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ملخص

دراسة تحليلية (أساليب النداء بألفاظ الّدعـاء في القرآن الكريم : )2014(ولي اوكتبييا، ز 
بالغيةفي سورة القصص)

ولفهم يعملها.القرآن هو املصدر األول يف األحكام اإلسالمية الذي وجب على الناس أن 
أسلوب النداء. أن اآلياتستيعاب علوم اللغةالعربية وخباصة علمالبالغة، منهااالقرآن الكرمي حيتاج إىل 

ل فيه يف القرآن الكرمي كثرية من أسلوب النداء. بل توجد بعض األلفاظ من القرآن الكرمي اليت تشتم
قَاَل َربِّ ِإينِّ , مثل قَاَل َربِّ ِإينِّ ظََلْمتُ عاءالدندائها. ومثاهلـا من األلفاظأسلو النداء اليت حذفت أدات

ألدات النداء، فقامت الباحثة البحث باملوضوع ليعرف األغراض يف احلذف من ا.ظََلْمُت نفسي فغفريل
".القصص )دراسة حتليلية بالغيةيف سورة( أساليب النداء بألفاظ الّدعـاء يف القرآن الكرمي "

ألفاظ الدعاء يف تضمن عن أساليب النداءبيات اليت شكالت من هذ البحث هي: اآلأّما امل
. واألغراض من هذا ألفاظ الدعاء يف سورة القصصالنداء بالغرض عن أساليب ، و ما سورة القصص

ء. ليعرفلفاظ الدعاداء بأالبحث ليعرف اآليات القرآنية يف سورة القصص اليت تشتمل بأساليب الن
البالغية.اليت تشتمل فيه و أخذت من جهةاألغراض عن أساليب النداء بألفاظ الدعاء

ي ومصدر ثانوي. وأما مصادرالبيانات استخدمت يف هذا البحث يتكون من مصدر أساس
وطريقة مجع البيانات اليت استخدمتها الباحثة هي حبث مكتيب ومجعت الباحثة البيانات من مصدر 

ومصدر ثانوي، وبقراءة الكتب املتعلقةباملوضوع. أما طريقة حتليل البيانات هي حتليل وصفيةأساسي 
ستعمال اجلدوال.) بإcontent anlisys(احملتويبالغية وحتليل 

فيما يأيت:أما نتائج هذا البحث فتلحص الباحثة
بألفاظ الدعاء وأما األغراض من األساليب النداء. "يب النداء بألفاظ الدعاء "َربِّ أسال

.بة هي تدل على التواضعيف سورة القصص بعد قامت الكتا
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ABSTRAK

Zully Oktafia, (2014) : Uslub Nida’ the prying lafadz of Al-Qur’anul Karim
(Balaghoh Analysis Study Surat Al-Qashash).

Al-Qur'an is the first source of Islamic law, which must be practiced
by all Muslims. To understand Al-Qur'an required mastery of the Arabic
language sciences, particularly Balaghah science, including uslub-uslubNida’.
In Al-Qur'an found many uslubNida’. However, there are a few lafadz in Al-
Qur'an containing UslubNida’ however is negated its asatNida’, for example
in the prying lafadz, قَاَل َربِّ ِإينِّ ظََلْمُت نفسي فغفريل .To know the purpose of the

negated customary Nida, then the writer did some research by title “ Uslub
Nida’ In the pryinglafadzof Al-Qur’anul Karim(Balaghoh Analysis Study in
Surat Al-Qashash)”.

The problems which is discusses  in this research,  that is : verse  just
about anything containing uslubNida at prayeringlafadz, in surat Al-Qashash
and what the purpose uslubNida is prayeringlafadz, in surat Al-Qashash. The
purpose of this research is to find out where the only verses that contain
uslubNida on the prayering and purpose of lafadzuslubNida on a prayer
contained in it are reviewed from the aspect of BalaghohThe objects in this
research is uslubnida in the prying lafadz contained in surat Al-Qashash. The
source of the data used in this research are primary sources and second source.
And methods of data collection used by the author is library research by
collecting primary data and documentation data by second methods with
reading books relating to this research. And in this research the author used
descriptive analysis and content analysis with the use of tables.

After the writer conducted a research of the Qur'an in Sura Al-Qashash
then taken the following conclusions :

UslubNida on praying lafadz in surat Al-Qashashis .َربِّ  The purpose

of UslubNida on prayeringlafadz in suratAl- Qashash: tawadhu
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ABSTRAK

Zully Oktafia, 2014: Uslub Nida’ Pada Lafadz Do’a dalam Al-Qur’anul Karim
(Studi Analisis Balaghoh Surat Al-Qashash).

Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang pertama, yang wajib
diamalkan oleh seluruh umat Islam. Untukmemahami Al-Qur’an
dibutuhkanpenguasaanilmu-ilmuBahasa Arab khususnyailmuBalaghah,
diantaranyauslub-uslubNida’. Dalam Al-Qur’an banyak ditemukan uslub
Nida’. Akan tetapi, ada beberapa lafadz di dalam Al-Qur’an yang
mengandung Uslub Nida’ namun ditiadakan adat Nida’nya, contohnya pada

lafadz do’a قَاَل َربِّ ِإينِّ ظََلْمُت نفسي فغفريل .Untuk mengetahui tujuan dari

pentiadaan adat Nida’ tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan
judul “ Uslub Nida’ Pada Lafadz Do’a dalam Al-Qur’anul Karim (Studi
Analisis Balaghoh Di Surat Al-Qashash)”.

