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KITAB
AL-ADZKAR TAKLIF AL IMAM AL HAFIDZ SYEKH ISLAM
MAHYIDDIN ABI TALIF BIN SYARIF AN-NAWAWI AD-DAMSYIKI AS
SYAFI’I BAB 18 (BAB HAFIDZUL LISAN)
Penelitian ini berkaitan dengan pentingnya mempelajari bahasa Arab tentang amar dan
nahyi dari segi bentuk dan makna. Pengetahuan terhadap bahasa Arab sangat penting agar dapat

memahami sumber hukum Islam dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam mamaknai isi
dari kitab al-adzkar. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk amar dan nahyi di
dalam kitab al adzkar karangan Mahyuaddin abi zakariya yahya bin syarif an nawawi dan Untuk
mengetahui bagaimana ma’na amar dan nahyi di dalam kitab al adzkar karangan Mahyuaddin
abi zakariya yahya bin syarif an naawawi bab 18.
Jenis penelitian ini adalah library sources, yang mana peneliti mendeskripsikan buku
sebagai objek kajiannya. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tekhnik dokumentasi
hasil penelitian adalah: terdapat empat sighat amar yaitu fi’il amar, ,masdar, fiil mudhari’ yang
dimasuki lam amar, isim fi’il amr, dan terdapat satu sighat nahy yaitu fi’il mudhari’ yang di
masuki lam nahy. Terdapat enam makna amar yaitu iltimas, doa, irsyad, raja’,dan hakiki
kemudian terdapat tiga makna nahy yaitu iltmas, hakiki,dan taubikh.
Pembimbing I
Dra. Hj .Azizah Hanum OK, M.Ag
19690323 200701 2030

ملخص البحث
 زيّنا محفوظ برو:
االسم
32141025 : الرقم األساسي
 علوم التربية والتعليم:
الكلية
 تدريس اللغة العربية:
الشعبة
الماجستير، الدكتور الحاجة عزيزة هانوم أوك: المشرف األول
 الماجستير، الدوكتر شاه خالد نسوتيون: المشرف الثاني

 :تحليل األمر والنهي من صياغ ومعانهما في كتاب األذكار تأليف
الموضوع
اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم محي الدين ابي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي
الشافعي الباب 1 8
هذا البحث يتعلق بأهمية تعليم اللغة العربية عن األمر والنهي من صياغ
ومعانهما التي تستخدم بها مصادر أحكام االسالم والحديث من كتاب األذكار أما
أهداف هذا البحث المعرفة كيف صيغة األمر والنهى ومعانهما في كتاب األذكار
تألف اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم محي الدين ابي زكريا يحي بن شرف النووي
الدمشقي الشافعي في الباب .18
هذا البحث هو بحث المكتبتي وتعقد الباحثة في تحليل البيانات طريقة تحليل
المضمون .أما طريقة جمع البيانات المستخدمة هي طريقة الوثائق .جمع البيانات من
الباحثين باستخدام الوثائق الهندسية ونتائج البحوث هي :أربعه الصيغة األمر منها :
فعل األمر ،المضارع المقترن بالم األمر ،المصدر النائب عن فعل األمر ،اسم فعل
األمر والصيغة واحده هو المعنى الحقيقي للنهي هو طلب الكف عن شيء على وجه
اإللزام واإلستعالء .سته معني األمر في هذا الباب منها  :اإللتماس ،الحقيقي ،النصح
واإلرشاد ،التمني ،الدعاء ،الرجاء ،اإلباحة .ثم المعاني الثالثة النهى منها :اإللتماس،
الحقيقي ،و التوبيخ.
المشرف األول
الدكتور الحاجة عزيزة هانوم أوك،الماجستير
19690323200712030
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