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 الباب األول
 مقدمة

 أ. خلفية البحث

قال فريسني أن األدب هو كيان ثقايف الذي يتمثل يف اإل نتاج األدىب )منصور، 

(. وبعبارة أخرى أن األدب مظهر من مظاهر الفكر يعربها اللغة 1: 2011

(. اللغة هي وجه من وجوه احلضارة والثقافة والتعامل بني 2 :1986)سومردجو، 

األفراد الناس. واللغة أيضا هي ألة اتصالية للمجتمع الىت تنصور برموز األصوات 

(. تتغري كل ثقافة وحضارة يف العامل تغريا 19: 1992احملصولة باللسان )غاريس، 

قافة العرب هلا شخصية شديدا، وكذلك ثقافة وحضارة العرب مبجموعيتها. وليست ث

حملية ودولية فحسب بل يتاجورف حدا حمليا ودوليا بوسيلة اللغة العربية والدين 

 (.59: 2004اإلسالمى )فيينري، 

ومن خصائص الوطن واحملل وجود أهلية العرىب يف اإلنتاج اإلدىب الىت تلون 

الة جمتمع حضارة األخرى يف العامل. احلضارة تتصل مبصطلح مجاعي لإلشارة إىل ح

(. و من مسة اجملتمع املتحضر هي قدرة النشأة على 10: 2011متحضر )منصور، 

الثقافة وحتقيقها يف كياهنم الثقايف. يف تطور تارخيها، استطاع اجملتمع العريب أن ينشئوا 

الثقافة حىت ميكن أن يصلوا مستوى حضارهتم العالية، وتتجلى ذلك يف شكل األديب 
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التمثلية. وكثري من الشعر والنثر والتمثلية العربية الذي تشتمل قيمة وهي الشعر والنثر و

اإلسالم إلن كثريا من الدول العربية اعتنقوا اإلسالم . ولذلك، يقال أن كثريا من 

 (.2: 2011األدب العريب الذي ينعكس روحاين اإلسالم )منصور، 

ها كتاب أحد وتنتشر عدد من األعمال األدبية العربية يف األندونسيا،

األصفري الذي هو شكل من أشكال األعمال األدبية تنعكس ثقافة العديد من فارق 

بسيط العريب واإلسالمي. قال عاّمي نور بائث كتاب األصفر إسم املّدعى للكتب 

املكتوبة باللغة العربية و تستعملها املعاهد و املدارس الدينية كمأداة الدراسة، يف 

ألصفر ألّن لون القرطاس كان أصفرا. إن لون األصفر الغالب. وتسمى ذلك كتاب ا

طارئة فقط، ألن مل يوجد قرطاس األبيض يف زمان املاض مثلنا األن. أما املبحث من 

الكتاب األصفر أو الكتاب الكالسيكى متنوعة كعلم اللغة العربية، وعلم العقيدة، 

ة، واحلكاية وعلم التفسري، وعلم احلديث، وعلم األدب،وعلم التوحيد، وخراف

 والقصة، وعلوم األخرى. 

و احدى العلوم الىت تبحث عن اللغة العربية هو علم البالغة. البالغة يف اللغة 

الوصول واإلنتهاء، وتقع يف اإلصطالح وصفا للكالم واملتكلم دون الكلمة لعدم 

(. البالغة لغة الوصول واإلنتهاء. واصطالحا هي انسجام 28السماع )اهلامشي, 

م ومقتضى احلال بفصاحة عالية وجمرد من الضعف والتأليف وكذلك تعقيد الكال



 

3 
 

(. علمّي، علم البالغة هو االنضباط الذي 6: 2007اللفظي واملعنوي )زين الدين، 

يوجه املتعلمني لتكون قادرة على التعبري عن األفكار وشاعر الشخص متأسس على 

غة هو االنضباط الذي متعلقة وضوح الروح واسهاب يف التقاط اجلمال. علم البال

باجلملة، وهي عبارة عن املعىن وهيكلها وتأثري الروح إليها، وكذلك الوضوح 

احتاج املريد على  والبصرية من الصياغة مبقتض احلال. للحصل على هذه األهداف،

: 2007ثالثة العلوم الفرعي وهي علم البيان وعلم املعاين وعلم البديع )زين الدين، 

11.) 