Adapun permasalahan yang diungkit dalam penelitian ini yaitu: Ayat
apa saja yang mengandung uslub Nida’ pada Lafadz do’a dalam surat Al-
Qashash dan apa tujuan uslub Nida’ pada Lafadz do’a dalam surat Al-
Qashash. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mana saja ayat yang
mengandung uslub Nida’ pada lafadz do’a serta tujuan uslub Nida’ pada
lafadz do’a yang terkandung di dalamnya ditinjau dari aspek Balaghoh.
Adapun objek dalam penelitian ini adalah uslub nida’ pada lafadz do’a yang
terdapat dalam surat Al-Qashash. Adapun sumber data yang digunakan dala
penelitian ini adalah sumber primer dan sumber skunder. Dan metode
pengumpulan data yang digunakan penulis adalahg penelitian pustaka dengan
mengumpulkan data primer dan data skunder dengan metode dokumentasi dan
membaca bukubuku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan dalam
penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dan konten analisis
dengan menggunakan tabel.

Adapun hasil penelitian ini maka peneliti  mengambil kesimpulan
sebagai berikut:

Bentuk Uslub Nida’ pada lafadz do’a dalam surat Al-Qashash

adalah” َِّرب”. Adapun tujuan Uslub Nida’ pada lafadz do’a dalam surat Al-
Qashash yaitu: tawadhu.
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الشكر والتقدير

إن احلمد هللا الذى أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات ىف العامل وبعث 
رسوله من العربيني. والصالة والسالم على من ال يفرق بني العربيني واألعجميني ىف كل أحوال 

وواجبات سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى أله وصحبه أمجعني وحنن له تابعون. أما بعد.

من واجبة الباحثة كتابة الرسالة إلستكمال شرط من الشروط املقررة  لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة 
اإلسالمية األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم

دراسة حتليلية (أساليب النداء بألفاظ الّدعـاء يف القرآن الكرميحتت املوضوعاحلكومية رياو 
.بالغيةيف سورة القصص)

ىف كتابة هذه الرسالة فوجد الصعوبة كثرية وخمتلفة فيها لقلة ة أن له قصورالباحثتإعرتف
العلوم وإدراكه. وأيقن أن فيها األخطاء الكثرية. ولذلك يرجو الباحث من مساحة  مجيع القرّاء أن 

يقدموا اإلصالح واإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة.

ت من مساحة املشرف كتابة هذه الرسالة بإذن اهللا عز وجل مع التوجيهاةالباحثتأمت
وإرشاداته. وكذلك يقدم الباحث شكرا جزيال إىل الذين قد بذلوا جهودهم ىف توجيه الباحث 

لكتابة هذه الرسالة :

والدي احملبوبني الذين ربياىن من صغري واليزاالن يدعوان اهللا لنجاحي وإخواين واخوايت .1
ي وإياهم ىف محاية اهللا.الذين يرجون أن أكون ناجحا ىف التعلم وجلميع أسريت لعلّ 

الذى شرفىن ىف كتابة هذه الرسالة. فقد نفعتىن كثريا شريف هداية املاجستري نندانجاألستاذ .2
نصائحه الغالية وتوجيهاته السديدة وخاصة ىف هذه الدراسة. فأسأل اهللا أن جيزي اهللا خري 

اجلزاء.
األستاذ  أمحد شاة الذى شرفىن ىف كتابة هذه الرسالة..3



د

لكلية الرتبية والتعليمتاذمسعود زين املاجستري كالعميداألس.4
املاجستري كرئيس قسم تدريس اللغة العربية بكلية الدكتوراحلاج افرجيون افندي األستاذ .5

الرتبية والتعليم.
قسم تدريس اللغة العربية.بصفةنندانج شريف هداية املاجسترياألستاذ .6
الىت وجهتىن وأرشدتىن ىف أداء الواجبات األكادمكيةالدكتورندوس ذو الكفل بصفةاألستاذ.7

األكادمكية.
األساتيذة الذين علموىن علوما نافعة ىف قسم تدريس اللغة العربية..8
جلميع إخواىن وأخوايت وزمالئ وأصدقائ ىف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية .9

م املادية واملعنوية خالل إستكمال ه ذه الرسالة.احلكومية رياو على مساعدا

وأخريا، جزاهم اهللا وإيانا مجيعا خري اجلزاء وبارك اهللا فينا ىف الدنيا واآلخرة. وأدعو اهللا تعاىل 
عسى أن يساعدين وإياهم ىف احلياة وجيمعىن وإياهم ىف اآلخرة مع سيد املصطفى صلى اهللا عليه 

وسلم. واهللا اليضيع أجر من أحسن عمال

م2014وين ج20باكنبارو،
ه1435شعبان 22
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