
 

 الفصل والوصل يف سورة الكهف
 (حنوية)دراسة حتليلية بالغية و 

 
 رسالة ادلاجستًن

 عداد:إ

 رضواندمحم 

 ٕٚٛٔٓٙٓٔٔٓٚٔرقم القيد 

 

 
 

 اإلسالمية احلكومية  أنتساريجامعة 
 الدراسات العليا

 العربيةقسم تعليم اللغة 
 بنجرماسني

 م 0202
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 الفصل والوصل يف سورة الكهف
 (حنوية)دراسة حتليلية بالغية و 

 رسالة ادلاجستًن
 مقدم إلستيفاء بعض الشروط للحصول على درجة ادلاحستًن

 يف قسم تعليم اللغة العربية 

 عداد:إ

 رضواندمحم 

 ٕٚٛٔٓٙٓٔٔٓٚٔرقم القيد 

 
 

 اإلسالمية احلكومية  أنتساريجامعة 
 الدراسات العليا

 قسم تعليم اللغة العربية
 بنجرماسني

 م 0202
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 رالشعا
 ِبْسِم  هللِا  الرَّْْحَِن  الرَِّحْيمِ 

سَۡتجِۡب َلُكمۚۡۡ ِإنَّ َوَقاَل َربُُّكُم 
َ
ٱۡدعُىِنٓي أ

 ٱلَِّذيَن َيسَۡتۡكِبُزوَن َعۡن ِعَباَدِتي 

 سََيۡدخُُلىَن َجَهنََّم َداخِِزيَن 
 (ٓٙ)سورة غافر : 

 

 

 

 

 

 ْدِعيَُّة ُمخُّ اْلِعبأادأِة قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص : الأ 

 )رواه الرتمذي من أنس بن مالك(
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 رسالةتقرير جلنة ادلناقشة العلمية على تصحيح ال
 

الفصل والوصل يف بناء على توجيهات السادة ادلناقشٌن بتصحيح ادلاجستًن حتت عنوان "
، رقم دمحم رضوان الباحث" ادلقدمة من (حنوية)دراسة حتليلية بالغية و سورة الكهف 

يف تعليم اللغة العربية يف  لنيل درجة مرحلة ادلاجستًن ٕٚٛٔٓٙٓٔٔٓٚٔالتسجيل: 
ة جذو احل ٖٔم ادلوافقة  ٕٕٔٓيوليو ٖٕادلنعقدة يف يوم اجلمعة التاريخ  اجللسة العلمية

بتكميل مجيع ادلالحظات ومت تصحيحا  حيث أن الباحث قد قام .هـ ٕٗٗٔ
 حسب توجيهات السادة العضاء.

 
 التاريخ التوقيع جلنة ادلناقشة الرقم

 25/03/2022  ادلاجستًنسيف احلاج فيصل مبارك الدكتور  ٔ

 Maret 2022 15  ادلاجستًن أمحد فهمي عارف احلاجالدكتور ذ االست ٕ

   ادلاجستًن أمحد مراديالدكتور  ٖ

 ادلاجستًن وية نورفطالدكتورة  ٗ
 

21 Maret 2022 

 مدير الدراسات العليا
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 
 الستاذ الدكتور احلاج سيف الدين سبدا ادلاجستًن

 ٖٜٕٜٔٓٓٔٓٙٛٔٔٙٓٛ٘ٔرقم التوظيف: 



 و 
 

 إقرار الطالب
 كاآليت:  أدانه وبياانيت أان ادلوقع

 : دمحم رضوان  االسم الكامل
 ٕٚٛٔٓٙٓٔٔٓٚٔ:   رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية   القسم
 : الدراسات العليا   الكلية

أقر أبن ىذا البحث الذي حضرتو الستفاء شرط لنيل درجة ادلاجستًن يف تعليم اللغة 
العربية كلية الدراسات العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن حتت 

 عنوان:
 الفصل والوصل يف سورة الكهف
 )دراسة حتليلية بالغية وحنوية(

حضرتو وكتبتو بنفسي وما زورتو من إبداع غًني أو أتليف آخر. وإذا ادعى أحد استقباال 
 أنو من أتليفو وتبٌن أنو فعال ليس من حبثي فأان أحتمل ادلسؤولية على ذلك.

