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 األولالباب  
  

 مقّدمة
 

 خلفية البحث : األولالفصل 
 

ر شعرى هو واحد من أكثاج هاشم ألشيخ احلل املتعلمالعامل و  أداب الكتابهذا 

 أعماله شعبية يف جمال التعليم, بشكل عام يشرح هذا الكتاب األدب أو األخالق يف

     .دراسة ونقل املعرفة

هو كتاب حيتوي على  هاشم اشعرى احلاجلشيخ ل املتعلمالعامل و  أدابب االكت

 دابي يناقش األالذىا الكتاب أىل الوعي ابحلاجة اىل األدب التعليم, ويستند هذ مفهم

دراسة هو عمل نبيل جدا من الدين حبيث جيب على أولئك الدين . لالعامليف التماس 

يبدو  ج هاشم اشعرىالشيخ احلا خالق النبيلة كذلك. يف السياق يسعون اليه أظهار األ

أن الرغبة يف تنفيذ هده األنشطة الدينية مصحوبة بسلوك اجتماعي مهذب )األخالق 

 الكرمية(.

من أساليب املختلفة األصلوب  هناك جمموعة متنوعة املتعلمالعامل و  أدابب االكتيف 

 املتعلمالعامل و  أدابب االكتوية مث, كاناألصلوب م هيشكل جيد األصلوب لفظية 
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فحصها من حيث لفظه ألن هذا  كان ميهاشم اشعري هو واحد من األشياء اليت للشيخ

 النص السنة له معان خمتلفة.

د وق سلوب" " و ابللغة العربية يعين "أStyle"يف اللغة األجنليزية يعين  األسلوب

 ضافة معىن أسلوب "اوضح دلك اسلوب يعين طريقة و فّن, ىف قموص لسان العريب يف إ

هي طريقطة الستخدام لغة الشخص  سواءيف حني ان األسلوب " كل طريق ممتد السطر من النخيل

 املتعلمالعامل و  أداب الكتابيف . مث, (1981يف سياق معني ولغرض معني.)لونضان.لومنان: 

فحصها من حيث أسلوب اللغة املثري واملثري ألن هدا  كانهي واحدة من األشياء اليت مي

ل العملي مما يؤدي اىل اجملا ج هاشم أشعريا الكتاب يصنع خصائص الفكر الشيخ احل

 للقران والسّنة لديك أسا ليب خمتلفة.

يف  املتعلمالعامل و  أدابلتكون قادرة على معرفة و فهم الفظو الواردة يف الكتاب  

ي يناقش الذى العامل, يستغرق علوم خا صة. يف األدب العريب, وهو نالقرا السّنة وال

ضافة أىل  البلغة ابإل العلمالبلغة, على  العلم سمحول الفظ على ألعمال األدبية املعروفة إب

ألستكشاف العديد من النصوص الدينية العربية, مثل القران, كونه "سكني احلليل" 

 املتعلمالعامل و  أدابب اعرفة الفظو يف الكتواحلديث, والفقه, والنصوص األدبية العربية. مل

 مث قام املؤلفون ابستعراض لفظه ابستخدام اللغة العربية أسلوب لفظية.
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 املتعلمالعامل و  أدابب اتتعلق احلديث عن خصائص اسلوب يف الكت 

سلوب لفظية عبدل عجيم أزرقان ذكر أن خصائص أ هاشم أشعرى, الشيخ للشيخاحلاج

)ا( اجلمل والتفرد من هلجة وتنوع, )ب( قصرية تشمل على األقل اخلصائص التالية: 

وكشيفة, )ت( أرضاء املفكرين واحلشود يف ان واحد, )ث( أرضاء العقل والروح, )ج( 

 حممد سيد رمدانع يف انتقال الكتاب. يف حني ومجال ودقة املعىن الصحيخ, )ح( والتنو 

 (1972من التكرار,)مكتبة الفريب, ى أخري مضيفا ميزة 

ومجيلة لسماعها  مجاالوهو منط من اللغة جيعل الكلمات أكثر  اللفظيةاحملسنة  

)امحد من حيث لفظ أو التعبري عن األصوات مثل منط اللغة السجع, أقطبس, جنس.

 (2012اّجن:

واحد منهم هو السجع. لسجع من حيث ذات مغزى  اللفظيةنوع احملسنة ال

النهائيتني يف احلرف   كلمتانبينما املصطلح السجع يعين تطابق ال"صوت" اى "مجيل" 

, طريف القصيدة خمتلفان يف السجع املطرف (1)األخري. السجع لديه ثالثة أنواع, وهي. 

