
 

 

 الباب األول 
 مقدمة

 البحث خلفية الفصل األول: 
 استخدام يتمة  اخلاص اتطوره يف اللغة  هي  شخص كل هبا يتمتع الىت   الرئيسية  الكافائة 

)كراف   البشرية  األلفاظ تنتجها صوتية  رموز شكل يف اجملتمع أفراد بني اإلتصال كأداة اللغة 
 تعاون وإلقامة  والشعور واألداب     العقل بني للجمع كوسيلة  أيًضا اللغة  ( ُتستخدم1:    1997

 أعمال إنشاء أو للتعبري كأداة أيًضا اللغة  تستخدم (54: 1993)سودار ينطا  للغاية  مهم
 إبداعية  فنون  هو  الذي  العمل نتائج  تشكيل خالل من اجملتمع،  يستهلكها أن ميكن أدبية 

 خللق وسيلة  تصبح نفسها اللغة  ( 8: 1998وحياهتا )سيمى  بشرية  كائنات اخلاصة  كائناهتا
 شفهًيا. وميكن أدبًا وتلد شفهية  األدبية  يف املصنفات املوجودة اللغة  تكون أن  ميكن أديب. عمل 

 كعمل ( األدب4: 1997املكتوب )سومرجو و سيىن ، األدب لتلد الكتابة  شكل  تأخذ أن
والتعبري.   احملتوى  يف  واجلمال والفنية  األصالة  مثل متفوقة  خصائص له كتايب  أو  شفهي

 (68: 1986)سودجيمان 

 الشخص كافائة  مدى  على يدل الكالم وطريقة  اللغة  وأسلوب الكلمات اختيار إن
 الذي  الشخص  أي  فصيح متكلم  أنه  على  الشخص يصنف   املصطلحات  يف   وكرامته وفكره

)يويون    البالغة  مصطلح اللغة  عظمة  على يطلقون العرب  وجيد واضح وبشكل  بدقة  يتحدث
2007 :1) 

 باللغة  النصوص من العديد الستكشاف" تحليلال سكنية "البالغ استخدام أيًضا ميكن كعلم
 يقيم أن العربية ميكن األدبية  النصوص من وغريها السلفية  والكتب واحلديث القرآن مثل العربية 
 عدقوا (2: 2007اليومية )يويون  احلياة يف التحدث يف ذكًيا ليكون أيًضا الشخص باالغه



 

 

 العربية  اللغة  فروع  من فرع  وهو البالغة، لعلم آخر اسم  هو  يليس تيك تعليمى،تس  اإلسالم 
  الكتابة. )خمسني و وهاب  أو  الكالم يف  األسلوب لالستخدام أو اللغة  أسلوب قواعد  يدرس 

1991 :3) 

 علم  ،بيانال وعلم عاينامل وعلمع علم البدي وهي: انواع ثالثة  البالغة تنقسم إىل دراسة 
 هو البيان  وعلم  الكالم يف  األخطاء  إبقاء علم  هي  املعان  علم ، تزيني الكلمة  علم هو ع البدي 

 األفكار عن  للتعبري طرق أو  االفتتاحيات  من خمتلفة  أنواع مع األفكار عن  التعبري  طرق دراسة 
 فهو بيا، إملو خبارى  األخضر  لإلمام السياق وفًقا تناسب اليت التعبريات  باستخدام املشاعر أو

 غري الواضح، من اجلملة  لرتتيبات خمتلف  تفسري املعىن باستخدام عن  الكشف إجراء  يدرس 
 جماالت  كأحد بيان  علم  ( يناقش 15:  2007وضوًحا )زين الدين و نور بيان   الواضح األكثر

 حالتني من الشبه أو املثل  هو ذلك التشبيه. التشبيه يف الرئيسية مبا جماالت ثالثة  بالغة  دراسة 
  .)مشبه ومشبه به(

 ما يف (21: 2007ونوربيان  الدين )زين.الطبيعة  لشرح املعىن وسيلة  لشرح  األوىل
 االتقياء للشيخكفاية   كتاب  يف التشبيه من عناصر على حتتوي  تعبريات توجد بالتشبيه     يتعلق

حممد   سيد ولد الدمياطى الشطا حممد  سيد بن املكى بكري  السعيد املعرف بكر أيب السعيد
 الشافعي     علماء كبار أحد وكان   هـ 1310 عام وتويف هـ   1226 املكرمة عام مكة  شطى يف

اهلندي   املاليو  عشرعة  راب  القرن بداية  يف   احلرام( سجدامل)   املكرمة  مكة  يف ودرَّسوا عاشوا الذين
  إنه  بل فحسب املساجد يف التدريس يف جيًدا ليس  إنه واملدينة   مكة  سكان ومعظم  الفاكستان

