
 

 

 األول الباب

 المقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

 ،نصًن( اإلسالمية العلوم وتتطور تنشر و والتعلم التعليم تعطي دينية مؤسسة ادلعهد

 العربية ادلقدمة الكتب تعليم األخري وادلؤسسة ادلعهد خيتلف شليزات واحد . )ٓ٘ :ٕ٘ٓٓ

 وصرف ضلوي وىي اقسام بثامنة فقسم علومو فرع من رأي اذا .الصفر بالكتاب يسمي و

 ،وحيد( كالتاريخ ذلك وغًن خالقأو  وتصوف وتوحيد تفسًن وحديث الفقو واصول وفقو

ٜٜٜٔ: ٕٖٖ( 

 النحوي فيها كان مالك ألبن كاأللفية العلم فروع من النظام جيعل العلم كان

 .ذلك اشبو وما التجويد فيو كان األطفال وفتح الصرف فيو كان وادلقصود

 من وعرف. بالوزن وقراءتو الشعر بيت اىل العلوم جيعل النظام ان بشيائبان فهم قال

 اصل من معٌن معين الشعر كان خلص النظام وقبل. شعر النظام ان عريب -اندونسي قاموس

 وادلطلع واللمس العرف يعين اشعر ا و شعر – شعري -شعرو  شعر من لغة الشعر . الكلمة

 . )ٓٗ :ٕٔٔٓ مزكي، امحد( الشعر ويغًن واجلمع



 

 

يقصد بو الوزن والقافية. وأّما احملّققون من  كلمىو   الشعر ان مألوف لويس وقال

األدباء فيخّصون الشعر بأنّو الكالم الفصيح ادلوزون ادلقّفى ادلعّّب غالبا عن صور اخليال 

 البديع. 

 واخليال. احللم وليس اخليال وقوة الظل قوة فاخليال الشعر تعريف من اخليال كان

 يرتكز فالنظم ،والشعر النظم بٌن فرق واخليال .الشعر كلمة بشكل الشاعر خيرج النفس تعبًن

 :ٖٕٔٓ حامد، مسعان(. )الشعور( اخليال يرتكز والشعر(، التعريف (العلمي التفكًن على

ٕٗ.( 

 ادلاليو النظام ان درنوي عّب .ادلاليو بالنظام يقرب اجلاوي ادب يف النظام ونشأ

 سوستيو، (مقطعات ٕٔ و اشكال اربعة من ادلقدم األدب خزنة يف بالنظام واحد شكل

ٜٔٙٗ: ٕٛ( . 

 وعرف .رسالن إلبن الزبد صفوة او الزبد كتاب ادلعهد يف ادلشهور النظام من احد

 انتاج وىو الشافعي الفقو يف الزبد ألفية او دالزب صفوة منظومة كتاب بادلسمي دالزب كتاب

 حيت ادلاضي ومن ،العامل يف يشهر و ابيات ٜٚٓٔ يضمن النظام بشكل الشافعية يف الفقو

  .ادلعهد او الفندق يف الزباد كتاب حفظ اإلسالمية ادلقدمة ادلؤسسة تشدد األن



 

 

 ابن احلسٌن ابن امحد األباس ايب الدين لشهاب أحد من أعمال اآلدب دالزبكتاب 

 ابن ولد. )ه ٗٗٛ - ه ٖ٘ٚ (الشافعي ادلقدسي الرملي رسالن ابن علي ابن حسن

 يف ىجرية ٗٗٛ شعبان ٕٗ يف تويف و ىجرية ٖ٘ٚ عام يف فليسطٌن رملة يف رسالن

  .والسًنة الفقة واصول والفقو القرآن قراءة يف علماء وىو. األقصي مسجد

 الكتاب ىذا ويقيد القريب البحر اىل يذىب دالزب ينتهي بعد رسالن ابن ان روي

 كتب الكتاب ىذا كان اذا اهلل يا : يدعو البحري اىل ويطرح الوقاء دون البالون بالكرة

 هبا يتالش احلروف دون البحر من الكتاب نشأ وبعيد امنعو اهلل بغًن وكان فنشأ اهلل باسم

