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 األول الباب

 املقدمة

 البحث الفصل األول : خلفية

املدائح النبوية من األدب العربي الديين قد نقص أن ينال املكان فى 

الدراسة األدبية، لكن من جانب تقدير اجملتمع و تطوره العاملي ال يعادل عمل 

 اتعد األثخن تعبري النبوية املدائحألدب من نوع ما أخر. وسببه يستطيع أن تصري 

 من التعبري األدبي. دينيا

 مجعه. الالمع الضياءاملشهورة املتأخرة هو مولد  النبوية املدائحومن 

 أحدث هو هذا. حفيظ بن سامل بن حممد بن عمر احلبيب املسند احلافظ

 .مباشرة عليه اإلجازة لطلب تكوينه نلتقي أن منكن الذي املولد كتاب

 الباحث هتمي وبذلك واملعنوي اللفظ حمسنات الضياء الالمع يضمن کتاب

 صافية على يصدر علم البالغة علم. البالغية بالدراسة الكتاب هذا لتحليل

 رمااجلي األساليب )عل من األختالف وبيان احملسنات وامسك والدقة النفس

 علم: ثالثة علوم من العربية البالغة وتتألف. (۲۰۱۵: ۹ أمني، طفيصوم

 علم أحد عن البحث هذا يف الباحث يبحث .البديع وعلم البيان علمو املعاني



 

2 

 يعين اللفظية احملسنات عن يبحث البديع علم يف البديع، علم يعين البالغة

 .اجلناس

 ساليبيستعمل أساليب لغوية مجيلة. و من األال شك أن الضياء الالمع 

 نتلفاخمومتشاهبان يف النطق  اللفظانأن هناك  الالمع الضياءاللغوية اليت تكون يف 

 و ذلك يسمى باجلناس. املعنى يف

 فيه اتفق ما هو فالتامم. التا وغري تاموهو  قسمني ىلإ ينقسم اجلناس

 قوله مثال. وترتيبها وعددها وشكلها حروفها نوع هي. أربعة أمور يف اللفظان

 :وتعاىل سبحانه

 (55:  موالر) .ونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةوَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُ

 ونوعهما حروفهما عدد يف أي املشبهان اللفظان توجد اآلية هذه يف

 األوىل الساعة يف. "الساعة" يعنى املعنى يف خيتلفان ولكن وترتيبهما وشكلهما

. باسم اسم من ويشتمل الوقت أو الزمان مبعنى الثانية الساعة ويف القيامة مبعنى

 واحد نوع يف ويشتمل األربعة العناصر يف يتفقان أن يعين املتماثل جناس من وهو

 .حبرف حرف أو بفعل فعل أو باسم اسم من



 

3 

 سبحانه قوله مثال، األربعة األمور من واحد يف اختلف ما هو التام وغري

 :وتعاىل

 (9. )الضحى: مَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْوَأَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

 نوع يف اختلف ما أي النطق يف املختلفان اللفظان توجد اآلية هذه يف

 حبرف يعمل فاألول  بفعل فعل من ويشتمل "تنهر" و "تقهر" لفظ يعين حروفه

 يكون أن يعين الالحق جناس من وهو ".ن" حبرف يعمل الثانى وأما "ق"

 األسلوب يعطى اجلناس وكان .خمرجا متباعدين حرفني يف ركنيه باختالف

 .حسنا هيموسيق على ويضفى مجاال،

 :الالمع الضياء شعر يفاجلناس  ومثال

 سُبحانا ىفطاملُص تُحي ارجاــــــ ٭    ــــوأح جارًاشأن أنط من ناسُبح

 وأحجار أشجار لفظ يعين النطق يف بهنيشتامل اللفظني جند الشعر هذا يف

 من واحد باختالف التام غري اجلناس نوع من املثال وهذا معنامها يف وخيتلفا

 حروفه نوع من وهو وترتيبها وشكلها وعددها احلروف نوع أي األربعة العناصر

 وهو باسم اسم من ويشتمل .احلاء حبرف وأحجار الشني حبرف أشجار لفظ

 .خمرجا متباعدين حرفني يف ركنيه باختالف يكون أن يعين الالحق جناس من
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 ألفه الذي الالمع الضياء كتاب يف أن الباحث مالحظة على استنادا

