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 مّلخص
 وتنفيذ طريقة اإلستقرائية الكهف في سورة اإلستفهام أسلوب في المجازي معنى تحليل

 حسين أحمد يونيواضع: 
 

 كلغة. الرشتية للغةك اللغة ىذه جتعل ؼتتلفة دكؿ. العاظتية اللغات من كاحدة ىي العربية اللغة
 القرآف أف حُت يف العامل، شعوب بقاء على كبَت بشكل كتؤثر للغاية حيوينا دكرنا اللغة ىذه تلعب عاظتية،

 اظتسلمُت من اظتوقف ىذا يتطلب. العربية باللغة اظتكتوبة اإلسالمية الشريعة يف كاألكرب األكؿ اظتصدر ىو
 .اضتياة يف اتنفيذى ليتم حيتويوهنا اليت الرسائل يفهموا أف

أسلوب  كواحد االستشفاـ أك السؤاؿ تضع اليت البالغة لعلم دراسة ىناؾ العربية اللغة يف
 رتيع. أسلوب اإلستفهاـ يسمى البالغة يف السؤاؿ عتذا اللغوم النمط. من طلب عكس كىو ،اإلنشاء
 .البالغة يف اإلستفهاـ أسلوب ىي النحوية اعتياكل من متنوعة غتموعة مع العربية باللغة األسئلة أشكاؿ

 سورة يف القرآف يف (interogatif) اإلستفهاـ أسلوب . كيفُ: ىي مشكلة البحث
 ما. ّ الكهف؟ سورة يف القرآف يف( interogatif) اإلستفهاـ أسلوبكيف الوظائف . ِ. الكهف؟

 اإلستفهاـ ؟ أسلوب للتعليم  الطريقة اظتناسبة ىي
ىذا  أداة. النوعي احملتول حتليل باستخداـ ظتكتبةا حبث ىوىذا البحث  من البحث نوع

 البيانات، جيمع الذم البحث ىذا ىو، كىذا. (human instrument) اإلنساف أداة ىيالبحث 
 كيرسم االستنتاج البيانات، لتفسَت البيانات كيفسر البيانات، كينظم البيانات، كخيفض البيانات، كيعرض
/  حتليل جدكؿ شكل يف مساعدة أداة استخداـ أيضاالبحث ىذا  يف ذلك، إىل باإلضافة. البحث

 .دليل
 أسلوب يف آّازم معافو  عدة على االستقرائية طريقة باستخداـ البحث نتائج اشتملت

 ، ُٗ ، ُٓ ، ُِ ، ٕ: اآليات يف توجد كاليت اآليات ، ُٔ كانت اليت الكهف سورة يف اـاالستفه
 معٌت(. الكهف سورة) َُّ ، َُِ ، ْٗ ، ٕٓ ، ّٕ ُٕ ، ٖٔ ، ٔٔ ، ٕٓ ، َٓ ، ْٗ ، ّٕ

 .األصلي اظتعٌت من معناىا خيرج ال ككذلك كحتقَت تأكيد ىناؾ ؼتتلف، اآليات ىذه يف آّازم
 .طريقة اإلستقرائية اإلستفهام، أسلوب ، المجازي معنى ، تحليل: المفتاحية الكلمات



 

 شعار

 

 

 

 

 

(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada 

(azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama 

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. 

 

 

  



 

 إهداء
 

 كالسالـ، تفضل،ال النعم، من كفرة صتميع كتعاىل، سبحانو هلل كاالمتناف الصالة مع
 دائما تصاحب اليت كزتايتو حبو عن فضال. اضتياة ىذه كتفسَت العيش يف كسهولة كاصتماؿ،

 :إىل العلمية الرسالة ىذه أقدـ كالتعاطف، اإلخالصب لذا. القدـ كخطوات خطى نفس كل
 أدرؾ نجاحي،ل كصالف كافحاف فالذا احملبوبةآسيه حملبوب كأميا أيب سونارتو .ُ

 يف يناكيقود يل ماحبه دائما افيكرس كالذم باظتثل، يكوف لن تضحيتك أف الكاتب
 دائما كزتاية دائما هماحيمي سوؼ كتعاىل سبحانو اهلل أف حيايت طريق حتديد
 .امُت مايباركه

الكبَتة  عائليتكل ،النساء نور عُت ألخي الصغَت األحياء أنصرم ك ألخيت الصغَتة .ِ
 .ىذه الرسالة العلمية كتابة يف واشجعكي دائمان  يصلوا اليت

 االقًتاحات كبعض كالتحفيز التوجيو دائما يعطي الذمّٓلس تعليم الفردكس  .ّ
 .ىذه الرسالة العلمية كتابة يف اإلجيابية

 إدارة مع. ستَتأنطو بوركا سنطاسو اظتاج السيد المبونج كاظتشرؼ  KMNU عائلة .ْ
 ينكاكذكر  كالتوجيو الثرثرة من الكثَت أعطى كاليت ،المبونج أكتاما ىربا شركة

 .الرسالة العلمية ىذه الستكماؿ
 بالكثَت تكأمد تكأدار  تساعد اليت ،.S.Pd ،مطهرة يتس ،صاحبيت كموجهة إىل .ٓ

 جعل قد اإخالصه يكوف أف أمل على ،العلمية الرسالة ىذه كتابة حوؿ اظتعرفة من
 .اعت متعهنا كتعاىل سبحانو اهلل من



 

 يف كزمالئي عامل الدين أبريانسياه، دين ،ػتمد رضا أشكر غٍت رفاعي، أزتد زمالئي .ٔ
 .َُِّ لعاـ العربية اللغة تعليم كخاصة العربية، اللغة تعليم قسم

 ،ريوا براتاما ،.A.Md. Gz ،مولينا دينا ،.A.Md ،رينجغا كجاكسونوا ،زمالئي اضتميم .ٕ
A.Md. ، باغوس براستيا، A.Md.، تيوا ترم رمضاف، S.Pd.، ريدم سابًتا، 
A.Md.، ىريل رزتة، S.H.، باؾتكيت غوناكاف حليم، S.T .رضى أبو كيبوك، آرم 
 معا النجاح من نتمكن أف نأمل. اآلخر تلو كاحد ذكر الكاتب ستطيعي الك  براتاما،

 المبونج فاإنت نياضتكومية راد اإلسالمية كلية الًتبية كالتعليم جبامعة ،اصتامعة احملبوبة .ٖ
(UIN )اظتستقبل يف القيمة اطتربة من الكثَت للباحث قدـ ما. دائمان  ّٔا أفتخر اليت. 

 

 
  



 

 ترجمة الكتاب
 

 يـويف  سينينج تاؾتونج قرية يف المبونج بندر مدينة يف حسُت أزتد يوين كلد
 كالسيدة سونارتو السيد من قاءأش ثالثة من اإلبن األكؿ كىو. ُٓٗٗ يونيو ُ اطتميس

 .آسيو
 االبتدائية درسةاظت يف ابتدائيان  مدرسيان  تعليمان  الكاتب تلقى باصتامعة، االلتحاؽ قبل

 الثانوية اظتدرسة استمر تعليمو إىل مث. ََِٕ عاـ يف بنجاح كخترج حليم، كام ُ األزىر
إألل  استمر مث. ََُِ عاـ يف كخترج المبونج، بندر  سوكاراـ ِاإلسالمية اضتكومية 

 .َُِّ عاـ يف دراستو إكماؿ من كدتكن المبونج بندر ماداغاجاه  اظتدرسة العالية
 اصتامعة يف كبالتحديد التعليم، من أعلى مستول إىل الكاتب دخل ،نفس العاـ كيف
 (.PBA) العربية اللغة تعليمقسم  يف ،الًتبية كلية يف رادين انتاف المبونج اضتكومية اإلسالمية

  



 

 كلمة الشكر والتقدير
 

على التوفيق كالتوجيو حىت يتمكن شكر الكاتب بوجود اهلل تعاىل ك اضتمد هلل ، 
النيب ػتمد، الذم صالة كسالما على بسالسة.  الرسالة العلميةمن استكماؿ إعداد  الكاتب
 .يـو القيامةدائما يف  شفاعتو نتطلع

 أسلوب في المجازي عنىم تحليل": اظتوضوعحتمل  الرسالة العلميةىذه 
ىذه الرسالة العلم مقدمة لتكملة  ".وتنفيذ طريقة اإلستقرائية الكهف في سورة اإلستفهام
      (S.Pd) الًتبية كالتعليم علم يف امعية االكىلضتصوؿ على درجة اصتمتطلبات 

ض ، كيفًت يع األطراؼال ينفصل عن مساعدة كتوجيو رت تكوين ىذه الرسالة العلمية
 إىل: ، خاصةشكرا كثَتا َت مفرط يف ىذه اظتناسبة، يعرب الكاتبأنو غ
جبامعة الًتبية كالتعليم عميد كلية االستاذ الدكتور اضتاج خَت األنوار اظتاجستَت،  .ُ

 االسالمية اضتكومية رادين انتاف المبونج.
جبامعة  ، رئيس قسم التعليم اللغة العربيةالدكتور اضتاج سفرم داكد اظتاجستَت .ِ

 مية اضتكومية رادين انتاف المبونج.االسال
الذم يعطي دائما التوجيو ، اظتشرؼ األكؿ جستَتالدكتورندس اضتاج ألينس إلياس اظتا .ّ

 .العلمية كاإلرشاد يف استكماؿ ىذه الرسالة
يف استكماؿ عطي التوجيو كاإلرشاد ت يتال الدكتورة إرلينا اظتاجستَتة، اظتشرفة الثانية  .ْ

 العلمية. ىذه الرسالة



 

ن تعلموا الذي الًتبية كالتعليم، كموظفي كلية كاظتوظفُت اترتيع احملاضرين كاحملاضر  .ٓ
 .رادين إنتاف المبونج جامعةيف  ةخالؿ دراس باحثكقدموا اظتعرفة لل

، حبيث حيصل تعليمات أك يف شكل التحفيزالإما  ألصدقاء الذين قدموا اظتساعدةا .ٔ
 .دائما على معلومات الكاتب
ة من أكجو القصور يف ىذه الكتابة، بسبب ػتدكدية اظتعرفة على بين الكاتب

لديها بالتأكيد العديد من العيوب.  ، كبالتايل بالطبع ىذه الرسالة العلميةباحثلل لوماتكاظتع
 .فًتاض لتقدًن نقد بناء كاقًتاحاتااليتوقع الكاتب 

 الرسالة العلميةإلرشاده كتوجيهو أف ىذه   اهلل سبحانو كتعاىلإىليرجو الكاتب ، أخَتا
صتميع  ، كلألفعاؿ الطيبةكالقراء بشكل عاـ باحثف تكوف مفيدة خاصة بالنسبة للديكن أ

على أمل اضتصوؿ على  العلمية يف إعداد ىذه الرسالة أكلئك الذين ساعدكا الكاتب
 .العاظتُترب اىل. امُت يا مكافآت من اهلل سبحانو كتع

َُِٖبندر المبونج ، أكتوبر   
 الكاتب

 
 

حسُت يوين أزتد  
َََُُُِّّٕ 
  



 

   محتويات البحث
 أ  ............................................................... صفحة الغالؼ

 ب  .............................................................. صفحة اظتوضوع

 ج  ..................................................................... خص لم

 د  ....................................................................... موافقة

 ق  ........................................................................شعار

 ك  ....................................................................... إىداء

 ح  ................................................................ باحثتررتة ال

 ط  ........................................................ التقديرشكر ك كلمة ال

 ؾ  .............................................................. ػتتويات البحث

 ع   ................................................................ دكاؿقائمة اصت

 ةمالباب االول: مقدّ 

 ُ  ...................................................... تأكيد اظتوضوع . أ
 ّ  .............................................. اظتوضوع الختيار أسباب . ب

 ّ  ........................................................ ة البحثخلفيج.  



 

 َُ  ...................................................... حتديد اظتشكلةد.    
  ُِ  .......................................................... قيود اظتشكلةق. 
 ُّ  ........................................................ مشكلة البحثك. 
 ُّ  ........................................... البحث  أىداؼ كفوائد كمنافعز. 

 نظريإطار الباب الثاني: 

  ُٓ  ..................................... (الضمٍت معٌت) معٍت آّازم حتليل . أ

 ُٓ  ........................................................... التحليل .ُ

 ُٔ  ............................................................. اظتعٌت .ِ

 ُٔ  .............................................................. آّاز .ّ

 ُٕ   ..................................................... اإلستفهاـ أسلوبب.       

 ُٗ  .......................................... هاـ. تقسيم أسلوب اإلستفُ

  ُِ    ....................................... آراء عدة من إستفهاـ تعريف. ِ

 ُِ  ........................................ ككظائفها أداكات اإلستفهاـ. ّ

 ِّ  ................................. أداكات اإلستفهاـ من أخرل كظيفة. ْ

 ِٕ  ............................................. الكهف سورة يف اإلستفهاـج.      



 

 ِّ  ................................................. للبالغة طريقة التعليمد. 

 ِّ  .......................................................التعليم طريقة. ُ

 ّّ  ............................................................ التعليم. ِ

 ّْ  ............................................... البالغة كأىدافو تعليم. ّ

 ّٔ  ................................................يقة اإلستقرائيةطر  تنفيذق. 

 الباب الثالث: طريقة البحث

 ّٖ  ........................................................ البحث تصميم .أ 

 ّٗ  ........................................................ البحث أداكات .ب 

 ّٗ  ....................................................... البيانات مصادر .ج 

 ّٗ  .................................................... البيانات حتليل إجراءد. 

 ِْ  ............................................... النتائج صحة من التحققق. 

  ّْ    ........................................................ الكتابة منهجيةك. 

 



 

 ومناقشة نتائج البحثالباب الرابع: 

 ْٓ  ............................................................... النتائج . أ
 ْٓ  ...............................ٕ  اآلية الكهف سورة حتليل اإلستفهاـ. ُ
 ْٔ  .............................  ُِ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ حتليل. ِ
 ْٔ  ............................. ُٓ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ. حتليل ّ
 ْٕ  ............................. ُٗ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ. حتليل ْ
 ْٖ  ............................. ّٕ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ. حتليل ٓ
 ْٖ  ............................. ْٗ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ. حتليل ٔ
 ْٖ  ............................. ٕٓ اآلية هفالك سورة اإلستفهاـ. حتليل ٕ
 ْٗ  ............................. ٕٓ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ. حتليل ٖ
  ْٗ  ............................. ٔٔ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ. حتليل ٗ

 َٓ  ............................ ٖٔ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ. حتليل َُ
 َٓ  ............................ ُٕ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ. حتليل ُُ
 َٓ  ............................ ْٕ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ. حتليل ُِ
 ُٓ  ............................ ٕٓ اآلية الكهف ورةس اإلستفهاـ. حتليل ُّ
 ُٓ  ............................ ْٗ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ. حتليل ُْ
 ِٓ  .......................... َُِ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ. حتليل ُٓ
 ِٓ  .........................  َُّ اآلية الكهف سورة اإلستفهاـ. حتليل ُٔ



 

 ّٓ    .............................................................. مناقشة. ب

 ْٕ  ...................................................... اإلستقرائية طريقةج. 

 استنتاجات، اقتراجات وخاتمة: الباب الخامس

 ُٖ  ........................................................ االستنتاج .أ 
 ّٖ  ...................................................... قًتاحاتاال .ب 
 ّٖ  ........................................................... اطتادتة .ج 

 المراجع 
 قالمالح

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 قائمة الجدوال

 

 ّٓ ...................... سورة الكهف يف اإلستفهاـ أسلوب كعدد نوع: ْ.ُ اصتدكؿ

 ٕ اآليات يف( merendahkan/menghina) حتقَت تعٍت اليت اإلستفهاـ أسلوب ْ. ِ اصتدكؿ
  ٓٓ ............................. الكهف سورة يف َُِ ك ْٗ ك ٕٓ ك ٖٔ ك ٕٓ ك

 سورة يف َُّ ك ُِ اآليتُت يف التقوية تعٍت اليت اإلستفهاـ سلوبأ ْ. ّ اصتدكؿ
 ُٔالكهف

ك  ُٗك  ُٓاإلستفهاـ اليت ال خترج من اظتعٌت األصلي يف اآليات  أسلوب ْ. ْدكؿ اصت
 ّٔ ................................. يف سورة الكهف ْٕك  ُٕك  ٔٔك  َٓك  ّٕ

 ... لكهفا سورة يف ٗٓ اآلية يف( kagum) تعٌجب اإلستفهاـ مبعٌت أسلوب ْ. ٓ اصتدكؿ
 ............................................................................. ِٕ 

  



 

 األول بابال
 مةمقدّ 

 
 تاكيد الموضوع . أ

 يف األخطاء من كجتنب إضايف بشكلالعلمية  الرسالة ىذه الكاتب يشرح أف قبل
 الرسالة ىذه اظتوضوع من لتأكيد الضركرم من ،العلمية الرسالة ىذه من اعتدؼ فهم

طريقة  فيذتنو  الكهف في سورة اإلستفهام أسلوب في المجازي معنى تحليل": العلمية
 ".اإلستقرائية

 التعريفات عرب الضركرم من ،ىذا البحث يف اظتناقشة على تركيزنا أكثر تكوف لكي
 :يلي ما ذلك يف مبا ،اظتوضوع ىذا يف اظتصطلحات أك

 ال ألنو مناسب، الذم اهلل اختيارالذم  اسم ىو" الكاملة القراءة" حرفيا القرآف .ُ
 سنة آالؼ ستسة القراءة البشرية فتاعًت  منذ مضى كقت أم من قراءةال يوجد
 1 .كالنبيلة الكاملة القراءة أف القرآف، مع تتطابق أف ديكن اليت القراءة

 على اضتصوؿ( penutur) كلماظتت أراد إذا ،interogatif/  أسلوب اإلستفهاـ .ِ
 عالمةك  التجويد ينخفض عادة،. )اظتتوقع( jawaban) اإلجابة رد أك اظتعلومات

 ككيف كظتاذا كأين كيف مثل األسئلة كلمات تستخدـ ما غالبنا ألسئلةا(. الًتقيم
 .كمىت
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 اللغة كغَت اللغة مكونات كل ىي( speech act - kalam) أك الكالـ الكالـ أفعاؿ .ّ
 تسليم كشكل احملادثة، يف اظتشاركُت تشارؾ كاليت سليمة، لغة فعل تشمل اليت

 من Austin قبل من اظتصطلح ىذا غصا  كقد  3.األمنة كسياؽ كاظتوضوع، ،األمنة
 ك ، lokusi ، ilokusi كىي الكالـ، من مستويات ثالثة من نظريتو خالؿ

perlokusi.4  قسم Searle  ilokusi اضتـز كىي فئات، ستس إىل (asertif) كالتوجيو 
(direktif )كالعبودية (komisif) كالتعبَتية (ekspresif) ( كاطتربيةdeklaratif). 

