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  راشع 

 قال

 رسول هلل

اهلل عليه وسلم ىصل  

 "من قرأ حرفا من كتاب اهلل

 فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول )امل( حرف"

 ولكن ألف حرف،

 والم حرف،

 وميم حرف"

(: رواه الرتمذيديث)احل  
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 إهداء

     
بوبةأهدى هذا البحث العلمي إىل أيب احملبوب وأمي احمل  

وأخيت احملبوبة وأخي احملبوب   

  كرام اليتذوإىل أسات 

وإىل  العلمي هذا البحث متامكتابة وإالذين أعطوين الدافعة واحلماسة والعلوم النافعة ل

وليس يل كلمة أهديها أمجل وأحسن غري الشكر اجلزيل أصدقائي احملبوبني  

جزاكم اهلل خري اجلزاء   
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 ملّخص البحث
 

البحث العلمي، . يف ديوان اإلمام الشافعي )اللفظي( اجلناس م، 2018 ،حداعبد الو 
األول األستاذ الدكتور املشرف و  التعليم للغة العربية، كلية الرتبية،قسم تعليم ا

، ريانصأ صخملالثاين م واملشرف التعلياحلاج حمي الدين برين، املاجستري، 
 املاجستري

 
في ديوان اإلمام الشافعي  )اللفظي( الجناسالكلمات الرئيسية:   

حيتوى  نهاوديو ديوان اإلمام الشافعي.  اجلناس يفحث هذا الرسالة العلمية عن اقّدم الب
لم البديع نوع من عاحملسنات، اجلناس  حد. اجلناس هو أرائعة النصائح النافعة وأبيات أشعار

 العميق عن احملسنات اللفظية البحث . فلذلك، يريد الباحثحملسنات اللفظيةيبحث عن ا
 . ديوان اإلمام الشافعيوجد يف اليت ت

تام الغري التام و  اسناجلما األشعار الىت تتضمن أما املشكالت يف هذا البحث هي: 
 .؟ام الشافعيأنواع اجلناس يف ديوان اإلم ماهي،؟يف ديوان اإلمام الشافعي

غري و  التام ر اليت يتضمن اجلناساوأما األهداف يف هذا البحث هي: ملعرفة األشع
عي. فنوع هذا يف ديوان اإلمام الشافديوان اإلمام الشافعي، وملعرفة أنوع اجلناس يف تام 

 . املكتيب هو البحث البحث العلمي
قافية، مائة وستون ( 20)عشرون مام الشافعي ديوان اإليف  يوجد لبحثاومن هذا 

وأربع مائة وواحد شعرا، ( 559)أبواب، ومخس مائة ومخسون وتسعة  (164) وأربعة
ون وثالث وثالثأربع مائة  ،جناس مماثالتام هي ( اجلناس ال8مثانية ) .( جناسا441ون)وأربع

( جناس الالحق، وأربعة وعشرون 250( اجلناس غري التام هي ثانية مائة ومخشون )433)
( جناس 95( جناس مستوف, ومخس وتسعون )64جناس املضارع، وأربعة وسّتون )( 24)

 الناقص.
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هذا البحث يقصد أن يوجد تصويرا عن تنمية اللغة العربية خصوصا يف علم البالغة 
 الذي يبحث عن "اجلناس".

هذا البحث جعل شعر مصدر مرجعا وتذكريا لطالب والطالبة اللغة العربية. 
ث هنا أشار أن قاعدة لفهم وتعليم اللغة العربية مبعرفة املصدر أو القاعدة هلذا البح صلاواحل

 اللغة العربية.
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ABSTRAK 

Abdul Wahid, 2017, Jinas Lafzhi dalam Diwan Imam Syafi’i. Skripsi, Jurusan 

Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing pertama: 

Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M,Ag. Pembimbing Kedua: Mukhlis 

Anshari, M,Pd. 

