
 سورة األعرافاجملاز ادلرسل يف سورة البقرة و 
 )دراسة حتليلية بالغية( 

 
 إعداد :

 رتنا نوررٛتا ديوم
 
 

 
 

 
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 بنجرماسني
 هـ ٖٗٗٔم/  ٕٕٕٓ

  



 ب 
 

 سورة األعرافالبقرة و اجملاز ادلرسل يف سورة 
 )دراسة حتليلية بالغية( 

 
 

 ْتث علمي
 البلمةمقدـ الستيفاء بعض الشركط 
 لنيل درجة السرجاان
 يف تعليم اللغة العربية

 
 إعداد :

 رتنا نوررٛتا ديوم
 َََُُِّٕٔٔ:  رقم القيد

 
 

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
 كلية الرتبية والتعليم

 العربيةقسم تعليم اللغة 
 بنجرماسني

 هـ ٖٗٗٔم/  ٕٕٕٓ

 
 
 



 ج 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعار

 

 "امن الً عى  دي لى وٍ يػي  ءي رٍ مى الٍ  سى يٍ لى فػى  مٍ ل  عى تػى "
 )اإلماـ الشافعي(



 د 
 

SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI MEMBIMBING SKRIPSI 

 

Nama   : Prof. Dr. H. A. Fahmy Arief, MA  

NIP   : 195305131980031003  

Pangkat/Gol  : Pembina Utama/ IV/e 

Pembimbing Bidang : Konten dan Metodologi 

Menyatakan telah selesai membimbing skripsi mahasiswa/i: 

Nama   : Ratna Nurrahma Dewi 

NIM   : 1601230670 

Judul   : دراسة حتليلية بالغية( سورة األعرافو  اجملاز ادلرسل يف سورة البقرة(  

Prodi   : Pendidikan Bahasa Arab 

Untuk itu, mahasiswa dapat mendaftar ujian skripsi. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Terimakasih. 

 

 

Banjarmasin, 20 Januari 2022 

Tertanda 

 

 

 

Prof.Dr. H.A. Fahmy Arief, MA 

 

 

 

 

 



ق   
 

SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI MEMBIMBING SKRIPSI 

 

Nama   : Hasbullah, S.Ag, M,HI 

NIP   : 197712242003121002 

Pangkat/Gol  : Penata Tingkat I/ III/d 

Pembimbing Bidang : Bahasa dan Teknik Penulisan 

Menyatakan telah selesai membimbing skripsi mahasiswa/i: 

Nama   : Ratna Nurrahma Dewi 

NIM   : 1601230670 

Judul   : دراسة حتليلية بالغية( سورة األعرافو  اجملاز ادلرسل يف سورة البقرة(  

Prodi   : Pendidikan Bahasa Arab 

Untuk itu, mahasiswa dapat mendaftar ujian skripsi. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Terimakasih. 

 

 

Banjarmasin, 20 Januari 2022 

Tertanda 

 

 

 

Hasbullah,S.Ag,M,HI 

 

 

 

 

 



 ك 
 

 طرف جلنة ادلناقشة االعتماد من

)دراسة  اجملاز ادلرسل يف سورة البقرة و سورة األعراف" بعنواف :البحث العلمي 
 . قدَََُُِّٕٔٔ:  رقم القيد، رتنا نوررٛتا ديوم كتبتوالذم   حتليلية بالغية("

ي أماـ ٞتنة ا١تناقشة كتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ملدافعت الباحثة عن ىذا البحث الع
 السرجاان يف تعليم اللغة العربية، كذلك يف:

 الثبلاثء:    اليـو
 ـ َِِِفرباير  ُٓ:    التاريخ

 )أ(   ٖٓ:  بدرجة كيكوف مقبوال
 

 كلية الًتبية كالتعليم  عميد
 ّتامعة أنتسارم اإلسبلمية اٟتكومية بنجرماسُت

 
 

 الدكتور اٟتاج ٛتداف، ا١تاجستَت
 َََََُُُّّْٓٗٗٓٔٔٗرقم التوظيف: 

 
 ذة:كتتكوف ٞتنة ا١تناقشة من السادة األسات

 التوفيع االسم الرقم
عارؼ، أٛتد فهمي  الدكتور اٟتاجاألستاذ  ُ

 ستَتا١تاج
 

 

 ستَتا١تاج ،٥تلص أنصرم ِ
 

 