 ألنه الصوفية  يناقش  الذي  كفاية األتقياء  كتاب هو أعماله كثريًا أحد  أيًضا ويعمل يكتب
 .والصوفية  والفقه والتفسري احلديث مثل الدينية  العلوم يف جيًدا  معروف



 

 

سيري   شكل يف اهلل رسولا ياوص من عديدال للنصوص كتاب وكفاية األتقياء ه  كتاب
 الشطا الدمياطى يستخدم حممد سيدل  وحلماجرى واإلخالص   التوبة والقناعة والزهد ذلك يف مبا

: 2016. )منهاج  لقراءت القارئ  إىل  االنتباه أعماله من كل يلفت حبيث اجلمالية  كثريا لقيم
1 ) 

   يف  الواردة التعبريات  من واحدة شكل التشبيه، يف اللغة  وتكوين اللغة  أسلوب مجال تعبئة  يتم
 التايل: النحو األتقياء على  كفاية  كتاب الشعر من

 غال  در حقيقة  مث كالبحر   #  وطريقة  كسفينة  فشريعة 

األربعة وهى املشبه واملشبه به وأداة التشبيه  ركان التشبيه  أىف هذه الكلمة تشبيه ألن فيها  
الشعر ذكر املشبه وهى لفظ شريعة وحقيقة وذكر مشبه به وهى لفظ  ذلك ىف  ووجه الشبه.

تسمى تشبيه التمثيل ألهنا خذفة   ةسفينة وحبر وذكر أداة التشبيه وهى الكاف. ىف هذه املدكور 
 وجه التشبيه.  

يعىن ىف هذا العبارة يقصد املصنف اىل   ،شبهلبيان حال امل العبارة  هذه من الغرض
اإلنسان ألن املقصود حيصل بثالثة أنواع األول الشريعة والثان الطريقة والثالث احلقيقة، الشريعة 
تشبه بالسفينة والطريقة تشبه بالبحر واحلقيقة تشبه بلؤلوء اعظم مثنه. وهكذا ليحصل اللؤلوء  

ىف البحر بالسفينة وصيلة، وكذالك للوصول إىل سعادة   باعظم مثنه أن يكون شجاعا اىل الغوص
احلياة يرضاها اهلل فيجب على شحص بثالثة انواع يعىن الشريعة للعمل والطريقة واحلقيقة يرضى 

 بقسمة اهلل تعاىل . 

  شاعر كفاية األتقياء  حول البحث  من ملزيد  الباحثة  بالغة يعتزم هنج مع أعاله  الشرح من اخلروج 
غرضه ىف كتاب كفاية األتقياء ا التشبيه و  حتت املوضوع ةالباحثة  رفع فقد البحث إىل النسبة  أما



 

 

لسيد اىب بكر املعروف بالسيد بكرى املكى ابن السيد حممد شطا الدمياطى ىف دراسة علم  ل
 . البيان 

 الفصل الثانى: تحديد البحث
 يركز هذا البحث على مشكلتني مها: 

لسيد اىب بكر املعروف بالسيد بكرى املكى  ل كفاية األتقياء  تابك   يف التشبيه  ما ذا انواع .1
 ابن السيد حممد شطا الدمياطى ؟

لسيد اىب بكر املعروف بالسيد بكرى  ل كفاية األتقياء  كتاب  ىفلتشبيه ا هى اغراض ما . 2
 المكى ابن السيد محمد شطا الدمياطى ؟ 

 الفصل الثالث: أهداف البحث وفوائده 
 أهداف البحث  .1

 اعتمادا على حتديد البحث، فأهداف البحث كما يلى : 
لسيد اىب بكر املعروف بالسيد بكرى  ل  كفاية األتقياء  كتاب  ىف شبيه املوجودتملعرفة أنواع ال .1

 املكى ابن السيد حممد شطا الدمياطى
لسيد اىب بكر املعروف بالسيد بكرى املكى  ل كفاية األتقياء  كتاب  ىف ملعرفة أنواع التشبيه .2

 ابن السيد حممد شطا الدمياطى

 البحث فوائدالفصل الرابع: 
 يلي والعملية فيما النظرية  الناحية  من فوائد  الدراسة  هذه  نتائج تقدم  أن  املتوقع  من

 ذلك : يف العملية مبا واالستخدامات النظرية  االستخدامات

 النظرية  الفوائد  .1



 

 

 البيان  علم جمال يف اللغويات وخاصة  جمال يف  عام بشكل املعرفة  مرجع إلثراءأ. 

