


عن أسلوب بالغي(تحليلية في القرآن الكريمسلوب الموازنأ
الموازنة في سورة لقمان والصفات)

الباحث

محمد حسن بشري
10912007433رقم القيد : 

لنيل الشهادة الجامعية للدرجة األولى في قسم تدريس اللغة العربيةمقدمبحث
بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو

باكنبارو 
م2014/ه1435





ز

ملخص

عنبالغيتحليلي(الكريم القرآنفيالموازىةأسلوب:)2014(محمد حسن بشري
.)والصفاتلقمانسورةفيالموازنةأسلوب

ا، وقد شرح البالغة عن هذه يف باب  إن القرأن الكرمي ألفاظ متساوية من ناحية أوزا
ا تدل على بعض معجزات القرأن الكرمي من نظر  ا من صعوبة األساليب فيه مع أ املوازنة. فإ

يفةاملوازنأسلوباملوضوع "احملسنات اللفظية. وهلذا أراد الباحث أن يقوم بالبحث العلمي حتت 
".)والصفاتلقمانسورةيفاملوازنةأسلوبعنبالغيحتليلي(الكرمي القرآن

ا كلماتالهيهذا البحثشكلةوم هانواعأماو يف القرأن الكرمي املتساوية بني أوزا
يف ة وازنأسلوب اململعرفة األيات اليت حتتويهيها أهداف. وأمّ صافاتالو لقمانيف سورة ة جودو امل

.صافاتالو لقمانسورة 

ا موضوع هذا البحث هو وأما  الصفاتلقمان و سورةيفألفاظ متساوية من ناحية أوزا
يتكون من مصدر اّلذيالباحث مصدر البيانات يف هذا البحثيستخدم. أسلوبا18وعددها 
يتعلقان مبوضوع البحث.ذينومصدر ثانوي الّ أساسي

علم البالغة.حيلل من ناحية طريقة املالحظة مث والطريقة يف مجع البيانات هي

:النتائج هذا البحث هي

ا هيسورة لقمان والصفاتيف )وازنةامل(إن الكلمات املتساوية بني أوزا
ْيدٌ : لٌ يْ عِ فَ  :نَ وْ لُ اعِ ، فَ َجاِنبٍ :لٌ اعِ ، فَ َزْجرً :ًال عْ ، فَـ رِ وْ مُ األُ :لٌ وْ عُ ، فَـ محَِ
: ُحمَْضُرْوَن.لٌ عَ فْ مُ املْسَتِقْيَم، : لٌ عِ فْ تَـ سْ ، مُ ْنيَ نِ مِ املؤْ :لٌ عِ فْ ، مُ نَ وْ قُ ائِ ذَ 
املماثلةهيسورة لقمان والصفات وجودة يف املوازنة املإن أنواع

(تساويتني الكلمتني يف واإللتزام(تساويتني الكلمتني دون التقفية)
.التقفية) 
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ABSTRAK

Muhammad Chasan Bisri (2014): Ushlub Muwazanah didalam Al-Qur’an
(Analisis Balaghah tentang Muwazanah
didalam Surat Luqman dan Ash-Shoffat.

Banyak kata yang sama di dalam Al-Qur’an, keserupaan katanya sulit
dimengerti jika tidak diteliti, diantaranya adalah pembahasan tentang
muwazanah. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik dengan judul “Ushlub
Muwazanah di Dalam Al-Qur’an (Analisis Balaghah Tentang muwazanah di
Dalam Surat Luqman Dan Ash-Shoffat”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bentuk kata dengan pola
kata yang  sama di dalam Al-Qur’an dan apa saja macam-macam pola kata yang
sama di dalam surah Luqman dan Ash-Shoffat. Tujuan penelitian ini adalah
Untuk mengetahui bentuk kata dengan pola kata yang sama di dalam surat
Luqman dan Ash-Shoffat dan mengetahui macam-macam Muwazanah di dalam
surat Luqman dan Ash-Shoffat.

