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 الباب األول 
 املقدمة

 خلفية البحث - أ

القرآن الكرًن ىو كتابنا العظيم من اعًتفوا أهنم مسلم، وىو أعظم معجزات اليت 
والقرآن الكرًن ىو معجزة  أعطاىا هللا حملمد ملسو هيلع هللا ىلص ىدى للناس ورمحة وشفاء للمؤمنُت.

أنزل على دمحم هللا اإلسالم اخلالدة اليت يزيدىا التقدم العلمي إال رسوخا يف اإلعجاز، 
القرآن ىو  ٔملسو هيلع هللا ىلص ليخرج الناس من الظلمات إىل النور ويهديهم إىل الصراط ادلستقيم.

فئوا نور هللا من خالل أيضا معجزة أبدية البالغة الصمت اخلرباء الذين يريدون أن يط
 ٕاألشعارىم.

أن يكون احملتوى زلدًدا ، ومتفًقا عليو من ومفهوم اللغة أبهنا: نطام صويت رمزي، 
 ٖ.قبل رلموعة معينة ، ويستخدمو أعضائها يف التفكَت والتعبَت والتواصل فيما بينهم

ختتلف من حيث لكل فرد أىدافو اخلاصة. والعديد من اللغات. عرب هبا تاللغة: ألفاظ 
من حيث ادلعٌت ، أي أن ادلعٌت الذي يتخلل الضمَت الشخص ىو ، متحدد  النطق

 ٗ.يعرب عنو بكلمة أخرى غَت األخرى واحد، لكن اجلميع
اللغة أيضا ىي مفتاح العلوم. وكذالك ىي آلة االتصال والتفاعل بُت الشخص 

ل اآلراء من خالل الكلمات لنقواجملموعة يف اجملتمع. واللغة إحدى ادلهارة من الشخص 

                                                
 ( ص.مورااباي: منشورات العصر احلديث، )سمباحث يف علوم القرآن مناع القطان،1

2
 M.Faiz al-Math, Keistimewaan Al-Quran (Jakarta: Gema Islam Press, 1990), h. 99 

 ٖٓ(، ص. ٕٕٓٓ)القاىرة: دار الفكر العريب، ، تدريس فنون اللغة العربية علي مدكور،3

 ٚم(، ص. ٕٚٓٓوت: دار الفكر، َت )ب ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييٍت، 4
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والعبارات ادلنطقية وادلنهجية اللغة معٌت الواسع أداة التفاىم ووسيلة التعبَت عما ابلنفس 
 ٘بُت طوائف ادلخلوقات.

وعند عبد  ٚ.إهنا األصوات اليت يعرب هبا اجلميع عن أىدافهم ٙالّلغة عند ابن جٍت
ابستخدام اللغة يستطيع اإلنسان أن  ٛصال.ىي آلة كالمّية اليت تستخدم لالتاخلَت الّلغة 

يتصلوا مع اإلنسان الغَت سواء كانوا من جيل أو بالد متساو أم من جيل أو بالد 
متفّرق. وىذا يّتجو إىل البيان أن وظيفة الّلغة زلتاج جّدا ألن كل اإلنسان ال يستطيعون 

 أن يتعاملوا حبسن الّتعامل من غَت استخدامهم الّلغة.
أنزذلا هللا وخصائصو العظيمة وأىم ما دييزه لغة القرآن الكرًن اليت العربية  إن اللغة

لآُكْم تَ ْعِقُلْوَن )يوسف: : إَّنآ أَنْ زَْلَنُو قُ ْرآًًن َعَربِيًّا َلعَ يف كتابنا العظيم ، قالتعاىل ىداية للبشرية
، أي أهنا نزلت آنلغة العربية للقر تشَت ىذه اآلية إىل الىيلي يف كتابو  كتب وىبة الز،  (ٕ

 ٜ.وسعها ، ومعظمها حيمل معٌت الروحعلى دمحم العرب ابللغة العربية ، وىي أفصح لغة وأ
يكتب اتريخ العريب أنو يف العادة العامة لألمة العربية ىو مولعا جعل الشعر. ألن 

يف البيئة يف حياهتم ولغتهم اليت الشعرية، ولساهنم فصيحا جدًا و عاماًل قواي ليعضد ذلم 
ليست رلرد  تعتقد أن القصيدة ىو العادة. يف شعر، الشاعر  صنع القصائد اجلميلة. فإهنم