 أراد ولذالك أشعاره يف اجلناس مبحث على يشتمل حفيظ بن عمر احلبيب

 هذا يف شكله وكيف كان نوع أي من اجلناس استكشاف جيرّب أن الباحث

 .البحث

جبانب مزاياه من حيث أسلوب اللغوي، هناك قيم تقع كل كتابته. منها و

وأصبح من الواضح أنّ الرتبية مساعي اإلنسان القيمة الرتبوية اإلسالمية. 

اإلنسان الذي مل يبلغ إىل درجة الرشد ليكون راشدا جسميا الراشد يف إرشاد 

 كان أو روحيا.

( ان تربية اإلسالمية املساعى اليت هتدف 6: 1995قال أمحد تفسري )

اىل ترقية النفس مجيع نواحيها وهي تشتمل عل أنشطة الرتبوية و املوضوعات 

 هذا ثيبح أن الباحث يريد ولذلك املنبية فيها مجيع نواحي الشخصية.

 حتت حفيظ بن عمر احلبيب ألفه الذي الالمع الضياء كتاب يف بأشعار البحث

 حتليلية دراسة) الضياء الالمع للحبيب عمر احلفيظكتاب  يف اجلناس" املوضوع

 ".(فيها اإلسالمية الرتبويةوالقيم  اجلناس عن بالغية
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 حتقيق البحث الفصل الثاني :

 :هي البحث هذا يف املشكلة أن الباحث فوجد البحث خلفية ومن

 الالمع؟ الضياء كتاب هي خصائص ما .1

 ؟الالمع الضياء كتاب فى وأشكاله اجلناس أنواعما هي  .2

 ؟الالمع الضياء كتابالرتبوية اإلسالمية يف ات التضمنهي  ما .3

 

 الفصل الثالث : أغراض البحث

 أغراض البحث كما يلي: الكاتب ررطبقا بتحقيق البحث السابق ق

 الالمع الضياء كتابخصائص  عرفةمل .1

 الالمع الضياء كتاب يف وأشكاله اجلناس عرفة أنواعمل .2

 الالمع الضياء كتاباإلسالمية يف  الرتبويةالتضمنات عرفة مل .3

 

 فوائد البحث الرابع : الفصل

 هلذا البحث هي : ومن الفوائد

 الفائدة النظري  .1
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 كان الفائدة النظرية هلذا البحث منها :

 الالمع الضياء املعلومات يف جمال كتابلزيادة  . أ

 الالمع الضياء لرتقي القيم الرتبوية اإلسالمية يف كتاب . ب

 الفائدة التطبيقية  .2

 وكان الفائدة التطبيقية هلذا البحث منها :

 الالمع الضياء يف كتابلزيادة الفهم عن اجلناس  . أ

 لالمعا الضياء لرتقية جودة الطالب بقيم الرتبية اإلسالمية يف كتاب . ب

 

 : أساس التفكري  امسالفصل اخل

أحد أقسام العلوم وهو علم الضياء الالمع يف  جلناسإن البحث عن ا

البالغة. فالبالغة تأدية معنى اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف 

النفس أثر خالب مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه واألشخاص الذين 

(. وينقسم علم البالغة إىل 10: 2007ومصطفى أمني ، خياطبون )علي اجلارم 

 :ان وعلم املعاني وعلم البديع وهيثالثة أقسام وهي علم البي
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علم املعاني أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم ملقتضى احلال  .1

: 2012)السيد أمحد اهلامشي، حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق له 

31.) 

