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 ملخص البحث
 الطلبي في سورة الكهف و طريقة تدريسه ءالكالم اإلنشاتحليل 

 (1011313179إعداد: حياتي نامايم )
ال ينفك تعلم اللغة العربية على ذبنب لغة القران، و لفهم القران الكرًن كبتاج اؼبعلومات عن اللغة  
عٌت كعلم النحو و الصرف و البالغة و امبا صعب تفهم القران الن فيو معانيان و ىو اؼبعٌت الظاىر و اؼب

اؼبضمون و يف ىذا البحث ارادت الباحثة اؼبناقشة عن البالغة يف علم اؼبعاين عن الكالم اإلنشائي الطليب ألن 
ىذا القسم يتضمن اؼبعاين اؼبضمون يف القرآن. الكالم اإلنشائي ىو اعبملة اليت تفيد وقوع شيء و لكن مل يقع 

الكالم اإلنشائي الطليب و الكالم اإلنشائي غَت عند ذلك أي يف زمان اػبطاب. الكالم اإلنشائي نوعان 
الطليب. و الكالم اإلنشائي. و وبتوي الكالم اإلنشائي على اؼبعاين اإلضافية. و أما مشكلة ىذا البحث ىي : 
ما اآليات اليت تتضمن عن الكالم اإلنشائي الطليب؟ كيف ربليل الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة الكهف؟ ما 

 اسبة لتدريس الكالم اإلنشائي الطليب؟.الطريقة اؼبن
و ىدف ىذا البحث ىو ؼبعرفة عدد الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة الكهف، و الستعراف الكالم 
اإلنشائي الطليب خاصة يف سورة الكهف، و ؼبعرفة الطريقة اؼبناسبة لتدريسو. استخدم اؼبدخل النوعي يف ىذا 

 .وربليل اؼبضمون صبع البيانات ىو أسلوب التوثيقالبحث بنوع البحث اؼبكتيب و أسلوب 
، ٕٕ، ٕٔ، ٙٔ، ٓٔالطليب يف سورة الكهف من األمر يف اآليات اآلتية:  اإلنشائيالكالم ربليل 

، ٙٚ، ٖٚ، ٓٚ، ٕٛ، ٖٕ، ٕٕ، ٜٔ. و من النهي يف اآليات اآلتية: ٕٙ، ٓ٘، ٕٖ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٗ
، ٗٚ، ٔٚ، ٛٙ، ٙٙ، ٚ٘، ٓ٘، ٜٗ، ٖٚ، ٜٔ، ٘ٔ، ٕٔ، ٚ. و من االستفهام يف اآليات اآلتية: ٓٔٔ
. و من النداء يف اآليات اآلتية: ٕٗ، ٓٗ، ٕٗ. و من التمٍت يف اآليات اآلتية: ٖٓٔ، ٕٓٔ، ٜٗ، ٘ٚ
من اؼبعٌت اإلضايف و ىو األمر و يشرح عن الدعاء و يتض. و الكالم اإلنشائي الطليب ٜٗ، ٙٛ، ٕٗ، ٓٔ

عبادة و التخيَت و التحديد. النهي دبعٌت إضايف ىو معٌت الدعاء و التمٍت و االلتماس و اإلرشاد و التمٍت و ال
اإلرشاد و التوبيح و التحديد. االستفهام باؼبعٌت اإلضايف اإلنكاري و التقريري و التوبيح و التمٍت و التشويق و 

عٌت إضايف للنداء ىو األمر. و النهي يبُت عن التعظيم و التحقَت. و التمٍت ال يستحق اؼبعٌت اإلضايف. و م
الزجر و التصور و اإلغراء. و طريقة التدريس اؼبناسب لتدريس الكالم اإلنشائي الطليب ىي طريقة جيكساو 

(Jigsaw.) 
و استنادا من نتائج البحث استنبطت الباحثة على أن الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة الكهف 

من النهي و  ٛمن األمر و  ٓٔالنداء. و تتكون اآليات  تتكون من األمر و النهي و االستفهام و التمٍت و



 

من النداء. و تتضمن ىذه اآليات اؼبعاين اإلضافية و معٌت الدعاء و  ٗمن التمٍت و  ٖمن االستفهام و  ٙٔ
 (.Jigsawالتوبيح و التشويق و التصور و غَتىا. و عرضت الباحثة اؼبواد الدراسية بطريقة جيكساو )

 

  



 

   



 

  



 

 شعار

 

                           

                          

            . 

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 

yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang 

mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. (44) Keterangan-keterangan 

(mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan 

supaya mereka memikirkan, (QS. An-Nahl:43- 44)
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 إهداء

 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 أىديت ىذه الرسالة العلمية :

ؿببويب أيب عبد اهلل بن اغباج حسن و أمي واي رشيدة بنت اغباج عبد القادر والدي  .ٔ
الذان ربياين و يدعوان يل دائما و شجعاين طوال عمري حىت أكملت ىذه الرسالة 

 العلمية و ال يبكنٍت القدرة على تبديل جهدنبا.
الرسالة أخيت الكبَتة واي مرية و أخي خباري الذان يدعوان و يشجعانٍت إلسبام ىذه  .ٕ

 العلمية.
 الذين ساعدواين لكتابة ىذا الرسالة العلمية. صبيع أصدقاء .ٖ
 جامعيت رادين إينتان اإلسالمية اغبكومية النبونج .ٗ

 

  



 

 ترجمة الباحثة

و اؼبعممادل بربيممع  ٜٜٗٔمممن يونيممو  ٛاسممم الباحثممة حيمماي نامايممام ولممدت يف التمماري  
موانج والية فطاين تايالن. البنمت الثانيمة ممن ىجرية. يف قرية براىوك يف ؿبافظ  ٘ٔٗٔاألول 

سمممتة أوالد ممممن زوجيمممة أيب عبمممد اهلل بمممن اغبممماج حسمممن و أممممي واي رشممميدة بنمممت اغبممماج عبمممد 
 القادر.

بممممدأت تربيممممة الباحثممممة يف تربيممممة ألطفممممال جوؾبممممون بممممان فويممممود فطمممماين جنوبيممممة تممممايالن 
ود فطمممماين جنوبيممممة (، و اسممممتمرت يف اؼبدرسممممة االبتدائيممممة جوؾبممممون بممممان فويممممٕٔٓٓ-ٜٜٜٔ)

(، و بعد ذلك درست يف اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد الثقافة اإلسالمية ٕٚٓٓ-ٕٔٓٓتايالن )
( و اسمممتمرت بعمممد ٕٓٔٓ-ٕٛٓٓفوىمممون سمممتار أي فراسمممان ويتيانممما ممممولتٍت فطممماين جنوبيمممة )

ذلمممك إىل اؼبدرسمممة الثانويمممة دبعهمممد الثقافمممة اإلسمممالمية فوىمممون سمممتار أي فراسمممان ويتيانممما ممممولتٍت 
 (.ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓاين جنوبية)فط

اإلسممالمية  ىف اعبامعممة راديممن إنتممان ادراسممته اسممتمّرت ٖٕٔٓو بعممد ذلممك يف السممنة 
 .اللغة العربية تعليم بية ىف قسمكلية الًتّ   دخلتم. و  ٖٕٔٓبدايًة سنة  النبوج  اغبكومية

يا اتبعت الباحثة منظمة داخل اؼبدرسة و ارباد طلبة اعبامعمة ماليمو فطماين يف اندونيسم
   ٕٙٔٓ-ٕٗٔٓسنة 

 

  



 

 تقديرالشكر و ال

 

اغبمممد هلل سمممبحانو و تعمماىل رب العممماؼبُت أصبعممُت المممذي قممد أعطممماين نعممما كثمممَتة ليتهممما 
ربسمممب، و منهممما القمممدرة علمممى كتابمممة ىمممذه الرسمممالة العلميمممة الممميت وضمممعتها ب:"ربليمممل الكمممالم 

الرسممالة العلميممة لتكملممة اإلنشممائي الطلمميب يف سممورة الكهممف و طريقممة تدريسممو" و كتبممت ىممذه 
الشممروط للحصممول علممى الدرجممة اعبامعيممة األوىل يف كليممة الًتبيممة و التعلمميم خاصممة لتعلمميم اللغممة 

 العربية.

يف إسبممام ىممذه الرسممالة العلميممة ال ينفممك العمممل مممن مسمماعدة اآلخممرين فمم رادت الباحثممة 
 على تقدًن جزيل الشكر إىل سادات األفاضل:

ؿبمد موكري، اؼباجستَت كرئيس اعبامعة رادين انتان اإلسمالمية األستاذ الدكتور اغباّج  .ٔ
 اغبكومية المبونج.

األسممتاذ الممدكتور اغبمماج خممَت األنمموار، اؼباجسممتَت كعميممد كليممة الًتبيممة و التعلمميم  امعممة  .ٕ
 رادين انتان اإلسالمية اغبكومية المبونج.

العربية بكلية الًتبية والتعليم اؼباجستَت، كرئيسة قسم تعليم الّلغة ، سافاري داودالدكتور  .ٖ
 جامعة رادين إنتان اإلسالمية اغبكومية المبونج.



 

كاؼبشممممرفة األوىل و الممممدكتور جونتممممور جاحايممممما    الممممدكتورة رمضمممماين سممممجاال اؼباجسممممتَتة .ٗ
كتابمة ىمذه الرسمالة كيسوما اؼباجستَت، شكرا على صبيع اإلرشمادات و التوجيهمات يف  

 العلمية.
اؼبوّظفُت لكلية الًتبية والتعليم  امعمة راديمن إنتمان اإلسمالمية صبيع اؼبدرسُت وأعضاء   .٘

 اغبكومية المبونج على صبيع اؼبعلومات حىت هناية الدراسة.
أشمممكرىم علمممى  ٖٕٔٓزمالئمممي اببوبمممون ممممن طلبمممة قسمممم تعلممميم اللغمممة العربيمممة ؼبرحلمممة  .ٙ

 التشجيع لكتابة ىذه الرسالة العلمية.
ان اعبهمممماد و السممممرور يف اغبيمممماة عسممممى اهلل هبممممزي أصممممدقائي الممممذين نممممّوروا حيمممماي بمممم لو  .ٚ

 اغبسنات برضاه يف اعبنة. آمُت.

 و لعلت ىذه الرسالة العلمية تنفع و تكون خزينة فب ؾبال العلوم و الًتبية.

 

 م ٕٚٔٓأغسطس   ،باندار المبونج
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 الباب األول

 المقدمة

 

 توضيح الموضوع .أ 

اؼبوضوع من البيان العام عن مضمون البحث يف الرسالة العلمية. و لسهولة الباحثة 

البحث، ف رادت الباحثة بيان االصطلحات يف الفهم و لتحديد اجملاالت الغامضة من ىذا 

" كما الطلبي في سورة الكهف و طريقة تدريسه الكالم اإلنشائيتحليل اؼبوجودة يف "

 يلي:

 تحليلال .ٔ

 2التحليل ىو عملية البحث إىل واقع ما ؼبعرفة اغبقيقة.

 الطليب الكالم اإلنشائي .ٕ

الطليب ىو اعبملة اليت تدل على عمل أو شيء مل يقع يف  ئيكالم اإلنشاال

 3زمان اػبطاب.

                                                             
2
 Dep.Dik.Bud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1995). hlm. 7 
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Ali Al-Jar, Mustafa Amin, Terjamah Al-Balaghahahul Waadhihah, (Bandung: Sinar Baru 

Alegensindo, 1994), hlm. 198 

 



 

 سورة الكهف .ٖ

آية نزلت يف مكة،  ٓٔٔمن  تتكون السورة الثامن عشرة سورة الكهف ىي

 4و الكهف دبعٌت الغار الكبَت و الواسعيسكن فيو الشخص و يظل.

 طريقةال .ٗ

و يستند إىل  معينة،الطريقة ىي التخطيط اإلجرائي الشامل لتناول أىداف 

 يف عملية التعليم. و الطريقة ىي من أىم العناصر 5نظرية ما.

 تعليمال .٘

ىو عملية تتكون من العناصر اإلنسانية و اؼبادية و التعليم أو التدريس 

 6الوسائلية و الكمالية و اإلجراءات اؼبتعلقة لتحقيق أىداف الًتبية.

 سباب اختيار الموضوعأ .ب 

الطلبي في  ئيكالم اإلنشاالتحليل موضوع " الباحثة علىب اختيار اسبمن أ

 ىي: "سورة الكهف و طريقة تدريسه

 .تعمق اؼبعرفة عن الكالم اإلنشائي يف القرآن الكرًنل .ٔ
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Aziz Fachrurrazi, Erta Mahyudin, Metode Pembelajaran Bahasa Asing,(Jakarta: Bania 

Publishing) hlm. 9. 
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 توجد اعبمل الكثَتة يف ىذه السورة تدل على الكالم اإلنشائي. .ٕ

 خلفية البحث .ج 

بعضهم بعضا، و كذلك للتعبَت اللغة ىي آلة االتصال اؼبستخدمة للتعامل بُت الناس 

 7.عن أفكارىم كتابة كان أو شفهية

و أما اللغة العربية من احدى اللغات الدولية اليت تتطور و تناسب بالشؤون 

علماء اللغة  اختلفمىت نش ت اللغة العربية و استخدمها الفرد؟.  االجتماعية و اؼبعلومات.

نمو كما مبت اللغات أخرىن كما يغرف ب ن بعضهم أن اللغة العربية ت رأىالرأي و عن ىذا 

نسيم اؽبواء أو صوت الربق أو خر اللغة تنمو من اغبركة و اإلشارة و األصوات من العامل ك

كما ولد اإلنسان و رأى بعض أن اللغة ىي إؽبام من اهلل عز و جل،   اؼباء و ما أشبو لك. 

 كوهناولدبكفاءة اللغة و سوف تن اليت تعٍت أن اإلنسا و من رأى حبق كليهما. بزواد اللغة.

 .اللغوية البيئة

يف تعليم اللغة العربية تعريفات كثَتة عن اؼبهارات اؼبكتسبة، و ىي أربع مهارات اللغة 

: 
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Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,Malang: Uin Mلaliki Press, 

2011, hlm 3. 



 

أفكاره ليالحظ اؼبخاطب بفهم أن يركز الفرد مهارة االستماع ىي  -ٔ

 اؼبضمون من الكالم  انب إجراء التحليل و وبتاج النقد.

مهارة الكالم و ىي نطق األصوات العربية الصحيحة، زبرج تلك  -ٕ

 اليوم. اللغة اليت صارت إصباع علماءاألصوات من ـبارجها 

 انب إعطاء  بناء قيمة اؼبرء.مهارة القراءة و ىي عامل من عوامل اؼبهمة ل -ٖ

. و بدوهنا ال لتناول اؼبعلومات و اػبرباتالدوافع فبالقراءة استطاع الطلبة 

 النفيسة.يبكن توسيع اؼبعلومات و اػبربات 

 8صعبة.لتحقيقها فلذلك مهارة الكتابة ىي عملية ىامة  -ٗ

و من تلك اؼبهارات األربع ركزت الباحثة على مهارة الكالم أو عن 

و البالغة  الكالم، و يف اللغة العربية علم اؼبعاين ك حد من علوم البالغة

 اللغة العربية.م يف و من شعبة العل

شعبة من العلوم، تلقب بالعلوم العربية أي علم اللغة اليت  ٖٔو يف اللغة العربية 

 تتكون من:

                                                             
8
Zulhanan, M.A., Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta: Rajawali Perss, 

2014, Cet. Ke-1, hlm. 190 

 



 

 علم اللغة، و ىو علم لتنفك الكلمات أو األلفاظ مع معانيها. .ٔ

 علم النحو، ىو علم يبحث عن الكلمات العربية مفردا أو مركبا. .ٕ

فيعرف الكلمات ل الكلمات و ىو علم عن أصو أي مورفولوجي علم الصرف،  .ٖ

 و اؼبتصرفة. من اؼبشتق األصولية

علم االشتقاق: علم يبحث عن أصل الكلمة و تغيَتاهتا عن الزيادة كعلم  .ٗ

 الصرف.

 عن الشعر و النثر.علم العروض: ىو الذي يبحث  .٘

علم القوايف: يبحث عن عن األواخر من بيوت الشعر حىت يعرف  مال  .ٙ

 ألفاظها.

يبحث عن اؼبعلومات اؼبتعلقة بالنص و النرب بالنظرة معينة علم قرض الشعر:  .ٚ

 من األصوات.

علم اػبط: ىو يبحث عن اغبروف العربية و طريقة ترتيبها بالفنون الكتابية  .ٛ

 اعبميلة و ينقسم غلى اػبط الثلث و الديواين و الفريسي و النس  و غَتىا.

و اػبطابة و القصة علم اإلنشاء: ىو علم يبحث عن إنشاء الرسالة و الكتاب  .ٜ

 و اؼبنشرات و النس  و غَتىا.



 

: ىو علم تعرف بو طرائق حبث اؼبشكالت ؼبناقشتها أمام علم اباضرة .ٓٔ

 اجمللس لزيادة اآلراء و اغبجج، و زيادة مهارة الكالم و تقدًن القصص.

