
 ملخص البحث

  اللفظية يف كتاب مولد الديبعى لوجيه الدين عبد الرمحن احملسنات 

  (دراسة علم البديع)
 

املدح إىل هللا تعاىل و النيب  فيه حبث عن وجيه الدين عبد الرمحن ل الديبعىكتاب مولد و  

هللا عليه و سلم، صلى مد حملالنور  هللا من قصة خلق اته يبدأو سرية حي صلى هللا عليه و سلمحممد 

موضوع Gلقرآن الكرمي. و  و كل أقواله و أفعاله كانت معتمدة و ممتمسكة و مولده إىل هذه األرض

. علم البديع هو بعض من علم البالغة الذى حبث أساليب احملسنات اللفظية و املعنويةهذا الكتاب 

 . إشتملتها و معنوهاالكلمة قيمة عالية بتحسني لفظ تعن كيفية حتسني الكلمة حىت إمتلك

اللفظية يف كتاب احملسنات " س و السجع. فلذالك مسي هذا البحثاجلناس و اإلقتبا حمسنات اللفظية

مضمومات حتت هذه التسمية سنعلم  "مولد الديبعى لوجيه الدين عبد الرمحن (دراسة علم البديع)

  كل املوضوعات من هذا الكتاب.

يف كتاب  ما أنوان حمسنات اللفظيةأوال حتديد البحث على شيئني كال مها، فحدد الباحث 

جيه لو مولد الديبعى يف كتاب  ما موضوعات حتتوى ؟الديبعى جيه الدين عبدالرمحنلو  مولد الديبعى

  ؟الديبعى الدين عبدالرمحن

جيه لو  مولد الديبعىاحملسنات اللفظية ىف كتاب  أنواعملعرفة  ، أوالأغراض من هذا البحث

مولد الديبعى اللفظية ىف كتاب  احملسناتموضوعات حتتوي ملعرفة الديبعى، kنيا  الدين عبدالرمحن

  الديبعى. جيه الدين عبدالرمحنلو 

هلذا البحث هو أن جيمع البياoت و الداللة املنهج الوصفي التحليلي  الطريقة املستخدمة هى

  من كتب متنوعة كانت متعلقة مبوضوعات البحث. 

أجناس، و عشرة إقتباس،  مثانية، حنو مولد الديبعىىف كتاب نتيجة هذا البحث من ما وضع 

فيما xيل مثانية جناس غري بنظر هذا البحث ىف كتاب مولد الديبعى وجد سجعا.  ستة و مخسونو 

سجع ، عشرة إقتباس، ثالثة و سبعني سجع املطرف، و أربعة سجع املرصع، و مخس عشرة التام

لوجيه الدين عبد الرمجن فيما xيل أوال االحتماد  الديبعىيف كتايب مولد حتتوي مضوعات . ياملتواز 

، و kلثا قصة سرية احلياة النيب صلى هللا عليه و سلمو kنيا االحتماد إىل النيب حممد  إىل هللا تعاىل، 

ة إىل ، و خامسا األدعيصلى هللا عليه و سلم، و رابعا أخالق النيب حممد صلى هللا عليه و سلمحممد 

  الديبعى وجيه الدين عبدالرمحنل مولد الديبعىكتاب يف  مومة هللا تعالىل. و هذه كلها مض


