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 ص البحثلخم
 

 بو قاسم، أ ندساألول الدكتور المشرف ،  الجناس والسجع في سورتي النبأ والنازعات  .1110. حلمة
  الماجستير مخلص أنصاري، الثاني المشرف الماجستير، 

 .النبأ والنازعات،الجناس والسجع:  الكلمات الرئيسية
 

 عن اإلعجاز تعرف البالغة بعلم العربية، اللغة في العجائب العلوم من هي البالغة علم
 العجائب من كثير موجود الكريم القرأن في وكذلك . المعنى حيث من أم اللفظ حيث من الكالم

  .ومنها الجناس والسجع البالغة حيث من
شكلت هذا البحث هو البحث المكتي، أي جمع عديدة من الكتب المتعلقة بهذا 

جمال الجناس الموضوع، وباستخدام المدخل النوعي، والبحث بالتحليل من علوم البالغة عن 
لقرنن الكريم . والبيانات األسسية التي تحتاج إليها الباحثة هي اال والسجع في سورة النبأ والنازعات
. والطريقة التي سلكها الباحثة لجمع هذه البيانات البالغة والتفسيروالبيانات الفرعية هي الكتاب 

ما أنواع السجع في سورتي النبأ والنازعات  و  اآليات التي تتضمن الجناس و  أي في هي بتحديد 
 ، ثم تحللها بأسلوب تحليل المضمون.وجودة في سورتي النبأ والنازعات ع المالجناس والسج

أن هناك الجناس التي توجد في ومن  نتائج في هذه الرسالة العلمية فوجدت الباحثة  
أيضا. وأما  11، وجناس الالحق في اآلية 11اآلية يعني جناس اإلشتقاق في اآلية  1سورة النبأ 

، ثم جناس 0و  0، 2، 1يات يعني جناس اإلشتقاق في اآليات اآل 01في سورة النازعات 
 . 21-16، و 02-01، 1-1، 1-0الالحق في اآليات 

اآليات يعني السجع المرصع في  22وأما السجع التي وجدت الباحثة في سورة النبأ 
، 11، 06، 01-00، 00-02، 01-01، 1-1، السجع المتوازي في اآليات 6و  0اآليات 

 . 01-21، و 20-26، 21، 16، 11، 10، 10، 11
اآليات يعني السجع المتوازي في اآليات  11وأما في سورة النازعات وجدت الباحثة 

، و 16، 11، 10، 16، 10، 12، 11، 10، 11، 06، 01، 01، 00، 06، 0-1، 0-6
 .00-01. أما السجع المطرف يعني في اآليات 21
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ABSTRAK 

 
Helmah. 2021. Jinas dan Sajak dalam Surah An-Naba dan Surah An-Nazi’at Pembimbing 

(I): Drs. Abu Kasim, M.Ag., (II) Mukhlish Anshari, S.Hum, M.Pd 

 

Kata Kunci: Jinas dan Sajak, Surah An-Naba dan Surah An-Nazi’at 
 

 Ilmu balaghah adalah salah satu dari ilmu yang luar biasa dalam bahasa Arab, dengan 

ilmu balaghah , kita dapat mengetahu bagaimana keindahan perkataan baik itu dari segi 

lafazh maupun dari segi makna. Didalam Al-Qur’anul Karim terdapat banyak hal luar biasa 

atau keindahan dari segi ilmu balaghah, dan diantaranya adalah keindahan jinas dan sajak. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pada ayat manakah terdapat 

keindahan jinas dan sajak pada surah An-Naba dan An-Nazi’at dan Apa saja jenis jinas dan 

sajak yang terdapat pada surah An-Naba dan An-Nazi’at. 

Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan beberapa buku 

yang berhubungan dengan judul ini, dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan 

penelitian ini menganalisis ilmu balagah tentang jinas dan sajak , analisis penelitian ini 

tentang lafazh-lafazh yang bersesuaian dan wazan-wazan yang sama, dan data primer yang 

diperlukan peneliti yaitu Al-Qur’anul Karim dan data sekunder yaitu kitab yang berkaitan 

dengan balaghah, tafsir  beserta kitab lainnya. Cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data yaitu dengan ayat-ayat yang mengandung jinas dan sajak , kemudian 

menganalisisnya dengan teknik analisis isi.  

