
 

 

 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفية البحثالفصل األول : 

فقط ، ولكنه هو األخالق، واإلنسانية  Sastraاألدب يف اللغة العربية ليس مبعىن  

. يف أول اإلسالم ، كان األدب تربية )تعليم( اللغة واألخالق، والثقافة ، والعلوم اإلنسانية. 

 تعليم الشعر واخلطب والتاريخ العريب. حيث هويف العصر األموي ، كانت كلمة "أدب" 

تطور على مجيع الثقافات يف العامل من الثقافات البدائية اليت ظهرت يف وقت سابق ، وبدأ 

صاحبنون ألدب الشفوي. )بييت مويل روزا بوستام و تطور األدب يف مجيع العامل البدائية من ا

(. األدب العمل الفين ليس شفويًا أو مكتوبًا, بل يشمل كل جوانب  0-5: 5102: 

ييم العمل ال توجد حد لتقاضارة احلاحلياة اليت تنتج  اجابة لتجربة الشخص او جمتمع, 

بوستام  يت مويل روزا. )بيتقييم األعمال األدبية باستخدام الذوق ، ألنه جيب األديب

 (  02:  5102وصاحبنون : 

يف  "البالغة "كلمة أحد جماالت العلوم يف دراسة األدب العريب هو علم البالغة .

"أدرك" الغاية أو "وصل إىل  مبعىن اللغة العربية هي اسم مشتق من الفعل الثالثي "بلغ"

فالبالغة  ه. بواسطة كالمه وأدائالنهاية". و"البليغ"، هو الشخص القادر على اإلقناع والتأثري



 

 

أم  اخلطاب كاماًل إىل املتلقي، سواء أكان سامًعا معىن تدل يف اللغة العربية على إيصال

 ( 46:  5102حممد علي عزيز ،  قارئًا )

البالغة يف اللغة الوصول واالنتهاء ، يقال بلغ فالن مراده. وتقع يف االصطالح 

ه ملا البالغة يف الكالم : مطابقت الكلمة لعدم الّسماع.وصفا للكالم واملتكلم فقط دون 

واثر علم البالغة هو  (61 السيد امحد اهلامشي : يقتاضيه حال اخلطاب فصاحة ألفاظه )

االسالم النه حبث عن القرآن واحلديث. يشتمل علم البالغة على ثالثة  تعاليمايصال 

 انواع وهي البيان واملعاىن والبديع.

املخرتع املوجد على غري مثال سابق ، وهو مأخوذ من قوهلم بدع البديع لغة : 

واصطالحا هو علم يعرف به الوجوه واملزايا اليت  الشيء، وأبدعه اخرتعه ال على مثال.

وتكسوه هباء ورونقا بعد مطابقته ملقتاضى احلال ووضوح داللته  تزيد الكالم حلسنة وطالوة

 ( 524السيد امحد اهلامشي :  )على املراده 

من انواع البديع هي السجع. السجع ىف اللغة من سجع, يسجع, سجعا, اي و 

واستقام واشبه بعاضه, ويقال سجع احلمام اي مواالة صوهتا على طريق واحد.   استوى

واصطالحا هو تواقف الفاصلتني ىف احلرف االخر من النثر. كقوله صلى اهلل :اطعموا 

 الطعام, وأقشوا السالم, وصلوا االرحار, وصلوا باليل  والناس نيام, تدخل اجلنة بسالم

 ثة اقسام.( وهو ثال10)عبد العزيز بن على: 



 

 

اوهلا املطرف : وهو مااختلفت فاصلتاه ىف الوزن, واتفقتا ىف احلرف االخري. ثانيها 

املتوازي : وهو ما كان اتفاق فيه يف كلمتني االخريتني فقط. ثالثها املراصع : وهو ما تكون 

فيه كلمات احدى القرينتني او اكثرها متاثل كلمات قرينة االخرى يف الوزن العرضي )ال 

 لصريف(.ا

وبعد معرفة انواع السجع بصورة عامة, ميكن احليث عن انواع السجع تبعا  

للطول او القصر, فان السجع يأتى اما طويال حيتوى على الفاظ كثرية ىف كل من اسجعتني, 

 واما قصريا وهو ما كان مؤلفا من ألفاظ قليلة ىف السجعتني.