 . ادلاء

 ىذا لتحليل هتتم الباحثة وبذلك وادلعنوي اللفظ زلسنات يضمن دالزب كتاب

 امسك و والدقة النفس صافية على يصدر علم البالغة علم .البالغية بالدراسة الكتاب

 )ٙ : ٕ٘ٔٓ امٌن، مصطفي و اجلرمي علي(. األساليب من األختالف بيان و احملسنات

 يأيت فيما ٜٓ اية الكهف سورة يف ادلعين وىذا اللغة من وصل تعين بلغ من البالغة 

:  

رًا ُدوِِنَا ِمنْ  ذَلُمْ  صَلَْعلْ  ملَْ  قَ ْوم   َعَلى َتْطُلعُ  َوَجَدَىا الَشْمسِ  َمْطِلعَ  بَ َلغَ  ِإَذا َحَّت "  "ِست ْ



 

 

 لغة ىي ادلستخدمة اللغة الن ادلخاطب اىل والتفكًن القلب قصد وصل والبالغة

 مقتضي وتناسب الدقة بالكلمة ادلستمعٌن من التفكًن او الفؤاد اىل ومتأثرة صديقة فصيحة

 .ادلستمع حال

 فصيحن واجلملة الكلمة اين احلال مبقتضي الكتاب او الكالم مناسب البالغة

   .مؤثرا ادلخاطب على والتفكًن القلب يعّب ما وصل حيت ادلستمع وسخر السكوت وحيسن

 النفس صافية من والشعور التفكًن ليعّب علومو يدل علم البالغة علم العلمية ومن

  .والبديع ادلعاين و البيان علم انواع ثالثة والبالغة .احملسنات امسك و والدقة

 وصل بو يبحث علم البيان علم البالغة ومن اللغة من ووضيح كشف البيان علم

 موضوعو و القرآن رلاز كتابو يف العلم ىذا عبيدة ابو ويقدم ادلختلف باخلطاب التفكًن

  .كناية و رلاز و تشبيو

 الذىن يف الشيئ اعتبار يعرف ادلعاين علم واىل اللغة من معين او قصد ادلعاين وعلم

  : ادلعين علم ، ادلصطلح ومن .التفكًن او التصور او

 " احلال مقتضى يطابق هبا الّت العريب اللفظ أحوال بو يعرف علم "

 اللفظية احملسنان بو يبحث البديع علم ادلصطلح ومن غريب اللغة من البديع وعلم

 ادلعنوية واحملسنات والشجع واإلقتباس اجلناس تضمن اللفظية فاحملسنات .ادلعنوية واحملسنات



 

 

 .احلكيم اسلوب و الذم يشبو مبا ادلدح وتأكد التعليل وحسن وادلقابلة والتباق التورية تضمن

 ظاللف من لإلستماع وحسن احملسنات على الكلمات جيعل اللغة اسلوب اللفظية احملسنات

 .)ٜ: ٕٚٓٓ ،الدين وحي يويون( وادلفاصل

 ادلشكلة الباحثة وحتدد الزبد كتاب يف اللفظية احملسنات عنيبحث  البحث ىذا ىف

  .الكتاب ىذا يف اجلناس عن وىي اللفظية احملسنات يف

 ومعنامها الكالم يف متشابان لفظان واجلناس .نوع او تشبو او مثلاللغة  ىو اجلناس

  االول البيت يف الزباد كتاب يف اجلناس مثل  .اختالف

  واحلالل احلرام وشارع *  اجلالل ذى إللو احلمدل

 يف الباحثة هبا تبحث الزبد كتاب يف اجلناس انواع الباحثة وجدت ادلثل ىذا وغًن

  .األخر البحث

 الفصل الثاني: تحديد البحث

 أساسيتٌن شلا يلي:نظرا إىل خلفية البحث السابقة حددت الباحثة مسئلتٌن 

 كتاب الزبد ألمحد بن رسالن الشافعي؟  ىف اجلناسع ا نو أ .1

 كتاب الزبد ألمحد بن رسالن الشافعي؟  ىف كيف تكثيف اجلناس .2



 

