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زلمد ،الذي ال
القرآن ىو كالم اهلل ّ
رب العادلني نزل بو روح األمني على خامت األنبياء وادلرسلني سيّدنا ّ

فسمي القرآن معجزة ،أل ّن البشر
زلمدّ .
يأتيو الباطل من بني يديو وال من خلفو .فهي من ادلعجزة اخلالدة لسيّدنا ّ

معجز على أن يأتوا دبثلو .ومن إحدى وجوه إعجازه أنّو يف غاية الفصاحة والبالغة ،فقد جاء بأفصح األلفاظ
بأصح ادلعاين.
وأحسن التأليف
ومضمنا ّ
ّ
ادلادة اللغوية ،فعلم ادلعاين ىو الذي يبحث عن
فمن إحدى
التخصصات العلمية اليت ىي من ضمن ّ
ّ

يتكون
مجال ألفاظ القرآن مع مراعاة سياق اآلية فيو .فمن ادلباحث ّ
اذلامة يف علم ادلعاين ىو اإلنشاء الطليب حيث ّ

شّت الكالم ،منو اإلستفهام .فاإلستفهام ادلعروف عندنا ىو األسلوب ادلوضوع لطلب العلم على شيء
فيو على ّ
ولكن الباحث وجد ىذا األسلوب مستعمل يف غري معناه احلقيقي ،فبعبارة أخرى قد ال
دبا مل يعلمو ادلخاطبّ ،
يقصد السائل لإلستفهام حينما يلقي اجلملة اإلستفهامية يف كالمو .وقد يلقي ادلتكلّم السؤال ألغراض أخرى

التعجب .تقع تلك معان رلازية كثريا يف
معيّنة غري اإلستفهام ،وذالك مثل اإلنكار ،التوبيخ ،العرض ،التقرير ،و ّ
سورة الكهف .فلذا قام الباحث على كشف عن أغراض إستفهاميّة يف سورة الكهف دلعرفة حقيقة معناىا.

ىذا البحث ىو حبث ميداينّ حيث أخذ الباحث البيّانات عن أساليب اإلستفهام من ضمن الوثائق
مادة علم ادلعاين دببحث اإلنشاء الطليب لطلبة
ادلكتوبة من الكتب مثّ قام الباحث على ادلالحظة أثناء تعليم ّ

ادلادة .وبالنسبة إىل
الصف اخلامس معهد دار السالم كونتور احلرم السابع ،كما أنّو قام على ادلقابلة دلعلّمي ىذه ّ
ّ

ىدف ىذا البحث ،فإ ّن ىذا البحث لكشف عن معاين أساليب اإلستفهام ادلوجودة يف سورة الكهف اليت كانت
وخاصة عن
مستعملة يف غري معناىا احلقيقيّ .أما العملية التعليمية فيو هتدف إىل زيادة الثروة البالغيّة لدي الطلبة
ّ

تطورا.
أسلوب اإلستفهام ،نظرا من أ ّن تعليم ىذه ّ
أقل ّ
ادلادة بناء على مثال من الكتب ،فيكون الفهم ّ

فالنتيجة اليت حصلها الباحث يف حبثو ىي أ ّن اآلية اليت فيها أسلوب اإلستفهام  66آية ،فاآلية الواردة

بأداة أصليّة  66آية .وتلك األداة واردة ألغراض متع ّددة 3 ،على معىن اإلنكار 2 ،على معىن التقرير 3 ،على

التعجب .و ّأما بقيّة أداهتا  3 ،5منها واردة على معىن
معىن التقرير 2 ،على معىن العرض ،و  6على معىن ّ
التعجب وادلعىن احلقيقي.
اإلنكار ،و  2باقيها على معىن ّ
الكلمات الرئيسية :األساليب االستفهامية ،سورة الكهف ،تعليم اإلنشاء الطليب

ABSTRACT
Analysis of Interrogative Styles of Chapter Al-Kahfi on the Implementation of the
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Kalianda - Southern Lampung
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1711020195
The Qur’an is the word of God, the Lord of the worlds, through which the Spirit
of the Faithful descended on the Seal of the Prophets and Messengers, our Master
Muhammad, whom falsehood does not come from between his hands or from behind him.
It is one of the eternal miracles of our Master Muhammad. So the Qur’an was called a
miracle, because people are miraculous to produce something similar. One of the aspects
of his miracle is that he is very eloquent and eloquent, as he came with the most eloquent
words and the best composition and included the correct meanings.
It is one of the scientific disciplines that is part of the linguistic subject, is the one
that searches for the beauty of the words of the Qur’an, taking into account the context of
the verse in it. One of the important topics in the ‘Ilm Ma’aani is the construction of the
request, as it consists of various words, including the interrogation (Istifham). The wellknown questioning here is the established method for seeking knowledge on something
that the addressee did not know, but the researcher found this method used in a way other
than its true meaning, in other words the questioner may not intend to interrogate when he
throws the interrogative sentence in his speech. The speaker may ask the question for
specific purposes other than interrogation, such as denial, reprimand, presentation, report,
and exclamation. These are often metaphorical meanings in Chapter Al-Kahfi. Therefore,
the researcher uncovered interrogative purposes in Chapter Al-Kahfi to know the truth of
its meaning.
This research is a field research where the researcher took the data on the
methods of interrogation from among the written documents from the books, then the
researcher made the observation while teaching the subject of Ma’ani in the study of
Insya’ Tholabiy for fifth-grade students, Darussalam Gontor Islamic Boarding School
Seventh Campus for Male, and he based on the interview for the teachers of this subject.
As for the purpose of this research, this research is to reveal the meanings of the
interrogative styles in Surat Al-Kahf that were used in a way other than their true
meaning. As for the educational process in it, it aims to increase the rhetorical wealth of
students, especially the method of interrogation, given that teaching this subject based on
an example from books, the understanding is less developed.
The result obtained by the researcher in his research is that the verse in which the
interrogative method is used is 16 verses, so the verse mentioned in an original instrument
is 11 verses. This tool is presented for various purposes, 3 on the meaning of denial, 2 on
the meaning of the report, 3 on the meaning of the report, 2 on the meaning of the offer,
and 1 on the meaning of exclamation. As for the rest of her tools 5, 3 of them are on the
meaning of denial, and 2 of the rest are on the meaning of exclamation and the true
meaning.
Key words: Interrogative Style, Chapter Al Kahfi, Teaching of Insya’ Tholabiy
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)77-64(الكهف
Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan
kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi)
petunjuk?"
Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum
mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?"
Dia (Musa) berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan
aku tidak akan menentangmu dalam urusan apa pun."
Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan
kepadaku tentang sesuatu apa pun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