 عارؼ رٛتن حكيم، ا١تاجستَت ّ
 

 



 ز 
 

 إقرار الطالبة

 أدانه، كبياانيت كاأليت : ةا١توقف أان
 رتنا نوررٛتا ديوم:   لكاملاباالسم 

 َََُُِّٕٔٔ:   رقم القيد
 الًتبية كالتعليم:    كليةال
 تعليم اللغة العربية :   قسمال

حث الذم حضرتو لتوفَت الشرط لنيل درجة السرجاان يف تعليم بىذا الأقرر أبف  
ت م اإلسبلمية اٟتكومية بنجرماسُت ٖتالتعليم جامعة أنتسار العربية كٌلية الًتبية ك اللغة 

 " )دراسة ٖتليلية ببلغية( سورة األعراؼاجملاز ا١ترسل يف سورة البقرة ك ا١توضوع : "
. كإذا ادعى ن إبداع غَتم أك أتليف اآلخرم حضرتو ككتبتو بنفسي كما زكرتو 

فعبل ليس من ْتثي فأان أٖتمل ا١تسؤكلية على  كتبُت أنو وليفمن أت أحد يف ا١تستقبل أنو
أك على كلية الًتبية كالتعليم جامعة أنتسارم  ُتكلن تكوف ا١تسؤكلية على ا١تشرف ،ذلك

 اإلسبلمية اٟتكومية بنجرماسُت.
 بناء على رغبيت ا٠تاصة كال جيربين أحد على ذلك.قرار اإلكحررت ىذا  ،ىذا 
       

 ـ  َِِِيناير   ،بنجرماسُت
  اإلقرار ةصاحب توقيع

 
 رتنا نوررٛتا ديوم
َََُُِّٕٔٔ 

 
       

 
 



 ح 
 

 الشكر والتقدير

اٟتمد هلل رب العا١تُت، الصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت، سيدان 
دمحم كعلى آلو كصحبو   أٚتعُت، أٌما بعد.كموالان 

َتىا حىت الباحثة نعمة كثَتة صغَتىا ككب ىشكرا هلل عز كجٌل الذم أعطٛتدا ك 
بعض الشركط لنيل درجة السرجاان يف تعليم  تستطيع أف تتم البحث العلمي الستيفاء

اجملاز ا١ترسل يف سورة البقرة اللغة العربية ّتامعة أنتسارم اإلسبلمية اٟتكومية اب١توضوع "
 ".األعراؼ)دراسة ٖتليلية ببلغية( سورةك 

 قدـ الباحثة شكرا جزيبل إذل :ت كيف ىذه ا١تناسبة النفيسة،
كالتعليم عميد كلية الًتبية  الدكتور اٟتاج ٛتداف، ا١تاجستَت، فضيلة ا١تكـر كاحملًـت .ُ

 جامعة أنتسارم اإلسبلمية اٟتكومية بنجرماسُت.
هللا، ا١تاجستَت، ١تكـر كاحملًـت السيدفضيلة ا .ِ ة العربية رئيس قسم تعليم اللغ حسب 

تعليم اللغة كا١تشرؼ األكادديي للباحثة أثناء الدراسة يف قسم  كلية الًتبية كالتعليم،
 العربية ّتامعة أنتسارم اإلسبلمية اٟتكومية بنجرماسُت.

ليم سكرتَتا لقسم تع ، ا١تاجستَت،معارؼ رٛتن حكي ة ا١تكـر كاحملًـت السيدفضيل .ّ
 اللغة العربيةكلية الًتبية كالتعليم جامعة أنتسارم اإلسبلمية اٟتكومية بنجرماسُت.

  .أٛتد فهمي عارؼ، ا١تاجستَتالدكتور اٟتاج األستاذ  كـر ا١تشرؼ األكؿفضيلة ا١ت .ْ
هللا، ا١تاجستَت. ا١تشرؼ الثاين السيد فضيلة ا١تكـر .ٓ    حسب 
تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم ١تكرمُت ٚتيع احملاضرين يف قسم فضيلة ا .ٔ

 رماسُت فلهم من الباحثة أحسن شكرجامعة أنتسارم اإلسبلمية اٟتكومية بنج
هللا أحسن اٞتزاء.يؼ كالتشجموامُت العلـو كا١تعار تقدير على ما قدٌ الك   ع. كجزاىم 

إلسبلمية فضيلة ا١تكـر رئيس ا١تكتبة يف كلية الًتبية كالتعليم كاٞتامعة أنتسارم ا .ٕ
 اٟتكومية بنجرماسُت.



