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 اإلهداء 
:أقدمهذاالبحثإليكممجيعا

ارجاخل.امياحملبوبةاليتقدحتفظينمنالصغريإىلالكبريومنالصباحإىلالليلومن1
.ّدخيلإىلال

اإلبتداءالكبريومنحىتمنالصغريلنيلتربيةابنه.أيبالكرميالذيقدأخرججهده2
حىتاجلامعة.

أساتيذيوحماضريوعميدكلييتومديرجامعيتاليتكانوامنأعطاينومعلمي.مجيع3
واللّينة.رقبنياأللفاملمدودةحىتعرفتالفالنصيحاتوالبياانت

.كلأصحايبيفجامعةسواننغريياإلسالميةببوجونغاراخصوصايفقسماللغة4
الذينقدأعطوينمحاسةونأنأذكرأمسائهمواحدافواحداالميكالذينالعربيةوأدهبا

لعّلهللايسرأموركموابركخطواتكم.اعتمادالنفسحىتكنتكمااآلن.ايأصحايب
آمني!

.القارئنيوالقارائتاألعزّاء.5

  



 
 

 د
 

كلمة الشكر والتقدير 
واملرسلني،سيدان األنبياء والسالمعليأشرف والصالة العاملني، احلمدهللرب

هوصحبهأمجعني،احلمدهللالذيأحياانبعدماأماتناوإليهالنشوروموالانحممدوعلىال
وجعلناهللاوإايكممنالعائدينوالفائزين،أّمابعد!

قدانتهتكتابةهذاالبحثاجلامعيحتتاملوضوع:صيغةالتوريةيفسورةاألنبياء
و املراغي(. ملصطفي بالعية حتليلية اتعا)دراسة هذاف أن منلباحث اليزال البحث

النقصواخلطأفلذالكرجىالباحثالنقدواإلقتاحاتمنكمالقارئني.

وهذاالبحثليسكمااآلنإالّمبساعدةاألسايتالكرامواإلخواناألحباء.ولذالك
قدمأعلىاإلحتاموخالصالثناءإىل:

.إلسالميةببوجونغارا.حممدجوهراملعارف،املاجستاحلاجمديراجلامعةسواننغرييا1

ةالعزيزة،املاجستعميدكليةاألدب..الدوكتورةامرأ2

عة،املاجسترئيسشعبةاللغةالعربيةوأدهبا.نوراملشف3ّ

.مفتاحاملفيد،املاجستمشرفنايفكتابةهذاالبحثاجلامعي4

العلموالعملأقولهلمشكراجزيالعلىكلمساعدهتم،وجعلناهللاوإايهممنأهل
ومنيفالسماء.ويرمحنامنيفاألرض

ولعّلهذهالكتابةالصغريةكونهتعطياملنفعةواملصلحةيفالّدينوالدنياواآلخرة
القرّاءع ين.اسركتبنامناخلموما.اهدانالصراطاملستقيموالتللباحثخصوصاوسائر

آمني!
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أنهمنأتليفهوتبنيأنهفعالمنحبثيفأانأحتملاملسؤوليةعلىذلكولنتكوناملسؤولية
علىاملشرفةأومسؤويلقسماللغةالعربيةوأدهباكليةاألدبجامعةسواننغريياإلسالمية
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 املستخلص
،صيغةالتوريةيفسورةاألنبياء)دراسةحتليلية201455130002حممدذاكرالدين،

،كليةاألدب،جامعةبالغيةملصطفىاملراغي(.البحثاجلامعي.قسماللغةالعربيةوأدهبا
.اإلشراف:مفتاحاملفيد،املاجست،حتت2018ببوجونغاراسواننغريياإلسالمية

الكلمةالرئيسية:صيغةالتورية،سورةاألنبياء.
 (ومعناه63منأمثلةالتوريةهيقولهتعاىل:قالبلفعلهكبريهمهذا)األنبياء:

 ,Nabi Ibrahim A.S berkata : akan tetapi yang melakukannyaيفالّلغةاإلندونيسياهي:

ini yang paling besarفيتوهمالسامعألّولوهلةويرىأنالكبريالذيفعله)قّصةنبينا
إبراهيمعليهالّسالمحينمايكّسرأصنامالّنمرود(.والكلمة"كبريهمهذا"اليتعلقمعناها
مباقبلها.هذهالكلمةستلريىالّسامعأنالكبرياّلذيفعله)وهياملعىنالقريب(وأّما

حلقيقة)املعىنالبعيد(أّناّلذيفعلهنبيناإبراهيمعليهالّسالموأّماالكبريهذا.املعىنا
مثّيفهذاالبحثهناكمسألتاناّلذيحبثالباحث.األّول:مااأليةاّليتتدّل

علىمعىنالتوريّة؟)حبثتعنموقعالتوريةيفسورةاألنبياء(والثاين:كيفصيغةالّتوريّة
ووجودهذاالبحثألنبياء؟)حبثتعننوعالتوريةيفاأليةمنسورةاألنبياء(.يفسورةا

لكّليةاألدبيفشعبة (s1) إلكمالبعضشروطاإلختبارللحصولعلىالدرجةسرجاان
.والثاينكتدريبعملعلمالباحثيفاجملتمع.الّلغةالعربيةوأدهبا

هاعلىالبياانتالوصفّيةمنالكلمةهواملنهجالكيفياجتوأّمانوعهذاالبحث
املكتوبةمنلسانالشخصاملبحوث.ومصادربياانتهينقسمإىلقسمني.األّولالقرآن
الكتب والثاين املراغيكتحليله. البالغةملصطفى و األساسّية البياانت الكرميكمصادر

الغةالبديع.املتعلقةهبذاالبحثمنهاتفسريابنعباس،والبالغةالواضحةوالب
أّنيفسورةاألنبياءمثانيةعشرةآيةاليتتدّلعلىمعىنالّتوريةقدوجدالباحثو

أبربعةاجلنسمنالتوريةاملختلفةفيها.تسعةاألايتاّليتتدلعلىالتوريةاجملّردة.واثنتان
 ة.األيتانتداّلنعلىالتوريةاملرّشحة.وسّتةتوريةاملبّينة.وواحدةالتوريةاملهيأ
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Abstrak 

Muhammad Dzakiruddin.     .Kajian Tauriyah dalam Surat Al-

Anbiya’. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab Institut Agama 

Islam Sunan Giri Bojonegoro .           . Pembimbing Miftahul Mufid, M.Pd.I. 

Kata Kunci: Tauriyah, Surat Al-Anbiya’ 

 

 Termasuk contoh Sighat at tauriyah antara lain firman Allah Ta’ala Azza 

Wajalla   "قالبلفعلهكبريهمهذا " (al-anbiya’:      ) yang artinya “Nabi Ibrahim A.S) 

berkata: akan tetapi yang melakukannya, ini yang paling besar” maka pendengar 

menjadi salah paham untuk pertama kalinya dan mengira patung yang paling besar 

yang melakukannya (kisah Nabi Ibrahim saat mengancurkan berhala Raja 

Namrud). Kalimat “ini yang paling besar” tidak ada hubungan dengan kalimat 

sebelumnya, kalimat ini adalah pengalihan agar orang mengira patung tersebut 

pelakunya (ma’na yang dekat), sedangkan makna yang sebenarnya (makna jauh) 

adalah “yang melakukannya yakni Nabi Ibrahim, adapun yang paling besar adalah 

patung yang ini”. 

 Selanjutnya dalam penilitian ini ada dua permasalahan yang dikaji oleh 

penulis. Pertama : “manakah ayat Surat Al-Anbiya’ yang menunjukkan sighat at 

tauriyah?”(rumusan yang pertama ini membahas letak tauriyah di dalam surat al 

anbiya’). Kedua: “bagaimanakah bentuk tauriyah dari ayat ayat tersebut? 