املعاين هو علم يعرف به أحوال الكلمات العربية مناسبا مبقتض احلال  علم

(. علم املعاين هو أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة 418: 1991)دايياب، 

(. يبحث 38الكالم ملقتض احلال حبيث يكون وفق الغرض الذى سيق له )اهلامشي, 

ال حبيث يكون وفق الغرض الذي علم املعاين عن كيفية تعبري الكالم مطابقة ملقتض احل

مبحث علم املعاين على أنواع الكالم وأغراضه والوصل والفصل  سيق له. و يشتمل

 (.  12: 2007والقصر والذكر واحلذف واجاز ومساوة وكذلك اطناب )زين الدين، 

ينقسم كالم إىل قسمني وهو الكالم اخلربي والكالم اإلنشائي. والكالم اخلربي 

ي حيتمل الصدق والكذب، والكالم اإلنشائي هو الكالم الذي الحيتمل هو الكالم الذ



 

4 
 

الصدق والكذب. والكالم اإلنشاء ينقسم على اإلنشاء الطليب وغري الطليب )داياب، 

1991 :418.) 

اإلنشاء الطليب هو  ما يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطليب، وماسوى  

(. وأنواع اإلنشاء الطليب هي األمر 418: 1991ذلك هو غري الطليب )داياب، 

والنهي واالستفهام والتمين والنداء. وأنواع اإلنشاء غري الطلبيب هي التعجب واملدح 

االستفهام طلب الفهم، واصطالحا  والذم والقسم والرجاء وصياغ العقود. عند اللغة

 (.106: 2007طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما )زين الدين، 

(. 318:2011من قبل )اجلارم,  االستفهام هو طلب العلم بشئ مل يكن معلوما

ارتباط ينب املوصع و االستفهام وجد الباحث عدة مجل حتتوي على عناصر االستفهام 

نووى بن عمر اجلاوى. كان حممد نواوي بن عمر  يف كتاب نصائح العباد  حملّمد 

اجلاوى أو الشيخ نووى البنتاين هو من العلماء إندونيسي ولد يف منطقة سريانغ، باننت 

ه. شيخ نووى امللقب بالبنتاين ألنه من بانتني ويعوض  1230م أو  1815يف عام 

وف شيخ نووى إمام مسجد احلرام شيخ أمحد خطيب الشمبشي. شيخ نووى معر

كتب وهي من علوم الفقه وعلوم التوحيد وعلوم  115بالعلماء املنتج ويكتب 

 التصوف وعلوم التفسري وعلوم احلديث.
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كتاب نصائح العباد هو كتاب من كتب امام نووى البنتين يبحث عن التصوف، 

صائح. وكثري هذا الكتاب تتكون من عشرة فصول ويبحث عن مائتني و أربعة عشر ن

الكتاب يتكون بالكلمات االستفهامية، منها "ما فعل اهلل بك؟". من هذا 

 (3:2005)اجلاوى،

وهذا قول سؤال إلمام الغزيل، وهذا يسمى باجلملة االستفهامية ألن له عنصر من  

عناصر االستفهام وهو أداة االستفهام. وأداة االستفهام هي ألفاظ تستخدم هبا لطلب 

ل، وأداة االستفهام من الكلمة السابقة هي "ما" ، العلم بشيئ مل يكن معلوما من قب

وتستخدم حرف "ما" لشيئ غري عاقل، وكذلك تستخدم به لطلب بيان الشيئ. 

وبذالك أداة االستفهام من الكلمة السابقة  مبعىن طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من 

يسأل فيما (. وأدوات االستفهام يف هذا القول مبعىن ل107: 2007قبل )زين الدين، 

 اراد اهلل اإلمام الغزيل يف منامه.

كتاب نصائح العباد كتاب من كتب اسالمية مشهورية تستخدم هبا املعاهد 

يف ايندونيسيا، ويشتمل فيه نصائح لعيشة حياة الدنيا واألخرة وكذلك هذا  السالفية

 الكتاب له لغة مليحة. وهبذا يستخدم الباحث هذا الكتاب موضوع البحث.