ليت له على لفظون ( السجع املرص, سجع ا2املقالة, ويتطابقان مع احلرف األخري. )

, يعين املتواجى( السجع 3ى. )أخري واحدة من دوائره, كليا أو جزئيا نتيجة لسلسلة 

 األخريتني فقط.  كلمتانسجع املراسالت أليه تقع يف ال
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 املتعلمالعامل و  أدابيف كتاب  السجعالباحث أيخذ واحد فواحدا من أمثلة البياانت  

 :روي هاشم أشعرى

 9يف الّصحيفة   .1

  فه ر  ش  ا   د  م  حم    ان  ده يّه ى س  ل  ع   م  ال  الس  و   ة  ال  الص  , و  ني  العامل بّه ر   هللاه  د  م  حل  ا  
 
, نيّه  به الن   امت   خ  , و  ني   له س  ر  امل

 .ني  عه مج   ا   ن  ي  ره اهه ابه الط  ح  اص  , و  ني   به يه الط   هه له ى ا  ل  ع   و  

 أداب الكتاباجلملة االفتتاحية يف الّسابقة, اليّت حتتها اخلّط من  اجلملةهذه  يف

ي حيتوي علي مدح هللا تعلى, الصلوت على النيب صلى هللا عليه وسلم, الذى املتعلمالعامل و 

ة املطاف نفس هييف اجلملة أتية هناك أربع كلمات هنائية يف العبارة اليت تبدو يف هن

  كلماتال

" سلنياملر " كلمات" يف التعبري الثاىن, والسلنياملر " كلمات, والاألوليف التعبري  "نيالعامل"

من  أخرييف التعبري الربع. معادالت من احلروف  "امجعني" كلماتيف التعبري الثالث, وال

 هيي يتضمن أسلوب لفظية الذىوهي يكلم السجع  البدع العلمهذه الكلمات الربع يف 

اليت هي  خرياألهو ما اختلفت فاصلتاه ىف الوزن واتفقتا ىف احلرف السجع املطرف ألنه 

 "ن"
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 9يف الّصحيفة   .2 

 ق  ح   ال  ق   مه ل  س  و   هه ي  ل  ى هللا ع  ل  هللا ص   ول  س  ر   ن  ا ع  ه  ن   هللا ع   ي  ضه ر   ة  ش  ائه ع   ن  وى ع  ر  د  ق  , ف   د  ع  اب   م  ا  

 .ه  ب  د  ا   ن  س  حي   و  , ه  ع  ض  ر  م   ن  س  حي   و  , ه  إمس ن  س  حي    ن  ا   ه  د  ال  ى و  ل  ع   ده له الو  

 كلماتال هي سواءتبدو  النهيةن تون يف مجلتو أخري كلمتون   كانالّسابقة,   اجلملةهذه  يف

 هي" يف العبارة الثاىن, ه  ع  ض  ر  م   وحيسن " كلماتال هي, األول" يف العبارة  ه  إمس ن  س  وحي    "

  كلمتانمن ها تني ال أخرياحلروف  تشابه " يف العبارة الثاىن. ه  ب  د  ا   ن  س  حي   و   " كلماتال

ماكان االتفاق ألن  املتواجىاألسلوب السجع  هيالسجع  يسمىو ودعا  ألبديع العامليف 

 .فقط اتنخري األ  كلمتانفيه ىف ال

 11يف الّصحيفة  . 3   

 به د  األ    ةه كانم  و  ل  ع  به  ةه ح  ص  ف  م   امه ء هل  اال  وره ن  به  ة  د  ي  ؤ  ال م  و  اق   , و  ة  حي  ره ص   وص  ص  ا ن  ه  ل  ك    هه ذه ه  ف   

 .ةه ح  ر  ص  م  

 هي سواءتبدو  النهية مجلتانيف  اتنأخري   كلمتان  كانالّسابقة,   اجلملةهذه  يف 

 تشابه" يف العبارة الثاىن.  مصرحة " كلماتال هي, األول" يف العبارة  صرحية " كلماتال

األسلوب  هيالسجع  يسمىو ودعا  ألبديع العامليف   كلمتانتني المن ها أخرياحلروف 

 "ة" هي خرياألهو ما اختلفت فاصلتاه ىف الوزن واتفقتا ىف احلرف ألن  املطرفالسجع 

 