(rumusan yang kedua ini membahas bentuk atau jenis dari tauriyah yang ada pada 

surat al anbiya’). Dikajinya dua permasalahan ini, yang pertama sebagai 

pemenuhan tugas belajar peneliti di tingkat akhir, dan yang kedua sebagai bentuk 

penerapan keilmuaanya di masyarakat. 

 Kemudian jenis dari penelitian ini adalah Descriptive Qualitative yakni 

penelitian yang dikaitkan dengan data yang bersifat deskripsi dari kalimat yang 

tertulis oleh lisan pemilik teori. Adapun sumber data yang digunakan dibagi 

menjadi dua bagian. Pertama: Alqur’an al karim sebagai sumber data utama, dan 

kitab balaghah karangan Musthafa al maraghi sebagai pisau analisisnya. Kedua: 

kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini seperti tafsir ibnu abbas, kitab 

balaghah al wadhihah, dan kitab balaghah al badi’. 

 Selanjutnya dari penilitian yang dilakukan, Peneliti dapat simpulkan bahwa 

dalam  Surat Al-Anbiya’ terdapat delapan belas ayat yang menunjukkan ma’na 

tauriyah dengan empat jenis tauriyah yang berbeda di dalamnya. Sembilan ayat 

menunjukkan tauriyah mujarrodah, dua ayat menunjukkan tauriyah murossyahah, 

enam tauriyah mubayyanah, dan satu tauriyah muhayya’ah. 
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Abstract 

Muhammad Dzakiruddin.                             .Tauriyah Study in Surat Al-Anbiya '. 

Essay. Department of Language and Arabic Literature Faculty Adab Institute of 

Islamic Religion Sunan Giri Bojonegoro.         . Miftahul Mufid, M.Pd.I. 

Keywords: Tauriyah, Surat Al-Anbiya ' 

 

 Includes the example of Sighat at tauriyah amongst the words of Allah 

Ta'ala Azza Wajalla "قالبلفعلهكبريهمهذا" (al-anbiya ':       ) which means "Prophet 

Ibrahim AS) said: but who did it, this is the greatest" became a misunderstanding 

for the first time and thought of the biggest statue to do it (the story of the Prophet 

Ibrahim during the fate of the King of Namrud). This "most big" sentence has 

nothing to do with the previous sentence, this sentence is a diversion for people to 

think of the statues of the culprit (the nearest ma'na), while the real meaning (far 

distant meaning) is "that it is the Prophet Ibrahim, as for the biggest is this statue. 

 Furthermore, in this research there are two problems studied by the author. 

First: "Where is the verse of Surat al-Anbiya 'which denotes sighat at tauriyah?" 

(This first formulation discusses the location of tauriyah in the letter al anbiya'). 

Second: "how is the tauriyah form of verse verse? (this second formulation 

discusses the form or type of tauriyah that is in the letter al anbiya '). His two 

problems, the first as the fulfillment of the task of studying researchers in the final 

level, and the second as a form of application of science in society. 

 Then the type of this study is Descriptive Qualitative ie the research that is 

associated with the descriptive data of the sentence written by the oral theorist. The 

data source used is divided into two parts. First: Alqur'an al karim as the main 

source of data, and the book of Musthafa al maraghi as analytical knives. Second: 

the books related to this study are as interpretation of ibn abbas, al-balaghah books, 

and books of balaghah al badi '. 

 Furthermore, from research conducted, Researchers can conclude that in 

Surat Al-Anbiya 'there are nineteen verses that indicate ma'na tauriyah with four 

different types of tauriyah in it. Nine verses show tauriyah mujarrodah, two verses 

indicate tauriyah murossyahah, six tauriyah mubayyanah, and one tauriyah 

muhayya'ah. 
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