أم كنتم شهداء إذ حضر ي عقوب الموت إذ قال لبنيو ما ت عبدون من ب عدي قالوا ن عبد
-633 إ هذلك وإ هلو آبائك إب راىيم وإْساعيل وإسحاق إ هذلًا واح ًدا ونن لو مسلمون (البقرة
)634
Adakah kalian hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia
berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kalian sembah sepeninggalku?"
Mereka menjawab, "Kami akan me-nyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek
moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami
hanya tunduk patuh kepada-Nya."

ز

إىداء
أىدي خبلوص الفؤاد وجزيل الشكر إىل
والدي احملبوبني احملرتمني ،السيد نور عزيز والسيدة أسوة العمرية ،اللذان ربياين
من أول يوم شهدات أنو الإلو إال اهلل ،بكل صربمها وجهدمها وعسى أن يغفر اهلل ذنوهبما
ويدخلهما اجلنة اليت ذبري من ربتها األهنار خالدين فيها أبدا.
وإىل
فضيلة السيدة احلاجة الدكتورة ّأمي ىجرية  ،M.Pdوالسيد أمحد إقبال ،M.A
من فيهما
اللذان بذال جهدمها وعناءمها إلشراف ىذه الرسالة إىل هنايتها ،فالشكر الوفري ّ
والرجاء من ثواب اهلل ذلما ورضوانو مع التوفيق والسداد.
وإىل
أساتذيت الكرام احملبوبني بالتحيات واإلرشادات بأنواع العلوم النافعة .الذي
علموين علوما نافعا وأرشدوين إىل صراط ادلستقيم وحفظن من ظالل مبني.
وإىل
أخي الصغري نوفال فارس فتح اإلحسان ،وأىلي وإخواين وأخوايت ورفيقي،
شجعوين وساعدوين يف كتابة ىذه الرسالة وإسبامها داعيا إىل اهلل يف أن
وزمالئي الذين ّ
حيقق ذلم يف األعمال الصاحلة والعلوم النافعة إليهم مجيعا.

ح

ترجمة الباحث
احلق ،ولد بددياك  27يوليو  .6998وىو إبن الودود
باسم الباحث ال-ساديكا ضياؤ ّ

من السيد نور عزيز والسيدة أسوة العمرية .فقد بدأ دراستو مند مرحلة تربية األطفال
بقريتو ميجني ،مثّ واصل دراستو إىل مستوى اإلبتدائي يف  2774بادلدرسة اإلبتدائيّة
احلكوميّة  6ميجني .وبعد إنتهائو من اإلبتدائي رغب والده يف أن يواصل دراسة ابنو إىل

إسالمي .فواصل الباحث دراستو يف  2767إىل معهد دار السالم كونتور
بوي
معهد تر ّ
ّ
حّت أهنى الدراسة يف  ،2766فنال
فونوروكو ،الذي كان تبعد  6ساعات من منطقتوّ ،
يود الباحث يف أن يواصل
نصيبو للخدمة يف نفس احلرم بفونوروكو .فبجانب اخلدمة ّ
دراستو إىل ادلستوى اجلامعي ،فأخذ الدراسة جبامعة دار السالم كونتور مع أصحابو

اآلخرين .ويف  2769واصل الباحث دراستو باجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين إننت
المبونج إىل اآلن ،وذالك بسبب حاجة اخلدمة للمعهد.