، واضع ىذا العلم ىو عبد اهلل بن علم البديع: ىو يبحث عن فن األدب .ٔٔ

العلم ؼبعرفة دقائق األدب و أسرار القرآن الكرًن. و معتاز، و يهدف ىذا 

 لبحث عن صبال األلفاظ نطقا و ظباعا.

علم البيان: ىو علم لغثبات النظم و القواعد ؼبعرفة اؼبعاين أيات القرآن و  .ٕٔ

 أسرارىا ربليال إلعجاز القرآن. و واضعو أبو عبيدة.

لكلمات مناسبا علم اؼبعاين: ىو معلومات لتقرير القواعد يف استخدام ا .ٖٔ

 9دبقتضى اغبال ؼبعرفة إعجاز القرآن و صبال األلفاظ من القرآن اؼبعجز.

شعبة العلوم اؼبذكورة ركزت الباحثة على علم اؼبعاين الذي كان واحدا من  ٖٔمن 

نوع علم البالغة. و علم البالغة لغة ىو بلغ فالن إىل غايتو. و البالغة اصطالحا ينقسم 

 10بالغة اؼبتكلم. -ٕالكالم و بالغة  -ٔقسمُت : 
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http://alwaysterk.blogspot.co.id/2011/11/ulumul-arabiyah-ilmu-ilmu-bahasa-arab.html 

10
Rumadani Sagala, M.Ag, Balaghah, Bandar Lampung : AURA, 2013, hlm. 12-13 



 

بالغة الكالم دبعٌت واضح إنو عبارة فصيحة مطابق دبقتضى اغبال و اؼبكان 

الكالم البليغ مناسبا باألحوال، و و بالغة اؼبتكلم ىي كفاءة الفالن لًتتيب للمخاطب. 

 11فصاحة اؼبعٌت لتعبَت أفكاره و ما خطر يف ذىنو.

ف دقيق لضمن اعبمالة و الوضوح يف البالغة من العلوم  لي النفس و وص

العادة لتعلم البالغة من األساس اؼبهم لتكوين العادة األدبية و  االختالف بُت األسلوب.

و لتناول تلك الدرجة البد للطالب قراءة البحوث  إنشاط العملية إلجادة الكفاءة اؼبضمونة.

ك ثقة النفس حىت قدر على اؼبختارة، و تكمبل نفسو بعادة تعلم األدب، و البد أيضا امتال

مام اإلو عند  12تقدًن التعليق بالقيمة اعبيدة و الناقصة على األثر األديب ناسبا بالكفاءة.

اػبضري أن البالغة ىي علم لتعلم فصاحة الكالم و تشمل علم اؼبعاين و علم البيان و علم 

 13البديع.

اغبال. و أما البحوث علم اؼبعاين يبحث عن كيفية تعبَت اؼبعاين مطابقا دبقتضى  (ٔ

يف ىذا العلم منها: أحوال اؼبسند و اؼبسند إليو، كالم اػبرب و كالم اإلنشاء، 

 القصر، الوصل، الفصل، اإلهباز، و اؼبساواة.
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Ibid, hlm. 12-13 

12
Ali Al-Jar, Mustafa Amin.Terjemah Al-BalaghahulbWaadhihah.Bandung:Sinar Baru 

Algensindo, 1994, hlm6-7 
13

Imam Akhdlori, Ilmu Balaghah tarjamah jauhar Maknun, PT Alma’arif :Bandung, 1982, 

hlm. 20 



 

علم البيان: ىو علم لتيسَت نعبَت اؼبعٌت ب نواع اللغات و منها: التشبيو، و اجملاز،  (ٕ

 و الكناية.

يف اعبمالة. و حبث البديع ن البيان واؼبعاين علم البديع و ىو مكمل الكالم م (ٖ

 14عن اجملسنات اللفظية و ابسنات اؼبعنوية.

من تلك األقسام الثالثة ركزت الباحثة على ربليل علم اؼبعاين و يشمل الكالم 

و ىنا  اػبربي و الكالم اإلنشائي و القصر و الفصل و اؼبساواة و اإلهباز و اإلطناب.

 ستبحث الباحثة عن الكالم اإلنشائي. 

يف علم اؼبعاين ينقسم الكالم قسمُت: الكالم اػبربي و الكالم اإلنشائي و الكالم 

يقال بكالم الصدق أو الكذب إذا كان مطابقا حبقيقة اػبطاب، و إذا ال يوافق اػبربي ىو 

اػبربي ىو العبارة تؤدي ن الكالم و عند الدكتورة رومضاين سجاال أ 15اغبقيقة فهو كذب.

و اؼبراد بالصدق إذا كان موافقا باغبقائق اؼبوجودة، و  إىل الصدق أو الكذب ألنو خربا.

 16.و الواقعة يقال الكذب ألنو ال يوافق اغبقائق
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Abdurrahman bin Muhammad al-akdhary, Aljauhar al-maknum, (Kediri: Hidayatul 

mubtadin lirboyo), hlm 12-13 
15

Ali Al-Jarim & Musthafa Amin, Op.Cit, hlm. 198 
16

Rumadani Sagala, M.Ag, Op.Cit, hlm 92-93 



 

الصدق أو  يضمن اإلمكان على قيمتُتو كان ترتيب اعبملة يف الكالم اإلنشائي ال 

اإلشاء ىو صبلة ال يذكر فيها صدقة اؼبتكلم أو   كالمأن  لي اعبارم عو قال  17.الكذب

سبها اغبق أو او قال عبد الرضبن العضاري أن كالم اإلنشاء ىو صبلة ال ين 18كذب.

فبذلك  20كما قالت رمضاين سجاال أنو كالم ال يتعلق هبا الصدق أو الكذب.  19الكذب.

الم على عرض بالعكس أن كالم اػبرب الذي يعرف منو اغبق و الكذب،ألن دل ىذا الك

فال  أو السؤال أو الدعوة أو التمٍت أو النهي اػبرب. و لكن كالم اإلنشاء يدل على األمر

 يضمن اغبق أو الكذب.

و  ( اإلنشاء غَت الطليبٕ( اإلنشاء الطليب ٔو ينقسم الكالم اإلنشائي إىل قسمُت: 

ىو صبلة ال يتطلب منو شيء. و ىو أنواع منها: التعجب، الذّم، القسم، أفعال الرجاء، و 

و عن ىذا رأم رمضاين سجاال أن اإلنشاء غَت الطليب ىو صبلة ال  21أيضا صبلة تتضمن العقد.

و أنواع ىذا  ، كاؼبدح و الذم و القسم و الرجاء و التعجب و العقد.يتطلب منو شيء

 22ث يف علم اؼبعاين.الكالم ال يبح
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Imam Akhdlori, Op.Cit, hlm.121 
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 Ali Al-Jarim & Musthafa Amin, Op.Cit, hlm. 198 
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Adurrahaman al-Ahdhori, Jauharul Maknun, Surabaya: Mutiara Ilmu, cet-2, 2012, hlm 69 
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Rumadani Sagala, Op.Cit, hlm 94 
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Ali Al-Jar& Musthafa Amin, Op.Cit, hlm.238. 
22

Rumadani Sagala, Op.Cit, hlm. 95 



 

 اؼبثال منها: 

بغيضك يوماما ، وأبغض بغيضك  ىونا ما عسى أن يكونأحبب حبيك "

 "ىونا ما عسى أن يكون حبيبك يوماما
Cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, barang kali suatu hari ia akan berubah 

menjadi orang yang angkau benci; dan bencilah orang yang kaubenci sedang-sedang 

saja, barangkali suatu hari ia akan berubah menjadi kekasihmu. 
( أن ىناك عسى أن يكون حبيبك يومامانظرا ببيان يف اؼبثال السابق ىناك صبلة )

 الرجاء.

كالم اإلنشاء الطليب ىو اعبملة اليت تدل على عمل أو شيء مل يقع يف زمان 

و عند رمضاين  23عها ىو األمر و النهي و االستفهام و التمٍت و النداء.اػبطاب. و من نو 

 24كالتمٍت و االستفهام و النهي و األمر و النداء.  سجاال أنو صبلة يتطلب منها شيء.

 اؼبثال: 

 النهي  -ٔ

 تسقٌت ماء أؼبالم فإنٍت * صب قد استعذت ما بكائ ال

 األمر -ٕ
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Ali Al-Jarim & Musthafa Amin, Op.Cit, hlm. 198 
24

Rumadani Sagala, Op.Cit, hlm. 94-95 



 

 حبيبك أحبب

 النداء -ٖ

 حبائلو * ألنت أكرم منآوى ومن نصرااصرالدين إذ رثت يان

 االستفهام -ٗ

 حاجىت أم قد كفاىن * حياؤك إن شيمتك اغبياء أأذكر

 التمٍت -٘

 من يبنع اؼبعروف يبنعو * حىت يذوق رجال عب ما صنعوا يا ليت

يف سورة الكهف ألن فيها بعض الًتاكيب  و ستبحث الباحثة كالم اإلنشاء الطليب

 ٓٔٔو سورة الكهف ىي السورة الثامنة عشر تتكون من  دلت على اإلنشاء الطليب كثَتة.

، الكهف دبعٌت الغار و ىو يقال غار القلق، و ظبيت بالكهف ألن آية و نزلت دبكة اؼبكرمة

و إرادة اهلل تعاىل، أظلو  فيها قصة عن الفتاة الذين ىبتبؤون أنفسهم يف ذلك الغار فبقدرة

 سنة. و من سورة الكهف كتبت الباحثة بعض اآليات منها: ٜٖٓنائمُت قدر 

 

 



 

 1جدول 

 8:، و 41، :1، 11، 9الطلبي في سورة الكهف من  ئيكالم اإلنشاال

 الرقم النوع مثال اآلية .الًتصبة
7. Sesungguhnya 

Kami telah 

menjadikan apa 

yang di bumi 

sebagai perhiasan 

baginya, agar 

Kami menguji 

mereka siapakah 

di antara mereka 

yang terbaik 

perbuatannya?. 

 

 

 ٔ االستفهام

22. Katakanlah: 

"Tuhanku lebih 

mengetahui 

jumlah mereka; 

tidak ada orang 

yang mengetahui 

(bilangan) mereka 

kecuali sedikit"… 

 

… األمر ٕ 

28. Dan 

janganlah kamu 

mengikuti orang 

yang hatinya telah 

Kami lalaikan 

dari mengingati 

Kami, serta 

menuruti hawa 

nafsunya dan 

adalah 

keadaannya itu 

melewati batas. 

 0 النهي 



 

42. "Aduhai 

kiranya dulu aku 

tidak 

mempersekutukan 

seorangpun 

dengan 

Tuhanku". 

 التمٍت ٗ 

86. Kami berkata: 

"Hai Dzulkarnain, 

kamu boleh 

menyiksa atau 

boleh berbuat 

kebaikan. 

 النداء ٘ 

 

بيان اغبق أو اليت ليست فيها كالم اإلنشاء صبلة  من اعبدول السابق يذكر أمثلة من 

. و ىذه كلها أمثلة الكذب، و لكن يتضمن األمر و النهي و االستفهام و التمٍت و النداء

من سورة الكهف يتضمن  ٚاألول يف اآلية  من كالم اإلنشاء الطليب، و ىي كمثال 

 ٕٕاالستفهام من صبلة "أيهم أحسن عمال" و ىي كلمة "أي" دبعٌت "من"، و يف اآلية 

و  قل(-يقول-صبلة "قل ريب" يتضمن األمر، و يتكون من فعل األمر "قل" من مشتق )قال

ىناكجملة "ال تطع" لفظ  ٕٛو يف اؼبثال الثالث اآلية من أنواع اإلنشاء الطليب، صبلة األمر 

و تلك اآلية من   ظبي بفعل النهي اجملزوم "ال" يف ىذه اآلية تدل على النهي و ال مع اؼبضارع

لفظ "يليتٍت" من ىو اآلية يتضمن كالم اإلنشاء  ٕٗ، و تاليو يف اآلية كالم اإلنشاء الطليب



 

صبلة "يا ذا القرنُت" دبعٌت النداء من لفظ "يا" و ىذا من   ٙٛبنوع التمٍت، و يف اآلية الطليب 

 .لنداء كالم اإلنشاء الطليب

تحليل الكالم و من البانات السابقة أرادت الباحثة على البحث باؼبوضوع "

 ".الطلبي في سورة الكهف و طريقة تدريسه اإلنشائي

 

 لبحثامشكلة  .د 

 السابقة فمشكلة ىذا البحث ىي:انطالقا من اػبلفية 

 الطليب؟ ئيكالم اإلنشاعنال اليت تتضمنما اآليات  .ٔ

 الطليب يف سورة الكهف؟ الكالم اإلنشائي كيف ربليل  .ٕ

 الطليب؟الكالم اإلنشائي ما الطريقة اؼبناسبة لتدريس  .ٖ

 أهداف البحث .ه 

يف سورة انطالقا دبشكلة البحث السابقة فهدف الباحثة عن ربليل الكالم اإلنشائي 

 الكهف كما يلي:

 ؼبعرفة عدد اعبمل اليت تدل على الكالم اإلنشائي .ٔ



 

 الطليب يف سورة الكهفالكالم اإلنشائي ؼبعرفة اآليات اليت تدل على  .ٕ

 الطليب لدي الطلبة.الكالم اإلنشائي ؼبعرفة طريقة تدريس  .ٖ

 فوائد البحث .و 

 لفوائد النظريةا (ٔ

كاؼبداخلة و الدراسات  يرجى من ىذه الرسالة العلمية فوائد لتطوير اؼبعلومات 

 كالم اإلنشائيالو خزينة التفكَت ؼبتعلمي اللغة العربية عن مادة 

 الفوائد التطبيقية (ٕ

 من الناحية التطبيقية يفيد ىذا البحث لبعض اعبمهور كما يلي:

 لطلبة قسم تعليم اللغة العربية - أ

لطلبة قسم ئيكالم اإلنشاالعن يفيد البحث زيادة اؼبعلومات و األخبار 

 العربية. تعليم اللغة

 باضري اللغة العربية - ب

نتيجة البحث من ىذا اؼبوضوع تستطيع أن تكون مداخلة لدرس 

 .ئيكالم اإلنشاالالبالغة عن 

 للقارئ - ت



 

 .للقارئئيكالم اإلنشااليفيد ىذا البحث زيادة اؼبعلومات عن 

 للباحث - ث

 ئيكالم اإلنشاالىذا البحث على توسيع اؼبعلومات عن  يفيد

 .للباحث

  



 

 الباب الثاني

 األساس النظري

 علم البالغة .أ 

 تعريف علم البالغة .1

علم البالغة ىو علم ب ساس النفوس النقية و الدقيقة و تناول اعبمالة و 

األساس القوي االختالف اعبلي و اػبفي بيناألساليب. العادة لدراسة البالغة ىي 

لتكوين الطبيعة األدبية و تنظيم الكفاءة اؼبكتومة. و لسيطرة تلك الغاية البد للطالب 

على قراءة ابتكاره اؼبختار و إلمباء نفسو بالطبيعة األدبيةو البد يف سبليك ثقة النفس 

و رأى اإلمام  25حىت قدر على تقييم النفس باعبيد أو غَته على ابتكاره حسب القدرة.

ضري أن البالغة ىي علم لتعلم فصاحة الكالم و وبتوي على علم البيان و علم اػب

و رأى الشي  عبد الرضبن األخضري أن البالغة ىو علم يعلم بو فصاحة  26البديع.

 27الكالم.
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 وجعلوا بالغة الكالم # طباقة لمقتضى المقام

 28غبال.: عرف علماء اؼبعاين أن البالغة ىي مطابقة الكالم دبقتضى اباؼبعٌت

 تقسيم علم البالغة .1

 29انقسم علم البالغة إىل ثالثة أقسام و ىي البيان و اؼبعاين و البديع.

(اؼبعاين يبحث عن الكالم اػبربي ٕ(البيان يبحث عن التشبيو و اجملاز و الكناية. ٔ

(البديع يبحث عن صبالة ٖو الكالم اإلنشائي و القصر و الوصل و الفصل. 

األلفاظ و معاين صبالة األلفاظ كالسجع و االقتباس و اعبناس و التورية و الطباق و 

و اما قال عبد الرضبن بن  30كيم و غَتىا.اؼبقابلة و حسن التعليل و اسلوب اغب

(علم اؼبعاين ىو يبحث عن كيفية تبليغ اؼبعاين مطابقا باغبال ٔؿبمد األخضري أن: 

و الش ن. و من دراسة علم اؼبعاين ىي أحوال اؼبسند و اؼبسند إليو و الكالم اػبربي 

اؼبساواة. و الكالم اإلنشائي و القصر و الوصل و الفصل و اإلطناب و اإلهباز و 

(علم البيان ىو يبحث عن تسهيل تبليغ اؼبعاين ب نواع اللغة. كالتشبيو و اجملاز و ٕ

(علم البديع ىو يبحث عن تكميل اعبمالة للكالم اؼببحوث يف علم ٖالكناية. 

                                                             
28

Ibid, hlm 10 
29

RumadaniSagala, M.Ag, Balaghah, (Bandar Lampung: AURA), 2013, hlm. 91 
30

Ibid, hlm. 91 



 

اؼبعاين و البيان. و ؾبال البحث لعلم البديع كمحسنات اللفظية و ابسنات 

 31اؼبعنوية.