 شيء على ينصكىو الكالـ الذم  )اظتعٌت اضتقيقي( lokusi( Pertuturanالكالـ ) .ْ
 .اضتقيقي عٌتباظت ٌمىيس علم البالغة يف كاف إذا ،(حرفيا) ىو كما

 الفعل على ينص الذم الكالـ كىو ،)اظتعٌت آّازم( ilokusi ( Pertuturanالكالـ ) .ٓ
 يف إذا ،بالكالـ القياـ عند كالظركؼ للسياؽ كفقا ما بشيء القياـ من اعتدؼ أك

 .آّازم عٌتباظت يسٌمى علم البالغة
 .عكس اظتتكلم على efek أك تأثَت لو الذم perlokusi( Pertuturanالكالـ ) .ٔ

5 
 الطريقة ىذه حتديد يتم. العربية اللغة ميلتعل األنسب الطريقة ىي اإلستقرائية طريقة .ٕ

 .القواعد إعداد مث أمثلة إعطاء خالؿ من
6 
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 الموضوع الختيار أسباب. ب
 في سورة اإلستفهام أسلوب في المجازي معنى تحليل" اظتوضوع اختيار سببأ
 :يلي كما "إلستقرائيةطريقة ا تنفيذو  الكهف
 .يةالًتب علم بنطاؽ كثيقنا ارتباطنا دراستها دتت اليت اظتشاكل ترتبط .ُ
 (.الكهف سورة) القرآف يف اإلستفهاـ اصتمل يف آّازم معٌت عن اظتزيد ظتعرفة .ِ
 (.اإلستقرائية طريقة) العربية اللغة ميلتعل طريقة إحدل اظتزيد ظتعرفة .ّ

 

 البحث ج. خلفية
لغة  اللغة اللغة ىذه جتعل ختلفةاظت دكؿال. العاظتية اللغات من كاحدة ىي العربية اللغة

 األمم بقاء على كبَت بشكل كتؤثر للغاية حيوم دكر عتا اللغة ىذه فإف دكلية، ككلغة. رشتية
 باظتوارد غنية ةطقمن ىي native language البلداف معظم فإف ذلك، على عالكة. العامل يف

 .اللغة كدكر اللغة كظيفة إىل متزايد بشكل تضيف حبيث الطبيعية،
 اظتليارات أتباع مع اإلسالـ كلغة الكرًن القرآف لغة ىي العربية اللغة أخرل ناحية من

 الشخص يشعر حىت اللغة ّٔذه مكتوبة الدينية القوانُت رتيع. العامل سكاف من األركاح من
 يف أنو اظتستغرب من ليس لذلك. يةالعرب اللغة ملتعلٌ  مضطر بأنو اإلسالـ دراسة يريد الذم
 التعليم مستول إىل االبتدائية اظتدرسة من. العربية اللغة متعلٌ ت أف جيب أك معهد مدرسة كل

 .إلزامية مواد العربية موضوع اللغة تكوف حبيث العايل
 الظاىرة رؤية بعد. للمسلمُت العربية اللغة أمهية مدل متزايد بشكل يتضح ىناؾ من

 يتعلق فيما العربية باللغة البلد ىذا سكاف ظاىرة نرل أف علينا جيب العربية، غةلل العاظتية



 

 ىم. اصتامعي اضتـر نشطاء من الشبابنشاط  نرل أف ديكننا. العربية اللغة متعلٌ  يف بالرغبة
 ىم الذين الناس مثل ىم. العربية اللغة كيتعلموف النـو من يستيقظوف الذين الناس مثل

 كاإلسالمية العربية التعليمية اظتؤسسات تقف لذا. كاإلسالـ العربية اللغة متعلٌ  يف فعاطشو 
 .العلماين أك العاـ اصتامعي حوؿ

7 
 من اظتوقف ىذا يتطلب. اإلسالمية الشريعة يف كاألفضل األكؿ اظتصدر ىو القرآف

 كجهد ضناأي مطلوب كىذا. اضتياة يف تنفيذىا ليتم حيتويوهنا اليت الرسائل يفهموا أف اظتسلمُت
 رتيع كباظتثل،. أفقيان  الكائنات من غَته أك بالبشر مرتبطنا كاف سواء البشرم، السلوؾ لتنظيم

 يف الواردة التعليمات من أكالن  مطلوبة اإلجابات أف من الرغم على بالقانوف، اظتتعلقة القضايا
 إذا عليها صوؿاضت ديكن اآلخرة كيف العامل يف اإلنساف حياة من الفائدة أف كيعتقد. القرآف
 .القرآف من تعليمات على بناء سلوكهم قاعدة البشر كاف

1 
 األساسية اإلنسانية االحتياجات من كلدت اليت الثقافة عناصر أحد ىي اللغة

(basic need) بُت للتواصل كوسيلة ىي للغة الرئيسية الوظيفة. حضارهتا لتحسُت ػتاكلة يف 
 .الشاملة البشرية اظتعرفة كيدعم اظتشاعر عن عربام للتفكَت، كوسيلة أخرل ككظائف البشر

2 
 اللغات من جدنا خاصة كظيفة عتا العربية اللغة حىت عاظتية لغة أيضنا العربية اللغة

 أخرل، ناحية من كيعمقها، يعرفها ظتن عالية أدبية قيمة عتا العربية اللغة فقط ليس األخرل،
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Pembelajaran  Muhadatsah di Lembaga Madrasah Dirasah Islamiyah dan Arab”, Fakultas Tarbiyah 

UIN Sunan Kalijaga, tahun 2001. 
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.Muhammad Syukri Albani Nasution, “Filsafat Hukum Islam”, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 

hlm. 61 
2
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 .اهلل كالـ تنقل اليت القرآف، كلغة العربية اللغة تيقدر
 الذم اطتطاب يستخدـ التواصل يف 10

 األسلوب ،(deklaratif - khobar) اإلخبارية سلوباأل مثل اصتمل، من أنواع ثالثة يف يتجلى
 حتتوم(. - interogatifاإلستفهاـ) اإلستفهامية األسلوبك  ،(imperative - Amr) األكامر
 صتمل طلبات/  كأكامر خبار،األ صتمل عبارات كىي عامة، اتصاؿ كظائف على اصتمل

 اليت النية تكوف ال األحياف، بعض يف ذلك، كمع. أسلوب اإلستفهاـ عن كأسئلة األكامر،
 يستخدـ اظتتكلم اظتثاؿ سبيل على. اظتستخدمة سلوباأل طريقة مع متفقة اظتتكلم ينقلها
 .اظتتكلم تسأؿ ال الواقع يف كلكن ،أسلوب اإلستفهاـ صيغة

 تركيبة إف. الوقت ذلك يف العربمن شعب  حتديات دكفيكوف مل  اإلعتي الوحي
 بأنو كسلم عليو اهلل صلى ػتمد النيب اهتم لذلك الشعر، أف يتغلب قادرة كػتتوياتو القرآف
 لغوم لًتتيب شرطنا األرض على البشر رتيع ديتلكها اليت األخَتة اظتعجزة ىو القرآف. ساحر

ا، عاؿو  )الكالـ(  العلـو إنشاء مت الكرًن، القرآف من. توياتوكػت األدب حيث من جدن
 علم يولد اللغوة اصتانب من. كىكذا لغوية،الك  سياسيةالك  جتماعيةاالك  دينيةال ختلفة،اظت

 (.عديب ، معاين ، بياف) البالغة ، الصرؼ ،النحو
11 

ضد من  كىو ،اسلوب اإلنشاء من كواحد اإلستفهاـ أك السؤاؿ البالغة علم يضع
 أشكاؿ رتيع. أسلوب اإلستفهاـ يسمى البالغة يف ىذا اإلستفهاـ اللغوم النمط الطلب.
علم  يف أسلوب اإلستفهاـ ىي النحوية اعتياكل من متنوعة غتموعة مع العربية باللغة األسئلة
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 رتاؿ على تركز دراسة كىي ،ةالبالغ بعلـو كثيقنا ارتباطنا أسلوب اإلستفهاـ يرتبط. البالغة
 .اصتمالية لغتها حيث من خاصة مبيزات العربية اللغة تتميز حيث العربية، اللغة

 konteksأسلوب ) سياؽ اتباع معينة معاين لو أسلوب اإلستفهاـ يف علم اظتعاين

kalimat) .قبل، من معركؼ غَت شيء معرفة إىل بالسعي مفهوما كاف الذم ،اإلستفهاـ 
 ينظر فعندما ذلك، كمع .اظتطلوب الشخص من ظتعرفة فقط سؤاؿ طرح مت أنو يعٍت كاف
 ،شيء ظتعرفة معٌتعلى  تظهر من اإلستفهاـ كظائف كل ليست ،اظتعاين معرفة من إليها

. أخرل كمعاين أسلوب الطلب إىل ينتمي الذم( perintah) األمر تعٍت أف ديكن كلكنها
 .للقلق مثَتة نقطة ىذا يصبح حبيث

ُِ 
 علم. العربية العلـو يف مصنفنا ختصصنا عشر ثالثة فركع من كاحد ىو عايناظت علم 

( مًتجم) اظتفسر أك الطالبة على جيب ذلك، بعد. القرآف آيات لتفسَت أداة مبثابة عايناظت
 .الصلة ذات األخرل العلـو إىل باإلضافة اللغة ىذه إتقاف

 اظتعٌت. ازمآّ عٌتاظتك  اضتقيقي عٌتاظت اعت البالغة علم دراسة يف اإلستفهاـ أسلوب إف
 اظتتكٌلم لغرض كفقا اطتطاب أك سلوباأل تريده الذم اصتوىرم اظتعٌت ىو ياضتقيق

(penutur) .كفقا سلوبلأل الضمٍت اظتعٌت ىو الداللة علم أك آّازم معٌت أف حُت يف 
 .للسياؽ

13 
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 من ناحية كتعٍت ،"اإلستفهاـ" الكلمة من مصدر كلمة ىي اإلستفهاـ كلمة
 يف األمل يعٍت ،اظتصطلح حسبمن  حُت يف. لفهما طلب أك الفهم عن السؤاؿ اظتفردات

 .اإلستفهاـ أجهزة عدة من األجهزة أحد باستخداـ قبل من معركفنا يكن مل شيء معرفة
14 

اضتقيقي  اإلستفهاـ ىو األكؿ منطُت، إىل اإلستفهاـ صنفت العربية، اللغة دراسة يف
 عن آخر لشخص شخص سؤاؿ يعٍت اضتقيقي اإلستفهاـ إف. اإلستفهاـ آّازم كالثاين
 يف. بالفعل معركؼ شيء عن سؤاؿ ىو ازمآّ اإلستفهاـ. قبل من حقا معركؼ غَت شيء
 اإلجابات، يتوقع كسؤاؿ أصلية اإلستفهاـ أسلوب دتتلكها اليت الوظيفة تعد مل اضتالة، ىذه
 الرفض، اآلماؿ، الصلوات، الرفض، ،األكامر احملظورات، مثل أخرل كظائف إىل تنتقل بل

 .أخرل كأغراض
15 

 كشيء اللغة شكل بُت العالقة بأنو اظتعٌت ،Matthews حبسب الدالالت، تيعٌرؼ
 .اللغة يف نفسها الكلمات بُت بالعالقة يعرؼ اظتعٌت أف حُت يف اللغة، خارج

 اطتبَت ىدؼ 16
 القرآف آيات بعض فإف اللصابٍت كفقا. االماف فهم على قادرا يكوف أف ىو البالغة ميتعل يف
. كأسباب النزكؿ كالتاريخ، كاالجتماعية، سياؽ،ال معرفة دكف كامل بشكل فهمها ديكن ال

 اليت( interogatif) يةاإلستفهام الدراساة اظتناقشة ىذه يف الكاتب شرحسي السبب، كعتذا
 (.ضمنية معاين) ازمآّ كجمل الكرًن القرآف يف العديدة اصتمل فيها تيستخدـ

17 
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 معاف عتا اليت اإلستفهاـ أسلوب على أمثلة أك البحثية تالبيانا بعض الكاتب أخذ
 :ِٔ األنبياء سورة يف الواردة اصتمل ىي ضمنية

ا ًبآعًتىًتنىا يىا إًبٍػرىاًىيمي  ذى  قىاليوا أىأىٍنتى فػىعىٍلتى ىىَٰ

Artinya: “Mereka bertanya: "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini 

terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?" 
 

 ككأنو أسلوب اإلستفهاـ تثار حيث إبراىيم، النيب الكافركف يسأؿ اآلية ىذه يف
 لقصة الزمٍت التسلسل حتكي أخرل آيات إىل نظرنا لو حىت. تفسَت أك إجابة يتطلب
 الكفار أف إال. اصتاين ىو إبراىيم النيب أف يعرفوف كانوا الكفار أف الواقع يف سيعرؼ إبراىيم،

 اصتاين ىو إبراىيم النيب أف من للتأكد أكالن  حواران  أجرىوا بل ، مباشرة إبراىيم النيب تهمواي مل
 .قريرالت يعمل الذم باإلستفهاـ يسمى ما ىو النمط ّٔذا اإلستفهاـ إف. اضتقيقي

11 
 احملادثة من كل يف كبَت بشكل( menafikan) إنكار ظتعٌت اإلستفهاـ تطبيق مت لقد

 اآلية البقرة سورة ىو إنكاره إىل يهدؼ الذم اإلستفهاـ لنمط مثاؿ. القرآفك  كاألدب العربية
َُِ: 

 ىىٍل يىنظيريكفى ًإالَّ أىف يىأٍتًيػىهيمي ٱللَّوي ًِف ظيلىلو مّْنى ٱٍلغىمىاـً كىٱٍلمىالًۤئكىةي كىقيًضىى ٱألىٍمري كىًإىلى ٱللَّوً 
 تػيٍرجىعي ٱالميوري 

Artinya: “Apakah mereka tidak melihat kecuali bahwa tiada yang mereka 

nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat (pada hari kiamat) dalam 

naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah 

dikembalikan segala urusan.” 
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 إىل إشارة يستخدـ اآلية ىذه يف( meniadakan) النفي أف يعٍت الذم اإلستفهاـ
 ىي األساسية النقطة. اإلسالـ يعتنقوا أف يريدكف ال أك اإلسالـ يغادركف الذين األشخاص

 االستسالـ األساس يف ىم اإلسالـ اعتناؽ عن حيجموف أك يًتكوف الذين األشخاص أف
 ليس مألهن ىذا. كحده اهلل من كالرزتة اطتَت انتظار سول شيء أم فعل على قادر كغَت

 اإلسالـ إىل يتحولوا مل الذين األشخاص أف أنكر نفسو الوقت يف ىذا. أحكاـ أم لديهم
 .اآلخرة يف اظتوقف نفس عتم كاف اإلسالـ اعتنقوا كالذين

12 
 أك اظتعٌت يكوف ال اللغة، حالة يف أنو يستنتج أف للباحث ديكن أعاله، الوصف من
 كىكذا،. القياسي بشكلو خطينا أك مناسبنا منادائ سياؽ أك شرط يف إليها اظتشار اظتعلومات

 (interogatif) ياإلستفهام معياره يعمل ال الذم القرآف على يشتمل الذم السياؽ فإف
 أك سياقية تكوف أف ّٔا يقصد أخرل كظائف ىناؾ يكوف، أف ديكن. األسئلة لطرح دائمان 
 كالتأكيدات، ات،خطار اإل كما الكالـ نقل ديكن مثل،. السياؽ يشكل الذم الواقع

 للكالـ اطتاـ الشكل عن التعبَت ديكن ذلك، إىل باإلضافة. جرا كىلم اصتماؿ تعبَتاتالك 
(tuturan )من يقًتب أحدمها منهج، عمل جيب معٌت، إلجياد. متنوعة أك ؼتتلفة أشكاؿ يف 

 يثحب( الظركؼ) كسياقها اللغة عالقة لفحص نظرية ىو ىنااظتع علم ،(الداللة) اظتعاين علم
 .فهمو ديكن معٌت تشكل

 السياؽ فهم فإف القرآف، يف( interogatif) اإلستفهاـ استخداـ بدراسة يتعلق فيما
 سلوبكاأل اآلية تتناكعتا اليت اظتعلومات ألف معقوؿ ىذا. جدان  مهم( أسباب النزكؿ) اضتالة أك
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 . Muhammad bin Umar Al-Zamakhshari, “Al-Kashaf”, Jilid 2 (Beirut: Dar Al Fikr, tanpa 

tahun), hlm. 23.  



 

 السياؽ فهم جدان  هماظت من. الرشتية ظركفهم مع دائما تتوافق ال( interogatif) يةاإلستفهام
 الذين احملققُت العلماء من العديد ىناؾ. القرآف آيات لتفسَت كأداة التارخيي االجتماعي

 لػ ككفقنا. فيو الوارد السياؽ معرفة دكف متماسك بشكل فهمو ديكن ال القرآف بأف رأيو أكدكا
Syihab، مشتق مثقف عغتتم بل لو، ثقافة ال غتتمع يف للتحدث قابل غَت القرآف أف يؤكد 

 .اطتاص منظم النطاـ مع جنب إىل جنبنا
 اليت أشكاعتا بكل اإلستفهاـ شكل على اآلية من اظتقصود كاظتعٌت الرسالة إىل كبالنظر

 اإلستفهاـ أسلوب يف البحث فإف الرشتي، أك اطتطي الشكل مع دائما تتطابق ال
(interogatif )ديكن البحث، ىذا ؿخال من. كمنظم ككامل شامل بشكل يتم القرآف يف 

 أك الرشتي الشكل حيث من سواء القرآف، يف (interogatif) اإلستفهاـ أسلوب استخداـ
 للمعلمُت تعليمية كمواد استخدامو ديكن البحث ىذا أف يف األمل مع. الوظيفية اصتوانب

 علم) كخاصة علم اظتعاين ،(retorika bahasa Arab) البالغة ميتعل يف األصيلة كالطالب
 .كالقرآف( لداللةا

 

 المشكلة د. تحديد
 علم) الداللة ىي( tindak tutur) الكالـ فعل كراء الضمٍت اظتعٌت علم الذم يدرس

 من ،علمم اظتعاين قسم يف. الغةببال صلة ذات عالقة يناعاظت لعلم أف حُت يف ،(عايناظت
علم  مثل ،ةربيعللغة ال أساس لديهم ليس الذين ألكلئك بالنسبة خاصة ىذا، فهمل الصعب

 تعليم قسم يف الطالب بُت كاضحة اظتشاكل ىذه. جرا كىلم النحو كالصرؼ كاللغة النفسي



 

 مبستويات يتمتعوف الذين ،المبونج إنتاف رادين جامعة االسالمية اضتكومية العربية، اللغة
 .التعليمية كاطتلفية اطتربة من ؼتتلفة

، اظتوجودة البالغة كتب يف  أسلوب اإلستفهاـ على مثلةاأل معظم فإف اليـو
(interogatif )مكتملة غَت النيب ديثاضتك  كالقرآف العربية، كالقصائد مقتطفات، من مأخوذة 

 اصتمل يفهموف ال الطالب من العديد أف حىت كالتفسَت، كاظتناقشة اظتعلومات تقدًن يف
 استخدمت إذا اجد القليل مث اضتديث، أك القرآف يف مباشرة(  interogatif) يةاإلستفهام

 ىذه توجد ال. اضتايل البالغة كتاب يف مفصلة مناقشة كجود عدـ بسبب للطالب كمثاؿ
 نوقشت اليت اصتمل من اظتدل بعيدة اختالفات كلديها اليومية، احملادثة رتل يف دائمان  اصتمل

 العلـو غتاالت رتيع فإف ذلك، كمع. علم النحو كالصرؼ كالبالغة كاللغة النفسي در يف
 يتمكنوا مل الطالب من العديد ألف مناقشتها ديكن حبيث األمهية بالغة كثيقة عالقة عتا ذهى

 اظتباشرة، غَت أك اظتباشرة سلوباأل ؛( interogatif) اإلستفهاـ أسلوب أنواع بُت التمييز من
 ك علم اظتعاين يف تدرس اليت( معٌت اضتقيقي) lokusi كظيفة أك( ازمآّ معٌت) ilokusi كظيفة

 دتت( interogatif) أسلوب اإلستفهاـ يف الضمٍت كاظتعٌت ،(psikolinguistik)اللغة النفسي
 (.اظتعاين علم) الداليل علم يف مناقشتو

 يف علمي كتطور كمسامهة كحل يدرس أف مبكاف األمهية من أنو الكاتب كيرل
 لتجديد ديثاتكحت دكافع الطالب لدل يكوف حىت البالغة، كباألخص اللغوية، الديناميات

 اللغة علم مع العالقة. العربية اللغة علم جوانب من كواحد البالغة علم كجود. معارفهم



 

 اصتمل كخاصة القرآف، آيات يف خاصة العربية اللغة كتفسَت تررتة يف كفوائده النفسي
 20 .الكهف سورة يف( interogatif) يةاإلستفهام

 يف اظتشاكل من العديد حتديد ديكن أعاله، اظتذكورة ةكلاظتش حتديد إىل استنادا
 يف الدين كزارة قبل من اظتطبوعة القرآف من اصتمل يف الواردة (interogatif) اإلستفهاـ أسلوب
 :ذلك يف مبا اظتشاكل، حتديد. إندكنيسيا رتهورية

 اظتطبوعة الكهف سورة القرآف يف اظتستخدمة (interogatif) اإلستفهاـ أسلوب .ُ
 إندكنيسيا صتمهورية الدين كزارة قبل من

 قبل من اظتطبوعة الكهف سورة الكرًن، القرآف يف اإلستفهاـ أسلوب يف كظائف .ِ
  إندكنيسيا صتمهورية الدين كزارة

 سورة الكرًن، القرآف يف أسلوب اإلستفهاـ تعبَتات يف الوظائف استخداـ كتَتة .ّ
 إندكنيسيا صتمهورية الدين كزارة قبل من اظتطبوعة الكهف

 الكهف سورة الكرًن، القرآف يف اإلستفهاـ أسلوب على الوظائف داـاستخ تأثَت .ْ
 ك إندكنيسيا، صتمهورية الدين كزارة قبل من اظتطبوعة

 كزارة قبل من اظتطبوعة الكهف سورة الكرًن، القرآف يف ستفهاـاإل أسلوب سياؽ .ٓ
 .إندكنيسيا صتمهورية الدين

 

 ه. قيود المشكلة
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. Rahimah, “Artikel: Ilmu Balaghah Sebagai Cabang Ilmu Bahasa Arab”, Prodi Bahasa 

Arab Fakultas Sastra, tanpa tahun 



 

 الكالـ مشكلة نطاؽ أف مالحظة ديكن أعاله، اظتذكورة ةكلاظتش حتديد خالؿ من
قيود ظتشكلة  تكوف أف جيب السبب، عتذا. جدا كاسع القرآف يف اإلستفهاـ أسلوب يف

 ىذا البحث يف اظتشكالت تقيد. عمقنا أكثر بشكل البحث ىذا إجراء ديكن حبيث البحث
 :على

 الكهف، ورةس يف القرآف يف اظتوجودة( interogatif) اإلستفهاـ أسلوب حتليل .ُ
 الكهف سورة يف القرآف يف اظتوجودة( interogatif) اإلستفهاـ أسلوب كظائف .ِ
 .البالغة ميتعل طريقة .ّ
 
 
 البحث و. مشكلة

 :التايل النحو على اظتشكلة صياغة ديكن أعاله، اظتذكورة ةكلاظتش قيود إىل استنادا
 الكهف؟ سورة يف القرآف يف( interogatif) اإلستفهاـ أسلوب كيف .ُ
 الكهف؟ سورة يف القرآف يف( interogatif) اإلستفهاـ أسلوب يف الوظائفك .ِ
 اإلستفهاـ ؟ أسلوب للتعليم  الطريقة اظتناسبة ىي ما .ّ

 
 البحث  وفوائد ومنافع ز. أهداف
 :من االستفادة إىل ىذا البحث هدؼي أعاله، اظتذكورة مشكلة البحث على بناءن 

 :األهداف(. أ
 سورة يف القرآف يف الواردة(  interogatif) اإلستفهاـ أسلوب كصف .ُ

 .الكهف



 

 الكرًن القرآف يف كردة الذم ،(interogatif) اإلستفهاـ أسلوب كظيفة يذكر .ِ
 .الكهف سورة يف

 عاـ، بشكل التعليم عامل علم اظتعاين كيف يف التعليمية سامهاتاظت تقدًن .ّ
 .العريب التعليم يف يتخصصوف الذين الطالب كخاصة

 :فوائدال(. ب
 .خاص بشكل العربية اللغة غتاؿ يف ميالتعل ةقيطر  لتحديد مادينا تبارنااع .ُ
 العربية التعليم يف البالغة دراسات يف كاالبتكار التطوير أشكاؿ من كشكل .ِ
 ميالتعل طريقة تطوير أشكاؿ من كشكل .ّ
ا البحث ىذا ىل للنظر، .ْ  .اظتستقبل كيفاليـو  العربية للتخصصات مفيدن

 :المنافع(. ج
 اظتنافع البحث ىذا يوفر أف اظتتوقع من أعاله، البحث أىداؼ إىل استنادان 

 :التالية
 اللغة تدريس مواد تطوير يف تسهم أف البحث ىذا ديكن النظرية، اظتنافع .ُ

 .علم اظتعاين يف كخاصة العربية
 عن كالقراء ُتالكاتب معرفة يوسع أف اظتتوقع من البحث ىذا العملية، اظتنافع .ِ

 يف الكرًن القرآف يف خاصة ،( interogatif) اإلستفهاـ أسلوب كظيفة أك معٌت
 .الكهف سورة

  



 

 الثاني الباب
 إطار نظري

 
 (الضمني معنى) معني المجازي تحليل. أ

 تحليلال. 0
 صفك  ،Yenni Salim ك Peter Salim تأليف من اظتعاصرة اإلندكنيسية جماظتع يف

 :التايل النحو على التحليلي فهم
 على للحصوؿ( إخل مقالة، عمل،) حدث يف حتقيق عن عبارة ىو التحليل (ُ

 (.إخل اضتقيقي، السبب السبب، اظتصدر،) الصحيحة اضتقائق
 األجزاء بُت كالعالقة األجزاء كدراسة األجزاء، موضوع توضيح ىو التحليل (ِ

 .العاـ الفهم مع الصحيح الفهم على للحصوؿ
 .بعناية فحصو بعد كذل إىل كما ما، لشيء( االمتداد) التفصيل ىو التحليل (ّ
 حىت( إخل التخمُت،) بالفرضيات تبدأ اليت اظتشكالت حل عملية ىو التحليل (ْ

 (.إخل التجارب، اظتالحظات،) اليقُت بعض خالؿ من اضتقيقة تثبت
 أساس على أجزائها يف( العقل خالؿ من) اظتشكالت حل عملية ىو التحليل (ٓ

 .األساسية ظتبادئها فهم لتحقيق ثابتة طريقة
21 

 إىل كما ختمُت،) بفرضية تبدأ ظتشكلة مبراجعة للقياـ جهد عملية ىو لتحليلا
 (.إخل التجربة، اظتالحظة،) اليقُت بعض خالؿ من كهدؼ النتيجة جتد حىت( ذلك
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Aji Reno. repository.usu.ac.id/bitstream/12345671232202134/Chapter320II.pdf., 

“Pengertian Analisis”, diunggah pada Februari 2011. 