 

 الفصل الثالث: أغراض البحث

 نظرا إىل حتديد البحث أغراض البحث يف ىذا البحث شلا يلي:

 كتاب الزبد ألمحد بن رسالن الشافعي.  ىف اجلناس لوصف أنواع .1

 كتاب الزبد ألمحد بن رسالن الشافعي.   ىف بيان تكثيف اجلناسل .2

 الفصل الرابع: فوائد البحث

 ترجو الباحثة أن ينال ىذا البحث حاصل حسن فيفيد ىذا البحث تطبيقيا و نظريا.

 الفوائد التطبيقية .1

 نة اإلسالميةازيادة اخلز  . أ

كتاب الزبد زيادة العلم عن شليزات األسلوب واألسرار البالغية ىف   . ب

 ألمحد بن رسالن الشافعي. 

 الفوائد النظرية .2

إتيان العلم عن الدراسات التحليلية على اإلنتاج األديب باستخدام   . أ

 خاصة. ناسالبالغة ىف اجل



 

 

الكتاب الزبد ألمحد بن إتيان التّبع يف تطبيق النظريات اللغوية ىف  . ب

 الن الشافعي.   رس

 السابقة دراسةالالفصل الخامس: 

 بقسم خاصا بالطالب مستمر البالغة علم عن البحث ان السابقة الدراسة فعل بعد

 رسالن إلبن الزباد كتاب يف اجلناس عن البحث توجد ال الباحثة ولكن وادهبا العربية اللغة

 التلي كما اجلناس عن الرسالة اما

 اآلدب كلية و وادهبا العربية اللغة قسم. ٕٙٔٓ، ن ر صاف لسيت رسالة األول

 اجلناس " بادلوضوع بندونج جايت غنونج سونان احلكومية اإلسالمية جبامعة اإلنسانية وعلوم

 يف اختالف البحث وىذا". )البديع علم( اذلاشم امحد السيد النبوية احلديث سلتار كتاب يف

  .النظرية لواسع لباحثة البحث خيدم حيت النظرية يف ادلتساوي بل ادلوضع

 اآلدب كلية و وادهبا العربية اللغة قسم .ٕٙٔٓ .كهار اليونتا لنور رسالة والثاين

 اجلناس "بادلوضوع بندونج جايت غنونج سونان احلكومية اإلسالمية جبامعة اإلنسانية وعلوم

 بل ادلوضع يف اختالف البحث وىذا". )البديع علم( السعداوي لنوال الغائب رواية يف

 .النظرية لواسع لباحثة البحث خيدم حيت النظرية يف ادلتساوي



 

 

 اآلدب كلية و وادهبا العربية اللغة قسم .ٖٕٔٓ ،الدين سعد إلحسان رسالة الثالث

 اجلناس "بادلوضوع بندونج جايت غنونج سونان احلكومية اإلسالمية جبامعة اإلنسانية وعلوم

 يف اجلناس يعرف البحث وىدف وصفي ومنهجو". )البديع علم( احملبة مرقة كتاب يف

 كانت احملبة مرقة كتاب يف اجلناس عنصر يضمن لفظ البحث وملخص احملبة مرقة كتاب

 وادلضار واحملرف ادلمثل وتام وادلطلق اإلشتقاق وىي انواع بسادسة ويقسم البيانات ٕٓٙ

 البحث خيدم حيت النظرية يف ادلتساوي بل ادلوضع يف اختالف البحث وىذا .وادلصحف

  .النظرية لواسع لباحثة

 بعلم الزباد كتاب يف والشجاع اجلناس البحث يوجد ال الكاتب عرفت كما وبذلك

  .البديع

 الفصل السادس: أساس التفكير

 ةالشافعيدلدىب  الفقوألمحد بن رسالن الشافعي وىو احد من الكتاب  الزبد كتاب 

 تشدد األن حيت ادلاضي ومن ،العامل يف يشهر و ابيات ٜٚٓٔ يضمن النظام بشكل

 .ادلعهد يف الزبد كتاب حفظ اإلسالمية ادلقدمة ادلؤسسة



 

