبة يف تعيني اسم املنصوب من ناحية احلركات
،21،75%وشرحاألسباب15،92%وعدماالجابات)2.2،83%كفاءة
طلبةاملستوىالسادسقسمتعليماللغةالعربيةيفتعينياسماملنصوبمنخفضة
بالنسبةاملائوية)3.34،79%كفاءةطلبةاملستوىالسادسقسمتعليماللغة

10
العربيةيف تعيني اسم املنصوب من ناحيةاجلسيمات منخفضة بالنسبة املائوية
.39،99%
 .4البحث الذي كتبته أيو راتنا ديوي بعنوان "االختالف بني كفاءة املتخرجني
املدرسة الثانوية واملتخرجني املدرسة الثانوية اإلسالمية يف تعلم استماع املقال
والقصص لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة احلكومية سيمارانج
."2013أظهرتنتائجالبحثأنكفاءةاملتخرجنياملدرسة الثانويةاإلسالمية
يفتعلماستماعاملقالوالقصصجيدةوأحسنمناملتخرجنياملدرسةالثانوية.
وهذااحلالحسبتنفيذاالختبارلدى61طالبامناملتخرجنياملدرسةالثانوية
واملتخرجني املدرسة الثانوية اإلسالمية .نتائج متوسط لدى طلبة املتخرجني
املدرسةالثانويةهي 73بعدداملستجبني 32طالبا.بينمانتائجمتوسطلدى
طلبة املتخرجني املدرسة الثانوية اإلسالمية هي  81،97بعدد املستجبني 29
طالبا.لذلكفيمكناالستنتاجأنهناكاالختالفبنيكفاءةاملتخرجنياملدرسة
الثانوية واملتخرجني املدرسة الثانوية اإلسالمية ،أي النتائج للمتخرجني املدرسة
الثانويةاإلسالميةأحسنوأفضلمنالنتائجللمتخرجنياملدرسةالثانويةيفتعلم
استماعاملقالوالقصص.

11
 .5البحث الذي كتبه نور بودي أوتامي بعنوان "ترقية تعليم النحو من خالل
استخدام الوسائل "Ulead Video Studio

"  لدى طلبة املدرسة التخصص

املتوسطة ونوسوبو" .أظهرت نتائج البحث أن نتائج متوسط لدى الطلبة يف
الدورة األوىل هي  90%ويف الدورة الثانية  .95،65%ويف تنفيذ استخدام
الوسائل "Ulead Video Studio

"  جيد كما هو خمطط بالرتتيب واملنظم.

باإلضافةإىلذلكففيالتعليمشيئجذابومريحبوجودالفيديوالذيحيتوي
علىاملوادالنحوية.مزاياتعليمالنحوباستخدامهذهالوسائل"


Ulead Video

"Studioهيالوسائلهلاخصائصعملية،وتسهيلفهمالطلبةيفتعلمالنحو
وملساعدةاملعلميفشرحاملوادالنحوية.وأماعيوهبافإنالوسائل" Ulead Video

"Studioهلاخصائصرتيبة.للتغلبعلىهذهالعي وب،فيجبعلىاملعلمأن
جيعلالتعليماجلذابكمثلالفيديومصممبالتصميماجليدوبالكتابةالواضحة
والثخينة.



الباب الثاني
اإلطار النظري
أ .تعريف الواو
ِ
يف  َغ ِْريَها .واملقصودباملعنهنااحلرفليستله
ْ
احلَْر ُ
دلَّ ْ
ه َو  َكل َمةٌ َ
ت َ
ف ُ
علَ َ
ىم ْع ًن ِ ْ
معن دون ربطها بالكلمات األخرى ،أنه ال يقوم بنفسه 10.اإلمام الغاليني يف جامع
الدروسالعربية،يقسماحلرفإىلقسمني،ومها :
 .1حرف املبن هو احلرف الذي تبن منه الكلمة ،ويف اللغة اإلندونيسية تسمى
"حرفاأجبديا".واملقصودهنااحلروفاهلجائيةاليتتبدأهبا"أ"إىل"ي".
 .2حرفاملعنهواحلرفالذييدلعلىمعنغريكاملإالإذاإجتمعهبكلمات
أخرىمابعدها.ينقسمحرفاملعنإىلقسمني:
أ .حرف عامل ،هو احلرف الذي يسببه تغيري إعراب الكلمة  .مثل حروف
اجلر،عواملالنواصب،وعواملاجلوازموغريها.
ب .حرفغريعامل،هواحلرفالذياليسببهتغيريإعرابالكلمة.مثل