 

 معٌتلل دراسة سياؽ يف أنو كاحد استنتاج يف أعاله التحليل تعريف حتديد ديكن
 كراء الضمٍت اظتعٌت ظتعرفة سورة الكهف يف أسلوب اإلستفهاـ يف( الضمٍت اظتعٌت) آّازم

 .البحث معٌت دراسة كهدؼ ،أسلوب اإلستفهاـ
 

 معنىال. 0
( simbol) الرمز بُت العالقة ىو ،Sudaryat كفقا( اظترجع أك العقل) اظتعٌت تعريف

 الرموز بُت العالقة أف حُت يف مباشرة، غَت كاظتراجع الرموز بُت العالقة. referen أك كاظترجع
 كىو لعقل،ل مصطلح نفس ىي ىذه اظتعٌت حدكد. مباشرة اإلشارة مع كاظتراجع كاظتراجع
 علىلغة  اظتعٌت. اظتفاىيم أك اإلحاالت أك اظتراجع مع الرموز بُت العالقة ىو الذم اظترجع

 .نقصده أك نفهمو ما أنو
22 

 

 . المجاز1
 آّاز إف از،آّ تعريف يف ،(َُٖٕ / ُْٕ.w) اصترجاين القادر عبد اإلماـ قاؿ

 مع الثانية إدراؾ إىل يرجع الكلمة حددتو الذم اظتعٌت غَت بو يقصد لكلمة معٌت كل: "ىو
 غَت اظتعاين إىل اظتؤلف قبل من للكلمة احملددة اظتعاين معناىا يتجاكز كلمة كل أك األكؿ،

 كاألصل بو مسموح ىو ما بُت اإلدراؾ بسبب جديدة، كلمة تكوين دكف لو اظتصممة
 23."اظتؤلف قبل من للكلمة تعيينو مت لذما
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. digitallibrary.unila.ac.id/146231/BAB320II.pdf., “Pengertian Makna”., diakses 21 

November 2017  pukul 20.27 WIB 
23 . Al-Imam Abd.  Al-Qahir Al-jurjaniy, “Asrar Al-Balaghah fi 'Ilm Al-Bayan”, (Beirut: Dar 

Al-Fikr, tt), hlm. 304. 



 

 معٌت من أكثر ىو آّاز أف يعٍت الذم آّاز تعريف إىل العقاد ػتمود عباس دييل
 (.abstrak) غترد معٌت إىل( اضتقيقي)

 أف على peter newmark ينص الصدد، ىذا يف 24
 جيسد كأ ملموسة،( اضتقيقي) كلمة معاين يتخطى أك شخصية تعبَتات كل ىو آّاز
حرفيا  ليس ىو ما إىل لإلشارة رتل أك كلمات يستخدـ أك ،(abstrak) غترد شيئنا

(letterlik)، اآلخر اصتانب من شيء شرح أك. 
25 

 
 اإلستفهام أسلوبب. 

. ككل العقل عن يعرب ككتايب شفوم شكل يف اللغة، يف كحدة أصغر ىي سلوباأل
 ضعيف كىو ،مرتفعة كمنخفضة بصوت سلوباأل عن التعبَت يتم اللفظي الشكل يف

 حبرؼ اظتكتوبة سلوباأل تبدأ حُت يف. بالتجويد كينتهي توقف، طريق عن كينقطع كلطيف،
 .تعجبال كعالمة ستفهاـاال كعالمة بنقطة كتنتهي كبَت

 حوؿ شيء غَت معركؼ سابقنا كىذا يعٍت من اظتفهـو أف استفهاـ بالبحث عن اظتعرفة
  ِٔمن الشخص اظتطلوب. يتم إعطاء سؤاؿ فقط ظتعرفة

 ككتايب شفوم شكل يف لغوية كحدة أصغر ىي سلوباأل فإف ،Zaenal Arifin كفقا
 .بأكملو العقل عن يعرب

 كحدات عن عبارة سلوباأل فإف ،Abdul Chaer عرب حُت يف 27
 لـز إذا) بالتزامن تكملها ،(بنود شكل يف عادة) أساسية مكونات بواسطة شيدت ؿتوية

                                                             
24 . Abbas Mahmoud Al-'Aqqad, “Al-Lughah Asy-Syaa'irah Mazaayaa at-Ta'biir fi Al-Lughah 

Al-'Arabiyah”, (Al-Qahirah: Maktabah Al-Ghariib, tt), hlm. 40. 
25 Peter Newmark, “A Textbook of Translation”, (London: Prentice Hall, 1211), hlm.104. 
26

Ejournal kopertais IV Users/Owner/Downloads/2342-Article320Text-6221-1-10-

20161025320(2).pdf  
27

 . Zaenal Arifin.dkk, “Cermat Berbahasa Indonesia”, (Jakarta: Akademika Pressindo, 

2004), hlm. 51 



 

 (.موضوعية أك حتمية، ،هاميةاستف ،خربية) النهائي بالتجويد ةمصحوب ،(األمر
 الشكل يف 21

 بالتجويد كتنتهي ّٔدكء تنقطع ،كلطيف مرتفعة كمنخفضة بصوت سلوباأل تينطق اللفظي،
 كعالمة).(  بنقطة كتنتهي كبَت حبرؼ سلوباأل تبدأ التينية حركؼ شكل يف. النهائي

من  ىو ليس سلوباأل حتديد فإف ،Ramlan كفقا 22)!(. تعجبال كعالمة( ؟) ستفهاـاال
 كجود بسبب ػتدكدة أسلوب كحدة كل. التجويد كلكن العناصر ىي اليت الكلمات عدد
 .مرتفعة كمنخفضة هنائية بنربة مصحوبة طويلة توقف فًتة

30 
 الكالـ علم البالغة يف( االستفهاـ أسلوب - interogatif) أسلوب اإلستفهاـ

(tindak tutur )طلب األسئلة،" معٌت اإلستفهاـ فإف بلغة، إليو نظرنا ما إذا تفاىم، ولدي 
 31".التفسَت طلب اظتعلومات،

 شكل الثالثي إىل نظرإذا ن حُت يف. istafhama للكلمة اظتصدر ىي الكلمة ىذه
كلماة  فإف ذلك، على كعالكة. كاضحا كيكوف ،كنعرؼ نفهم، أف يعٍت ؽتا fahimaأصلو 

fahima طلب كجود بسبب اظتعٌت حتويل كيتمرؼ الزيادة ألف كسُت ك تاء حتصل على ح 
(menuntut.) 

"  القرآف علـو يف الربىاف" كتابو يف Al-Zarkasi فإف اظتصطلحات، إىل نظرنا إذا مث
 .معركؼ غَت لشيء فهم إلجياد ػتاكلة أهنا على يعٌرفها

 فإف ،اظتفصل اظتعجم كتاب يف 32
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 . Abdul Chaer, “Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses)”, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2001), cet.1, hlm. 5  
22

 . Zaenal Arifin, Op. Cit., 
30

 . Ramlan, “Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis”, (Yogyakarta: CV.Karyono, 2001), hlm. 21  
31

 . Ahmad Warson Munawwir, “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap”,1227, 

(Surabaya: Pustaka Progressif), hlm. 1075 
32

 . Muhammad Chirzin , “Al-Qur‟an dan Ulumul Qur‟an”, 1221, (Jakarta: Penerbit Dana 

Bhakti Prima Yasa), Hlm 177. 



 

 ،اإلستفهاـ إف. كطبيعتها كعددىا كاشتها األشياء بيعةلط فهم عن البحث ىو اإلستفهاـ
 مؤلف ذكر كما ما، شيء لفهم السعي كىو أال كاحد، رئيسي غرض عتا اظتختلفة، مبعانيها
 33".القرآف اإلتقاف يف علـو" كتاب

 على حتتوم اليت سلوباأل ىي kalimat tanya أك( interogatif) أسلوب اإلستفهاـ
 أسلوب اإلستفهاـ فإف ، Chaer صرح حُت يف. ما خصش أك ما شيء السؤاؿ عن

(interogatif )أك إقرار شكل يف اإلجابة ىذه تكوف أف ديكن. شفوية إجبة تتوقع رتل ىي 
 تنقسم اظتعطاة، لألجوبة الفعل رد من انطالقا. القارئ أك اظتستمع من رأم أك سبب أك بياف

 :واعأن عدة إىل( interogatif) أسلوب اإلستفهاـ كظائف
 اإلستفهام أسلوب تقسيم .0

 االعًتاؼ لطلب االستفهاـ أسلوب تعمل ( أ
 ".ليس" أك" نعم" أك ،" ال" أك" نعم"
 كاحد عنصر عن إجابات طلب على تعمل( interogatif) اإلستفهاـ أسلوب  ( ب

 أين، ، من ماذا،) إستفهامية كلمات مبساعدة تشكلت اليت سلوباأل من
 .سلوباأل من جزء ألم كفقا( كمىت كم

" السبب" شكل يف إجابة طلب على يعمل( interogatif) أسلوب اإلستفهاـ ( ج
 ك،. ظتاذا أك ظتاذا كلمة مبساعدة شكلت

 أك رأم شكل يف إجابة طلب على يعمل( interogatif) اإلستفهاـ أسلوب ( د
 .كيف سؤاؿ كلمات مبساعدة تشكلت( اظتعنية باظتسألة يتعلق فيما) حجة

                                                             
33

 . Ibid., hlm. 171. 



 

إجابة  تتوقع الواقع يف صحيحة، أهنا على (interogatif) االستفهاـ أسلوب تعمل
 من الرغم على ،"صحيح" أك" نعم" ىي اظتتوقعة اإلجابة فإف لذلك،. ييطلب ما لتقوية

 .منطوؽ غَت" صحيح" أك" نعم" الكلمة أف
34 

 علم قسم يف البالغة يف( interogatif) االستفهاـ أسلوب تناقش  اضتالة ىذه يف
 تأيت(. interogatif) أسلوب اإلستفهاـ اشتها العربية يف Kalimat tanya كتسمى اظتعاين،
 تسمى اليت ءتا ، سُت ألف،حرؼ  يضاؼ مث(. mengetahui) فهم من االستفهاـ كلمة

 ،(إستفهم) سيصبح فهم كذلكك (. إستفعل) يصبح حبيث علم الصرؼ باضترؼ زائدة يف
 ح إستفهاـ.اظتصدر كيصببػ استبدالو مت مث. العلم يطلب أف مبعٌت

 إستفهاـ -( ثالثي مزيد) استفهم -( ثالثي غترد) همف: التالية ىي الكيفية
 (.مصدر)

 
 آراء عدة من إستفهام تعريف .0

 من بشيء ةطلبةللم كجهد تعبَت ىو اإلستفهاـ فإف ،Louis Ma‟luf حبسب .أ 
 .خرب أك تفاىم شكل يف شخص

 اضتصوؿ يتم حىت معركفة غَت معرفة يدعي اإلستفهاـ إف ،Fual Akkawy كفقا .ب 
 .اإلجابة على

 من تناكلو يتم بشيء طلبةي اإلستفهاـ ىو ،الطرز كتابو يف العلوم حسب .ج 
 .إخباره ليتم آخر شخص
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 تطلب اإلستفهاـ أف االستنتاج ديكن أعاله، اظتذكورة العديدة التعريفات من
 مالذ الشخص فإف ،(interogatif) أسلوب اإلستفهاـ باستخداـ. ظتعرفتو ما شيئان 

 ذلك، بعد. اظتطلوب الشخص من إجابة شكل يف معلومات على اضتصوؿ يطلب
 .ككظائفها أداكات اإلستفهاـ عن اآلخر تلو كاحدا الباحث يشرح سوؼ

 

 ووظائفها . أداوات اإلستفهام1
 شيء من اليقُت أك اطتيارات من أكثر أك اثنُت من كاحد لسؤاؿ يستخدـ)أ(  .أ 

 .ما
 اظتتوقعة اإلجابة أف حُت يف(. tetap) ثابت عن حالة يستخدـ لطلب( ىل)  .ب 

 .ال أك نعم ىي األسئلة ىذه على
 قاؿ مثلما معقوؿ ىو ما أك البشر عن السؤاؿ يف من ك من ذا استيخدـ .ج 

 أك البشر عن السؤاؿ يف استيخدـمن ك من ذا  : "يلي كما الغاليٍت مصطفى
 ".معقوؿ ىو ما

 كاألفعاؿ كالنباتات اضتيوانات مثل معقوؿ غَت شيء لطرح يستخدـ ما/  ذا ما  .د 
 .ذلك إىل كما

 .كاظتستقبل اظتاضي يف ما، ضتدث اظتستمر الوقت عن السؤاؿ يف يستخدـمىت  .ق 
 .كافاظتعن  السؤاؿ يف  أيضا يستخدـ ،ظرؼ كونو إىل باإلضافة أين، .ك 
 ما بشيء القياـ كيفية عن أك الوضع عن السؤاؿ يف اعتاد كيف .ز 



 

 ،اظتعقوؿ كغَت معقوؿ سواء األشياء، ـأحكا عن السؤاؿ يف يستخدـأم  .ح 
 .جرا كىلم كاألشياء، كاظتكاف، كالوقت،

 .األعداد أحكاـ عنيف السؤاؿ  يستخدـ كم  .ط 
35 

 ك ىل كانت إذا جزءنا، عشر أحد ىناؾ فإف ،عن أداكات اإلستفهاـ تفسَت أما
 .اإلشتة األسلوب ىو اآلخر اصتزء فإف ،حركؼ عن عبارة أ

 :كىي ، ثالثة إىل( tuntunan)طلب  يف النظر الؿخ من أداكات اإلستفهاـ
حرؼ  كىي اآلخر، الوقت يف تصديق كمعٌت 36كقت أم يف تصور معٌت اشًتاط .أ 

 أداكات اإلستفهاـ. من الرئيسي اصتزء يصبح وألن ،أ
 .ىل حرؼ كىو ،37تصديق معٌت فقط يقتضي أف .ب 
 .ىلك  أ سول أداكات اإلستفهاـ كىي ،تصٌور معٌت فقط يتطلب .ج 

 

 أداوات اإلستفهام من أخرى فة. وظي2
 أ. أداوات اإلستفهام أ

 ىوتصٌور  تعريف. تصٌور أك تصديق من كاحد ىو اظتعٌتأ  أداكات اإلستفهاـ
 (.قاعدة/  نسبة حدكث دكف) مفرد معٌت على العثور
 :اظتثاؿ سبيل على

ًعٍيده أى   عىًلى ميسىا ًفره أىـٍ سى
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. Tashowwur merupakan menemukan makna yang mufrod (tanpa terjadinya nisbat atau 

hukum)  
37

. Tashdiq merupakan menemukan terjadinya nisbat yang sempurna antara dua perkara atau 

tidak terjadinya nisbat 



 

“Apakah Ali yang berpergian ataukah Said?” 

 التماس مت مث االثنُت، أحد من حدثت قد الرحلة أف ييعتقد اظتثاؿ، ىذا يف
 :اظتثاؿ سبيل على باإلصرار، ىي اإلجابة فإف لذا. التحديد

ًعٍيده   سى
“(yang pergi) Said” 

 sesuatu yangع مفعوؿ عنو )م تتعايش أف جيب ،تصور يعٍت الذم أ

ditanyakan)، شكل يف سواء حد على: 

 مسند عليه (ُ
ا أىـٍ يػيٍوسيفى   أىأىٍنتى فػىعىٍلتى ىىذى

“Apakah kamu yang mengerjakan hal ini, ataukah 

Yusuf?”. 

  

 مسند  (0
 أىرىًغبي أىٍنتى عىًن اأٍلىٍمًر أىـٍ رىاًغبي ًفٍيوً 

“Apakah kamu benci perkara ini, atau menyukainya?” 

 مفعول (1
ا  إًيَّامى نػىٍقًصدي أىـٍ سىعًٍيدن

“Apakah padaku kamu menyengaja ataukah pada Said?” 

 هل (2
 أىرىاًكبنا حىضىٍرتى أىـٍ ًما ًشي

“Apakah dengan berkendaraan kamu datang ataukah 

berjalan kaki?” 

 



 

 ظرف (3
 أىيػىٍوـى اطتٍىًمٍيًس قىًدٍمتى اىـٍ يػىٍوـى اصتٍيٍمعىةً 

      “Apakah pada hari Kamis kamu datang, ataukah hari 

Jum‟at?” 

 

( lafadz bandinganمعدؿ ) ذكر تصور يعٍت الذم أ مع جنب إىل جنبا عاـ، بشكل
 .األمثلة ىذه مثل ،أـ متصلة يسمى الذم ،( أىـٍ ) اللفظ مع

 

 هلأداوات اإلستفهام  ب.