ط

كلمة شكر و تقدير
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي جعلنا من الناصحني ،وأفهمنا من علوم العلماء
زلمدا
الراشخني ،أشهد أن ال إلو إالّ اهلل وحده ال شريك لو كاتب اآلثار ،وأشهد أ ّن ّ
عبده ورسولو صفوة األخيار .والصالة والسالم على من نسخ دينو أديان الكفرة
بتمسك شريعتو صاحلني.
والطاحلني ،وعلى آلو وأصحابو الذين كانوا ّ
فقد مر الزمان ومل يصري الوقت على بقائو يف ىذه السنة واشتغل الباحث هبذا
العمل أكثر اجتهادا وجهاد وجدا .فرمحة اهلل وبعونتو سبت كتابة ىذا البحث ادلتواضع فال
كلمة أراد أن يقوذلا الباحث إالّ جزيل الشكر والتقدير وفائق احرتامو إىل من ذلم فضل
يف جناح ىذا البحث .ومنهم:

 .6فضيلة احملرتمني رؤساء معهد دار السالم كونتور احلديث كياىي احلاج حسن
عبد اهلل سهل ،واألستاذ الدكتور كياىي احلاج أمل فتح اهلل زركشي ،M.A
والدكتورندوس كياىي احلاج أكرم ماريات  ،Dipl.A.Edالقائمون بتدبري أمور
ادلعهد دبا فيو ومن فيو.
زلمد مكري  ،M.Agرئيس اجلامعة اإلسالمية
 .2فضيلة السيّد األستاذ الدكتور ّ
احلكوميّة رادين إنتان المبونج.
 .3فضيلة السيّدة األستاذة الدكتورة احلاجة نريفا دييانا
باجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين إنتان المبونج.

،M.Pd

عميدة كلية الرتبية

 .4فضيلة السيّدة الدكتورة ّأمي ىجرية  ،M.Pdعميدة قسم تعليم اللغة العربيّة
باجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة رادين إنتان المبونج .واليت أرشدتن بالتوجيو
التام لكتابة ىذا البحث.
والتزويد ّ

ي

 .5فضيلة عميد الرعاية واإلشراف دبعهد دار السالم كونتور احلرم السابع للبنني
األستاذ الدكتورندوس احلاج ىاريانتو عبد اجلالل

،M.Pd

ومدير كلية ادلعلمني

اإلسالمية األستاذ مشكور حسن ،S.Th.I ،اللذان قام برتبية الباحث وتعليمها
يف ادلعهد.
 .6سادات مجيع احملاضرين يف جامعة دار السالم واألساتذة احملرتمني الذين قاموا
بالرتبية والتعليم أيّام دراسيت يف اجلامعة.

 .7والدي احملبوبان واحملرتمان ،السيد نور عزيز ،والسيدة أسوة العمرية ،وأخي الصغري
شجعوين يف كل حيايت.
نوفال فارس فتح اإلحسان ،الذين ّ

 .8السيدة أريح إيناس عتيقو وايت اليت منحت وقتها بالتشجيع وادلساعدة يف كتابة
ىذا البحث.
تلون
 .9كافة زمالئي احملبوبني يف مرحلة  ،)Identity Generation( 2766الذين ّ
حيايت يف ادلعهد.

 .67وىؤالء زمالئي يف قسم تعليم اللغة العربيّة ،وأخوايت يف كلية الرتبية.

 .66كافة طلبيت األعزاء الفصل اخلامس  ،Cالذين كانوا متواجدين يف متابعة ىذا
البحث العلمي.
أسأل اهلل أن جيزيهم خري اجلزاء وأن يبارك ذلم يف عمرىم وعلمهم وأن ديتّعهم
الدنيا ويكرم مثواىم يف اآلخرة واهلل ويل التوفيق وىو خري ادلستعن.
كالياندا 67 ،يناير 2726

الباحث،

احلق
ال-ساديكا ضياؤ ّ
ك
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األول
الباب ّ
المقدمة
أ .خلفية البحث
6
رب العادلني نزل بو روح األمني على خامت األنبياء وادلرسلني
اهلل
كالم
ىو
القرآن
ّ

سيّدنا زلمد 2ذلداية الناس أمجعني 3،فهو كالم اهلل الذي ال يأتيو الباطل من بني
يديو وال من خلفو تنزيل من حكيم محيد .وأ ّن القرآن من أفضل معجزات الرسول
وأعظمها شأنا حيث أنّو معجز بلفظو ،ومتعبّد بتالوتو 4،ونشأ من أفصح اللغات
ويهتز
تتحرك مشاعرهّ ،
وأبلغها .فمن شأن ذالك ،إذا استمع اإلنسان آية من آياتو ّ
يقشعر بدنو خوفا ،أو ينعصر فؤاده رجاء ،دلا فيو من اجلمال يف
قلبو طربا ،أو
ّ
القوة يف العبارة ،وادلوسيقية يف اإليقاع.
األسلوب ،و ّ

5

فيسمى القرآن معجزة ألنّنا كالبشر معجز عن اإلتيان دبثلو 6،فمن ذالك للقرآن
ّ
وجوه اإلعجاز .ومن وجوه إعجاز القرآن أنّو معجز من جهة لفظو ونظمو 7.فإّّنا يف
6
يسمى ذلك أل ّن القرآن رلموع من اآليات
كلمة القرآن مأخوذة من مصدر قرأ-يقرأ-قرآنا دبعىن مجعّ .

والسورAnshori, Ulumul Quran Kaidah-Kaidah Memahami Firman Tuhan, (Jakarta: Raja Grafindo .

Persada,2014), p.17.
Muhammad Roihan Daulay, Studi Pendekatan AlQuran, dalam Jurnal Thariqah Ilmiah,
Vol. 01, Nomor 01, Januari 2014, p.31.
2

3زلمد إْساعيل إبراىيم ،البالغة وإعجازه العلمي( ،مصر :دار الفكر العريب ،د س) ،ص.62 .
Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur’an, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),p.23.

4

 5عبد القادر حسني ،القرآن إعجازه وبالغتو( ،مصر :مطبعة األمانة ،د س) ،ص.9 .