علم البيان أصول وقواعد يعرف هبا إيراد املعنى الواحد بطرق خيتلف  .2

بعضها عن بعض يف وضوح الداللة على نفس ذلك املعنى )والبد من اعتبار 

 (. 153: 2012املطابقة ملقتضى احلال دائما( )السيد أمحد اهلامشي، 

وة علم البديع علم يعرف به الوجوه واملزايا اليت تزيد الكالم حسنا وطال

وتكسوه هباء ورونقا بعد مطابقته ملقتضى احلال ووضوح داللته على املراد 

 (.215 – 217: 2012)السيد أمحد اهلامشي، 

 حث عن احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية للكالم.علم البديع يب

احملسنات اللفظية يسمّى بالبديع اللفظي هي ما كان التحسني هبا راجعا إىل  .1

ى تبعا. حنو اجلناس و االقتباس باالصالة، وان حسنت املعناللفظ 

 السجع.و

الذي وجبت فيه رعاية املعنى  احملسنات املعنوية يسمّى بالبديع املعنوي هو .2

دون اللفظ فيبقى مع تغيري األلفاظ. واحملسنات املعنوية هي ما كان 
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عا. حنو التحسني هبا راجعا إىل املعنى أوّال وبالذات، وإن حسنت اللفظ تب

كيد املدح مبا يشبه الذم وعكسه التورية والطباق واملقابلة وحسن التعليل وتأ

 أسلوب احلكيمو

 :ينقسم إىل نوعان من املعروف أن اجلناس

 نوع أشياء أربعة يف املتجانسان اللفظان فيه اتفقا ما وهو التام اجلناس . أ

 مع وترتيبها والسكنات، احلركات من احلاصلة وهيئآهتا وعددها احلرف

 أو كامسني، واحد نوع من املتجانسان اللفظان كان فإن. املعنى اختالف

 .حرفني أو فعلني،

 .األربعة األمور من واحد يف اللفظان فيه اختلفا ما هو التام غري اسناجل  . ب

 هلا عربة وخربة وحكمة حلياتنا. الالمع الضياء كتابمن املعروف أن 

منها يعرف الكاتب القيمة البالغية والقيم من أساس الرتبية اإلسالمية التى تكون 

يكسفها الكاتب على  الالمع الضياء كتابفيها. والقيم الرتبية اإلسالمية من 

 أساس آراء املفسرين أو الفلسفة الرتبوين من مصادها االئفة.

وأما الرتبية يف احلقيقة عملية يف تشكيل اإلنسان الذي يستطيع أن حيقق 

وظائف حياهتا عن طريق إعطائهم كالعلوم والثقافة والقيم وفلسفة احلياة وعلى 
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هذا البحث خيص الكاتب على الرتبية اإلسالمية. وقال عبد الرمحن النحالوى 

واإلجتماعي الذي يؤدي إىل تنظيم النفس ( إن الرتبية اإلسالمية 1999:21)

 آرائه يف الغزايل اإلمام يركز اعتناق اإلسالم وتطبيقيه يف حياة الفرد واجلماعة.

 واإلستعداد تعاىل اهلل اىل التقرب هو:للرتبية  األساسي اهلدف أن على الرتبوية

 اآلخرة. للحياة

 هي الرتبية األسالمية الرتبية إن (9: 1996إحسان ) محداني وقال

 أمحد وقال .عموما الكامل اإلنسان تشكيل يف تغرض اليت اإلسالم أساس على

 اجلسمي على اإلرشاد هي الرتببية اإلسالمية ( ان96:1996مارمبا ) د

 مقدار العالية الشخصية لتشيكل اإلسالميةأحكام  أساس على والروحي

 .اإلسالمية

اإلسالمية انطالقا على البيان السابق استنتج الباحث على ان الرتبية 

هي مساعى املربي يف إرشاد التالميذ ومساعداهتم لتنمية طاقاهتم جسمية 

حسب  على كانت أوروحية أوعقلية للوصول اىل درجات الشخصية املسلمة

 اإلسالمية، بالطرق القيم تكوهنا اليت شخصية أي اإلسالم، قررها اليت املبادئ

  .املعينة
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 الفصل السادس : الدراسة السابقة املناسبة 