 علم المعاني .ب 

 علم المعانيتعريف  .1

 وحافظ تأ دية المعانى # عن خطاء يعرف بالمعانى

البيت السابق باؼبعٌت أن ىذا العلم وبفظ عن االحًتاز من األخطاء للمتكلم يف 

إذن كان علم اؼبعاين ىو علم 32بيان اؼبعٌت اػبارج من اؼبعٌت اؼبراد، و ىو علم اؼبعاين.

 33غبفظ الكالم عن األخطاء.

ؿبمد أن علم اؼبعاين ىو يبحث عن كيفية تبليغ اؼبعٌت مناسبا  و قال عبد الرضبن بن

باغبال و الش ن. و موضوع ىذا العلم منها أحوال اؼبسند و اؼبسند إليو و الكالم اػبربي 

و  34و الكالم اإلنشائي و القصر و الوصل و الفصل و اإلطناب و اإلهباز و اؼبساواة.

رأت رمضاين سجاال أن علم اؼبعاين ىو علم يبحث عن كيفية تبليغ الكالم العريب 
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و ىدف علم اؼبعاين ىو غبفظ الكالم عن اػبطإ يف التعريف  35مطابقا دبقتضى اغبال.

 36اؼبراد من الكالم و الكتابة.

 تقسيم الكالم .1

 37انقسم الكالم إىل قسمُت : و ىو الكالم اػبربي و الكالم اإلنشائي.

و الكالم اػبربي ىو عبارة أو صبلة وبتمل الصدق أو الكذب ألن فيو خرب و اؼبراد 

بصدق اػبرب إذا كان اؼبقال مناسبا دبا وقع يف اغبقائق و أما الكذب إذا كان الكالم ال 

 38يناسب الوقائع اغبقيقية.

و اما الكالم اإلنشائي ىو تركيب اعبملة اليت ال ربتوي الصدق أو الكذب. و ال 

و قال علي 39وبتمل الصدق أو الكذب، و ال يبيل إىل اػبيارين الصحيح أم كذب.

و رأى  40اعبارم أن الكالم اإلنشائي ىو الذي ال يسمى اؼبتكلم بالصادق أو الكاذب.

عبد الرضبن األخضري أن الكالم اإلنشائي ىو تركيب اعبملة ال تسند بصدق أو  
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إذن كان  42علق بالصدق أو الكذب.و قالت رمضاين سجاال أنو كالم ال يت 41كذب.

 الكالم اإلنشائي ىو الذي ال يدل و ال وبتمل النص أنو صحيح أي صادق أم كاذب. 

 الكالم اإلنشائيتعريف  .0

النشاء لغة : اإلهباد ، واصطالحا : ماال وبتمل الصدق والكذ ب لذاتو كبو ا

 43اغفر وارحم ، فال ينسب إىل قائلة صدق أو  كذب.

ىو تركيب الكالم الذي ال وبتمل الصدق أو الكذب و ال  اإلنشائيالكالم 

ىو اعبملة اليت ال يسمى اؼبتكلم  الكالم اإلنشائيو قال علي اعبارم أن  44اػبيار منهما.

ىو الًتكيب الذي  الكالم اإلنشائيو قال عبد الرضبن األخضري أن 45صادقا أو كاذبا.

و قالت رمضاين سجاال أنو كالم ال يتعلق بالصدق  46ال ينسب بالصدق أو الكذب.

 إذن كان الكالم اإلنشائي ال يدل النص إىل أنو صادق أو كاذب. 47أو الكذب.

 

 تقسيم الكالم اإلنشائي .4
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ينقسم الكالم اإلنشائي إىل قسمُت و ىس الكالم اإلنشائي الطليب و الكالم 

كما قالت رمضاين سجاال أن الكالم اإلنشائي ينقسم غلى   48اإلنشائي غَت الطليب.

و يفهم بعض الرأي أن الكالم اإلنشائي نوعان الكالم اإلنشائيالطليب و  49قسمُت.

 غَت الطليب.

الكالم اإلنشائي غَت الطليب ىو صبلة اليت ال ترجو وقوع شيء. و يف ىذا   

 50رف اعبر و الرجاء و العقد.اجملال أشكال كثَتة و ىي التعجب و الذم و القسم ب ح

و رأت رمضاين سجا ال أن الكالم اإلنشائي غَت الطليب ىي كالم ال يتطلب منو 

شيء. كعبارة اؼبدح و القسم و التعجب و العقدو الرجاء. و أما الكالم اإلنشائي غَت 

 الثال: 51الطليب ال يدخل إىل موضوع علم اؼبعاين.

 الرجاء

، وأبغض بغيضك ىونا يكون بغيضك يوماماعسى أن أحبب حبيبك ىونا ما "

 "حبيبك يوماما عسى أن يكونما
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“Cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, barangkali suatu hari ia akan berubah 

menjadi orang yang engkau benci; dan bencilah orang yang kaubenci sedang-

sedang saja, barangkali suatu hari ia akan berubah menjadi kekasihmu.” 
  المدح

 نعم امرأ ىرم مل تعر نا ئبة # إال وكان ؼبرتاع هبا وزرا

“Sebaik-baiknya orang adalah Harim (bin sinan), yang setiap menjadi musibah ia 

menjadi tempat perlindungan setiap setiap orang yang ketakutan.” 
 سمقال

 الأعو  #  دؼبثلها وحياة رأسكوحياة رأسك 

“Demi Dzat yang memberimu hidup, aku tidak akan mengulangi hal yang serupa, 

demi Dzat yang memberimu hidup.” 
 التعجب 

 ما أكثر الناس إال بل ما أقلهم! # اهلل يعلم أين مل أقل ؽبم فندا
“Alangkah banyaknya manusia! Tidak, bahkan alangkah sedikitnya mereka! Allah 

maha tahu bahwa saya tidak berkata dusta.” 
 



 

وقوع شيء الذي مل يقع عند و أما الكالم اإلنشائي الطليب ىو الذي يريد بو 

و رأت رمضاين سجاال أنو صبلة تطلب بو شيء، كالتمٍت و االستفهام و  52اػبطاب.

 53النهي و األمر و النداء.

اليت تعرف أهنا  الكالم اإلنشائي الطليبو ىنا أرادت الباحثة تركيز البحث على 

و رأت رمضاين سجاال أنو صبلة  54صبلة تتطلب بو وقوع شيء و مل يقع عند اػبطاب.

 55تطلب بو شيء، كالتمٍت و االستفهام و النهي و األمر و النداء.

 الكالم اإلنشائي الطلبي .7

 األمر ( أ

و اما طلب شيء أو عمل ي ي من  56من األعلى إىل األدىن.األمر ىو طلب الفعل 

 57أعاله إىل أدناه. و األمر أربعة أشكال:

 فعل األمر (1

 (”Artinya : “Dirikan Sholatالصالة ) أقيموااؼبثال: و 
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يف تلك اآلية تدل ىذه اعبملة على الكالم اإلنشائي الطليب ألنو يتضمن 

يف ىذه اآلية فعل األمر من مشتق كلمة  معنيان و خيارين و لكن يعرف باألمر. و

 أقم" دبعٌت إقامة الصالة.-يقيم-"أقام

 ٕٕاؼبثال يف سورة الكهف: اآلية 

......... 

22. Katakanlah: "Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang 

mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit". 
من اآلية السابقة تدل على الكالم اإلنشائي الطليب ألنو ال وبتمل الصدق أم ال و 

 قل"-يقول-لكن بشكل األمر، من كلمة "قال

 فعل اؼبضارع بالم األمر (ٕ

 اؼبثال من آية اإلنفاق

 (ٚذو سعة من سعتو )الطالق:  لينفق

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampauannya” 
 ينفق" ؾبزوم بالم األمر.-كلمة "لينفق" مضارع من "أنفق

 اسم فعل األمر (ٖ

 اؼبثال األمر إلقامة الصالة و تناول الفالح:



 

 "حي على الصالة حي على الفالح"

“ Marimelaksanakansholat, marimenujukemenangan” 
 بشكل االسم لكنو أمر فيسمى باسم فعل األمر.كلمة "حي" ىي كلمة 

 اؼبصدر (ٗ

 ٖٛاؼبصدر دبعٌت األمر، اؼبثال يف سورة البقرة : 

 (ٖٛ)البقرة:إحساناو بالوالدين 
“ Dan hendakalah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya 

(QS. Al-Baqoroh :83) 

إحسانا" و -وبسن-مصدر من "أحسنكلمة "إحسانا" دبعٌت العمل الصاحل 

 يستعمل لألمر "اعمل اغبسنة!".

و أما صبلة األمر تارة تضيف من اؼبعٌت األصلي و يدل على معان أخرى، تفهم 

 58ذلك من موضوع الكالم ش ن معُت.

 معٌت الدعاء  - أ

 (ٕٛرب اغفر يل و لوالدي )نوح:
“Ya Tuhan, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku” (QS. Nuh: 28) 
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كلمة "اغفر" بشكل األمر لكن معناه ال يدل إىل األمر بل الدعاء. ألن تلك 

 الكلمة تستعمل جملرد الطلب إىل اهلل.

 معٌت االلتماس - ب

 االلتماس ىو األمر من الدرجة اؼبتساوية. اؼبثال: أمر الصاحب صاحبو غبمل القهوة.

 يا صاحيب خذ يل كوبا من القهوة
“Sahabatku, ambilkan secangkir kopi untukku” 
كلمة "خذ" أمر و لكن ال تدل معناه اغبقيقي، ألن من متساوي الدرجة و ليس من 

 األعلى إىل األدىن.

 معٌت اإلرشاد - ت

 59األمر دبعٌت اإلرشاد و التوجيو إذا كان األمر يتضمن الشعر.

 "دع من أعمال السر ما ال يصلح لك يف العالنية"
“Tingkalkanlah oleh mu perbuatan rahasia yang tidak pantas kaukerjakan 

denagan terang-terangan.”
60

 

 

 

 معٌت التمٍت - ث
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 61األمر دبعٌت التمٍت إذا يلقى إىل شيء غَت عااقل، كقول امرؤ القيس.

إن دىرك ىا زل جدىإن اغبياة ذميمة # ويانفس زوفياموت   

“WahaiKamatian, datanglah, sesungguhnyakehidupanitutercela. Dan 

wahaijiwa, bersungguh-sungguhlah, sesunguguhnyazamanitukurus.”
62

 

 معٌت العبادة - ج

األمر تارة دبعٌت اإلباحة لعمل شيء أو لئال يعملو، ألنو ليس بواجبة ك مر األكل و 

 ٖٔالشرب يف سورة األعراف :

(ٖٔ" )األعراف:اواشربوا والتسرفواوكلو"     

“Makan dan minmlah dan janganlah berlebih-lebihan” 

كلمة "كلوا" و "اشربوا" كالنبا ال تستحقان معٌت األمر اغبقيقي من اهلل عز و جل، 

و لكن اؼبباح للناس باألكل و الشرب. و ليست واجبة الناس لألكل و الشرب و 

 مهما ال ي كل و ال يشرب ال يذنب العبد.

 معٌت التخيَت  - ح

 األمر دبعٌت التخيَت مناك أمران تدل على واحد منهما. كعبارة:

"عش كريبا أو مت شهيدا"    
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“Hidupalah dalam keadaan mulia atau matilah dalam keadaan syahid” 
 فكلمة "عش" و "مت" ىو اػبيار بينهما.

 معٌت التحديد - خ

النص فيعٌت األمر  األمر عادة يعٌت التحديد، أي األمر و التحديد و يف ؾبرد ىذا

 اؼبثال: 63تلميح من اآلمر أي الذي يعطى األمر.

(ٖٓ)إبراىيم :  "قل سبتعوا فإن مصَتكم إىل النار"   

“Katakanlah: Bersenag-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat 

kembalimu adalah neaka.” (QS. Ibrahim: 30) 

 النهي ( ب

 االسم. ال" تدخل على الفعل كما تدخل على

 وتكون "ال" اليت تدخل على الفعل: -ٔ

حرف نفي : وىي تدخل عادة على اؼبضارع وتفيد النفي وال أثر ؽبا على  - أ

 د .الكذب ال يفي -إعراب الفعل الذي يليلها: مثاللعنب الينضج يف الشتاء

حرف جزم "ال" الناىية : وىي تدخل على اؼبضارع وتفيد النهي وذبزم الفعل  - ب

ٗٙ: ال تقربوا الصالة وأنتم سكرى. الذي يليلها. مثل
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أي الطلب ؼبنع العمل من األعلى إىل  65هنيا دبعٌت اؼبنع،-ينهى-النهي من كلمة هنى

و يف علم النحو و علم البيان ىو طلب اؼبنع و الًتك من عمل و جاء من الذي  66األدىن.

أعلى إىل الذي أدىن منو. و النهي يعترب باستعمال الفعل اؼبضارع و يبدأ بالم النهي و ىو 

67يفيد اعبزم.
 

 اؼبثال: 

   "ال تطلب من اجزاء إال بقدر ما صنعت "

Artinya :janganlahkamumenuntutbalasankecualisenilaiapa yang 

kamukerjakan. 

ففي اؼبثال السابق أن لفظ "ال" ىو الم النهي و يبدأ بفعل مضارع يدل على النهي 

و من اآليات السابقة ال يتضمن الكالم اإلنشائي الطليب على معٌت الصدق أو الكذب، و 

تطع" و فهو من خصلئص الكالم اإلنشائي الطليب و ىي كلمة "ال لكن يدل على النهي 

 الالم ىو الم النهي و هبزم اؼبضارع بعده. ال تطع = ال تتبع.
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و تارة يشَت خطاب النهي من اؼبعٌت اغبقيقي و يدل على معان أحرى و يفهم من 

مضمون اعبملة و الش ن و اغبال. كالدعاء و االلتماس و اإلرشاد و التوبيح و الت ييس و 

 68التحديد و التحقَت.

 معٌت الدعاء ( أ

معٌت الدعاء يصدر من الذي يف درجة أدىن إىل الذي أعلى و من األصغر إىل ظهر 

 األكرب. اؼبثال:

  "ربنا التؤا خذنا إننسينا أو اخطآنا" )البقرة : ٕٙٛ(

“YaTuhan kami, jangansiksa kami jika kami lupaatauberbuatsalah.”
69 

 اهلل لتجنب شيء منو.يف اآلية السابقة تعٌت "ال" دبعٌت الدعاء أو الطلب إىل 

 معٌت التمٍت ( ب

70النهي دبعٌت التمٍت إذا كان النهي يشار إىل شيء غَت عاقل كعبارة الشاعر تلي:
 

ا # أالتبكيان لصخر الندىوالتجمدأعيٍت جودا   

“Wahaikeduamataku, dermawanlah, danjanganlahkaukering, 

hendaklahkaumenangisuntukbermurahhatikepadaShakhr.”
71
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 معٌت اإلرشاد ( ت

 72النهي دبعٌت اإلرشاد إذا تضمن الشاعر اإلرشاد و اإلشراف من ىدى.

"والتلفن على صدق والكذب # فما يفيدك إال اؼب  مث اغبلف"  
“Jangan sekali- kali kamu bersumpah atas kejujuran dan jangan pula kedustaan, 

karena sumpah itu tidak memberi manfaat kepadamu kecuali dosa.”
73 

 معٌت التوبيح  ( ث

 النهي دبعٌت التوبيح إذا كان يتعلق بالذم أو اإلنذار. اؼبثال:

 "اليتو عن خلق وت ي مثلو عار عليك إذا فعلت عظيم"
“Janganlahangkaumelarangsuatuperbuatan, 

sedangkanengkaumelakukannya.Sebabhalitumerupakanaib yang 

besarbagimujikaangkaumalakukannya.”
74

 

 

 

 معٌت التحديد ( ج

النهي دبعٌت التحديد إذا كانت العبارة من اؼبتكلم غاضبا. كعبارة من اؼبدرس الغاضب إىل 

 75تلميذه و ال يبايل بالقول و أمره.
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 اؼبثال: 

 (ٔٔ)اغبجرات:  "اليسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خَتا منهم"

“Janganlahsuatukaummengolak-olakankaum yang lain (karena) bolehjadimereka 

(yang diperolak-olakkan) itulebihbaikdaripadamereka (yang mengolak-olakkan). (QS 

Al-Hujurat:11).
76 

 االستفهام -1

االستفهام ىو الطلب ؼبعرفة شيء ؾبهول. و االستفهام يعرب من الكلمات اؼبسماة 

 ٛٚمن، ما، مىت، أين، كم، كيف، و أي، ىل، اؽبمزة، : و ىي 77 دوات االستفهام.ب

 اؽبمزة -ٔ

 طلب التصور و ؼبعرفة اغبال. اؼبثال:



 

37. Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya - sedang Dia bercakap-cakap 

dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, 
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kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang 

sempurna? 