6

Quraish Shihab, Mu’jizat al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1992), p.23.
Masbukin, Kemu’jizatan Al-Qur’an dalam Jurnal Pemikiran Islam Vol. 37, Nomor. 2 JuliDesember 2012, p.171.
7

6

2

بأصح
مضمنا
ّ
غاية الفصاحة والبالغة ،فقد جاء بأفصح األلفاظ وأحسن التأليف ّ
األخص واألشكل بو ،حيث
ادلعاين 8،واشتمل عليو فصول الكالم حسبما ادلوضع
ّ
تغري وتب ّدل ادلعىن ،أو فساد الكالم .أل ّن القرآن جاء
إذا أبدل مكانو غريه يسبّب إىل ّ
ومعو نظمو البديع ،وتأليفو العجيب ممّا أعجز العرب وغريىم أن يأتوا دبثلو.

9

ومن إحدى التخصصات العلمية ادلوجودة وادلعروفة ،فعلم البالغة ىو الذي
يبحث عن مجال ألفاظ القرآن ونظمو67،حيث يرتّكب ىذا العلم على ثالثة
مباحث ،وىي :علم البيان ،علم ادلعاين ،وعلم البديع .فمن ىذه ادلباحث الثالثة
ديكن ألحد الكشف عن بالغة كالم القرآن واألسرار ادلوجودة فيو .وعلى ىذه
ادلباحث الثالثة أراد الباحث أن يضع اىتمامو كثريا يف مبحث علم ادلعاين الذي
يبحث فيو معاين ألفاظ القرآن حسب سياقو ادلوجود .فادلعاين يف اللغة دبعىن ادلقصود
عما يتصوره الذىن 66.فموضوع علم ادلعاين
و ّأما يف االصطالح ىو التعبري باللفظ ّ
ىو اللفظ العريب ،حيث كان اللفظ عند العرب ىو ينقسم إىل قسمني ومها اخلرب

Fazlur Rahman, Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), p. 62.

8

 9نفس ادلرجع السابق ،ص.678 .

10

R. Tufiqurrahman, Resistemasi dan Restrukturalisasi Ilmu Ma,ani, dalam jurnal Lingua.
Vol. 5, Nomor. 1 Juni 2010, p. 53.

 66أمحد اذلامشي ،جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع( ،بريوت :دار الكتب العلمية6976 ،

م) ،ص.46 .

3

واإلنشاء 62.فاخلرب عند الدكتور فضل حسن عبّاس ىو كالم حيتمل الصدق أو
عرفو بكالم ال حيتمل الصدق أو الكذب لذاتو.
الكذب لذاتو ،كما أ ّن اإلنشاء ّ

63

فاإلنشاء نفسو قسمان،ومها الطليب وغري الطليب .ومن إحدى ادلباحث ادلوجودة يف
عرفو الشيخ أمحد اذلامشي بطلب العلم على
اإلنشاء الطليب ىو اإلستفهام ،حبيث ّ
شيء مل يكن معلوما من قبل 64 ،أو ديكن من أن يقال بطلب ادلتكلّم فهم الشيء
حّت يكون معلوما.
من ادلخاطب ّ
ادلهمة ادلدروسة يف معهد
باإلضافة إىل ذالك ،فإ ّن ىذا العلم ىو من ادلو ّاد ّ
ادلادة من ادلواد اللغوية حيث ال تنفصل بادلواد اللغوية
دارالسالم كونتور .أل ّن ىذه ّ
األخرى كالصرف والنحو .فلذا يكون الغرض من تعليم ىذا العلم ىو قدرة الطالب
الوقوف والفهم على أسرار الفصاحة والبالغة يف كالم العرب عموما ويف اآلية
القرآنية واألحاديث النبوية خصوصا .وكان تعليم ىذه ادلادة هبذا ادلعهد الذي متّ
تنفيذه طوال أيّام الدراسة فقد بلغت إىل النتيجة ادللموسة ،ورغم أ ّن تلك النتيجة
تبلغ إىل النتيجة ادلرجوة ،ولكن يف احلال لقد وجد الباحث بعض الظواىر أثناء
ادلادة من غري أن يستوعبوا
ادلادة يف فصوذلم ،فمنهم ممّن فهموا ىذه ّ
تعليمهم ىذه ّ
 62فضل حسن عباس ،البالغة فنونها وأفنانها ،الطبعة الثانية( ،األردن :دار الفرقان 6997 ،م) ،ص.
.25

 63فضل حسن عباس ،البالغة فنونها وأفنانها ..........ص.637 .
 64أمحد اذلامشي ،جواىر البالغة  ..........ص.78 .

4

سبام االستيعاب ،وأيضا ممّن فهموا بناء على مثال الكتاب فحسب حبيث يكون
تطورا.
فهمو نو ىذه ّ
ادلادة أقل ّ
اجلدول6 .
قائمة ادلعدل العام لدرس البالغة
الفصل

عدد الطلبة

ادلعدل

اخلامسB-

25

4.46

اخلامسC-

37

5.55

اخلامسD-

27

5.48

وعلى صعيد آخر ،أ ّن العالقة بني القرآن الكرمي وعلم ادلعاين ىي العالقة الوثيقة
وادلتينة .من جهة موضوع ىذا العلم مثال ،فاللفظ العريب يكون ادلوضوع الرئيسي ذلذا
العلم ،مع أ ّن القرآن كلّو من األلفاظ العربيّة .ومن جهة الفوائد ادلكتسبة من دراسة
خصو اهلل بو من جودة
ىذا العلم ،منها معرفة إعجاز القرآن الكرمي من ناحية ما ّ
السبك ،وحسن الوصف ،وبراعة الرتاكيب ،ولطف اإلجياز وما اشتمل عليو من
65
سهولة الرتكيب ،وجزالة كلماتو .فال ديكن ألحد معرفة أسرار نصوص القرآن إالّ

وتعمق ىذا العلم.
بدراسة ّ

 65أمحد اذلامشي ،جواىر البالغة في المعاني  ..........ص.47 .

