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 األول الباب
 المقدمة

 
 بحثخلفية ال -أ 

اللغة هي وسيلة اتصال بني الناس، وهي أرقين وسيلة توصلت هلا البشرية للتفهم 
 1وسد حاجات التعبري عن العواطف ونقل املعارف وتعليم املهارات واخلربات.

د ديرايب البنجري يف كتابه مانقله من اخلصائص البن جين، حيث قال: أمح وذكر
 2"اللغة هي ألفاظ يعربها كل قوم عن مقاصدهم".

به "أساليب تدريس اللغة أيضا حممد علي اخلويل اللغة يف مقدمة كتا وعرف
العربية" فإن اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني 

 3أعضاء مجاعة لغوية متجانسة.
رب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا واللغة العربية: هي الكلمات اليت يع

من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من 
 4منثور العرب ومنظومهم.
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تعاىل: ِإنَّا َنحُْن ن حزَّْلنحا  ة كلغة للقرآن الكرمي، حيفظ اهلل خلوده، كقولهاللغة العربي
بينما من كتب الرسالة النبوية السابقة ال يلزم مع لغتها األصلية  .٥الذِّْكرح وحِإنَّا لحُه حلححاِفظُونح 

 6مثل القرآن.
واللغة العربية إحدى اللغات السامية. وهي لغة أمة العرب القدمية العهد الشائعة 

 7.الذكر اليت كانت تسكن اجلزيرة املنسوبة اليها يف الطرف الغريّب من آسيا
إن اللغة العربية لغة آبائنا وأجدادنا، صوروا بألفاظها آماهلم وأمانيهم وشعورهم، 
وهي متتاز بغزارة املاّدة، وعذوبة اللفظ، ومجال الوقع، وشّدة احليوية. وتلك اللغة ال ريب 

ها معىن، وأوسعها فيها بأهنا من أفصح اللغات، ومن أعذهبا لفظا، وأبلغها أسلوبا، وأدقّ 
 ماّدة، وأمجلها خياال.

لغة العرب من أغىن اللغات كلما، وأعرقها قدما، وأوسعها لكل مايقع حتت 
احلس، أو جيول يف اخلاطر : من حتقيق علوم، وسّن قوانني وتصوير خيال، وتعيني مرافق 

تلك  وتناسق أجزائها لغة قوم أمّييني، وال عجب أن بلغت وهي على هندمة وضعها، -
املنزلة، من بسطة الثروة، وسعة املدى إذ كان هلا من عوامل الّنمّو، وداعى البقاء والرقي، 

 8ما قلما يتهيأ لغريها.
ينقسم كالم العرب قسمني : نثرا ونظما. فالنظم هو املوزون املقّفى. والنثر 

ن منثورا : إلبانته مقاصد النفس ماليس مرتبطا بوزن والقافية. األصل يف الكالم أن يكو 
بوجه أوضح وكلفة أقل وهو إما حديث يدور بني بعض الناس وبعض يف اصالح  شؤون 

 9املعيشة.
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ا يف ملا خشي أهل العربية من ضياعها، بعد أن اختلطوا باألعاجم، ودوهن
 املعاجم، وأصلوا هلا أصوال حتفظها من اخلطإ. وتسمى هذه األصول "العلوم العربية".

فالعلوم العربية هي العلوم اليت يتوصل هبا إىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطإ. وهي ثالثة 
عشر علما: الصرف، واإلعراب، والرسم، والعروض، والقوايف، وقرض الشعر، واإلنشاء، 

العلوم  هذه)وتسمى  10ريخ األدب، ومنت اللغة، واملعاين، والبيان، والبديعواخلطابة، وتا
 الثالثة األخرية باسم "البالغة"(.

تقع وصفا البالغة لغة تنىبء عن الوصول واإلنتهاء. وأما البالغة اصطالحا 
11للكالم واملتكلم.

