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 الشكر و التقدير

 

احلمد اهلل الذي انزل القرأن بلسان عريب مبٌن و الصالة و السالم على حممد  
 أمجعٌن.افصح العرب و على الو و صحبو 

ز بعد، لقد أمت الياحث كتابو ىذه الرسالة بعنوان " الكالم اإلنشائي يف خطبة  
 اجلمعة لسونن جًني" و يقدم الباحث الشكر اجلزيل إىل السادة:

صاحب الفضيلة الدكتور احلاج إمام عزايل سعيد املاجستًن، عميد كلية األداب  .1
 احلكومية سورابايا.والعلوم اإلنسانية سونن أمبيل اإلسالمية 

صاحب الفضيلة الدكتور اندوس عتيق حممد رمضان اجملستًن، رئيس شعبة اللغة  .2
 العربية وأدهبا جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا. 

صاحب الفضيلة االستاذ الدكتور برىان مجال الدين املاجستًن، مشرف البحث  .3
 ث.الذي بذل جهده يف إشراف كتابة ىذا البح

مجيع األساتذة املكرمٌن الذين قد علوىا خمتلف العلوم والفنون يف كلية االداب  .4
 والعلوم اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا.

موظفي املكتبة جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا الذين أعاروا  .5
 الباحث كتبا متنوعة حيتاج إليها الباحث.



 
 

والدين احملرتمٌن احملبوبٌن، اللذين قد بذال اجلهد بالعمل والدعاء إىل اهلل يف كل ال .6
 مصلحة ألوالدمها.

 

 



 
 

 اإلهداء

 

 إىل والدي احملبوبٌن األب و األم اللذين ربياين صغًنا 

 و علمين عن معىن احلياة حقيقيا، 

 راجيا أن يغفر اهلل ذنوهبما ويطوهلما عمر مها.

 و إىل األشقاء احملبوبٌن داعيا أن حيقق اهلل االمال العالية

 و العلوم النافعة و األعمال املرضية. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الحكمة

 

 م  كه ي  ل  ع   ب  و  ت ه ي    ن  أ   ده ي  ر  يه  اهلله " و  
 ن  أ   ات  و  ه  الش   ن  و  عه ب  ت  ي    ن  ي  ذ  ال   ده ي  ر  يه و  

 "ا..مً ي  ظ  ع   يالً وا م  له ي   ت   

 (27)النساء: 

“ Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang 

orang orang yang mengikuti hawa nafsunya 

bermaksud supaya kamu berpaling sejauh- 

jauhnya( dari kebenaran)” 
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 مستخلص البحث

ABSTRAK 

 يريڮ نلسون الجمعة الكالم اإلنشائي في خطبة

Kalam Insya’I diDalam Khutbah Jum’ah Sunan Giri 

 

Ilmu balaghah memiliki tiga cabang ilmu yaitu ma’ani, bayan dan badi’. 

Berkenaan dengan hal itu skripsi ini membahas tentang salah satu cabang ilmu 

balaghah yaitu ilmu ma’ani khususnya kalam insya’ dalam khutbah Jum’ah Sunan 

Giri. 

Dalam ilmu balaghah kalam insya’ adalah kalam yang pembicaraannya 

tidak dapat disebut sebagai orang yang benar atau dusta. Kalam insya’ dibagi 

menjadi dua yaitu kalam insya’ thalabi dan ghoiru thalabi. Sedangkan Sunan Giri 

adalah seorang wali yang sangat berpegang teguh pada ajaran Alquran dan 

Sunnah Rasul, sehingga beliau bukan saja disegani dikalangan masyarakat 

banyak, bahkan juga para wali songo itu sendiri. Beliau  termasuk seorang ulama 

yang wira’i, yang sangat berhati-hati dalam memutuskan hukum karena takut 

terperosok ke dalam jurang kesyirikan. Maka dari itu, dalam urusan ubudiyah 

beliau benar-benar berpegag teguh pada Alquran dan Hadits Nabi SAW.  

Adapun titik fokus permasalahan dalam pembahasan  ini adalah: (a) Apa 

sajakah macam-macam kalam insya’ dalam khutbah jum’ah Sunan Giri pada 

bulan jumadil awwal?, (b) Apa sajakah makna-makna kalam insya’ dalam 

khutbah jum’ah Sunan Giri pada bulan jumadil Awwal? Sedangkan Dalam 

penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. 

 Berdasarkan dari analisis tersebut dapat diperoleh bahwa: kalam insya’I 

yang ditemukan dalam khutbah jum’at Sunan Giri yaitu sebagai berikut kalam 

insya’I thalabi : amar, istifham, nida’ dan qosam. Terdiri atas 11 amar, 14 

istifham,3 nida’ dan kalam insya’I ghoiru tholabi: 1 qosam. 



 
 

 

 


