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 إهداء 
 : ا البحث العلميأهدي هذ

أمتكن من إجراء هذا  أشكر هللا عز وجل لصحة بدين ونفسييت رزقين رزقا كثيا حىت  
 البحث.

والتحفيز والدعاء عسى هللا يعطيه الصحة والعافية   أليب الذي قدم الكثي من النصائح
 له، وألمي اليت ال تزال من أدعيائها وبركاهتا حمسوسة رغم رحيلها، غفر هللا هلا ورمحها هللا.  

واحملاضرين الكرام الذين يربون ويعطونين علوما كثيا، واملشرف الكرمي الذي يعطي إرشاد  
 وتوجيها. 

خصوصا الفصل ج    وجلميع زمالئي وأصدقائي يف اجلامعة ومن قسم تعليم اللغة العربية
 الذين يتمتعون بقوة كبية ويقدمون الدعم دائما إلهناء كتابة هذا البحث العلمي. 2018

ئي وملشاخيي وجلميع من أوصاين ابخلي والدعاء من املسلمني واملسلمات واملؤمنني وألقراب
 واملؤمنات. لعل هللا سهل لنا بعلمنا أمور الدين والدنيا واآلخرة. آمن اي رب العاملني.

 أقول أفضل وأمجل الشكر لكم. جزاكم هللا خي جزاء. 
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 الشكر والتقدير  
 بسم هللا الرمحن الرحيم  

احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين والصالة والسالم على أشرف  
 له وصحبه أمجعني. أما بعد ...  آاألنبياء واملرسلني سّيدان حمّمد وعلى 

مساحة املكرم األستاذ الدكتور احلاج محدان، املاجستي، عميد كلية الرتبية جامعة   .1
 ي اإلسالمية احلكومية.  أنتسار 

مساحة املكرم املشرف األول األستاذ الدكتور احلاج أمحد فهمي عارف، املاجستي،   .2
هو األستاذ الكرام قسم التعليم اللغة العربية كلية الرتبية جامعة أنتساري اإلسالمية  

 احلكومية. 
للباحث يف مساحة املكرم املشرف الثاين عارف الرمحن حكيم، املاجستي على إرشاده  .3

 كتابة هذه الرسالة   
مساحة املكرمني مجيع احملاضرين مجيع احملاضرين بكلية الرتبية والتعليم يف قسم التعليم  .4

 اللغة العربية يعطون املعلومات النافعة للباحث 
والشكر اجلزيل جلميع الزمالء على املساعدة والتوجيه والتسهيل لكتابة هذه الرسالة   .5

 العلمية.  
 2021بنجرماسني ديسمرب 

 الباحث  
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 ملخص البحث 

الول رجاء  الرتبويةم.  2022.  حممد  والنصر وجوانبها  الواقعة  االلتفات يف سورة    . أسلوب 
العربية اللغة  تعليم  قسم  العلمي،  وتعليمالبحث  تربية  املشرف  ، كلية  األستاذ  .  األول: 

احلاج املاجستي.  الدكتور  عارف،  فهمي  ع  أمحد  الثاين:  الرمحن حكيم،  املشرف  ارف 
 . املاجستي

 الرتبوية سورة الواقعة، سورة النصر، أسلوب االلتفات، الكلمات الرئيسية: 

القرآن كدليل للمسلمني نزل على الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم. ابلتدريج بشفاعة 
املالك جربائيل. نزل القرآن ابللغة العربية ألنه نزل يف شبه اجلزيرة العربية كوسيلة للتواصل البشري 

الفه أو  أولوية كبية سواء من خالل احلفظ  العربية  اللغة  تعلم  يعترب  املفردات.  م أو مع وفرة 
حيث أن هللا هدى الرسول حممد كرسول هللا ليهدي    الدينية،التدريس للشؤون الدنيا أو الشؤون  

الناس يف آخر الزمان ابلقرآن. القرآن تكميل للغة العربية بدأ منذ زمن اجلاهلية. يف زمن اجلاهلية، 
كأحد   فتات الاستخدم الشعراء أسلوب االلتفات كإحدى الطرق لتجميل تعبياهتم الشعيية.  