 

6 

 

 11يف الّصحيفة  .  4

 . ه  ل  ده ي  حه و  ت    ال   ه  ل   ان  م  هي ن ل  م  ان, ف  مي    األه  ب  وجه ي   ده حه و  الت    م  ه  ض  ع  ب    ال  ق  و  

  ,ه  ل  ده ي  حه و  ت    ال  و   ه  ل   ان  م  هي ال   ه  ل   ة  يع  ره ش   ن ال  م  , ف  ة  يع  ره الش   ب  وجه ي   ان  م  ياهل  و  

 .ه  ل   ده ي  حه و  ت    ال  و   ه  ل   ان  م  هي ال  و   ه  ل   ة  يع  ره ش   ال   ه  ب ل  د  أ   ال   ن  م  ف   ب  د  األ   ب  وجه ت   ة  يع  ره الش  و  

 هي سواءتبدو  النهيةن و تمجلن يف و أخري كلماتون   كانالّسابقة,   اجلملةهذه  يف 

مان هيال  شريعة له " كلماتال هي, األول" يف العبارة  توحيدلهال مان له هي " كلماتال

 توحيد لهوال  مان لههيوال  شريعة له " كلماتال هيثاىن, " يف العبارة ال توحيدلهوال  له

ودعا  ألبديع العاملمن هاتون الكلمتون يف  أخرياحلروف  تشابه" يف العبارة الثالث. 

ما كان فيهألفاظ أحدى فقرتني كلها  ألن املراصعاألسلوب السجع  هيالسجع  يسمىو 

 . ى وزان وتقفيتاخري األأو اكثرها مثل ما يقا بلها من الفقرة 

يف اجلمل الواردة يف   البديعمن وصف الّتحليل الّسابق يعرف وجود اإلحنراف  

البالغة خاّصة  العلمخل مبد أشعاري إسمالالشيخ احلاج ه املتعلمو  العامل أدابكتاب 

 سجع"ال, فموضوع هذا البحث هو سجع, فريكز هذا البحث دراسة يف الالبديع العلم

 ("البديع العلم) أشعاري إسمالالشيخ احلاج ه املتعلمو  العامل أدابيف كتاب 
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 اين: حتديد البحثالفصل الثّ 
 

م للشيخ احلاج هاش املتعلمو  العامل أدابب اكت  يف السجع هذا البحث يرتكز عن

فهذا  املتعلمو  العامل أدابيف كتاب  قول الرسول هللااحلدث و ألّن اتساع دراسة أشعاري, 

, ليكون هذا البحث موجها ومركزا فتحّدد الباحث البديع العلمالبالغة يف  العلممبدخل 

 مسألتها كما يلي:

 ؟ أشعريللشيخ احلاج هاشم  املتعلمو  العامل أدابيف كتاب  أنواع السجع ما .1

 ؟ أشعريللشيخ احلاج هاشم  املتعلمو  العامل أدابيف كتاب  السجع فائدة ما .2

 وفوائدهاالفصل الثّالث : أغراض البحث 
 

بّد أن تتناسب بتحديد البحث الّسابق, ولذالك كانت فأغراض البحث ال 

 أغراض هذا البحث كما يلي:

 .للشيخ احلاج هاشم أشعاري املتعلمو  العامل أدابب االسجع يف كتملعرفة أنواع  .1

 .للشيخ احلاج هاشم أشعاري املتعلمو  العامل أدابب ايف كت السجع فوائد ملعرفة .2

 أّما فوائدها من هذا البحث كما يلي: 

ب يف الثراث اوذج لتطبيق نظرية البلغة يف الكتكامنومن املتوقع أن هذا البحث    .1

 األسالم.

 .البالغة العلملزايدة معرفة الباحث عن اللغوّي واألخص يف .  2
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الواردة يف   , يف هده احلالة حول أسلوب السجعأ. لتحسن قدرة تقدير ألسلوب   

 .للشيخ احلاج هاشم أشعاري املتعلمو  العامل أدابب اكتاب الثراث خاصة يف كت

 الفصل الّرابع: الّدراسة الّسابقة

ب اكت( يف  األسلوب لفظية)وهي السجع  البديع لمالعهذا البحث يرتكز يف 

األسلوب لفظية وهدف  من اجلانب للشيخ احلاج هاشم أشعاري املتعلمو  العامل أداب

الباحثون يقومون أبحباث حول البحوث السابقة,  عندما عملية البحث,ضد لفظه. 