5

يتكون من  664سورة يف  37جزء 66،وح ّدد الباحث حبثو يف
فالقرآن الكرمي ّ
سورة الكهف وحاول على أن يكتشف األسرار البالغية فيها ،حيث وجد الباحث
يف ىذه السورة األداة اإلستفهامية العديدة ،رغم تلك األداة لكثرية ولكن تلك األداة
مستعملة ليس كحقيقتها .فمن ادلعلوم اإلستفهام يف الكالم إّّنا لطلب شيء رلهول
عند ادلتكلّم ،فوجد الباحث يف ىذه السورة زبتلف النظريات كما ىو ادلعتاد حيث
عما سألو .على سبيل ادلثال ،ذكرت يف سورة
ألقى السائل سؤاال ومعو العلم ّ
الكهف اآلية ( :68وكيۡف تصۡبر عل هى ما ملۡ ربطۡ بوۦ خبۡراً) 67حيث
زبربنا بأ ّن نبيّنا خضر ألقى ىذا القول إىل موسى ،مع أ ّن اخلضر أعلمو اهلل تبارك
وتعاىل األمور الغيبية اليت مل يعلمها موسى 68.فبعبارة أخرى فإ ّن أداة اإلستفهام يف
عرفو علماء
ىذه السورة ذلا معىن آخر باختالف حقيقة تعريف اإلستفهام الذي ّ
حّت أصبح معلوما ،وليس طلب
اللغة حيث إلقاء السؤال مؤسسا على شيء رلهول ّ
احتج الباحث ،فإ ّن سورة الكهف ذات
الشيء ّ
مؤسسا على شيء معلوم .وممّا ّ
فضائل كثرية ،منها من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال،
ومن قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة سطع لو نور من ربت قدمو إىل عنان السماء
16

Moh Zahid, Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Jumlah Ayat Al-Qur’an dan
Implikasinya Terhadap Penerbitan Mushaf dalam Jurnal Nuansa, Vol. 9 Nomor. 1 Januari – Juni
2012, p. 31.

67سورة الكهف اآلية 68
68

عماد الدين أيب الفداء إْساعيل بن كثري ،تفسير القرآن العظيم ،الطبعة األوىل (اليابان :الفاروق

احلديثة 2777 ،م) ،ص676 .

6

يضيئ لو يوم القيامة وغفر لو ما بني اجلمعتني.

69

تقص لنا ىذه
وجبانب ذالك ّ

السورة قصة حكيمة ،من قصة أىل الكهف ،ويليها عن أصحاب اجلنّة ،مثّ تأيت
قصة ذي القرنني 27.فهذه
بصحبة تعلّم نبيّنا موسى بنبيّنا حضر ،وما بعد ذالك من ّ
تشجع الباحث على فحص ىذه السورة بشكل أعمق.
األسباب ّ
فبعد مالحظة الباحث تلك الظواىر ادلوجودة فوجد أ ّن تعليم ىذه ادلادة رتيبا
أقل تطورا واستيعاهبم نوىا ناقصا ،ويف حني آخر أ ّن
للغاية ،حيث يكون فهمو ّ
شّت الكالم يف األْساء اإلستفهامية ،وبالنسبة لطلبة
تتكون من ّ
سورة الكهف ّ
الصف اخلامس ،وىؤالء ىم الذين يدرسون مادة البالغة يف مبحث علم ادلعاين يف
ّ
أنشطتهم التعليمية .فحاول الباحث هبذه ادلناسبة يف أن حيلّل األساليب اإلستفهامية
الصف اخلامس ،حّت
من سورة الكهف على تنفيذ تعلم اإلنشاء الطليب لطلبة
ّ
يشجعهم القدرة على ربليل كالم اإلنشاء الطليب من النصوص القرآنية .فبهذا يدعو
ّ
حل ادلشكلة وأخذ الباحث يف حبثو العلمي ربت العنوان تحليل
الباحث على ّ
األساليب االستفهامية من سورة الكهف على تنفيذ تعليم اإلنشاء الطلبي لطلبة
الصف الخامس بكلية المعلّمين اإلسالمية معهد دار السالم كونتور الحرم
ّ

 69عماد الدين أيب الفداء إْساعيل بن كثري ،تفسير القرآن العظيم ..........،ص.
27

49

أمحد أريو صفيان ،معاني اإلستفهام في سورة الكهف( ،فونوروكو :جامعة دارالسالم كونتور،

