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ملخص

بلوغ المرام من ستفهام ومعانيه فى كتابعن االتحليل بالغي:)2014(،زمري
أدلة األحكام للحافظ ابن حجر العسقالني

هألفذياملشهورة الكتاب بلوغ املرام من أدلة األحكام هو كتاب احلديث من الكتب
ديثية لألحكام الشرعية.احلافظ ابن حجر العسقالين. وهذا الكتاب يشتمل على أصول األدلة احل

الذي أما مصدر الكتاب و .حديثامخسمائة وستة وتسعون ألف و وفيه . الفقهيةمسائلورتّبه على
عن حتليل بالغيإختار الباحث املوضوع "و . مكتبة "طه فوترا" بسماراغ اندونسياطبعته

".حجر العسقالينبلوغ املرام من أدلة األحكام للحافظ ابن ستفهام ومعانيه ىف كتاباال

كأنه حقيقي بل غري حقيقي ستفهام  االباليسأهذا البحث ماتكوين املشكلة من
ب اليسأمافهي ملعرفة  البحث . وأما أهداف هذابلوغ املرام من أدلة األحكامىف كتاب

من ناحية بلوغ املرام من أدلة األحكامىف كتابكأنه حقيقي بل غري حقيقي ستفهام  اال
ة.البالغ

نات الباحث مصدر البيايستخدم. ستفهام ومعانيهاالموضوع هذا البحث هو أساليب 
ن يتعلقان مبوضوع البحث.ومصدر ثانوي اللذييف هذا البحث يتكون من مصدر أساسي

الكتب املتعلقة حبث مكتيب بطريقة الوثائق كمجموعةستخداماوالطريقة يف مجع البيانات ب
ذا البحث هي الطريقة التحليلية الوصفية البالغية وحتليل باملوضوع. ولكن طريقة حتلي ل البيانات 

content(مضمون الكتب  analisis(واستنتاج البياناتوحتليلتقصريو تدبري ب.
ب اليأسعن بلوغ املرام من أدلة األحكامكتابالباحث بالبحث ىف بعد ما قام

يلى:فالنتيجة كماكأنه حقيقي بل غري حقيقيستفهام  اال



ي

أالتنبيه على اخلطو والوعيدضالل الطريق التنبيه علىاألمر و و لتأكيداو واإلخبارالرتغيب
.شويقوالتوالتذكريية التسو و واإلنكار والتسهيل والتخفيفالنهيوالتوبيخ واالسرتشاد والتقرير و 
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ABSTRAK

Zamri, (2014): Studi Analisis Balaghoh Tentang Istifham Dan Makna -
Maknanya Dalam Kitab Bulughul Maram Min Adillah Al -
Ahkam Lil Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Kitab Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam merupakan salah satu
kitab yang dikarang oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. kitab ini membahas
tentang hadits-hadits hukum syariat dan kitab ini diurutkan sesuai pembahasan-
pembahasan fiqhiyah, yang terdiri dari 1596 hadist. Adapun acuan kajian Pustaka
ini berdasar Kitab Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam terbitan “Toha Putra”
Semarang, Indonesia

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja Ushlub Istifham
seolah-olah hakiki tetapi tidak hakiki yang terdapat dalam hadist Rasulullah
SAW dalam Kitab Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam . Tujuan penelitian
ini adalah Untuk mengetahui Ushlub Istifham seolah-olah hakiki tetapi tidak
hakiki yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW dalam Kitab Bulughul Maram
Min Adillah Al-Ahkam dari aspek Balaghoh.

Adapun  objek penelitian ini adalah ushlub-ushlub istifham dan makna-
maknanya yang digunakan di dalam hadits Rasulullah SAW dalam Kitab
Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan sumber primer dan sekunder yang berhubungan dengan objek
penelitian.

Metode dalam mengumpulkan data penelitian pustaka ini dengan metode
dokumentasi dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul. Sedangkan
metode analisa data dengan analisa Deskriptif Balaghoh dan analisa kandungan
buku-buku (Content Analisis) dengan menggunakan pengadaan data, reduksi data,
analisis dan inferensi.

Setelah Penulis melaksanakan penelitian terhadap Kitab Bulughul Maram
Min Adillah Al-Ahkam, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

Adapun ushlub istifham seolah-olah hakiki tetapi ghairu hakiki yang
terkandung dalam kitab Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam seperti at-
Targhib,al-Ikhbar,at-Ta’kid, al-Amr, at-Tanbih ala dholal at-thoriq, al-Wa’id, At-
Tanbih ala al-Khatho’, at-Taswiyah, at-Taqrir, an-Nahi, at-Tashil wa at-Takhfif,
al-Inkar, at-Tazkirat dan at-tasywiq.