 لإلجابة .ال أـ نسبة )قاعدة( حتدث أ معرفة كىو ،فقط تصديق معٌت إال ظهري الذم ىل
 ".ال" أك" عمن" ىو اظتصطلح ىذا على

 أسلوب اإلستفهاـ من كظائف عدة ىناؾ( اإلستغهاـ اضتقيقي) األشياء معرفة إىل باإلضافة
 :ذلك يف مبا القرآنية، اآليات يف تستخدـ ما غالبا كاليت ازمآّ

 
 (Menetapkan) تقريرال(. 0

 ىو ذلك من الغرض ألف إجابة، االستفهاـ أسلوب منط يتطلب ال اضتالة، ىذه يف
 متبوعنا خاص، كجهاز "أ" التقرير النمط ىذا يستخدـ ما فعادةن  ، سؤاؿن  كليس فكرة، اءإنش

 بفعل نفي.
 (Menginformasikan) خباراإل(. 0

 أك اظتعلومات تقوية إىل النموذج ىذا يهدؼ. ما شيء عن معلومات يعطي خبار ىوإ
 كلمة أك" أ" حرؼ يةالثان سلوباأل ىذه تستخدـ ما كعادة ،سلوباأل يف اظتنقولة األخبار

 .ىاصتهاز "  ىل"



 

 (Menyamakan) تسويةال(. 1
". ىل" أك" أ" يستخدـ ما عادة تسوية أك اظتساكاة إىل يهدؼ الذم اإلستفهاـ منط

 .اظتوقف نفس عتا كبعده أسلوب اإلستفهاـ قبل سلوباأل أف إظهار إىل النمط ىذا يهدؼ
 (pengingat) والتذكير( petunjuk) اإلرشاد(. 2

 .كتذكَت إرشاد إىل يهدؼ الذم من أسلوب اإلستفهاـ األمثلة حدأ
 (pemberian pemahaman) فهاماإل(. 3

 الفهم توفَت على يعمل الذم األمثلةة إلستفهاـ
 (Memotivasi) التشويق(. 4

 البشرية كالنسب اظتشاعر جعل إىل يهدؼ كتحفيز يعمل الذم تشويقال النمط ىذا
 .االستفهاـ أسلوب يف ةاظتطركح األفكار على تتكئ

 (perintah) األمر(. 5
 يعمل الذم اإلستفهاـ ألف. ّٔا خاصة رتاليات عتا ستفهاـاإل أمناط فإف النوع، ىذا يف

 .األمر كجمل الدكاؿ تبديل ديكنو أنو يتبُت معركؼ، غَت شيء فهم طلب على البداية يف
 (meniadakan) النفي(. 6

 العربية احملادثة من كل يف كاسع نطاؽ على نفيستفهاـ للاإل كظيفة تطبيق مت لقد
 .كالقرآف كاألدب

 (harapan yang tidak mungkin tercapai)التمنى(. 7
 عن الكشف القرآف يف أك العربية اللغة يف سواء كاسع نطاؽ على النمط ىذا يستخدـ

 .النهاية يف تنشأ اليت العادية باصتمل كليس إلستفهاـ أمناط باستخداـ التمٌت
 (larangan) النهي(. 01

 .ما شيء بياف لتأكيد اإلستفهاـ أسلوب خيدـ ، اضتالة ىذه يف



 

 (pencelaan) التوبيخ (.00
 على عملت اليت أسلوب اإلستفهاـ منط تستخدـ اليت الكرًن القرآف آيات من أمثلة

 .ِ ك ِٓ اآليات اظتالك يف سورة كتشمل وبيخالت
 (Mengagungkan) تعظيمال(. 00

 أهنا األحياف بعض يف أعاله، اظتذكورة األشياء عمل إىل باإلضافة االستفهاـ أسلوب
 .شيء لتعظيم أيضا تعمل
 (Menghina) التحقير(. 01

 تحقَت.ال على تعمل اليت اإلستفهاـ أسلوب األمثلة من
 (Keheranan) التعجب(. 02

 سلوباأل ىو للتعجب أسلوب اإلستفهاـ اليت عتا كظيفة النمط ىذا على ثاؿاظت
 .ٓ اآلية سورة صاد يف اظتذكورة

31
 

 

 الكهف سورة في ج. اإلستفهام

 سورة ىي الكهف أصحاب كتسمى"( Gua " الكهف،: بالعربية) الكهف سورة
. مكية سورة ذلك يف مبا آيات، َُُ من السورة ىذه تتكوف. القرآف يف عشر الثامنة
 ىذين أخذ يتم. Penghuni-Penghuni Gua يعٍت الذمالكهف أك أصحاب الكهف  يسمى
 الشباب من العديد عن ،ِٔ إىل ٗ اآليات يف السورة ىذه يف الواردة القصص من االشتُت

 ىناؾ القصص، ىذه إىل باإلضافة. لسنوات الكهف يف يناموف الذين( السبعة النائموف)
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 .البشرية للحياة مفيدة دركس على رتيعها حتتوم كاليت الرسالة، ىذه يف القصص من العديد
 ىذه يف يوجد. السورة ىذه قراءة فضل على تنص اليت النيب أحاديث من العديد ىناؾ

 39 .جزأين إىل القرآف ػتتويات تقسم للقرآف كسطية نقطة الرسالة
 :يلي ما ذلك يف مبا الكهف، سورة يف( kalimat tanya) اإلستفهاـ مثاؿ

 :ٕيف أية 
  عىمىالن  أىٍحسىني  أىيػُّهيمٍ  لًنىبػٍليوىىيمٍ  اعتَّى  زًينىةن  اأٍلىٍرضً  عىلىى مىا جىعىٍلنىا إًنَّا

  “Sesungguhnya Kami telah apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, 

agar Kami menguji mereka siapakah diantara mereka yang terbaik perbuatannya”. 

 

 :ُِيف أية 
 أىمىدان  لىًبثيوا ًلمىا أىٍحصىى ٍُتً اضٍتًٍزبػى  أىمُّ  لًنػىٍعلىمى  بػىعىثٍػنىاىيمٍ  مثيَّ 

“kemudian Kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah 

diantara kedua golongan ituyang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka 

tinggal dalam gua itu”. 

 :ُٓيف أية 

و لىٍوالى يىأٍتيوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلطىافو بػى    فىمىٍن أىٍظلىمي ؽتًَّن افٍػتػىرىلَٰ عىلىى اللًَّو كىًذبنا ۖ  ُتّْ
 

 “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?” 
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 :ُٗيف أية 

ًلكى بػىعىثٍػنىاىيمٍ  نػىهيٍم  كىكىذىَٰ  ۖ  قىاؿى قىاًئله ًمنػٍهيٍم كىٍم لىًبٍثتيٍم  ۖ  لًيىتىسىاءىليوا بػىيػٍ

 ا لىًبٍثتيمٍ أىٍعلىمي مبى  قىاليوا رىبُّكيمٍ  ۖ  قىاليوا لىًبثٍػنىا يػىٍومنا أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو 

ًذهً  فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيمٍ    ًإىلى اٍلمىًدينىًة فػىٍليػىٍنظيٍر أىيػُّهىا أىزٍكىىَٰ  ىىَٰ

 كىٍليىتػىلىطٍَّف كىالى ييٍشًعرىفَّ ًبكيٍمأىحىدنا فػىٍليىٍأًتكيٍم بًرًٍزؽو ًمٍنوي  طىعىامنا
 “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". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa 

lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk 

pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah 

makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan 

hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu 

kepada seorangpun.” 

 :ّٕيف أية 

 قىاؿى لىوي صىاًحبيوي كىىيوى حييىاًكريهي أىكىفىٍرتى بًالًَّذم خىلىقىكى ًمٍن تػيرىابو 

 مثيَّ ًمٍن نيٍطفىةومثيَّ سىوَّاؾى رىجيالن 
 “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?” 

 :ْٗيف أية 

ا اٍلًكتىاًب الى يػيغىاًدري صىًغَتىةن كىالى َما  (ْٗ) كىًبَتىةن ًإالَّ أىٍحصىاىىاًؿ ىىذى

“Kitab apakah ini?, tidak ada yang tertinggal yang kecil dan yang besar 

melainkan tercatat semuanya”. 



 

 

 :َٓيف أية 

ـى فىسىجىديكا ًإالَّ إًبًٍليسى كىافى ًمنى  ًئكىًةاٍسجيديكا آًلدى  كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىالى

 أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكين  أىفػىتىتًَّخذيكنىوي كىذيرّْيػَّتىوي  ۖ  ٍن أىٍمًر رىبًّْو عى  فػىفىسىقى  اصتًٍنّْ 

 بىدىالن  بًٍئسى لًلظَّاًلًمُتى ۖ  كىىيٍم لىكيٍم عىديكّّ 
 “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah 

kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan 

jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. 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.” 

 :ٕٓيف أية 

 كىمىٍن أىٍظلىمي ؽتٍَّنذيكّْرى بًآيىاًت رىبًّْو فىأىٍعرىضى عىنػٍهىا كىنىًسيى 

اهي  مىا قىدَّمىتٍ   كى  إًنَّا جىعىٍلنىاعىلىىَٰ قػيليؤًًٍّم أىًكنَّةن أىٍف يػىٍفقىهيوهي  ۖ  يىدى

 كىًإٍف تىٍدعيهيٍم ًإىلى اعٍتيدىلَٰ فػىلىنٍ  ۖ  يف آذىاهًنًٍم كىقٍػرنا 

ايػىٍهتىديكا إً   ذنا أىبىدن
 “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? Sesungguhnya Kami telah meletakkan 

tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami 

letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendatipun kamu menyeru mereka 

kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya”. 

 

 :ٔٔيف أية 

اقىاؿى لىوي ميوسىىَٰ ىىٍل أىتَّ   ًبعيكى عىلىىَٰ أىٍف تػيعىلّْمىًن ؽتَّا عيلٍّْمتى ريٍشدن



 

 “Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 

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

kepadamu?"  

 :ٖٔيف أية 

ٍط بًًو خيبػٍرناكىكىٍيفى تىٍصربي عىلىىَٰ مىا ملىٍ    حتًي
 “Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum 

mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?"  

 

 :ُٕيف أية 

ًفينىًة خىرىقػىهىا   قىاؿى أىخىرىقٍػتػىهىا لًتػيٍغرً  ۖ  فىاٍنطىلىقىا حىىتََّٰ ًإذىارىًكبىا يف السَّ

ٍيئنا ًإٍمرنا قىٍد ًجٍئتى قىأىٍىلىهىا لى   شى
 “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”.  

 

 :ْٕيف أية 

منا فػىقىتػىلىوي   قىاؿى أىقػىتػىٍلتى نػىٍفسنا زىًكيَّةن  فىاٍنطىلىقىا حىىتََّٰ ًإذىا لىًقيىا غيالى

ٍيئنا نيٍكرنا ًبغىٍَتً نػىٍفسو لىقىٍد ًجٍئتى   شى
 “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" 

 

 :ٕٓيف أية 

ٍ أىقيٍل لىكى إًنَّكى لىٍن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىبػٍرنا  قىاؿى أىملى



 

 “Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa 

sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?"  

 

 :ْٗيف أية 

 ًإفَّ يىٍأجيوجى كىمىٍأجيوجى ميٍفًسديكفى يف اأٍلىٍرًض  قىاليوا يىا ذىا اٍلقىٍرنػىٍُتً 

نػىنىا كىبػىيٍػنػىهيٍم سىدِّالىكى خىٍرجنا عىلىىَٰ أىٍف جتىٍعىلى بػى  فػىهىٍل ؾتىٍعىلي   يػٍ
 “Mereka berkata: Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu 

orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami 

memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara 

kami dan mereka?"  

 

 :َُِيف أية 

 ۖ  أىفىحىًسبى الًَّذينى كىفىريكاأىٍف يػىتًَّخذيكا ًعبىاًدم ًمٍن ديكين أىٍكلًيىاءى 

 إًنَّا أىٍعتىٍدنىاجىهىنَّمىًلٍلكىاًفرًينى نػيزيالن 
 “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.” 

 

 :َُّيف أية 

 قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن 
 “Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-

orang yang paling merugi perbuatannya?"  

 

 كآيات سورة الكهف، يف الواردة االستفهاـ أسلوب على األمثلة بعض ىذه
 كالدالالت البالغة درس يف اظتعاين حيث من( آّازم اظتعٌت) اآلية يف الواردة اظتعاين ستدرس



 

(linguistik umum )باإلضافة األمثلة ىذه. الباحث للبحث حتليلية كمادة التايل الباب يف 
 نطاؽ يف الطلبةك  للمعلمُت مرجعية كمواد يستخدـ الذم البالغة علم كتطوير مرجع إىل

 .العربية اللغة تعليم قسم كخاصة العربية، اللغة تعليم

  للبالغة د. طريقة التعليم

 التعليم طريقة. 0
 م،يالتعل أىداؼ حتقيق يف اظتختارة التعلم السًتاتيجية العملية اطتطوة ىي الطريقة

 االسًتاتيجية نوع مع ميالتعل طريقة استخداـ يف ميالتعل مصدر تكييف جيب حبيث
 ديكن. ميالتعل أنشطة يف اإلسًتاتيجية كظيفة دقة ستوضح الطريقة استخداـ. اظتستخدمة
 لقاموس كفقا عاـ بشكل ألنو اضتياة، من ؼتتلفة غتاالت طريقة يف اظتصطلح استخداـ

Purwadarminta، غرض لتحقيق بعناية كفكرىا تنظيمها مت اليت ريقةالط ىي الطريقة فإف 
 .ما

 نظامية طريقة ىي الطريقة فإف الكبَت، االندكنيسي لقاموس كفقا أنو حُت يف
 طريقةكلمة  ىذه تأيت. احملددة األىداؼ حتقيق أجل من ما نشاط تنفيذ لتسهيل للعمل

 على حصوؿلل كيفية أك ،الطريق أك الطريق، مركر مبعٌت ،(اإلؾتليزية) method الكلمةمن 
 ىو اظتبدأ حيث من طريقةال فهم أف الواضح من أعاله، الفهم على كبناءن . ما شيء

 يف ذلك ينطوم أف ديكن اضتالة ىذه كيف األىداؼ، حتقيق أجل من طريقة كىو نفسو،
 .البالغة ميتعل خاصة ميالتعل غتاؿ
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 التعليم. 0
 اظتعٌت ّٔذا. الطلبة لتعليم جهد ذؿب يتم تصور،معٌت  لديو ميالتعل أف حُت يف

. اظتطلوبة ميالتعل نتائج لتحقيق ةقيطر  تطوير تأسيس، لالختيار، أنشطة ىناؾ ضمنينا
 أساسنا ىذه. اظتوجودة ميالتعل حالة على كتطويرىا كحتديدىا الطريقة ىذه اختيار يعتمد

 .ميالتعل ختطيط جوىر ىي األنشطة
 كمحاكلة( desain) التصميم أك التخطيط جوىر لتعلما يكوف اضتالة، ىذه يف

. ميللتعل كمصدر اظتعلمُت مع فقط يتفاعلوف الطلبة أف السبب ىو ىذا. الطلبة لتثقيف
 ميالتعل أىداؼ لتحقيق حتقيقها ديكن اليت الشاملة التعليمية اظتوارد مع التفاعل لكن

 يتعلمو ما كليس طلبةال تعليم كيفية إىل االنتباه يلفت ميالتعل فإف لذلك،. عتا اظتخطط
 .الطلبة

41 
 

 هالبالغة وأهداف تعليم. 1
 العربية اللغة تعليم قسم يف اظتوضوعات أحد ةالبالغ تعليم يعد األثناء، ىذه يف

 ،ََِٔ عاـ يف إندكنيسيا جامعة يف الدراسي للمنهج كفقا. األدب غتموعة يضم الذم
 كاظتواقف كاظتهارات عرفةباظت الطلبة تزكيد ىو البالغة دكرات من الغرض أف أكضح

 القرآف لغة رتاؿ لتقدير استخدامها ديكن اليت العريب النمط أشكاؿ ؼتتلف جتاه التقديرية
 .األخرل األدبية النصوص ك

 أشكاؿ من شكل ىي البالغة ميتعل طريقة فإف كىكذا، 42
 يف( jalan) الطريق إفساح يف طلبةلل اظتعلموف بو يقـو الذم( الواعي) اضتقيقي اصتهد
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 من كاظتعلمُت، طلبةلل كمنظم فعاؿ بشكل ميالتعل عملية تنفيذ ديكن حىت البالغة ميتعل
 الطلبة. حتصيل كزيادة ميالتعل نتائج حتقيق أجل

 اصتماؿ كتقدير معرفة ىو البالغة دراسة من الغرض فإف ،لعاىل أزتد مذكور كفقا
 ديكن مدل أم إىل ظتعرفة ضاأي. العربية األدبية كالنصوص القرآف يف اظتوجودة كالدقة

. كخالقة رتيلة رتل يف كابتسامتو أفكاره عن لتعبَت الشاعر أك( mahasiswa) طلبةلل
 (.sastra) األدب لفهم أداة ىي البالغة كىكذا،

43
 

 ثالثة إىل اعترمية باالجوه تنقسم أخرل، آراء من التعليمية البالغة كأىداؼ
، أساسية غتاالت  أخرل ناحية من. البديع علم بياف،ال علم ، ينعااظت علم: كىي للعلـو

 ،ىيكاؿ األسلوب/ قاعدة: كىي جدا، أساسية كىي اظتوضوع عتذا خصائص أربعة ىناؾ
 علم مصطلح ضتفظ تغمرىا عموما الطلبة يعًتؼ كاليت ،األسلوبك  ، الذكؽ ،التعبَت
 من ظتناىجا قيمة حتديد يتم كاقعية، من الرغم على. ذلك إتقاف عن ناىيك ،البالغة
 على قادرة لتكوف الطلبة تشجع أف ديكن اليت التعليمية اطتدمات توفَت على قدرهتا خالؿ
. آّتمعنظاـ ك  كآّتمع أنفسهم الطلبة قبل من سواء اظتتوقعة، ميالتعل أىداؼ حتقيق
 :من الطلبة دتكُت إىل العايل التعليم يفالبالغة  موضوع هتدؼ عاـ، بشكل
 اللغة حقوؿ يف ػتمد النيب كحديث الكرًن القرآف من معجزة فمليو  عن الكشف(. أ

 البالغة قواعد دراسة خالؿ من كاألدب العربية
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 كالوظيفة كاظتعٌت الشكل حيث من الذكؽ ك التعبَت ،األسلوب ،القاعدة فهم(. ب
 الثقافية كالتنمية كاحتياجات، متنوعة ألغراض كخالؽ مناسب بشكل كاستخدامها

 كالعلمية
 كالثقافة العاطفي كالنضج الفكرية القدرات حتسُت يف البالغة ستخداـا(. ج

 القرآين كالتفسَت كالنثر الشعر فهم يف اظتثاؿ سبيل على االجتماعية،
 من (transformatif-global) التحويلي العاظتي التواصل على البالغة تطبيق(. د

 كفقان  ككفاءة فعاليةب اصتماىَتم اإلعالـ أك اإلنًتنت أك اإلعالمي العمل خالؿ
 ككتابيان  شفهيان  ّٔا، اظتعموؿ لألخالقيات

 كحتسُت اآلفاؽ، لتوسيع ثرالن أك شعرال سواء البالغة أعماؿ من كيستفيد يتمتع(. ق
  األدبية كاظتهارات كاللغة اظتعرفة كحتسُت السلوكيات،

 اعتدايا يعطي ام غالبان  النيب ألف طبيعي، عريب ثقايف كنز الغةبالب كيتباىى يقٌدر(. ك
 .اصتميلة الشعر يغنوف الذين لألصدقاء
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 طريقة اإلستقرائية ه. تنفيذ

 (.التتابع)  مستمرة اظتشاركة، تعٍت لغة يف إستقراء
يسمى  إستقراء ،معاصرة كبعبارة 45

Induksi (عكس deduksi)، أيضنا كأحياننا العاـ، اطتاص إىل من تنطلق تفكَت طريقة كىي 
 .العاـ إىل شيوعنا األقل عن تنحرؼ
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 ىي طريقة اإلستقرائية. اظتعرفة اكتساب إىل يهدؼ عريب نقاش من جزء ىو دالقوع
 مث مثاؿ إعطاء خالؿ من الطريقة ىذه حتديد يتم. العربية اللغة ميلتعل األنسب الطريقة
 .القواعد إعداد

47 
 طريقة ىي ةاظتستخدم للقواعد العربية اللغة تعليم طريقة يف السابقة العادة كانت

 بعدـ اطترباء يوصي ذلك، كمع. مثلةاأل تليهاك  عدالقوا إعطاء أم ،اإللقائية األخبارية
 من العديد تقدًن يتم الطريقة ىذه يف. اإلستقرائية طريقة كاستخداـ الطريقة ىذه استخداـ

 .ةاألمثل ىذه من دالقواع حتديد يتم ذلك كبعد ،الطلبة كمعرفة كخربات ضتياة كفقا األمثلة
 ميتعلال طريقة كخطوات اظتواد إعداد عليو جيب د،قواع تعلم يف اظتعلم ينجح لكي

 مع كاحدة مرحلة تقف ال حبيث اطتطوات، من خطوة كل حق إعطاء مث مسبقان، دالقواع
 ،القواعد تعليم يف الواردة األمثلة إىل ينتبو أف أيضنا اظتعلم على جيب. األخرل اطتطوات

 فقرة اختيار كيفضل. يفهمواىم حىت كأفكارىم الطلبة معرفة مع يتعارض كال كاضح سهل،
 .اصتديدة القاعدة إىل تؤدم اليت األمثلة كل جتمع

 ىو طريقة اإلستقرائية تطبيق يف دتريره جيب الذم اظتثايل اإلجراء فإف ،للشاطيب كفقا
 َُ إىل االنتباه كجيب صاضتة تكوف أف جيب اليت كاالستنتاجات مقنع بياف على اضتصوؿ
 بالقواعد يتعلق فيما اليت كاآلراء باللغة، تتعلق راءاآل كىي ،(اإلحتماالت العشرة) متغَتات
 احملرر ،(التصريف) الكلمة شكل يف بالتغيَتات اظتتعلقة كاآلراء ،(tata bahasa) النحوية

 ليست السؤاؿ يف االفتتاحية ،( مشًتؾ غامض،) مزدكج معٌت ذات أسلوب ليس اظتعٍت

                                                                                                                                                                              
46

Tim Penyusun Pustaka Azet, “Istiqra‟,Leksikan Islam, (Jakarta: Pustaka Azet Perkasa, 

1211), 262.  
47

Yusuf Ash- Shamili, Bahasa Arab Metode Pembelajaran Dan Aplikasinya,. 125 



 

 كهناية مقدمةالدقة يف  ،الدقة( الضمَت) إدراج على حتتوم ال ،(metaforis) غتازية كلمة
)عدـ  اظتنطقي الرفض على حيتوم كال( نسخ) القانوف إلغاء عن كالبحث ،(تقدًن كتأخَت)

 .اظتعرض العقلي(
41 
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 الثالث بابال
 البحث طريقة

 
 البحث تصميم . أ

 ىذا يدعم السببب ىذا ستخدـي. احملتول حتليل تصميم ىذا البحث تستخدـ
 :على يقـو ألنو ،ىذا البحث يف كتصميم التحليل

 كثائق شكل يف ىو ىذا البحث يف البيانات مصدر (ُ
 ك االتصاؿ، ػتتول ىي حتليلها مت اليت اظتشكلة (ِ
 .االستدالالت كتقدًن االتصاؿ ػتتويات كصف ىو البحث ىذا من اعتدؼ (ّ