االستفهام

10

Toni pransiska, M.Pd.I cara mahir menguasai ilmu nahwu, ( Yogyakarta : Semesta
Ilmu, 2017 ), h. 15

12

13
من البيان السابق ،يعرف أن حرف املبن هو احلرف الذي عناصر يف تكوين
الكلمة.بينماحرفاملعنهواحلرفالذيلهمعنغريكاملإالإذاإجتمعهيفاجلملة.

واحلروفاملبحوثةيفهذاالبحثهيحروفاملعن.ينقسمحرفاملعنإىلقسمني:
حرفعاملوغريعامل.حرفعاملهواحلرفالذييتعنيبهاإلعرابيفالكلمة،
بينماحرفغريعاملوهواحلرفالذياليتعنيبهاإلعرابيفالكلمة.وبياهناكمايف
التايل  :
11

.1حروفواوالعاملة
تنقسمهذهحروفواوالعاملةإىل :
أ .واوالقسم
قبل أن يبحث الباحث عن واو القسم ،فسوف يبحثه أوال معن القسم.
القسم هو ألفاظ دالة على القسم .تقع حروف القسم الواو والباء أمام أي اسم
يستخدمللقسموغريحمدوديفلفظاجلاللةفحسب.مثل:
َّ
ار ِق 1
َوٱل َّس َما ٓ ِء َوٱلط ِ
)“Demi langit dan yang datang pada malam hari” (Q.S.At-Thariq:1

Musthafa Al Ghulayaini, Jami'ud Durus Al-‘Arabiyah juz 3, Beirut (1980), h. 619.

11

14
ب .واوالعطف

قبلأننبحثواوالعطف،فسوفنبحثمعنالعطفأوال.العطف هو
تابعيتوسطبينهوبنيمتبوعااحدحروفالعطف.واملعطوفيتبعاملعطوفعليهيف
إعرابه،العطفبنياملفردواملفردينقسمإىلقسمني :
 .1مجعيةمشركة
مثل:قام زيد وعمر = قام زيد وقام عمر
 .2مجعيةغريمشركة
مثل:اختصم زيد وعمر
.2حروفالواوغريالعاملة 
تنقسمهذهحروفواوالعاملةإىل :
اورب
أ .و ّ
رب هو حروف الواو الزائدة تقع يف أول اجلملة املفيدة وبعدها اسم
واو ّ
النكرةجمرورويفحالةالرفعألهنااملبتدأ12.مثل:
في بعض األحيان يكون الليل مثل أمواج البحر  ،فهو يعطي منافذه ناعمة ج ًدا
لي مع العديد من اآلمال كاختبار لي.

12

Rāmīl Badī‘ Ya’qūb, op.cit., h. 569.

15
Terkadang malam seperti ombak di laut, ia memberikan gerainya begitu
lunak bagi-kudengan aneka harapan sebagai ujian atas-ku.

اورب واسمبعدها
اورب ماقبله،اجلمعبنيو ّ
الليلهياسمالنكرةجير بو ّ
ّ
اوالقسميفجراالسمهوإذاكاناالسمبعدواو
اوربو
هواملبتدأ.والفرقبنيو ّ
ّ
ربنكرةبينمااالسمبعدواوالقسممعرفة .
ّ
ب .واواملعية

املعية من أصل الكلمة "مع" 

13واو املعية مبعن الواو "bersama

" .هلذه

الوظيفةمسبقةباجلملةاملفيدة"ما"أو"فيك"وكالمهامناالستفهامواسممابعدمها
منصوبألنهمفعولمعه.مثل:شرت وشاطئ البحر

( aku berjalan menelusuri

.)pinggir pantai

14

ج.واواالستئناف 
االستئنافهواالبتداء  15لذلكفإنواواالستئنافهوحروفالواواليت
تقعيفأولاجلملةاملفيدةمبفرده.وظائفواواالستنافهيلفصلاجلملةماقبلها
ومابعدها 16حىتالتوجدعالقةبينهما.مثالواواالستئنافيفالقرآنيفسورة
العنكبوت:29:8