                                                
، )مصر: دار ادلعارف، تعليم اللغة العربية دراسات حتليلية ومواقف تطبقيةحسُت سليمان قورة، 5

 ٚٔالطبعة األوىل، ص.(، ٜٕٜٔ

 أبو الفتح ابن جٍت.6

 ٖ( ص. ٜٕٓٓ، Malang: UIN-Malang Press)، فقو اللغة العربية، أوريل حبر الدين7

8 Abdul Chaer. Psikolinguistik Kajian Teoritik. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). Hal: 30. 

 ٜٚ٘(، ص. ٖٕٓٓ)دمشق: دار الفكر،  ،وادلنهجالتفسَت ادلنَت يف العقيدة والشريعة  وىبة الزىيلي،9
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عره، ولكنو اىتمام مجال اللغة وارتفاع معٌت فيو. بُت العلم كتابة كلمة يف ىيكل ش
 ٓٔالدراسة احملسنات ويصنع مع دراسة أسلوب اللغة اجلملة ىو العلم البالغة.

، واألكثر شرفًا ىو أدىن مستوى يف توى يف علم اللغةىذا ىو أعلى مسأما البالغة 
يظهر ادلعٌت احملدد ، مث حيكم عليو حىت يصل إىل كلمات الىت تبدأ أبلفاظ ىى  الكالم

 ٕٔ.وصف الكالم وادلتكلم حبيث يقال بطالقة وبليغةويف اإلصطالح ٔٔ.وعبارات بطالقة
يستطيعون إيصال الكلمات وادلتحدثون الذين ال ، الوصول واالنتهاءالبالغة لغة 

. والبالغة يف اليت ينتهي هبا األمر يف نفوس ادلستمعُت يكون ذلا أتثَت شديد عليهم
، ن يًتك انطباعاً مجياًل يف الروحجيب أن يكون اخلطاب بليغاً وقوايً وفنياً ، وأاإلصطالح 

ض يعر كانت البالغة ىي  ٖٔ.بلد الذي يتحدث فيو، وللمخاطبوأن يكون مالئمًا لل
مع مالءمة  ، ذلا أتثَت ىائل على الروح، ادلعٌت الرمسي بوضوح بعبارات صحيحة وطالقة

هبذا التعريف السابق  ٗٔ كل خطاب للبلد الذي يقال فيو ، واألشخاص الذين خياطبهم
العلم الذي يسعى من خالل التواصل ، لفظًيا أو خلفًيا إىل ادلتحدث مع غة البأن علم ال

 . طريق الكالم أو عن طريق التعبَتات ادللطفة يف النطق وادلعٌت والبنيةاآلخرين ، إما عن 
 .ىي علم ادلعاين وعلم البيان وعلم البديع أقسام البالغة ثالثة أقسام

                                                
مكتبة اذلداية،  ، )سورااباي:قواعد اللغة العربية حضرات حنفى بك نصف ودمحم بك دايب وغَته،ٓٔ

 ٗٓٔ(. ص: ٜٔٙٔ

 ٖ(. ص: ٕٓٔٓ ،، )بَتوت: دار الكاتب العلميةاإليضاح يف علوم البالغة اخلطيب القزويٍت،ٓٔ

 ٗ، )دار الشاكرين(. ص: الواضح يف علم البالغةدليل  دمحم شكرى بن أنس،ٔٔ

 ٘(، ص. م ٜٜ٘ٔجدة : مطبعة الثفر،، )تيسَت البالغة، أمحد قالش13

 ٜ-ٛص. ، م(ٜٔٙٔ -ى   ٖٔٛٔ ،دار ادلعارف ، )بَتوت:البالغة الواضحةعلي اجلارم ومصطفى أمُت، 14
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علم و ٘ٔ العلم حيث يعرف شرط الكلمة العربية يطابق الظرفعلم ادلعاين ىو 
 ،يف صورة تشبيو مجيلةوديكن وضعها ، ةقيطر  متنوعةديكن عمل معٌت واحد البيان ىو 

الغرض منو ىو حتسُت يع ىو علم البدو ٙٔالعقلى، الكناية. از ادلرسل،اجمل اإلستعارة،
واحلفاظ على الداللة  ،القدرة على التحدث بعد احلفاظ على التوافق كما ىو مطلوب

