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ملخص

دراسة بالغية عن الكناية في القرآن الكريم.: )2014سيتي فاطمة, (
لفهم القرآن الكرمي حيتاج إىل إستيعاب علوم اللغة العربية وخباصة علم البالغة و منها 

كالم أريد به معىن غري معناه احلقيقى الذى وضع له, مع جواز ارادة . و الكناية هي  الكنايةأسلوب 
دراسة بالغية عن لذلك إختارت الباحثة املوضوع "األصلى, اذ القرينة متنع هذه االرادةذلك املعىن 

يف القرآن الكرمي".الكناية 
يف اآليات القرآن الىت الكناية اجلملة اليت تاتى بمعىن ما تكوين املشكلة يف هذا البحث 

من ناهيةالكرمييات القرآن يف اآلالكناية إستعمال غرض منالما تتحدث عن األحالق و 
يف اآليات القرآن الىت تتحدث الكناية اجلملة اليت تاتى بملعرفة معىن . أهداف هذا البحثاألخالق

.األخالقمن ناهيةيات القرآن الكرمييف اآلالكناية إستعمال غرض منالملعرفة و عن األحالق
ا سبع موضوع البحث هو اسلوب الكناية يف القرآن الكرمي اليت تتحدث عن األ خالق وعدد آيا

آيات و مثانية ألفاظ. مصدر البيانات يف هذا البحث يتكون من مصدر متهيدي ومصدر ثانوي 
اللذين يتعلقان مبوضوع البحث. والطريقة يف مجع البيانات بإستخدام حبث مكتيب بطريقة الوثائق و 

ذا البحقراءة الكتب املتعلقة باملوضوع. و ث هي الطريقة التحليلية البالغية طريقة حتليل البيانات 
. )Contentanalisis(وحتليل مضمون الكتب 

بعد ما قامت الباحثة بالبحث عن اآليات اليت جاءت بالكناية يف القرآن الكرمي اليت 
تتحدث عن األخالق فأخذ النتيجة كما يلى:

 1األحالق:يف اآليات القرآن الىت تتحدث عن الكناية اجلملة اليت تاتى بمعىن  (
"يد اهللا مغلولة" مبعىن البخل و 64) املائدة:2"أن تغمضوا فيه" مبعىن إمهال 267البقرة:

"ويقبضون أيديهم" مبعىن الشح و 67) التوبة: 3"يد اهللا مبسوطتان" مبعىن كثري العطاء 
50) مرمي:5"يقلب كفيه" مبعىن الندم و التحسر العطاء بالياد 42) الكهف:4البخل 

) يف سورة 7" ثاىن عطفه" مبعىن التكبري و اخليالء 9) احلج:6ان صدق علّيا" مبعىن "لس
.الغيط و احلسرة"يعض الظامل على يديه" مبعىن 27:الفرقان

هى للتغطية و معين األخالقمن ناهيةيات القرآن الكرمييف اآلالكناية إستعمال غرض منال
إرداف و للداللة على بالغة املتكلم.
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ABSTRAK

Siti Fatimah, (2014): Analisis Balaghah Tentang Kinayah Dalam Al-Qur’an
Al-Karim.

Untuk memahami makna yang terkandung dalam al-Qur’an dibutuhkan
penguasaan ilmu bahasa arab salah satunya yaitu ilmu Balaghah, diantaranya
uslub Kinayah. Oleh karena itu penulis tertarik dengan judul “  Analisis Balaghah
Tentang Kinayah Dalam Al-Qur’an” .

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa makna kalimat yang
menggunakan kinayah dalam ayat al-qur’an yang membahas tentang akhlak dan
apa tujuan penggunaan kinayah dalam ayat al-qur’an tentang akhlak. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui makna kalimat yang menggunakan
kinayah dalam al-qur’an yang membahas tentang akhlak dan untuk mengetahui
tujuan penggunaan kinayah dalam ayat al-qur’an tentang akhalak. Adapun objek
dalam penelitian ini adalah uslub kinayah dalam al-qur’an yang membahas
tentang akhlak yang berjumlah tujuh ayat. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan sumber primer dan sekunder yang berhubungan dengan objek
penelitian. Metode dalam mengumpulkan data penelitian pustaka ini dengan
metode dokumentasi serta membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul.
Sedangkan metode analisa data dengan analisa Deskriptif Balaghoh dan analisa
kandungan buku-buku (Content Analisis).