 

 ٕٕٔٓيوليو   ٖٔبنجرماسٌن،       
 اإلقرار توقيع صاحب      
 
 
 دمحم رضوان      
 ٕٚٛٔٓٙٓٔٔٓٚٔرقم القيد:       
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 تقديرالشكر و ال

احلمد هلل رب العادلٌن، و الصالة و السالم على سيدان ادلرسلٌن دمحم صلى هللا  
 عليو و سلم، الذي أنزل إليو القرآن خبًن اللغات

قد متت كتابة ىذه الرسالة العلمية لنيل درجة ادلاجستًن يف قسم تعليم اللغة 
العربية يف الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية، فيسرين أن أقدم جزيل 

 الشكر و التقدير إىل من قد ساعدين على كتابة ىذه رسالة ادلاجستًن، و ىم : 

دلاجستًن، كمدير كلية الدراسات العليا جامعة سيف الدين سبدا ا فضيلة الدكتور -ٔ
 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرمسٌن.

فضيلة الدكتور احلاج فيصل ادلبارك سيف ادلاجستًن، كرئيس قسم تعليم اللغة  -ٕ
 العربية كلية الدراسات العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرمسٌن.

دكتور احلاج أمحد فهمي عارف ادلاجستًن و فضيلة ادلشرفان ادلكرمٌن الستاذ ال -ٖ
ادلاجستًن، على إرشدمها وتوجيههما و تشجيعهما للباحث  وية نورطف ةالدكتور 

يف كتابة ىذه رسالة ادلاجستًن. فلهما من الباحث كل الشكر والتقدير وجزامها 
 هللا عين خًن اجلزاء. 

ات العليا جامعة أنتساري الساتيذ ادلعلمٌن  قسم تعليم للغة العربية كلية الدراس -ٗ
اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ترقية 

 نتائج ما قدموه من العلوم و ادلعارف والتشجيع. وجزاىم هللا عين خًن اجلزاء.
احملرتمان اللذان قد ربياين و رمحاين، وشجعاين دئما لطلب العلوم الوالدان و  -٘

 ين للقيام ابلداب العاليةالنافعة، و وجها
 الشكر اجلزيل جلميع أصدقائ يساعدوين إلنتهاء ىذه رسالة ادلاجستًن. و  -ٙ

 عسى هللا أن ينفع ىذه رسالة ادلاجستًن للباحث و للقارئٌن. آمٌن
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 مٕٕٔٓيوليو  ٖٔبنجرماسٌن،         

 الباحث        

 

 رضواندمحم     
ٕٔٚٓٔٔٓٙٓٔٛٚ 
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 هداءاإل
 

 احملبوبٌن إىل والدّي دراسة العلمية ىداء ىذا الإ

 و إىل أساتيذي احملبوبٌن و أستاذايت احملبوابت

 و إىل أصدقائي احملبوبٌن 

 واحلماسة والعلوم النافعةالذين يعطونين الدافعة 

 إلنتهاء ىذه رسالة ادلاجستًن 

 وليس يل كلمة أمجل و أحسن ذلم

 غًن الشكرا اجلزيل

 

 

 

 جزاكم هللا خري اجلزاء
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 ملخص البحث
" الفصل والوصل يف سورة الكهف )دراسة حتليلية بالغية وحنوية(". 0202دمحم رضوان، 

رسالة ادلاجستًن بقسم تعليم اللغة العربية يف الدراسة العليا جبامعة 
اإلسالمية احلكومية أنتساري بنجرماسٌن. ادلشرف الول الستاذ 

وية طلثاين والدكتورة فالدكتور احلاج فهمي عارف ادلاجستًن وادلشرف ا
 نور ادلاجستًن.

 الفصل والوصل، القرآن، بالغية، حنوية، سورة الكهف الكلمات الرئيسية :
. معرفة اآلايت اليت تشتمل على الفصل ٔالىداف:  ثالثوىذا البحث يهدف إىل 

 سورةفيها الفصل والوصل . يشرح موقع إعراب الفصل والوصل من اآلايت اليت تتضمن ٕوالوصل، 
نوع البحث ىو البحث النوعي دبنهج ف. مواضع الفصل والوصل يف سورة الكه. يشرح ٖ الكهف

البحث ادلكتيب. وعينة البحث ىي الفصل والوصل و ومواقعها يف اإلعراب ومواضعها ادلوجودة يف 
 .ذا البحث ابستخدام أسلوب التوثيقاآلايت القرآنية يف سورة الكهف. وأما أخذ البياانت يف ى