 .واضحة وخالية من التعقيدات األخالقية
ة بعد  كلمعلى بعض، والفصل تركو، فإذا أتت   اتمكلالوصل عطف بعض ال

إما أن يكون ذلا زلل من اإلعراب، أوال، وعلى األول، إن قصد  ة، األولكلم
ت عليها كادلفرد، فشربط كونو مقبوال ابلواو وصلتشريك الثانية ذلا يف حكمو 

 .ٚٔوحنوه
ويبدأ شر أايت سورة الكهف أنزل يف مدينة ادلكة مسي ادلكية، ىناك مائة وع

 أربعتضمن ىذه السورة تو  ، واإلقرار بعظمتو وغرورتو وجاللو وكمالوحبمد هللا وتقديسو
 نيب وقصة ،ادلهم ان تثبت االديان و االديان حضرتكالكهف:  قصص ىي: قصة أصدقاء

، وقصة ذو القرنُت: طلب العلممتواضع يف خضر: وىي قصة  ونيب عليو السالم موسى
وقصة صاحب  .ابلتقوى والعدل على بسط سلطانو على الدنيا أعطاه هللا قوة مالكوىو 

وتقوية ارتباطو ابهلل وعالقتو وىذه قصة النية من مقدمتو إىل بناء قلب ادلؤمن، اجلنتُت: 
 وىذه القصص يقدمها القرآن أبسلوب سلتلفة. . الة الكفر واحلقد من نفوس العبيد، وإز بو

 

                                                
 ٕٕم(، ص.  ٕٚٓٓادلختار، ، )القاىرة: مؤسسة اإليضاح يف علوم البالغةعبد احلميد ىندوي، 15

 ٖٖٔص.  ،م(ٜٔٙٔ -ى   ٖٔٛٔ ،دار ادلعارف ، )بَتوت:البالغة الواضحةعلي اجلارم ومصطفى أمُت، 16

(، ٜٔٚٔ الكتب العلمية،، )بَتوت:دار التلخيص يف علوم البالغة، جالل الدين دمحم بن عبد الرمحنٚٔ
 ٘ٚٔص. 
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الذي  يوجد من الفصل والوصل سورة الكهفويف القرآن الكرًن خصوصا يف 
، سورة الكهفاليت توجد فيها من  منها يف آية من اآلايت ،سيبحث يف ىذا البحث

َواِىِهْم. ِإْن }منها يف قولو تعاىل " َما ذَلُْم ِبو ِمْن ِعْلٍم وآاَل اِلآبئِِهْم َكبُ َرْت َكِلَمًة خَتْرُُج ِمْن أَف ْ
ُلَوُىْم أَيُّهْم }:تعاىلقال و  .(٘{ )يَ ُقْوُلْون ِإالآ َكِذابً  ِإًنآ َجعْلَنا َما على اأَلرِض زينًة ذلا لِنَ ب ْ

ففي ادلثال األول جتد أَن  (.ٛ-ٚ{ )َأْحَسُن َعَماًل. َوإًنآ جلعلون َما عليها صعيدا ُجُرزًا
َواِىِهمْ  لفظ " ى  " ولفظانِإْن يَ ُقْوُلْون ِإالآ َكِذابً و لفظ "" خَتْرُُج ِمْن أَف ْ . ففي الفصلُيسمآ

 خربي ويسمى الوصل اتفقا يف كالم ٛ-ٚيف األية ادلثال الثاين 

من كالم  . 18البالغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصلعلم قيل للفارسى: ما 
 .عميقا يشعر ابلفضول ويريد أن يعرف ، الباحثالفارسي
غالبا ما يقرأ يف ، ألن ىذه السورة يف ىذه الرسالة ر سورة الكهفاتمث الباحث خي 

اليت حتتوي على  توجد فيها كثَت من الفصل والوصل وكثَتة من القصصو  ليلة اجلمعة
 .احلكمة

الفصل  عن سابق، فيشعر الباحث ابىتمام لبحثابلنظر إىل تصوير ادلذكور ال
الفصل ":وضوعيف البحث العلمي حتت ادل يف القرآن الكرًن عميقا ويكتبو والوصل
 ".الكهفسورة يف  والوصل

 ومن خلفية البحث ادلذكور فالباحث خيًت ويثبت للموضوع :
  سورة الكهفيف  الفصل والوصل

 
 