.



ي

ABSTRAC

Zamri, )2014( : Rhetoric Analysis About The Question And Meanings In
Book Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam Lil Hafizh
Ibnu Hajar Al-Asqalani.

The Book Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam is wrote by al-Hafizh
Ibnu Hajar Al-Asqalani. The book was discussed by traditional collection of
stories telating words or deeds of Muhammmad the chief source of guidance for
understanding religious questions (Hadist). and this is a book comprise with 1596
hadists. And the reference of writer is book from “Toha Putra“ Semarang,
Indonesian

The formulation of this research is what kinds of Istifham original
sentences but not original sentence In Book Bulughul Maram Min Adillah Al-
Ahkam. The aim of this research is to find out kinds of Istifham sentences used in
Book Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam and the meaning of of Istifham
sentences from the rhetoric sides.

The subject in this research is Istifham original sentences but not original
sentence in Book Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam. In this research, the
writer uses primer and secondary resources relating with the object of research.

In collecting the data, the writer uses dokumentation and reading the books
relating to the title of research, data analysis is by using rhetoric descriptive and
analyzing the contains of books using data stock, reduction, analysis and
inferensi.

After finishing this research, the writer gives some conclusions, namely:

According istifham original sentences but not original sentence at Book Bulughul
Maram Min Adillah Al-Ahkam, wich are to at-Targhib, al-Ikhbar, at-Ta’kid, al-
Amr, at-Tanbih ala dholal at-thoriq, al-Wa’id, At-Tanbih ala al-Khatho’, at-
Taswiyah, at-Taqrir, an-Nahi, at-Tashil wa at-Takhfif, al-Inkar, at-Tazkir, and at-
tasywiq.



ج

الشكر والتقدير
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من 

يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن 

و على آله و سائر الصاحلني.حممداً عبده ورسوله 

كتابة البحث الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية من واجبة الباحث

للدرجة األوىل ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية 

احلكومية رياو.

اوز صعوبة كثرية وخمتلفة،  وأيقن أّن اعرتف الباحث أن ىف كتابة هذا البحث البد بقوة عزم 

ع القراء أن يقدموا اإلصالح و دراكه. ولذالك يرجو الباحث من مساحة مجيأفيها األخطاء لقلة علوم و 

قرتاحات لتكميل هذه الرسالة.اال

وأّمت الباحث هذا البحث بإذن اهللا عز و جل مع توجيهات من فضيلة املشرف و إرشاده. و  

إىل الذين قد بذلوا جهدهم ىف توجيه الباحث لكتابة اموفائق االحرت كذالك يقدم الباحث شكرا جزيال 

هذا البحث: 

.كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوهيتاميرذمنبروفسور .1

لكلية الرتبية والتعليم.كالعميداملاجستريمسعود زينستاذ الدكتوراأل.2



ج

دريس اللغة العربية بكلية الرتبيةقسم تلرئيس الذو الكفل املاجستري كالدكتورندوسستاذاأل.3

والتعليم.

.لقسم تدريس اللغة العربيةكاتب الستاذ الويزار املاجستري كاأل.4

ما. .5 واليزاالن والدّي احملبوبني الذين قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومود

جلميع و اجحا يف التعلم، يدعوان اهللا لنجاحي، وإخواين وإخوايت الذين يرجون أن اكون ن

أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا.

ين كثرية. فقد نفعشرفين ىف كتابة هذا البحثالذيالدكتور زركشي املاجستريستاذ األفضيلة .6

خري اجلزاء.هل اهللا أن جيزيديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسأنصائحه الغالية وتوجيهاته الس

ين يف أداء وجهين وأرشدالذييكاملشرف األكادمياملاجستريبراهيمإيرشدالدكتور ستاذاأل.7

ية.ميالواجبات األكاد

ىن تىن وأرشدتهوجملشرفة ىف حفظ اجلزء الثالثني واليتكااملاجستريزالياناة الدكتورنداستاذاأل.8

فيما ينفعىن. 

هىن وأرشدىن فيما ينفعىن. اجستري كاملرشد و املرىب الذي وجالدكتورندوس أمحد شاة املستاذاأل.9

موين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.الذين علّ ذة األسات/األساتيذ.10
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جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية .11

م املادمسكين املؤقتىفصحايبأوباخلصوص جلميع رياو  ستكمال الية املعنوية على مساعدا

.هذا البحث

هذا ونسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويوفقهم اجلزاء الوفري يف الدارين واحلمد هللا 

رب العاملني.

م أبريل 2014 باكنبارو، 23
ه1435الثاين مجاد22

زمري
11012100940: رقم القيد
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