
 الّنهى في سورة التوبة

 ﴾دراسة حتليلية يف علم املعاين  ﴿
 

 
 

 هذا البحث
 مقدم إىل كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 لتكميت بعض الشروط للحصول على الشهادة العاملية
 لّغة العربية وأدايف علم ا

 

 وضع
 دوى أستوتى

 ٠٣١١١٢٥٣رقم القيد 
 

 دا لكلية اآلدابلّغة العربية و أاشعبة 
 جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 جوكجاكرتا
٢٠٠٧ 
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 الشعار

 
 :قال اهللا سبحانه وتعاىل

 }١١: اادلة{يرفع اهللا الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات 
 
 
 
 
 
 اإلهداء

 
 هما يزاال يؤاثران يف أموري على نفسوالدى اللّذين مل

 أشقّائي الذين شجعوين غلى العلم والعمل
وا نفسىمشاخيى وأساتذتى الّذين رب 
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 التجريد
ABSTRAKSI 

 
Al-Qur’an adalah kitab suci umat islam yang memiliki nilai i’jaz yang 

sangat tinggi yang abadi dari berbagai aspeknya baik tasri’ (hukum), lughowi 

(bahasa), maupun ilmi’  (pengetahuan) 

Surat “at-Taubah” berarti pengampunan, berhubung kata at-Taubah 

berulang kali disebut dalam surat ini maka surat ini juga dinamakan dengan  

bara’ah yang berarti berlepas diri. Adapun yang dimaksud adalah pernyataan 

pemutusan hubungan, pokok pembicaraannya, tentang pernyataan pemutusan 

perjanjian perdamaian dengan kaum musyrikin. 

Berbeda dengan surat – surat yang lain, maka pada permulaan surat ini 

tidak terdapat bacaan Basmalah, karena surat ini adalah pernyataan perang total, 

dengan arti bahwa seluruh kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh 

kaum musyrikin sedangkan Basmalah bernafaskan perdamaian dan cinta kasih 

Allah. Adapun dalam surat ini banyak mengandung tentang: keimanan, hukum – 

hukum, serta kisah – kisah dll, seperti sifat – sifat orang yang beriman dan 

tingkatan – tingkatan mereka. 

Adapun an-Nahyu adalah suatu larangan untuk tidak melakukan sesuatu, 

dalam ilmu ma’ani “Nahyu”  ada ١٢ macam dan dalam surat at-Taubah Harfu 

Nahyu ada ٥٧ huruf. 

An-Nahyu juga disebut sebagai suatu tuntutan untuk tidak 

dilaksanakannya suatu perbuatan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang 

yang martabatnya lebih rendah, dalam uslub an nahyu terdapat ١٢ bagian yang 

hanya memiliki ١ shighat yaitu fi’il mudhari’ yang didahului dengan “lam an-

Nahiyah”, sedangkan shighat nahyu yang keluar dari makna asli adalah an-Nash  
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wa al-Irsyad (bimbingan), al-Iltimas (tuntutan), ad-Du’a (permohonan), ad-

Dawaam (keabadian), Bayanul ‘Aqibah (penjelasan dari suatu akibat perbuatan), 

at-Taiis (pesimis), at-Tamanni pengharapan), at-Tahdid (ancaman), al-Karohah 

(sesuatu yang dibenci), at-Taubih (sesuatu yang dimubahkan), al-I”tinas 

(menghibur), at-Tahqir (penghinaan). 

Dari  uraian diatas serta penelitian yang dilakukan dapat menghantarkan 

peneliti untuk mengkaji lebih dalam serta melakukan pembagian an-Nahyu sesuai 

dengan pengelompokan pada bagian masing – masing, karena dari ٢٣ huruf nahyu 

memiliki bagian masing – masing. 
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 آلمة شكر وتقدير
 

بعودة حممدبن عبداهللا ملنقذة من     , احلمدهللا الذى هيأ سبيل اخلالص لإلنسانية     
الّذى شب على األمانة    , وصـالة اهللا وسـالمه على ناشر اهلداية الربانية        . األصـنام 

, خيتلي لنفسه مفكّرا ومبتعدا عما كانت ختوض فيه البشرية        . والـصدق وكره اخلصام   
, وعلى آله وأصحابه الذين كانوا من خري الربية       , اهللا إىل اإلميان واإلسالم   حتـى هداه    

والتابعني وتابعي التابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ال ينفع مال وال بنون إالّ من أتى             
 :   أما بعد, اهللا بقلب سليم