 "ىل"لطلب التصديق -ٕ

 

66. Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah 

diajarkan kepadamu?" 
 80و سؤال األظباء و اغبقائق اؼبسماة. 79"ما" طلب البيان. -ٖ

 اؼبثال: 



         

buat beriman, seketika  apakah gerangan yang menghambat manusiaDan 55. 

datang kepada mereka pertunjuk, lalu memohon ampun kepada tuhan 

mereka?(Apakah) karena mereka hemdak menunggu datangnya kepada mereka 

kehinaan yang diderita oleh orang yang dahulu?Ataukah datang kepada mereka itu 

azab –siksa berhadap-hadapan? 
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 82أو اؼبخلوق العاقل. 81"من" لتعيُت السؤال عن اإلنسان، -ٗ

 اؼبثال: 

 

57. Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang telah diperingatkan dengan 

ayat-ayat Tuhannya lalu Dia berpaling dari padanya dan melupakan apa yang telah 

dikerjakan oleh kedua tangannya? 
 83"مىت" لتعيُت السؤال عن الوقت و سي ي باػباص و يشَت الب س. -٘

 مىت يعود املسا فرون ؟اؼبثال: 

Artinya: “kapankahparamusafiritukembali? 

 84اؼبستقبل خاصا إلظهار الب س."أيان" لتعيُت الوقت  -ٙ

 يس ل ايان يوم القيامة
Artinya: “Dia kutanya kapan terjadi hari kiamat itu? 

 "كيف" لتعيُت اغبال. -ٚ
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Artinya: Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu 

belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" (ayat 68) 

 اؼبثال:"أين" لسؤال تعيُت اؼبكان.  -ٛ

 أ ين ثذىب

Artinya: “kemanakaupergi?” 
 "أىن" ؽبا ثالثة معان )كيف، من أين، و مىت(. اؼبثال: -ٜ

 أ ىن حيي هللا بعد موهتا

Artinya: “Bagaimana Allah menghidupkaninisetelahmati?” 

 اؼبثال: 85"كم"لسؤال عن العدد. -ٓٔ

 

Artinya: Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu 

berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah 

hari". (ayat 19) 

 

 86"أي" لطلب التعيُت من الشيئُت يف أمر ما. -ٔٔ
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12. Kemudian Kami bangunkanmereka, agar Kami mengetahuimanakah 

diantarakeduagolonganitu, yang lebihtepatdalammenghitungberapa lama 

merekatinggal (dalamguaitu) 

 

كانت اآليات السابقة من الكالم اإلنشائي الطليب ألن االستفهام من خصائص 

الصدق أو الكذب. و أما أدوات االستفهام الكالم اإلنشائي الطليب و ال تتضمن عن 

 )مىت، أيان، و أىن، أين( ال توجد يف سورة الكهف.

صبيع أدوات االستفهام تستخدم لسؤال التصور و لذلك صارت اإلجابة شرحا عن 

 شيء تس ل.

معٌت النفي يف موضوع معُت يبكن أن يضيف من اؼبعٌت األصلي إىل اؼبعٌت األخرى، 

  لنفي األخرى. اؼبثال: إظهار اؼبعٌت 87و ىي:

 ىل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
“Tidakadabalasankebaikanitukecualikebaikan (pula). 
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و تلك اآليات ال تقصد لسؤال عن جزاء اغبسنة و لكن تعرب لتعيُت أن: ال جزاء 

 88اغبسنة إل اغبسنة أيضا.

 اؼبعٌت اإلنكاري  - أ

 غَت الئق. اؼبثال:معٌت اإلنكار يشار لتعيُت الغرابة و شيء 

 "أغَت اهلل تدعون ؟"
“Apakahkamumenyeru (Tuhan) selain Allah?” 

 دلت تلك اآلية على أن ال يليق إذا نطلب الدعاء إىل غَت اهلل.

 اؼبعٌت التقريري - ب

 اؼبعٌت التقريري يقصد لطلب ظهور التقرير من اؼبخاطب، اؼبثال:

 (ٛأليس اهلل ب حكم اغباكمُت )التُت :
“Buatkankah Allah Hakim yang seadil-adilnya.?” 

 معٌت التوبيح - ت

يقصد معٌت التوبيح لتعيُت اللومة و العناب عن شيء من عمل اؼبخاطب. 

 اؼبثال:

 إالم اػبلف بينكم إالم؟ وىذه الضجة الكربعالما
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“Sampai kapan polemik diantara kalian akan berlangsung? Sedang 

kegoncangan yang besar ini sangat memuncak.”
89 

 معٌت التسوية - ث

 االستفهام أيضا دبعٌت التسوية عن شيء. اؼبثال:

  "سواء عليهم أأنذر هتم ام مل تنذرىم اليؤمنون"
“Samasajabagimereka, 

baikaangkaumemberiperingatanataupuntidakmerekatetaptidakberiman.”
90 

 معٌت التمٍت - ج

التمٍت إذا يعرب دبعٌت التمٍت لتعيُت اإلرادة اؼبستحيلة أو االستفهام دبعٌت  

 (ٖ٘)األعراف:  "فهل لنا من شفعاء فيشفعوالناالصعبة. اؼبثال: "
“Maka adalah kami pemberi syafa’at yang memberi syafa’at bagi kami.” 
 91.و ىذه اآلية تعُت عن سبٌت الكافرين يف اآلخرة إذا لنا النصران فيساعدوننا

 معٌت التشويق - ح

 معٌت االستفهام الذي يتضمن اؼبعاين لظهور اإلرادة طلبا التباع اؼبخاطب. اؼبثال:

 ىل أدلكم على ذبارة تنجيكممن عذاب اليم
“Maukahsayatunjukankepadamuperniagaan yang menyelamatkankamudarisiksa 

yang pedih.” 
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باهلل اليت تسلمنا إىل اآلخرة، و لكن و تبُت ىذه اآلية عن أنبية األخبار التجارة 

 تقصد لتشجيع اباطب ليت ثر دبضمون اػبرب من اؼبتكلم.

 معٌت األمر - خ

 يتضمن االستفهام معٌت األمر تارة. اؼبثال:

 "أ أسلمتم؟"
“Adakah kamu masuk Islam” 

 البيان من اعبملة السابقة ىي "ادخل اإلسالم"

 النهي دبعٌت النهي - د

 ق أن زبشوه""زبشوهنم فاهلل أح
“Apakahkamutakutkepadamereka, padahal Allah lebihpantaskautakuti.” 

 معٌت التعظيم - ذ

 اؼبثال:االستفهام دبعٌت التعظيم إذ يستعمل لإلكرام و التعظيم. 

 "من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنو"

“Siapakah yang akanbisamemberisyafa’atdisisinyakecualidenganizinnya.” 
 معٌت التحقَت - ر

 االستفهام دبعٌت التحقَت إذا كانت العبارة كتحقَت. اؼبثال:



 

 "أ ىذا الذي مدحتو كثَتا"

“Inikah orangnya yang kau sering puji itu.?
92

 

 

 التمني -0

التمٍت ىو طلب شيء مرغوب و يصعب التحقيق منو و قد يكون مستحيال. و 

و أما  93بكلمة "عسى" أو "لعل".إذا وقع الطلب فيسمى التمٍت بالًتجي، و يعرب 

 94األسلوب للتمٍت ىو "ليت" و تارة ب داة "ىل" أو "لو" أو "لعلط على اساس البالغة.

 اؼبثال:

 

وإمبا مل يعدوا الًتجي من والًتجي ليس من أقسام اإلنشاء الذي ليس طلبيا ، 

اإلنشاء الطليب ، مع أهنم جعلوا التمٍت منو ، ألن التمٍت طلب الشيء ، ولكن الًتجي ترقب 

 ٜ٘. حصول الشيء
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وؽبذا إن ما استقر عند بعض الناس من أن التمٍت ىو طلب اؼبستحيل ، والًتجي 

ىذا من جهة ومن طلب اؼبمكن ؛ خال من الدقة ؛ ألن التمٍت قد يكون لغَت اؼبستحيل. 

جهة ثانية ، فإن الًتجي ليس طلبا ، وإمبا ىو ترقب حصول الشيء . لذلك مل يعدوه من 

 . اإلنشاء الطليب

طلب الشيء اببوب ، وقد يكون فبكنا ، وقد يكون مستحيال ، فالنفس   –إذن  –التمٍت 

كون ما تتوقعو كثَتا ما تطلب اؼبستحيل ، فإذا كان الشيء اؼبتمٌت فبكنا ، فيجب أن ال ي

نفسك ؛ ألنك إذا توقعتو كان ترجيا ، فإذا قلت : ليت يل دارا . فينبغي أن ال تكون متوقعا 

ؼبا تتمناه ؛ لقلة ذات اليد ، ولكثرة التكاليف ، وغَتنبا من األسباب ، وىذا أمر فبكن غَت 

 . مستحيل ، ولكن صعوبة ربققو ذبعلك غَت متوقع لو

 ة لك ، وكن تتوقع اغبصول على تكاليف ىذه الدار فإنك أما إذا كانت األسباب مهي

  : تستعمل )لعّل( ، فتقول

 . لعّل يل داراً .ولعلك أدركت الفرق بُت التمٍت والًتجي

 ٜٙ. لعلكم تشاركونا
6. boleh jadi engkau hendak membinasakan dirimu dari karena duka cita lantaran 

bekas-bekas perbuatan mereka, jika mereka tidak mau percaya kepada perkataan ini. 
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 النداء -4

النداء ىو طلب ؾبيء شخص باستخدام الكلمات اؼبعينة اليت تتضمن معٌت الدعوة  

)ىيا، و الكلمات اليت تدل على النداء شبانية: 97(.aku panggilكبدل عبملة "أدعو" بًتصبة )

 أيا، أي، آى، أ، يا، وا، آ(

الكلمات دبعٌت النداء و أما للنداء القريب استخدم "آي و آ" و سواىا و كل ىذه  

و حرف النداء من آي و آ  شارة  98للنداء البعيدو لكن تارة يتمكن البعيد مكانة القريب.

بقربة اؼبنادى يف قلب اؼبنادى منو. و قد يكون منادى القريب يعترب باؼبنادى البعيد حبروف 

أي   99ا الرتفاع درجة اؼبنادى أي البفاضو أو ػبالف قلبو.النداء سوى "آي و آ". و ىذ

كإشارة أنو يدعى بالذي أعلى درجتو.فلدليل على بعدة الدرجة للخطاب فك ن اؼبنادى 

 100بعيد مهما كان قريب.

    اؼبثال:  
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Dan Diaberkata: 

"AduhaikiranyaduluakutidakmempersekutukanseorangpundenganTuhanku". (ayat 

42). 
من اآلية السابقة دلت اعبملة على الكالم اإلنشائي الطليب ألهنا ال تدل على  

 الصدق و الكذب، و كلمة "يليتٍت" من حرف النداء و ىي "يا".

أو لتعيُت الوىن او و لكن النداء تارة تضيف معناه إىل معان آخر كإسعاف 

 101لت ثَت.

 معٌت الزجر ( أ

 الزجر دبعٌت اؼبنع أو االنتهار، اؼبثال:

 "أيتها النفس الرغبة يف الشهوات الدنيا مىت التوبة؟"
“Wahaijiwa yang mencintaikesenangandunia, kapanbertaubat?”

102 
 و تقصد ىذه العبارة ليتوب الراغب يف الشهوات الدنيا.  

 معٌت التحسر ( ب

 النداء دبعٌت التحسر أي الندامة و الب س. اؼبثال:

 دعوتك يا بٍت فلم ذببٍت فردت دعوى ي ساعليا
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“... memanggilmuwahaianakku, 

namunengkautidakmenjawabsehinggapanggilankuinihanyamengembalikan rasa 

putusasapadaku.” 
 

 

 

 معٌت اإلغراء ( ت

اؼبثال: إن أراد شخص أن يعطي التشجيع و دل معٌت اإلغراء على الت ييد، 

الدوافع إىل شخص آخر ؼبقابلة عدوه، حىت ضاع الشك من نفسو بت ثَت الكلمات. 

 اؼبثال:

 "يا شجاع اقدم"
“Wahai sang pemberani, majulah” 

 

 سورة الكهف .8

يف ىذا البحث درست الباحثة عن الكالم اإلنشائي يف سورة من القرآن و ىي 

آية و نزلت يف مكة  ٓٔٔ( تتكون من ٛٔسورة الكهف، و ىي السورة الثامنة عشرة )

و دبعٌت الغار الكبَت و الواسع حىت مكث فيو و ظل اإلنسان فيو. و الغار دبثل ذلك  



 

 خذ القصة فيها عن الفتاة الذين ذىبوا و كثَت مي بغار كالو. و ظبيت سورة الكهف ب

اختبؤوا يف الغار و ظبوا ب صحاب الكهف و بقدرة اهلل استطاعوا أن ناموا فيو بطوال 

 سنة. ٜٖٓ

و يف ىذه اآلية ثالثة قصص األوىل عن قصة الفتاة الذين يدخلون اإلسالم، و 

 103الثانية عن نيب موسى عليو السالم و الثالثة عن ذو القرنُت.

 طريقة تعليم اللغة العربية .ج 

طريقة التدريس ىي التطبيق من مدخل ما. و اؼبدخل ىو تطبيق من اسًتاتيجية يف 

 ؾبال التعليم.

الطريقة ىي كيفية التعليم اؼبستخدمة ؼبدرس اللغة العربية يف عملية تعليم اللغة لتناول 

 104علق بنجاح التعليم.اؽبدف اؼبرجو. و مناسبة اؼبدرس يف التدريس و اختيار طريقة ما مت

و أما لكل طريقة عيوب و مزايا، و تارة ظهرت الطريقة اعبديدة من الطريقة الناقصة 

قبلها، و لكن يف نفس الوقت. و الطريقة اعبديدة ؽبا عيوب أيضا طبعا. و تكون الطريقة 
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 105.قوية و غَت مناسب تارة. و لكن لكل طريقة فوائد مفيدة يف ؾبال التعليم عند االحتياج

 و استخدمت الباحثة طريقة القواعد و الًتصبة خبصائص ما يلي: 

االىتمام دبهارة القراءة و الكتابة و الًتصبة و لكن نقصان االىتمام عن ناحية  (ٔ

 االستماع و الكالم.

 استخدام اللغة األم للتعليم (ٕ

 اىتمام القواعد النحوية (ٖ

 كان التدريس يهتم حفظ القواعد و اؼبفردات (ٗ

 106فعاليا و الطالب سلبيُت.صار اؼبدري  (٘

و يف ىذا البحث استخدمت الباحثة طريقة القواعد و الًتصبة ب سلوب جيكساو 

(Jigsawيف تدريس الكالم اإلنشائي الطليب ) 

 (Jigsawطريقة التدريس جيكساو ) .د 

 (Jigsawوصف عام عن جيكساو ) (1
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يف جامعة ( و أخواتو عن ىذا األسلوب Elliot Arosonطور و باحث إليوت أروسون )

 John( و أخواتو يف جامعة )Slavin( و تبٌت بو سالفُت )Taxasتكساس )

Hopkins.)107 ( و أسلوبJigsaw يستخدم لتكوين التعاون بُت الطالب و ىو شهر )

يف تكوين الطالب كمصدر التعليم. و يقصد ىذا األسلوب إلنقاص األساليب بإعطاء 

قام بو التطوير من اؼبدرسُت و بكون اعبزاء و العقاب. و كان جيكساو اآلن قد 

 108الطالب كالعلم يف التعليم عن درس ما و ي ي منو التفهيم إىل اغبلقات.

 (Jigsawالمزايا و العيوب من جيكساو ) (1

 المزايا

تسهيل اؼبدري يف التعليم بوجود اغبلقات العاؼبون و يقومون بالشرح و البيان إىل  ( أ

 اصدقاءىم.

 وقت قصَتتوسيع سيطرة اؼبادة يف  ( ب

 109تدريب الطالب ليكونوا فعاليُت الشجاع يف إلقاء اآلراء. ( ت

 العيوب

                                                             
107

TriantoIbnuBadar al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaraninovatif, Progresif, 

danKontekstual, ( Jakarta: Prenadamedia Group, Cet-1, 2014), hlm 122 
108

Khoirul Huda, PembelajaranBahasa Arab Cooperative learning, 2010, hlm. 32 
109

file:///C:/Users/Plaza/Music/Model Pembelajaran JIGSAW.htm, Selasa, 14 Agustus, 2012 

file:///C:/Users/Plaza/Music/Model%20Pembelajaran%20JIGSAW.htm


 

( و ىو التعليم بوسيلة نفس الصديق و لكن peer teachingشعار ىا األسلوب ) ( أ

 العيوب منو اختالف اآلراء بُت الطالب يف اؼبمناقشة.

 الصعوبة عند نقصان الشجاعة للطالب يف إلقاء اؼبعلومات إىل اصحابو. ( ب

التقرير من اؼبدرس عن شخصية الطالب البد امتالكو منو و لكن هبذا األسلوب  ( ت

 سيطول الوقت ؼبعرفة شخصيتهم هبذه الطريقة.

 انتهاز الفرصة الكافية قبل تطبيق ىذا األسلوب بسَت تامز ( ث

طالبا مثال( لصعب  ٓٗيستخدم ىذا التطبيق يف الفصل بكثرة الطالب )أكثر من  ( ج

 110جدا.

 (Jigsawساو )خطوات تدريس جيك (0

 طالبا( ٙ-٘تقسيم الطالب إىل اغبلقات )ب عضاء  - أ

 تقسيم اؼبواد الدراسية على شكل النص و تقسم دبوضوعات - ب

 قرأ أعضاء الفرقة وظيفتهم للتعلم هبا. - ت

 أعضاء أخرى يقوم باؼبناقشة للطالب اؼبتخصصُت اؼباىرين - ث

 و لكل عامل ماىر يعلم أصحابو يف فرقتو/حلقتو - ج
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اللقاء البد لكل طالب تقدًن األسئلة على آراءىم واحدا و يف اؼبناقشة و  - ح

 111فواحدا.