Setelah Penulis melaksanakan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur’an
yang mengandung kinayah yang membahas tentang akhlak, maka diambil
kesimpulan sebagai berikut:

 Makna kalimat yang menggunakan kinayah dalam al-qur’an yang
membahas tentang akhlak: ) 2"أن تغمضوا فيه" مبعىن إمهال (267)  البقرة:1(

) 3"يد اهللا مبسوطتان" مبعىن كثري العطاء ("يد اهللا مغلولة" مبعىن البخل و 64املائدة:
"يقلب كفيه" مبعىن 42) الكهف:4"ويقبضون أيديهم" مبعىن الشح و البخل (67التوبة: 

" ثاىن 9) احلج:6"لسان صدق علّيا" مبعىن (50) مرمي:5الندم و التحسر العطاء بالياد (
"يعض الظامل على يديه" 27) يف سورة الفرقان اآلية7عطفه" مبعىن التكبري و اخليالء (

.الغيط و احلسرةمبعىن 
 Tujuan pemakaian ushlub Kinayah ialah: 1. Variasi ungkapan(ma’na

irdaf), 2. Menunjukkan ketinggian penuturnya, 3. Ma’na Taghtiyah, cara
menyebutkan sesuatu bukan dengan nama sebenarnya agar terlihat baik
dan indah.
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ABSTRACT

Siti Fatimah, (2014) : Study Balaghoh of Kinayah of Al-Qur’an Al-Karim.

In understanding the meaning of al-Qur’an, it is very necessary to master
the arabic language skill. One of them is uslub kinayah of balaghah mastering.
Therefore, the author is interested in carrying out this research entitle “Study
Balaghah of Kinayah of Al-Qur’an Al-Karim.

The formulation of problem of this research is about mean the verses of
the Al-Qur’an which use uslub kinayah in analizyzing the moral and what is the
purpose of kinayah about morality in al-qur’an. The purpose of this research is to
understand about the amount of kinayah in teh al-Qur’an that are talking in
morality and to understand about the purpose of using uslub kinayah in morality.
The objek of this research is there are seven verses of uslub kinayah in al-qur’an
that are talking about morality. In this research the authors use primary and
secondary sources relating to the object of research. The method of the collecting
reseacrh data library with the method of observation and reading books related to
the title. The method of data analysis with balaghah descriptive analysis and
content analysis of book.

After researching the verses of the Qur’an that are containing Kinayah
about morality, the author takes conclution as follows:

 Meaning the verses of the Al-Qur’an which use uslub kinayah in
analizyzing the moral is : ) 2"أن تغمضوا فيه" مبعىن إمهال 267)  البقرة:1

) 3العطاء "يد اهللا مغلولة" مبعىن البخل و "يد اهللا مبسوطتان" مبعىن كثري 64املائدة:
"يقلب كفيه" مبعىن 42) الكهف:4"ويقبضون أيديهم" مبعىن الشح و البخل 67التوبة: 

" ثاىن 9) احلج:6"لسان صدق علّيا" مبعىن 50) مرمي:5الندم و التحسر العطاء بالياد 
"يعض الظامل على يديه" 27) يف سورة الفرقان اآلية 7عطفه" مبعىن التكبري و اخليالء 

يط و احلسرة.مبعىن الغ

 There are three Purpose of using uslub  Kinayah they are: 1) Varition of
expression , 2) The high language use of the speaker 3) Are in languag
use.
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الشكر و التقدير