 لصنع حبثية تقنية ىو احملتول ليلحت إف. كآخركف Stone رأم مع يتماشى ىذا
 كقد. النص يف كموضوعي منهجي بشكل احملددة اطتصائص حتديد خالؿ من االستدالالت

 خصائص كصف ىو احملتول حتليل من اعتدؼ أف الرأم، نفس عن أيضان  Holsti أعرب
 .االتصاؿ على لالستدالؿ تأثَت كإحداث االتصاؿ، أسباب على كاإلدالؿ االتصاؿ،

 ذلك، كمع. نوعي حبث أنو على البحث ىذا تصنيف ديكن ذلك، إىل فةباإلضا
 :ذلك يف مبا ،نوعي لبحث اطتصائص بعض ىذا البحث يف ىناؾ ألف

 كتفسَتىا البيانات رتع يف رئيسية أداة الباحث (ُ
 .أساسي شيء ىو اظتعٌت (ِ

 
 



 

 البحث واتاأد. ب
أف  ىو، كىذا. بشريةال األداة ىي ىذا البحث يف الرئيسية األداة فإف ،نوعي كبحث

 كيفسر البيانات، كينظم البيانات، كخيفض البيانات، كيقدـ البيانات، جيمع الذم حثاالب
 أيضا ىذا البحث يف ذلك، إىل باإلضافة. البحث نتائج كخيتتم البيانات، لتفسَت البيانات
 .تحليلال دليل/  جدكؿ شكل يف مساعدة أداة استخداـ
 

 البيانات ج. مصادر
 الكالـ يف الكهف سورة يف الكرًن القرآف آيات ىي ىذا البحث يف الواردة تالبيانا

 حتديد يتم(. interogatif) االستفهاـ شكل يف اطتاطئة كالوظائف اظتباشرة كغَت اظتباشرة
 ىذا البحث يف البيانات حتليل مت ، مبعٌت. (perposive) متعارض بشكل االستفهاـ البيانات
 أف كمبا(. جديدة معلومات على العثور يتم مل) االختالؼ من قدر أقصى إىل للوصوؿ

 تستند حتليلها اظتراد البيانات السًتداد الالزمة اطتطوات فإف ؼتتلفة، سور إىل ينتشر ستهاـاإل
ىذا  يف البيانات مصدر. كاظتدنية كيةاظت حقلي فًتة أم القرآف، آيات يف الًتاجع تأريخ إىل

 .إندكنيسيا صتمهورية الدين كزارة نشرهتا اليت الكرًن لقرآفا كىي كثائق، شكل يف ىو البحث
 

 البيانات تحليل د. إجراء
 حتليل منوذج إف. نوعية بطريقة البيانات حتليل يتم ،ىذا البحث من اعتدؼ على بناءن 

 كما Krippendorff اقًتحو الذم احملتول حتليل منوذج ىو ىذا البحث يف اظتستخدـ البيانات
 :يلي كما البيانات حتليل يف الباحث اختذىا يتال اطتطوات يف



 

 اآلية إىل يف السورة األكىل األكىل اآلية من( observasi mentah) ككل القرآف قراءة .ُ
 يف السورة األخَتة. األخَتة

 إىل البيانات بفصل الباحث سيقـو اضتالة، ىذه يف(. unitisasi) الوحدات حتديد .ِ
 كضع يشمل الوحدات أف ،Krippendoff ذكر كما ىذا .حتليلها ديكن أجزاء

 أخرل، بعبارة. الالحق للتحليل كحتديد ضتدكدىا، كفقا البيانات كفصل التوحيد،
 ال كالذم استفهامنا يشكل الذم القرآف بتحديد الوحدة بالبحث الباحث يقـو

 .كغَتىا كالطعوف كاحملظورات األكامر شكل اظتثاؿ سبيل على استفهامنا، يشكل
 حتديد طريقة(. samplingأك  العينات أخذ) حتليلها اليت سيتم ناتالبيا حتديد .ّ

 .البيانات مصدر بند يف موضح ىو كما ىذا البحث يف العينة
 يف اآليات) لتحليلها حتديدىا مت اليت للبيانات( recording) سجل بعمل قم .ْ

 .الوثائق يف مذكور ىو ظتا كفقا( االستفهاـ شكل
 أنشطة مع كاحد كقت يف تتم اظترحلة ىذه أف نم الرغم على) البيانات ختفيض .ٓ

 البيانات( تقليل) كفرز باختيار الباحث سيقـو البيانات، ختفيض يف(. التوحيد
 سيتم آخر، مبعٌت. للتحليل مالءمة األقل كالبيانات حتليلها سيتم اليت الصلة ذات
 حتليل يتم ال حُت يف ىذا البحث، من باعتدؼ الصلة ذات البيانات حتليل

 (.ختصيصها يتم) البحث بأىداؼ صلة األقل البيانات
 يف. حتديدىا مت اليت البيانات على( بالبيانات اظتقصود معرفة) االستنتاج رسم .ٔ

 اظتعرفة لتحليل ػتاكلة كىو التحليل، بناء الباحث يستخدـ االستنتاج، ىذا إجراء
 الباحث يقـو االستنتاج، رسم عند كىكذا،. كالسياؽ البيانات بُت للًتابط



 

 طتلفيةاال( السياؽ) أسباب النزكؿ أك التارخيي-االجتماعي السياؽ بفحص
 اليت التفسَتات كيستعرض إستفهاـ شكل يف ىي اليت القرآف آيات عن الكشف
 (.اظتفسرين) اظتعلقوف طرحها

 :التايل النحو على ىي البيانات حتليل يف اظتنجزة كاألنشطة التحليل، إجراء .ٕ
 االستفهاـ ككظائف ،االستفهاـ أىداؼك  االستفهاـ، الـك أنواع على العثور (ُ

 .االستدالؿ نتائج على بناءن  القرآف يف
 أىداؼ ، االستفهاـ الكالـ أعماؿ أنواع( الفئات تصنيف) تصنيف (ِ

 .االستدالؿ نتائج على بناءن  القرآف يف االستفهاـ كظائف ، االستفهاـ
 يف االستفهاـ ظائفكك  ،االستفهاـ أىداؼك  ،االستفهاـ كالـ أنواع كصف (ّ

 .االستدالؿ نتائج إىل استنادنا القرآف
 غَت تزاؿ ال( ٕ) حىت( ُ) النقطة يف اطتطوة كانت إذا ىو كىذا التحقق، إجراء .ٖ

 يتم حىت (ٕ) حىت( ُ) اظتراحل الباحث يراجع ،(kurang memadai) أك كافية
 .الصحيح اظتعٌت على العثور

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتائج صحة من ه. التحقق
 حتليل مرحلة إىل البيانات رتع عملية من ،صحيح temuan أك نتائج على للحصوؿ

 النحو على ،Guba ك Lincoln من اظتستخدمة البيانات استعادة تقنية تكييف مت البيانات،
 :التايل
 كدقيقة ثابتة بطريقة كالدراسة القراءة أك( persistent observation) اظتستمرة اظتالحظة .ُ

 .البيانات مصدر ؿتو لةكشام
 ذات البيانات مصادر من غَتىا مثل كشامل دقيق كبشكل بعناية، كدراسة قراءة .ِ

 .ىذا البحث كأىداؼ ظتشاكل كفقا ىي كما التفسَت كتب كىي الصلة،

ر عنل الوقائع اليت سيتم استنتاجواالثبات اظتباش  اظتالحظة االكىل 

تسجيلال العينات التوحيد تخفيضال   رسم االستنتاج 

 خطة العينات

نظريات كمعرفات عن االرتباط الثابت 
 قيايف بيانات السي

 سياؽ التوحيد إرشاد التسجيل سياؽ التحليل

تحققال  

تحليلال  



 

 على ،(triangulationأك  التثليث) حتليلها مت اليت البيانات خارج مصادر استخداـ .ّ
 التفسَت كتب. البحث بأىداؼ عالقة عتا اليت َتالتفس كتب مراجعة اظتثاؿ سبيل
 اظتراغي، تفسَت ، صفوات التفسَت كثَت، ابن تفسَت اظتثاؿ، سبيل على ىي، اظتعنية

 تفسَت القرآف، يف ظالؿ تفسَت ،كشفيلا تفسَت اللُت،اصت تفسَت ، القرطيب كتفسَت
 الكتب، ىذه خالؿ من. أسباب النزكؿ ككتب ،( الصدقي)  النور تفسَت ،زتكا
 أك التارخيي-االجتماعي السياؽ عن دقيقة معلومات على اضتصوؿ للباحث ديكن

 شرح إىل باإلضافة الكرًن، القرآف آيات يف ظهر الذم( السياؽ) أسباب النزكؿ
 .اآلية حتليل لغرض

الزمالء (. member cheks) خرباء يعتربكف الذين األخرل كاألطراؼ الزمالء مع ناقش .ْ
علم ) الداللة كعلم القرآف تفسَت يف اطترباء أكلئك ىم خرباء كفيعترب  ؽتن كغَتىم
 (.اظتعاين
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 الكتابة و. منهجية
 تصف اليت منهجية الكتابة االباحث سكب ،الرسالة العلمية ىذه ػتتويات ظتعرفة

 :يلي كما ىي الكتابة منهجية. منهجي بشكل احملتويات سلسلة
 الرشتي مالحظة صفحة اظتصادقة، حةصف ،اظتوضوع صفحة من الباب االكؿ يتكوف

 اصتزء مث. البحث ػتتويات ،كلمة الشكر كالتقدير ،مٌلخص اظتناقشة، صفحة ،للمشرؼ
 :يلي كما ىو الرسالة العلمية ىذه من الرئيسي
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 ك ،البحث خلفية على كحيتوم ،كلمة الشكر كالتقدير على األكؿ الباب حيتوم
 .ةكلاظتش قيودك  كحتديد اظتصطلح ث،البح فوائدأىداؼ ك ك  اظتشكلة، كحتديد ،البحث شكلةم

 البحث موضع كتعريفات نظريات يشرح الذم نظرم، إطار على الثاين الباب حيتوم
 .للموضوع البحث عاـ كصف إىل باإلضافة

 كمصادر البحث كأدكات ثالبح كتصميم البحث ةقيطر  على الثالث الباب حيتوم
 .الكتابة كمنهجية البحث صحة من التحققك  البحث عملية كإجراء كالتحليل البيانات

 كاإلشارة البحث نتائج على حتتوم اليت الرسالة العلمية جوىر على الرابع الباب حيتوم
 مع يتفق مبا بالتفصيل البيانات كيصنف الكهف سورة يف( kalimat tanya) فهاـاالست حتليلك 

 ملتعلٌ  كاالسًتاتيجيات ألساليبكا طريقةال يف كتسهم بدالالت ترتبط اليت اظتعاين علم نظرية
 .البالغة

 فيو حيتوم كالذم ،الرسالة العلمية ىذه مناقشة يف األخَت اصتزء ىو اطتامس الباب
 كمالحظات اقًتاحات تليها السابقة، الفصوؿ يف توصيفات عدة من استنتاجات على

 .ختامية
 كمراجع ةاظتستخدم اظتصادر على حيتوم ثبت من بحثال من األخَت اصتزء يتكوف

 .للباحث ذاتية كسَتة كمالحق
  



 

 الرابع الباب
 مناقشةو  البحث نتائج

 
 النتائج . أ

أسلوب  فيو توجد الذم الكهف سورة حتليال الكاتب أجرل ،ىذا البحث يف
 .اضتقيقي الوضع ظتعرفة حدث يف التحقيق ىو نفسو التحليل معٌت أف حُت يف. اإلستفهاـ

 فحص. ّ ، فصل. ِ ، حتليل. ُ: التحليل يعٍت ة،اإلؾتليزي اللغة قاموس يف بينما 50
 أسلوب اإلستفهاـ حوؿ ىو الكاتب قبل من حتليلو يتم سوؼ ما اضتالة، ىذه يف 51 .دقيق

 .الكهف سورة يف الكرًن القرآف يف الواردة
. الكهف سورة يف منهجي بشكل أسلوب اإلستفهاـ كصف إىل ىذا البحث هتدؼ

 تدعم اليت األسباب(. content analisis) احملتول حتليل طريقة ىذا البحث ستخدـي لذلك،
 ىذا البحث يف البيانات مصدر( أ: )ىي ىذا البحث يف كتصميم احملتول حتليل استخداـ

 من اعتدؼك ( ج) االتصاؿ، ػتتول ىي حتليلها مت اليت اظتشكلة( ب) كثائق، شكل يف ىو
 .االستدالؿ كجعل االتصاؿ ػتتول كصف ىو ىذا البحث

 .5 اآلية الكهف سورة اإلستفهاميل تحل .0
  عىمىالن  أىٍحسىني  أىيػُّهيمٍ  لًنىبػٍليوىىيمٍ  عتَّىا زًينىةن  اأٍلىٍرضً  عىلىى مىا جىعىٍلنىا إًنَّا
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 اظتطالبة على يعمل الذم أمُّ، أداكات اإلستفهاـ ىناؾ اآلية، ىذه يف
 .كليهما تشمل اليت حالة كاحدة يف اليت جتتمع اضتالتُت من كاحدة يف باالختالفات

ينطق  السؤاؿ تعبَت سياؽ. ػتمد النيب ىو مكاظتتكلى  اهلل ىو اظتتكًلم يف ىذه اضتالة
 صلى ػتمد للنيبالظاظتوف  التوبيخ تعيَت على يدؿ اآلية يف سلوباأل سياؽ ألف ،للتوبيخ

 .كسلم عليو اهلل
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 أىمىدئ لىًبثيوا ًلمىا أىٍحصىى اضٍتًٍزبػىٍُتً  أىمُّ  لىمى لًنػىعٍ  بػىعىثٍػنىاىيمٍ  مثيَّ 

 اظتطالبة على يعمل الذم أمُّ، أداكات اإلستفهاـ ىناؾ اآلية، ىذه يف
 .كليهما اليت تشمل حالة كاحدة يف اليت جتتمع اضتالتُت من كاحدة يف باالختالفات

 ىذه سياؽ قيينط .ػتمد النيب ىو مكاظتتكلى  اهلل ىو اظتتكًلم يف ىذه اضتالة
 .الكهف أصحاب قصة عن النيب يعارضوف الذين الكفار لتوطيد كتعبَت سلوباأل
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و  فىمىٍن أىٍظلىمي ؽتًَّن افٍػتػىرىلَٰ عىلىى اللًَّو كىًذبنا ۖ  لىٍوالى يىأٍتيوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلطىافو بػىُتّْ  



 

 نمى ك  ،" siapa " تعٍت كاليت" مىن" كلمة فهاـ، أدكات اإلست اآلية ىذه يف يوجد
 .العاقلوف األشخاص حوؿ الوضوح لطلب يستخدـ الذم أدكات اإلستفهاـ ىو

 على 52
 :اظتثاؿ سبيل

 مصر؟ فتح من
 ىذه يف(. اطتطاب بن عمر عهد يف العاص بن عمر فأجاب) مصر؟ فتح من

 كالذين زمنهم، يف عاشوا ذينال الناس ىو مكاظتتكلى  ،أصحاب الكهف ىو اظتتكًلم اآلية،
 .أصنامهم عبدكا

 أكلئك بينهم، أظلم ىم من جواب على باضتصوؿ أصحاب الكهف يطالب
 أصناـ. يعبدكف عن األكاذيب يكسبوف الذين أكلئك أك اهلل يعبدكف الذين
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ًلكى بػىعىثٍػنىاىيمٍ  نػىهي  كىكىذىَٰ  ۖ  قىاؿى قىاًئله ًمنػٍهيٍم كىٍم لىًبٍثتيٍم  ۖ  ٍم لًيىتىسىاءىليوا بػىيػٍ

 قىاليوا رىبُّكيٍمأىٍعلىمي مبىا لىًبٍثتيمٍ  ۖ  قىاليوا لىًبثٍػنىا يػىٍومنا أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو 

ًذهً  فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيمٍ    ًإىلى اٍلمىًدينىًة فػىٍليػىٍنظيٍر أىيػُّهىا أىزٍكىىَٰ  ىىَٰ

ا كىٍليىتػىلىطٍَّف كىالى ييٍشًعرىفَّ ًبكيمٍ  بًرًٍزؽو ًمٍنوي  فػىٍليىٍأًتكيمٍ  طىعىامنا  أىحىدن
  السياؽ ىذا يف ،berapa"كم" تعٌت  أدكات اإلستفهاـ ىناؾ اآلية، ىذه يف

 ىو كلىمكاظتت أصحاب الكهف من كاحد ىو ماظتتكلً  ل،اظتوجود مبعٌت أص السؤاؿ
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 كسيجل. غامض عدد من الوضوح طلب ىو نفسهو كم  معٌت. اآلخر أصحاب الكهف
 الوقت من كم بالفعل أصدقائو سأؿ أصحاب الكهف أحد ألف سلوباأل ىذه سياؽ

 .الكهف يف بقوا
 اظتطالبة على يعمل الذم أمُّ، أدكات اإلستفهاـ أيضنا ىناؾ ، اآلية ىذه يف

 يف. كليهما اليت تشمل حالة كاحدة يف اليت جتتمع اضتالتُت من كاحدة يف باالختالفات
 ىو مكاظتتكلى  أصحاب الكهف من كاحد ىو ماظتتكلً  افيه أمٌ  الواردة سلوباأل سياؽ

 .اآلخر أصحاب الكهف
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 قىاؿى لىوي صىاًحبيوي كىىيوى حييىاًكريهي أىكىفىٍرتى بًالًَّذم خىلىقىكى ًمٍن تػيرىابو 

 مثيَّ ًمٍن نيٍطفىةومثيَّ سىوَّاؾى رىجيالن 
 أ خيدـ ،"  apakah " يعٍت الذم "أ" اإلستفهاـ أداكات يوجد ، اآلية ىذه يف

 سلوباأل ىذهاظتتكٌلم يف . تصٌورل "أ" كظيفة السياؽ ىذا يف ،تصديق أك تصٌور لطلب
 إليو كجهوا الذين األشخاص ككاف أصحاب الكهف فيو عاش الذم الوقت يف مؤمن ىو
 .الوقت ذلك يف حولو كانوا الذين الناس من
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ا ؿً َما  أىٍحصىاىىا ًإالَّ  كىًبَتىةن  كىالى  صىًغَتىةن  يػيغىاًدري  الى  اٍلًكتىابً  ىىذى



 

 نفسها ما كظيفة ، apa يعٍت "ما" ىي اآلية ىذه يف الواردة أداكات اإلستفهاـ
 يف كًلماظتت. لتعجبا معٌت كىو آخر، معٌت لو أعاله النطق إف. اسم بتفسَت اظتطالبة ىي
 إنساف عن تعبَت أنو على سلوباأل ىذه سياؽ كينطق. اهللاظتتكلىم ك  بشر ىم النطق ىذا

 .القيامة يـو يأيت عندما دنياال يف يعيش بينما أعمالو كتاب يف يدىش
 

 َٓ اآلية الكهف سورة اإلستفهامتحليل . 5

ًئكىةً  ـى فىسى  كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىالى  جىديكا ًإالَّ إًبًٍليسى كىافى ًمنى اٍسجيديكا آًلدى

 أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكين  أىفػىتىتًَّخذيكنىوي كىذيرّْيػَّتىوي  ۖ  عىٍن أىٍمًر رىبًّْو  فػىفىسىقى  اصتًٍنّْ 

 بىدىالن  بًٍئسى لًلظَّاًلًمُتى ۖ  كىىيٍم لىكيٍم عىديكّّ 
 أ ـخيد ك ،" apakah " يعٍت الذم "أ" اإلستفهاـ أداكات يوجد ، اآلية ىذه يف

 ىو اآلية ىذه يف ماظتتكلً . تصديق" لأ" كظيفة السياؽ ىذا يف ،تصديق أك تصٌور لطلب
 للبشر، الوضوح عن يسأؿ اهلل ألف تصديق مبثابة يعمل ىنا أ. بشرال ىو اظتتكلم بينما اهلل

 ىنا أ كظيفة فإف السبب كعتذا الشيطاف؟، أك اهلل زعيمهم، ىم البشر أف يعتقدكف الذين
 .تصديقل ىي

 

 35 اآلية الكهف سورة اإلستفهامتحليل . 6

 كىمىٍن أىٍظلىمي ؽتٍَّنذيكّْرى بًآيىاًت رىبًّْو فىأىٍعرىضى عىنػٍهىا كىنىًسيى 

اهي  يىدى مىتػٍ  إًنَّا جىعىٍلنىاعىلىىَٰ قػيليؤًًٍّم أىًكنَّةن أىٍف يػىٍفقىهيوىيو ۖ  مىا قىدَّ

يف آذىاهًنًٍم كىقٍػرنا   دىلَٰ فػىلىنٍ كىًإٍف تىٍدعيهيٍم ًإىلى اعٍتي  ۖ  َى



 

ا  يػىٍهتىديكا ًإذنا أىبىدن
 نمى ك  ،" siapa " تعٍت كاليت" مىن" كلمة أدكات اإلستفهاـ،  اآلية ىذه يف يوجد

 اظتتكلَّم. العاقلوف األشخاص حوؿ الوضوح لطلب يستخدـ الذم أدكات اإلستفهاـ ىو
 .ػتمد النيب ىو كاظتتكلم اهلل ىو اآلية ىذه يف

 

 44 اآلية الكهف رةسو  اإلستفهامتحليل . 7

ا  قىاؿى لىوي ميوسىىَٰ ىىٍل أىتًَّبعيكى عىلىىَٰ أىٍف تػيعىلّْمىًن ؽتَّا عيلٍّْمتى ريٍشدن
 ىل كظيفة ،" apakah " تعٍت كاليت"ىل"  أداكات اإلستفهاـ ىناؾ اآلية ىذه يف

