
 

  الجناس في الضياء الالمع
بي بكر أعمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ  للحبيب

 بن سالم
 

 

 
 إعداد:

 الرحمن فيض
١٢٠١٢٣٠٦٤٦ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  اإلسالمية الحكوميةأنتساري جامعة 
 بنجرماسين

 هـ ١٤٣٩م /٢٠١٨

 



 

 الجناس في الضياء الالمع 
بي بكر أعمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ  لحبيبل

 بن سالم
 

 حبث علمي

 الشروط الستيفاء بعض والتعليم لكلية الرتبيةمقدم 
 لنيل درجة السرجانا
 يف تعليم اللغة العربية

 

 
 إعداد:

  الرمحن فيض 
 ١٢٠١٢٣٠٦٤٦رقم القيد : 

 

 

 

 

 

 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
 والتعليم  كلية التربية

 قسم تعليم اللغة العربية
 بنجرماسين

  هـ ١٤٣٩ /م  ٢٠١٨
 



 

 

 شعار
ـَجارًا  *ُسْبَحاَن َمْن اَْنَطَق َاْشَجارًا َوَاْحـ 

 ى ُسْبَحانَاُتَحيِّى اْلُمْصَطف  
 

حممد بن سامل بن حفيظ بن الشيخ  احلبيب عمر بن (
 (يب بكر بن سامل يف الضياء الالمعأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الموافقة
 بن سامل بن حممد بن عمر للحبيب الالمع الضياء يف اجلناس:  بعنوان العلمي حثالب

 سامل بن بكر أيب الشيخ بن حفيظ
 الرمحن فيض:    الطالب

 ١٢٠١٢٣٠٦٤٦:   القيد رقم
 العربية اللغة تعليم:    القسم
 والتعليم الرتبية:    الكلية

 وافق الرمحن فيض: الطالب أعدها اليت العلمية الرسالة على االطالع بعد
 .املناقشة جملس إىل تقدميها على املشرف
 م٢٠١٧ ديسمرب ١٩ بنجرماسني،      
 األول املشرف

 
 

 الماجستير عارف، فهمي أحمد الحاج الدكتور األستاذ
 ١٩٥٣٠٥١٣١٩٨٠٠٣١٠٠٣: التوظيف رقم
 

 الثاين املشرف
 
 

 الدكتور أحمد مرادي، الماجستير
 ١٩٧٨٠٨٠٨٢٠٠٥٠١١٠٠٦رقم التوظيف: 

 االعتماد
 والتعليم، الرتبية كلية عميدة باسم
 العربية اللغة تعليم قسم رئيس

 
 حسب اهلل، الماجستير

 ١٩٧٧١٢٢٤٢٠٠٣١٢١٠٠٢رقم التوظيف: 
 



 

 المناقشة لجنة طرف من االعتماد
 بن حممد بن عمر للحبيب الالمع الضياء يف اجلناس: بعنوان العلمي البحث

: القيد رقم الرمحن، فيض: كتبه الذي سامل، بن بكر أيب الشيخ بن حفيظ بن سامل
 وتقرر املناقشة جلنة أمام العلمي البحث هذا عن الطالب دافع قد ١٢٠١٢٣٠٦٤٦

 :يف وذلك العربية، اللغة تعليم يف السرجانا درجة لنيل شرطا قبوله
 اإلثنني:    اليوم

 .م٢٠١٨ يناير ٢٢:    التاريخ
 ( أ)  ٨٦،٠٢:  بدرجة مقبولة وتكون

 والتعليم الرتبية كلية عميدة     
 احلكومية اإلسالمية أنتساري جبامعة     

 
 
 املاجستري جويرية، احلاجة الدكتورة ةاألستاذ     
  ١٩٦٠٠١٠٦١٩٨٦٠٣٢٠٠٤:التوظيف رقم    

 
 :األساتذة السادات من املناقشة جلنة وتتكون

 التوقيع اإلسم

 الماجستير, عارف يفهم أحمد الحاج الدكتور األستاذ .١
 )رئيسا ومناقشا(

 ١٩٥٣٠٥١٣١٩٨٠٠٣١٠٠٣رقم التوظيف: 
 

 )مناقشا( الدكتور أحمد مرادي, الماجستير   .٢
 ١٩٧٨٠٨٠٨٢٠٠٥٠١١٠٠٦رقم التوظيف: 

 

 )مناقشا(  عارف رحمن حكيم, الماجستير .٣
 ١٩٨٣١١١٧٢٠١١٠١١٠٠٦رقم التوظيف: 

 

 



 

 إقرار الطالب
 يت :يت كاآلأنا املوقع أدناه وبيانا

 فيض الرمحن:   اسم الكامل
 ١٢٠١٢٣٠٦٤٦:   رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية   القسم
 التعليمة و : الرتبي   الكلية

شرط لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة لتوفري ته أقرر بأن هذا البحث الذي حضر 
 اسني حتت عنوان :بنجرم أنتساري اإلسالمية احلكوميةجامعة  والتعليم العربية كلية الرتبية

الجناس في الضياء الالمع للحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ 
 بي بكر بن سالمأ

. وإذا ادعى أحد اآلخرحضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو تأليف 
ذلك، ي فأنا أحتمل املسؤولية  على ثتأليفه وتبني أنه فعال ليس من حباستقباال أنه من 

ولن تكون املسؤولة على املشرف أو على كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية 
 احلكومية بنجرماسني.

 اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.  وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيتهذا، 
 

 م  ٢٠١٧ديسمرب  ١٩ بنجرماسني ،
 اإلقرار توقيع صاحب

 
 
 

 فيض الرمحن                                                           
 ١٢٠١٢٣٠٦٤٦رقم القيد : 

 



 

 الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني وعلى أمور الدنيا والّدين والّصالة والّسالم 

 د وعلى اله وصحبه أمجعني. أّما بعد...على أشرف األنبياء واملرسلني سّيدنا وموالنا حممّ 
 وبادئ ذي بدء يستعدين أن أقدم خبالص الشكر والتقدير إىل :

الدكتورة احلاجة جويرية املاجستري, عميدة كلية الرتبية والتعليم  ة األستاذةاملكرم -١
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

م تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم املكرم حسب اهلل املاجستري, رئيس قس -٢
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

املشرف على هذا البحث األستاذ الدكتور احلاج أمحد فهمي عارف املكرم  -٣
املاجستري، الذي أحاطين باهتمامه وتشجيعه ومالحظته السديدة، فله مين 

 ب واجلزاء.الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثوا
أرشد علّي وأمدين بعظيم  املاجستري, الذي املكرم املشرف الدكتور أمحد مرادي -٤

 توجيهاته، فله مين الشكر والتقدير.
 املكرمني مجيع احملاضرين بكلية الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية. -٥
كتبة كلية الرتبية رئيس املكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ورئيس امل -٦

 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء على املساعدة والتوجيه والتسهيل  -٧

قسم تعليم اللغة العربية خصوصا بفئة "ب"  البحث العلميللباحث لكتابة هذ 
٢٠١٢. 



 

ن باجلميل للغة العربية، وأسهم ويرجو الباحث أن يكون قد وىف بعض العرفا
بإرساء لبنة متواضعة يف تطويرها هبدف الوصول إىل جيل قادر على حب لغته والدفاع 
عنها وتواصله مع التكنولوجيا احلديثة خدمة هلا. )وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل 

 خالصا لوجهه(.
 

 باهلل التوفيق واهلداية
 م ٢٠١٧ديسمرب  ١٩بنجرماسني ، 

 الباحث                                  
 
 
 

 فيض الرمحن                            
١٢٠١٢٣٠٦٤٦ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الإهداء

 للمحبوبني الكرميني  أ قدم هذه الرساةل العلمية

 ن يربّوين تربية حس نةيأ يب وأ يم وأ خيت اذل

 يفة ومجليع املدّرسني وال ساتيذ واحملارضين اذلين علمونين علوما ش  

 لعائليت ول صدقايئ والآخرين اذلين يساعدونين يف امتام كتابة  مث

 هذه الرساةل العلمية 

هداء أ مجل وأ حسن   ليس يل لكمة اإ

 سوى الشكر اجلزيل

 اجلزاء جزامك هللا خري

 لعل هللا أ ن يقبل وجيزي لك معلنا ويكتب لنا حبسن اخلتام 

آمني ايجميب الّسائلني آمني اللّهم أ  أ

 



 

 ثملخص البح
اجلناس يف الضياء الالمع للحبيب عمر بن حممد بن سامل "م، ٢٠١٨، الرحمن فيض

البحث العلمي. قسم تعليم  أيب بكر بن سامل". بن حفيظ بن الشيخ
اللغة العربية, كلية الرتبية والتعليم. املشرف األول: األستاذ الدكتور احلاج 

أمحد مرادي، أمحد فهمي عارف، املاجستري. املشرف الثاين: الدكتور 
  املاجستري.

 الكلمات الرئيسية: الجناس، الضياء الالمع.
هو تشابه  اجلناس قدم البحث عن أوجه اجلناس يف كتاب مولد الضياء الالمع.

اللفظني يف النطق واختلفا يف املعىن. وهو من علم البديع أي علم يبحث يف طرق  
 عة من اجلمال اللفظي أو املعنوي.حتسني الكالم وتزيني االلفاظ واملعاين بألوان بدي

الضياء كتاب  يف اجلناساليت تتضّمن  األشعار ماواألسئلة يف هذا البحث هي: 
واغراض هذ البحث ؟. الضياء الالمعكتاب  يف اجلناس وأشكالهأنواع  هي ماو  ؟الالمع
ناس اجل أنواع الضياء الالمع, ومعرفةيف كتاب  اليت تتضّمن اجلناس األشعارملعرفة هي: 

 .الضياء الالمعكتاب املوجودة يف   وأشكاله
شكل هذا البحث هو البحث املكتيب، أي مجع عديدة من الكتب املتعلقة هبذا 

 املوضوع، وباستخدام املدخل النوعي، والبحث بالتحليل عن أنواع اجلناس وأشكاله.
لالمع والبيانات األساسية اليت حيتاج إليها الباحث هي كل شعر يف كتاب الضياء ا

شعر. والبيانات الفرعية هي كتب البالغة  بيت ١٥٥للحبيب عمر بن حفيظ، عددها 
 وكتب أخرى.