13

Ibrāhīm Anis, et al., op.cit, Jilid II, h. 673.
Ahmad Jamīl Syāmī, Mu‘jam Hurūf al-Ma‘ānī (Beirut: Muassasah ‘Iz al-Dīn, 1413
H/1992M), h. 82.
15
Ibrāhīm Anis, et al. op.cit., Jilid I, h. 63.
16
Rāmīl Badī‘ Ya‘qūb, Mausū‘ah al-Nahwi wa al-Sarfi wa al-I‘rāb (Beirut: Dār al-‘Ilmi
li al-Malāyīn, 1986), h. 570.m
14

16
ۡ
ك ِبهِۦ عِ ۡل ٞم َف ََل
س لَ َ
ك ِبي َما لَ ۡي َ
ك ِل ُت ۡش ِر َ
ٱۡلن َٰ َس َن ِب َٰ َو ِلد َۡي ِه ح ُۡس ٗن ۖا َوإِن َٰ َج َه َدا َ
َو َوص َّۡي َنا ِ
ون ٨
ُتطِ ۡع ُه َم ۚٓا ٓ إِلَيَّ َم ۡر ِج ُع ُكمۡ َفأ ُ َن ِّب ُئ ُكم ِب َما ُكن ُتمۡ َت ۡع َملُ َ
“Dan, Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibubapaknya. Dan, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku
dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah
kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku lah kembalimu, lalu aku
kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”17

والتوجدالعالقةبينهاوبنياآليةالسابقة،ألنحروفالواويفأولاآلية
هيحروفاالستئناف .
د.واواحلال 
واو احلال هي الواو اليت تدخل أحيانا على مجلة حالية   18ففي القواعد
العربية واو احلال هي حروف الواو اليت كانت موقعها مبدل "إذا" .مثل  :جاء
المعلم ووجهه ضاحك ( .)Dosen itu datang dalam keadaan tertawaحروفالواو
يفهذهاألمثلةميكناستبداهلا"إذا"حىتصارت"ضاحك" .
ه.واواإلشباع 
واواإلشباعهيالواوالواقعةبعدضمريالرفعأوبعدضمريالنصبكاف
اخلطاب19.مثل :هل أديتم الواجب و فهمتموه؟

و.واوالفصل 
17

Departemen Agama, op.cit., Jilid 7, h. 364.
Ibrahin Anis, et-Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyah, op.cit, Jilid I, h. 434.
19
) Syekh Syarifudin Imrity, Takirot Imrity ( Kediri
18

17
واوالفصلمثل:عمرويفاجلملةالرفعواجلرللتفريقبنيعمر .
ز.واوالثمانية 
واوالثمانيةهيالواواليتيقعبعدهاكلمةدالةعلىالعدددمثانية:واحد،
اثنان ،ثالثة ،أربعة ،خمسة ،ستة ،سبعة وثمانية.
ح.واواجلماعة 
واواجلماعةهيحروفالواوكضمرييتصلباسممجعاملذكر.مثل:قامو 
ب .حروف الواو في اللغة العربية
حروفالواوهياحلرفالرابعوالعشرونيفالنصالعريب،وهيحرفمنحروف
ناثينعشرموقعايفتركيبالقواعد العربية 20.أنواعحروفالواويف
املعاينالتقلع
ً
اللغةالعربيةكمايلي :
 .1واوالضمري
واو الضمري أوما تسمىبالواواجلماعة وهي تعملكالضمري جلمع املذكر.
هذا الواو إال يتبع الفعل إما فعال ماضيا أو فعال مضارعا أو فعال أمرا .مثل :
الطالب

يدرسون 

(itu sedang belajar

 .)Mahasiswaحروف الواو يف كلمة

"يدرسون"هيضمري"هم" .
 .2واوعالمةالرفع
)

Syekh Syarifudin Imrity, Takirot Imrity ( Kediri

20

18
كانبعضعالمةالواورفعا،فهذاالواومناالسم،ألنالواوالذييدخل
عليه الفعل هو ضمائر الذكور .ومن شكل االسم املرفوع بالواو هو مجع املذكر
السامل والسماء الستة .على سبيل املثال  :المعلمون قادمون (

Para Dosen itu

 ،)telah datangحرفالواويفكلمة" المعلمون"و" قادمون"وهوعالمةالرفع.
بينما املثال املرفوع يف " السماء الستة " هو "أبوك جالس" (