موضوعات البالغة تظهر التعبيات اليت تزين أسلوب اللغة العربية حبيث تكون أكثر تشويًقا 
فإن تبدو وجود    االلتفات،وتعطي أيًضا معىن معيًنا لغرض معني أيًضا. بدون معرفة أسلوب  

تراكيب اجلمل يف القرآن واليت خمتلفة عن قواعد اللغة العربية بشكل عام جيعل املتعلمني يواجهون  
صعوبة يف فهم لغة القرآن. أهداف هذه الدراسة لتحديد قيمة البالغة من أسلوب االلتفات  

تعلم اللغة العربية والقرآن.  والقيم الرتبوية وجدت يف سورة الواقعة والنصر كإضافة إىل كنوز املعرفة ل
هذه الدراسة هي دراسة املكتيب ابستخدام أسلوب حتليل احملتوى من خالل هنج نوعي من 
خالل البحث، ومجع، وتسجيل أسلوب االلتفات يف سورة الواقعة والنصر يف القرآن، ونظرية  

 12راسة أن هناك  العلماء من كتب البالغة والتفسي واملقاالت العلمية. وجدت نتائج هذه الد
  التعبيات يف سورة الواقعة والنصر اليت تتضمن أسلوب االلتفات سواء يف شكل صيغ، عدد، 

 البناء النحوي، واملعجمي.  األدوات، ضمائر، 
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ABSTRAK 

 

Muhammad Roja Al Wali. 2022 M. Gaya Bahasa Iltifat dalam Surah Al-Waqi’ah dan 

An-Nashr dan Nilai-Nilai Pendidikannya. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarnasin. Pembimbing 

Konten dan Metodologi: Prof. Dr. H. A. Fahmy Arief, MA. Pembimbing Bahasa 

dan Teknik Penulisan: Arif Rahman Hakim, S.Hum, M.Pd. 

 

Kata kunci: Gaya Bahasa Iltifat, Surah Al-Waqi’ah, Surah An-Nashr, Nilai Pendidikan 

 

Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw. secara berangsur-angsur melalui perantara Malaikat Jibril. Al-Quran 

diturunkan menggunakan Bahasa Arab karena diturunkan di tanah Arab dan sebagai 

alat pengantar komunikasi dengan perbendaharaan kosakatanya yang melimpah. 

Belajar bahasa Arab sangat besar keutamaannya baik itu dengan menghafalnya, 

memahami, mengajarkan untuk urusan kemashlahatan dunia maupun untuk urusan 

agama, sebagaimana Allah membimbing Nabi Muhammad sebagai utusan Allah untuk 

membimbing umat akhir zaman dengan Al-Quran. Al-quran sebagai penyempurna 

Bahasa Arab sudah dari masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah para penyair sudah 

menggunakan uslub iltifat sebagai salah satu cara untuk memperindah gaya bahasa 

ungkapan syi’ir mereka. Iltifat sebagai salah satu topik balaghah menunjukkan 

ungkapan yang memperindah gaya Bahasa Arab agar lebih menarik juga untuk tujuan 

memberikan arti tertentu untuk maksud tertentu pula. Tanpa pengetahuan mengenai 

uslub iltifat adanya struktur kalimat dalam Al-Quran yang terkesan berbeda dengan tata 

Bahasa Arab secara umum menyebabkan para pembelajar mendapatkan kendala dalam 

memahami bahasa Al-Quran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai balaghah 

dalam uslub iltifat dan nilai-nilai Pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Waqi’ah 

dan surah An-Nashr sebagai penambah khazanah keilmuan untuk pembelajaran bahasa 

Arab dan Al-Quran. Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan dengan 

menggunakan metode analisis konten melalui pendekatan kualitatif dengan meneliti, 

mengumpulkan, dan mendata uslub iltifat yang terdapat dalam surah Al-Waqi’ah dan 

An-Nashr dalam Al-Quran, pendapat-pendapat ulama dari kitab-kitab balaghah, tafsir, 

dan artikel ilmiah. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa ada 12 gaya bahasa 

ungkapan dalam surah Al-Waqi’ah dan An-Nashr yang merupakan uslub iltifat baik 

dalam bentuk shiyag, ‘adad, dhomir, adawat, al-bina an-nahwi, maupun mu’jam.  
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