وأما يف كتاب البالغة الواضحة، البالغة : فهي تأدية املعىن اجلليل  
تنهى املعىن إىل قلب فسميت البالغة بالغة ألهنا  .12واضحا بعبارة صحيحة فصيحة

 13السامع فيفهمه.
محد بامحيد عن البالغة فالبالغة ذاهتا علم أديب لغوي يتعامل مع ووصف احلاج أ

 14ومن حيث هي بناء لغوي ثانيا. األدبية من حيث هي إبداع أديب أوال. النصوص
أفضل العلوم ما كان زينة، ومجاال ألهلها، وعونا على حسن أدائها، وهو علم 

ان العربية املوّصل إىل صواب النطق، املقيم لزيغ اللسان. املوجب للرباعة، املنهج لسبل البي
 جبودة االبالغ، املؤّدى اىل حممود االفصاح.

وكان أوصى بعض العرب بنيه فقال : يابين أصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوبه 
النائبة فيتجّمل فيها فيستعري من أخيه دابته، ومن صديقه ثوبه، وال جيد من يعريه 

 15لسانه.
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لبالغة يف علم البديع" وذكر األستاذ حممد غفران زين العامل يف مقدم كتابه "ا
دب الرفيع، إن األدب الرفيع وهو مجيل يف ختري ألفاظه مجيل يف تنشيق  وصف عن األ

سمعه األذن كلماته مجيل يف تواىل مقاطعه وانسجامه حبيث يرتّدد وينكّرر بعضها فت
موسيقي ونغما منتظما رائعا ووقعا حلوا يساعد األدب على أداء رسالته يف إثارة العاطفة 
واالنفعال لدى القارئ والسامع واجلانب املوسيقي لألسلوب يظهر بشكل أوضح يف 

 16الشعر منه يف النثر.
وتتألف  وأما البالغة فإمنا هي إهناء املعىن إىل القلب فكأهنا مقصورة على املعىن

 البالغة العربية من علوم ثالثة، كما يلي: علم املعاين، علم البيان وعلم البديع.
وينقسم  17.علم املعاين هو علم يعلم به أحوال اللفظ اليت هبا يطابق مقتضى احلال -1

إىل ستة حبوث: وهي اخلرب واإلنشاء، والذكر واحلذف، والتقدمي والتأخري، والوصل 
 والفصل، واإلجياز واإلطناب واملساواة.

علم البيان هو علم يستطاع مبعرفته إيراد املعىن الواحد بطرق خيتلف بعضها عن  -2
 18.ض يف وضوح الداللة على نفس ذلك املعىن ويف خفائها مع رعاية مقتضيات احلالبع

 وينقسم إىل ثالثة البحوث: وهي التشبيه، واجملاز، والكناية.
م حسنا وقبوال بعد علم البديع هو علم يعرف به الوجوه واملزايا اليت تكسب الكال -3

رعاية املطابقة ملقتضى احلال اليت يورد فيها ووضوح الداللة على ما عرفت يف العلمني 
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لفني. أول من دون قواعده ووضع أصوله عبد اهلل بن املعتز العباسي، فقد استقصى ما الس

  19.يف الشعر من احملسنات وألف كتابا ترمجه باسم "البديع"
وذكر يف كتاب البالغة الواضحة يف وصف علم البديع، يعين دراسة التتعدى 

 20 تزيني األلفاظ أو املعاين بألوان بديعة من اجلمال اللفظي أو املعنوي.
يف  حد علم البالغة يعين علم البديع،يبحث الباحث يف هذا البحث عن أ

علي اجلارم يف كتابه . مبحث علم البديع يبحث عن احملسنات اللفظية يعين اجلناس
 .عرف اجلناس هو أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفا يف املعىن "البالغة الواضحة"

سمني تام وغري التام. فالتام هو ما اتفق فيه اللفظان يف أمور أربعة اجلناس ينقسم اىل ق
وحي حْومح ت حُقْوُم السَّاعحُة  قوله سبحانه وتعاىل: مثال .هي نوع حروفها وشكلها وعددها وترتيبها

