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 اإلهداء

 هلل شكسا حمدا هلل الحمد

 مىك إال الىفس ي هرا في قوة وال الحول 

 حسىت اسوة هللا زسول  محمد هبيىا على والسالم الصالة

 .ألاخسة ًوم فى بالشفاعت أزجو

 بالىيت ًخلصون  الرًن الى إحترامت الجمعي البحث هرا أقدم سسوز بكل

 هره مولودفي هفس ي دوام مدة صحابت ويكون  وإلازشادة بالقيادة ًزالوا لم

 الدهيا

 ل ألاو 

 املحبوبت وأمي ألبي

 الصدوز  ومصباح الحياث فى ألاساجر اول  أهخم

 الكون  هرا ملعسقت وعلم حتى املحد من زحمت ًسحمىا

 الثاني

 لألساجر

 هحصوها ال الالحي واملعسفت التربيت أعطواها

 والدعاء البركت كثرة من

 الثالث  

 ألهت خصوصا  

دة مثل السحمت مع صافيت قلب ذاث أهت  فىفس ي الي مىحتها البًر

 للخقدًم وسابق وشاط على

 والقمس فى الليل الصباح فى والىوز  الشمس كمثل بالخصوع بىظسيك أزيد

 ألاخير  

 بوجووغازا إلاسالميتغيري  سوهان الجامعت الجهاد فى الزمالء لجميع

معىا هللا إن. الحواجز ملقابلت الخطسيزة أكدوا فى وألاصدقاء
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 الشعار

 

 َمْن َمنَّ ِمْن ُمنِّ ُمنَّ ِمْن َمنِّ الَمنَّانِ 

“Barang siapa yang memberi sebuah pemberian niscaya dia akan diberi  

suatu pemberian dari yang Maha Memberi” 
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 كلمة الشكر والتقدير

والسالم والصالة والدين، الدنيا نستعُتعلىأمور اهللربالعادلُتوبو احلمد

 علىاشرفاألنبياءوادلرسلُت،وعلىآلووصحبوأمجعُت.)أمابعد(

: بعنوان البحثالعلمي ىذا متتكتابو قد وعنايتو وتوفيقو تعاىل اهلل فبإذن

 للكلمة الكرًن"""اجلناس القرآن ىف الشروط. ساعة" من البحثكشرط ىذا وأقدم

سونانللحصولعلىدرجةليساينيفقسماللغةالعربيةوادهبابكليةاآلدبجامعة

 بوجونغارا.اإلسالميةغَتي

 ىذه والتحيةيف العميق والتقدير اجلزيل الشكر أقدم أن أريد الثانية ادلناسبو

 ألولئكالذينمدواأيديهمبادلساعدات,فمنىؤالء:

ادلعارف .3 جوىر الدكتور بوجونغارا اإلسالمية غَتي سونان اجلامعة رئيس فضيلة

 ادلاجستَت.

0.  سونانغَتياإلسالمية األدبجامعة كلية عميد إمرأةفضيلة الدكتورة بوجونغارا

 العزيزةادلاجستَت.

فضيلةرئيسةشعبةاللغةالعربيةوأدهبالكليةاألدبجامعةسونانغَتياإلسالمية .1

 بوجونغاراأستاذةنورادلشفعةادلاجستَت.
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قدادلاجستَتوأستاذمفتاحادلفيدادلاجستَتمهانورادلشعفةفضيلةادلشرفةأستاذة .2

اوبذلجهدهيفإشرايفوإرشادييفإمتامكتابةىذاالبحثالعلميمأوقاهتااستفرغ

 .امباركةيفالدنياواآلخرةمحياهتامقبوالوجيعلم,عسىاهللأنجيعلعمله

وإىلمجيعأصدقائيوزمالئيالذينصاحبوينيفكلوقتوسعادةومساعدهتم .3

 طولإمتامىذاالبحثالعلمى.

ام وسهل اهللذلم واألخرة،بارك الدنيا يف اعماذلم،ورىم يقبل اهللان وعسى

لاهللانميدىمخَتااجلزاء،وجيعلاهللالعلومالواردةيفىذاالبحثالعلميمفيدةواسأ

 العلومالواسعةفأسألإليوالعلومالنافعةوالتوفيقواذلداية.ودلنقرأه.فإناهللذوةللباحث
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 مستخلص البحث

،شعبةاللغةالعربيةكليةاجلناسللكلمةساعةىفالقرأنالكرًنم،0437،إيكاسفتيانيلالّسعادة
جامعةاإلسالميةسونانغَتيبوجونغارا.األدب