 .خضر كاظتتكلم ىو موسى ىو سلوباأل ىذه يف اظتتكًلم. فقط صديقت أف ىي
 

 46 اآلية الكهف سورة تفهاماإلستحليل . 01

ٍط بًًو خيرٍبان   كىكىٍيفى تىٍصربي عىلىى مىا ملىٍ حتًي

 كيف كظيفة إف. bagaimana يعٍت كيف ىو أداكات اإلستفهاـ اآلية ىذه يف
 النيب ىو اظتتكلم خضر النيب ىو اظتتكلم من النطق ىذا. إىل اضتالة بالوضوح اظتطالبة ىي

 النيب ألف موسى، للنيب خضر النيب إىانة ىو لوبساأل ىذه سياؽ إف كيقاؿ. موسى
 .بدراستو اظتطالبة يف صبور غَت كاف موسى

 

 50 اآلية الكهف سورة اإلستفهامتحليل . 00
 قىاؿى أىخىرىقٍػتػىهىا لًتػيٍغر ۖ  فىاٍنطىلىقىا حىىتََّٰ ًإذىارىًكبىا يف السًَّفينىًة خىرىقػىهىا 

ٍيئنا ًإٍمرن  قىأىٍىلىهىا لىقىٍد ًجٍئتىشى  اًَ



 

 أ خيدـ ك ،" apakah " يعٍت الذم "أ" اإلستفهاـ أداكات يوجد ، اآلية ىذه يف
 سلوباأل ىذه يف اظتتكًلم. ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا يف ،تصديق أك تصٌور لطلب

 ّٓ.خضر كاظتتكلم ىو موسى ىو
 
 

 52 اآلية الكهف سورة اإلستفهامتحليل . 00

منا فػىقىتػىلىوي فىاٍنطىلىقىا حىىتََّٰ ًإذىا لىًقيىا غي   قىاؿى أىقػىتػىٍلتى نػىٍفسنا زىًكيَّةن  الى

ٍيئنا نيٍكرنا ًبغىٍَتً نػىٍفسو لىقىٍد ًجٍئتى   شى
 أ خيدـ ك ،" apakah " يعٍت الذم "أ" اإلستفهاـ أداكات يوجد ، اآلية ىذه يف

 .ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا يف ،تصديق أك تصٌور لطلب
 عندما السؤاؿ ىذا نشأ. خضر كاظتتكلم ىو موسى ىو سلوباأل ىذه يف اظتتكًلم

 كاف مبا موسىتعجب ك  طفل قتل خضر الوقت ذلك يف خضر، رحلة يتابع موسى كاف
 ْٓ.خضر يفعلو
 

 53 اآلية الكهف سورة اإلستفهامتحليل . 01

ٍ أىقيٍل لىكى إًنَّكى لىٍن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىبػٍرنا  قىاؿى أىملى
 أ خيدـ ك ،" apakah " يعٍت الذم "أ" ستفهاـاإل أداكات يوجد ، اآلية ىذه يف

 سلوباأل ىذه يف اظتتكًلم .ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا يف ،تصديق أك تصٌور لطلب
                                                             

53 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 

5, (Bogor) Imam Asy-Syafi‟i, 2003, hlm 212-216.  
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 خضر يفعلو كاف ظتا دىشو خيفي أف يستطيع ال موسى. موسى كاظتتكلم ىو خضر ىو
 .طتضر مناسب غَت أنو شعر أشياء عن يسأؿ دائما كاف كما

 

 72 اآلية الكهف سورة ستفهاماإلتحليل . 02

 ًإفَّ يىٍأجيوجى كىمىٍأجيوجى ميٍفًسديكفى يف اأٍلىٍرًض  قىاليوا يىا ذىا اٍلقىٍرنػىٍُتً 

ا نػىهيٍم سىدِّ  فػىهىٍل ؾتىٍعىليلىكى خىٍرجنا عىلىىَٰ أىٍف جتىٍعىلى بػىيٍػنػىنىا كىبػىيػٍ
 ىل يفةكظ ،" apakah " تعٍت كاليت"ىل"  أداكات اإلستفهاـ ىناؾ اآلية ىذه يف

 قبل من إزعاجهم مت أناس ىم سلوباأل ىذه يف اظتتكلموف. فقط صديقت أف ىي
 ذكالقرنُت. سلوباأل ىذه يف اظتتكلم كمعجوج، يعجوج

 يف ذكالقرنُت للملك اظتسلمُت أمل عن تعبَت أنو على سلوباأل ىذه سياؽ يقاؿ
 .كمعجوز يعجوز كبُت بينهم حاجز إقامة

 

 010 اآلية الكهف سورة اإلستفهامتحليل . 03

 ۖ  أىٍف يػىتًَّخذيكا ًعبىاًدم ًمٍن ديكين أىٍكلًيىاءى  أىفىحىًسبى الًَّذينى كىفىريكا

 لًٍلكىاًفرًينى نػيزيالن  إًنَّا أىٍعتىٍدنىاجىهىنَّمى 

 أ خيدـ ك ،" apakah " يعٍت الذم "أ" اإلستفهاـ أداكات يوجد ، اآلية ىذه يف
  .ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا يف ،تصديق أك تصٌور لطلب



 

 عن الكشف مت. ػتمد النيب ىو كاظتتكلم كتعاىل سبحانو اهلل ىو اظتتكلم نطق ىذا
 تربطهم الذين الكفار إلضعاؼ كتعبَت ػتمد للنيب اهلل قبل من سلوباأل ىذه سياؽ
 .كتعاىل سبحانو اهلل مع شراكة
 011 اآلية الكهف سورة اإلستفهامتحليل . 04

 كيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن قيٍل ىىٍل نػينىبّْئي 
 ىل كظيفة ،" apakah " تعٍت كاليت"ىل"  أداكات اإلستفهاـ ىناؾ اآلية ىذه يف

 .ػتمد النيب ىو كاظتتكلم كتعاىل سبحانو اهلل ىو اظتتكلم فقط صديقت أف ىي
 النحو على تصنيفها ديكن اليت اصتمل من العديد ىناؾ الكهف سورة يف لذلك،

 :التايل

 سورة الكهف في أسلوب اإلستفهام وعدد نوع: 0.2 ولجدال
 توزيع االية عدد االية حرف اإلستفهام رقم
 2 3 أم 0

 2 2 من 0

 1 1 كم 1

 6 6 أ 2

 1 1 ما 3

 3 3 ىل 4

ٓٓكيف 5  1 1 

 04 05 عدد

 
                                                             

55
al-khatib al-qaziwini, al-idhah fi ulum al-balaghah, (bairut: dar al-kutub al-alamiyah)   



 

 مناقشة . ب

 أك اظتطالب/  السؤاؿ) األصلي اظتعٌت من" اإلستفهاـ" معٌت يأيت األحياف، بعض يف
 أسلوب مثل. اصتمل/  سياؽ من فهمها ديكن اليت األخرل اظتعاين إىل( ٌور ك تصديقتص

 النتائج يف موضح ىو كما أسئلة، تعٍت كلها ليست الكهف، سورة يف الواردة اإلستفهاـ
 .أعاله

 :نفسو اإلستفهاـ معٌت من خترج معافو  عدة ىناؾ

 (menyamakan) تسوية. ُ

 (meniadakan) نفي. ِ

 (mengingkari) إنكار. ّ

 (memerintah) أمر. ْ

 (larangan) يهن. ٓ

 (memberikan rangsangan) تشويق. ٔ

 (mengagungkan) ميتعظ. ٕ

 (merendahkan/menghina) َتحتق. ٖ

 (mengagumi) بتعج. ٗ

 (penetapan) قريرت. َُ

 (Penguatanتقوية ). ُُ



 

 (lambat) اإلستبطاء. ُِ

 (harapan yang tidak mungkin terkabul) دتاين. ُّ

 .(ancaman) الوعد. ُْ
56 

 :اإلستفهاـ أسلوب فيها حتتوم اليت سورة الكهف يف اآليات يلي فيما

 َتحتق تعٍت كاليت أسلوب اإلستفهاـ فيها حتتوم اليت اآلية
(merendahkan/menghina.) 

 

 

 

( merendahkan/menghina) تحقير تعني التي أسلوب اإلستفهام 2. 0 الجدول
  010 و 72 و 53 و 46 و 35 و 5 اآليات في

 الكهف سورة في
 اإلستفهام أسلوب فيها تحتوي التي اآلية رقم
عىٍلنىا مىا عىلىى اأٍلىٍرًض زًينىةن عتَّىا لًنىبػٍليوىىيٍم أىيػُّهيٍم أىٍحسىني عىمىالن  ُ   (ٕ) ًإنَّا جى
رى بًآيىاًت رىبًّْو فىأىٍعرىضى  كىمىٍن أىظٍلىمي ؽتَّنٍ  ِ ا كىنىًسيى  ذيكّْ  عىنػٍهى

اهي  يىدى عىٍلنىاعىلىىَٰ قػيليؤًًٍّم أىًكنَّةن أىٍف يػىٍفقىهيوهي  ۖ  مىا قىدَّمىتػٍ  ك ًإنَّا جى
ًإٍف تىٍدعيهيٍم ًإىلى اعٍتيدىلَٰ فػىلىنٍ  ۖ  يف آذىاهًنًٍم كىقٍػرنا   كى
ا   (ٕٓ)    يػىٍهتىديكا ًإذنا أىبىدن

ٍط بًًو خي  ّ   (ٖٔ) رٍبان كىكىٍيفى تىٍصربي عىلىى مىا ملىٍ حتًي
ٍ أىقيٍل لىكى إًنَّكى لىٍن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىبػٍرنا ْ   (ٕٓ) قىاؿى أىملى
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 ًإفَّ يىٍأجيوجى كىمىٍأجيوجى ميٍفًسديكفى يف اأٍلىٍرًض  قىاليوا يىا ذىا اٍلقىٍرنػىٍُتً  ٓ
ٍل ؾتىٍعىلي  ا عىلىىَٰ أىٍف جتىٍعىلى بػىيٍػنػىنىا كىبػىيػٍنػىهيٍم سىدِّا فػىهى ٍرجن   (ْٗ)لىكى خى

فىريكا ٔ  ۖ  أىٍف يػىتًَّخذيكا ًعبىاًدم ًمٍن ديكين أىٍكلًيىاءى  أىفىحىًسبى الًَّذينى كى
نَّمى  هى اًفرًينى نػيزيالن  ًإنَّا أىٍعتىٍدنىاجى   (َُِ)لًٍلكى

 

 :يلي كما ىي أعاله اصتدكؿ يف آيات ست من تفسَتات

 :يلي ما كثير ابن شرح تفسير من سورة الكهف من 5 اآلية توضح .0

ا العامل ىذا جعل أنو اهلل خربهأ مث
ن
 جعلو. أبدية تكن مل بزخارؼ مزيننا فانينا عاظت

 : قاؿ حيث. فيو للعيش مكاننا كليس للفحص مكاننا
  عىمىالن  أىٍحسىني  أىيػُّهيمٍ  لًنىبػٍليوىىيمٍ  عتَّىا زًينىةن  اأٍلىٍرضً  عىلىى مىا جىعىٍلنىا إًنَّا

  “Sesungguhnya Kami telah apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, 

agar Kami menguji mereka siapakah diantara mereka yang terbaik 

perbuatannya”. 

 السؤاؿ تعبَت سياؽ. ػتمد النيب ىو مكاظتتكلى  اهلل ىو اظتتكًلم يف ىذه اضتالة
 لنيبلالظاظتوف  التوبيخ تعيَت على يدؿ اآلية يف سلوباأل سياؽ ألف ،ينطق للتوبيخ

 .كسلم عليو اهلل صلى ػتمد

" َتالتحق" ىو آخر كمعٌت اضتقيقي، اظتعٌت من تأيت العبارة ىذه فإف إذف،
 الذين أكلئك اهلل شجب السياؽ ىذا يف". تعييب" أك" حتقَت" أك" مهينة" يعٍت الذم
 .ػتمد النيب إىل ظاظتوف كانوا

 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 35 اآلية توضح .0



 

 خالؿ من حذركا الذين أكلئك من اهلل عبد ًمن أظلم ىم من ،تعاؿ اهلل قاؿ
 كىنىًسيى مىا قىدَّمىتٍ . إليو ينتبو كال إليو يستمع كال ينسوه عنو، يبتعد مث تعاىل، اهلل آيات
اهي   ىو، كىذا(. Serta melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya) يىدى
 .كالسيئة الفاحشة عمل من شكل يف

 Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di) إًنَّا جىعىٍلنىاعىلىىَٰ قػيليؤًًّمٍ 

atas hati mereka )أىًكنَّةن  الناس، ىؤالء قلوب يف ىو كىذا (Tutupan) .ىو ىذا 
 ال أهنم حىت (.Sehingga mereka tidak memahaminya) أىٍف يػىٍفقىهيوهي  كاظتسمم الغطاء

 Dan [Kami letakkan pula] sumbatan) يف آذىاهًنًٍم كىقٍػرناكى . التفسَت كىذا القرآف يفهموف

di telinga mereka )كىًإٍف تىٍدعيهيٍم  .التعليمات من( معٌتذات ) صماء تصبح أهنم أم
ا ًإىلى اعٍتيدىلَٰ فػىلىنٍ   Dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada) يػىٍهتىديكا ًإذنا أىبىدن

petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.) 

 ،" siapa " تعٍت كاليت" مىن" كلمة أدكات اإلستفهاـ،  اآلية اآلية ىذه يف
 األشخاص حوؿ الوضوح لطلب يستخدـ الذم أدكات اإلستفهاـ ىو نمى ك 

 .ػتمد النيب ىو مكاظتتكلى  اهلل ىو سلوباأل ىذه يف اظتتكلم. العاقلوف

تحقَت ال يعٍت اآلية ىذه يف األصلي، معناىا من خيرج اآلية ىذه يف اإلستفهاـ
 على حتصل لن أهنم الظاظتوف الذين ألكلئك التحقَت. االزدراء أك التوبيخ اإلذالؿ، أك

 .أبدا التوجيو

 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 46 اآلية توضح .1



 

ٍط بًًو خيبػٍرناكىكىٍيفى تىٍصرًبي   Dan bagaimana kamu dapat sabar)  عىلىىَٰ مىا ملٍى حتًي

atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 

hal itu? )كاظتنفعة اضتكمة بالفعل أعرؼ لكنٍت. تعرفو ال ما سًتفض أنك أعرؼ 
 .تعرفو ال أنت بينما فيو، اظتخزنة

 بعد. معا غادرا منهم االثنُت أف خضر، كصديقو، موسى عن كتعاىل اهلل قاؿ
 شيئنا يسأؿ أال ظتوسى الشركط بنفسو خضر أعطى كتبادعتا، الصداقات على اظتوافقة
 .السفينة إىل اإلثناف صعد مث شرحو، يف نفسو( خضر) شرع حىت رفضو

 صطدـا مث خضر قاـ .اف القاربصعود كيفية حوؿ النقاش ناقشنايف السابق 
 حىت يشهدىا أف موسى يستطع مل بينما قطعها، مث القارب لوحة أخرج مث بالقارب،

 Mengapa kamu)":  قىأىٍىلىهىا أىخىرىقٍػتػىهىا لًتػيٍغرً  : "موسى قاؿ الرفض، برفض النهاية

melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? )حرؼ 
 عرب كما السبب، يعٍت الذم الـ كليس التأثَت، يعٍت الذم الـ ىو اآلية ىذه يف الـ

 :شاعر عنها

 Berkelahilah akibatnya mati, dan membangunlah) لدُّ للموًت كابنويا للخراباء 

akibatnya akan akan rusak juga 
ٍيئنا ًإٍمرنا لىقىٍد ًجٍئتى   Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan) شى

yang besar .)غريب أمر ىذا: "قتادة قاؿ بينما". منكر ىو ىذا: "غتاىد قاؿ." 

 كيف كظيفة إف. bagaimana يعٍت كيف ىو أداكات اإلستفهاـ اآلية ىذه يف
 ىو اظتتكلم خضر النيب ىو اظتتكلم من النطق ىذا. إىل اضتالة بالوضوح اظتطالبة ىي



 

 ألف موسى، للنيب خضر النيب إىانة وى سلوباأل ىذه سياؽ إف كيقاؿ. موسى النيب
 .بدراستو اظتطالبة يف صبور غَت كاف موسى النيب

 معٌت ألف ،األصلي اظتعٌت من خارج ىو سلوباأل ىذه يف" اإلستفهاـ" معٌت إف
(. penghinaan, celaan, atau merendahkan" )حتقَت" ىو اآلية ىذه يف اإلستفهاـ

 يرافق عندما صبورنا يكوف أف ديكن ال وألن سىمو كىو احتقر  خضر النيب ىو اظتتكلم
 .السالـ عليو خضر النيب
 

 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 53 اآلية توضح .2

 Khidhir berkata, Bukankah) قىاؿى أىملٍى أىقيٍل لىكى إًنَّكى لىٍن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىبػٍرنا

uhnya kamu tidak akan dapat sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungg

sabar bersamaku? )لذلك،. االكؿ الشرط يذكر كاف بينما ايضان  خضر اكد كىنا 
 Jika aku bertanya kepadamu tentangإف سألتك شيء بعدىا ): موسى لو قاؿ

sesuatu sesudah kali ini.) فال ىذا بعد شيء يف أعارضك كنتي  إذا ىو، ىذا ،
 Maka janganlah engkau memperbolehkan) ٌلديٌن عذرا تصاحبٍت قد بلغت من

diriku menyertaimu, sesungguhnya engkau telah cukup memberikan udzur 

kepadaku )مرات عدة أعطيتٍت أنك يعٍت ىذا. 

 ك ،" apakah " يعٍت الذم "أ" اإلستفهاـ أداكات يوجد ، اآلية ىذه يف
  .ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا يف ،تصديق أك تصٌور لطلب أ خيدـ



 

 يستطيع ال موسى. موسى كاظتتكلم ىو خضر ىو سلوباأل ىذه يف اظتتكًلم
 غَت أنو شعر أشياء عن يسأؿ دائما كاف كما خضر يفعلو كاف ظتا دىشو خيفي أف

 .طتضر مناسب

 كمعٌت األصلي، اظتعٌت من خارج اظتعٌت يكوف أسلوب اإلستفهاـ ىذه يف
 ىذا يف. (penghinaan, celaan, dan merendahkan) "حتقَت" ىو سلوباأل ىذه

 يف صبورنا يكوف أف ديكن ال ألنو موسى النيب أىاف قد خضر النيب كاف السياؽ،
 .السالـ عليو خضر النيب اتباع

 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 72 اآلية توضح .3

لىكى  فػىهىٍل ؾتىٍعىلي  جيوجى ميٍفًسديكفى يف اأٍلىٍرضً وجى كىمىأٍ ًإفَّ يىٍأجي  قىاليوا يىا ذىا اٍلقىٍرنػىٍُتً 
orang yang -Dzulqarnain, sesungguhnya Ya‟juj dan Ma‟juj itu orang) خىٍرجنا

membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu 

pembayaran kepadamu .) أهنم أم. عظيم رد كىو عباس، ابن من جريج ابن قاؿ 
 .كبينهم بينو جدارنا يصنع حىت ليعطوه، بينهم من ؽتتلكات رتع ينوكف

ذكا  للملك اظتسلمُت أمل عن تعبَت أنو على سلوباأل ىذه سياؽ يقاؿ
 رجخي ال سلوباأل ىذه يف. كمعجوز يعجوز كبُت بينهم حاجز إقامة يف القرنُت

 على اظتطركح السؤاؿ على اإلجابة حقا بيتطل اظتعٌت األصلي، اظتعٌت من اإلستفهاـ
 .ذكا القرنُت

 :أن أوضحت من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 010 اآلية .4



 

 Maka) أىفىحىًسبى الًَّذينى كىفىريكاأىٍف يػىتًَّخذيكا ًعبىاًدم ًمٍن ديكين أىٍكلًيىاءى : تعاىل اهلل قاؿ

-apat mengambil hambaorang kafir menyangka bahwa mereka d-apakah orang

Ku?-Ku menjadi penolong selain-hamba.) يطلبوف فقط يعتقدكف أهنم أم 
 خيربنا لذلك،. عتم مفيدا يكوف أف ديكن أنو أيضا كيعتقدكف اهلل، من دكف اظتساعدة

 مثل لديهم الذين ألكلئك لإلقامة كمكاف القيامة يـويف  اصتحيم قدـ أنو تعاىل اهلل
 .اظتعتقدات ىذه

 أ خيدـ ك ،" apakah " يعٍت الذم "أ" اإلستفهاـ أداكات يوجد ، اآلية ىذه يف
  .ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا يف ،تصديق أك تصٌور لطلب

 الكشف مت. ػتمد النيب ىو كاظتتكلم كتعاىل سبحانو اهلل ىو اظتتكلم نطق ىذا
 الذين لكفارا إلضعاؼ كتعبَت ػتمد للنيب اهلل قبل من سلوباأل ىذه سياؽ عن

 .كتعاىل سبحانو اهلل مع شراكة تربطهم

 سلوباأل ىذه يف يعٍت األصلي، معناىا من اإلستفهاـ خيرج سلوباأل ىذه يف
 إىانة اهلل يعمد حيث ،(penghinaan, celaan, atau merendahkan) حتقَت" معٌت

 كإف حىت اهلل، غَت أخرل حامية عن البحث يستطيعوف أهنم يعتقدكف الذين الكفار
 .ينكر ظتن اصتحيم. مستحيالن  ذلك كاف

 011 و 00 اآليتين في التقوية تعني التي أسلوب اإلستفهام 2. 1 جدولال
 الكهف سورة في

 اإلستفهام أسلوب فيها تحتوي التي اآلية رقم
ا أىٍحصىى اضتًٍٍزبػىٍُتً  أىمُّ  لًنػىٍعلىمى  بػىعىثٍػنىاىيمٍ  مثيَّ  0   (ُِ) أىمىدان  لىًبثيوا ًلمى



 

ٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن  0   (َُّ)  قيٍل ىى
 

 تفسَت اآليتُت يف اصتدكؿ أعاله كالتايل:

 من سورة الكهف من شرح تفسير ابن كثير ما يلي: 00توضح اآلية  .0

 Kemudian Kami) اضٍتًٍزبػىٍُتً  أىمُّ  لًنػىٍعلىمى  بػىعىثٍػنىاىيمٍ  مثيَّ ، قاؿ اهلل تعاىل: لذلك

mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua  bangunkan

golongan tersebutأىمىدان  لىًبثيوا ًلمىا أىٍحصىى، ( اختلفوا عن بعضهم البعض (Yang 

lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal [dalam gua 

itu].) كحتديدا لذين يقولوف. كىناؾ أيضا أكلئك اسابيقوؿ البعض، ىذا ىو اضت ،
. كما  (batas akhir) د يعٍت اظتوعد النهائيمهائي. ما ىو كاضح، األاظتوعد الن

 Seekor kuda akanسبق اصتٌواد إذا استوىل على األمد )كشفت عن ذلك الشاعر: 

dapat mendahului jika berhasil melampaui garis akhir.) 