  كانالبا حثون مل يعثروا على نفس العمل اب لضبط مع الباحثني ليتم دراستهم, ول

  كان بعض الّرساالت اليت تتعلق مبباحث الباحث منها:

يف قسم اللغة العربّية وأدهبا ويف   2014حممد مثىّن عبد البق, طالب يف مرحلة  .1

والعلوم اإلنسانية جبامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمّية احلكومّية  دابكلية األ

البديع(. املقامة  العامل"السجع يف املقامة عّجمكشرى ) ابندونج مبوضوع البحث:

عّجمكشرى هي واحدة من أعمال األدب العريب اليت مت مجعها يف شكل نثر, 

مستعار  إسممكشري وهلا زّ عمر الع بنو القسم حممود قامة هذا هو عمل من ابامل

يتم هذا "جر هللا" . ونوع البياانت يف هده الدراسة هو الفظو حيتوي السجع.

البديع, احلصص  العاملالبحث ابستحدام املنهج الوصفي التحليلي, مع مقاربة 

 يف الثالثة عشر املوضوع مع املقامةوهي يف السجع, وقد حبث  اللفظيةاحملاسنة 
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, مع حتليل النوع 164أن نرى أنه يف ذلك لفظى تنقسم  كانمي اجلمكشرى

, والسجع 59 املتواجى, السجع 49السجع مع تفاصيل النوع سجع املطرف 

 . 56املرص 

العربّية وأدهبا ويف كلية يف قسم اللغة  2014طالب يف مرحلة فشي مفيت قدشى,  .2

والعلوم اإلنسانية جبامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمّية احلكومّية  داباأل

بديع(, يف هذا  العلمودمنه ) "السجع يف روية كاليل" ابندونج مبوضوع البحث:

البحث ابستخدام طريقة البحث التحليلي الصفي. من خالل التأكيد على 

 البديع العاملوي السجع والفيدته ابستخدام الدراسات ة اليت حتتهياجلملة يف الرو 

وهي السجع. اجلملة اليت حتتوي على عناصر السجع يف  اللفظيةوهي احملسنة 

اجلملة السجع وهي السجع  113و حل,  232ة كاليل ودمنه تنقسم هيالرو 

, تزيني الكالم وإعطاء معىن اللفظيةمع الفيدته احلفاظ على الضرر  79 املطرف

السجع املتوازي مع الفيدته جلعل  25و  خاص ألن دجتد الفرق بني املقايل,

األمر أسهل على القراء فهم ما يدمج بني الفقهاء, ألن لديهم شيئ مشرتك 

ى. والفيدته تسهيل القارئ وأتكيد األخبار وإعطاء املراصعالسجع  9الوازين. و 

 .فكرة للمؤلف ألن سلسلة كاملة لفظه مماثلة ومثل هذا
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يف قسم اللغة العربّية وأدهبا ويف كلية  2009طالب يف مرحلة أنديح نيل سعدة,  .3

والعلوم اإلنسانية جبامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمّية احلكومّية  داباأل

بديع(. السراة املرمي يف  العلم"السجع يف سراة املرمي" ) ابندونج مبوضوع البحث:

النوع والفيدته يف ي حيتوي السجع, لذىاة, ركز هذا البحث على الفظوى هي 98

الطريقة املستخدمة يف هدا البحث هي  السراة مرمي. السجع يف الساة املرمي, 

. اليقراء السراة املرمي يف األول 1طريقة وصفية. اخلطوات هي علي النحو التايل: 

السجع  ات اىليات اليت حتتوي السجع. جتميع تلك اهلي. مبناسبة اهل2اىل أخري. 

ى. على أساس هذا البحث مت احلصول على املراصعاملطرف, املتوازي, 

. األنوع السجع 38االستنتاجات التالية: الفظيات السجع يف السراة املرمي كان 

 20ة, السجع املتوازي كان هي 18يف السراة املرمي وهي: السجع املطرف كان 

رمي هو تسهيل القارئ, يف الغرض استخدام البحث السجع يف السوراة مة. هي

وفهم ما يتم نقله, إذا كان احلرف األخري "ق" الغرض منه هو كشف احلرب, 

إذكان احلرف األخري"م,ل" الغرض منه هو تقدمي األخبار وإذا كان احلرف 

ضا إىل جتميل العبارة هياألخري "ي" الغرض منه الثناء. إىل دلك السجع يهدف 

 وخلق ذوق خاص يف عقول القراء.
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يف قسم اللغة العربّية وأدهبا ويف كلية  2009صف صوحندي, طالب يف مرحلة يو  .4