                                                
ادلعاين،  –البالغة  -أساليب بالغية، الفصاحة أمحد مطلوب أمحد الناصري الصيادي الرفاعي، 18

 ٗٛٔالكويت(، ص.  –)وكالة ادلطبوعات 
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 البحث مشكلة -ب
كما البحث وىي  ة البحث ادلذكورة وجد الباحث أن ادلشكلة يف ىذا ومن خلفي

 :يلي
 ؟الكهف سورة الفصل والوصلها في تضمناليت ت ايتاآلىي  ما -ٔ

 الفصل والوصلفيها إعراب الفصل والوصل من اآلايت اليت تتضمن  موقع كيف -ٕ
 الكهف؟ سورة

  ؟ سورة الكهفيف  الفصل والوصل مواضعتصنيف  ما ىي -ٖ

 

  أهداف البحث -ج
 :مناسبا أبسئلة البحث فأىداف ىذا البحث ىو

 سورة الكهف  هافي الفصل والوصلاآلايت اليت تتضمن فيها  شرحل -ٔ

 الفصل والوصلفيها إعراب الفصل والوصل من اآلايت اليت تتضمن  موقع شرحل -ٕ
 الكهف سورة

 يف سورة الكهف الفصل والوصلمواضع  شرحل -ٖ

 

 البحثأمهية  - د
 :يرجى أن ذلذا البحث كثَت ادلنفعة منها التالية

 النظرية -ٔ

ىذا البحث يرجى أن يعطي الفائدة نظراي، وأنقصها أنو كان ينفع يف إعطاء الفكر 
 .الًتبية خصوصا تربية الّلغة العربّيةلعامل 

 التطبيقّية -ٕ
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 أوال للكاتب
اآلايت  يف آية من الفصل والوصلىذا البحث يزيد بصَتة الكاتب يف أمهّية من 

 .اليت توجد فيها من سورة الكهف
 .اثنيا للمؤّسسة العلمّية

الطالب ىو مدلول إجيايّب لرفع جودة ادلؤّسسة العلمّية القائمة، ويتضّمن خاّصا 
 .الذين ىم فيها واحلكومة عاّما

  للمدرساثلثا 
يزيد ثروة من اللغة لمدرس عن أسلوب اللغة العربية و ل ىذا البحث يزيد بصَتة 

 العربية يف النطق والكتابة 
 للعلومرابعا 

 .ادلاّدة اإلخباريّة للكاتب مستقبال يف ادلشكلة ادلشاهبة للبحث ادلتعّمقة  (أ
وجد اليت وجد يف آية من اآلايت اليت ي الفصل والوصل عنزايدة العلم الذي يتعلق  (ب

 .سورة الكهففيها من 
اإلسالمّية احلكومّية خزنة دلكتبة كلّية الًتبّية ومكتبة ادلركز جبامعة أنتساري  (ج

 بنجرماسُت.
 

 تحديد اإلجرائيال -ـه
من ىذا البحث ليكون القارئ يتخّلع عن  وضوعيقصد الباحث بشرح ما يف ادل 

 :، أما ىو كما يف اآليت وضوعخطإ يف فهم ىذا ادل
يف اللفظ وادلعٌت أو الوصل مجع وربط بُت اجلملتُت ابلواو خاصة لصلة بينهما  -ٔ

 لدفع اللبس
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الفصل ترك الربط بُت اجلملتُت، إما ألهنما متحداتن لفظا ومعٌت أو مبنزلة  -ٕ
 ادلتحدتُت، وإما ألنو ال صلة بينهما يف اللفظ أو يف ادلعٌت 

ىذه السورة أربع قصص  ،وذلا مائة عشر آايتسورة الكهف من سور ادلكية،  -ٖ
ىي: قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب اجلنتُت وقصة موسى مع خضر 

 القرنُت. وقصة ذو
قيمة  بيل تقدًنستصلة واد ادلدلواتوي على النظرايت سة حتغية: ىي دراالبسة درا -ٗ

ثة لديها ثال يتاللغة العربية ال غة ىو فرع من العلوم يفالغية. علم الب البالَتالتعب
 .والبيان والبديع ادلعاينىو علم و فروع، 

ىذا البحث يركز يف دراسة حنوية على ىذه الرسالة من موقع  دراسة حنوية: -٘
 اإلعراب فقط.