 طالب من متنوع الكفاءة( ٙ-٘الفرقة الصلية )

 
 للفرقة اؼباىرين عضو واحد من الفرقة األصلية

 صورة بيانية عن تصوير جيكساو

 و أما خطوات أسلوب جيكساو ىي كما تلي: 

 االفتتاح . أ
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 الربطمن الدرس اؼباضي .ٔ

 عن الطريقة اؼبستخدمةشرح اؼبدرس  .ٕ

 تقسيم اغبلقات/الفرقة .ٖ

 طالبا ٙ-ٗتنوع الكفاءة لكل فرقة بعدد  .ٗ

 112توزيع اؼبواد الدراسية لكل حلقة. .٘

 االستيعاب . ب

 فرصة اؼبناقشة للماىرين لسيطرة اؼبادة باألسئلة لديهم. .ٔ

 113أعطى اؼبدرس البيان و الشرح الواضح ؽبم. .ٕ

 الشرح . ت

 رجع اؼباىرين إىل فرقتهم األصلية .ٔ

 الطالب موادىم من مناقشة مع صبيع اؼباىرين إىل أصحابو شرح .ٕ

 اؼبناقشة يف نفس الفرقة .ٖ

 114االستجواب و التحليل يف اؼبناقشة. .ٗ
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 Dr. M. SobrySutikno, Metode& Model-model Pembelajaran, (Holistika: Lombok, 2014), 

cet-1, hlm. 89 
113

Ibid, hlm. 89 
114

Ibid, hlm. 89 



 

 االختتام . ث

 االستنباط من الطالب مع اؼبدرس .ٔ

 115االستجواب للتقييم. .ٕ

مناسبا باظبو، أن تطبيق ىذا األسلوب التعليمي قياسي و استقرائي تارة، و رأى 

 ( أن خطوات أسلوب جيكساو ىي:Arendsأريندس )

 إعداد التعليم .ٔ

 االفتتاح للتدريس، بتعيُت اؼبوضوع إصباال و تشجيع الطالب و بيان اؽبدف . أ

تقسيم اؼبادة إىل عدد من اؼبوضوعات التعليمية مناسبا بكثرة األعضاء يف كل حلقة  . ب

 و كثرة النقاط من اؼبوضوع اؼبرجوة أىدافها.

طالبا بتنوع الكفاءات من الكفاءة األكاديبكية و  ٘-ٖ، بعدد تقسيم إىل اؼباىرين . ت

 اعبنس و االجتماعي

 تعيُت النقط . ث

النقط ىو النتيجة اؼبعتدلة منفردا يف االستجواب قبلو أو النتيجة األخَتة يف اؼبستوى 

 قبلو.
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 زبطيط التدريس .ٕ
 اؼباىرينالقراءة و اؼبناقشة من كل حلقة، و تعيُت اؼباىر واحدا منها للوفود إىل فرقة  . أ

 اجتمعت اعضاء اؼباىرين للقيام بالبحث و التحليل عن اؼبادة . ب
 شرح اؼباىر من كل فرقة عن موضوع فرقتو . ت
 االختبار من كل أفراد و فرقة للطالب عن صبيع اؼبوضوعات . ث
 النقط لكل حلقات و إجزاء اؼبنجزين من الفرقة يف ىذا التعليم. . ج
 عملية التقوًن .ٖ

 ثالث خطوات التقوًن:
 االستجواب الفردي للطالب الذي يشمل اؼبوضوعإعداد  . أ

 صناعة التقرير الفردي . ب
 اؼبناقشة . ت

 مادة التقوًن:

 كانت معلومات التعليم مفهومة للطالب . أ

 116عملية التلم للطالب. . ب
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع البحث . أ

استخدم ىذا البحث طريقة نوعية و ىي منهج البحث الوصفي باعبمل اؼبكتوبة أو 

و كان ىذا البحث استقرائيا بتطوير الفكرة  117 اؼبنطوقة من اإلنسان أو األشياء اؼببحوثة.

و لتناول البيانات  118 ب ساس البيانات اؼبوجودة و اتباع زبطيط البحث اللُت اؼبناسب باؼبقام.

الصحيحة ف صبح البحث حبثا مكتبيا و ىو بتدقيق اؼبصادر اؼبكتبية اؼبتعلقة بعلوم النحو و 

بالغة و طريقة التدريس اؼبتعلقة هبا. مث تاليو دراسة تلك اؼبصادر بالدقيق و تكتب ال

بالنظريات و البيانات اؼبؤيدة. فلذلك ال وبتاج البحث افًتاضا كما بُت سوىارسيمي أن 

119 البحث اؼبكتيب ال وبتاج االفًتاض.
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 Lexy J moleong, Metode penelitian kualitatif, Rosda Karya, bandung,2000, hlm.3 
118

 Suharmi Arikunto, Prosedur penelitian suatu Pendekatan dan Praktek, ,(Jakarta: Rineka 

Cipta), hlm.14 
119

 Suharmi Arikunto, Manejemen Penilitian, Rineka Cipta,Jakarta hlm.65 



 

 طريقة جمع البيانات . ب

البحث ألن اؽبدف الرئيسي من طريقة صبع البيانات ىي اػبطوة اؼبهمة يف 

و  120 البحث ىو نيل البيانات، و معرفة أسلوب ضبعها فال ينال الباحث البيانات الرائعة.

يكتسب بعد صبع البيانات اؼبعلومات و اغبقائق اؼبهمة و الدقيقة و الصحيحة حىت و تقبل 

من بعض أساليب صبع البيانات استخدكت الباحثة  121 من البحث العلمي مسؤوليتو.

أسلوب التوثيق ألنو مناسب دبوضوع ىذا البحث و ىو البيانات من الكتب، و الوثائق. و 

أو الدراسة اؼبنهجية عن التخطيط و  122التحليل التوثيقي ىو صبع البيانات من الوثائق،

ة أو التخطيط الوثيقية، و لكن  الوثائق كمصدر البيانات. و كانت الوثائق ال وبدد بالكتاب

كانت الرسم البياين و الصورة و الرسوم و غَتىا. ذبمع البيانات و تصنف بنسبة اػبصائص 

    123 الثابتة.
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2012, 

hlm. 224-225 
121 Moh. Aimin, Metodelogi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, cet 2, 2010), 

hlm.122 
122

 Husaini Usman, M.Pd, Op.Cit hlm. 73 
123

 Sanapiah Faisal, Metode Penelitian dan Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, hlm 

133. 



 

 طريقة تحليل البيانات . ت

ربليل البيانات عملية البحث و التصنيف منهجيا و تكتسب من نتيجة اؼبقابلة و 

من ىذا التحليل ذبمع اؼبعلومات و تعٍت و تصنف ب نواعها. و  124 زبطيط ميداين و الوقائق.

يف حبث ما ربلل البيانات دبدخل النوعي و الكمي. و البيانات اليت ربلل بالطريقة النوعية و 

 125 إذا كانت من الظواىر أو الوقائع و ليست األرقام فالبد عرضها باؼبقاالت.

ُت. و يستخدم األسلوب العامة الستفادة مضمون الوثائق يستخدم األسلوب اؼبع

ىي ربليل اؼبضمون أو ربليل ابتوي. و الستخدام ىذا األسلوب البد من اتباع خطواتو 

بتدريب خاص. فلذلك كل ما يكتب ىنا من الفكرة األساسية. و إذا اجتذب شخص 

 126 لدراستها بالدقيق البد لو اتباع التدريب اػباص.

ليل اؼبضمون يفيد الوصف و الرسم العام عن يفهم أن رب من تلك التعريفات شىت 

( عن تعريف ربليل اؼبضمون أي التحليل ابتوي ىو أسلوب Berelsonفكرة ما. أوال رأى )

يتصف هبا البيانات دبجرد التحليل و اؼبنتظم، عن مضمون اؼبعلومات. ثانيا رأى وابَت 

(Waber أن ربليل اؼبضمون ىو طريقة ذبري بتخطيط الزباذ االستنباط الصحيح من كتاب )
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 Moh. Ainin, M.Pd, Op.Cit, hlm 131 
126

 Dr. Lexy J. Moleong, M.A., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, cet-10, 1999), hlm. 163 



 

( أهنذا التحليل ىو أسلوب البحث اؼبفيد الزباذ االستنباط Krippendorffأو وثيقة. ثالثا )

 127 الصحيح من ؾبرد اؼبوضوع.

و أما جطوات ربليل اؼبضمون النوعي ىو باستفادة التصنيف استقرائيا كان  

 سيا. و ارسم من خطواتو كما يلي:أو قيا
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Dr. Basrowi, M.Pd.& Dr. Suwandi, M.Si., Memahami penelitian Kualitatif, (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2008), hlm. 162. 

 

سئلة البحثأ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 128 (.Philpp Mayringصورة بيانية : خطوات ربليل اؼبضمون النوعي عند )

 مصدر البيانات . ث

البحث إىل نوعُت و ىو اؼبصدر التمهيدي و اؼبصدر ينقسم مصدر البيانات ؽبذا 

الثانوي. و اؼبراد باؼبصدر التمهيدي ىو البيانات األساسية اليت تؤخذ مباشرة من اؼبصدر 

 129 التمهيدي اليت تكون مرجعا للباحثة يف البحث عن موضوع البحث.
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  Ibid, hlm. 223 
129

 Suryabrata,. Metode Penelitian. (Jakarta: Raja grafindo persada, s).1999. hlm. 84 

 تعيُت التعريف التصنيفي و درجة التلخيص لتصنيف استقرائي

صيغة اػبطوة لصنف استقرائي من اؼبواد، بتعليل التعريف من التصنيف و 
 درجة التلخيص بًتتيب التصنيف القدًن أو الصيغة اعبديدة 

صالحية البيانات مراجعة 
% من اؼبواد٘ٔ-ٓٔإصالح التصنيف بعد  قياسيا  

مراجعة صالحية البيانات 
 قياسيا

 اػبطوة األخَتة من اعبميع

 ت ويل النتيجة



 

األساسية اؼبتعلقة و أما اؼبصدر الثانوي ىو ؾبموعة البيانات اليت تساعد البيانات 
دبوضوع البحث. و العالقة هبذا البحث أخذت الباحثة اؼبواد األخرى ب ساس البحث من 
الكتب أو البيانات اؼبساعدة للبيانات التمهيدية، مباشرة كانت أو غَتىا، و ىي: بكتب  

 130 كثَتة اليت تتعلق بطريقة تدريس اللغة العربية.
 و أما اؼبصادر التمهيدية ىي:

 البالغة الواضحة البيان و اؼبعاين والبديع ارم ومصطفى أمُت، علي اعب .ٔ
 السيد أضبد اؽبامشي، جواىر البالغة يف : عنوان الكتاب اؼبعاين والبيان والبديع .ٕ

1. Ali-Jar, Mustafa Amin. Terjemah Al-BalaghahulbWaadhihah, Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 1994. 

2. Imam Akhdlori, Ilmu Balaghah tarjamah Jauhar Maknun, Bandung: PT 

Alma’arif, 1982. 

3. Asy-Syeikh Abdurrahman al-Ahdhori, TarjemahJauharul Maknun, (Surabaya: 

Mutiara Ilmu). 

4. Rumadani Sagala, M.Ag., Balaghah, Bandar Lampung: AURA, 2013. 

5. Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-suyuti, Tafsir Jalalain, 

Bandung: Algensindo, Cet- 4, 1999 

6. Departeman Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, Yayasan 

Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran. 

7. Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu’ XIII-XIV, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983 

8. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 
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 و أما اؼبصادر الثانوية لت ييد البحث كما يلي:
1. Zulhanan, M.A, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014 

 

2. Iskandarwassid, M.Pd., Dr. H. Dadang Sunendar, M. Hum., Strategi 

pembelajaran bahasa, Bandung: PT Remaja  Rosdakarya Cet-1 2008. 

3. Muhammad Ali-Al-Khunli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. 

4. Abd. Wahab Rosyidi, MPd., Mamlu’atul Ni’mah, M.Pd., Memahami Konsep 

Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, Uin-Maliki Press. 

5. Syaiful Mustofa, Strategi Bahasa Arab Inovatif. 

6. H. Bisri Mustofa, Dr.H.M. Abdu Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, Malang: Uin Maliki). 2012. 

  



 

 الباب الرابع

 الكهف و تحليلهالكالم اإلنشائي الطلبي في سورة 

 الكالم اإلنشائي الطلبي في سورة الكهف . أ

الم اإلنشائي ىو الكالم الذي ال يشَت أن النص أو العبارة صحيح كان أم  كال

كذب و ال يبُت عن شيئُت صدق أو كذب. يتكون الكالم اإلنشائي من نوعُت الكالم 

 ىو ايل يتضمن صبلة اإلنشائي الطليب و غَت الطليب. و أما الكالم اإلنشائي غَت الطليب

التعجب )أي للمدح( و الذم )أي إللقاء اللومة( و القسم الذي يبدأ ب فعال الرجاء و 

بذلك أيضا من اعبمل اليت تدل على العقد )اؼبعاملة(  و الكالم الذي يرجع إىل وقوع 

شيء و لكن مل يقع يف زمان اػبطاب. و أما الكالم اإلنشائي الطليب ىو اعبمل اليت 

على وقوع العمل و مل يقع عند زمان الكالم. و يتضمن الكالم اإلنشائي الطليب تدل 

تركيب األمر و النهي و االستفهام و التمٍت و النداء. و من بعض تراكيب الكالم الطليب 

اليت ؽبا اؼبعاين اغبقيقية و كذلك اإلضافية معا كألمر ب ربعة أشكال فعل األمر اؼبضارع 

و اسم فعل األمر و اؼبصدر. و األمر ىنا لو معنيان اغبقيقي و  الذي يبدأ بالم األمر

( معٌت ٖ( معنلى االلتماس ٕ( الدعاء ٔاإلضافُت و تشمل اؼبعاين اإلضافية على: 



 

( معٌت التحديد. و النهي ٚ( معٌت التخيَت ٙ( معٌت العبادة ٘( معٌت التمٍت ٗاإلرشاد 

( ٗ( معٌت اإلرشاد ٖ( معٌت التمٍت ٕ( معٌت الدعاء ٔيتضمن اؼبعاين افضافية و ىي: 

( معٌت التحديد. و لالستفهام حروف خاصة و تتضمن اؼبعٌت اإلضايف و ٘معٌت التوبيح 

( معٌت ٘( معٌت التسوية ٗ( معٌت التوبيح ٖ( معٌت التقرير ٕ(اؼبعٌت اإلنكاري ٔىي: 

( معٌت ٓٔ( معٌت التعظيم ٜ( معٌت النهي ٛ( معٌت األمر ٚ( معٌت التشويق ٙالتمٍت 

التحقَت. و لتمٍت حروف و ىي: لعل، عسى، ىل، ليت. و للنداء معنيان اغبقيقي و 

( معٌت اإلغراء. و ىنا ركزت ٖ( معٌت التصور ٕ( معٌت الزجر ٔاإلضايف اليت تشمل على 

 الباحثة على كالم اإلنشاء الطليب يف سورة الكهف. 

يف لبقرآن الكرًن و  سورة الكهف ىي سورة مكية ترتب يف الثامنة عشرة   

آية، و دبعٌت الغار الكبَت الواسع و يسكن فيو بالناس كاؼبظل. و ظبيت  ٓٔٔتتكون من 

بالكهف تؤخ من قصصة الشباب الذين يذىبون و ىبتبؤون فيو بقدرة اهلل ىم ناموا ىناك 

 131سنة. ٜٖٓطوال 

سورة و يف ىذا البحث أرادت الباحثة أن تشرح الكالم اإلنشائي الطليب يف 

 الكهف كما يف اعبدول التايل:
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 Hamka,Tafsir Al-Azhar Juz XIII-XIV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm, 151 



 

 في سورة الكهفالكالماإلنشائي. 1جدول 

اإلنشاء  .رقم
 الطلبي

نمرة 
 اآلية

 الترجمة آية السورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔ 

 

 

 

 األمر

10 

 
 
 
 
 

 

         

       

        

 (ingatlah) tatkala Para 

pemuda itu mencari 

tempat berlindung ke 

dalam gua, lalu mereka 

berdoa: "Wahai Tuhan 

Kami, berikanlah rahmat 

kepada Kami dari sisi-Mu 

dan sempurnakanlah bagi 

Kami petunjuk yang Lurus 

dalam urusan Kami (ini)." 

16  

           

      

           

         

16. Dan apabila kamu 

meninggalkan mereka dan 

apa yang mereka sembah 

selain Allah, Maka carilah 

tempat berlindung ke 

dalam gua itu, niscaya 

Tuhanmu akan 

melimpahkan sebagian 

rahmat-Nya kepadamu dan 

menyediakan sesuatu yang 

berguna bagimu dalam 

urusan kamu. 

21 
      

         

             

  

Mereka  berkata: 

"Dirikanlah diatas mereka 

itu satu bangunan.” Tuhan 

mereka itu lebih 

mengetahui tentang 

mereka... 