سل واألنبياَء، الرّ شَياء، َواصطفى من عبادهألَر اقدّ ق و لْ اخلَق لهللا الَّذي خمداحل

تدىنتأسّ مِ  َداهم  مبا هو له أهٌل مَن اَحلمدىلَأمحده سبحانه وتعاي، ونقتِدي، وِ

يضللُه فال هادي لُه، ن مفال مضّل لُه و يِه، من يهده اهللالّكُل عو به وأتنُ مِ آليه، و عوأثين

ّمًدا عبده ورسوله حما نيونبادنشريك له، وأشهد أّن سيِّ الهاهللا وحدإّال لهإَأشهد أن ال

ًة رمحرًا للمؤمنني، وجعل رسالتهو بَني, هًدى ونرآَن امللقاه عليه ربّ لال نّيب بعده، أنز 

م هلنيالّصحابة والّتابعو, نيواملرسلءابينللعاملَني، صلى اهللا وسّلم عليه وعلى سائر األ

ْينو ِإىل ياٍن بِإحس ُد.ا بعمّ أ.ِم الدِّ

إلستكمال شرط من الشروط املقررة هذا البحثمن كتابةفقد إنتهت الباحثة 

لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم 

عن بالغية"دراسة جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو حتت املوضوع

."الكناية يف القرآن الكرمي

الصعوبة كثرية لقلة تة هذا البحث فوجداحلدود ىف كتاباأن هلةالباحثتعرف

من مساحة مجيع ةرجو الباحثتاألخطاء الكثرية. ولذلك أن فيهتقنَ . وأيْ االعلوم وإدراكه



و

هذا البحث بإذن اهللا كتابةمتتالقرّاء أن يقدموا اإلصالح لتكميل هذا البحث. و 

شكرا جزيال وفائق ةقدم الباحثفتجل مع توجيهات من فضيلة املشرف و إرشاداته. و عز 

لكتابة هذا البحث:ةدهم ىف توجيه الباحثو االحرتام إىل الذين قد بذلوا جه

سور حممد نذير كرمي كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية يالربوفاألستاذ .1
احلكومية رياو.

األستاذ الدكتور احلاج مسعود زين املاجستري كالعميد لكلية الرتبية والتعليم..2
تاذ الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري كالرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية األس.3

الرتبية والتعليم.
.لويزار املاجستري كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةأاألستاذ .4

هذا كتابةفضيلة األستاذ الدكتورندوس أمحد شاه املاجستري الذي قام باإلشراف على.5
نصائحه الغالية وتوجيهاته. فأسال اهللا أن جيزيه خري اجلزاء.البحث. فقد نفعتين كثرية من 

هاوأرشدَه الباحثةجّ األستاذ الدكتور فرومادى املاجستري املشرف األكادمكية الذي وَ .6
يف أداء الواجبات األكادمكية.

امعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية جباألستاذ سهيمي كرئيس مكتبة اجلامعة .7
.احلكومية رياو

علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.وا الباحثةاألساتيذ الذين علم.8
اللذين قاما برتبييت وتزويدي "احلاج توكيمان و احلاجة موسينة"والدّي احملبوبني.9

ما. وال يزاالن يد عوان اهللا لنجاحى، وإخواين ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومود
ةرجون أن أكون ناجحيالذين "تيتني نور حيايت و إدرس البصر و داود البصري"يتوإخوا

. لعلي وإياهم يف محاية اهللاو أسريت يف التعلم، و جلميع



ز

جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم .10
على أصدقائي يف قسم تدريس اللغة العربية و باخلاصةاإلسالمية احلكومية رياو

م املادية و جلميع أصدقائي يف جمالس ثاملعنوية إلستكمال هذا البحومساعدا
.) FLP Cab.Pekanbaruالعلم(

سأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويوفقهم وجيزيهم اجلزاء أو 
واحلمد هللا رب العاملني.,الوفري يف الدارين

ه 1435مجادى األخري 17باكنبارو، 
م2014أبريل 17
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