يق حتى  فإنـه يسرىن يف هذه الفرصة النفيسة أن فضل اهللا علي العناية والتوف            
دراسة (النهى يف سورة التوبة     " أنتهـى من كتابة هذا البحث املتواضع حتت العنوان          

ومن أداء الواجبات الدراسية بكلّية اآلداب جبامعة سونان        , ) "حتليلـية يف علم املعاىن    
 .كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوجاكرتا

وبكلّ من  , حترامإنـي مـدين باالسادة األساتذة الكرام ذوي الشرف واإل         
فبهذه املناسبة اجليدة أتوجه خبالص الشكر اجلزيل       , سـاهم يف إمتـام هـذا البحث       

 : وأخص بالذّكرهنا, وتقديري العميق إليهم مجيعا

 املاجستري كعميد كلية    آلضل احلاج الدكتورندس حممد شاكر      الـسيد الفا   .١
 .جاكرتااآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسـالمية احلكـومية جوك
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دا غة العربية وأ  السيد الفاضل الدكتور الوان خري املاجستري كرئيس لقسم اللّ         .٢
 .وهو بوصفه مشرف الباحثة يف إمتام هذا البحث

والدي احملبوبني حفظهما اهللا اللذين بذال جهدمها يف سبيل إسعادي وترغيب            .٣
قافة العربية  نفـسي يف العلوم منذ نعومة أظفاري إىل أصبحت مرأة مثقّفة بالثّ           

 .واإلسالمية

 يل لكتابة البحثين إر الذي قد يتذكّ"ساديوا"زوجى  .٤

 .أصدقائي األعذاء الذين دفعوين إىل إمتام هذا البحث جبهد .٥

عـسى اهللا أن جيعل عملي وعملهم لوجهه ذي اجلالل واإلكرام وأن جيزيهم             
خلصني و على اهللا    جزاكم اهللا الصاحلني و امل    , وأخريا.  أحسن اجلزاء يف الدارين آمني    

 .توكلت حسبنا اهللا ونعم الوكيل ونعم املوىل ونعم النصري

 

 

   ٢٠٠٧______,___جاكرتاكجو

       ة الباحث                        

 

 دوى أستوتى                             
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 حمتويات البحث

 أ........................................................ صفحة املوضوع

 ب............................................................  و اإلهداءالشعار

 ج.............................................................. صفحة املوافقة

 د.....................................................................  التجريد

 هـ........................................................ ر و تقديركلمة شك

 و............................................................. حمتويات البحث

 ١................................................................: لباب األولا

 ١.............................................. خلفية املسألة  .    أ

 ٤......................................... حتديد املسألة  .               ب

 ٤................................... أغراض البحث وفوائده .    ج              

 ٥......................................... منهج البحث.     د            

 ٦...........................................نظري اإلطار ال.   هـ         

 ٧........................................... التحقيق املكتيب.       و     
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 ٨............................................. نظام البحث.     ز      

 ١٠......... .............................مة عن سورة التوبةنظرة عا: الباب الثاين

 ١٠ ........................تعريف عن سورة التوبة: الفصل األول 

 ١١ ....................أسباب الرتول لسورة التوبة:  الفصل الثاىن   
 ٣٤........................ ...................النهى ىف علم املعاىن: الباب الثالث

 ٣٤........................... تعريف علم املعاىن:  لفصل األول  ا

  ٣٦................ف معىن النهى و عناصره تعري:    الفصل الثاين 

 ٤١............... ................التحليل عن النهى يف سورة التوبة: الباب الرابع

  ٤١ ........ة التوبةالنهى يف سوراآليات اليت حتتوى : الفصل األول 

 ٤٦.............. حتليل أنواع النهى يف سورة التوبة:  الفصل الثاين 

   ٥٣................................جدوال النهى :  الفصل الثالث

 ٥٦...................................................اإلختتام  : الباب اخلامس

 ٥٧...................................................اخلالصة    

 ٥٧.............................................. املراجعثبت   

 ٦٠.............................................. رمجة الباحثةت  
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 الباب األول
 

 خلفية املسألة  .أ

وأما . تـبحث الكاتـبة يف هـذه الرسالة عن املعاىن النهى يف سورة التوبة             
 :األسباب الىت دفعت الكاتبة إيل كتابة هذا البحث ما يلى