 

 من وعرف .بالوزن وقراءتو الشعر بيت اىل العلوم جيعل النظام ان بشيبا فهم وقال 

 اصل من معٌن معين الشعر كان خلص النظام وقبل. شعر النظام ان عريب -اندونسي قاموس

 .الكلمة

 واجلمع وادلطلع واللمس العرف يعين اشعر ا و شعر – يشعر -شعرو  شعر من لغة الشعر

 . )ٓٗ :ٕٔٔٓ مزكي، امحد( الشعر ويغًن

يقصد بو الوزن والقافية. وأّما احملّققون من  كلمىو   الشعر ان مألوف لويس وقال

األدباء فيخّصون الشعر بأنّو الكالم الفصيح ادلوزون ادلقّفى ادلعّّب غالبا عن صور اخليال 

 البديع. 

 واخليال .احللم وليس اخليال وقوة الظل قوة فاخليال الشعر تعريف من اخليال كان

 يرتكز فالنظم ،والشعر النظم بٌن فرق واخليال .الشعر كلمة بشكل الشاعر خيرج النفس تعبًن

 :ٖٕٔٓ حامد، مسعان(. )الشعور( اخليال يرتكز الشعر(. التعريف) العلمي التفكًن على

ٕٗ(  

 ادلاليو النظم ان درنوي عّب. ادلاليو بالنظام يقرب اجلاوي ادب يف النظام ونشأ

 سوستيو، ( مقطعات ٕٔ و اشكال اربعة من ادلقدم األدب خزنة يف بالنظام واحد شكل

ٜٔٙٗ: ٕٛ( . 



 

 

البالغة ىي أحد علوم اللغة العربية، وىي اسم مشتّق من الفعل بَ َلَغ، أي مبعىن َوَصَل 

 إىل النهاية او حسن الكالم يف القول األخر كالتايل :

 بلغ الرجل بالغة. أي أحسن التعبًن عما يف نفسو 

 كالتايل :اما تعريف البالغة مصطلحا  

) يروفسور الدكتور د. ىداية,  تأدية ادلعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة البالغة ىي

ٕٕٓٓ  :ٛ) 

( البالغة ىي علم من تأدية ادلعىن اجلليل ٙ: ٕ٘ٔٓوقال اجلارم و مصطفي )

 واضحا بعبارة اسلوب الكالم واضحو. 

حسن علم البالغة ىو علم يتعلق بالكالم ىو ادلعين والرتكيب وتأثًن النفس بو و 

 ،الكالم مبناسب القصد )الدكتور مامات اجمليستًن و الدكتور يايان نور بيان اجمليستًن

ٕٓٓٚ :۱۱ .) 

 .سام وىو البيان وادلعاين والبديعيقسم علم البالغة على ثالثة أق

 

 

 



 

 

 علم البيان .۱

علم البيان ىو علم الذي يعرف بو تعبًن ادلعين او الكالم بطرقة متعددة. وموضوع ىذا 

العلم اساليب متنوعة لتبار الفكرة ووظيفتو تعلم بو قواعد الكالم والفن لبحث األساليب 

 و ادات بيان البالغة وحبثو عن التشبيو واجملاز والكناية. 

 علم ادلعاين .ٕ

يعلم بو تعبًن الفكرة او الشعور على الكلمة ادلناسبة علم ادلعاين ىو علم الذي 

مبقتضي احلال. و ىذا العلم يبحث عن الكالم و انواعو و أىدافو والوصل والفصل والقصر 

 والذكر واحلفظ واإلجاز و ادلساوة واإلتناب. 