Ayahmu sedang

.)dudukحرفالواويفكلمة"أبوك"هوعالمةالرفع .
 .3واواالعرتاض
االعرتاضلغةالثقال 21واواالعرتاضيفاصطالحالقواعدالعربيةهوحروف
الواو الواقعة يف أول اجلملة الزائدة  22.مثل  :محمد – وهو رسول صادق –
شجاع (.)Muhammad–yang merupakan Rasul lagi Jujur itu- adalah pemberani
حروفالواوالواقغةقبل"هو" تسمىحروفواواالعرتاض،ألناجلملة" األمين
هو الرسول "هياجلملةالزائدةبنيجزءاجلملة"كان،حممدوشجاع" .
ج .وظائف حروف الواو وأنواعها
هناكوظيفتانمنوظائفحروفالواو،ومها :

21

Ibrāhīm Anis et al., op.cit, Jilid II, h. 567.
Rāmīl Badī‘ Ya ‘qūb, op.cit. h, 571.

22

19
 )1واو القسم

"Demi

" هو حروف عاملة لتكون كلمة بعدها جمرورة بعالمة

جترمابعدها.مثل:
الكسرة،أيحروفجر ّ
ّ
وَ ۡٱلقُ ۡر َء ۡ
ِيم 2
ِ
ان ٱل َحك ِ
“Demi Al Qur’an yang penuh hikmah” (QS.Yaa siin [36]:2).

ت ع ُۡر ٗفا 1
وَ ۡٱلم ُۡر َس َٰلَ ِ
”“Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan
)(QS.al-Mursalat [77]:1

إذا نظرنا إىل بعض األمثلة السابقة ،يعرف أن كل اسم بعد واو القسم
جمرور.والكلمةبعدحروفالواوكاملقسمبه .
 )2واوالعطف"" Danهوحروفعاملةجلمعالكلمةقبلحروفالواو(معطوف
ابرفع،نصب،جر وجزم.ميكنللمعطوف
عليه)وبعدها(معطوف)ويفاإلعر
ّ
واملعطوفعليهاسم،فعل،شبهاجلملةأواجلملة.مثل :
ه َُو ۡٱۡلَ َّو ُل َو ۡ ٓ
ٱۡل ِخ ُر َو َٰ َّ
ٱلظ ِه ُر َو ۡٱلبَاطِ ۖنُ َوه َُو ِب ُك ِّل َش ۡي ٍء َعلِي ٌم ٣
;“Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Bathin
)dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS.Al- Hadid [57]:3

ُون ٨6
ٱّلل َوأَ ۡعلَ ُم م َِن َّ ِ
َقا َل إِ َّن َما ٓ أَ ۡش ُكو ْا َب ِّثي َوح ُۡزن ِٓي إِلَى َّ ِ
ٱّلل َما ََل َت ۡعلَم َ

20
“Ya`qub menjawab: “Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku
mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah
)apa yang kamu tiada mengetahuinya” (QS.Yusuf [12]:86

يفاملثالاألولالسابقحروفالواوتربطهااسمباسموهيكلمة"األخري"
و "األول" كاخلرب .ويف املثال الثاين حروف الواو تربطها اسم باسم وهي كلمة
"حزين"و"بثّي"كاملفعولبه 23. .باإلضافةإىلوظائفالواوالسابقة،فهناكأنواع
الواو غري عاملة هو واو اإلبتداء ،واو االستئناف ،واو املعية ،واو احلال ،وواو
الزائدة.فيمايليالبيانعنالواوغريعاملةاليتتنقسمإىلمخسةأقسام :
)1واواإلبتداء
منحيثقواعدها،حروفاإلبتداءهياحلروفالواقعةيفأولالكلمةويف
أولالفقرةوسوفتقعحروفاإلبتداءأماماالسموالفعلواحلرف.أنواعحروف
اإلبتداءهيالواو،لكن،ال،فاء،حىتوبل.وبعضحروفاإلبتداءمناحلروف
العاملةيفتعينيإعرابالكلمةمابعدها.منبنيحروفاإلبتداء،حروفالواو
أياحلروفغريعاملةيفتعينيإعرابالكلمةمابعدها.مثل:وتقبّلحتييت
وأشوقي(.)Terimalah salam hormat dan rindu darikuيفهذااملثال،كانواو