, ة الىت تعىن جبانب التسريعيندلـتوبة سورة الكرمية من السور امل  إنّ سـورة ا   
فقد روى البخاري عن    .  صلىاهللا عليه وسلم   وهى من أواخر ما نزل على رسول اهللا       

 :وروى احلافظ ابن كثري, أنّ آخر سورة نزلت سورة براءة: الرباء بن عازب

عند ,  أن أول هـذه الـسورة نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             
ق أمرياً على احلج تلك السنة ليقيم للناس        يوبعث أبابكر الصد  , مرجعه من غزوة تبوك   

 .مناسكهم

 :مها, هلذه السورة الكرمية هدفان أساسيان إىل جانب األحكام األخرىو

 .وأهل الكتاب, بيان القانون اإلسالمي يف معاملة املشركني: أوالً
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 ١ .إظهار ماكانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول لغزو الروم: ثانياً
 .آية) مائة تسع وعشرين (١٢٩ولسورة التوبة هى 

 سبيل املعرفة إطالع القرآن و حرص إصالته يكون واجبا على    وكما كنا على  
ألنّ , ومن يدرس القرآن فسرف جيد إعجازه من وجه كلماته ومعانه         , كـلّ مسلمني  

ىت ال تضع يف معانيه وبيانه عن الوقائع        صائص الّ قـرآن يشتمل خمتلف املميزات و اخل      ال
إيضاف النظم اللغوى البيع الرائع     التارخية املاضية واملستقبلة فحسب لكن يقع إعجازه        

 .   الذى مل يكن من قبل وبعد

بالنظـر إىل اإلعجاز اللغوى للقرآن فالعلماء يقدمون آراءهم املختلفة فمنهم           
الـزرقاىن يف كتابه مناهل العرفان حيث يقول كان من أسرار اإلعجاز فيه بلوغه من               

 ٢ .الفصاحة والبيان مبلغا يعجز اخللق أمجعني

اليبه املتنوعة  قة أنّ القرآن معجزة االبة نظمه ومعانيه وبيانه نشكل أس         واحلقي
  ٣.يعارضها أحد من الناس ولوكان قادة األدب األول أو رئيس األدباءالاملنفردة الّىت 

كانت دراسة القرآنية تلفت نظر الكاتبة إىل حبث معىن النهى يف سورة التوبة             
مازال يأمرنا بأن نفكّر    ولكن اهللا تعاىل    . دراسة علمية ولوكان القرآن التنتهى معانيه ب    

 .ره وحنلله مثّ نطبقه يف حياتنا اليوميةدنتالقرآن و

                                                 
 .٤٨١ . ص)٢٠٠١جملّد األول , دار الفكر(, بريوي لبنان, صفة التفسر, حممد علي الصابوين .١
 الّد  ١٩٨٨دارالفكر  , بريوت(, العرفان يف علوم القرآن    مناهل, حممـد عبد العظيم الزرقاىن     .٢

 .٢٣ .ص, )الثاىن
٣. M. Hasbi As-Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir. (Jakarta: Bulan 

Bintang, ١٩٩٠), hal.٤٢ 
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قد لفت نظر الكاتبة إىل أن نبحث يف أقل ما حيتمل           , وبالنـسبة إلىـذلك   
ويركز هذا البحث يف معاىن     . إعجازه وخصائصه املستفيضة  , القرآن من وجوه معانيه   

 .يتعلق مجيع معاىن النهى يف سورة التوبةالنهى الّذى 

ملعـرفة وجود صفة جوامع الكلمة يف سورة التوبة النستغىن عن دراسة من             
 .للبالغة بثالثة أبواب وهم علم املعاىن وعلم البيان وعلم البديع, جوانبه البالغية

 إنما علم املعاىن أصول وقواعد يعرف ا أحوال الكالم العرب الّىت يكون ا            
 ٤ .مطابقا ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذى سيق له

نشاء طليب  إحدى منها كالم اإلنشاء تقسم إىل       يف علم املعاىن حبوث كثرية وإ     
أنّ النهى جزء من حبوث إنشاء طليب هو الذى اليستدعى مطلوبا           .  نشاء غري طليب  إو  

كف عن الشيئ على     النهى هو طلب ال    ,صل يف إعتقاد املتكلم وقت الطلب     غري حا 
   ٦ .والتقربوا مال اليتيم إالّ بالىت هى أحسن: حنو٥ .الء مع اإللزامعوجه اإلست