ا خبلفية البحث السابقة يريد الباحث أن يبحث عن "االستفهام يف كتاب نصائح مناسب

 العباد حملّمد  نووى بن عمر اجلاوى".
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 ب. حتديد البحث

 بعد شرح الباحث يف خلفية البحث، فتركيز هذا البحث على السؤالت التالية:

 عمر اجلاوى؟أّي أدوات االستفهام الواردة يف كتاب نصائح العباد حملّمد نووى بن  .1

أدوات االستفهام الواردة يف كتاب نصائح العباد حملّمد نووى بن عمر  كيف معاين .2

 اجلاوى؟

 ج. أغراض البحث 

 بناء على خلفية السؤالت السابقة، فإّن أغراض هذا البحث هي:

 وصف أدوات االستفهام يف كتاب نصائح العباد حملّمد  نووى بن عمر اجلاوى. .1

  يف كتاب نصائح العباد حملّمد نووى بن عمر اجلاوى.وصف معاين االستفهام  .2

 د. فوائد البحث

من املتوقع أن يعطي هذا البحث املنافع جلميع القراء يف مصدر علوم اللغة ونظرية 

 كانت أو عملية.

 فائدة عملية .1
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من املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة قادرة على توفري احلافز واملسامهة للطالب 

ن يف اللغة العربية وأدهبا و مراقيب اللغة و اجملتمع العام يف تقدير العمل الذين يتعمقو

خاصة يف حنو علوم اللغة عن االستفهام يف كتاب نصائح العباد حملّمد نووى بن  األدىب،

 عمر اجلاوى.

 فائدة نظرية .2

من املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة قادرة على إضافة كنز املعرفة عن علم 

، خاصة ملعرفة علم العاىن عن االستفهام، باإلضافة إىل ذلك، أن تكون نتائج البالغة 

 هذه الدراسة كمرجع و مقارنة للباحثني املستقبليني.

 ه. الدراسات السابقة
هذه الدراسات السابقة تشتمل على حبوث متقدمة متساوية. أما البحث عن 

جلاوى قد جرى عليها حبوث االستفهام يف كتاب نصائح العباد حملّمد نووى بن عمر ا

 مبوضوع ونظىرية خمتلفة و منها: 

. الرسالة حتت املوضوع "استفهام يف سورة األنعام" هذه الرسالة كتبها واوان  .1

رضوان اهلل طالب قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

. وقد 2007جبامعة اإلسالمية احلكومية سنن جونونج دجايت باندونج سنة 

 أجريت هذه الرسالة هبدف: 
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 ملعرفة أنواع أدوات االستفهام يف سورة األنعام (1

 ملعرفة معاين أدوات االستفهام يف سورة األنعام (2

حيتوي هذا البحث الذي أجراه واوان رضوان اهلل على أوجه تشابه مع 

الباحث، مبا يف ذلك واوان رضوان اهلل الذي شرح أدوات االستفهام ومعانيها 

الواردة يف سورة األنعام. وأما الفرق هو أن واوان رضوان اهلل يستعمل سورة 

البحث يف كتاب  األنعام باعتباره موضوع حبثه بينما يستخدم الباحث موضوع

 نصائح العباد حملمد نواوي بن عمر اجلاوى.

الرسالة حتت املوضوع "قيمة التربية األخالقية يف كتاب نصائح الِعباد لإلمام  .2

نواوي البنتاين" هذه الرسالة كتبها عبد احلميد طالب قسم التربية اإلسالمية، 

سال تيغا سنة  بكلية التربية وتدريب املعلمني جبامعة اإلسالمية احلكومية

. وصفت هذه الدراسة عن تنظيم الكتابة  يف كتاب نصائح العباد، و 2017

قيمة التربية األخالقية الواردة يف ذلك الكتاب، وكذلك أمهية التعليم األخالقي 

يف سياق حياة الطالب اليوم. حيتوي هذا حبث الذي كتبه عبد احلميد على 

احلميد والباحث اللذان يستخدمان  أوجه تشابه مع الباحث، مبا يف ذلك عبد

كتاب نصائح العباد كموضوع للبحث. يف حني أن موقع الفرق هو النظرية 

املستخدمة يف حبثهما، يستخدم عبد احلميد نظرية علم العقيدة األخالقية 
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كنظرية معلقة يف موضوعه، بينما يستخدم الباحث علم املعاين كنظرية 

 البحث.