Hasil penelitian ini adalah terdapat jinas sebanyak 2 ayat di surah An-Naba, yaitu 

jinas Al-Isytiqaq di ayat 28 dan jinas Al-Lahiq di ayat 28  pula. Adapun   di surah An-Nazi’at 

terdapat 12 ayat, yaitu jinas Al-Isytiqaq di ayat 2, 3, 4, dan 6, serta jinas Al-Lahiq di ayat 6-7, 

7-8, 12-13 dan 29-30. 

Adapun saja’ yang terdapat di surah An-Naba sebanyak 33 ayat, yaitu saja’ murasha’ 

di ayat 4-5. Dan saja’ mutawazi di ayat 7-8, 10-12, 13-14, 16-17, 19-20, 22, 24, 26, 27, 29, 

30, 31-35, dan 37-40. 

Adapun saja’ yang terdapat di surah An-Nazi’at sebanyak 28 ayat, yaitu saja’ 

mutawazi di ayat 1-5, 6-7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 dan 30. Dan 

saja’ mutharaf di ayat 10-14. 
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 إهـــداء
 

 أهـدى هـذه الـرسالة العـلمية 
  ...أغلى عندي من حياتيجنتي و  إلى

 أبي المحبوب وأمي المحبوبة
 سعادتي و نور عيني... إلى

 أختي المحبوبةبوب و أخي المح
 وليس لي كلمة أهداها أجمل وأحسن غير الشكر الجزيل

 ...وعسى الله يحميكم و يخليكم دائما ليا 
 احبكم بحب محبوش انسان...
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 تقديرشكر و 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

د وعلى الحمدلله رب العالمين والصالة والسالم علي أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا وموالنا محم

 اله وصحبه أجمعين. أمابعد.

رب العلمين  على كل حال وفي كل حال و نشكر الله عز وجل الذي أعطانا بالرحمة  الحمدلله 

الرسالة العلمية الستيفاء بعض الوظائف والشروط لنيل درجة  هذه تمأن ت ةالباحث والمغفرة حتى تستطيع

 جمال الجناس والسجع في سورة النبأ والنازعات ". تعليم اللغة العربية تحت الموضوع " في  السرجانا

 ة شكرا جزيال إلى:قدم الباحثالنفسية ت وفي هذه المناسبة

األستاذة الدكتورة جويرية الماجستير كعميد كلية التربية والتعليم  والمحترمة المكرمة -1
 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية ببنجرماسين.

كلية التربية والتعليم   يم اللغة العربيةقسم تعله الماجستير رئيس المكرم والمحترم حسب الل -٢

 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية ببنجرماسين.

ه للباحثة في  أستاذي أبو قاسم، الماجستير، على إرشادسماحة المكرم المشرف األّول  -٣

 .فله مني الشكر والتقدير كتابة الرسالة العلمية

ه في  إرشادعلى  مخلص أنصاري، الماجستير الثاني أستاذي سماحة المكرم المشرف -4

 .وله مني الشكر والتقدير كتابة الرسالة العلمية
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 بكلية التربية والتعليم في قسم تعليم اللغة العربية األساتيذ المعلمينفضيلة المكرمين جميع  -5

 امعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.والتعليم ج

اء المحبوبين : بيهاقي، أحمد كوثري، احمد نسائي، خير جميع األصدق -6

المذكر،اسالمي، حكمـة،  جنـة، ليحا و زكية على إرشادهم و إعانتهم حتى تستطيع 

 .الباحثة أن تتم هذه الرسالة العلمية، ولهم الشكر والتقدير وأحبكم في الله

اه رضا، التي تعطي الباحثة اإلحماء المحبوبة نوفيار أولياء و نور رحمنا و نور ليلي وش -7

 اإلعانة و الرعاية و الدعاء ، ولهن الشكر والتقدير. 

جميع اإلخوان واألخوات في الله الذين يخلصون في اإلعانة والمساعدة والنصيحة للباحث  -8

 في كتابة هذا الرسالة العلمية.

، فما أحسن و ال يفوت الباحثة من النقصان و الخطاء فى كتابة هذه الرسالة العلمية

 للقارئين أن يقترحوا الباحث باقتراحات إصالحية.  

 عسى الله أن ينفع هذه الرسالة للباحثة خاصة وللقارئين عامة ، نمين يا رب العالمين.

 

 

  1110بنجرماسين،   يوليو 
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