 ،)2769ص.2 .
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السابع للتربية اإلسالمية الحديثة العام الدراسي  0202-0202بكالياندا –
المبونج الجنوبية.
ب .تحديد المسألة
بالنظر إىل خلفية البحث السابق اليت طرحها الباحث ،وتيسريا لكتابة ىذا
البحث العلمي ،فح ّدد الباحث ادلسألة يف حبثو كما يلي:
 .6اآليات الواردة عن األساليب االستفهامية من سورة الكهف.
 .2معاين األساليب االستفهامية ادلوجودة يف سورة الكهف.
 .3ربليل األساليب االستفهامية من سورة الكهف على تنفيذ تعليم اإلنشاء الطليب
الصف اخلامس دبعهد دار السالم كونتور احلرم السابع.
لطلبة
ّ
ج .أسئلة البحث
من تلك الظواىر ادلوجودة ،فاألسئلة اليت أرادىا الباحث أن يق ّدمها يف حبثو
العلمي ىي:
 .6ما اآليات الواردة عن األساليب االستفهامية من سورة الكهف؟
 .2ما معاين األساليب االستفهامية ادلوجودة يف سورة الكهف؟
 .3كيف كان تنفيذ تعليم اإلنشاء الطليب باستخدام األساليب االستفهامية من
الصف اخلامس دبعهد دار السالم كونتور احلرم السابع؟
سورة الكهف لطلبة
ّ

8

د .أىداف البحث
ّأما األىداف اليت ترمي إليها الباحث يف حبثو فهي :
 .6الكشف عن اآلية الواردة اليت فيها أسلوب االستفهام من سورة الكهف.
 .2الكشف عن ادلعاين االستفهامية ادلوجودة يف سورة الكهف.
 .3الكشف على تنفيذ تعليم اإلنشاء الطليب باستخدام األساليب االستفهامية من
الصف اخلامس دبعهد دار السالم كونتور احلرم السابع.
سورة الكهف لطلبة
ّ
أىمية البحث
هّ .
 .2األىمية النظرية
أ) زيادة ادلعلومات لدى الباحث والقارئ عن األسرار البالغية يف القرآن
عموما وسورة الكهف خصوصا.
ب) ليكون معطيات فكرية للباحث خاصا وللقارئ عاما دلن أراد االستفادة
منها ومعرفة ربليل األساليب االستفهامية من سورة الكهف على تنفيذ
الصف اخلامس دبعهد دار السالم كونتور احلرم
تعليم اإلنشاء الطليب لطلبة
ّ
السابع.

9

 .0األىمية العلمية
أ) إعانة على التفكري للطالب والطالبات يف ربليل األساليب االستفهامية من
الصف اخلامس دبعهد
سورة الكهف على تنفيذ تعليم اإلنشاء الطليب لطلبة
ّ
دار السالم كونتور احلرم السابع.
ب) مرجعا نافعا لكافّة الطالب والطالبات قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية
جبامعة اإلسالمية الوطنية رادين إنتان خاصة وجلامعة أخرى عامة.
و .البحوث السابقة
دلساعدة الباحث يف كتابة ىذا البحث العلمي ،قام الباحث باالستطالع
والتأمل نو ادلراجع ادلتعلقة ،أو ادلؤلفات العلمية والبحوث السابقة اليت تفيض فيها
اإلنشاء الطليب أو سورة الكهف ،وىي كما يلي:
 .6الباحثة

 :نور العادلة

العنوان

 :الطباق يف سورة الكهف

ادلنهج

 :استخدم الباحث منهج البحث التحليلي الوصفي

النتيجة

 :سورة الكهف ذلا  25أسلوبا من  667آية ،ووجد الباحث
فيها  67أسلوب طباق اإلجياب وأسلوبا واحدا من الطباق
السليب.
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 .2الباحث

 :زلمد يزيد مبارك

العنوان

 :التشبيو يف سورة الكهف

ادلنهج

 :استخدم الباحث منهج البحث التحليلي الوصفي

النتيجة

 :أن سورة الكهف تتكون من  63نوع التشبيهات وذلا ادلعاين
ادلختلفة حسب سياق اآلية.

 .3الباحثة

 :ليلة عرفة

العنوان

 :اإلنشاء الطليب يف سورة لقمان

ادلنهج

 :استخدم الباحث منهج البحث التحليلي البالغي

النتيجة

 :اإلنشاء الطليب يف سورة لقمان ىو كما يلي ،أسلوب األمر
 67آية ،والنهي  5آيات ،والتمن آية واحدة ،واالستفهام 7
آيات ،والنداء  4آيات.

 .4الباحثة

 :خليفة السعدية

العنوان

ادلزمل وادلدثر
 :اإلنشاء الطليب يف سورة ّ

ادلنهج

 :استخدم الباحث منهج البحث التحليلي الوصفي

النتيجة

ربل عن أنواع اإلنشاء الطليب يف سورة
 :أ ّن الباحثة يف دراستها ّ
التمن ،اإلرشاد،
ادلؤمنون ،من ناحية األمر 23موضعا دبعىن ّ
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اإلمتنان ،اإلعتبار ،واإلىانة .ومن ناحية النهي  3مواضع دبعىن
الدوام ،الدعاء ،التيئيس ،والتحقري .ومن اإلستفهام دبعىن
اإلنكاري ،التعظيم ،واالستبطاء ،والوعيد .ويف النداء دبعىن
اإلغراء واالختصاص للتفاخر.
 .5الباحثة

 :كيناسيو فراىاستويت

العنوان

 :اإلنشاء الطليب يف شعر أيب سبام

ادلنهج

 :استخدم الباحث منهج البحث التحليلي الوصفي

النتيجة

 :حلّت الباحثة يف دراستها عن معاين اإلنشاء الطليب من شعر
أيب سبام.
األولني يبحثا
من تلك البحوث السابقة يرى الباحث أ ّن حبثي العلمي ّ

