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 اإلهداء

 الحمد لله فّضل بني آدم بالعلم والعمل

 إله إاّل الله وحده الشريك له وأشهد أّن محمدا عبده ورسوله أشهد أن ال

 الصالة والسالم على نبّي الرحمة وشفيع األّمة السراج من كّل الظلمة

 محمد ابن عبد الله.

بكل سرور ورحمة أقّدم هذا البحث العلمي، وليكون هذا البحث نافعا لمن قرأه ولمن 

 يحتاج إليه، ويرجو اإلصالح لزمان اآلتي.

 األول

يادتين  ألبي وأمي السِّّ

 هما أول من عّلمني عن الحّق والباطل ُمْذ كنُت صبّيا

 حتى عرفُت كل شيء مالم أعرف وهذا سيستمّر حتى مدى الحياة إن شاء الله.

 الثاني

 ألساتذتي

 لوالكم ... لوالكم ... لوالكم يامرّبي روحنا لكنُت كغثاء السيل

 ل جهة بحوارة وهّمة قويّة.قد أعطوني التربية والتعليم من ك
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 الثالث

 خصوصا ألنت

 أنت ذات الغّد، " فاستبقوا الخيرات " اقبْل نور الفجر بالهّمة والحّماسة

 كأّنك األسد القوي الفتراس البهيمة.

 األخير

 لكاّفة المجاهدين حاربي السخافة بجامعة سونان غري بوجونغارا اإلسالمية

 و مت شهيدا ".أوصيكم وإيايا نفسي " عش كريما أ
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 الشعار

 "تعّلم الجناس تعرف خفية الحكمة"

“belajarlah ilmu jinas maka engkau akan mengetahui sirinya (rahasia) kalam 

hikmah” 

 

 "زينة المرء باألدب وزينة البالغة بالجناس"

“Hiasan seorang itu terletak pada adabnya (sopan santun), dan hiasan ilmu 

balaghoh terdapat pada ilmu jinas” 

 

"الكتاب أّم والكتابة ولده، البالغة أّم والجناس ولدها، فمن أراد أن يقصد األّم فعليه 

 بولده"

“Dan barangsiapa yang mengakhiri belajar pada masa mudanya, 

Maka bertakbirlah empat kali sebagai tanda wafatnya” 
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 لشكر والتقديركلمة ا

لله رّب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصالة والسالم  مدالح

على أشرف األنبياء والمرسلين سيد األولين واألخرين محمد صّلى الله عليه وسلم وعلى 

 أله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يوم الينفع فيه مال وال بنون. أمابعد

الجناس يته وتوفيقه قد تّمت كتابة البحث العلمي بعنوان "فبإذن الله تعالى وعنا

سليمان الجزولي  في كتاب دالئل الخيرات لسيدي أبي عبد الله محمد بن

وأقّدم هذا البحث لشرط من الشروط للحصول على )الدراسة التحليلية البالغية(" 

مية سونان غري درجة سرجانا في شعبة اللغة العربية وأدبها بكلية اآلدب بجامعة اإلسال

 بوجونغارا.

في هذه المناسبة الثانية أريد أن أقّدم الشكر الجزيل والتقدير العميق والتحية 

 ألوالء الذين مدوا أيديهم بالمساعدات، فمنهم :

فضيلة الكرام مدير الجامعة سونان غري بوجونغارا اإلسالمية محمد جوهر  .٢

 المعارف الماجستير.

كلية اآلدب بجامعة سونان غري بوجونغارا اإلسالمية   فضيلة الكرام عميدة .١ 

 الدكتورة امرأة العزيزة الماجستير.
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 مستخلص البحث

الجناس في كتاب دالئل الخيرات لسيدي أبي عبد الله م،  ١١١١محمد رفاعي، 
دراسة التحليلية البالغية("، شعبة اللغة ال) سليمان الجازولي رحمة الله عليه محمد بن

 وأدبها كلية األدب جامعة سونان غيري اإلسالمية بوجونغارا.العربية 
 تحت اإلشراف: األستاذة نور المشّفعة الماجستير وماليا فرانسيسكا الماجستير

 الكلمة الرئيسية : الجناس، كتاب دالئل الخيرات
. ومن أجل ذلك هذا البحث يبحث عن بعض علوم ثالثة أقسامله علم البالغة 

كتاب دالئل الخيرات البديع والمحّسنات الّلفظية خاصة الجناس في  البالغة هو علم 
وأما األسئلة في هذا ، سليمان الجازولي رحمة الله عليه لسيدي أبي عبد الله محمد بن

في كتاب دالئل الخيرات  الجناس ألفاظ ما، والثاني ما هو الجناسالبحث هي األول 
ما فائدة ، والثالث رحمة الله عليه لسيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي

الجناس في كتاب دالئل الخيرات لسيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي 
 .رحمة الله عليه

والمنهج من هذا البحث هو منهج الكيفي أو الدراسة الكيفية بالطريقة الوصفية 
ي أبي عبد الله في كتاب دالئل الخيرات لسيدوالمكتبية. وهذا المنهج لمعرفة الجناس 

 .محمد بن سليمان الجزولي رحمة الله عليه

مائة وأربعة عشر كلمة تحتوي على على أساس ذلك هناك النتائج وهي قدر 
الجناس. األهداف هذا الكتاب بتحليل الجناس هو أراد المأّلف لتحسين ألفاظه كي 

 يجعل محّبة لقارئه أو سامعه.
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ABSTRAK 
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Dosen Pembimbing: Nurul Musyafa’ah, S.S., M.Pd.I dan Malia Fransisca, M.Pd.I 

Kata Kunci: Analisis  Jinas Dalam Kitab Dalailil Khoirot 

 Ilmu balaghoh merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang 

keindahan ma’na. Balaghoh dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ilmu bayan, ma’ani 

dan badi’. Penelitian ini menganalis tentang ilmu balghoh yang terdapat pada 

pembagian ilmu badi’ yaitu jinas. Dan pada kesempatan ini peneliti mengambil 

sebuah judul yaitu “Analisis Jinas Pada Kitab Dalailil Khoirot” yang di karang 

oleh Saiyid Abi Abdillah Muhammad Bin Sulaiman Al Jazuly. Kitab ini memuat 

tentang amalan sholawat-sholawat pada Nabi Muhammad SAW, yang sering di 

amalkan oleh ulama’ salaf. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui macam-

macam kalimat yang mengandung jinas pada kitab Dalailil Khoirot karya Saiyid 

Abi Abdillah Muhammad Sulaiman Al Jazuly. 

 Adapun hasil dari penelitian ini, peneliti telah menemukan 114 kalimat 

yang mengandung jinas, yang meliputi dari pembagian jinas yaitu: jinas ghoirut 

tam, isytiqoq, muharrof dan mushohaf.  
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