Ibid

23
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اإلبتداء يقع أمام الفعل ويف أول الكلمة .تعمل هذه احلروف لتعيني إبتداء
الكلمةوالفقرةوالتعمليفتعينيإعرابالكلمةمابعدها .
)2واواالستئناف
منحيثقواعدها،حروفاالستئنافهياحلروفغريعاملةيفتعيني
إعرابالكلمةمابعدهاوليستهلامعنمعني،وهياحلروفالواقعةيفإبتداء
اجلملة وسط الكلمة سواء يف اجلملة االمسية أو اجلملة الفعلية .تقع حروف
االستئنافأماماالسم،الفعل،واحلرف.يسمىاالستئنافألنهإذاحتذفهذه
احلروف من الكلمة فال تسبب إىل تغيري املعن .حروف االستئناف هي الواو
والفاء،والكلمةبعدهاتسمىإنشائيةبينماكانتالكلمةقبلهاتسمىخربية.
مثل  :وعد اهلل حقا ومن أصدق من اهلل قيال .يف املثال السابق ،أن واو
االستئنافتقعأماماالسموهياحلروفغريعاملة .
 )3واواملعية
واواملعيةهياحلروفالواقعةأماماالسمكاملوصوللتعينينفسالزمانواالسم
بعدهامنصوبألهنامفعولمعه.والتعملواواملعيةيفتعينيإعرابالكلمةما
بعدها،مثل:أتركينوالكتاب( .)Tinggalkan saya bersama buku itu
)4واواحلال 
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احلالهواسملبيانحالالفعلأواملفعولبه24 .منحيثاستخدامه،
ينقسماحلالإىلثالثةاقسام،هواحلالمناملفردوشبهاجلملةواحلالمناجلملة
االمسيةأواجلملةالفعلية.يفاملفردأنيشبهصاحباحلالباحلالإمامنحيث
املثنمعاملثنواجلمعمعاجلمع.بينماكاناحلالمنشبهاجلملةفيحتويعلى
ظرف مظروف أو جر جمرور .البد للحال من اجلملة رابط يربط اجلملة مع
صاحباحلالاآلخر،والواوهورابطيربطهااجلملةاالمسيةمعصاحباحلال.
ميكنأنحيل واواحلال حملالظرفية.علىسبيلاملثال:نذهبإىلاجلامعة
و
ّ
واملطرينزل .
ون
ِين َءا َم ُنو ْا ََل َت ۡق َربُو ْا ٱل َّ
صلَ َٰو َة َوأَن ُتمۡ ُس َٰ َك َر َٰى َح َّت َٰى َت ۡعلَمُو ْا َما َتقُول ُ َ
َٰ َٓيأ َ ُّي َها ٱلَّذ َ
ض َٰ ٓى أَ ۡو َعلَ َٰى َس َف ٍر أَ ۡو
يل َح َّت َٰى َت ۡغ َتسِ لُو ۚٓ ْا َوإِن ُكن ُتم م َّۡر َ
َو ََل ُج ُنبًا إِ ََّل َع ِاب ِري َس ِب ٍ
صع ِٗيدا
َجا ٓ َء أَ َح ٞد مِّن ُكم م َِّن ۡٱل َغآئِطِ أَ ۡو َٰلَ َم ۡس ُت ُم ٱل ِّن َسا ٓ َء َفلَمۡ َت ِج ُدو ْا َما ٓ ٗء َف َت َي َّممُو ْا َ
ان َعفُ ًوا َغفُورً ا 4٣
ٱّلل َك َ
َطي ِّٗبا َف ۡٱم َسحُو ْا ِبوُ جُو ِه ُكمۡ َوأَ ۡيدِي ُك ۡۗۡم إِنَّ َّ َ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu
)dalam keadaan mabuk”(QS.An-Nisa[4]:43

24

KH.Moch Muhtar,” Ilmu Nahwu Terjemahan matan Al-Jurumiyah dan ‘Imrity & Ilmu
Shorof terjemahan Matan Kailani dan Nadzam Al-Maqsud ” (Bandung : SBALgesindo, April
2019) h. 5
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من املثال السابق ،يعرف أن حروف الواو كرابط يبني حال الكلمة
املسبقةمعاجلملةبعدها(مجلةامسية)تتكونوونالوبتدأواخلرب.واواحلالهي
الواويبنياحلالكمايفسورةاملعارج .7:
َو َن َر َٰى ُه َق ِر ٗيبا 7
“sedangkan Kami memandangnya dekat (mungkin terjadi)”.