عن سورة الكهف من ناحية الطباق حيث ىو ادلبحث من علم البديع ،والتشبيو
الذي يكون من إحدى مباحث علم البيانّ .أما البحوث الثالثة األخرية فإّّنا ىي
ادلزمل وادلدثّر ،ويف شعر أيب
البحث عن اإلنشاء الطليب يف سورة ادلؤمنون ،سورة ّ
عما مل يبحثو الباحثون ،أال وىو ربليل
سبام .فأراد الباحث يف ىذا البحث العلمي ّ
الصف اخلامس
اإلنشاء الطليب يف سورة الكهف على تعلم أسلوب اإلستفهام لطلبة
ّ
دبعهد دارالسالم كونتور احلرم السابع.
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ز .منهج البحث
ّأما ادلنهج الذي استعملو الباحث يف حبثو العلمي كما يلي:
 .2نوعية البحث
نوع ىذا البحث ىو البحث ادليداين الكيفي ،والبحث الكيفي ىو البحث
الذي يستند إىل الفلسفة بعد الوضع ،استخدم ىذا البحث لفحص ظروف
ذبريب ،حبيث تكون نتيجة البحث معىن أكثر من
األشياء الطبيعية وليس ىو ّ
التعميم غالبا.

26

 .0موقع البحث
ّأما موقع ىذا البحث ىو معهد دارالسالم كونتور احلرم السابع بكاليندا،
الصف اخلامس ومعلّمي البالغة ،ىم الذين
المبونج اجلنوبية .وبالنسبة ذلؤالء
ّ
شاركوا يف ىذا البحث العلمي ،حيث قام الباحث دبالحظة األحداث طوال
البحث.
 .3مصادر البحث
ادلصادر اليت استخدمها الباحث للحصول على البيانات ادلستفادة
تشتمل على مصدرين ،ومها:

21

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
Cetakan ke-24, (Bandung: Alfabeta, 2016), p. 60.
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 )6ادلصادر الرئيسية :تشتمل على ادلصادر ادلتعلقة بادلوضوع ،فادلصادر
الرئيسية اليت أخذىا الباحث يف حبثو وىي كما يلي:
.6

القرآن الكريم

.2

زلمد حسني ،تفسير البغوي( ،رياض :دار الطيبة للطباعة
والنشر 6466 ،ه)

.3

عماد الدين أيب الفداء إْساعيل بن كثري ،تفسير القرآن العظيم،
(اليابان :الفاروق احلديثة 2777 ،م)

.4

تأليف صباح أيب دراز ،األساليب اإلنشائية وأسرارىا البالغة
في القرآن الكريم( ،مصر :مطبعة األمانة 6986 ،م)

.5

عبد الرمحن حسن ،البالغة العربية( ،دمشق :دار القلم للطباعة
والنشر 6996 ،م)

.6

عبده عبد العزيز قلقيلة ،البالغة اإلصطالحية( ،القاىرة :دار
الفكر العريب 6992 ،م)

.7

أمحد اذلامشي ،جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع،
(بريوت :ادلكتبة العصرية 6976 ،م)
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.8

فضل حسن عباس ،البالغة فنوهنا وأفناهنا( ،األردن :دار
الفرقان 6997 ،م)

.9

قسم ادلنهج الدراسي بكلية ادلعلمني اإلسالمية ،أصول الرتبية
والتعليم اجلزء الثالث( ،فونوروكو :دار السالم للطباعة والنشر،
)2764

ومن اللغة اإلندونيسية:
1. R. Tufiqurrahman, 2010. “Resistemasi dan Restrukturalisasi Ilmu Ma,ani”,
Lingua. Vol. 5, No. 1: 53
2. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
)dan R&D, Cetakan ke-24, (Bandung: Alfabeta, 2016

 )2ادلصادر الثانوية ىي تشمل ادلصادر اليت متّ حصوذلا بشكل غري مباشر
من جهة معينة كاستخدام النشرات والدراسات .فادلصادر الثانوية اليت
تتكون من الوثائق ادلكتوبة وغريىا حيث ذلا
أخذىا الباحث يف حبثو ىي ّ
صلة دبوضوع البحث.
 .4أساليب جمع البيانات
استخدم الباحث األساليب اآلتية جلمع البيانات العامة أواخلاصة:
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 )6الوثائق
مجع البيانات ادلوجودة بالنظر إىل الوثائق ادلكتوبة كالكتابة التارخية،
وتقريرات ادلشاورة ،والذكريات وغريىا.

22

استخدم الباحث ىذا ادلنهج

للحصول على معرفة تارخ تأسيس معهد دار السالم كونتور احلرم السابع
وكليّة ادلعلّمني اإلسالمية ،واألنشطة التعليمية فيو .كما استخدم أيضا
مادة البالغة.
للحصول على معرفة نتائج طلبة
الصف اخلامس يف ّ
ّ
 )2ادلالحظة

)(Observation

ظل ظروف
ىي ادلشاىدة أو ادلراقبة لسلوك ما أو ظاىرة معينة يف ّ
وعوامل بيئة معينة.