الفصل والوصل يف سورة إذا نتج من ىذا التحديد فأن ادلقصود من "
 الفصل والوصل يف سورة الكهف" ىو نشاط التحليل أو حبث عن الكهف

 ابذلدف لزايدة العلم يف تلك السور.
 

 السابقة اتالدراس -و
الفصل والوصل يف سورة الذي كتب الباحث حتت ادلوضوع "وإن البحث 

. ومن الدراسات السابقة اليت تتعلق ابدلنهج وما حولو، ذكر الباحث البحث "الكهف
 اجلامعي كما يلي :

 ابدلوضوع ٕٚٔٓسنة Asep fathurohman dan Mira rubiawati  ما كتبهيتالرللة  -ٔ
Analisis makna dan fungsi Huruf wawu dalam surat Yasin dan Ar Rahman 
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serta implikasinya dalam pembelajaran Nahwu  . عنيبحث  جمللةا هيف ىذ 
 حتليل معٌت ووظائف حروف الواو يف السورة يس والرمحن.

 Al-Wawu“ابدلوضوع  ٕٚٔٓسنة  ،Abdul Wahidو البحث العلمي الذي كتب -ٕ

dalam QS. Yasin (Suatu analisis gramatikal dan semantik)”  نتيجة يف ىذه 

مبحث عن حروف الواو عند العلم النحو كما يبحث الباحث لكن البحث ىي 
 يف علم ادلعاين وىو الفصل والوصل.

، ادلواد التعليمية دلادة 2019سنة Syarifuddin dan Burhanudin  هاكتب  يتال رللة -ٖ
كل علم ادلعاين عن حتليل  يبحث  جمللةا هيف ىذالبالغة على أساس األايت القرآين، 

 .وىو كالم خربي، وإنشاء، والفصل والوصل وغَت ذلك
ادلوضوع  2014 سنة ،Ahmad Fajar Shodikو البحث العلمي الذي كتب -ٗ

Pendekatan Kebahasaan dalam Tafsir (Studi Ilmu Ma’ani dalam Kitab 

Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir karya Ibn ‘Ashur) .  البحث  ىذهنتيجة يف
كما يبحث الباحث لكن يف علم ادلعاين وىو الفصل   ادلعاينمبحث عن علم ىي 

 والوصل.
 Studi Ilmu ma’ani terhadap، 2011سنة Sopwan Mulyawan  هاكتب  يتال رللة -٘

Ayat-ayat Surah Yasin كل علم عن حتليل  يبحث  رسالةلا هيف ىذ  ابدلوضوع
 سورة يس. يف والفصل والوصل وغَت ذلكادلعاين وىو كالم خربي، وإنشاء، 

فظهر الفرق بُت  ،الفصل والوصل وأما البحث الذي سيقدمو الباحث فهو 
 سورة الكهف.يف  الفصل والوصل ، ويقدم الباحثات السابقة ادلذكورةالدراس

 
 



ٔٓ 
 

 

 

 هيكل البحث -ز
 :كما يلي  الكتابة نظامىذا البحث سيكتب ب

صفحة ادلوضوع وصفحة التأييد وصفحة يتكون من  (Preliminaries) يف الوجو -ٔ
الشعار وصفحة ادللخص وصفحة العرض وصفحة ادلقدمة وزلتوايت البحث 

 .وقائمة التعلق

 :يتكون من أربعة أبواب، وىي (Content) يف قسم احملتوى -ٕ
 ادلقّدمةالباب األول: 

و والتحديد مشكلتو وأىدافو وداللتحيتوي ىذا الباب عن خلفية البحث و 
ومنهجو الذي يشتمل على نوع البحث  واإلطار النطري والدراسات السابقةاإلجرائي 

 نظامو  وتصميمو والبياًنت ومصادرىا وأساليب مجع البياًنت وأساليب حتليل البياًنت
 . للباحث الذاتية السَتة مث األخَت قائمة ادلراجعو  كتابةال

 الباب الثاين: اإلطار النظري
 حيتوي ىذا الباب عن تعريف 

 .الفصل والوصل ومواضعو
 حملة عن السورة

 الباب الثالث: حتليل البياًنت ومناقشتها
 .سورة الكهفيف  الفصل والوصلحيتوي ىذا الباب عن 

  الباب الرابع: اخلادتة
 حيتوي ىذا الباب من خالصة البحث وتوصياتو ومقًتحاتو.

 

 