طريقة حتليل البياانت يف ىذا البحث استخدام حتليل ادلضمون ووصف البياانت من كل الفصل 
ونتائج ىذا البحث ، والوصل ومواقعها يف اإلعراب ومواضعها يف سورة الكهف من القرآن الكرمي

من الفصل والوصل يف سورة الكهف، الفصل والوصل آايت اليت تشتمل من ( ٘ٛ). مخسة ومثانون ٔىي:
( والوصل مثانية وستون ٗٓٔمن الفصل مائة وأربعة )(، ٕٚٔ) وإثنان وسبعونمائة يف سورة الكهف 

، منها مائة مخس من االستئنافية، وأربعة وأربعون من مقول ٖٕٗموقع إعراب الفصل والوصل . ٕ (. ٛٙ)
ية من النعت، واثنان اسم إن، القول،  وواحد وعشرون من صلة ادلوصول، واثنتا عشر من حال، ومثان

وثالثة من خرب إن، وأربعة من ادلبتدأ، وإحدى عشر من خرب مبتدأ، واثنان من مضاف إليو، واثنان من 
فعل شرط، ومخسة عشر من جواب الشرط، واثنان من سد مسد ادلفعول، واثنان من خرب أصبح، وواحد 

قسم، وواحد منادى، وواحد جواب الندى،  من اجلر واجملرور، مخسة من مضاف إليو، وواحد من جواب
مواضع الفصل والوصل يف سورة الكهف، وىي الفصل من كمال . ٖ وواحد اسم كان، وواحد خرب كان

، الوصل من إثنانومن شبو كمال االتصال ومن كمال اإلنقطاع ستة وأربعون،    ،ستة ومخسوناالتصال 
 وعشر.ثالثة حمل من اإلعرب  ، ومنمخسة ومخسون اخلربية واإلنشائية لفظا ومعىن أو معىن فقط
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ABSTRACT 

M. Ridwan, 2021 "Al-fasl and Al-wasl are contained in Surah Al-Kahf 

(Analytical Study of Balaghah and Tarkib)". Thesis, 

Postgraduate Arabic Language Education Antasari State 

Islamic University Banjarmasin, Supervisor I : Prof. Dr. H. 

Ahmad Fahmy Arief, MA and Supervisor II: Dr. Fatwiyyah 

Nur, Lc, M.Pd 

Keywords: Fasl and Wasl, Al-Quran, Balaghah, Syntax, Surah Al-Kahf 

In this research has three objectives: 1. Knowing the verses contained in 

the words Fasl and Wasl. 2. Knowing the position of I'rab. 3. Knowing the places 

of Fasl and Wasl. The type of research used in this study is qualitative research 

with library research methods. The object of this research is the verses that 

contain fasl and wasl, their position, and the places contained in Surah Al-Kahf. In 

this study using documentation techniques in taking the sampling of objects. In 

this study, the data analysis technique  uses content analysis and describes data 

about any verses of the Koran containing the words Fasl and Wasl, the position of 

Fasl and Wasl, and places of Fasl and Wasl in Surah Al-Kahf. In this study the 

conclusions are: (1) Eighty-five verses that include from chapter and wasl in Surat 

Al-Kahf, from chapter and wasl in Surat Al-Kahf one hundred and seventy-two, 

from chapter one hundred and four and wasl in sixty-eight. (2) there are 243 i'rab 

positions in fasl and wasl in surah al-kahf (3) The places of separation and 

connection in Surat Al-Kahf, which is the chapter of the perfection of 

communication 56, and of the perfection of interruptions of 46, and of semi-

completion of communication 2, the connection of predicative and construction in 

word and meaning or meaning only 55, and from the place of expressions of 13. 
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ABSTRAK 
M. Ridwan, 2021 “Al-Fasl dan Al-Wasl dalam Surah Al-Kahfi (Studi Analisis 

Balaghah dan Sintaksis)”. Pembimbing I: Prof. Dr. H. 

Ahmad Fahmy Arief, MA dan Pembimbing II: Dr. 

Fatwiyyah Nur, Lc, M.Pd 

Kata Kunci : Al-Fasl dan Al-Wasl, Balaghah, Sintaksis, Al- Kahfi 

 Pada penelitian ini terdapat tiga tujuan: 1. Mengenal ayat-ayat yang 

terdapat pada kata Al-Fasl dan Al-Wasl. 2. Menjelaskan kedudukan I’rab. 3.  