Adapun objek penelitian ini adalah bentuk kata dengan pola kata yang
sama yang ada dalam Surah Luqman dan Ash-Shoffat yang berjumlah 18 Ushlub
Muwazanah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber primer/alasan
dan sekunder/buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

Metode pengumpulan data adalah dengan metode observasi. Kemudian
dianalisa dengan menggunakan pendekatan ilmu balaghoh.

Hasil penelitian ini adalah:

1. Bentuk kata dengan pola kata yang sama (Muwazanah) dalam surat

Luqman dan Ash-shoffat adalah:

ْيدٌ : لٌ يْ عِ فَ  ، ْنيَ نِ مِ املؤْ :لٌ عِ فْ ، مُ نَ وْ قُ ائِ ذَ :نَ وْ لُ اعِ ، فَ َجاِنبٍ :لٌ اعِ ، فَ َزْجرً :ًال عْ ، فَـ رِ وْ مُ األُ :لٌ وْ عُ ، فَـ محَِ

.: ُحمَْضُرْونَ لٌ عَ فْ مُ ، املْسَتِقْيمَ : لٌ عِ فْ تَـ سْ مُ 

2. Jenis pola kata yang terdapat dalam surat Luqman dan Ash-Shoffat

adalah: mumasilah (pola kata sama dan huruf akhir berbeda), Iltizam

(pola kata sama dan huruf akhir sama).
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ABSTRACT

Muhammad Chasan Bisri (2014): The Muwazanah Ushlub In the Qur'an
(Analysis on muwazanah in balaghah in
Surat Luqman and Ash-Shoffat.

Many of the same word in the Qur'an, he is difficult to understand if the
similarity is not examined, including the discussion of muwazanah. Therefore, the
researcher was intrigued by the title "The Muwazanah Ushlub In the Qur'an
(Analysis On muwazanah in balaghah In Surat Luqman And Ash-Shoffat".

The problems of this study was Form words with the same pattern of
words in the Qur'an and what kinds of patterns of the same word in surah Luqman
and Ash-Shoffat. The purpose of this study was to determine the verses containing
Ushlub Muwazanah in the letter Luqman and Ash-Shoffat and find out all sorts
Muwazanah in the letter and Ash-Shoffat Luqman.

The object of this research is a form of the word with the same word
patterns that exist in Surah Luqman and Ash-Shoffat totaling 18 Ushlub
Muwazanah. In this study the author uses primary sources / reasons and secondary
/ books related to the object of research.

The method of data collection is the method of observation. Then
analyzed using balaghoh science approach.

The results of this study are:

1. Form of the word with the same word pattern (Muwazanah) in letter
and Ash-Shoffat Luqman is:

ْيدٌ : لٌ يْ عِ فَ  :لٌ عِ فْ ، مُ نَ وْ قُ ائِ ذَ :نَ وْ لُ اعِ ، فَ َجاِنبٍ :لٌ اعِ ، فَ َزْجرً :ًال عْ ، فَـ رِ وْ مُ األُ :لٌ وْ عُ ، فَـ محَِ
: ُحمَْضُرْوَن.لٌ عَ فْ مُ املْسَتِقْيَم، : لٌ عِ فْ تَـ سْ ، مُ ْنيَ نِ مِ املؤْ 

2. Types of patterns contained in the letter said Luqman and Ash-Shoffat
are: mumasilah (same word patterns and different end letters), Iltizam
(same word pattern and the same final letters).