وـذا الـبحث تريد الكاتبة أن تعرف ما املعىن املراد لنهى الىت إشتملت يف               
وكذالك تريد الكاتبة معرفة عدد النهى ومعانيها احلقيقية واازية الىت          . سـورة التوبة  
 .   وكل ذلك ستبحثها الكاتبة بدراسة حتليلية معانية,  سورة التوبةإشتملت يف

 
دار الكتب  , لبنان: بريوت (, يف املعاىن والبيان والبديع    واهر البالغة ج ,الـسيد أمحـد اهلامشي    . ٤                                                 

 . ٣٩ .ص) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢, العلمية
 .٦٤ .ص, صدرنفس امل .٥
 .٣٧ية آ. سورة اهلود .٦
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 حتديد املسألة   .ب

 املسائل املوجودة يف هذه     ذخلفية املسألة الّىت شرحناها حنر    إعـتمادا علـى     
 : الرسالة كمايأتى

 كم عدد معاىن النهى و كيف أشكاله يف سورة التوبة؟. ١
٢ .هى مبعناه األصلى و اازى يف سورة التوبة؟ماهى الن 

 

 أغراض البحث و فوائده. ج    

 :أغراضه. ١

 يف سورة التوبة عدد معاىن النهي  ملعرفة –أ 
 يف سورة التوبةملعرفة معىن النهي األصلى واازى  -ب

 :فوائده. ٢

بالغة علم املعاىن   ,  يف حتليل اللغة   ةعلوم الباحث يرجـى هـذا البحث لتزديد       
  النهىوعلى أخص يف تعليم
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 منهج البحث.  د 

 ةوهى آياة من سورة التوبة املشتمل     لنـيل املـادة احملتاجة سواء كانت أصلية         
فالبد , علـى عناصر معىن النهى وهي املقتضية إىل توسيع وتعريض التحليل و التفسري            

 إىل  من عملية تفتيس التكرار إىل آيات هذه السورة مع مطالعة املادة املطبوعة املوافقة            
 . املادة الرئيسية

إن الشكل الذي يقوم ا الباحثة يف كتابة البحث هو البحوث املكتيب حيث             
أـا جيتمع الباحثة البيانت واملصادر اليت متعلق ذا البحث بوسائل القراءة والتحليل             

  ٧ .وما يتعلق بااملوضوع البحث

 : مهاأما البيانت اليت تستعمل يف هذا البحث يتكون على عنصرين

 البيان األساسي .١

 على ما من منبع البيانت بأن       ةالبـيان األساسي هو البيان الذي حصل الباحث       
 . ذالك البيان هو سورة التوبة٨.يقصد  معني او البيان الذي متعلق مبادة البحث

 البيان الثانوي. ٢

الكتب أو املعاجم  :البيان الثانوي هو البيان الذي يتعلق مبراجع البحث كمثل
 .و تفسري و كتاب البالغة و غري ذالك

                                                 
٧. Syamsudin, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab: Menganalisis Teks Book 

Bahasa Arab. Hal ٢٨ 
٨. Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik, 

(Bandung: PT. Tarsito, ١٩٩٤), hlm. ١٢٧  
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  اإلطارالنظرى. هـ    

, الـبحث عن النهى ىف سورة التوبة يستعمل على نظر علم البالغة ىف املعاىن             
  ٩.مة من معانه ولفظهالعلوم الىت يتعلّم عن قوائد الكلوهو إحدى من 

  ١٠. ا يطابق مقتضى احلالاملعاىن هو علم يعرف به أحوال اللفظ العرىب الىت

, كالفصل والوصل : مايشمل أحوال اجلمل وأجزائها   : واملراد بأحوال اللفظ  
, واإلسناد, واملسند, أحوال املسند إليه  : واملساواة وأحوال أجزائها  , واإلجياز واإلطناب 
  ١١.ومتعلقات الفعل

. وله صيغة واحدة  , طلب الكف عن الفعل على جهة اإلستعالء      : النهـى هو  
 إىل معان ىخترج صيغة النهى عن معاا احلقيق . املـضارع املقرون بال الناهية    : وهـى 

, التمىن, التيئيس, التوبيخ, اإلرشاد, اإللتماس, الدعاء: منها, أخـرى تفهم من سياق    
 تلك األمثلة سأبين يف     ١٢.الكراهة واإلئتناس , بيان العاقبة ,  الدوام ,التحقري, الـتهديد 
    .باب الثالث