يقة الترمجة لفؤاد كاوما على نصائح العباد حملمد الرسالة حتت املوضوع "طر .3

نووى بن عمر اجلاوى" هذه الرسالة كتبها ريفيال حممود الدين وهو طالب 

قسم الترمجة بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية جبامعة اإلسالمية  احلكومية 

. وصفت هذه الدراسة طريقة ترمجة 2015شارف هداية اهلل جاكرتا سنة 

يف كتاب ترمجة نصائح العباد، وكذلك وصفت أوجه القصور  لفؤاد كوما

واملزايا يف طريقة الترمجة. وأما التشابه يف البحث الذي أجراه ريفيال حممود 

الدين مع الباحث هو إستخدام كتاب نصائح العباد كموضوع البحث، وأما 

الفرق بني هذين البحثني هو أن ريفيال حممود الدين يستخدم علم الترمجة 

 كنظرية يف موضوع حبثه بينما يستخدم الباحث علم املعاين.

( و هو طالب قسم اللغة 2012الرسالة الىت كتبها نانانج عرفان النووى ) . .4
العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة اإلسالمية احلكومية سونان 

بياء" )دراسة "االستفهام يف سورة األن جونونج دجايت باندونغ حتت املوضوع
 .علم البالغة(

 وقد أجريت هذه الرسالة هبدف كما يلي:
 لوصف اآليات اليت حتتوي على أدوات االستفهام يف سورة األنبياء.  .أ
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لوصف أدوات االستفهام املستعمل يف اآليات اليت حتتوي على االستفهام  .ب

 يف سورة األنبياء

 اءلوصف معاين أدوات االستفهام الواردة يف سورة األنبي .ج

البحث الذي يبحث به نانانج عرفان نووى له ماهية متساوية بالبحث الباحث 

منها يف شرح أدوات االستفهام ومعانيها يف سورة األنبياء. والفرق أن نانانج 

عرفان نووى استخدم سورة األنبياء قصدا للبحث، والباحث يستخدم كتاب 

 نصائح العباد تأليف حممد نووى بن عمر اجلاوى.

البحوث املذكورة مل جيد حبث يف كتاب نصائح العباد تأليف حممد نووى بن عمر من 

 اجلاوى باستخدام الدراسة البالغية يف علم املعاين خاصة يبحث عن االستفهام.

 و. اإلطار الفكري
البالغة لغة الوصول واإلنتهاء. واصطالحا هي انسجام الكالم ومقتضى احلال 

والتأليف وكذلك تعقيد اللفظي واملعنوي )زين  بفصاحة عالية وجمرد من الضعف

(. علم البالغة علميا هو علم يوجه على تعبري األفكار واملشاعر بناء 6: 2007الدين، 

على وضوح النفس ودقة يف اكتشاف اجلمال. علم البالغة هو علم يبحث عن 

إىل الكلمات من معاين و مكونات و أثر النفس واختيار األسلوب املناسب. لوصول 
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أهداف السابقة هناك ثالث أقسام من علوم البالغة و هي علم البيان وعلم املعاين 

 (.11: 2007وعلم البديع )زين الدين، 

علم املعاين علم يعرف به أحوال الكلمات العربية مناسبا مبقتض احلال )دايياب، 

(. علم املعاين هو أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم 418: 1991

(. و يشتمل علم 38ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذى سيق له )اهلامشي, 

املعاين  على أنواع الكالم واألغراضه والوصل والفصل والقصر والذكر واحلذف 

 (.  12: 2007وإجياز ومساوة وكذلك إطناب )زين الدين، 

ى ذلك اإلنشاء الطليب هو  ما يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطالب، وماسو

(. و أنواع اإلنشاء الطليب هي األمر والنهي 418: 1991هو غري الطليب )داياب، 

واالستفهام والتمين والنداء. االستفهام لغة طلب الفهم، واصطالحا طلب العلم بشيئ 

(. االستفهام هو طلب العلم بشئ 106: 2007مل يكن معلوما من قبل )زين الدين، 

استفهام حسب اللغة طلب الفهم و ( 318:2011, من قبل )اجلارم مل يكن معلوما

كلمة   استفهام حسب اإلصطالح طلب العلم عن الشيئ. اجلملة الىت  تستعمل

تسمى جبملة استفهامية و هي مجلة لطلب العلم عن شيئ مل يكن معلوما من  السؤال

 .قبل وذلك بأحد أدوات االستفهام

 بيان اآليت : أما مفهوم أساس التفكري فمشاهدهتا يف رسم ال 
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 ز. طريقة البحث وخطواته

 طريقة البحث .1

نووى )يف ووفقا ل يستخدم الباحث الطريقة الوصفي التحليلي يف هذا البحث. 

