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صخمل  
نشاء الطليب وأغراضه البالغية يف سورة النساء، قسم ، اإل9102هسيت نوغروهو فاجنسيت، 

اللغة العربية وأدهبا،رسالة جامعية، كلية أصول الدين واآلداب والدعوة، جامعة تولونج أجونج 
 االسالمية احلكومية، املشرف: حممد حري املالك املاجستري.

 
 آية، معىن.: اسلوب، الكلمات املفتاح

يشمل البالغة العديد من العلوم ، منها علم املعاين الذي يهتم بتناغم الكالم. الكالم يف  
علم املعاين ينقسم على قسمني، ومها كالم اخلربي وكالم اإلنشائي. كالم اإلنشائي هو هو ما ال 
حيتمل الصدق والكذب. ينقسم كالم اإلنشائي الطليب على قسمني، وهو كالم اإلنشائي الطليب 

الباحثة أسئلتان  متلكبحث عن الكالم اإلنشائي الطليب. تكالم اإلنشائي غري الطليب. هذه الرسالة و 
( 9( كم آايت من سورة النساء تشتمل على أنواع الكالم االنشاء الطليب؟ 0يف هذه الرسالة وهو: 

 ما أغراض االنشاء الطليب البالغية يف سورة النساء؟ 
ت كتيب استخدمت الباحثة األساليب النوعية لتحليل البياانفلذلك، يف هذه الدراسة امل  

البحثية، اما يف شرحه استحدمت الباحثة مبدخل حتليل األديب والوصفي لدراسة عميقا عن أسلوب 
 اإلنشائي الطليب وأغراضه البالغية يف سورة النساء كموضع البحث وعلم البالغة كأدة حتليليه.

اب من اإلنشاء الطليب وهو األمر والنهي واإلستفهام البحث، توجد مخسة اسلو  ايف هذ 
آايت، أسلوب اإلستفهام يف  90آايت، أسلوب النهي يف  64أسلوب األمر يف والتمين والنداء.  

 آايت. 00آايت، أسلوب التمين يف آيتني واأسلوب النداء يف  91
، والنهي تتكون معىن اجملزي 94معىن األصلي و  92من انحية املعىن، تتكون األمر من  

معىن  99معىن األصلي و  0معىن اجملزي، واإلستفهام تتكون على  4معىن األصلي و  06على 
 معين األصلي.  00معىن األصلي والنداء تتكون على  9اجملزي، والتمين تتكون على 
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The Balaghah (rhetoric) science includes many sciences, which is concerned 

with the harmony of speech. Speech in the semantics is divided into two kind of 

speech, that is al-khabar speech and al-insya’ speech; is word doesn’t carry the truth 

and lies for himself, it is divided into two that is al-insya’ thalabi speech and insya’ 

ghoiru thalabi speech. In this letter, we will look for the structural construct. The 

researcher has two questions in this minithesis: 1) How many verves of Sura An-

Nisā’ include the type of insya’ thalabi speech? 2) What are the types of insya’ 

thalabi in Sura An-Nisā’ and its rhetorical purposes? 

Therefore, in this study the researches used qualitative methods to analyze 

research data. In his explanation, the researcher used the approach of literary and 

descriptive analysis to study in depth method of rethorical structure and its rethorical 

purposes in Sura An-Nisā’ as the position of research and the rhetoric as analytical. 

In this research, there are five form of al-insya’ thalabi, namely, the 

command, the prohibition, the questioning, the wish and the appeal. The form of 

command in 46 verves, the prohibition form in 21 verves, the question form in 20 

verves, the wish form in two serves and the call form in 11 verves. 

In terms of meaning, the command consist of 25 original meaning and 26 

meaningfull meaning, and the prohibition consist of 14 original meaning and 6 

meaningfull meaning, and the query consist of 1 original meaning and 22 meaningfull 

meaning, the wish consist of 2 original meaning and the appeal consist of 11 original 

meaning. 

 

 

  