 ١٣.﴾ والتقربوا مال اليتيم إال بالىت هى أحسن ﴿: ال اهللا تعاىلق

                                                 ٩.  Sayyid Ahmad Al-Hasyimy, Mutiara Ilmu Balaghoh, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 
١٩٩٤), hlm. ١٧٧ 
, )١٩٧٨, دار املعارف : دار القاهرة (, املعاىن يف ضوع أساليب القرآن    ,  عـبد الفتاح الشني    .١٠

   .١١٣. ص
  .١١٤-١١٣. ص,  نفس املصدر.١١
 PT. Raja Grafindo), غة العريبةرس البالد, الدكتوراندوس احلاج أمحد بأمحيد لسانس اداب .١٢

Persada, ١٩٩٦), hlm: ٧٣-٧٢. 
 ١٥٢: سورة األنعام .١٣
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  ١٤﴾والتلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون  ﴿ :وقال أيضا

مـن اآليـتني السابقني نرى أن النهى هو طلب الكف عن الفعل على وجه               
الب الكف يف   فإن ط . وله صيغة واحدة وهى املضارع املقرون بال الناهية       , اإلسـتعالء 

  ١٥.اآليتني السابقني هو اهللا سبحانه وتعاىل والنطلوب منهم هم عباده

 

 التحقيق املكتىب  .ز

ال بد من الباحثة ملعرفة     ,ها حتقـيق املكتىب قبل أن يبتدأ حبث       ةحيـتاج الباحـث   
 الباحثة قد كتب قبلها او ما هي املوضوعات         اهل موضوعه . موضـوع البحث اآلن   

بعد أن أقرأ البحث العلمي الذي كتبتها الطالب يف كلية          . ن اآل االـيت تتصل يف حبثه    
   :وجد الباحثة البحث العلمي الذي متصل يف هذا البحث مثل, اآلداب

دراسة حتليلية بالغية يف علم     (أسـلوب األمروالنهـى يف سورة الكهف        ). ١
 ٢٠٠٥" آغوس سومنتو) "املعاىن

دراسة حتليلية  (وغ املرام   أسـلوب األمروالنهـى يف كتاب الصالة يف بل        ). ٢
   ٢٠٠٢" خليده فطرياىن) "بالغية يف علم املعاىن

 
 .٤٢: سورة البقرة .١٤                                                 

 ,PT. Raja Grafindo Persada)رس البالغة العريبة, الدكـتوراندوس احلاج أمحد بأمحيد لسانس اداب  .١٥
١٩٩٦), hlm: ٧٣ 
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دراسة حتليلية يف علم    (سـياغ األمروالنهى يف آيات النكاح ومايتعلق به         ). ٣
  ٢٠٠٥" حممد منتهى) "املعاىن

أمى ) "دراسة حتليلية بالغية  (أسـلوب األمروالنهـى يف حديث األربعني        ). ٤
 ٢٠٠٤" مسرفة

 

 نظام البحث .  و    

 واخلامتة, والباب البحث, مقدمة: هذا البحث يتكون من ثالثة أقسام وهى

أغراض , حتديد املسألة , مقدمة و حيتوى على خلفية املسألة     : الـباب األول  
 .التحقيق املكتيب و نظام البحث, اإلطار النظري, منهج البحث, البحث و فوائده

تعريف عن سورة   , لتوبةظرة عامة عن سورة ا    حيتوى على ن  : الـباب الثاىن  
 .سباب نزولهأو , التوبة

حيتوى على حبوث عامة عن املعاىن مثّ خيصص على النهى          : الـباب الثالث  
 .وعناصره

 كلّ أقسامه و    ىهى يف سورة التوبة مثّ تقسم عل      حتليل عن الن  : الباب الرابع 
 .نوعه
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 جتيب  الىتاخلالصة  , لى اإلختتام توى ع هذا الباب اآلخر حي   : الباب اخلامس 
      . مثّ إتبعه املراجع وترمجة الباحثة,  مجيع املسائلىعل
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 الباب اخلامس
 اخلالصة و اإلختتام

 

يف علم  راسة حتليلية   د(النهى يف سورة التوبة     "قـد متّ هـذا البحث باملوضوع        
 :كما يلى, وأريد أن أختتمه بتقدمي اخلالصة)" املعاين

 .املضارع املقرون بالم الناهية: هي, معاىن النهى يف سورة التوبة نوع واحد .١

 .ياً)  وعشرينثالث (٢٣ معاىن النهى يف سورة التوبة .٢

واملراد الذي  ,   يف سورة التوبة هي يفرق معناً بني واحد وآخر         وأسرار معىن النهى   .٣
يؤثر سامعيه ووصوله إىل قراءة النفوس مناسباً ملرتلة اخلطيب وحسن إلقائه             