 علم البديع .ٖ

لعلم علم البديع ىو علم يبحث عن حتسٌن الكالم يف وجو الفظ او ادلعين. وىذا ا

يبحث الفرعٌن ومها احملسنات اللفظية و احملسنات ادلعنوية. و احملسنات اللفظية تبحث 

التورية والطباق وادلقابلة و حسن التعليل وتأكيد ادلدح مبا يشبو الدم و اسلوب احلكيم 

( احملسنات ۱۱ : ٕٚٓٓ ,)الدكتور مامات اجمليستًن و الدكتور يايان نور بيان اجمليستًن

اسلوب اللغة حيسن الكلمات و حسن السماع من اللفظ او الصوت ) يويون وحي اللفظية 

 (. ۹: ٕٚٓٓالدين, 



 

 

 الكالم تزيد اليت وادلزايا الوجوه بو يعرف علمومن ادلصطلح ان احملسنات اللفظية 

  ادلراد على داللتو ووضوح احلال مطابقتو دلقتضى بعد ورونقا هباء   وتكسبوه وطالوة حسنا

 (. ويقسمها اىل ثالثة انواع وىي اجلناس و الشجع واإلقتباس. ٚٚٔ: ۱ٜٜٗ ،)اذلاشم

اجلناس اسلوب اللغة يتوحد شلثل الصوت من الكلمتٌن ادلعنويتٌن ادلختلفتٌن. وىذا 

 عدد والرتكيب و ينشأ تناقس الصوتادلمثل من اربعة وجوه ىي نوع احلرف و الشكل وال

 (. ٔٔ: ٕٚٓٓوحي الدين, )

مستاق من اجلنس ومن ادلعجمي كانت الكلمة معناه الشيئ من كلمة اجلناس 

كان معين اجلناس شلثل قول اللفظٌن ادلختلفٌن بعض. و كلمة اجلناس عامي من النوع.  

كلمة ادلستخدمة يف ادلكان ادلختلف البالغة او يف القول األخر كانت اليف قواعد ادلعنيٌن 

 ( ۱٘ٓ: ٕٚٓٓنور بيان,  وادلعين ادلتنوع ) مامات زين الدين و يايان

ادلعين ويقسمو اىل النوعٌن وىو التام وغًن التام اللفظٌن يف القول وال يف اجلناس شلثل 

 فالتام لفظان حرفهما شلثل يف احلول والنوع والعدد والرتكيب. مثل :

 مل نلق غًنك إنسانا يالد بو فال برحت لعٌن الدىر إنسانا

  سلتلف يف احد احلول والنوع والعدد والرتكيب.اما غًن التام ىو اللفظٌن حرفهما 

 مثل : 



 

 

 ديدون من أيد عواصم * تصول بأسياف قواض قواصب

 : فبذلك ىذا البحث ابٌن و اوجو بالسطر كالتايل

 

  
 علم البديع

 اإلقتباس

 احملسنات اللفظية احملسنات ادلعنوية

 اجلناس

 ألمحد بن رسالن الشافعيىف الكتاب الزّبد اجلناس 

التامغًن  اجلناس التام اجلناس    

 الشجع



 

 

 الفصل السابع: طريقة البحث وخطواته

 استسهاال يف ىذالبحث استخدمت الباحثة طرائق البحث وخطواتو شلا يلي:

 طريقة البحث .ٔ

الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي الطريقة الوصفية التحليلية بدراسة البالغة. 

الطريقة الوصفية التحليلية طريقة تستخدم إلجياد ادلسئلة وعبارهتا ويقرتِنا التحليل الدقيق. 