22  

        

Katakanlah: "Tuhanku 

lebih mengetahui jumlah 

mereka; tidak ada orang 

yang mengetahui 



 

                

           

(bilangan) mereka kecuali 

sedikit"... 

24  

        

          

            

Kecuali (dengan 

menyebut): "Insya Allah”.  

Dan ingatlah kepada 

Tuhanmu jika kamu lupa 

dan Katakanlah: "Mudah-

mudahan Tuhanku akan 

memberiku petunjuk 

kepada yang lebih dekat 

kebenarannya dari pada 

ini". 

27  

      

          

        

Dan bacakanlah apa yang 

diwahyukan kepadamu, 

Yaitu kitab Tuhanmu (Al 

Quran). tidak ada 

(seorangpun) yang dapat 

merobah kalimat-kalimat-

Nya. dan kamu tidak akan 

dapat menemukan tempat 

berlindung selain dari 

padanya. 

 

28 
     

             

       

Dan bersabarlah kamu 

bersama-sama dengan 

orang-orang yang menyeru 

Tuhannya di pagi dan 

senja hari dengan 

mengharap keridhaan-

Nya...  

 

32 
      

        

               

     

Dan berikanlah kepada 

mereka sebuah 

perumpamaan dua orang 

laki-laki Kami jadikan 

bagi seorang di antara 

keduanya (yang kafir) dua 

buah kebun anggur dan 

Kami kelilingi kedua 

kebun itu dengan pohon-

pohon korma dan di antara 

kedua kebun itu Kami 

buatkan ladang. 

 



 

 
 50 

          

           

          

 

Dan (ingatlah) ketika 

Kami berfirman kepada 

Para Malaikat: "Sujudlah 

kamu kepada Adam[884], 

Maka sujudlah mereka 

kecuali iblis. Dia adalah 

dari golongan jin, Maka ia 

mendurhakai perintah 

Tuhannya... 

 62 
      

            

 

Maka tatkala mereka 

berjalan lebih jauh, 

berkatalah Musa kepada 

muridnya: "Bawalah 

kemari makanan kita; 

Sesungguhnya kita telah 

merasa letih karena 

perjalanan kita ini". 

 19 النهي 1
              

     

       

danhendaklahiaBerlakule

mah-

lembutdanjanganlahsekali-

kali 

menceritakanhalmukepada

seorangpun. 

 22 
               

        

       

karena itu janganlah kamu 

(Muhammad) bertengkar 

tentang hal mereka, 

kecuali pertengkaran lahir 

saja dan jangan kamu 

menanyakan tentang 

mereka (pemuda-pemuda 

itu) kepada seorangpun di 

antara mereka 

 23 
      

    

Dan jangan sekali-kali 

kamu mengatakan tentang 

sesuatu: "Sesungguhnya 

aku akan mengerjakan ini 

besok pagi, 

 

  28 
            

dan janganlah kedua 

matamu berpaling dari 

mereka (karena) 

mengharapkan perhiasan 

dunia ini; dan janganlah 



 

            

             

         

kamu mengikuti orang 

yang hatinya telah Kami 

lalaikan dari mengingati 

Kami, serta menuruti hawa 

nafsunya dan adalah 

keadaannya itu melewati 

batas. 

  70 
      

            

 

Dia berkata: "Jika kamu 

mengikutiku, Maka 

janganlah kamu 

menanyakan kepadaku 

tentang sesuatu apapun, 

sampai aku sendiri 

menerangkannya 

kepadamu". 

 

  73 
      

           

Musa berkata: "Janganlah 

kamu menghukum aku 

karena kelupaanku dan 

janganlah kamu 

membebani aku dengan 

sesuatu kesulitan dalam 

urusanku". 

 

  76 
       

       

  

Musa berkata: "Jika aku 

bertanya kepadamu 

tentang sesuatu sesudah 

(kali) ini, Maka janganlah 

kamu memperbolehkan 

aku menyertaimu, 

Sesungguhnya kamu 

sudah cukup memberikan 

uzur padaku". 

 

  110 
             

            

            

      

Barangsiapa mengharap 

perjumpaan dengan 

Tuhannya, Maka 

hendaklah ia mengerjakan 

amal yang saleh dan 

janganlah ia 

mempersekutukan 

seorangpun dalam 

beribadat kepada 

Tuhannya". 



 

  

 7 االستفهام ٖ
               

      

 

Sesungguhnya Kami telah 

menjadikan apa yang di 

bumi sebagai perhiasan 

baginya, agar Kami 

menguji mereka siapakah 

di antara mereka yang 

terbaik perbuatannya. 

(ayat 7) 

  12 
     

           

 

Kemudian Kami 

bangunkan mereka, agar 

Kami mengetahui 

manakah di antara kedua 

golongan itu, yang lebih 

tepat dalam menghitung 

berapa lama mereka 

tinggal (dalam gua itu). 

  15 
          

      

     

 

 

Kaum Kami ini telah 

menjadikan selain Dia 

sebagai tuhan-tuhan 

(untuk disembah). 

mengapa mereka tidak 

mengemukakan alasan 

yang terang (tentang 

kepercayaan mereka)? 

siapakah yang lebih zalim 

daripada orang-orang yang 

mengada-adakan 

kebohongan terhadap 

Allah? 

  19 
          

        

               

  

Dan Demikianlah Kami 

bangunkan mereka agar 

mereka saling bertanya di 

antara mereka sendiri. 

berkatalah salah seorang 

di antara mereka: sudah 

berapa lamakah kamu 

berada (disini?)". mereka 

menjawab: "Kita berada 

(disini) sehari atau 

setengah hari".  

  37 
          

Kawannya (yang mukmin) 

berkata kepadanya - 

sedang Dia bercakap-

cakap dengannya: 

"Apakah kamu kafir 



 

      

          

kepada (tuhan) yang 

menciptakan kamu dari 

tanah, kemudian dari 

setetes air mani, lalu Dia 

menjadikan kamu seorang 

laki-laki yang sempurna? 

 

  49 
          

            

         

        

Artinya: dan mereka 

berkata: "Aduhai celaka 

Kami, kitab Apakah ini 

yang tidak meninggalkan 

yang kecil dan tidak (pula) 

yang besar. (ayat 49) 

 

  50 
     

        

      

Patutkah kamu mengambil 

Dia dan turanan-

turunannya sebagai 

pemimpin selain daripada-

Ku, sedang mereka adalah 

musuhmu? Amat buruklah 

iblis itu sebagai pengganti 

(dari Allah) bagi orang-

orang yang zalim. 

  57 
             

              

  

 

Dan siapakah yang lebih 

zalim dari pada orang 

yang telah diperingatkan 

dengan ayat-ayat 

Tuhannya lalu Dia 

berpaling dari padanya 

dan melupakan apa yang 

telah dikerjakan oleh 

kedua tangannya?  

  66 
       

         

Musa berkata kepada 

Khidhr: "Bolehkah aku 

mengikutimu supaya kamu 

mengajarkan kepadaku 

ilmu yang benar di antara 

ilmu-ilmu yang telah 

diajarkan kepadamu?" 

 

  68 
       

Dan bagaimana kamu 

dapat sabar atas sesuatu, 

yang kamu belum 

mempunyai pengetahuan 



 

    
yang cukup tentang hal 

itu?" 

 

  71 
             

      

            

 

Maka berjalanlah 

keduanya, hingga tatkala 

keduanya menaiki perahu 

lalu Khidhr melobanginya. 

Musa berkata: "Mengapa 

kamu melobangi perahu 

itu akibatnya kamu 

menenggelamkan 

penumpangnya?" 

Sesungguhnya kamu telah 

berbuat sesuatu kesalahan 

yang besar. 

 

  74 
             

      

           

Maka berjalanlah 

keduanya; hingga tatkala 

keduanya berjumpa 

dengan seorang anak, 

Maka Khidhr 

membunuhnya. Musa 

berkata: "Mengapa kamu 

membunuh jiwa yang 

bersih, bukan karena Dia 

membunuh orang lain? 

Sesungguhnya kamu telah 

melakukan suatu yang 

mungkar". 

  75 
       

         

 

Khidhr berkata: 

"Bukankah sudah 

kukatakan kepadamu, 

bahwa Sesungguhnya 

kamu tidak akan dapat 

sabar bersamaku?" 

  94 
        

     

                

       

Artinya: Maka dapatkah 

Kami memberikan sesuatu 

pembayaran kepadamu, 

supaya kamu membuat 

dinding antara Kami dan 

mereka? 



 

  102 
     

           

           

Maka Apakah orang-orang 

kafir menyangka bahwa 

mereka (dapat) mengambil 

hamba-hamba-Ku menjadi 

penolong selain Aku? 

Sesungguhnya Kami telah 

menyediakan neraka 

Jahannam tempat tinggal 

bagi orang-orang kafir. 

  103 
     

  

Katakanlah: "Apakah akan 

Kami beritahukan 

kepadamu tentang orang-

orang yang paling merugi 

perbuatannya? 

 10 النداء 4
         

       

       

(ingatlah) tatkala Para 

pemuda itu mencari 

tempat berlindung ke 

dalam gua, lalu mereka 

berdoa: "Wahai Tuhan 

Kami, berikanlah rahmat 

kepada Kami dari sisi-Mu 

dan sempurnakanlah bagi 

Kami petunjuk yang Lurus 

dalam urusan Kami (ini)." 

  42 
            

             

     

     

Dia berkata: "Aduhai 

kiranya dulu aku tidak 

mempersekutukan 

seorangpun dengan 

Tuhanku". 

  86 
       

            

Kami berkata: "Hai 

Dzulkarnain, kamu boleh 

menyiksa atau boleh 

berbuat kebaikan terhadap 

mereka. 

 

  94 
     

          

Mereka berkata: "Hai 

Dzulkarnain, 

Sesungguhnya Ya'juj dan 

Ma'juj[892] itu orang-

orang yang membuat 

kerusakan di muka bumi, 

Maka dapatkah Kami 



 

                

       

memberikan sesuatu 

pembayaran kepadamu, 

supaya kamu membuat 

dinding antara Kami dan 

mereka?" 

 6 التمني 7
     

             

  

Maka (apakah) barangkali 

kamu akan membunuh 

dirimu karena bersedih 

hati setelah mereka 

berpaling, Sekiranya 

mereka tidak beriman 

kepada keterangan ini (Al-

Quran). 

  24 
                

      

            

 

Kecuali (dengan 

menyebut): "Insya 

Allah"[879]. dan ingatlah 

kepada Tuhanmu jika 

kamu lupa dan 

Katakanlah: "Mudah-

mudahan Tuhanku akan 

memberiku petunjuk 

kepada yang lebih dekat 

kebenarannya dari pada 

ini". 

  42 
            

             

     

      

 

"Aduhaikiranyaduluakutid

akmempersekutukanseora

ngpundenganTuhanku".  

 

 

 



 

 تحليل الكالم اإلنشائي الطلبي في سورة الكهف . ب

 األمر .1

أي طلب شيء للعمل من الذي   132األمر ىم طلب عمل من األعلى إىل األدىن،

 كان أعلى منو إىل الذي كان أدناه. كما بُت يف اعبدول التايل:

مبرة  رقم
 اآلية

أصل  الًتصبة األلفاظ
 الكلمة

 اؼبعٌت اإلضايف الًتكيب البيان

 Anugrahilah وآتنا ٓٔ ٔ

dan 

Sediakanlah 

 أتى
 ي ي
 آتنا,

فعل األمر مل 
 يقع

اسم فعل 
 األمر

 معٌت الدعاء

 ىي   ىيء
 يهيء
 ىيء
 

   

ي ُة ِإىل  اْلك ْهِف فم ق اُلوا ر بمَّن ا آتِن ا ِمْن ل ُدْنك  ر ضْب ًة و ى يِّْئ ل ن ا ِمْن أ ْمرِن ا ر ش دً  التفسَت: اِإْذ أ و ى اْلِفتمْ  

ي ة ِإىل  اْلك ْهف فم ق اُلوا ر بّمن ا آتِن ا ِمْن ل ُدْنك ر ضْب ة و ى يِّْئ ل ن ا ِمْن أ ْمرن ا ر   ًداش  و قم ْولو " ِإْذ أ و ى اْلِفتمْ  "  

ُئوا ِإىل  ىُبْرب تم ع اىل  ع ْن أُول ِئك  اْلِفتْمي ة الَِّذين  فم رُّوا ِبِديِنِهْم ِمْن قم ْومهْم لِئ الَّ يم ْفِتُنوُىْم ع ْنُو فم ه ر بُ  وا ِمْنُو فم ل ج 
ر ضْب تو و ُلْطفو هِبِمْ  غ ار يف ج ب ل لِي ْختم ُفوا ع ْن قم ْومهْم فم ق اُلوا ِحُت د خ ُلوا س ائِِلُت  ِمْن اللَّو تم ع اىل   ر بّمن ا آتِن ا  " 

                                                             
132
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ن ا هِب ا و ت ْسًُتن ا ع ْن قم ْومن ا " و ى يِّْئ ل ن ا ِمنْ  أ ْمرن ا ر ش ًدا  ِمْن ل ُدْنك ر ضْب ة " أ ْي ى ْب ل ن ا ِمْن ِعْندك ر ضْب ة تم ْرضب 
ا أ ْي ِاْجع ْل ع اقِ  ْر ل ن ا ِمْن أ ْمرن ا ر ش ًدا ى ذ  ب تن ا ُرْشًدا ك م ا ج اء  يف اغبْ ِديث و م ا ق ض ْيت ل ن ا ِمْن " أ ْي و ق دِّ

ق ض اء ف اْجع ْل ع اِقب تو ُرْشًدا و يف اْلُمْسن د ِمْن ح ِديث ُبْسر ْبن أ ْرط اة ع ْن ر ُسول اللَّو ص لَّى اللَّو ع ل ْيِو 
نْمي ا و ع ذ اب اآْلِخر ة و س لَّم  أ نَُّو ك ان  ي ْدُعو " اللَُّهمَّ أ ْحِسْن ع اِقب تن ا يف اأْلُُمور ُكّله ا و أ ِجْرن ا ِمْن ِخْزي الدُّ

133
 

" 

 أوى Berlindungilah ف ووا إىل ٙٔ ٕ
 ي وي
 فاووا

فعل األمر مل 
 يقع

اسم فعل 
 األمر

 معٌت اإلرشاد

اعتزاال التفسَت: جواب إذ ذىب الفراء، وقيل: إنو دليل اعبواب، أي وإذ اتزاال اعتقاديا فاعتزلوىم 

 ٖٗٔجسمانيا، أو إذا أرمت االعتزال اعبسماين فا فعلوا ذلك.

بٌت,  Bangunkanlah ابنوا ٕٔ ٖ
يبٍت, 
 ابنوا

فعل اؼبر مل 
 يقع

 التحديد 

التفسَت: وكذلك على القول الثاين ك نو قيل: وكذلكاعثرانا الناس على أصحاب الكهف حُت 

ومل يكونوا عارفُت دبا ىم عليو فو قفوا من أحواؽبم  تذاكرىم أمرىم وما جرى ؽبم يف عهد اؼبلك اعببار

 .ٖ٘ٔعلى ما وقفوا واتضع ؽبم ما كانوا قد جهلوا فتوفاىم اهلل تعاىل بعد أن حصل الغرض من اإلعثار
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 – قال  Katakanlah قل ٕٕ ٗ
 –يقول 
 قل

 معٌت االحتقار  فعل األمر

أ حصاب امكيف ، حفىك جالجة أ قوال ، فدل عىل أ نو ال قائل برابع ، يقول ثعاىل خمربا عن اختالف امناس يف عدة متفسري: ا

نو ال ياكد  : ) رجام ابمغيب ( أ ي وملا ضعف امقومني ال ومني بقوهل ىل ماكن ال يعرفو ، فا  : قوال بال عمل ، مكن يريم ا 

ن أ صاب فبال قصد ، مث حىك امثامث وسكت عليو أ و قرره بقوهل فدل عىل حصتو ، وأ نو  : ) واثمهنم لكهبم ( يصيب ، وا 

ىل أ ن ال حسن يف مثل ىذا املقام رد امعمل ا ىل هللا  ىو امواقع يف نفس ال مر . وقوهل رشاد ا  : ) قل ريب أ عمل بعدهتم ( ا 

ال وقفنا حيث وقفنا ذا أ طلعنا عىل أ مر قلنا بو ، وا  ىل اخلوض يف مثل ذكل بال عمل ، مكن ا  ذ ال احتياج ا  ثعاىل ؛ ا 
136 

 -ذكر  Ingatkanlah اذكر ٕٗ ٘
 -يذكر
 اذكر

 اؼبعٌت اغبقيقي  فعل األمر

( عن قصة Hamkaالتفسَت: العبارة يف ىذه االية تدل على اؼبعٌت اغبقيقي كما يشرح يف كتاب ضبكا )

النيب ص.م. أنو وعد على إجابة سؤال اليهود عن أصحاب الكهف، و لكنو ما قدر على إجابتها 

 ٖٚٔذلك أمر اهلل عليو بكثرة الذكر إليو سبحانو و تعاىل.لعدم الوحي اؼبنزل إليو، و ب

 اؼبعٌت اغبقيقي فعل األمر فعل األمر تال  Bacakanlah اتل ٕٚ ٙ

                                                                                                                                                                              
135 ٜٖٖ، ص.  Op. Citؿبمد حسُت العرب 
136

Ibnukasir 
137

  Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-AzharJuzu’ XIII-XIV, ( Jakarta: PustakaPanjimas),  1983, 

hlm. 183 

 