من  مثانية أنواع يعينو  وجد الباحث مخسا وثالثني شعر الذي تضمن اجلناس.
جناس االشتقاق, وجناس املكتنف, وجناس املطّرف, وجناس املذّيل, و جناس املماثل, 

ارع, وجناس املستوى. ومخسة أشكال من اجلناس يعين من وجناس الالحق, وجناس املض
 اسم باسم، وفعل باسم، وفعل بفعل، وحرف حبرف، واسم حبرف.
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Penelitian ini menyajikan tentang jinas dalam kitab maulid Dhiyaul Lami’. 

Jinas adalah serupanya dua lafadz dalam penuturan dan berbeda dalam makna. 

Termasuk dalam pembahasan ilmu badi’ yaitu satu ilmu yang membahas cara-

cara memperindah kalimat dan menghiasi lafazh serta makna dengan warna-warni 

yang indah dari keindahan lafazh dan makna. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apa saja syiir yang 

mengandung Jinas dalam Dhiyaul Lami’?, dan apa saja jenis serta bentuk Jinas 

dalam Dhiyaul Lami’?. Dan tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui syiir-

syiir apa saja yang mengandung jinas dalam Dhiyaul Lami’, dan untuk 

mengetahui jenis serta bentuk jinas yang terdapat dalam Dhiyaul Lami’. 

Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan 

beberapa buku yang berhubungan dengan judul ini, dan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, dan penelitian ini menganalisis tentang jenis-jenis serta 

bentuk-bentuk jinas, dan data premier yang diperlukan peneliti yaitu setiap syiir 

dalam kitab Dhiyaul Lami’ al-Habib Umar bin Hafidz, yang berjumlah 155 bait 

syiir. Dan data sekunder yaitu kitab-kitab balaghah dan kitab lainnya. 

Hasilnya peneliti mendapati 35 syiir yang mengandung jinas. Delapan 

jenis jinas yaitu jinas mumatsil, jinas isytiqaq, jinas muktanif, jinas mutharraf, 

jinas mudzayyil, jinas lahiq, jinas mudhari’, dan jinas mustawa. Lima bentuk 

jinas yaitu isim dengan isim, fiil dengan isim, fiil dengan fiil, huruf dengan huruf, 

dan isim dengan huruf. 

 

 

 

 

 

 



 

 محتويات البحث
 الصفحة              الموضوع

 أ  ................................................ صفحة الغالف 
 ب   ................................................. صفحة العنوان 

 ج  ........................................................  شعار 
  د  ........................................................ املوافقة 

 ه  ................................. االعتماد من طرف جلنة املناقشة 
 و  ................................................... إقرار الطالب 
 ز  ................................................... شكر وتقدير

 ط  ........................................................  إهداء 
 ي  ................................................ ملخص البحث 

 ك  ............................... ة ملخص البحث باللغة اإلندونيسي
 ل  ................................................حمتويات البحث 

 
 الباب األول

 المقدمة
 ١   .............................................. خلفية البحث  -أ 

 ٧  ......................................... التحديد اإلجرائي  -ب 

 ٨  ............................................. أسئلة البحث  -ج 



 

 ٨  ............................................. أهداف البحث -د 

 ٨   .............................................. أمهية البحث  -ه 

 ٩  ..................................... أسباب اختيار املوضوع  -و 

 ٩  .......................................... الدراسات السابقة  -ز 

 ١١  .............................................. منهج البحث -ح 

 ١٣   ............................................. هيكل البحث  -ط 

 
 نيالباب الثا

 عن الجناس وكتاب الضياء الالمع اإلطار النظري
 ١٤  .......................................... تعريف اللغة العربية  -أ 

 ١٦  ......................................... تعريف علم البالغة -ب 

 ١٧  .......................................... تعريف علم البديع -ج 

 ٢٠  ...................................... قسامهأتعريف اجلناس و  -د 

 ٣٠  ..................... عن كتاب الضياء الالمع وسرية مؤلّفه حملة -ه 

 



 

 الباب الثالث
 تقديم البيانات وتحليلها

 ٣٣  .............................................. انات تقدمي البي -أ 

 ٤٢  ............................................ حتليل البيانات  -ب 

 
 

 الباب الرابع
 الخاتمة

 ٥٥  ............................................ خالصة البحث  -أ 

  ٥٦  .......................................... توصيات البحث  -ب 

 ٥٧  ........................................... .قائمة المصادر والمراجع
 المالحق

 ترجمة الباحث
 

 