Menjelaskan tempat-tempat wajib Al-Fasl dan Al-Wasl. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka. Subjek 

penelitian ini adalah seluruh Al-Fasl dan Al-Wasl, kedudukannya, dan tempat-

tempat wajib Al-Fasl dan Al-Wasl yang terdapat dalam Surah Al-kahfi. 

Sedangkan pengambilan sampel objek dalam penelitian menggunakan teknik 

dokumentasi. Teknik pengolahan data didalam penelitian ini terdiri dari 

identifikasi data, pengkodean data, tabel, dan penjelasan data. Pada penelitian ini 

dalam teknik analisa data menggunakan konten analisis dan menggambarkan 

data-data tentang Al-fasl dan Al-wasl dan kedudukannya pada ayat al-quran. 

Adapun simpulan dalam penelitian ini: 1. ada 85 ayat yang terdapat Al-fasl dan 

Al-wasl didalam surah Al-kahfi. 2. terdapat 243 kedudukan i’rab pada Al-Fasl dan 

Al-Wasl di surah Al-Kahfi. 3. Tempat-tempat Al-Fasl dan Al-Wasl dalam surah 

Al-Kahfi, Al-fasl ada beberapa tempat yaitu dari kamalulittshol ada 56, dari 

kamalulinqitho’ ada 46, dari syibhu kamalulittishol ada 2, sedangkan Al-wasl, ada 

beberapa tempat yaitu dari khabariyyah atau insyaiyyah ada 55, dari kesamaan 

dalam ‘irab ada 13. 
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 حمتوايت البحث

 الصفحة            ادلوضوع

 أ…………………………………. صفحة الغالف 

 ب…………..…..………………... صفحة ادلوضوع 

 ج………………..……………………… إىداء 

 د………………………..…..…………. ادلوافقة 

 ه………………………..…. تقرير جلنة ادلناقشة العلمية 

 و……………………….…..……….إقرار الطالب 

 ز………………..……………..… الشكر والتقدير 

 ط………………..……………………… إىداء 

 ي………………………....بحث ابللغة العربية ملخص ال

 ك………………………. ملخص البحث ابللغة اإلجنليزية 

 ل .…………………..…غة اإلندونسية ملخص البحث ابلل

 م………………………………… وايت البحث حمت
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 الباب األول

 ادلقدمة

 ٔ ................................................ خلفية البحث  - أ

 ٙ ............................................... مشكلة البحث     -ب

 ٙ ...............................................  أىداف البحث     -ج

 ٙ ................................................... البحث  أمهية    -د

 ٚ ............................................... التحديد اإلجرائي    -ه

 ٛ ................................................. الدراسة السابقة    -و

 ٓٔ ...................................................ىيكل البحث    -ز

 الباب الثاىن

 اإلطار النظري

 ٔٔ .......................................... مفهوم الفصل والوصل - أ

 ٕٔ .........................................  مواضع الفصل والوصل    -ب

 ٕٔ .........................................  حملة عن سورة الكهف     -ج

 

 



 س 
 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 ٕ٘ ..................................................... نوع البحث - أ

  ٕٙ  ..............................................  البياانت ومصادرىا - ب

 ٕٙ ........................................... مجع البياانت  أسباب     -ج

 الباب الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 ٜٕ ............................................ سورة الكهفاللمحة    -أ 

 ٖٓ ................................................ عرض البياانت  -ب 

 ٖٓ ........... الفصل والوصل يف سورة الكهفاآلايت اليت تتضمن   .ٔ

 ٜٖ .............. سورة الكهف يف فصل والوصلموقع اإلعراب من ال .ٕ

 ٔٙ ................ مواضع الفصل والوصل يف سورة الكهفتصنيف  .ٖ

 ٓٚ ..................................................  حتليل البياانت -ج 

    ٓٚ ............ اآلايت اليت تتضمن الفصل والوصل يف سورة الكهف  .ٔ

 ٛٚ .............. سورة الكهف يف فصل والوصلموقع اإلعراب من ال. ٕ

 ٕٓٔ ............... مواضع الفصل والوصل يف سورة الكهف تصنيف.  ٖ



 ع 
 

 الباب اخلامس

 اخلامتة

 ٜٕٔ ...................................................... خالصة البحث  - أ

 ٖٓٔ ................................................... توصيات البحث -ب 

 ادلراجع  ادلصدر قائمة

 السًنة الذاتية

 

 