 

Kata kunci : Jinas Lafzhi dalam  Diwan Imam Syafi’ 

Peneliti menyajikan tentang Jinas dalam Diwan Imam Syafi’i. Diwan Imam 

Syafi’I memiliki sya’ir yang indah dan tata bahasa yang elok dan moral dan nasihat 

dan sekaligus menggambarakan diri beliau. Jinas adalah salah satu bagian dari ilmu 

Badi’ yang membahas keindahan lafazhnya. Maka dari situlah penulis berkeinginan 

untuk meneliti lebih dalam lagi tenteng keindahan lafazh yang terdapat di dalam 

Diwan Imam Syafi’i. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apa saja sya’ir-sya’ir 

yang mengandung Jinas Tam dan Gairu Tam dalam Diwan Imam Syafi’i?, dan 

macam-macam Jinas Tam dan Gairu Tam dalam Diwan Imam Syafi’i?. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui sya’ir-sya’ir yang 

mengandung Jinas Tam dan Gairu Tam di dalam Diwan Imam Syafi’i. Adapun 

penelitian ini adalah penelitian literatur, yaitu mempelajari kitab-kitab yang ada di 

perpustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, di dalam Sya’ir Diwan Imam Syafi’i tedapat 

20 qafiyah, dan 164 bab, dan 559 sya’ir, dan 441 jinas yang terkandung di dalam 

sya’ir diwan imam syafi’i, yaitu 8 Jinas Tam ialah Jinas Mumatsil, dan 433 Gairu 

Tam, ialah 250 Jinas Lahiq, 24 Jinas Mudhari’, 64 Jinas Mustafi, dan 95 Jinas Naqis. 

Dengan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas  

dalam mengembangkan bahasa arab khusunya dalam ilmu balaghah yang membahas 

tentang “jinas”. 

Dan penelitian ini menjadikan balaghah sebagai referensi dan pengingat 

untuk mahasiswa dan mahasiwi bahasa Arab. Dan hasil penelitian ini 
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mengisyaratkan bahwa qaidah untuk memahami dan belajar/mendalami bahasa Arab 

itu adalah dengan mengenal sumber dan qaidah bahasa Arab. 
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 التمهيدكلمة 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة والسالم علي أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا وموالنا هلل رب العاملني  احلمد

 بعد. حممد وعلى اله وصحبه أمجعني. أما
هلل عز وجل الذي أعطى الباحث نعما كثرية  صغريها وكبريها حىت يستطيع أن  احلمد

تعليم  عية يفوالشروط لنيل درجة الشهادة اجلاميتم الرسالة العلمية الستيفاء بعض الوظائف 
اجلناس يف  اإلسالمية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية حتت املوضوع " للغة العربيةا

 ".ديوان اإلمام الشافعي
 ة يقدم الباحث شكرا جزيال إىل:ويف هذه املناسبة النفيس

 كلية الرتبية  ة، املاجستري. عميداحلاجة جويرية ةاألستاذة الدكتور فضيلة املكرمة  -1
 اري اإلسالمية احلكومية.جامعة أنتسوالتعليم 

 كلية الرتبية. رئيس قسم تعليم اللغة العربية  ، املاجستريحسب اهللفضيلة املكرم  -2
 .جامعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةوالتعليم 

املاجستري. على إرشاده  فضيلة املكرم املشرف األول الدكتور احلاج حمى الدين برين ، -3
 لعلمي.للباحث يف كتابة هذا الباحث ا

املاجستري. على إرشاده للباحث يف   ،ريانصأ صضيلة املكرم املشرف الثاين خملف -4
 كتابة هذا الباحث العلمي.

قسم تعليم اللغة العربية   و التعليمفضيلة املكرمني مجيع احملاضرين بكلية الرتبية  -5
 .أعطوا املعلومات النافعة للباحثالذين 

ى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني وموظفيها ورئيس املكتبة رئيس املكتبة جبامعة أنتسار  -6
 .والتعليم بكلية الرتبية
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مجيع اإلخوان واألخوات يف اهلل الذين خيلصون يف اإلعانة واملساعدة والنصيحة  -7
 سالة العلمية.ر للباحث يف كتابة هذا ال

، فما و ال يفوت الباحث من النقصان و اخلطاء ىف كتابة هذه الرسالة العلمية
 حوا الباحث باقرتاحات إصالحية.  أحسن للقارئني أن يقرت 

ثوابا جزيال وجزاء وافرا، وجيعل هذه الرسالة العلمية  وأخريا، واهلل نسأل أن جيعل لنا
 باحث خاصة وللمسلمني عامة، آمني.نافعة لل

 
 

 م2018 ويام 8بنجرماسني، 
 ـ

 ،باحثال
 
 

 حداعبد الو 
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