 والعلوم اإلنسانية جبامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمّية احلكومّية  داباأل

بديع(. القران هو أعظم  العلم) "السجع يف اجلز عّمى" ابندونج مبوضوع البحث: .5

 عليه وسلم. جزء عمى معجزة يكشفها الرسول احلبيب النيب حممد صلى هللا

السورة النباء,  هي( يف أوال مع السورة  عم يتساعلون 30جزء )جز  أخري

ة و يف األوال ىف السوراة النباء و يف هي 564سورة و 37يتكون جز عمى من 

ي يقوم الذىيستخدم هذا البحث املنهج الوصفي للتحليل األخري السوراة ألّناس. 

بتحليل نصوص القران بعد قراءهتا وتفسريها. النهج املستخدم يف هذه الدراسة 

ي يف اجلز عم الذىهذا هو كيفية جتميل لفظى. األستنتاج  البادي العاملهو النهج 

ى, السجع حيتوي السجع وهي متنوعة. من بينها السجع املطرف, السجع املتواز 

 .املراصع

ويف كلية  مكتبة العامليف قسم  2015طالب يف مرحلة حممد عينن جنيب,  .6

اإلسالمّية احلكومّية  سوانن كاجلوغجبامعة سوانن  الثقافةوالعلوم  داباأل

التفكري الشيخ احلاج هاشم أشعاري حول املفهوم " مبوضوع البحث: جوغجكرات

 (.التحليل اخلطاب العلم" )املتعلمو  العامل أداباألخالقي القراسة يف الكتاب 
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 العامل أدابالتحليل قائمة املرجع مع اصول ابتدائي الكتاب هذالبحث توجدو 

 للشيخ احلاج هاشم أشعري.  املتعلمو 

راسة من منط أسلوب الباحثون نفس الد ومن عدد من الدراسات املوجودة مل جيد

  . املتعلمو  العامل أدابهنج السجع وكان يف الكتاب  هيلفظية 

 الفصل اخلامس: أساس الّتفكري

البالغة فهي أتدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة, هلا يف الّنفس 

ني خياطبون. الذىي يقال فيه, واألشخاص الذىأثر خالب, مع مالءمة كّل كالم للموطن 

صفاء اإلستعداد الفطري فليست البالغة قبل كّل شيئ إاّل فّنا من الفنون يعتمد على 

ودقة إدراك اجلمال, وتبنّي الفروق اخلفية بني صنوف األساليب, وللمرانة يد ال جتحد يف 

وق الفيّن, وتنشيط املواهب الفاترة, وال بّد للطّالب إىل جانب ذلك من قراءة الذىتكوين 

رائف األدب, والّتملؤ من منريه الفياض, ونقد الاثر األدبّية واملوازنة بينها, وأن يكون له ط

علي من الثّ ّقة بنفسه ما يدفعه إىل احلكم حبسن ما يراه حسنا و بقبح ما يعّده قبيحا. )

 م(. 2011: 13اجلارم و مصطفى أمني: 

واحد بطرق خيتلف بعضها اد املعىن الهري البيان هو أصول وقواعد يعرف هبا  العلم

 البيان العلموينحصر عن بعض يف وضوح الّداللة على نفس ذلك املعىن ويف خفائها. 

 (2009: 184: أمحد اهلامشي) ة.يكاهناجملاز, الالّتشبيه, 
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. املعاين هو أصول وقواعد يعرف هبا كيفّية مطابق الكالم ملقتضى احلال العلم

املعاين الكالم وأقسامه, أغراض الكالم, وصل و فصل, قصر, ذكر و  العلموينحصر 

 (2009: 34: أمحد اهلامشي) جاز, مساوة و إتناب.هيحذف, 

معلومة به الوجوه, وجوه الّتحسني أساليب وطرق يعرف  العلمالبديع هو  العلم

وضعت لتزيني الكالم وتنميقه, وهي إّما حمّسنات لفظّية وإّما حمّسنات معنويّة. وينحصر 