و النيب ػتمد. يينطق سياؽ ىذه م ىم ىو اهلل كاظتتكلى ىذا نطق اظتتكلً 
 .أصحاب الكهفكتعبَت لتوطيد الكفار الذين يعارضوف النيب عن قصة   سلوباأل

، مبعٌت أيضان من معناىا األصلي خيرجياؽ يف ىذا الس اإلستفهاـ أسلوبإف 
أصحاب الكهف اليت الكفار الذين يعارضوف قصة  قومأف يقصد ّٔا تعزيز أك ت

  حصل عليها من كحي اهلل.، كاليتنقلها ركسوؿ اهلل

 من سورة الكهف من شرح تفسير ابن كثير: 011توضح اآلية  .0



 

عب، قاؿ ، لقد سأؿ كالدم مرة، كىو سعد صركل اإلماـ البخارم عن م
أىٍعمىاالن قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى  :فيما يتعلق بكلمة اهلل اصبن أب كق

(Katakanlah, „Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang 

paling merugi perbuatannya?).  نصرلية؟ أجاب: "ال، ىم اليهود كالكر ىل ىم اضتر. 
ينكركف كجود اصتنة كيقولوف: "ال يوجد  نصرلأنكر اليهود ػتمد. يف حُت أف ال

 و.وعد بيكرية ىم الذين يلغوف كعد اهلل بعد ر ". اضتاطعاـ كال شراب فيه

بدكف اهلل تعاىل بطرؽ غَت أنو عاـ يف طبيعتو يشمل رتيع الذين يع ،واضحال
، حىت كإف كانوا ؼتطئُت كمل تيقبل دكف أهنم على حق كأفعاعتم مقبولة، كىم يعتقػتًتمة

 أعماعتم.

 Katakanlah, „Apakah akan Kami)أىٍعمىاالن قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى 

beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?) مث .
 Yaitu orang-orang yang telah) الذين ضٌل سعيهم يف اضتياة الدنياؿ: اقك يفسر عتم 

sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini) أم أكلئك الذين يقوموف بأعماؿ ،
 اهلل. عندا كاالعتزاز ّٔا كاظتقبولة يتم حتديدى منحرفة كال تستند إىل الشريعة اليت

 كظيفة ،" apakah " تعٍت كاليت"ىل"  أداكات اإلستفهاـ ىناؾ اآلية ىذه يف
يف  .ػتمد النيب ىو كاظتتكلم كتعاىل سبحانو اهلل ىو اظتتكلم فقط صديقت أف ىي ىل

 زيز.لتع معنو، ك من اظتعٌت األصلي رجاإلستفهاـ خييكوف معٌت  سلوبىذه األ
 



 

و  03اإلستفهام التي ال تخرج من المعنى األصلي في اآليات  أسلوب 2. 2جدول ال
 في سورة الكهف 52و  50و  44و  31و  15و  07

 اإلستفهام أسلوب فيها تحتوي التي اآلية رقم
و  ُ ٍن أىظٍلىمي ؽتًَّن افٍػتػىرىلَٰ عىلىى ۖ  لىٍوالى يىٍأتيوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلطىافو بػىُتّْ ًذبنا فىمى   (ُٓ) اللًَّو كى
ًلكى بػىعىثٍػنىاىيمٍ   ِ نػىهيٍم  كىكىذىَٰ ٍم لىبًثٍتيٍم  ۖ  لًيىتىسىاءىليوا بػىيػٍ  ۖ  قىاؿى قىاًئله ًمنػٍهيٍم كى

 قىاليوا رىبُّكيٍمأىٍعلىمي مبىا لىًبثٍتيمٍ  ۖ  قىاليوا لىًبثٍػنىا يػىٍومنا أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو 
ًذهً  فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيمٍ   ا أىزٍكىىَٰ  ىىَٰ ًدينىًة فػىٍليػىٍنظيٍر أىيػُّهى  ًإىلى اٍلمى

ا كىٍليىتػىلىطٍَّف كىالى ييٍشًعرىفَّ ًبكيمٍ  فػىٍليىٍأًتكيٍم ًبًرٍزؽو ًمٍنوي  طىعىامنا  ( 91)أىحىدن
لىقىكى ًمٍن تػيرىابو  ّ فىٍرتى بًالًَّذم خى  قىاؿى لىوي صىاًحبيوي كىىيوى حييىاًكريهي أىكى

 ( 73)سىوَّاؾى رىجيالن  مثيَّ ًمٍن نيٍطفىةومثيَّ 
ًئكىةً  ْ ًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىالى ـى فىسىجىديكا ًإالَّ ًإبًٍليسى كىافى ًمنى  كى  اٍسجيديكا آًلدى

 أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكين  أىفػىتىتًَّخذيكنىوي كىذيرّْيػَّتىوي  ۖ  عىٍن أىٍمًر رىبًّْو  فػىفىسىقى  اصتًٍنّْ 
 ( 05)بىدىالن  ُتى بًٍئسى لًلظَّاًلمً ۖ  كىىيٍم لىكيٍم عىديكّّ 

ًن ؽتَّا عيلٍّْمتى ريٍشدنا ٓ ٍل أىتًَّبعيكى عىلىىَٰ أىٍف تػيعىلّْمى   (ٔٔ)ؽ قىاؿى لىوي ميوسىىَٰ ىى
رىقػىهىا  ٔ ا لًتػيٍغر ۖ  فىاٍنطىلىقىا حىىتََّٰ ًإذىارىًكبىا يف السًَّفينىًة خى رىقٍػتػىهى  قىاؿى أىخى

ؽى  ا لىقىٍد ًجٍئتى  ًَ ٍيئنا ًإٍمرنا أىٍىلىهى  ( 39)شى
منا فػىقىتػىلىوي  ٕ  قىاؿى أىقػىتػىٍلتى نػىٍفسنا زىًكيَّةن  فىاٍنطىلىقىا حىىتََّٰ ًإذىا لىًقيىا غيالى

ٍيئنا نيٍكرنا ًبغىٍَتً نػىٍفسو لىقىٍد ًجٍئتى   ( 37)شى

 :كالتايل أعاله اصتدكؿ يف السبع اآليات تفسَت

 :يلي ما توضح من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 03 اآلية .0

و لىٍوالى   Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia) يىأٍتيوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلطىافو بػىُتّْ

sebagai ilah-ilah (untuk disemba). Mengapa mereka tidak  mengemukakan alasan 



 

yang terang (tentang kepercayaan mereka? )مقًتحات يطرحوا مل ظتاذا يعٍت، كىذا 
 .حيملوهنا اليت اضتقيقة تظهر كأصيلة كاضحة

 Siapakah yang lebih zhalim daripada) فىمىٍن أىٍظلىمي ؽتًَّن افٍػتػىرىلَٰ عىلىى اللًَّو كىًذبنا

orang- orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?.) ىم: "يقولوف 
 ."ذلك عن تعبَتاهتم يف كاذبوفكال الظاظتوف

 حىت الدعوة، اظتلك رفض باهلل، اإلدياف إىل ملكهم دعوا عندما أنو قيل،
 زخارؼ ىناؾ كانت كاليت يرتدكهنا، كانوا اليت اظتالبس خيلعوا أف كأخربىم ىددىم

. ميتبعوهن الذم الدين يًتكوا أف أمل على للتفكَت، الوقت دينحهم مث. شعؤّم على
 الفرار من التعليق فًتة خالؿ دتكنوا حيث. عتم اهلل حناف من كاحد شكل ىو ىذا
 ؼتتلفة أنواع كجود عند يقاؿ ما ىو ىذا. القذؼ من دينهم عن الدفاع خالؿ من
 بسبب بالفرار للخادـ أكصيت الوقت، ذلك يف. البشرية كسط يف التشهَت من

 إف: "النيب قاؿ حيث اضتديث، يف كرد كما. مبدينه حلت اليت العواقب من اطتوؼ
 اظتطر، كمكاف اصتبل قمة إىل يتبعو أف يدير  الذم اظتاعز ىو اظتسلمُت ثركة أفضل
 Sebaik-baik harta orang Islam adalah kambing yang mau) القذؼ من يهرب حيث

mengikutinya ke puncak gunung dan tempat turun hujan, di mana ia melarikan 

agamanya dari fitnah)." 

يشرع  كليس الناس، من (mengasingkan diri) للعزلة شرع اضتالة، ىذه يف
 صالة) اصتماعة عن التخلي إىل يؤدم ألنو ،اضتالة ىذه يف غَت آخرالعزلة للحالة 

 .اظتسلمُت رتاعة ك( اصتماعة



 

 عاشوا الذين الناس ىو مكاظتتكلى  أصحاب الكهف ىو اظتتكًلم اآلية، ىذه يف
 .همأصنام عبد الذم السلطة، يف كاف الذم اظتلك أك زمنهم يف

 أكلئك بينهم، أظلم ىم من جواب على باضتصوؿ حاب الكهفأص يطالب
 أصناـ. يعبدكف عن األكاذيب يكسبوف الذين أكلئك أك اهلل يعبدكف الذين

 سلوباأل ىذه سياؽ إف. األصلي اظتعٌت من اإلستفهاـ خيرج ال اآلية ىذه يف
 األشخاص على أصحاب الكهف طرحو الذم السؤاؿ على إجابة حقان  يتطلب
 .الوقت ذلك يف شواعا الذين

 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 07 اآلية توضح .0

، ضعناىمكدلك ك ك  اهلل، قاؿ  اصتسم من حالتهم يف نستيقظهم مث للنـو
 بعد كظرفهم حالتهم من القليل سول يفقدكا مل. جيدة بصحة لتبقى كاصتلد كالشعر
 Sudah)كىٍم لىبًثٍتيٍم  البعض، مبعضه يسأؿ بينهم من لذلك،. سنوات كتسع ثالذتائة

berapa lamakah kamu berada (di sini)?) .قىاليوا  ىنا؟ نائم أنت مىت منذ ،يعٍت
 Mereka menjawab: „Kita berada (di sini) sehari “)) لىًبثٍػنىا يػىٍومنا أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو 

atau setengah hari.) الظهَتة فًتة بداية يف الكهف دخلوا ألهنم ذلك كاف 
أىٍك بػىٍعضى  يقولوف، كما الوضع كجدكا لذلك،. الظهر بعد ما فًتة هناية يف كاستيقظوا

 Atau setengah hari.‟ Berkatalah (yang lain) أىٍعلىمي مبىا لىًبٍثتيمٍ  قىاليوا رىبُّكيمٍ  ۖ  يػىٍوـو 

lagi „Rabbmu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini) .)ذاى 



 

 نومهم بسبب الشك عليهم االستيالء مت لو كما األمر كاف .تعاين ما علمأ اهلل ىو،
 .علمأ اهلل الطويل،

  السياؽ ىذا يف ،berapa"كم" تعٌت  أدكات اإلستفهاـ ىناؾ اآلية، ىذهيف 
 ىو كلىمكاظتت أصحاب الكهف من كاحد ىو ماظتتكلً  ل،اظتوجود مبعٌت أص السؤاؿ

. غامض عدد من الوضوح طلب ىو نفسهو كم  معٌت. اآلخر أصحاب الكهف
 كم بالفعل أصدقائو سأؿ أصحاب الكهف أحد ألف سلوباأل ىذه سياؽ كسيجل

 .الكهف يف بقوا الوقت من

 اظتطالبة على يعمل الذم أمُّ، أدكات اإلستفهاـ أيضنا ىناؾ ، اآلية ىذه يف
 . كليهما اليت تشمل حدةحالة كا يف اليت جتتمع اضتالتُت من كاحدة يف باالختالفات

 معنامها من خيرج ال ككالمها اآلية، ىذه يف أدكات اإلستفهاـ من اثناف ىناؾ
 .يطلبانو عما إجابات يطلباف أهنما أم األصلي،

 :أن توضح من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 15 اآلية .1

 ينصحو فكا بينما مؤمنا، صديقو قدمها اليت األجوبة ركاية يف تعاىل اهلل قاؿ
 .باهلل كفخره كفاىو كينتقد

 Apakah kamu kafir kepada Rabb yang) أىكىفىٍرتى بًالًَّذم خىلىقىكى ًمٍن تػيرىابو 

menciptakanmu dari tanah? .)عندما اهلل دتجيد ككذلك لصديقو رفض ىو ىذا 
 آدـ، أم ،تراب من اإلنساف خلق كيبدأ خلقها الذم ربو من فيو إنكار ىناؾ يكوف

 يعلم كلكن كاحد ؼتلوؽ ىناؾ ليس الواقع، يف(. setetes air yang hina) مٍت خلق مث



 

 إىل يستند كال ذاتو، حد يف ليس كجودىا. كجد مث موجودا يكن مل السابق يف أنو
 يقع أف جيب كجوده أف عرؼ لذا. مكاهنا نفس ىو شيء كل ألف أخرل، ؼتلوقات

 كل خالق ،( yang berhak diibadahi) ىوال إلو إال  الذم اهلل ىو صنعو، الذم على
 .األشياء

 أ خيدـ ك ،" apakah " يعٍت الذم "أ" اإلستفهاـ أداكات يوجد ، اآلية ىذه يف
 ىذه اظتتكلم يف .ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا يف ،تصديق أك تصٌور لطلب

 األشخاص ككاف أصحاب الكهف فيو عاش الذم الوقت يف مؤمن ىو سلوباأل
 .الوقت ذلك يف حولو كانوا الذين الناس من إليو جهواك  الذين

 يربكاف شيئاف ىناؾ يكوف أف فيجب ،تصديقل تعٍت سلوباأل يف أ كانت إذا
 :اظتثاؿ سبيل على يسأؿ، جتعلو اليت األشياء أحد بُت كضوحنا كيريد السائل

 "عىًلي؟ أـى تىٍذىىبي  أىٍنتى  أ"

 أ ىو ىذا ،"علي" ك" أنت" ، ىنا إجابتاف ىناؾ ، علي؟ أـ ذاىب أنت ىل
 ألف األصلي، اظتعٌت من خيرج ال اإلستفهاـ اظتعٌت فإف اآلية، ىذه كيف. لتصديق
 .السؤاؿ بإجابة يطالب حقنا يطلب الذم الشخص

 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 31 اآلية توضح .2

 كما. كالدىم جتاه كأيضا جتاىهم شيطاف العداء آدـ بٍت تذكَت يف اهلل قاؿ
 أنشأ أنو من الرغم على كحاميو، اطتالق عارضنا تبعوه، الذين األشخاص بشدة انتقد

 الشيطاف حتوؿ شيء، كل بعد مث. كأكل رزؽ أعطى قوتو، مع. كبدأه اضتدث



 

 Dan ingatlah ketika) كإذ قلنا للمالئكة: قاؿ حيث. تعاىل اهلل ككانوا عدك كانقلب

Kami berfiman kepada para Malaikat )سورة بداية يف ذكر كما اظتالئكة، صتميع أم 
 كالتمجيد االحًتاـ سجود كىي (Sujudlah kamu kepada Adamاسجدكا ألدـ ). البقرة

 .كالتعظيم

 Maka sujudlah mereka kecualiفسجدكا إاٌل إبليس كاف من اصتٌن ): كقاؿ

iblis. Dia adalah dari golongan jin) .،مت أصلو يف. خاف الذم يطافالش إالٌ  ىذا 
 من مسلم، صحيح يف أكد ككما. النور من كاظتالئكة ،النار من الشيطاف خلق

 النار، من الشيطاف كخلق نور، من اظتالئكة خلق لقد: "قاؿ اهلل، رسوؿ من عائشة،
 ".بك تتميز كما خلق آدـ أف حُت يف

 شيطافال كسيخضع ػتتوياهتا تسقط سوؼ حاكية كل اضتاجة، عند لذلك
 أداء كيف العبادة يف كيشبهها اظتالئكة بسلوؾ الشيطاف يتميز لذلك،. بطبيعتو

 الشيطاف كتظاىر اظتالئكة دعاه ما يف الشيطاف أدرج ذلك، بسبب. الواجبات
 .اظتسألة ىذه انتهاؾ بسبب

 ك ،" apakah " يعٍت الذم "أ" اإلستفهاـ أداكات يوجد ، اآلية ىذه يف
 يف اظتتكلم. تصديق" لأ" كظيفة السياؽ ىذا يف ،تصديق أك تصٌور لطلب أ خيدـ
 اهلل ألف تصديق مبثابة يعمل ىنا أ. اإلنساف ىو اظتتكلم بينما اهلل ىو اآلية ىذه

 الشيطاف؟، أك اهلل زعيمهم، ىم البشر أف يعتقدكف الذين للبشر، الوضوح عن يسأؿ
 .تصديقل ىي ىنا أ كظيفة فإف السبب كعتذا



 

 يطالب الذم األصلي اظتعٌت من اإلستفهاـ خيرج ال سلوباأل ىذه كيف
 االستثفاـ سلوبأل األصلي اظتعٌت ىو ىذا إذف،. اظتطركحة األسئلة على بإجابات

 .نفسها
 

 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 44 اآلية توضح .3

 كاف الذم اطتضر أم األتقياء، للناس موسى كلمات عن تعاىل اهلل قاؿ
 وسىظت اظتعرفة أعطى أنو كما موسى، و إىليعط مل الذم تعاىل اهلل علم حديدالت على
 .خضر إىل يعطها مل اليت

 Musa berkata kepada Khidhir: „Bolehkah aku) قىاؿى لىوي ميوسىىَٰ ىىٍل أىتًَّبعيكى 

mengikutimu). الضركرة شكل يف كليس ،اللطيف من الكامل السؤاؿ ىو ىذا 
 ككالـ. مطلع شخص من يطلبو أف الطالب على جيب ما اىذ لذلك. كاإلجبار
 .مرافقتك ىو ىذا" أتبعك؟ أف ديكنٍت ىل" موسى،

 Supaya engkau mengajarkan kepadaku) أىٍف تػيعىلّْمىًن ؽتَّا عيلٍّْمتى ريٍشدناعلى 

ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? )ىو، ىذا 
 التعامل يف كدليل جعلها من أدتكن حىت لك تعاىل اهلل علمك اليت اظتعرفة من القليل

 .اصتيدة كاألفعاؿ اظتفيدة اظتعرفة ىي كاليت أعمايل، مع

 كظيفة ،" apakah " تعٍت كاليت"ىل"  أداكات اإلستفهاـ ىناؾ اآلية ىذه يف
 .خضر كاظتتكلىم ىو سلوباأل ىذه يف اظتتكًلم. فقط صديقت أف ىي ىل



 

 يطالب الذم األصلي اظتعٌت من اإلستفهاـ خيرج ال سلوباأل ىذه كيف
 ما على اظتستفىت بإجابة حقا يطالب اظتتكًلم اظتطركحة، األسئلة على بإجابات
 .يستجوبو
 

 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 50 اآلية توضح .4
 بعد. معا ادراغ منهم االثنُت أف خضر، كصديقو، موسى عن كتعاىل اهلل قاؿ

 شيئنا يسأؿ أال ظتوسى الشركط بنفسو خضر أعطى كتبادعتا، الصداقات على اظتوافقة
 .السفينة إىل اإلثناف صعد مث شرحو، يف نفسو( خضر) شرع حىت رفضو

 مث خضر قاـ .صعوداف القارب كيفية حوؿ النقاش يف السابق ناقشنا
 أف موسى يستطع مل ينماب قطعها، مث القارب لوحة أخرج مث بالقارب، اصطدـ
قىأىٍىلىهىا ":  : " أىخىرىقٍػتػىهىا لًتػيٍغرً موسى قاؿ الرفض، برفض النهاية حىت يشهدىا

(Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan 

penumpangnya?الـ كليس التأثَت، يعٍت الذم الـ ىو اآلية ىذه يف الـ ( حرؼ 
 :شاعر عنها عرب كما سبب،ال يعٍت الذم