رح سحاعحة   ن املشبهان أي يف يف هذه اآلية توجد اللفظا.21 يُ ْقِسُم اْلُمْجرُِمْونح محا لحِبثُ ْوا غحي ْ
ىن، يعىن "الساعة". عدد حروفهما، ونوعهما، وشكلهما وترتيبهما ولكن خيتلفان يف املع

مل من ويشت وىل مبعىن القيامة ويف الساعة الثانية مبعىن الزمان أو الوقت.يف الساعة األ
ع يف نو  مليف العناصر األربعة ويشت اسم باسم. وهو من جناس املتماثل يعين أن يتفقان

 من اسم باسم أو فعل بفعل أو حرف حبرف. واحد
مثال قوله سبحانه وتعاىل: , وغري التام هو ما اختلف يف واحد من األمور األربعة

هحرْ  ْر وحأحمَّا السَّاِئلح فحالح ت حن ْ ت حْقهح ية توجد اللفظان املختلفان يف يف هذه اآل22.فحأحمَّا اْليحِتْيمح فحالح
مل من فعل ويشت ما اختلف يف نوع حروفه يعين لفظ "تقهر" و "تنهر". النطق أي

                                                           
(، ص. 1971، الطبعة الرابعة، )بريوت: دار الكتب العلمية، م البالغةعلو أمحد مصطفى املراغي، 19

٣18. 

 26٣ارف، دون سنة، ص. ، دار املعالبالغة الواضحةعلي اجلارم ومصطفى أمني، 20

  
 ٥٥سورة الروم : 21

22
 10-9سورة الضحى:  
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وهو من جناس الالحق  األول يعمل حبرف "ق" وأما الثاىن يعمل حبرف "ن".ف ,بفعل
 يعين أن يكون باختالف ركنيه يف حرفني متباعدين خمرجا.

 .وكان اجلناس يعطى األسلوب مجاال، ويضفى على موسيقاه حسنا
مل املدائح إىل سيدنا حممد ضياء الالمع من كتب مولد الذي يشكتاب مولد ال

صلى اهلل عليه وسلم، وسريته الكرام كموليده، ونسبه، وزواجه مع سيدتنا خدجية 
بني الضياء الالمع و كتب  من مكة إىل يثرب وغريه. والفرق الكربى، ومعراجه، وهجرته

حممد صلى اهلل عليه وسلم   مولد آخر جند فيه غرائبه الذى يصور عن سريته النيب
كالصلوات اإلفتتاح يف أول فصل عددها إثنتا عشر يصور يف تاريخ ميالده النيب، وثالث 

القرآن بعدها يصور يف شهر ميالده، وإن نعّد من فصل األول حىت فصل حمّل  سور
صلى اهلل عليه  القيام فعدده ثالث وستون بيت شعر الذي يصور العمر نبينا املصطفى

أخر من أرض لفه، يعين علماء متالالمع أيضا أننا نستطيع لقاء مؤ  ويف الضياء .وسلم
  حفيظ. بن حممد بن سامل بن ن املسند احلبيب عمرطهور ترمي, حضرموت، مي

استماع  اشتهر احلبيب عمر بن حفيظ باألدب العالية وبذلك كما رأينا عند
 ولد الضياء الالمع هذا من أوضحآلف بيت شعر غنّاه وكتاب محماضراته الدينية، وبني آ

 .دليل يف علو أدب لغويته
 ومثال يف شعر الضياء الالمع:

انح محْن أحْنطحقح  ارًا وحأححْ ُسْبحح ارح  ٭   أحْشجح انحاحُتحيِّ اْلُمْصطحف   جح  ى ُسْبحح
يف النطق يعين لفظ أشجار وأحجار  بهني املشتنييف هذا الشعر جند اللفظ

واحد من العناصر  اختالفاملثال من نوع اجلناس غري التام با وخيتلفا يف معنامها، وهذ
جار شأ , لفظحروفهمن نوع وهو  ,األربعة أي نوع احلروف, وعددها, وشكلها, وترتيبها
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وهو من جناس الالحق يعين  ويشتمل من اسم باسم جار حبرف احلاء.ححبرف الشني وأ
 أن يكون باختالف ركنيه يف حرفني متباعدين خمرجا.