( أن الطريقة الوصفي هي إجراء حلل املسألة املستطلع 56: 2010سيسوانتورو، 

بوصف حال الباحث أو املوضوع البحث مناسبا بااحلقائق الظواهر أو كما تبدو. 

األدبى عمالاأل  

 اإلستفهام

ات اإلستفهاموأد ات اإلستفهاموأد معاني   

صائح العبادنكتاب   

  حقيقي غير حقيقي
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( فإن الطريقة الوصفي التحليلي هي طريقة 48-46: 2015وقالت راتنا )

بيانات تستخدم للعثور على املشاكل املنهجية والتعبري عنها، من خالل وصف ال

 وتالها التحليل.

ولذلك، إستخدم هذ  البحث الطريقة الوصفي التحليلي يف هذا البحث 

لوصف أدوات االستفهام و معانيها يف كتاب نصائح العباد حملمد نووى بن عمر 

 اجلاوى.

 خطوات البحث .2

 مصدر البيانات .أ

مصدر البيانات يف هذ البحث هو كتاب نصائح العباد حملمد نووى بن عمر 

بابا، مت نشر كتاب من قبل احلرمني  10صفحة و  80اجلاوى وهو يتكون من 

 هـ يف باندونج. 1426م /  2005عام 

 أنوع البيانات .ب

البيانات يستخدم هبا الباحث هي نصوص يف كتاب نصائح العباد حملمد نووى 

 وى من الكلمات واجلمل اإلسفتهامية.بن عمر اجلا
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 تقنيات مجع البيانات  .ج

يف مجع البيانات. ألن هذا البحث  يستخدم الباحث تقنية الدراسات السابقة

كان نوعي، فالبيانات احملصولة هي البيانات الوصفية يف شكل البيانات 

 هذا البحث هو حبث النص مع املراحل التالية: املكتوبة.

 كتاب نصائح العباد.قراءة مجيع نصوص  .1

 أوقع العالمة يف الكلمات واجلمل اليت فيها االستفهام .2

 كتابة الكلمات واجلمل اليت فيها االستفهام .3

 حتليل البيانات .د

 بعد جمموعة البيانات حيلل الباحث خبطوات اآلتية : 

وصف البيانات هو تصوير البيانات من الكلمات واجلمل االستفهامية يف  .1

 للتعيني. كتاب نصائح العباد

تقسيم البيانات هو تقسيم أنواع أدات االستفهام ومعانيها من الكلمات  .2

 واجلمل االستفهامية.

حتليل البيانات، بعد تقسيم البيانات حيلل الباحث مناسبا بنظرية االستفهام  .3

 مث تفسري البيانات.

 صياغة اإلستنتاج  .ه
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جة على اخلطوة اآلخرة يف هذا البحث هي صياغة اإلستنتاج عن النتي

حتليل االستفهام يف كتاب نصائح العباد حملمد نووى بن عمر اجلاوى بدراسة 

لوصف أدوات  و هي علم املعاين. وهذا اإلستنتاج إجابة من حتديد البحث

 االستفهام ومعانيها يف كتاب نصائح العباد حملمد نووى بن عمر اجلاوى. 

 ح. تنظبم البحث
تنظيم البحث هو عبارة عن ترتيب البحث الىت تتم كتابته بشكل منهجي  

تنظيمي لتسهيل على كتابة البحث بأكملها حىت يكون البحث أكثر ترتيبا ثباتا 

ويتنوع هذا تنظيم البحث و يشتمل هذا البحث من باب إىل باب طباقا ترتيبيا و 

 يتنوع كلها إىل أربعة أبواب: 

حيتوي هذا الباب على خلفية البحث وحتديد البحث الباب األول مقدمة، 

وأغراض البحث وفوائد البحث والدراسة السابقة واإلطار الفكرى وطريقة البحث 

 وخطوات البحث وتنظيم الكتابة.

الباب الثاين حيتوي على أساس النظري املستخدم إلجراء التحليل عن االستفهام يف 

 العلم املعاين.
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البحث. حيتوي هذا الباب على السرية الذاتية و األعمال األدىب الباب الثالث التحليل 

ملؤلف الكتاب املستخدم وهو حممد نووى بن عمر اجلاوى و كذالك حيتوى على 

 البحث و التحليل الذي قام به الباحث.

النتيجة واإلستنتاجات من الباحث و  اإلختتام. حيتوى هذا الباب على  الباب الرابع

 اإلقتراحات.