 

 يتلو
 اتل
 تالوة

التفسَت: أمر اهلل عز و جل إىل الرسول مباشرة على قراءة الكتاب )القرآن( و تبليغو إىل قومو. كما 

اهلل عليو و سلم لن ينسى كلمة من القرآن و ال يزال من ( أنو صلى Hamkaبُت يف تفسَت ضبكا )

ذكره، و ىي كلمات اهلل العليا اليت ال خالط منها من اؼبخلوق أو افنسان و يكون القرآن ىدى 

للناس، فما أعظمت اؼبشكلة عند رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم قراءتو و تبليغو إىل أمتو. ففي 

 ٖٛٔالطليب يكون من فعل األمر لكونو أمرا الذي سيقع بعده. ىذه اآلية كان الكالم اإلنشائي

 صرب  Sabarkanlah اصرب ٕٛ ٚ
 يصرب
 اصرب

فعل  كلمة األمر 
 األمر

 اؼبعٌت اغبقيقي

التفسَت: أي احبسها وثبتها يقال صربت زيدا أي حبستو، ويف اغبديث : النهي عن صرب اغبيوان أي 

األمر وربملة توسع، ومنو الصرب دبعناه اؼبعروف، ومل  حبسو للرمي، واستعمال ذلك يف الثبات على

 ٜٖٔهبعل ىذا منو لتعد ىذا ولزومة.
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 -ضرب  Buatkanlah اضرب ٕٖ ٛ
 يضرب
 ضربا

كلمة األمر 
 مل يقع

فعل 
 األمر

 معٌت التصور

الضُّع ف اء و اْلم س اِكُت ِمْن اْلُمْسِلِمُت  يم ُقول تم ع اىل  بم ْعد ذِْكره اْلُمْشرِِكُت  اْلُمْست ْكربِين  ع ْن ؾُب ال س ة التفسَت: 

أ ْي بُْست انم ُْتِ ِمْن  و افْمت خ ُروا ع ل ْيِهْم بِ  ْمو اؽبِِْم و أ ْحس اهبْم ف ض ر ب  ؽب ُْم مثل ر ُجل ُْتِ ج ع ل  اللَّو أِل ح ِدنِب ا ج نَّتم ُْتِ 

ن   ؽبم ا الزُُّروع و ُكّل ِمْن اأْل ْشج ار و الزُُّروع ُمْثِمر أ ْعن اب ؿب ُْفوفم تم ُْتِ بِالنَِّخيِل اْلُمْحِدق ة يف ج  ب اهتم ا و يف ِخال 

ُمْقِبل يف غ اي ة اعبْ ْود ة
ٔٗٓ . 

سجدي  Sujudkanlah اسجد ٓ٘ ٜ
سجدا
 سجد

فعل األمر مل 
 يقع

فعل 
 األمر

 اؼبعٌت اغبقيقي

على معٌت ازبذوه قبلة التفسَت: تشَت اآلية على األمر، سجود ربية وإكرم أو اسجدوا عبهتو 

 ٔٗٔبسجودكم هلل تعاىل، وقد مرسبام الكالم يف ذلك.

 أتى  Bawalah آتنا ٕٙ ٓٔ
 ي ي
 آتنا

فعل األمر مل 
 يقع

اسم فعل 
 األمر

 معٌت االلتماس
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التفسَت :وىو الطعام الذي يؤكل أول النهار، واؼبرادبو اغبوت على ما ينبئ عنو ظاىر اعبواب ، وقيل 

 ٕٗٔالغد فقال ذلك. سار ليتلهما إىل

كانت األلفاظ يف اعبدول السابق ىي الكالم اإلنشائي الطليب بشكل األمر و لكن  

مل يقع عند زمان الكالم و لكن سوف تقع بعدىاز و كالم اإلنشاء الطليب لألمر أشكال 

 منها: معٌت الدعاء و اإلرشاد و االلتماس و التمٍت و اإلباحة و التخيَت و التحديد. 

 النهي .1

أي الطلب دبنع شيء ما أو عمل من  143هنيا دبعٌت اؼبنع.-ينهى-النهي من كلمة هنى

144األعلى إىل األدىن.
 

 

 اؼبعٌت افضايف الًتصبة اللفاظ آية رقم
 معٌت التوبيح Jangan seseorang merasakan اليشعرن ٜٔ ٔ

التفسَت: اؼبراد دبنع العمل من اإلنسان ىو منع الكالم أو العمل، و القول أو الفعل 
بغَت قصد حىت وعى اإلنسان بوجودنا ىنا. و يعرف كيف إحذار ذلك الشاب عن 
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أعمالو و إلنذار قولو و فعلو و لئال يكون كالمو مغَت لسكان اؼبدينة عن كوهنم 
 ٘ٗٔو كيف لو يعرفون.)أصحاب الكهف( و لو يبنع اػبطر منهم 

 اؼبنع اغبقيقي Janganlah turut bertengkar السبار ٕٕ ٕ
عبارة من الذي أعلى إىل أدناه أن ليس ىناك مراد إال للمنع. و يف ىذه اآلية التفسَت: 

 ٙٗٔمنع اهلل نبينا ؿبمد ص.م. باؼبعاملة مع الكافرين.
 ال تقولن ٖٕ ٖ

 

Jangan angkau berkata apa 

yang belum diketahui. 
 معٌت التحديد

التفسَت: الكذب أي الكالم بال صدق و ىذه اآلية تدل على التحديد للكاذب كما 
يبُت يف تفسَت ضبكا أن غذا كنت يف أمر أو وعد فال تتكلم عن الطبع بإجابتو غدا 

ٔٗٚ 
ٗ ٕٛ 

 

التعد  
 ال تطع

janganlah berpaling”- jangan 

engkau turuti 
 معٌت اإلرشاد

التفسَت: ما تكربوا حىت قالوا غذا سيتحدث معهم فالزم دبقابلة مرموقة، و لألصحاب 
 ٛٗٔاؼبساكُت ال هبوز ؽبم اغبضور. 

 Jangan angkau bertanya التسئلٌت ٓٚ ٘

kepadaku 
 اؼبعٌت اغبقيقي

و ىو اؼبنع بُت اؼبدرس و التلميذ عن شيء ال يست ذن ألنو فبنوع حقيقي كما التفسَت:
ضبكا يف تفسَته أن شرط من اؼبدرس يؤيده موسى. و هبذا موافقة الفئتُت اؼبدرس رأى 

 ٜٗٔو التلميذ.
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التؤاخذين  ٖٚ ٙ
 الترىقٌت

jangan angkau salahkan 

daku”- “jangan angkau 

bebanikan aku” 

 معٌت الدعاء

إىل التفسَت: ترجع ىذه اآلية عن معٌت الدعاء ألن موسى عليو السالم يطلب العفو 
اػبضَت عليو السالم )موسى كتلميذ خضَت( الذي عمل خط  بنسيان الوعد إىل 

 ٓ٘ٔأستاذه.
 Jangan angkau menjadiku التصحبٍت ٙٚ ٚ

temanmu. 
 معٌت طلب اؽبدى

التفسَت:يف ىو اآلية دلت عن طلب اؽبدى و إعطاء الفرصة ؼبن ىبلف يف عملو. و يف 
السالم و ىو يعي خبالف العمل مرتُت و  شرح قريش شهاب يف كتابو  أن موسى عليو

و إذن كان النهي يف  151لكن إرادتو القوية ؼبعرفة شيء يؤيده إلعطاء الفرصة األخَتة.
الكالم السابق ىو مثال من الكالم اإلنشائي الطليب للنهي ألن بو منع شيء و مل يقع 

 يف وقت اػبطاب.
 التوبيحمعٌت  Jangan ia mempersekutukan اليشرك ٓٔٔ ٛ

التفسَت: لو نقر أن جوىر الوحي من اهلل سبحانو و تعاىل ت كيد على كونو القيام 
بنفسو و ال يليق للعقل السليم على العمل  عل شريكا لو أو يشرك بو. )نعوذ 

 ٕ٘ٔباهلل(
يفهم من اعبدول اللسابق أن الكالم اإلنشائي الطليب للنهي يتضمن اؼبنع أو هني 

وقت اػبطاب. و شكل النهي منها نوعان باؼبعٌت اغبقيقي و اؼبعٌت  عن شيء و مل يقع يف

 اإلضايف، و للمعٌت اإلضايف كالدعاء و التمٍت و اإلرشاد و التحديد.
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 االستفهام .0

االستفهام ىو طلب اؼبعرفة عن شيء مل يعرف من قبل. أي صبلة السؤال و العبارة 

 153اؼبستخدمة ؽبذه اعبملة ىي أدوات االستفهام.

مبرة  رقم
 اآلية

أدوات  الًتصبة األلفاظ 
 االستفهام

 اؼبعٌت اإلضايف

أيهم  ٚ ٔ
 أحسن 

Siapakah di antara 

mereka 
 الإلرشاد أ

فنجازي كال دبا يليق بو، وتقتضيو اغبكمة وحسن العلم : االستفهام يف تلك اآليةالتفسرب

الت مل يف ش هنا وجعلها ذريعة الزىد يف ذينة النيا وعدم االغًتار هبا وصرفها على ما ينبغي، 

 ٗ٘ٔ.إىل معرفة خالقها، التمتع هبا حسبما أذن الشرع وأداء حقوقها

 Siapa diantara kedua أي اغبزبُت ٕٔ ٕ

golongan 
 اؼبعٌت التقريري أي

التفسَت: يف ىذه اآلية االستفهام لكن ليس باالستفهام كما قال قريش شهاب و يف ىا 

اختلف صبهور العلماء عن مراد كلمة اغبزبُت. و كان طب الطباعي و ىو من علماء بآراء 

أهنم سكان الغار و اختلف بعضهم كمعدد وقت سكوهنم يف الغار. و رد ابن عشور عنهذا 
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"أحصى" و نظرا من معٌت لغوي إهنا دبعٌت فئة الناس الكثَتة و الرأي حبجة كلمة "حزب"و 

 ٘٘ٔلكن يف ىذه اآلية تدل على اؼبتكلم فحسب و يتشكك اآلخرون.

 Maka siapa lagi من أظلم ٘ٔ ٖ

yang lebih zhalim 
 معٌت التحديد من

لكن التفسَت: يف ىذا التفسَت يذكر أن اؼبالك يطلب إليهم لَتجعوا إىل دين آباءىم و 

العكس ىم يصطحبون اؼبالك و كرباءه لًتك الدين الظامل و يتمسكون بالدين القيم و 

 ٙ٘ٔينجون يف الدنيا و اآلخرة. و يتعرض اؼبالك و يسبب إىل غضبانو.

 االستفهام األصلي كم Berapa lamakah لبثتمكم ٜٔ ٗ
أحد الفىت من التفسَت: يرجع ىذا اللفظ إىل معٌت االستفهام األصلي و اؼبتكلم ىو 

أصحاب الكهف. ىذه العبارة تؤكد على سؤالو إىل أصحابو عن مدة سكوهنم يف الغار.  

 ٚ٘ٔكما بُت ضبكا "كم لبثتم؟" قالوا "لبثت يوما أو بعض يوم."

 Apakah engkau أكفرت ٖٚ ٘

telah kafir 
 اؼبعٌت اإلنكاري أ

من طُت، و أنت كذرية  التفسَت: رأى قريش شهاب يف ىذه اآلية أنك خلقت من بٍت آدم

آدم عليو السالم من ماء مهُت و األنعام يف األرض مث ىو اهلل القوي العزيز جعلك رجال  

 ٛ٘ٔكامال يف جسدك؟ فغريب إن كنت متكربا و كافورا بو و بيوم البعث.
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 معٌت التعجب ما Apakah ini مال ىذا ٜٗ ٙ
التعجب و ىذه اعبماة تلفظ كعبارة االستفهام ليس دبعٌت االستفهام و لكن معٌت التفسَت: 

 ٜ٘ٔالناس اؼبعجب بكتاب العمل طول حياتو يف الدنيا و عند ؾبيء يوم القيامة.

 Apakah kamu ambil أفتتخذونو ٓ٘ ٚ

dia 
 اؼبعٌت اإلنكاري أ

التفسَت: ترجع ىذه اآلية إىل قصة إبليس العصيان إىل هلل لتكربه. و ىل اإلبليس العاصي 

 ٓٙٔالقائد يف حياتك شريكا باهلل؟.الذي ست خذ 

 Siapakah lagi yang من أظلم ٚ٘ ٛ

lebih zhalim 
 معٌت التحديد من

التفسَت: اآلية تبُت عن سوء اغبال من العصيان. و ك ن اآلية تتكون من السخر و سوء 

 ٔٙٔاؽبدف.

 Bolehkah aku ىل أتبعك ٙٙ ٜ

mengikuti kamu 
 معٌت التشويق ىل

التفسَت:االستفهام اؼبركب حىت يكون موسى أعد نفسو ليكون تلميذا أمام أستاذه و كثَت فبا 

 ٕٙٔال يعرف. و مزية األستاذ تبُت امامو حىت فهم موسى كالتلميذ الوايف.
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كيف  ٛٙ ٓٔ
 تصرب

Betapa engkau akan 

dapat sabar 
 االحتقار كيف

خية اؼبراد منكرة الظواىر والرجل الصاحل السيما التفسَت:إيذانا ب نو عليو السالم يتوىل أمورا 

صاحب الشريعة ال يتمالك أن يشمئز عند مشاىدهتا وك نو علم مع ذلك حدة موسى عليو 

 ٖٙٔالسالم ومزيد غَتتو اليت أو صلتو إىل أن أخذ برأس أخيو.

 Apakah sebab أخرقتها ٔٚ ٔٔ

angkau lobangidia اؼبعٌت اغبقيقي أ 

 ٗٙٔىذه اآلية أليس باغبفر دبعٌت تسبب الركاب مغرقون؟ كذالك أنا و أنت.التفسَت: بيان 

 Apakah engkau أقتلت ٗٚ ٕٔ

telah membunuh 
 العٌت اغبقيقي أ

التفسَت: ؼباذا قتلت نفسا بنفس زكية من العصيان؟ ىل قتلتو بدون أن يقتل اآلخر؟ و أقسم 

 ٘ٙٔباهلل إنك عملت العصيان الكبَت.

 Bolehkah aku telah أقل لك ٘ٚ ٖٔ

berkata 
 معٌت التحديد أ

التفسَت: االستفهام دبعٌت التحديد و ىو نيب موسى عليو السالم ال ينسى ؼبرة ثانية و وعى 

حبقيقة الوعي بعظمة الواقعة اليت عمل عباد اهلل. و ربديد اهلل للعباد الصاغبُت متنوع و تزاد 
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السالم. فاألول ال يقدم بتلك الكلمة و يف ىذه اآلية كلمة "لك" إىل خطإ موسى عليو 

 ٙٙٔالزيادة يؤثر التوكيد، و كان موسى ؼبرة ثانية ال يوايف وعده.

ىل    ٜٗ ٗٔ
 قبعل

Sediakah engkau معٌت التمٍت ىل 

يتضمن اللفظ على معٌت التمٍت و ىو يف موضوع اعبملة بُت اؼبالك ذو القرنُت، التفسَت: 

 ٚٙٔي جوج و م جوج.لصناعة اغبائط حدا منهم مع 

أفحسب    ٕٓٔ ٘ٔ
 اللذي

Apakah menyangka اؼبعٌت اإلنكاري أ 

التفسَت: ىذه اآلية ال ربتوي على معٌت أصل لالستجواب و لكن يتضمن معٌت اإلنكار. و 

 ٛٙٔال أحد من ـبلوق اهلل الذي قادر على نصرىم يف كل األوقات و األماكُت

ىل  ٖٓٔ ٙٔ
 ننبئكم

Sudahkah kamu معٌت االستفهام ىل 

التفسَت: ىذه اآلية تدل على استمرار التحديد بظن ـبطئ ب مر رسول اهلل صلى اهلل عليو و 

سلم لتبليغ الوحي عليهم "يا النيب الكرًن قل للكافرين :ىل أدلكم على بئس اػبسران بعملو 
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 ٜٙٔو ىو الذي يصعب و ال هبزي بو و دخل النار؟.

الكلمات االستفهامية تارة تتضمن االستفهام و تارة من بيان اعبدول السابق أن 
تتضمن اآلخر. و االستفهام باحتياج اعبواب ىو )أ( و )ىل( و )من( و )مىت( و أيان( و 

أىن( و )كم( و )أي(. و اليت ال توجد يف سورة الكهف ىي: أيان، ٓ)كيف( و )أين( و 
و معٌت إضايف و اؼبعٌت  أن و أين ال توجد يف سورة الكهف. و لالستفهام معٌت أصلي

اإلضايف يتضمن النفي و اإلنكاري و التقريري و التوبيح و التسوية و التمٍت و األمر و 
 التعظيم و التحقَت.

 التمني .4

 التمٍت ىو طلب شيء مولع و لكن صعب تناولو و مستحيل.