 Berkelahilah akibatnya mati, dan) لدُّ للموًت كابنويا للخراباء 

membangunlah akibatnya akan akan rusak juga 

ٍيئنا ًإٍمرنا  لىقىٍد ًجٍئتى   Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan)شى

yang besarغريب أمر ىذا: "قتادة قاؿ ابينم". منكر ىو ىذا: "غتاىد (. قاؿ." 
 كظيفة إف. bagaimana يعٍت كيف ىوأداكات اإلستفهاـ  اآلية ىذه يف

 خضر النيب ىو اظتتكلم من النطق ىذا. إىل اضتالة بالوضوح اظتطالبة ىي كيف



 

 للنيب خضر النيب إىانة ىو سلوباأل ىذه سياؽ إف كيقاؿ. موسى النيب ىو اظتتكلم
 بدراستو. اظتطالبة يف صبور غَت كاف موسى النيب ألف موسى،

 ألف األصلي، اظتعٌت خارج من ىو سلوباأل ىذه يف" اإلستفهاـ" معٌت إف
 penghinaan, celaan, atau" )حتقَت" ىو اآلية ىذه يف اإلستفهاـ معٌت

merendahkan .)يكوف أف ديكن ال ألنو كىو احتقر موسى خضر النيب ىو اظتتكلم 
 .السالـ عليو خضر نيبال يرافق عندما صبورنا

 

 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 52 اآلية توضح .5

حىىتََّٰ إًذىا  ؛ ذلك بعد( Maka berjalanlah keduanya) فىاٍنطىلىقىا: تعاىل اهلل قاؿ
منا فػىقىتػىلىوي   Hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka) لىًقيىا غيالى

Khidhir membunuhnya.) أطفاؿ مع يلعب الطفل ذلك كاف سابقان، أكضحنا كما 
 ألطف، كاف. اآلخرين األطفاؿ كسط يف الطفل من خضَت اقًتب. قرية يف آخرين
 .كاهلل اعلم خضر، قتلو مث. أصدقائو بُت الطفل كابتهج ، كسيم كأبسط

 كعلى ، األكؿ من أصعب حىت عارضو، اضتدث، ىذا موسى رأل أف بعد
 ىذا(. Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih) أىقػىتػىٍلتى نػىٍفسنا زىًكيَّةن : قاؿ فورال

 Bukan) بًغىٍَتً نػىٍفسو . قتلو حىت خطأ ارتكب أيضنا ىو كال خيطئ مل الذم الطفل ىو،

karena ia membunuh orang lain?.) شىيٍئنا  لىقىٍد ًجٍئتى . لقتلو سبب أم دكف ىو، كىذا
 كاضح(. اظتنكر Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang munkar) نيٍكرنا
 .حقان 



 

 ك ،" apakah " يعٍت الذم "أ" اإلستفهاـ أداكات يوجد ، اآلية ىذه يف
 ٌور.تص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا يف ،تصديق أك تصٌور لطلب أ خيدـ

 السؤاؿ ىذا كجود .خضر ىو اظتتكلم بينما موسى ىو اآلية ىذه يف اظتتكلم
 كما كموسى طفل خضرقتل  الوقت ذلك يف خضر، رحلة يتابع موسى كاف عندما
 .خضر يفعلو كاف مبا فوجئ

 يتطلب اظتعٌت األصلي، اظتعٌت من اظتعٌت خيرج ال أسلوب اإلستفهاـ ىذه يف
 .السالـ عليو خضر النيب على موسى النيب طرحها اليت اإلجابة حقا

 

 في 37 اآلية في( kagum) تعّجب فهام بمعنىاإلست أسلوب 2. 3 جدولال
 الكهف سورة

 اإلستفهام أسلوب فيها تحتوي التي اآلية رقم
ا اٍلًكتىاًب الى يػيغىاًدري صىًغَتىةن كىالى كىًبَتىةن ًإالَّ أىٍحصىاىىاَما ُ  (ْٗ)ًؿ ىىذى

 

 

 

 

 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 27 اآلية توضح .0

 أفعاؿ كتاب ىو، كىذا(. Dan diletakkan kitab) ضع الكتابكك : قاؿ اهلل
فًتل آّرمُت . ككبَتة صغَتة خسيسة، كأفعاؿ نبيلة أفعاؿ فيها يوجد اليت األعماؿ



 

 Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutanمشفقُت ؽتا فيو )

terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya .)،ماعتم السيئة. أع ىذا  

 أننا يعٍت، كىذا( Dan mereka berkata: „Aduhai celaka kami)كيقولوف يويلتنا 
ا اٍلًكتىاًب الى يػيغىاًدري َما. حياتنا عيش يف إلمهالنا لنا بالنسبة كحادث خسارة حقا ًؿ ىىذى

 Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil) صىًغَتىةن كىالى كىًبَتىةن ًإالَّ أىٍحصىاىىا

dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya.) يوجد ال أنو أم 
 سيتم كلكن صدقة عمل أصغر حىت كال سواء حد على ككبَتة صغَتة كاحدة خطيئة
 .عليو كاحملافظة بعناية كتسجيلو كتابتو

 Dan mereka dapati apa yang telah merekaكقاؿ: ككجدكا ما عملوا حاضرا )

kerjakan ada (tertulis))، خيفي ما كل أخرل، كبعبارة .سيئة أك جيدة أعماؿ أم 
 .كاضحنا سيكوف

 لديو خائن كل: "قاؿ ، النب عن مالك، بن أنس عن أزتد، اإلماـ ركل
 البخارم اإلماـ اضتديث كركم". معو عليو التعرؼ ديكن الذم القيامة يـو يف راية

 .الصحيح كتأّما يف مسلم كاإلماـ

 ما كظيفة ،"  apa " يعٍت كىو ما، ىي اآلية ىذه يف الواردة أداكات اإلستفهاـ
 معٌت كىو آخر، معٌت لو أعاله لفظال إف. اسم بتفسَت اظتطالبة ىي نفسها ما

 سلوباأل ىذه سياؽك . اهلل ىو كاظتتكلىم بشر ىم لفظال ىذا يف اظتتكلم. التعجب



 

 يأيت عندما الدنيا يف يعيش بينما أفعالو كتاب يف دىشي إنساف عن تعبَت أنو على
 .القيامة يـو

 معٌت يف سلوباأل ىذه كتدخل األصلي، معناىا من خيرج سلوباأل ىذه
 السلوؾ كل يسجل الذم أفعاعتم كتاب من اإلنساف استغراب بسبب تعجوب
 .كلو الكتاب يف األكرب إىل األصغر من البشرم

 

 اإلستقرائية ج. طريقة

 ىذه كمفاىيمي، صحيح بشكل فهمها جيب مصطلحات ثالثة ىناؾ اللغة ميتعل يف
 اظتتعلقة االفًتاضات من غتموعة ىو اظتنهج. كالتقنية الطريقة ،اظتنهج: ىي الثالثة اظتصطلحات

 ىي الطريقة أف حُت يف النظرم، اظتستول على فقط ىو نهجاظت(. اللغة طبيعة) اللغة بطبيعة
 .ميالتعل لطريقة تطبيقات ىي ميالتعل نيةكتق. اللغة تدريس خطة

 أنشطة ىي مالتعلي تقنية ألف. ميالتعل أمناط أيضا ميالتعل تقنية تسمى ما كغالبا
 ككيف اظتدرب، على التقنية تعتمد. الدراسي الفصل يف مباشر بشكل اظتعلم تعليم لكيفية

 أكثر نفسها تقنيةال تطبيق يبدك. بالتعلم القياـ عند كإبداعو خيالو اظتعلم يستخدـ
 استدعاء ديكن لذلك،. أسلؤّم اظتعلموف ّٔا يعلم اليت الطريقة ىي التقنية ألف خصوصية،

 .فٍت اظتدرب
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. معلٌ كالت التعليم ألنشطة مرجع ىو نهجاظت ىذا أف نفهم أف ديكننا أعاله اظتخطط من
 من التقنية ىذه تولد بينما. ميالتعل خطط تصبح اليت ميالتعل طريقة كلدت نهج،اظت من مث

 تكوف عندما التقنيات من متنوعة غتموعة ستوٌلد اظتعلم يستخدمها طريقة كل فإف الطريقة،
 أسلوب فإف التدريس، أسلوب ىي التقنية ىذه أف ذكرنا أف سبق كما. الدراسي الفصل يف

 .شيء كل يف يشًتؾ ال التدريس يف معلم كل
51 

 الطريقة أف إال ،االستقرائية طريقة ىذا البحث يف الكاتب استخدـ حُت يف
 .األجنبية اللغات تدريس طرؽ إحدل ىي اإلستقرائية

 (.التتابع) مستمرة اظتشاركة، تعٍت لغة اإلستقرائية
يسمى  إستقراء ،معاصرة كبعبارة 52

Induksi (عكس deduksi)، أيضنا كأحياننا العاـ، اطتاص إىل من تنطلق تفكَت ريقةط كىي 
 .العاـ إىل شيوعنا األقل عن تنحرؼ
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 تقنية

 منهج

 1طريقة  0 طريقة 0 طريقة

 تقنية تقنية تقنية تقنية تقنية تقنية تقنية



 

 ىي طريقة اإلستقرائية. اظتعرفة اكتساب إىل يهدؼ عريب نقاش من جزء ىو دالقوع
 إعداد مث مثاؿ إعطاء خالؿ من الطريقة ىذه حتديد يتم. العربية اللغة ميلتعل األنسب الطريقة
 .القواعد

61
 

 طريقة ىي اظتستخدمة للقواعد العربية اللغة تعليم طريقة يف السابقة العادة كانت
 بعدـ اطترباء يوصي ذلك، كمع. مثلةاأل تليهاك  عدالقوا إعطاء أم ،اإللقائية األخبارية

 من العديد تقدًن يتم الطريقة ىذه يف. اإلستقرائية طريقة كاستخداـ الطريقة ىذه استخداـ
 .األمثلة ىذه من دالقواع حتديد يتم ذلك كبعد ،الطلبة كمعرفة كخربات ياةضت كفقا األمثلة

 ميتعلال طريقة كخطوات اظتواد إعداد عليو جيب د،قواع تعلم يف اظتعلم ينجح لكي
 مع كاحدة مرحلة تقف ال حبيث اطتطوات، من خطوة كل حق إعطاء مث مسبقان، دالقواع

 ،القواعد تعليم يف الواردة األمثلة إىل ينتبو أف أيضنا اظتعلم على جيب. األخرل اطتطوات
 فقرة اختيار كيفضل. يفهمواىم حىت كأفكارىم الطلبة معرفة مع يتعارض كال كاضح سهل،
 .اصتديدة القاعدة إىل تؤدم اليت األمثلة كل جتمع

 ىو طريقة اإلستقرائية تطبيق يف دتريره جيب الذم اظتثايل اإلجراء فإف ،للشاطيب كفقا
 َُ إىل االنتباه كجيب صاضتة تكوف أف جيب اليت كاالستنتاجات مقنع بياف على وؿاضتص

 بالقواعد يتعلق فيما اليت كاآلراء باللغة، تتعلق راءاآل كىي ،(اإلحتماالت العشرة) متغَتات
 احملرر ،(التصريف) الكلمة شكل يف بالتغيَتات اظتتعلقة كاآلراء ،(tata bahasa) النحوية

 ليست السؤاؿ يف االفتتاحية ،( مشًتؾ غامض،) مزدكج معٌت ذات سلوبأ ليس اظتعٍت
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 كهناية مقدمةالدقة يف  ،الدقة( الضمَت) إدراج على حتتوم ال ،(metaforis) غتازية كلمة
)عدـ  اظتنطقي الرفض على حيتوم كال( نسخ) القانوف إلغاء عن كالبحث ،(تقدًن كتأخَت)

 .اظتعرض العقلي(
62 

 الشريعة إرساء يف جترييب - استقرائي تفكَت طريقة األساس يف ىي يةاإلستقرائ طريقة
. كاضتديث القرآف أم اإلسالـ، يف القانوف مبصادر كثيقنا ارتباطنا يرتبط بالطبع ىذا. اإلسالمية

 ىي اليت األساسية كالقيم القواعد تصف فقط كاضتديث القرآف نصوص أف معركؼ ىو كما
 فهم ديكن حبيث التفكَت، من معينة طريقة النصوص ىذه مثل فهم يتطلب حبيث عاظتية،
 .منو قانوين حكم على اضتصوؿ ديكن ك ػتتواه خالؿ من وصالنص

 لتحديد الطرؽ أنسب من كاحدة ىي اإلستقرائية طريقة أف ،للشاطيب قاؿ كما
 شرح أجل من آّتهدات حتتاجو الذم الفقو اقًتاح يف متضمنة الطريقة ىذه. الشريعة مقاصد

 آيات بأف يؤمنوف اظتسلمُت أف من الرغم على ألنو. غَتىا أك القانونية اظتشاكل عن كاإلجابة
أك  اظتطلق غتيء ألف اظتطلقة، اضتقيقة على حتتوم( الصحيح النيب حديث ككذلك) القرآف

mutlak (اهلل)، النسبية للطبيعة كفقا نسيب لكنو ، مطلقا ليس"  القرآف آيات فهم كلكن 
 .سونف لإلنساف

النص اظتقصود ىنا . كالسياؽ النص ىو البحث موضوع يكوف ،اإلستقرائية طريقة يف
 أال جيب. أك غَت مشمولة يف النص مادة دادية بينما السياؽ ،يف النص الظاىر النظر ىو

 اإلسالمية ريعةللش ديكن حبيث. صحيح كالعكس اظتقطع، يف ظاىر مبعٌت اصتوىر معٌت يضر
 .هافي اقضتن أم دكف تتناغم، أف
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 .ىم رسخونية الذين العلماء يتبناه الذم ىو السياؽك  نصال يف فهم
 التدفق، ىذا 63

. كاضتديث القرآف معٌت معرفة يف كمرجع استخدامو يستحق الذم التدفق ىو ،لشاطيبل كفقا
 كيف الظاىر، حيث من كاضتديث للقرآف االىتماـ إيالء أمهية الشاطيب شرح اضتالة ىذه يف

 ،(جوىرم معٌت) فيو الواردة الشريعة معٌت يف النظر نفسو الوقت
 حظر اظتثاؿ سبيل على 64

 ىذه ذكر يتم مل. كاظتارجيوانا كاظتخدرات اإلكستاسي حبوب تناكؿ كحظر اآلباء ضرب
 يف كرد جوىرم فهم من عليها اضتصوؿ مت لكن ػتتوياتو، أك لفظيا سواءن  صراحةن  احملظورات

 .كاضتديث القرآف

 على اظتبٍت( metode induktif) االستقرائي اظتنهج القواعد متعلي يستخدـ
 فهم لتسهيل مصممة عربية تعلم إسًتاتيجية كتطوير التعاكف تصميم ىو اللغوية اظتصطلحات

 عرض من ميالتعل ىذا يبدأ. اإلطالؽ على عريب أساس لديهم ليس الذين للطلبة العربية اللغة
 الكلمات عرض من بداية كىي األكرب، اصتسيمات إىل الصغَتة اصتسيمات من اللغة جوانب

 ظتوضع التفسَتات رتل كىي عاـ، بشكل مث كمن اللغوية اظتصطلحات خالؿ من كتفسَتاهتا
 .سلوباأل يف الكلمات

 اللغوية، اظتصطلحات إىل تستند ستقرائيةاال طريقة القواعد ميالتعل منوذج يستخدـ
 الكاتب حياكؿ. دالقواع ميتعل يف ةبالطل يللتسه الكاتب صممو تصميم ىو النموذج كىذا
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 ىذه يف. اللغوية اظتصطلحات أساس على االستقرائي ميالتعل التعاكف خالؿ من تصميم
 :كىي خطوات، عدة ىناؾ الطريقة

 باستخداـ الكلمات شرح يتم. العربية باللغة الكلمات بشكل ميالتعل يبدأ .ُ
 ةبالطل فهم لتسهيل ظتصطلحا ىذا يستخدـ. كاللغوية اإلندكنسية اظتصطلحات

 ىو minum: مثاؿ. العربية اللغة قواعد يف الكلمات كمكانة الكلمات ظتعٌت
 .(drink) اإلؾتليزية يف مث" شرب" العربية باللغة موضحة إندكنيسية كلمة

 ىو ما لديها الكلمة ىذه. العربية باللغة الكلمات موقف جتسد الثانية اظترحلة .ِ
 سيتم مث. إخل معلومات أك مفعوؿ أك مصدر موقع ىو ما. سلوباأل يف اظتوقف

 .اظتخطط يف كاللغوياتاإلندكنسية  اظتصطلحات باستخداـ ذلك شرح
 عتا الكلمات سلوب،األ ترتيب يف. سلوباأل بنية إىل تذىب الثالثة اظترحلة .ّ

 أك ،فاعل ما مقصوده ىناؾ العربية اللغة يف اظتثاؿ، سبيل على. ؼتتلفة مواقف
 أك االندكنيسية يف اظتصطلحات باستخداـ ذلك تسهيل يتم مث عٍت،ي ماذافعل 

 .اللغوية
 بكلمات األكصاؼ تصميم مت. اللغة صتوانب الواسع الفهم الرابعة اظترحلة توضح .ْ

 العناصر أك للجوانب عامنا شرحنا االستنتاج يتضمن. استنتاجات أك موجزة
 .اظتوضحة

 
 
 



 

 الخامس بابال
 خاتمة

 
 
 اإلستنتاج . أ

 :أف استنتاج ديكن كاظتناقشة، النتائج إىل دان استنا
 من اظتعٌت خارج كمعنو ،ٕ اآلية الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ُ

 (.اإلىانة) التحقَت معٌت أم األصلي،
من  خارج كمعنو ،ُِ اآلية اآلية الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ِ

 .التأكيد معٌت أم األصلي، اظتعٌت
 اظتعٌت خيرج ال اآلية ىذه يف ،ُٓ اآلية الكهف سورة يف تفهاـاإلس أسلوب توجد .ّ

 .األصلي اظتعٌت من
 ال اظتعٌت اآلية ىذه يف ،ُٗ اآلية اآلية الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ْ

 .األصلي اظتعٌت من خيرج
 اآلية ىذه يف ،ّٕ اآلية اآلية الكهف الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ٓ

 .األصلي اظتعٌت من جخير  ال اظتعٌت
 خارج كمعنو ،ْٗ اآلية اآلية الكهف الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ٔ

 .تعجوبلل كمعنو األصلي، من اظتعٌت



 

 خيرج ال اظتعٌت اآلية ىذه يف ،َٓاآلية  الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ٕ
 .األصلي اظتعٌت من

 اظتعٌت من خيرج اظتعٌت ،ٕٓاآلية  الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ٖ
 (.اإلىانة) التحقَت مبعٌت األصلي،

 خيرج ال اظتعٌت اآلية ىذه يف ،ٔٔ اآلية الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ٗ
 .األصلي اظتعٌت من

 اظتعٌت من خيرج اظتعٌت ،ٖٔ اآلية الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .َُ
 (.اإلىانة) التحقَت مبعٌت األصلي،

 خيرج ال اظتعٌت اآلية ىذه يف ،ُٕ اآلية الكهف سورة يف اإلستفهاـ بأسلو  توجد .ُُ
 .األصلي اظتعٌت من

 خيرج ال اظتعٌت اآلية ىذه يف ،ْٕ اآلية الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ُِ
 .األصلي اظتعٌت من

 اظتعٌت من خيرج اظتعٌت ،ٕٓ اآلية الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ُّ
 (.اإلىانة) تحقَتال مبعٌت األصلي،

 خيرج ال اظتعٌت اآلية ىذه يف ،ْٗ اآلية الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ُْ
 .األصلي اظتعٌت من

 اظتعٌت من خيرج اظتعٌت ،َُِ اآلية الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ُٓ
 (.اإلىانة) التحقَت مبعٌت األصلي،



 

 ،سلوباأل ىذه يف ،َُّ اآلية الكهف سورة يف اإلستفهاـ أسلوب توجد .ُٔ
 .التأكيد مبعٌت اإلستفهاـ 

 

 االقتراحات . ب
 بشكل تعليمية مواد تقدًن علمللم كديكن. اظتعلم على مكالتعلٌ  التعليم عملية ؾتاح يعتمد

 ىي الطريقة اختيار يف الدقة ألف. الصحيحة الطريقة باستخداـ مصحوبنا كاف إذا جيد
 .اظترجوة ميالتعل أىداؼ حتقيق أجل من يةالتعليم اظتواد تقدًن يف األمور أىم من كاحدة

. عاـ بشكل كالقراء شخصيا الكاتب رؤل حتسن أف ديكن ىذا البحث نتائج أف نأمل
 أف اظتتوقع فمن البحث، ىذا خالؿ كمن كمسلمُت، لنا بالنسبة كاجب القرآف قراءة إف

 اظتتضمن اظتعٌت مفه على أيضان  بل فحسب، القراءة على يقتصراف ال القرآف قراءة عند رتيعنا
 .اضتياة ىذه إىل نشَت أف كديكننا حياتنا يف يتتبع أف ديكن نقرأه ما أف حىت. فيو

 

 ج. الخاتمة
 ديكن بإذنو ألنو كتعاىل، سبحانو اهلل إىل الكاتب سكب هلل كاضتمد هلل، اضتمد

خامت  ػتمد النيب كالسالـ على الصالة. الكاتب قبل من العلمية الرسالة ىذه من االنتهاء
 .شفاعتو يف يـو األخَت  نتطلع الذم ،النيب

 فإف كبالتايل العيوب، من العديد ّٔا تزاؿ ال رسالة  العلميةال ىذه أف الكاتب يدرؾ
 فوائد الرسالة العلمية عتذه يكوف أف كنأمل. القراء من كمقًتحات انتقادات يتوقع الكاتب
 .عاـ بشكل كالقراء للباحث
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