 )4واوالزائدة 
حروف الواو الزائدةهي احلروف اليت ليست هلامعنمعني ،وإمناهي
كزيادة  25.واو الزائدة هي احلروف الواقعة أمام االسم ،والفعل واحلرف وبعد
مثل:مامنأحدإالولهطمعأوحسد( Tidak ada satu
ّ
"إالّ"كتأكيداحلكم.

 .)pun dari diri seseorang kecuali tamak dan dengki
ومنالشرحأعاله،نستنتجأنالواوهلاوظيفتانفاألوىلواوالقسم"
"Demiأيحروفالواوالعاملةلتكونالكلمةبعدهاجمرورةبعالمةالكسرة.أما
الوظيفة الثانية فهي واو العطف اليت هلا أنواع خمتلفة ،منها واو اإلبتداء ،واو

25

KH.Moch Muhtar,” Ilmu Nahwu Terjemahan matan Al-Jurumiyah dan ‘Imrity & Ilmu
Shorof terjemahan Matan Kailani dan Nadzam Al-Maqsud ” (Bandung : SBALgesindo, April
2019) h. 10
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االستئناف،واواملعية،واواحلال،وواوالزائدة 26..هناكاألمثلةاألخرىمنواو
الزائدةيفوسطالكلمةأوآخرها .
 .1أنتكونالواوحرفازيادةيفوسطالكلمةكالتايل:
 )1أُوالء (قرائتهاطويلةبألفممدودة)وأوىل(قرائتهاقصريةبألفقصرية)
وكالمهااسماإلشارة.
لو(حملرفع)أوأوىل(حملنصبوجر)مبعناملذكر(أصحاب).مثل:
)2أو
ّ
أولواأللباب ,وأوىلالألمرمنكم .
)3أوالتمبعناملؤنث(صاحبات)،مثل:وأوالت األحمال
.2أنتكونالواوحرفازيادةيفآخرالكلمة"عمرو"بشرطأنهذهالكلمةمن
اسمالعلم.

27

زيادةالواوهنالتجنبالتشابهباسم"عمر"بالتنوين.مثل:

إن عمروبن العاص هوالذى فتح مصرفى عهدعمربن الخطاب.

 .3ميكن نطق الواويف آخر الكلمة كزيادة بعدميم الضمري اجلمع  ،مثل :
إنمااألهم األخالق مابقي …وإن هموذهبت اخالقهم ذهبوا  …إن

كنتمو…..,إتخذتكمو…..إلخ .

Ibid
(Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), h. 53-55

26
27

25
د .الدراسة العامة من سورة الرحمن
سورةالرمحنهيسورةمكية،مناملفصلآياهتا 78وترتيبهايفاملصحف.55
وسورةالرمحنهيالسورةالوحيدةاليتبدأتباسممنامساءاهللاحلسن28.أنخصائص
خاصةهلذهالسورةوهيآيتهامتكررةملدة31مرة،مثلآية"فبآيآالءربّكماتكذبان"
.ومنفضائلسورةالرمحنهي :
 )1قالرسولاهلل":منقرأسورةالرمحنرحماهللضعفهوأديشكرماأنعماهلل

عليه" .
Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Ar-Rahman,
Allah akan menyayangi kelemahannya dan meridhai nikmat yang
dikaruniakan padanya.”29

 )2قالاإلماماجلعفرالصادق":منقرأسورةالرمحنفقالعندكل(:فبأيآالء
ربكماتكذبان)"البشيئمنآالءربكاكذب"فإنقرأهاليالمثمات،مات
شهيداوإنقرأهاهنارافماتماتشهيدا.
 )3عناإلمامجعفربنحممدالصادقعليهالسالمأنهقال":التدعقراءةسورة
القيامهبا،فإهناالتقر يفقلوباملنافقني،ويأيتهبارّهبايومالقيامةيف
الرمحنو
ّ
وجل موقفاال
صورةآدمي يفأحسنصورةوأطيبر
ّ
يححىتتقفمناهللعز ّ
ّ
2٨