ج

الشكر والتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب الكرمي وسلم عونك اللهم 
وتيسريك، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف ملا 
ال حنسن كما نعوذ بك من العجب مبا حنسن ونعوذ بك من السالطة واهلذر كما نعوذ بك من 

العي واحلصر وقدميا تعوذوا باهللا من شرمها وتضرعوا اىل اهللا يف السالمة منهما.
احلمد هللا رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طّالب العلم إىل رضاه واجلنة، هو الواحد 

لغفار، مكّور الليل على النهار، وهو الذى أنزل القرآن عربيا وبعث رسوله من هو القهار، العزيز ا
أفصح كالما، أشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له وأشهد أّن حممدا عبده ورسوله، اهلادي إىل 

ئر الصاحلني.القيم، وعلى آله وسآدين الستقيم، والداعى إىل املصراط ال
الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة العلمية البحثمن واجبة الباحث كتابو 

اجلامعية للدرجة األوىل ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف 
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

اوز صعوبة كثرية وخمتلفة،إ وأيقن أّن عرتف الباحث أن ىف كتابة هذا البحث البد بقوة عزم 
راء أن يقدموا اإلصالح من مساحة مجيع القلوم وادراكه. ولذالك يرجو فيها األخطاء لقلة ع

.البحثاإلقرتاحات لتكميل هذه و 
يهات من فضيلة املشرف وإرشاده. هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجكتابةقد متتو 

قد بذلوا جهدهم ىف توجيه الباحث كذالك يقدم الباحث شكرا جزيال وفائق اإلحرتام إىل الذين و 
لكتابة هذا البحث: 

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

.كالعميد لكلية الرتبية والتعليماحلاج مسعود زين املاجستري  الدكتورفضيلة.2



د

لكلية الرتبية العميد االولر الدين املاجستري كنائبصالدكتورندوس احلاج نفضيلة.3
.والتعليم

.لكلية الرتبية والتعليمفضيلة سري مورحياة املاجسترية كنائبة العميد الثانية .4
.لكلية الرتبية والتعليملدكتور كوسنادي املاجستري كنائب العميد الثالثة افضيلة.5
العربية بكلية الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري كالرئيس لقسم تدريس اللغة فضيلة .6

الرتبية والتعليم.
.الويزار املاجستري كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةفضيلة.7
ين بكل صربمها ن قاما برتبييت وتزويدي ودفعااالذسورسيهو إمام حبراديأيب وأمي، .8

ما .واآلخرةيف احلياةلنجاحيتعاىل يدعوان اهللا أنواليزاالنولطفهما ومود
كون ناجحا يف التعلم، أأن ترجواليت)Siti Munfarida, S.Pdi(أخيت الكبرية.9

أعطيين حثا للحياة من الذيوخاصة، وجلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا
.بوبة وكذلكوحبيبيت سييت ريسادة املنرية احملإمساكا)، امبون(احملبوبة

الذي قد شرفين ىف كتابة هذا البحث. فقد يثمر الدين بردنشاهاحلاجالدكتورفضيلة.10
نفعين كثرية نصائحه الغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا 

أن جيزيه خري اجلزاء.
ين توجهقد يتاألكادمكّي الةكاملشرفةاملاجستري سييت عائشةاالدكتورندفضيلة.11

ين يف أداء الواجبات األكادمكية.توأرشد
وأهل احلاجوأمحد منتهى احلاجمرتضى عليالعامل العالمة انالكرميانشيخفضيلة.12

.فيما ينفعينوعلمواين بيته الكرام الذين قد وجهواين وأرشدواين 
فيما وأرشدينالذي وجهيناملاجستري كاملرشد واملرىبالدكتورندوس أمحد شاهفضيلة .13

.ينفعين
نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.علموين علوما قد الذين املعلِّمنيفضيلة .14



ه

جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية .15
اهلدى اإلسالمينوراحلكومية رياو وباخلصوص جلميع إخواين وأخوايت ىف معهد 

PMII) "Pergerakan Mahasiswa Islamيف فرقة "و ،هنداياىن باكنباروالسلفي

Indonesia(،م األحباء، شكرا 2009يف قسم تدريس اللغة العربية سنة و بباكنبارو
ستكمال هذا البحث.املعنوية الو املادية كممساعداتو تكماكل معاشر على

فقهم اجلزاء الوفري يف الدارين واحلمد هللا اسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويو هذا ون
إىل أقوم الطريقرب العاملني. واهللا املوفق 

ه5143ربيع األول12باكنبارو، 
م2014يناير22
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