: ألفه  ات قيمة أدبية عاليةوهو كتاب يستعمل عن التوحيد وحيتوى عن عبارة ذ

شيخ ابرهيم اللقاىن واسم اللقاىن نسبة من قرية االقانة ىف خبريى, مصر, وهو أستاذ ىف 

 جامعة األزهار بالقاهرة ويكتب عن االحاديث النبوية وقواعد اللغة العربية.

كتاب جوهر التوحيد من الكتب اليت منتشرة يف املؤسسات التعليمية الديانة، 

جب انه معروف الذين املتعلمني. فلذالك حيّس الباحث اهتمام البحث لكتاب فليس بع

جوهر التوحيد الذي يوجد فيه مجال الكلمة، و معرفة مجال الكلمة ىف هذا الكتاب 

يستطيعون املؤذبون واملبتدؤون ىف األدب ان يفهموا املوضوعات املتاضمة القيم اجلمالية 

باحث كتاب جوهر التوحيد لشيخ ابرهيم اللقاىن. العالية. وانه اسلوب السجع وجده ال

 وأحد الكلمات الذي يستمل السجع ىف كتابه جوهر التوحيد هو كما يلى :



 

 

 (55 -50 ) صحيفة :

 فقرة الثانى فقرة االول 

 ومثل ذا لرسوله فاستمعا هلل واجلائز واملمتنعا

لفا+ استفعل +الفمفتعل الوزن  

األلفالعني +  حرف األخير  األلفالعني +  

 استمعا ممتنعا الفصيلة

فاستمعا -لرسوله  -ومثل ذا واملمتنعا -واجلائز -هلل  عدد الكلمات  

 

 أللفاالعني +  هذا البيت من السجع املطرف. ومتساوي بني ىف حرف األخر "

" من وزن "استفعال".من حيث فالسجع ىف هذا استمعا" من وزن "مفتعال" و"ممتنعا" مها "

ىف كلمات السابق فقرتان وتكون الكلمات الىت يبلغ البيت هو السجع القصري. ألن 

األمانة  فاستمعا. -لرسوله  -ومثل ذا -واملمتنعا –واجلائز -هلل كلمات هي    4جمموعها 

 وله.ه و رسىف البيت سابق هو كل األنسان واجب اميان على اهلل جائزه, مستحيل



 

 

يستعمل الباحث ىف كتاب جوهر التوحيد لشيخ ابراهيم اللقاىن ألنه حيتوى عن 

عبارة ذات قيمة ادبية عالية. و ىف هذا الكتاب عن التوحيد, هو احد املتون امهة علم 

العقيدة عند أهل السنة و اجلماعة, واشرف العلوم على األطالق ألنه يتعلق مبعرفة اهلل عز 

 من الصفات وما يستحيل عليه وما جيوز ىف حقه سبحانه وتعاىل. وجل وما جيب 

فلذالك الباحث يف هذا الكتاب عن السجع ىف كتاب جوهر التوحيد لشيخ ابراهيم 

 اللقاين )درسة علم البديع(.

 

 الفصل الثاني : تحديد البحث

 اعتمادا على خلفية السابق فحقق الكاتب سؤلني فيما يلي : 

 يف كتاب جوهر التوحيد لشيخ ابراهيم اللقاين ؟ ما هي انواع السجع .0

 ما هي األمانة يف كتاب جوهر التوحيد لشيخ ابراهيم اللقاين ؟ .5

 الفصل الثالث : أهداف البحث وفوائده

 أهداف البحث أ.

وهلذا البحث اغراض يريد الكاتب الوصول اليها اعتماد للمسائل املذكورة, 

 وهي :

 لتوحيد لشيخ ابراهيم اللقاين ؟معرفة انواع السجع يف كتاب جوهر ا .0



 

 

 معرفة أمانة يف كتاب جوهر التوحيد لشيخ ابراهيم اللقاين ؟ .5

 فوائد البحث ب.

من املتوقع ان تساهم نتائج هذه الدراسة وتتستفيد من النطاق العلمى سواء 

 نطريا او علميا.

