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الشعار
ما جهل الناس وال اختلفوا ،إال لًتكهم لسان العرب
(اإلمام الشافعي)

إن اللغة العربية من الدين ،ومعرفتها فرض واجب ،فإن فهم الكتاب والسنة فرض
واليفهم إال ابللغة العربية ،وما اليتم الواجب إال بو ،فهو واجب
(ابن تيمية)

و

اإلهداء

بكل رمحة هللا تعاىل أىدى ىذا البحث اجلامعي إىل:
أيب احملبوب "عبد الرشيد"
أمي احملبوبة "نور دتيناة"
أخي الصغَت "رضوان ابن الشافعي"
مجيع األساتيذ واألساتيذة ُب شعب اللغة العربية وأدهبا
ادلشرفتينأستاذةنور ادلشفعة ادلاجستَت وماليا فرانسيسكا ادلاجستَت
أصحايب ُب شعب اللغة العربية وأدهبا

ز

ادللخص

مرأة الفوجي لستاري ٕٕٓٓ ،م ،حتليل قواُب من انحية احلروف واحلركات ُب الصلوات
البدرية(الدراسة العروضية) ،قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب جامعة سوانن غري
اإلسالمية بوجونغارا .حتت اإلشراف :األستاذة نور ادلش ّفعة ادلاجستَتوماليا فرانسيسكا
ادلاجستَت
الكلمة الرئيسية  :القواُب ،الصلوات البدرية
ٍ
وقفوا،القواُب
الكلمة القافية مجعها قواف مأخوذة من كلمة قاف -يقفو -قفواّ -

ىو احلرف والشكل أو احلركة ُب آخر البيت  .واحدة من شعر العربية اليت كانت يرد
اجملتمع معروف ابسم الصلوات البدرية .اصلذب الباحثة فحسب الشعر عن احلرف
واحلركة فيالصلوااتلبدرية ،وفوائد القواُب ُب الصلوات البدرية.
وادلنهج من ىذا البحث ىو استخدم تقرب الوصفي الكيفي،والبحث الوصفي
الكيفي ىو البحث ال استخدم األرقام .أما الباحثة تستخدم تقطيع ُب الشعر مع علم
العروض .وابلتايل مجع بعض ادلراجع اليت دتت دراستها.
بناء على نتائج حتليل البحثمن احلرففي الصلوات البدرية الروي مقيد ىو ىاء،
اتء ،والفاء .الروي مطلق ىو ابء ،راء ،دال ،نون ،فاء .الوصل ىي ايء .الردف ىو
ألف .التأسيس ىو ألف .الدخيل ىو جيم .واحلركة من الصلوات البدرية رس ،إشباع،
حدو ىو فتحة .توجية ىو فتحة والكسرة .رلرى ىي الفتحة والكسرة.فوائد القواُب ُب
الصلوات البدريةبعد تقطيعتجد الباحثة الكلمة اليت حتتوي من نوع احلرف واحلركة ،ضلن
نعلم أن تغيَت كلمة القواُب مثل ىذه سيجعل من السهل نطق الكلمة وفقا لإليقاع.
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Kalimatqofiyahjamaknyaqowaafindiambildari kataوقفوا
ّ

- قفوا- يقفو-قاف.

Qowafi adalah huruf dan harokat dalam sebuah kalimat yang berada diakhir bait.
Salah satu syair arab yang biasa dilantunkan oleh masyarakat terkenal dengan
Sholawat Badar. Penelitihan yang menarik syair pada huruf dan harokat pada
sholawat badar, dan faedah qowafi dalam sholawat badar.
Didalam pelaksanan penelitian, penulis menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang tidak
menggunakan angka. Adapun peneliti menggunakan taqti’ pada syair dengan ilmu
arudh, maka dari itu peneliti mengumpulkan beberapa referensi yang sudah
dipelajari.
Berdasarkan hasil analisis penelitian dari huruf pada Sholawat Badar rowi
muqoiyat adalah ha, ta, dan fa. Rowi muthlaq adalah ba, ro, dal, nun, dan fa.
Washl adalah ya. Ridf adalah alif. Ta’sis adalah alif. Dakhil adalah jim. Dan
harokat dari sholawat badar ross, isyba’, hadw, adalah fathah. Taujih adalah
fathah dan kasroh. Majra adalah fathah dan kasroh. Faedah qowafi untuk
mengetahui perbedaan jenis huruf dan harokat dalam setiap bait, sehingga pada
kalimat tersebut ditemukan ada satu jenis hurf dan satu jenis harokat, dengan
perubahan kata qowafi seperti ini akan membuat lebih mudah untuk mengucapkan
kata sesuai dengan irama.
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كلمة الشكر والتقدير
رب العادلُت وبو نستعُت على أمور الدنيا والدين الصالة والسالم على
احلمدم هلل ّ

أشرف األنبياء وادلرسلُت سيد األولُت واألخرين دمحم صلّى هللا عليو وسلم وعلى ألو ومن
تبعو إبحسان إىل يوم الدين يوم الينفع فيو مال وال بنون .أمابعد

برمحة هللا تعاىل وعنايتو وتوفيقو قد دتّت كتابة البحث العلمي بعنوان "حتليل القوايف من

أقدم ىذا البحث
انحية احلرف واحلركة يف الصلوات البدرية(الدراسة العروضية)"و ّ
لشرط من الشروط للحصول على الدرجة سرجاان)ُ(S-1ب قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية
اآلدب ّتامعة سوانن غري اإلسالميةبوجونغارا.
أقدم الشكر اجلزيل والتقدير العميق والتحية ألوالء
ُب ىذه ادلناسبة الثانية أريد أن ّ
الذين مدوا أيديهم ابدلساعدات ،فمنهم :
ٔ .فضيلة الكرام مديردون أجلامعة سوانن غَتي بوجونغارا اإلسالمية دمحم جوىر
ادلعارف ادلاجستَت.
ٕ .فضيلة الكرام عميدة كلية اآلدب ّتامعة سوانن غري بوجونغارا اإلسالمية
الدكتورة امرأة العزيزة ادلاجستَت.
ٖ .فضيلة الكرام رئيسة قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية اآلدب ّتامعة سوانن غري
بوجونغارا اإلسالمية األستاذة نور ادلش ّفعة ادلاجستَت.
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