الوصفية التحليلية لغة مبعىن التفصيل وذلذا احلد تعريف إضايف وليس بالتفصيل فقط بل يفيد 

 ( ٖ٘: ۲ٕٔٓيضا )راتنا، فائدة أ

استخدام الطريقة ادلذكورة بكون ادلوضوع نصا أدبيا يكون وسيلة استخدمتها الباحثة 

 بدراسة البالغة الكتابيف ىذه  ناسوتعّب اجل الكتاب الزبد ألمحد بن رسالن الشافعيىف 

 خطوات البحث .۲

 مصدر البيانات . أ

 .ألمحد بن رسالن الشافعي ىو الكتاب الزبدأما مصدر البيانات يف ىذا البحث 

 نوع البيانات   . ب

ادلتعلقة  الكتاب الزبد ألمحد بن رسالن الشافعيأما بيانات ىذا البحث فنصوص يف 

 .الكتابيف ىذه  اجلناسيقدم فيها 



 

 

 طريقة مجع البياناتج. 

استخدمت الباحثة الطريقة الدراسية الكتابية ببيانات ىذا البحث  يف مجع البيانات

. تقال نوعية بسبب بيانات البحث قوليا أو تصويريا. وإذا كانت البيانات بيانات كمية

( طريقة مجع البتانات يف ىذا البحث شلا ٙٔ: ٜٜٓٔبيانات رقمية فهي كمية )أمٌن الدين، 

 يلي:

 قراءة دقيقية من األول إىل األخر. الكتابة الزبد ألمحد بن رسالن الشافعيقرأة . ٔ

 .اجلناساإلشارة إىل العبارات احملتوية فيها معىن  . ۲

 كتابة البيانات ادلشارة يف ورق البيانات لتسهيل التحليل.. ٖ

 حتليل البيانات  . د

الكتاب ىف  اجلناسبعد أن مجعت البيانات التحليل. حقيقا أرادت الباحثة تعريف 

بتفصيلها وصفية. للوصول إليها خطوات سلكتها الباحثة  الزبد ألمحد بن رسالن الشافعي

 يف حبثها، منها:

وطلب العبارات ادلشتملة على  الكتاب الزبد ألمحد بن رسالن الشافعيقراءة  .ٔ

 وفهم معانيها. اجلناس



 

 

وىو  البديعحتليل البيانات ادلناسبة باألغراض يف ىذا البحث بدراسة علم .۲

 .اجلناس

 حتديد النتيجة . ه

 اجلناس عن يبحث الباحثة تريد احلقيقة، يف .الباحثة حللتها مث البينات، مجعت بعد

 إن ذلك، على وللحصول .الوصف يف بتحليلها الكتاب الزبد ألمحد بن رسالن الشافعيىف 

  :ىى مراحل بعض على البيانات حتليل

  . اجلناس أجناس إىل بنظر أحوال بعض إىل البيانات تنقسم. ٔ

 .اجلناس بنظرية وحتليلها البينات حبث. ۲

  .اجلناس األديب تفسًن باستخدام البينات تفسًن. ٖ

  .االختتام استخدمت مث. ٗ

 االستنتاجو. 

 وىي .الباحثة حللتها الّت البينات على االستنتاج ىي البحث ىذا يف األخًنة خطوة

 على صرحيا الكتاب الزبد ألمحد بن رسالن الشافعي على البحث ىذا من ادلراحل أخر

الكتاب الزبد ألمحد بن  ىف الشدة اجلناسو  لوصف أنواع وىو البحث حتديد من األجوبة

   رسالن الشافعي. 



 

 

 الكتابة تنظيم :الثامن الفصل

 المقدمة :األول الباب

والّدراسة  البحث، وفوائد البحث، وحتديد البحث، خلفية على الباب ىذا حيتوى

 .الكتابة وتنظيم وحطواتو، البحث ومنهج الّتفكًن، السابقة، وأساس

 النظري اإلطار :الثانية الباب

 اجلناس والنظام.  عن يعىن البحث، مبسائل تتعّلق الّنظريّة على الباب ىذا حيتوى

 البيانات تحليل :الثالث الباب

نوع والشدة اجلناس ىف   عن يبحث الذي البيانات حتليل على الباب ىذا حيتوى

 كتاب الززبد ألمحد بن رسالن الشافعي )ابن رسالن(. 

 اإلختتام :الرابع باب

 .واإلقتاحات اخلالصة على الباب ىذا حيتوي
 