حروف  الًتصبة األلفاظ اآلية رقم
 التمٍت

 اؼبعٌت اإلضايف

 - عسى Mudah-mudahan عسى أن ٕٗ ٔ
التفسَت: عادة نسينا و غفلنا و النسيان ليس من القصد. إذا جرى القارب يف النهر أو 
اغبوض الواسع و قصدنا الغاية اؼبعينة. و لكن توجهنا العذر أثناء السفر و الزم بنا على ميل 

 ٓٚٔقاربنا من اعبهة اؼبقصودة. و تدل ىذه اآلية على معٌت الدعاء.
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 Mudah-mudahan عسى ريب ٓٗ ٕ

Tuhanku 
 - عسى

التفسَت: إا أعطاك اهلل البساتُت كمثل يف ىذه الدنيا و مل أعطي يل، و لكن ما كنت قانطا. 

إلطاعيت إليو و إيباين بو، أؤمن ب ن اهلل يفضل بنعمو إيل أحسن و أوسع من بساتينك يف 

 ٔٚٔجنتو.

 - ليت Aduhai kiranya يليتٍت ٕٗ ٖ
إذا كان الرجاء نفيا و مهلكا و انقطعت التعليق و طارت اؼبسلك فندم و وعى و التفسَت: 

 ٕٚٔذكر خبطاءاتو. و شرك باهلل يف األقوال و األفعال. يعبد النعم و ينسى من يعطو.

 

من اعبدول السابق دلت اآلية على التمٍت بشيء ال يزال يف ذاكرة و مل يقع إذا 
 اػبطاب أو ارجاء بشيء. مل نست ذن لشيء مل يقع عندرجونا و 

 النداء .7

 ىيا /أيا /أي /ى/أيا /أ /وا/آالنداء ىو الطلب أو الدعوة. باستخدام أحرف النداء: 

 بامثلة ما يلي:
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حرف  الًتصبة اللفاظ اآلية رقم
 النداء

 اؼبعٌت اإلضايف

 Wahai tuhan آتنا ٓٔ ٔ

kami  
 معٌت الدعاء آ

اآلية أن بعدة اؼبتكلم بُت اهلل و أصحاب الكهف و ىو طلب  ه1هالتفسَت: بينت يف 

أصحاب الكهف رضبة اهلل لينصرىم من اؼبالك الظامل، ف عطيت ترصبة ىذه اآلية  

 ٖٚٔكالدعاء.

 Wahai يليتٍت ٕٗ ٕ

alangkahnya 
 معٌت التصور يا

و وعى و إذا كان الرجاء نفيا و مهلكا و انقطعت التعليق و طارت اؼبسلك فندم التفسَت: 

 ٗٚٔذكر خبطاءاتو. و شرك باهلل يف األقوال و األفعال. يعبد النعم و ينسى من يعطو.

ذا ا ي ٙٛ ٖ
 القرنيُت

Hai Dzul 

Qarnain! 
 معٌت التخيَت يا

ق اُلوا ي ا ذ ا اْلق ْرنم ُْتِ ِإنَّ ي ْ ُجوج و م ْ ُجوج ُمْفِسُدون  يف اأْل ْرض فم ه ْل قب ْع ل ل ك خ ْرًجا  ": التفسَت

" ق ال  اِْبن ُجر ْيج ع ْن ع ط اء ع ْن اِْبن ع بَّاس أ ْجرًا ع ِظيًما يم ْعٍِت أ نمَُّهْم أ ر اُدوا أ ْن هب ْم ُعوا ل ُو ِمْن 
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ح بم ْينهْم م ااًل يُمْعطُون   ا فم ق ال  ُذو اْلق ْرنم ُْتِ بِِعفٍَّة و ِدي ان ة و ص ال  ُو إِيَّاُه ح ىتَّ هب ْع ل بم ْينو و بم ْينهْم س دًّ

 ٘ٚٔ. و ق ْصد لِْلخ َْتِ 

يذا  ٜٗ ٗ
 القرنيُت

Hai Dzul 

Qarnain 
 معٌت الدعاء يا

اآلية تفيد التفسَت: تتساوي ىذه اآلية باآلية قبلها و ىي حرف النداء "يا" و لكن يف ىذه 

معٌت الدعاء كما شرح ضبكا "ىل تريد منا اعبزية؟" دبعٌت نتسلم منك العناية إلينا  زية كل 

 ٙٚٔسنة. ألن ضررىم بتعرض بلدنا و سهل عليهم بالدخول من بُت اعببلُت.

و يف ىذا البحث وجدت الباحثة الكالم اإلنشاء الطليب يف سورة الكهف كما يبُت 

 يف اعبدول التايل:

 البيان عدد اآليات اإلنشاء الطليب رقم

اؼبعٌت اغبقيقي، اإلرشاد، الدعاء، التحديد،   األمر ٔ

 االحتقار، اؼبقارنة، االلتماس

اؼبعٌت اغبقيقي، التوبيح، التحديد، اإلرشاد و  ٓٔ النهي ٕ
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 معٌت الدعاء

اؼبعٌت اغبقيقي، الذم، التقريري،  - ٛ االستفهام ٖ

 التحديد، اإلنكاري، التعجب،

 التسوية، االحتقار، اإلنذار و التمٍت.

حروف االستفهام: )أ( و )ىل( و  -

)من( و )كيف( و )أىن( و )كم( و 

 )أي(

 اؼبعٌت اغبقيقي ٙٔ التمٍت ٗ

 معٌت الدعاء و التصور و التخيَت و الطلب ٖٗ النداء ٘

نوعا،  ٔٗمن اعبدول السابق يفهم أن الكالم اإلنشاءي الطليب يف سورة الكهف 

ايات، و يتضمن اؼبعنيُت اغبقيقي و اإلضايف )اغبقيقي، اإلرشاد، الدعاء،  ٓٔبعدد األمر 

أيات يتضمن اؼبعنيُت اغبقيقي و  ٛالتحديد، االحتقار، اؼبقارنة، االلتماس(. و النهي 

آية  ٙٔاإلضايف )اؼبعٌت اغبقيقي، التوبيح، التحديد، اإلرشاد و معٌت الدعاء(. و االستفهام 

اؼبعٌت اغبقيقي، الذم، التقريري، التحديد، اإلنكاري، عنيُت اغبقيقي و اإلضايف )يتضمن اؼب



 

ايات تتكون من اؼبعٌت األصلي  ٖ(. و التمٍت التعجب، التسوية، االحتقار، اإلنذار و التمٍت

ايات يتضمن اؼبعنيُت اغبقيقي و اإلضايف )معٌت الدعاء و التصور و  ٗأو اغبقيقي. و النداء 

الطلب(. و أما حروف االستفهام يف سورة الكهف ىي )أ( و )ىل( و )من( و  التخيَت و

)كيف( و )أىن( و )كم( و )أي(، و أما أكثرىا ىي )أ( بسبع آيات، سوى ىذا اغبروف 

يف سورة الكهف حرف النداء واحد و ىو )يا(. و يتكون التمٍت ىنا حبرفُت )ليت( و 

 )عسى(.

 الطلبيطريقة تدريس الكالم اإلنشائي  . ب

( لعرض اؼبواد الدراسية عن الكالم Jigsawنظرا من نتيجة البحث بطريقة جيكساو )

اإلنشائي يف سورة الكهف ألهنا مناسبا هبذه اؼبادة و ربتاج الفرصة أكثر من حصة واحدة. 

أنفار و يتعاونون  ٘( ينقسم الطالب إىل Jigsawو أسلوب التعليم التعاوين بنوع جيكساو )

و لكل رأس مسؤول لتعلم مشكلة ما من اؼبادة و يشرح الدرس إىل أعضاء الفرقة يف الواجبة 

 األخرى.

( ىناك الفرقة اعبديدة و Jigsawو يف أسلوب التعليم التعاوين بنوع جيكساو )

الفرقةاألصلية. و الفرقة األصلية تتكون من بعض األعضاء اعبديدة و تصنع باىتمام تنوع 



 

الفرقة اعبديدة و ىي الفرقة اليت تتكون من أعضاء الفرقة  اػبلفياسبن كل طالب. و أما

األصلية و واجبتهم ىي تعمق اؼبادة اؼبعينة و البد عليهم شرحها أمام األعضاء من الفرق 

اختيارا من اؼبزايا و العيوب (Jigsawجيكساو )و رأت الباحثة أنباستخدام طريقة  177األخرى.

اؼبادة يف وقت قصَتة و يكونوا فعاليُت يف التعلم  ؽبذه الطريقة استطاع الطالب أن يستوعب

 و الكالم و يف إلقاء اآلراء و كذلك كان النقصان من ىذه الطريقة أقل.

 :(Jigsawجيكساو )ت. خطوات تدريس لطريقة 

 طالب. ٘قسم اؼبدرس الطالب إىل فرقة اغبلقات و لكل فرقة  .ٔ

لكل. و ىي الفرقة األوىل عن األمر و قسم اؼبواد الدراسية لكل فرقة، باؼبادة اؼبتفرقة  .ٕ

الفرقة الثانية عن النهي و الفرقةالثالثة عن االستفهام و الفرقة الرابعة عن التمٍت و الفرقة 

 اػبامسة عن النداء.

 أمر اؼبدرس الطالب باؼبناقشة لكل فرقة. .ٖ

فرقة بعد اؼبناقشة من كل فرقة أمر اؼبدرس بالتقرير عن مناقشتهم و يكون واحدا من كل  .ٗ

 وفودا لالشًتاك بفرقة آخر فيتبادل لكل فرقة.

 كانت الفرقة اعبديدة قد قام كل واحد بشرحنتيجة اؼبناقشة من فرقتها األوىل. .٘
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و بعد اؼبناقشة من الفرقة اعبديدة فرجع الوفود من طالب إىل فروقهم األوىل لتقدًن  .ٙ

 نتيجة اؼبناقشة.

إلنشائي ىو الكالم الذي ال وبتوي و من البيان السابق دلت النتائج أن الكالم ا

على معٌت اػبرب و ىو الصدق أو الكذب. و ينقسم كالم اإلنشاء إىل قسمُت كالم 

أقسام و ىي:  ٘اإلنشاء الطليب و كالم اإلنشاء غَت الطليب، و لكالم اإلنشاء الطليب 

ة الكهف األمر و النهي و االستفهام و التمٍت و النداء. و كالم اإلنشاء الطليب يف سور 

. و ٕٙ، ٓ٘، ٕٖ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٗ، ٕٕ، ٕٔ، ٙٔ، ٓٔمن األمر يف اآليات اآلتية: 

. و من ٓٔٔ، ٙٚ، ٖٚ، ٓٚ، ٕٛ، ٖٕ، ٕٕ، ٜٔمن النهي يف اآليات اآلتية: 

، ٛٙ، ٙٙ، ٚ٘، ٓ٘، ٜٗ، ٖٚ، ٜٔ، ٘ٔ، ٕٔ، ٚاالستفهام يف اآليات اآلتية: 

. ٕٗ، ٓٗ، ٕٗاآلتية:  . و من التمٍت يف اآلياتٖٓٔ، ٕٓٔ، ٜٗ، ٘ٚ، ٗٚ، ٔٚ

. و الكالم اإلنشائي الطليب الذي ٜٗ، ٙٛ، ٕٗ، ٓٔو من النداء يف اآليات اآلتية: 

يتكون من اؼبعٌت اإلضايف يف األمر ىي كلمة معٌت الدعاء "ىيء و آتنا" و اإلرشاد 

 "ف ووا إىل" و االلتماس "آتنا". و أما النهي باؼبعٌت اإلضايف ىي معٌت الدعاء "ال ترىقٍت

و ال تؤاخذين" و اإلرشاد "ال تطع و ال تعد" و التوبيح "ال يشرك". و أما االستفهام 



 

باؼبعٌت اإلضايف ىي معٌت التقريري ط ي اغبزبُت" و اؼبعٌت اإلنكاري "أ كفرت" و معٌت 

التشويق "ىل اتبعك". و أما التمٍت دبعٌت إضايف عن التصور "يليتٍت". و يف عرض 

عليم اؼبناسب ؽبذه اؼبادة بطريقة جيكساو ألن هبا استطاع الطالب البيانات عن طريقة الت

أن يستوعب الدرس ب قل وقت و يستطيع الطالب أن يكونول فعاليُت يف التعلم. و أما  

خطواهتا بتقسيم الطالب إىل طبس فرقة اغبلقات مث تقسيم اؼبواد اؼبتفرقة. و بعد ذلك 

ل وفود بطالب واحد من كل فرقة لتقرير نتيجة إعطاء فرصة اؼبناقشة لكل فرقة مث تقدًن ك

اؼبناقشة من فرقتهم أىل فرقة جديدة باشًتاك ىذا الوفود إىل فروق آخر جديدة ليشرح 

 مادتو ىناك، مث بعد ذلك عاد الوفود إىل فرقتهم األصلية.

من النتيجة السابقة استنبطت الباحثة على أن كالم اإلنشاء الطليب يف سورة 

 ٖآية و التمٍت  ٙٔآيات و االستفهام  ٛآيات و النهي  ٓٔمن األمر الكهف يتكون 

آيات. و تضمنت تلك اآليات على اؼبعاين اإلضافية و ىي : الدعاء  ٗآيات و النداء 

و التوبيح و التشويق و التصور وغَتىا. ز يف عرض اؼبواد الدراسية عن كالم اإلنشاء 

( ألن نظرت الباحثة أن jigsawاو )الطليب عرضت الباحثة على تطبيق طريقة جيكس

 هبذه الطريقة استطاع الطالب أن يشًتكوا الدرس فعاليُت مهما كان الوقت مقتصرا.



 

 الخامسالباب 

  الخالصة                           

 الخالصة  .أ 

استنادا إىل نتائج البحث و ربليل الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة الكهف 

الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة الكهف تتكون من األمر و النهي و  استنبطت الباحثة أن

من  ٙٔمن النهي و  ٛمن األمر و  ٓٔاالستفهام و التمٍت و النداء. و تتكون اآليات 

من النداء. و تتضمن ىذه اآليات اؼبعاين اإلضافية و معٌت  ٗمن التمٍت و  ٖاالستفهام و 

ر و غَتىا. و عرضت الباحثة اؼبواد الدراسية بطريقة الدعاء و التوبيح و التشويق و التصو 

 (.Jigsawجيكساو )

وبقق ىذا بنتائج البحث و التحليل من الباحثة على انقسام الكالم اإلنشائي إىل 

 ٘قسمُت كالم اإلنشاء الطليب و كالم اإلنشاء غَت الطليب، و للكالم اإلنشائي الطليب 

م و التمٍت و النداء. و كالم اإلنشاء الطليب يف سورة أقسام و ىي: األمر و النهي و االستفها

، ٓ٘، ٕٖ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٗ، ٕٕ، ٕٔ، ٙٔ، ٓٔالكهف من األمر يف اآليات اآلتية: 

. و من ٓٔٔ، ٙٚ، ٖٚ، ٓٚ، ٕٛ، ٖٕ، ٕٕ، ٜٔ. و من النهي يف اآليات اآلتية: ٕٙ

 



 

، ٔٚ، ٛٙ، ٙٙ، ٚ٘، ٓ٘، ٜٗ، ٖٚ، ٜٔ، ٘ٔ، ٕٔ، ٚاالستفهام يف اآليات اآلتية: 

. و من ٕٗ، ٓٗ، ٕٗ. و من التمٍت يف اآليات اآلتية: ٖٓٔ، ٕٓٔ، ٜٗ، ٘ٚ، ٗٚ

. و ربليل الكالم اإلنشائي الطليب يتكون من ٜٗ، ٙٛ، ٕٗ، ٓٔالنداء يف اآليات اآلتية: 

اؼبعٌت اإلضايف و ىو األمر و يشرح عن الدعاء و االلتماس و اإلرشاد و التمٍت و العبادة و 

يد. النهي دبعٌت إضايف ىو معٌت الدعاء و التمٍت و اإلرشاد و التوبيح و التخيَت و التحد

التحديد. االستفهام باؼبعٌت اإلضايف اإلنكاري و التقريري و التوبيح و التمٍت و التشويق و 

األمر. و النهي يبُت عن التعظيم و التحقَت. و التمٍت ال يستحق اؼبعٌت اإلضايف. و معٌت 

جر و التصور و اإلغراء. و طريقة التدريس اؼبناسب لتدريس الكالم إضايف للنداء ىو الز 

 (.Jigsawاإلنشائي الطليب ىي طريقة جيكساو )

و أسلوب تدريس الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة الكهف ىو استخدمت الباحثة 

( لتدريسو ألن هبذه الطريقة يكون الطالب فعاليُت يف الكالم و Jigsawطريقة جيكساو )

 ء اآلراء يف الفصل دبناسبة الوقت القصَت.إلقا

 

 

 



 

 واإلقتراحة .ب 

انطالقا من من نتائج البحث يف سورة الكهف اليت تتضمن الكالم اإلنشائي      

الطليب ب نواع الًتاكيب، ف عطت الباحثة الالقًتاح إىل الباحث اؼبستقبل لتعمق التحليل و 

الًتكيز عن مضمون سورة الكهف أو سور آخر. و لعل هبذا البحث يبكن أن يستخدم 

( لتطبيقو يف مادة Jigsawعليم التعاوين ب سلوب جيكساو )مدرس اللغة العربية طريقة الت

 الكالم اإلنشائي الطليب يف الفصل.
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