لسيد اىب بكر  لكتاب كفاية األتقياء   يف  مع التشبيه واغراضه البيان علم  نظرية  تتعامل ملعرفة   .ب
 املعروف بالسيد بكرى املكى ابن السيد حممد شطا الدمياطى. 

 العملية  الفوائد  .2

 التشبيه " حول األدبية وخاصةً  األعمال يف الواردة بالغة  قيم ملعرفة  البحث هذا أجري  .أ
كتاب كفاية األتقياء بالسيد بكرى املكى ابن السيد حممد شطا الدمياطى". )دراسة  يف واغراضه

 علم البيان( 

 البكالوريوس  درجة  على  للحصول  البحث هذا إجراء ب. مت

(S. Hum) ىف جامعة   اإلنسانية  والعلوم اآلداب كلية   من وآداهبا العربية  اللغة  قسم يف 
 .باالقاه مشتق اإلطار هذا تفكري ندونجبااحلكومية سونان غونونج جاتى ب  اإلسالمية 

 الفصل الخامس: اإليطار التفكيري
كلمة   يف نرى  أن ميكننا ألعلى وهي وصل كلمة  معىن  نفس هلا  اليت  بلغ األساسية  الكلمة  من 

 :الكرمي  القرآن يف تعاىل اهلل

هُ  بـََلغَ  ِإَذا َحىتَّى   (  15َسَنًة....... )األحقاف : أَْربَِعنيَ  َوبـََلغَ  َأُشدَّ

 (6: 2007)زين الدين ممات  

 ( البالغة ىف الكالم هى طابقة ملقتضى احلال مع فصاحته. 1948حسني  عبد القادر )حسب

 )مقتضيات  والظروف  املواقف مع  واحلقيقية( )الصحيحة  البليغة  اجلمل مالءمة  هي  البالغة  املعىن:
 وظروف وضع يف التغيريات املستمعني وظروف أوضاع مع يتماشى الكالم أن مبعىن األشياء(



 

 

 بالطبع جماملة  تتطلب اليت  والشروط  الوضع  الكالم  تكوين  يف  تغيريات  إىل  تؤدي  املستمعني 
إعجاز   كالم تتطلب اليت والظروف  الوضع عن  بالتأكيد خيتلف الوضع الطناب عن ختتلف

 املطالب  أغبياء وباملثل فإن أشخاص إىل يتحدثون خمتلفون أذكياء أشخاص إىل التحدث
 لكل  فبالنسبة  ، وهكذا النهاية  مع  تتوافق ال التقدمي  ومطالب الكرمي الرسول  ملغادرة األساسية 

 (.  7: 2007مقال( )ممات و زين الدين  مقام )لكل  هلا  مطابقة  شروط توجد  وشرط حالة 

 فكرة عن للتعبري طرقًا للعلوم بيان تدرس البيان لغة هى الظهور والكشف والفصاحة 
شبه به )العناصر الىت يتم تشاهبها( وجة ، واملاحملررين اركان التشبيه أربعة وهى املشبه خمتلف مع

املستخدمة للتعبري عن الشبه(.   شبه )صفات موجودة ىف كل طرفني( وأداة التشبيه )األدوات
 ( 26-22:  2007)زين الدين و نور بيان  

 انواع التشبيه هى:  

 رسال وهى التشبيه الذى ذكر فيه اذاة التشبيه املتشبيه  ال 1

 ؤكد وهى التشبيه الذى غاب عنه أداتهاملتشبيه  ال 2

 فصل وهى الذى ذكر فيه وجه الشبه املتشبيه  ال 3

 تشبيه الذى غاب عنه وجه الشبه   مل هو الاجملتشبيه  ال 4

 بلغ هى الذى غاب عنه وجه الشبه وأداته التشبيه ال 5 

 تمثيل هو وصف حالة او هيئة حبالة او هيئة أخر  التشبيه  ال 6

هو ان يتم قلب املشبه باملشبه به فيشبه االقل    ،قلوب وهو نوع ىف مديح والوصفاملتشبيه  ال 7
 باألكثر



 

 

ضمىن هو التشبيه الذى يصف حالة دون ذكر أدة التشبيه بل يرتك كلمات تدل  ال تشبيه ال  8
 عليها .  

 اسلوب التشبيه    يستخدم ،العربية  باللغة  سلوباأل  من واحد هوالتشبيه 

 التالية: لألغراض

 حني يسند اليه امر مستغرب ال تزول غرابته اال بذكر شبيه له. : وذالك بيان أمكان املشبهل .1

: وذالك حينما يكون املشبه غري معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيه  املشبه حال بيانل.  2
 الوصف.  