 الفوائد النظرية. .0

 تقدمي مسامهة هادفة وذات مغزى السيما ىف جمال فقه اللغة. (0

 تعزيز األهتمام بالبحث األخرى للمشاركة ىف البحث. (5

 . الفوائد العملية.5

من املتوقع ان تكون قادرة على توفري ابراء خاصة لطالب جبامعة سونان غونونج  (0

 جاتى باندونج ىف اللغة العربية و االدب ىف عام ىف مجيع احناء اندونسيا

ومون عام لألشخاص الدين يقاضافة البصرية واملعرفة, خاصة اىل القارئ, بشكل  (5

 بتحليل ودارسة علم البديع.

 

 الفصل الرابع : أساس التفكير

ال شك يف ان البالغة تقدم معنا كبريا وواضحا مع تعبرية حقيقة وبليغة وتعطي أثر 

عظيم يف القلب ومناسب عن الوضع والظروف واألشخاص الذين حتدث اليه. وذكر علي 



 

 

اجلرمي و مصطفى امني, البالغة هو نظام علمي يقوم على وضوح الذهين والدقة ووضوح 

 االختالفات الغريب بني خمتلفة من االسلوب او التعبري. 

الجدال يف ان علم البديع يبحث عن كيف معرفة كيفية تكون الكالم اجلميل بعد  

احلفاظ على التوافق مع املوافق والظروف ووضوح املعىن. الطريقة لتشكيل الكالم اجليد 

نوعان ومها االهتمام اىل ألفظه ومعانية. لذا ان دراسة البديع يبحث عن حمسنات اللفظية 

توي لك وظيفتها هي تكون الكلمات واملعاين لتكون مجيلة حبيث حتواحملسنات املعنوية وكذا

 (Yuyun Wahyudin, 5112:1) على العبارات اليت خترج على املعاين العميقة. 

جدير بالذكر أن السجع هو تشابه احلروف النهائية من فصلتني او بنية اجلملة 

ملة. ملة او االجزاء من اجلواملقصود بالفاصلة هي متكن ان تكون البيت او االيات او اجل

ميكن للدورة ان تشكل البيت مجيلة وايقاعية ونربة من احلروف. أنواع السجع ينقسم اىل 

 ثالثة اقسام وهي السجع املطرف والسجع املتوازى والسجع املرصع.

األمانة هو رسالة أو نصيحة أخالقية ينقلها شخص إىل آخر ، إما بشكل مباشر 
و كلمة الرساااالة أو نصااايحة أو معلومات. و امجاال, أمانة او رساااالة أو من العمل. أمانة ه

 األخالقية الىت عادًة من احملادثات اليومية و توجد يف القصص. 

و يف القصاااااااة، األمانة هو النصااااااايحة اليت ينقلها الكاتب من عمله. هذه الرساااااااالة 
مية. األمانة أو رساااالة يو وضاااعية عندما ترتبط مجيع حمتوياهتا بالرساااالة األخالقية يف احلياة ال



 

 

األخالقية من العمل، اما عمل األدب أو غريه. و أفهم الرساااااااالته، فيمكن رجوع إىل آراء 
 اخلرباء التاليني:

 وحيودي سيسوانتو .0
Wahyudin siswanto ( 5111: 040-045) فااااااامن مااافاااهاااوم ،

 األمااناة هو الفكرة اليت يقوم عليها العمل األدب واليت يريد الكاتب نقلها إىل
القراء واملساتمعني. و ىف األعمال األدبية احلديثة ما تكون الرسالة ضمنية ويف 

 األعمال األدبية القدمية ما تكتب الرسالة.
 إجنكوس كوساسيه .5

Engkos Kosasih: 5114 فمن مفهوم األمانة هو الرساااااااالة اليت يريد ،
ن م الكاتب إيصاااااااااهلا إىل القارئ من كتاباته حىت ميكن القارئ من مسااااااااتنتاج

 العمل.
 روسيانا .3

 Rusiana(0215 :26 فمن معىن أمانة هو عقيدة أو رسااااالة أخالقية ، )
 يريد الكاتب نقلها إىل القارئ. و رسالة هو القارئ أن يفكر يف شيء.