 اإلسالمية جبامعة املكتبات يف موجودة دراسات الباحث يطالع أن بعد

 املتعلقة الدراسات الباحث فوجد ،ندونجباونونج جاتي بغسونان  احلكومية

 :يلي كما البحث هبذا

 اجلناس يف النظام ألفية إبن مالك )دراسة بالغية( .1

البحث بعض الطلبة كلية األداب والعلوم اإلنسانية لقد أجناز هذا 

ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونسيا للسنة األكادميية اجبامعة سون

سنة ألفني ومثانية باسم أرلكة. أن املناسب بني هذا البحث والبحث الذي 

ا من مسينجز الكتاب من حيث دراسة بالغية عن اجلناس، والفرق بينه

لية كائن لقد حبث الباحث هلذا البحث اجلناس يف النظام ألفية إبن جهة حتلي

)التحليل  الالمع الضياء كتابمالك ولكن الباحث سيبحث عن اجلناس يف 

 البديعي والقيم الرتبوية فيها(

األيات املتضمنة عن اجلناس والطباق يف سورة الكهف )دراسة حتليلية  .2

 بالغية وداللية وقيمها الرتبوية(
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الرتبية والتعليم جبامع سنان  جناز هذا البحث بعض الطلبة كليةلقد أ

إندونسيا للسنة األكادميية سنة ونونج جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج. غ

ألفني وستة عشر باسم أي فضيلة. أن املناسب بني هذا البحث والبحث 

الذي سينجز الكتاب من حيث دراسة بالغية عن اجلناس، والفرق بينها 

جهة حتليلية كائن لقد حبث الباحث هلذا البحث اجلناس يف سورة من 

الالمع  الضياء كتابالكهف ولكن الباحث سيبحث عن اجلناس يف 

 )التحليل البديعي والقيم الرتبوية فيها(

 (بديعية)دراسة حتليلية  والسجع يف سورة الكهفاجلناس  .3

جبامع  اآلدب والعلوم الثقافة لقد أجناز هذا البحث بعض الطلبة كلية

إندونسيا للسنة . جوكجاكرتااإلسالمية احلكومية  اان كاليجاغونس

. أن املناسب أمحد أردي فراستياعشر باسم  سبعةاألكادميية سنة ألفني و

الغية بسينجز الكتاب من حيث دراسة  بني هذا البحث والبحث الذي

لية كائن لقد حبث الباحث ، والفرق بينها من جهة حتليوالسجع عن اجلناس

ولكن الباحث سيبحث عن  والسجع يف سورة الكهفهلذا البحث اجلناس 

 )التحليل البديعي والقيم الرتبوية فيها(الالمع  الضياء كتاباجلناس 
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 )دراسة حتليلية بالغية(اجلناس والسجع يف سورة املرسالت  .4

األدب والعلوم اإلنسانية  لقد أجناز هذا البحث بعض الطلبة كلية

إندونسيا للسنة األكادميية سنة نان سالتغا اإلسالمية احلكومية وجبامع س

ألفني وستة عشر باسم نيل الشفاء. أن املناسب بني هذا البحث والبحث 

بالغية عن اجلناس والسجع، والفرق بينها  سينجز الكتاب من حيث دراسة

يف سورة هلذا البحث اجلناس من جهة حتليلية كائن لقد حبث الباحث 

الالمع  الضياء كتابولكن الباحث سيبحث عن اجلناس يف  املرسالت

 )التحليل البديعي والقيم الرتبوية فيها(

 يف كثري اجلناس أنّ خيلص أن للباحث ميكن آنفا السابقة دراسات من

 كتاب يف يعين أشعارا الباحث يبحث فكذلك الشعر وديوان القرآن سور

 .الالمع الضياء