As-Suyuthi,”Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an,dalam Bahasa Arab” (Kairo, Mesir: Darut
Turots, 1404 H/1984 M) h. 215
29
As-Suyuthi,”Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an,dalam Bahasa Arab” (Kairo, Mesir: Darut
Turots, 1404 H/1984 M) h. 217
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يكونأقربإىلاهللمنها 30،فيقولهلا:منالذيكانيقومبكيفالدنيا،
فالنوفالنفتبيضوجوههم،ويقالهلم:اشفعوافيمنأحببتم،
فتقول:يارب
ّ
ّ
وادخلوااجلنّةفاسكنواحيثشئتم،وإنقرأهاليالأوهناراماتشهيدا.
ه .فضيلة سورة الرحمن
يوجد 10فضائلمنسورةالرمحناليتجيبأننعرفها31 .حنن كاإلنسان لدينا
صفاتسيئةمنهاالنسيانوالغفلةبنعمةاهلل،كمثلنعمةاحلياةالصحيةويعطياهللإلينا
رزقا حالل طيبا ،لكن معظم الناس يفكرون أن جناحهم من جهد عملهم وينسون
برزقهممناهللوحىتاليشكرون.فيمايلي10فضائلوفوائدمنقراءةسورةالرمحن :
 .1زيادةاإلميان
الرمحن اليت حتتوي على كلمة الرمحن ،سيجعل كل قارئ
بقراءة سورة 
يتذكروحيمدعلىاهللسبحانهوتعاىل،حىتيتمكنمنحتسنينوعيةاإلميان.
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 .2الرضامناهللسبحانهوتعاىل

٣0

As-Suyuthi,”Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an,dalam Bahasa Arab” (Kairo, Mesir: Darut
Turots, 1404 H/1984 M) h. 220
٣1
”Syekh Imam Az-Zarkasyi,”Al-Burhan Fi ‘Ulum Al-Qur’an,dalam Bahasa Arab
(Kairo, Mesir: Darut Turots, 1404 H/1984 M) h. 115
٣2
”Syekh Imam Az-Zarkasyi,”Al-Burhan Fi ‘Ulum Al-Qur’an,dalam Bahasa Arab
(Kairo, Mesir: Darut Turots, 1404 H/1984 M) h. 118

27
باختصار،أنمضمون سورةالرمحنهوالبيانعنمجيعبركاتاهللالعظيمة
ملخلوقاته .حىت ميتلك كل البشر صفات حمبة اهلل ورسوله وكذلك صفات حمبة
اجلار .بالنسبة ألولئك الذين يقرأون سورة الرمحن وذكر أن اهلل رحم ضعفه وأدي
شكرماأنعماهللعليه .
 .3الشكربالنعمة
تكراراآلية"فبأيآالءربّكماتكذبان"يفسورةالرمحنهيآيةللتذكري
الذايتبأنهناكالكثريمنالنعماليتأعطاهااهلل .وعندماشعرتباالحباط،فاذكر
واشكرنعمةاهللكمثلالنعمةالصحية.
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 .4هلاشفاعة
قالاإلمامجعفربنحممدالصادقعليهالسالمأنهقال":التدعقراءة
القيامهبا،فإهناالتقريفقلوباملنافقني،ويأيتهبارّهبايومالقيامةيف
سورةالرمحنو
ّ
وجلموقفااليكون
صورةآدمييفأحسنصورةوأطيبر
ّ
يححىتتقفمناهللعز ّ
ّ
:منالذيكانيقومبكيفالدنيا،فتقول:يارب
أقربإىلاهللمنها34،فيقولهلا
ّ
فالنوفالنفتبيضوجوههم .
ّ
 .5ثواباملوتالشهيد
٣٣
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قالاإلماماجلعفرالصادق":منقرأسورةالرمحنفقالعندكل(:فبأي
آالءربكماتكذبان)"البشيئمنآالءربكاكذب"فإنقرأهاليالمثمات،مات
شهيداوإنقرأهاهنارافماتماتشهيدا .
 .6ملهرالنكاح
جيوزلسورةالرمحنأنتكونمهراللنكاحكماقاليفاحلديث :
" Maka apabila kіta tіdak memіlіkі mahar berupa baju, cіncіn maupun laіn
sebagaіnya, maka dapat dіlakukan dengan cara menghafal salah satu surat
"dalam Al Qur’an yaіtu Surat Ar-Rahman (HR Bukharі).