: وذلك اذا كان املشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إمجالية  املشبه حال  مقدار بيانل  .3
 ني مقدار هذه الصفة. وكان التشبيه يب 

 : كما إذا كان ما أسند اىل املشبه حيتاج اىل التثبيت واإليضاح باملثال.  تقرير حال املشبهل.  4

  . تزيني وتقبيح املشبه5

 مع اسلوب التشبيه  ما شيء عن الكشف مت

:   55 - 54مصطفى امني و  على اجلارمعليه. ) اللوم وإلقاء املصيب جتميل هبدف  أيًضا
1977 )  

  



 

 

 يلي : كما هي  التفكري إطار يف  املفاهيم  خرائط 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

  كتاب كفاية األتقياء

 انواع التشبيه : 

. تشبيه المرسال 1  

. تشبيه المؤكد2  

تشبيه المفصل . 3  

. تشبيه المجمل 4  

. تشبيه التمثيل5  

. تشبيه غير التمثيل6  

. تشبيغ البلغ7  

. تشبيغ غير البلغ8  

. تشبيه المقلوب 9  

تشبيه غير المقلوب 10  

تسبيه الذمنى 11  

 علم المعانى

 اغراض التشبيه : 

بيان أمكان المشبه 1  

بيان حال المشبه  2  

مقدار حال المشبه  3  

المشبه تقرير حال    4  

تزيين المشبه 5  

 تقبيح المشبه

 

 

 

 علم البيان علم البادى

 المجاز 
 التشبيه

 الكناية

 البالغة

 أسلوب التشبيه
 انواعه وأغراضه



 

 

 السابقة  الدراسة  الفصل السادس: 
قد متت الباحثةة مبطالعة البحوث السابقة. ومل يوجد البحث الذي يبحث عن التشبيه  

، وتلك  كتاب كفاية األتقياء بالسيد بكرى املكى ابن السيد حممد شطا الدمياطى يفواغراضه 
 البحوث كما يلى: 

 اإلمام :مثل األطروحة  غراضهالتشبيه وأ عناوين استخدمت اليتوس  الدر  ةالباحثة جدت  و 
بعنوان التشبيه ىف كتاب    2007ندونج خترج عام  باب  ة احلكومي  ة سالمياإل  ة طالب ىف جامع الصاحل

 آيات  إىل يستند ذلك من والغرض لفاأأشكال التشبيه  يشرح األطروحة  هذه قصيدة الربدة يف
 يدرس مل ما بقدر خمتلفة  دراسات لكن  مع الشعري ابهالتش أوجه مناقشة  القصيدة الربده

 من واغراضة  التشبيه بعنواع بكر الدمياطى أبو للشيخ ياءتقاأل ية كفا كتاب بعد ونالباحثة 
 العربية  اإلمارات جامعة  من طالبة  ) شلحية  خليدة :بيان )األطروحة  لعلم النهج  مراجعة  خالل

:بعنوان     2006 عام يف  خترجت جاكرتا  احلكومية شريف هداية اهلل ىف جامعة األسالمية   املتحدة
 بنية  نوع الدراسة  هذه تصف "بالغة احلومكا  ترمجة  يف تشبيه اجلملة  بنية  من متنوعة  جمموعة "

  دراسة  هناك تكن مل الباحثة  علم حد على التشبيه  اجلملة  أيضا ويصف التشبيه  يف اجلملة 
 .الدمياطى بكر أبو للشيخلكتاب كفاية األتقياء 

 خترجت   :بيان األطروحة  علم يف  النهج مراجعة  خالل من وأغراضهجمموعة التشبيه   عن للكشف
  : التشبيه بعنوان 2013طالبة جامعه األسالمية احلكومية بندونج ىف عام  هريديانا سهندرا

 من التشبيه واغراضه أنواع  يشرحون املؤلفني أن يف الرسالة  قوة تكمن املتنب  ديوان يف واغراضه 
 وهذه  قافية  كل  عن الكشف أهداف وشرحء  با  و زةمه قافية  وهي قافية  أساس على  استخدامها
 العمل شيخ ابو بكر الدمياطى  لاملؤلف كتاب كفاية األتقياء   مع خمتلفة  دراسة  تزال ال األطروحة 
 . علم البيان  يف النهج مراجعة  خالل من وأغراضهالتشبيه   من جمموعة  عن للكشف



 

 

مل  أعاله املذكورة الدراسات بعض من يف  التشبيه واغراضه  عن حبث  على العثور يتم  الشعور    
باستخداما كتاب كفاية األتقياء التاليف شيخ شاطى البالغة    دراسة     معرفة  بيان  سيما وال 

 التشبيه.