وأستاذمفتاحادلفيدادلاجستَتنورادلشّفعةحتتاإلشراف:
اجلناس،ساعة،القرأنالكرًنالكلمةالرئيسية:

 اىلاللفظ. راجعا التحسُتهبا الىتيكون و البالغية الدراسة نوعمن ىذااجلناسىو
،قدادلميزاتالّنتلكالكلمةتشتملاجلناسللكلمة"ساعة"ىفالقرآنالكرًن.عنالبحثيبحث
نفقطىفالقرآنالكرًنوفقالعددالساعاتاكالكلمة"ساعة"ىفأربعةعشرينأموجدتالباحثة

أي واحدة ليلة واحد ساعة.02يفيوم البحثىو البحثمنىذا أسئلة حمتوى3أما ما )
 "ساعة"ىفالقرآنالكرًن؟،0اجلناس؟، للكلمة ادلعٌتوالفائدة ما اجلناسالذييشتمل1( ما )

 "ساعة" الكرًن؟.للكلمة ىفالقرآن البحثىو أىدافىذا انواعو،و لكشفمعٌتاجلناسو
للكلمةاجلناسالذييشتمللكشفادلعٌتوالفائدةللكلمة"ساعة"ىفالقرآنالكرًن،ولكشفو

"ساعة"ىفالقرآنالكرًن.
علىذالك،استخدمتالباحثةىيدراسةكيفيةبالطريقةالوصفيةوادلكتبيةىف إعتمادا

القرآنالكرًنوكتبمصادرالبياناتىيو.وثائقيةوالادلالحظةىيوأدواتوالبحثىذاالبحث.
.بالغةوكتبتفسَتاليتتتعلقبو

الكرًنىو يفالقرآن "ساعة" للكلمة البحثىيادلعٌتوالفائدة نتائجالبحثذلذا اما
أماكنمنالقرآنالكرًنأماادلعٌتالثاىنمبعٌت03مبعنيان،ادلعٌتاالولمبعٌت"القيامة"موجودىف

أماكنمنالقرآنالكرًن.والفائدةمنالسورةاليتتشتملكلمةساعةىي1"الوقت"موجودىف
ساعةمبعٌتقيامة:دلعرفةيومالقيامةوماحدثفيو،دلعرفةأّنمجيعالناسخائفمنالذىوليفيوم

أنيتحولإىلادلشركُت،  يفيومالقيامة،دلعرفةإّناهلليأمرإىلرسولوالقيامة،دلعرفةكذبالكافرين
وأّنيومالقيامةىووقتاالجتماعبُتالناسوربو.وساعةمبعٌتوقت:دلعرفةحربتبوكوقبول
التوبةمناهللومعرفةعنهتديدادلشركُتشرحلفقدىموإقامةقيامةبعدادلوت.وأسلوباجلناس

ل(النكلمتُتادلتجانسُتمننوعواحدىنالكرًنىواجلناسالتام)مماثللكلمة"ساعة"ىفالقر
 فعلوفعل.
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ABSTRACT 

Ika Saptya Nailus Sa’adah, 2019, The Polisemic of Word Sa’ah in the Qur’an 

Kareem. Arabic Language Majored Adab Faculty and University of Islam Sunan 

Giri Bojonegoro. 

Superviser : Nurul Musyafa’ah, S.S. M.Pd.I 
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Polisemic is a kind of rhetorical study in which improvement is due to 

pronunciation. This search looks for polisemic of the word "sa’ah" in the Quran. 

Because that word includes features, the researcher found the word "sa’ah" in only 

fourteen places in the Quran according to the number of hours in one day one 

night or 24 hours. The research questions of this research are 1) What is the 

content of polisemic ?, 2) What is the meaning and usefulness of the word "sa’ah" 

in the Quran? The objectives of this research are to reveal the meaning and types 

of polisemic, to reveal the meaning and usefulness of the word "sa’ah" in the Holy 

Quran, and to uncover the polisemic that include the word "sa’ah" in the Quran.  

The purpose of this reseach is to find out what includes the polisemic and 

analysis of meaning and avail of the word sa’ah and analysis of jinas contained in 

the word sa’ah. In this study the authors used a qualitative descriptive research 

methode.  

While the results of this study authors found there were 21 word saah that 

meant apocalypse and there were 3 word sa’ah that meant time. While the benefit 

of the word here is to explain the doomsday and what happens in it and explain 

about the war tabuk. And the polisemic contained in the word sa’ah here have the 

pattern of perfect jinas mumatsal because they belong to the same jinas. 
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