 .7للراحةالباطنية
إذا شعرت بالقلق حىت يسبب الضغوط النفسية ،عليك أن تقرأ سورة
الرمحن35بذكرمعانيها.

 .8زيادةاالجنساماملنزيل
كانتيفاملعاملةاملنزلية،حتدثاخلالفاتغالبامابنيالزوجوالزوجةحىتال
تكونالعائلةمتناغمة،فلذلكعليكأنتقرأسورةالرمحنيفكليوم .
 .9تسهيلاألعمال 
٣5
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عليكأنتقرأسورةمنسورةالرمحنقبلأنتعملاألعمالوالتجارةوغريها.
فعسىأنيعطيكاهللسهولةعظيمةيفأداءعملك .
 .10حلفظصعوبةاحلياةيفالدنياواآلخرة
ملنيقرأسورةمنسورةالرمحن،يعملعمالصاحلاويبتعدعنالنواهيفإن
اهلليتجنبكلالصعوباتواملشكالتيفالدنياواآلخرة.

36

و .الطريقة القياسية
كانالتعليمهبذهالطريقةيبدأبشرحالقواعدأوال،وبعدأنيفهمالطالبهذه
الطريقة،يُطلبمنهمأنحيفظوهامثيق ّدمإليهم أمثلةتتعلقباملشكالتاملبحوثة37.
،يعطياملعلممثاال آخرأصعبمناملثالالسابق.
بعدأنيتقنالطالباملادةاملقدمة
ً
تسمىأيضاطريقةالتفكرياالستنتاجي .إحدىالطرق
هذهالطريقةيفطريقةهربرت 
ً
طورةمنهذهالطريقةالقياسيةوهيأنيطلبمنالطالبلقراءةالكتبالكالسيكية
امل 
مثشرحموضعكلالكلمة املقروءة.وباستخدامهذهالطريقة ،أنيقدرالطالبعلى
استيعابوفهمالكتبالكالسيكيةبالصحيحواجليد .
بالرغمأنهذهالطريقةطريقةتقليدية،ولكنحىتاآلنيوجدالعديدمناملدرس
يستخدمهذهالطريقة.ويفهذهالطريقة،يؤكدالتعليمعلىالقواعدوحفظهامثتقدمي
٣6
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األمثلةلبياناألغراضمنهذهالقواعد.مبعنهذهعمليةالتعليمتبدأمناألشياءالعامة
إىلاألشياءاخلاصة.أنالطريقةالقياسيةيفتعليمالنحومنالصفاحلاديعشرمبعهد
القرى هي واضحة و مناسبة بالقواعد العامة .هذه الطريقة يفضل بعض املتعلمني
البالغني،ألنهيفوقتقصرييعرفونقواعداللغةبإبداعهم.أمااالسرتاتيجياتواخلطوات
لتعليمالنحوباستخدامطريقتنيفهيكالتايل 38:
 .1النموذجاألولوهوباستخدامالطريقةالقياسية:أ)يدخلاملعلمالفصلويبدأ
الدرس بإظهار املوضوعات املعينة ،ب) يستمر املعلم الدرس بشرح القواعد
النحوية ،ج) ويستمر الدرس بفهموحفظ القواعد النحوية ،د) يعطي املعلم
األمثلةأوالنصوصاملتعلقةبالقواعد،ه)يعطياملعلماالستنتاجات،و)بعدأن
يفهمالطالبيطلبمنهمأنيعملأسئلةالتدريبات.
 .2النموذجالثاينوهوباستخدامالطريقةاإلستقرائية39 :أ)يبدأاملعلمالدرسبتعيني
املوضوع،ب)يعرضاملعلممثالاجلملةأوالنصوصاملتعلقةباملوضوع،ج)يقرأ
الطالباألمثلةأوالنصوصبالتناوب،د)بعدأنيفهمالطالب،فيبدأاملعلم
بشرحالقواعدالنحويةاملوجودةيفالنصوصاملتعلقةباملوضوع،ه)مثيقوماملعلم

٣٨
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معالطالبباستنتاجالقواعدالنحوية،و)وأخريا،يطلبمنالطالبأنيعملوا
أسئلةالتدريبات.
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