 .وحمكم إشارته

فبذالك قد أختتم هذا البحث بعون اهللا         ,  وهكذا اخلالصة يف هذا البحث     
 . هوتوفيق

واحلمدهللا رب  ,  وجلميع القرائني وأدعو اهللا العزيز ليجعل هذا البحث نافعاًلنا         
 .   عاملنيال
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 ثبت املراجع
 

ار د, لبنان: بريوت (, يف املعاىن والبيان والبديع    جواهر البالغة  ,الـسيد أمحـد اهلامشي    
 )م٢٠٠١/هـ١٤٢٢, الكتب العلمية

 PT. Raja), درس البالغة العريبة, دابالدكـتوراندوس احلـاج أمحد بأمحيد لسانس ا  

Grafindo Persada, ١٩٩٦) 

 ,البديع والبيان واملعاىن  ,  املعجم املفصل يف علوم البالغة     ,  الدكتور إنعام عكّاوى    
 )م١٩٩٢/ هـ ١٤١٣الطبعة األول , بريوت دار العلمية(

حتليلية ملسائل علم    دراسة   ,من بالغة النظم العرىب     ,  الدكتور عبد العزيز عبد املعطى عرىف     
 .املعاىن

دار , لبنان: بريوت (, يف املعاىن والبيان والبديع    جواهر البالغة  ,الـسيد أمحـد اهلامشي    
 )م٢٠٠١/هـ١٤٢٢, الكتب العلمية

: دار الفكر ( ,ثريعة واملنهج لالتفسري املنري يف العقيدة وا     ,األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي   
 ) اجلزء التاسع.١٩٩١ لبنان -بريوت
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سنة ,  دار املعارف .  القاهرة  (  ,املعاىن يف ضوء أساليب القرآن    ,  عبد الفباح ال شني   
 )الطبيعة الثالثة. ١٩٧٨

الطبعة ,  دار املعارف القاهرة مبصرى   (  ,البالغة الواضحة ,  على اجلارمى و مصطفى أمني    
 ) هـ١٩٦٤/ ١٣٨٤التاسعة سنة 

 .)١٩٦٠, كدار املشر: بريوت(, املنجد يف اللغة, لويس معلوف

  )٢٠٠١جملّد األول , دار الفكر(, بريوي لبنان, صفة التفسر, حممد علي الصابوين

 ١٩٨٨دارالفكر , بريوت(, العرفان يف علوم القرآن   مناهل, حممـد عبد العظيم الزرقاىن    
 )الّد الثاىن
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Ahmad Al-Hasyimy, Sayyid, Mutiara Ilmu Balaghah, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 
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As-Shiddiqy, M. Hasbi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir. (Jakarta: Bulan 
Bintang, ١٩٩٠. 

Syamsudin, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab: Menganalisis Teks Book                                      
Bahasa Arab.  

Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik, 
(Bandung: PT. Tarsito, ١٩٩٤) 

Sudaryanto, Metode Linguistik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, ١٩٩٨). 
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 ترمجة الباحثة
 

Nama    : Dwi Astuti 

Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, ٢٢ Desember ١٩٨٤ 

NIM    : ٠٣١١١٢٥٣ 

Alamat Asal   : Mlati Krajan Rt ٠١ Rw ٠١ Sendangadi Mlati Sleman 

      Yogyakarta 

Alamat Jogja   : Mlati Krajan Rt ٠١ Rw ٠١ Sendangadi Mlati Sleman 

      Yogyakarta 

Nama Orang Tua 

Ayah    : Sihono 

Ibu    : Edi Ekowati 

Pekerjaan Orang Tua 

Ayah    : Wiraswasta 

Ibu    : Wiraswasta 

Pendidikan   : MI Mambaul Huda PP. Wali Songo Jawa Timur 
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 ٦٠

      Th. Lulus ١٩٩٧ 

      MTs. Mu’alimat PP. Wali Songo Jawa Timur 

      Th. Lulus ٢٠٠٠ 

      Madrasah Aliyah Mu’alimat PP. Wali Songo Jawa                                             

      Timur 

      Th. Lulus ٢٠٠٣ 

 

 

Yogyakarta, ٢٦ November ٢٠٠٧ 

        

 

        (Dwi Astuti) 
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