. إّما حمّسنات معنويّة هي الّتوريّة, اجلناس, اإلقتباس, وسجاعحمّسنات لفظّية هي 

أمحد ّم, واألسلوب احلكيم. )الذىالطّباق, املقابلة, حسن الّتعليل, أتكيد املدح مبا يشبه 

 (2009: 282: اهلامشي

ج )حتليل الشفرة( كاهنالبالغة اليت تستخدم   العلمومن اجملاالت الثالثة الواردة يف  

البديع فقط, وحىت ذلك احلني فقط الرتكيز على واحدة من  العامليف هذه الدراسة هو 

 ذا هو النقاش حول األسلوب السجع فقط.املناقشة, وه

ي يتكون من الذىيف نفس احلرف األخري, و  كلماتالسجع هي تطابق طريف ال 

املنتهي. لذلك يتم استدعاء هذه اجلملة مع  من اجلملة مع نفس احلرف هنيأكثر من جز 

 السجع.

والفصيلة أنه اوقفت إىل لكل مقطع الفصيلة.  أخريالسجع, تدعى الكلمات  

 األبد حلرف األخري يف كلم النثر ألن الوقف )توقف القراءة(.
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اجلملة  كانالسجع, أفضلها هي أجزاء من اجلملة متوازنة, والسجع ليست مامل ت 

 صطنعة, وخالية من التكرار غري املفيد.جيدة, وليست م

السجع هو منط من اللغة يدل على التشابه يف صوت احلرف النهائي يف كل  

يف عبارة(. ومن وجهة نظر األسلوب السجع, إن مجال وامتياز   أخري كلماتالفصيلة )ال

من حيث مجال الفادز سيعرفان بسهولة. ابإلضافة إىل  املتعلمو  العامل دابكتاب األ

 السجع سوف يتم الكشف عن النتيجة. الغرض من األسلوبإىل جانب دلك, 
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 ّطط أبساس الّتفكري كما يلي:خلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

البالغة علم  

 حمّسنات لفظّية

البديع علم  

 حمّسنات معنويّة

للشيخ احلاج هاشم  يف كتاب أداب العلم واملتعلم أنواع السجع

  أشعاري

عالسج  

البديع علم البديع علم   

 اإلقتباس اجلناس
 
 

للشيخ احلاج هاشم  يف كتاب أداب العلم واملتعلم السجع فوائد

  أشعاري
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 الفصل الّسادس: طريقة البحث وخطواته
 البحثمنهج  .1

املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي. أغراض األساسي املستخدم 

ي بينما تشغيل على الفور البحث تنفذ و الذىيف هذا املنهج ليحّدد الّصفة أو احلال 

( املنهج البحث الوصفي هو 1976) هييتحّقق األسباب من فور األعراض. قال ج

 حبث الفرضيات أو جييب األسئلة فيما يتعّلق عملية اّليت تشمل جتميع البياانت يف

ابحلال مبجّرد مشتغل من أساسي البحث. حرفّيا املنهج الوصفي هو املنهج البحث 

ليجعل الوصف فيما يتعّلق أبحوال أو األحداث, لريغب األحداث تراكمات 

 البياانت األساسّية.

استخدم  (, هذا املنهج الوصفي قد73: 1993ملّا قال )سيفلى ات.اول, 

. هذا املنهج أكثر يعطي تربّعا خرياألحبدود و أكثر بوجهة املقارىة املناهج البحث 

للعلوم  من خالل األعطاء احلقائق حبال متطّور ويتقّدم يف حتديد العوامل ومفيد 

يف حالة معّينة.  كانلتطبيق الّتجرييب. هذا املنهج ينطبق على الّتوضح األحوال مم

البياانت اّليت املكتوبة من خالل هذا املنهج يعترب املستفيد يف الّتقّدم ليوّفق أو حلّل 

املشكالت اّليت ابرزا يف احلياة اليومّية. هذا املنهج يتقّدم ليعرف كيف طريقة لتحقيق 

م.  األغراض اّليت مطلواب. هذا املنهج ينطبق على يف مسألة خمتلفة متواحد. )ماهي
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ومعانيه هو ابلّشرح  األسلوب السجعابملنهج يغتاب األجناس  (.45-44حكمة: 

يف كتاب  البأسلوب السجعو الّتحليل و الّتصنيف مّث يصّنف الكلمات اّليت حيتوي 

مع أغراض معانيه, ألّن الكلمات مع  رىللشيخ احلاج هاشم أشع املتعلمو  العامل أداب

 .األسلوب السجعتركيب ى مرتابط و يكّون خري األالكلمات 

 خطوات البحث   .2

 خطوات البحث يف هذا البحث:

 مصدر البياانت  .أ

الشيخ احلاج هاشم  املتعلمو  العامل أدابمصدر البياانت يف هذا البحث هو كتاب  

 .ه1415الّسنة يف  أشعارى الثراث األسالم املعهد التبو أريغ, جومبنغ, جوا متور

 نوع البياانت .ب

السّنة, احلديث األفكار املميزة للميزة نوع البياانت يف هذا البحث هو البيت عن 

ل كيبه اجلميف تر  الشيخ احلاج هاشم أشعارى املتعلمو  العامل أدابيف كتاب  للمؤلف

, وحصل البياانت بعد بتجميع, بتحليل, يوجد الكلمات حيتوي أبسلوب السجع

 املتعلمو  العامل أدابمن ذالك االكتاب  السّنة واحلديثبتصنيف, وبتخليص أّن 

 .أبسلوب السجعحيتوي  الشيخ احلاج هاشم أشعارى
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 طريقة مجع البياانت .ج

طريقة مجع البياانت يف هذا البحث هي دراسة املكتبّية. ألّن هذا البحث هو البحث 

ي حيصل بيان الوصفي يعين الكلمات املكتوبة أو الّشفهّية من الذىالّنوعي. البحث 

(. وحّصل البياانت يف 2011: 37األشخاص وغليظ مالحظ. )ماهي م. حكمة: 

 هذا البحث يف حبث الّنّص خبطوات هذا البحث هي البياانت املكتوبة فقط. ألنّ 

 التية:

 الشيخ احلاج هاشم أشعارى. املتعلمو  العامل أداب( قراءة كتاب 1

الشيخ  املتعلمو  العامل أدابيف كتاب  األسلوب السجع( تعيني البياانت اّليت تشمل 2

 احلاج هاشم أشعارى.

الشيخ احلاج هاشم  املتعلمو  العامل أداب( تقسيم وختيري, مّث ينّسق البيت يف كتاب 3

 األسلوب السجع.بناء علي األجناس  أشعارى

الشيخ  املتعلمو  العامل أدابومعاين يف كتاب  األسلوب السجع( حتليل أجناس 4

 احلاج هاشم أشعارى.

 حتليل البياانت .د

يف كتاب  األسلوب السجعمّث جتميع لتعيني البيت  البياانت اّليت قد تراكم و ترّكب, 

يف كتاب  األسلوب السجع. ليعرف الشيخ احلاج هاشم أشعارى املتعلمو  العامل أداب
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للمراجعة من عمارة الّلغة, مبدخل  الشيخ احلاج هاشم أشعارى املتعلمو  العامل أداب

بتعيني األجناس  البديع العلماألسلوب السجع يف نطاق البالغة, عنصر  العلم

مثّ بتعيني  الشيخ احلاج هاشم أشعارى املتعلمو  العامل أدابيف كتاب  األسلوب السجع

 .البديعأغراض 

 اإلستنتاجه. 

 ة من عملية البحث و جييب املتاعب قي حتديد البحث.خري األاإلستنتاج هو نتائج  

 البحثالفصل الّسابع: تنظيم 

 أبواب: اخلمسةي متوّقعا, ينقسم البحث إىل الذىلكي حيصل الّنتائج البحث 

: مقّدمة تشمل فيها: خلفية البحث, وحتديد البحث, وأغراض األولالباب 

البحث وفوائده, والّدراسة الّسابقة, وأساس الّتفكري, ومنهج البحث وخطوات البحث, 

 وتنظيم البحث.

, أنواع ومعاين األسلوب السجعإلطار الّنظري عن الباب الثّاين:  يشمل عن ا

 الشيخ احلاج هاشم أشعارى. املتعلمو  العامل أدابيف كتاب  األسلوب السجع

مبا يف دلك سرية املؤلف, اخللفية التعليمية, أعماله, الكتاب الثالث:  الباب ا

 الوصفي.
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 أدابيف كتاب  األسلوب السجعالرّابع: املناقشة تشمل فيها: والّتحليل  الباب ا

 الشيخ احلاج هاشم أشعارى. املتعلمو  العامل

: اخلامتة من سلسلة عملّية البحث اّليت حتتوي اإلستنتاج مسالباب اخل

 .واإلقرتاحات أو الّنصيحة

 

 

 