 ط 
 

 ،َُِٔ ١ترحلة تعليم اللغة العربيةاٞتزيل ٞتميع األصدقاء يف قسم  كالشكر .ٖ
 حصوصا األصدقاء يف فصل ب.

إما  ائصلو من األخطاء كالنقالباحثة أبف ىذا البحث العلمي ال خي دكأخَتا، أتك
حثة تعليقات موا للباقدفًتجو من القارئُت أف ي ،من أساليب الكتابة كإما من مضموهنا

األحباء.  يع القارئُتمكٞت للباحثة ىذا البحث العلمي انفعاكوف كاقًتاحات. كعسى أف ي
 آمُت اي رب العا١تُت. ،آمُت
 

 ـ َِِِيناير   ،،بنجرماسُت
 الباحثة

 
 رتنا نوررٛتا ديوم
َََُُِّٕٔٔ 

     
   

  



 م 
 

 إهداء

 إذل : ىدم ىذا البحث العلميأ

 جديت اليت أحبها أكثر

 أستطيع أف أكرب حىت اآلفا ألهن

 أيب حاري سرايدي

 نور أليمةأمي 

هللا أف يرٛتهما كما ربياين صغَتة هللا عنهما كعسى   رضي 

 الوحيدةيت أخ

 كا نورفيتا سنْدرىكرتي

هللا ٢ت  ا التوفي  كالنجاح يف ٚتيع أمورىاكتب 

هللا خَتا جزاء   جزاكم 
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 ملخص البحث
ـ. اجملاز ا١ترسل يف سورة البقرة كسورة األعراؼ)دراسة  َِِِ رتنا نوررمحا ديوي،

قسم تعليم اللغة العربية. ا١تشرؼ  ،ٖتليلية ببلغية(. البحث العمي
  ا١تاجيستَت ،أٛتد فهمي عارؼ اٟتاج الدكتوراألستاذ األٌكؿ 

هللا كا١تشرؼ الثاين  ا١تاجسيتَت.  ،حسب 
 ورة األعراف)دراسة حتليلية بالغية(.اجملاز ادلرسل يف سورة البقرة وس: تقدم مات الكل

سورة األعراؼ عن اجملاز ا١ترسل ك باحثة ا١تشكبلت يف سورة البقرة ك كجدت ال
زئٌية كالكلٌية كاعتبار ماكاف كاعتبار مايكوف كاٟتالية اٞتبٌية كا١تسببٌية ك هتا كما السبعبلقا

د الب يف سورة البقرة كسورة األعراؼ، يتضمناحمللٌية. فلذلك لفهم اجملاز ا١ترسل كعبلقاهتا ك 
 جزء من دراسة علم الببلغة. علينا أف نتعلم علم البياف ألنو

من  يف ىذا البحث بشأف اجملاز ا١ترسل يف سورة البقرة كسورة األعراؼ. الباحثة
ريد ت ٍة،النظر ىذا  من . كمتنوعنا الواضح أف لغة القرآف ٚتيلة جدنا كتستخدـ أسلوابن ٚتيبلن 

 تبحث عن اجملاز ا١ترسل يف سورة البقرة كسورة األعراؼ.أف  ةاحثالب
اجملاز ا١ترسل عبلقات  اآلايت فيها أما أسئلة البحث يف ىذا البحث فهي: ما ىي

 ما: ١تعرفة  غرض ىذا البحث فهو ألعراؼ ٨تو علم الببلغة ؟سورة االبقرة ك  ةيف سور 
كأما  .ألعراؼ ٨تو علم الببلغةسورة االبقرة ك  ةاجملاز ا١ترسل يف سور اآلايت فيها عبلقات 
كٖتليل ىذا البحث  ا١تكتيب ابستخداـ ا١تدخل النوعي، البحث نوع ىذا البحث فهو 

اآلايت اليت تتضمن عبلقات اجملاز ا١ترسل يف سورة البقرة كسورة األعراؼ. مث البياانت يف 
سورة البقرة كسورة  ىذا البحث ىي اآلايت اليت تتضمن عبلقات اجملاز ا١ترسل يف

األعراؼ. كأساليب ٚتع البياانت تعٍت اٞتمع ك تقسيم ك تفسَتم. ك أسلوب ٖتليل 
 البياانت ابلتحليل اللغوم كالتحليل التفسَتم.