 

وبعد حتليل السجع ىف كتاب جوهر التوحيد لشيخ ابرهيم اللقاىن, األمانة الىت 

ورسوله , اما ىف صفات واجب, جائز,  حيتوى عبارة عن التوحيد هو يؤمنون باهلل

ومستحيل. وتوحيد أهلية ,نبوية, ومسعية ىف بينة اجملتمع هو باب النجاح ىف الدنيا واألخرة, 

 ومرجع ىف خلق األخالق احلميدة لتحقيق التفاىن املطلق.



 

 

 

 

 :لتاىلامن اجل انيكون فهمه بشكل شامل مع شرح املفهوم ويكون تقدمي املخطط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس : دراسة السابقة  الفصل

من املعروف أن البحث باستخدام السجع كثيريا. ولكن مل يبحث السجع ىف  

 حتليل دراسات البالغة خاصة لعلم البديع. لذلككتاب جوهر توحيد لشيخ ابرهيم من 

تستخدم الباحث عن املوضوع للبحث. بالنسبة بعض نتائج البحث اليت تستخدم دراسة 

 البالغة مع موضوع السجع  فهي كما يلي :

 علم البالغة

 علم البديع

 السجع

 أنواع السجع

عمل االديبال  

توحيد لشيخ ابراهيم الالسجع يف كتاب جوهر 
 اللقاين



 

 

 كال إىل امرأة إال أنت( بعنوان البحث "السجع يف ديوان  5102) زىرة نور عفيفة .0

ه نفس النقاش حول"السجع يف علم البديع". " البحث ل نزار قباينللمؤلف 

االختالف من حيث األشياء املستخدمة ، البحث يستخدم الكائن الكتاب ديوان  

يخ بينما تستخدم الكتاب جوهر التوحيد لش نزار قباينللمؤلف  كال إىل امرأة إال أنت

 ابرهيم القاىن

يخ عبد شمؤلف للكليله وضيمة ( بعنوان البحث "السجع يف رواية  5106مفطى )  .5

" البحث له نفس النقاش حول"السجع يف علم البديع". االختالف  اهلل ابن مكفا

عبد اهلل  شيخمن حيث األشياء املستخدمة ، البحث يستخدم الكائن رواية للمؤلف 

 بينما تستخدم الكتاب جوهر التوحيد لشيخ ابرهيم القاىن. ابن مكفا

بو اللمؤلف مقامة الزمشارى يف رواية  ( بعنوان البحث "السجع5106رمحة اهلل )  .3

" البحث له نفس النقاش حول"السجع يف علم البديع".  قسيم حممود ابن الزمشارى

مة مقااالختالف من حيث األشياء املستخدمة ، البحث يستخدم الكائن رواية 

بينما تستخدما الكتاب جوهر  ابو قسيم حممود ابن الزمشارىللمؤلف الزمشارى 

 يخ ابرهيم القاىن.التوحيد لش

النقاش  " البحث له نفس ( بعنوان البحث "السجع يف ديوان املتنيب5103يولينىت ) .6

حول"السجع يف علم البديع". االختالف من حيث األشياء املستخدمة ، البحث 



 

 

خ ابرهيم بينما تستخدما الكتاب جوهر التوحيد لشي يستخدم الكائن يف ديوان املتنيب

 القاىن.

 ( حتت عنواف "السجع يف نثر الربزجني". البحث يبحث " يف5105جوجو أمحد ) .2

لكتاب اعلوم السجع. وله الفرق من حيث استخدم كائن الربزجني بينما تستخدم 

 جوهر التوحيد لشيخ ابرهيم القاىن.

اش " البحث له نفس النق (  بعنوان البحث "السجع يف سورة املرمي5112ايندح ) .4

االختالف من حيث األشياء املستخدمة ، البحث  حول"السجع يف علم البديع".

 يستخدم الكائن كالم اهلل بينما تستخدم الكتاب جوهر التوحيد لشيخ ابرهيم القاىن.

( بعنوان البحث "السجع يف نثر سامثدكرم لإلمام احلبيب علي 5112دين رمحة اهلل ) .2

الختالف ا بن حممد اهليسي" البحث له نفس النقاش حول"السجع يف علم البديع".

من حيث األشياء املستخدمة ، البحث يستخدام الكائن يف نثر سامثدوري لإلمام 

احلبيب علي بن حممد اهليسي بينما تستخدما يف كتاب اجلوهر توحيد لشيخ ابرهيم 

 القاىن.