23

واستخدم الباحث ىذه الطريقة للحصول على

البيانات يف ربليل األساليب اإلستفهامية من سورة الكهف على تنفيذ
الصف اخلامس دبعهد دارالسالم كونتور احلرم
تعليم اإلنشاء الطليب لطلبة
ّ
السابع.
 )3طريقة ادلقابلة

)(Interview Method

ىي احلوار بني الباحث وادلتح ّدث 24،واستخدم الباحث ىذه الطريقة
للحصول على البيانات ادلتعلقة بكفاءة الطالب يف ربليل األساليب
22

Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hal. 3.
Jasa Ungguh Muliawan, Metode Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus,
(Yogyakarta: Gava Media, 2014), p. 180.
23

 24نفس ادلرجع السابق ،ص.687 .
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اإلستفهامية من سورة الكهف بعد تنفيذ تعليم اإلنشاء الطليب لطلبة
الصف اخلامس دبعهد دارالسالم كونتور احلرم السابع.
ّ
 .5أساليب تحليل البيانات
استخدم الباحث يف ربليل البيانات اجملموعة أسلوب التوصيف والتحليل
للوصول إىل نتائج البحث ،ومها:
 )6ادلنهج الوصفي
ىو ادلنهج العلمي ادلستفاد يف بيان الصفة وشرح الطبيعة شرحا حقيقيا،
جبمع ادلعلومات واحلقائق وادلعطيات وادلؤثرات بني ادلعاين مثّ ترتيبها وربليلها
ربليال منظّما للوصول إىل االستنباط .أستخدم ادلنهج للوصول إىل معرفة
اإلستفهام ،أدواتو ،والتعليم ،وعن تسمية سورة الكهف.
 )2ادلنهج التحليلي
ىو ادلنهج العلمي يف تركيز الفكر على ربليل ادلسألة ،مثّ بياهنا
ومناقشتها بعد ذالك للحصول على االستنباط من احلقائق ادلوجودة .فهذا
ادلنهج الذي استعملو الباحث يف ربليل األساليب اإلستفهامية من سورة
الصف اخلامس.
الكهف على تنفيذ تعليم اإلنشاء الطليب لطالب
ّ

25

25

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Dasar dan Teknik, (Bandung: Tarisito,
1990), p. 139
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ح .تنظيم كتابة البحث
ليكون ىذا البحث منظّما ومرتّبا ،ولتيسري القارئني على فهمو ،قام الباحث
بتنظيم حبثو على أربعة أبواب وىي :
األول :المق ّدمة
الباب ّ
يعرض البحث يف ىذا الباب خلفية البحث ،ربديد ادلسألة ،أىداف البحث،
أمهّية البحث ،البحوث السابقة ،منهج البحث ،وتنظيم كتابة البحث.
الباب الثاني :اإلطار النظري
العامة عن اإلستفهام مفهومو ،وذكر
بدأ الباحث يف ىذا الباب بتوضيح النظرة ّ
العامة عن التعليم.
أدواتو ومعانيو  ،مثّ يأيت دبفهوم سورة الكهف ،وأخريا النظرة ّ
الباب الثالث :منهج البحث
يف ىذا الباب قام الباحث بتوضيح ادلنهج ادلستخدم يف حبثو العلمي ،حيث بدأ
ّأوال بتوضيح نوعية البحث ،ويأيت دبوقع البحث ،مثّ ادلصادر ،وأساليب مجع
البيانات ،وأخريا أساليب ربليل البيانات.
الباب الرابع :عرض البيانات وتحليلها
األول ىو عرض البيانات العامة حيتوي
ىذا الباب حيتوي على الفصلني ،الفصل ّ
على ادلبحثني .األول ادلبحث العام عن معهد دارالسالم كونتور احلرم السابع وكليّة
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ادلعلمني اإلسالميةّ .أما الفصل الثاين ىو الكالم عن سورة الكهف من سبب
اخلاصة عن
تسميتها ،ومناسبتها ،وما احتوت فيها من الفضائل .مثّ عرض البيانات ّ
ربليل األساليب اإلستفهامية من سورة الكهف وتنفيذىا يف تعليم اإلنشاء الطليب
الصف اخلامس دبعهد دارالسالم كونتور احلرم السابع.
لطلبة
ّ
الباب الخامس :الخاتمة
حيتوي على نتيجة البحث واالقرتاحات واخلتام.
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1

113

Al-Ustadz Tegar Fatkhullah

1

114

Al-Ustadz Andi Nur Adli Inrayarda

1

115

Al-Ustadz Abdul Malik Darmawan

1

116

Al-Ustadz Lam Alifannabil Az Zulfa

1

117

Al-Ustadz Abdul Latif Anis

1

118

Al-Ustadz Imad Muhammad

1

119

Al-Ustadz Achmad Maulana Subchy

1

120

Al-Ustadz Wahyu Kukuh Prayoga

1

121

Al-Ustadz Diamond Dimas Bagaskara

1
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122

Al-Ustadz Ahmad Hadi Fatahillah

1

123

Al-Ustadz Rizal Hanafi Putra.M

1

124

Al-Ustadz Fazri Fadzila Alwi

1

125

Al-Ustadz Fachri Aldin

1

126

Al-Ustadz Wahid Muhadzdzib Yassar

1

127

Al-Ustadz Bima Adilaksana

1

128

Al-Ustadz Sabiq Moh Alhikami

1

129

Al-Ustadz Muhammad Firdaus Suryadana Sesha

1

130

Al-Ustadz Muhammad Hanafi Prasetiyo

1

131

Al-Ustadz Antony Fajrio

1

132

Al-Ustadz Taufiq Hidayat

1