 يف سورة البقرة ىيرسل اليت تتضمن عبلقات اجملاز ا١ت ، اآلايتأما نتائج البحث
ا١تسببية، الكلية، اٞتزئية، اعتبار العبلقات السببية،  أتلف من ،ايتثبلثوف آك  أربع

 احمللية. يعٍت ماكاف، اعتبار مايكوف، كاآلًخر



 ؿ 
 

كثبلثوف آايت، أتلف من العبلقات ا١تسببية،  يف سورة األعراؼ ىي كاحد كبينما
 اٟتالية.  يعٍت الكلية، اٞتزئية، احمللية، كاآلًخر
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ABSTRAK 

Ratna Nurrahma Dewi. 2022. Majas Mursal Dalam Surah Al-Baqarah dan 

Surah Al-A’raf (dalam analisis ilmu Balaghah). Penelitian Ilmiah, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing pertama 

Prof. Dr.H.A.Fahmy Arief, MA dan pembimbing kedua Hasbullah S.Ag, M.HI. 

Kata Kunci: Majas Mursal Dalam Surah Al-Baqarah dan Surah Al-A’raf 

  

Peneliti menemukan masalah di dalam Surah Al-Baqarah dan Surah Al-

A‟raf tentang majas mursal dan „alaqahnya seperti sababiyyah, musababiyyah, 

juz‟iyyah, kulliyah, i‟tibar ma kaana, i‟tibar ma yakuunu, haliyyah dan 

mahaliyyah. Oleh karena itu, untuk memahami majas mursal serta „alaqah yang 

terkandung dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-A‟raf, kita harus mempelajari 

tentang ilmu bayan yang merupakan salah satu bagian kajian dari ilmu Balaghah. 

Peneliti menyajikan dalam penelitian ini mengenai majas mursal dalam 

Surah Al-Baqarah dan Surah Al-A‟raf. Hal ini jelas bahwasanya bahasa Al-

Qur‟an itu sangat indah serta menggunakan gaya bahasa yang sangat elok dan 

bermacam-macam sehingga menunjukkan bahwasanya Al-Qur‟an suatu mukjizat 

yang sangat agung yang tidak mungkin bisa dibuat oleh manusia biasa.  Dari 

pandangan inilah peneliti ingin mengkaji tentang Majas Mursal Dalam Surah Al-

Baqarah dan Surah Al-A‟raf dalam analisis ilmu Balaghah. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : ayat-ayat apa saja 

yang didalamnya terdapat alaqah-alaqah majas mursal dalam surah-Al-Baqarah 

dan Surah Al-A‟raf seperti contoh ilmu balaghah ?. dan dari penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui ayat-ayat apa saja yang didalamnya terdapat alaqah-

alaqah majas mursal dalam surah-Al-Baqarah dan Surah Al-A‟raf seperti contoh 

ilmu balaghah. Jenis penelitian ini berupa kajian pustaka dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, dan penelitian ini menganalisis ilmu balaghah tentang majas 

mursal dalam Surah Al-Baqarah dan Surah Al-A‟raf. Analisis penelitian ini 

adalah tentang „alaqah-„alaqah majas mursal yang terdapat dalam Surah Al-

Baqarah dan Surah Al-A‟raf. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode literatur dengan 

pendekatan kualitatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

dari ayat-ayat yang mengandung alaqah majas mursal dalam Surah Al-Baqarah 

dan Surah Al-A‟raf. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara 

mengumpulkan, membagi, dan menafsirkan, sedangkan untuk analisis data yaitu 

dengan analisis lughawi dan analisis tafsiri. 

Hasil dari penelitian, yaitu ayat yang mengandung alaqah-alaqah majas 

mursal dalam surah Al-Baqarah terdapat 34 ayat, terdiri dari alaqah sababiyyah, 

musababiyah, kulliyah, juz‟iyyah, i‟tibar ma kaana, i‟tibar ma yakuunu, dan 

terakhir yaitu mahalliyah. 

Dan sedangkan dalam surah Al-A‟raf terdapat 31 ayat, terdiri dari alaqah 

musababiyyah, kulliyah, juz‟iyyah, mahalliyah dan terakhir yaitu haliyyah.  
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