
 ملخص البحث

  اللجين الدانى ألبى لطفى الحكيمالمحسنات اللفظية في كتاب 

 )دراسة علم البديع(
 

ث عن املدح إىل اهلل فيو حب اللجني الداىن ألىب لطفى احلكيمكتاب 
اة الشيخ عبد القادر تعاىل و النيب حممد صلى اهلل عليو و سلم و سرية حي

و كل أقوالو و أفعالو كانت معتمدة و  ، و مولده إىل ىذه األرضاجليالىن
ىذا الكتاب . وكثري العبارات من واحلديث الشريف ممتمسكة بالقرآن الكرمي

من علم البالغة  ية. علم البديع ىو علمية و املعنو بأساليب احملسنات اللفظ
ذو قيمة عالية  بحث عن كيفية حتسني الكلمة حىت إمتلكت الكلمةيالذى 

ىا. إشتملت حمسنات اللفظية اجلناس و اإلقتباس و بتحسني لفظها و معنا
اللجني الداىن احملسنات اللفظية يف كتاب "السجع. فلذالك مسي ىذا البحث

 "علم البديع( )دراسة ألىب لطفى احلكيم

حمسنات اللفظية  أنواع ىى ما أوال، ا يلىكم  فهوالبحث  ىذا تحديدف
ما موضوعات يف كتاب ثانيا  ؟ اللجني الداىن ألىب لطفى احلكيميف كتاب 

 اللجني الداىن ألىب لطفى احلكيم ؟

احملسنات اللفظية ىف   أنواعملعرفة  ،غراض من ىذا البحث، أوالواأل
 موضوعات ىف كتابملعرفة  ثانيا، .اللجني الداىن ألىب لطفى احلكيمكتاب 

  .اللجني الداىن ألىب لطفى احلكيم

ىو أن  ملنهج الوصفي التحليليا ىى ىف ىذا البحث الطريقة املستخدمة
 كانت متعلقة مبوضوعات البحث.    جيمع البيانات و الداللة من كتب متنوعة



. انواع فهى كاالتى اللجني الداىن ىف كتابىذا البحث  من نتيجةوال 
ني و ست   مخسة إقتباس، و سبعةأجناس، و  ثالثةحنو  احملسنات اللفظية فهى

تام وجد فيما يايل جناس اللجني الداىن كتاب  سجعا. بنظر ىذا البحث ىف
تام مركب, جناس  من واحد ، تام مستوىفجناس  من واحد واحد،متماثل 

ثالثة وثالثني سجع املرصع، و سجع املطرف، و  إقتباس، مخسة وأربعني مخسة
 اللجني الداىن ألىب لطفى احلكيم كتاب عات يف  ضو و امل املتوازي سجع أربعة

،  الشيخ عبد القادر اجليالىن من جهة االب ومن جهة االمنسب ١:فيما يايل
و ىذه كلها  الشيخ عبد القادر اجليالىن خوارق ٣ه وسرية طلبو العلوم،مولد ٢

 اللجني الداىن ألىب لطفى احلكيم. كتاب مضمومة يف  

 