تنادا على مالحظة الباحث أن يف كتاب الضياء الالمع الذي ألفه احلبيب اس
حفيظ يشتمل على مبحث اجلناس يف أشعاره ولذالك أراد الباحث أن جيّرب  عمر بن

 يف هذا البحث.أي نوع كان و كيف شكله استكشاف اجلناس من 
 ولذلك يريد الباحث أن يبحث هذا البحث بأشعار يف كتاب الضياء الالمع

للحبيب الجناس في الضياء الالمع حفيظ حتت املوضوع " بن الذي ألفه احلبيب عمر
 ".بي بكر بن سالم أعمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ 

 
 التحديد اإلجرائي -ب 

فحدد الباحث املصطلحات، وهي ما  يف فهم املوضوع السابق إلحذار اخلطإ
  يلي:

وقسم البالغيون إىل 2٣النطق وخيتلفا يف املعىن.: أن يتشابه اللفظان يف  اجلناس -1
قسمني: تام وغري التام. فالتام مااتفق اللفظان يف العناصر األربعة يعين يف عدد حروفهما، 

روفهما. وأما غري التام مااختلف اللفظان يف ونوع حروفهما، وشكل حروفهما، وترتيب ح
الذي يبحث عن وجوه حتسني  من نوع علم البديع وهو واحد من العناصر األربعة.

 الكالم.
 24مل أشعار املدح إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.: كتاب يش الضياء الالمع -2

. هذا  يب بكر بن ساملأحلبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ بن الشيخ ألفه املسند ا
 .ألخذ إجازته أو بسبيل تالميذهمؤلّفه كتاب مولد متأخر الذي نستطيع لقاء 

                                                           
 26 ص.، )كونتور فونوروكو: دار السالم، دون سنة(البالغة في علم البديعحممد غفران زين العامل، 2٣

24
 Abdul Qadir Umar Mauladdawilah, Penyeru Ajaran Suci Sang Nabi Habib Umar bin 

Hafidz, (Malang: Pustaka Basma, 2013) cet. II, hlm. 20 
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ضمن تاملوضوع هو حتليل األشعار اليت ت اأن املراد هبذ انات السابقةومن البي
دة املعرفة عميقا عن اجلناس وأنواعه مع أشكاله يف كتاب الضياء الالمع باهلدف لزيا

 يف شكل شعر. اجلناس وخاصة
 

 أسئلة البحث -ج 
 ومن خلفية البحث فوجد الباحث أن املشكلة يف هذا البحث هي:

 ؟ الضياء الالمع كتاب يف اجلناسن ضمّ تتيت ال شعاراأل . ما1
 ؟ الضياء الالمعكتاب  يف وأشكاله اجلناسأنواع  هي ما .2

 
 أهداف البحث  -د 

 هي:فأما أهداف هذا البحث 
  الضياء الالمع كتابيف   اجلناسن ضمّ تتاليت  شعاراألعرفة . مل1
 معالضياء الالكتاب املوجودة يف   اجلناس وأشكاله أنواع ملعرفة .2
 

 البحث تاأهمي -ه 
 يرجو الباحث أن نتيجة هذا البحث فوائد، كما يلي:

أن تكون نتيجة هذا البحث نظريا جديدا وتوسيعا عن اجلناس املتعلق . األمهية النظرية: 1
 .بالقاعدة التشبيهة من أنواع اجلناس وأشكاله

ال وتيسريا يف فهم بأن تكون النطريات عن اجلناس وحتليله تسهياألمهية التطبيقية:  .2
 حمسنات اللفظية املتعلقة باجلناس وكيفية الصحيحة يف تعيينه مع أنواعه وأشكاله.
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 أسباب اختيار الموضوع -و 
 أما األسباب اليت تسبب الباحث إىل اختيار هذا املوضوع، هي:

 أنواع طرق يف علم البديع بأن يتشابه ق إىل حتسني الكالم لفظيا مناجلناس أحد طر  -1
 .اللفظان يف اللفظ ولكن خيتلفا يف املعىن ويف الشعر البد جند من حسن اللفظ فيه

يبحث الباحث اجلناس يف كتاب الضياء الالمع ألنه مبحث من مباحث علم  -2
البالغة، والبالغة من قاعدة العربية. كتاب الضياء الالمع هو الكتاب الذي يذكر وحيتوي 

ما من اساليب حتسني الكالم فيختار الباحث اجلناس رغبة على ارتفاع اللغة العربية والسي
 به ويبحث الباحث يف كتاب الضياء الالمع فقط حتديدا للبحث.

 

  الدراسات السابقة -ز 
بعد أن يطالع الباحث دراسات موجودة يف املكتبات جبامعة أنتساري اإلسالمية 

 البحث كما يلي: ، فوجد الباحث الدراسات املتعلقة هبذابنجرماسني احلكومية
الجناس في كتاب ، بعنوان "2016يف سنة  فتح اجلنة كتبتهاالرسالة العلمية اليت   - 1

"، الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية والتعليم، جبامعة أنتساري البرزنجي
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

ربزجني عن جناس غري تام اب الوالفرق بني رساليت وفتح اجلنة، هي تبحث يف كت
ضمن اجلناس يف كتاب الربزجني سبع وثالثون تشعار اليت توجدت الباحثة : األ. وقد فقط

مع  أنواعهشعرا وواحد نوع اجلناس، يعين جناس غري التام. وأنا سأحبث اجلناس من 
 أقسامه الدقيقة يف كتاب مولد الضياء الالمع للحبيب عمر بن حفيظ. 

الجناس في جزء ، بعنوان "2016رضوان يف سنة  حممدية اليت كتبها الرسالة العلم -2
"، الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية والتعليم، جبامعة أنتساري عم

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
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رضوان، هو يبحث يف كتاب القرآن الكرمي يعين يف  حممدوالفرق بني رساليت و 
كثري من اجلناس اإلشتقاق واجلناس الالحق واجلناس القلب،   جزء عم. وقد وجد فيه

 واثنان من اجلناس الناقص، وواحد من اجلناس املضارع واجلناس املصحف واجلناس التام.
وأنا سأحبث اجلناس من أنواعه وأشكاله مع أقسامه الدقيقة يف كتاب الضياء الالمع 

 للحبيب عمر بن حفيظ.
المحسنات اللفظية ، بعنوان "201٣يف سنة  بها حمفوظالرسالة العلمية اليت كت-٣ 

الطالب يف قسم تعليم اللغة  "،والمعنوية في آيات السجدة وعالقتها بتربية العقيدة
 العربية، كلية الرتبية والتعليم، جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

ة واملعنوية حبثا عاما. والفرق بني رساليت وحمفوظ، هو يبحث عن احملسنات اللفظي  
وقد وجده: يف اآليات السجدة توجد إثنتان من احملسنات اللفظية يعين اجلناس و 
السجع، وواحدة من احملسنات املعنوية يعين الطباق، كما يلي: واحد من جناس غري تام 

. ثالث من ٥0-49، واحد من السجع يف سورة النحل:21يعين يف سورة اإلنشقاق:
، 107، واحد من الطباق السلب يف سورة اإلسراء:1٥ب يف سورة الرعد:الطباق اإلجيا

، إثنان من الطباق اإلجياب يف سورة النمل، 18ثالث من الطباق اإلجياب يف سورة احلج:
سأحبث . وأنا ٣7واحد من الطباق السلب واثنان من الطباق اإلجياب يف سورة فصلت:

كتاب الضياء الالمع للحبيب عمر بن وأقسامه الدقيقة يف   أنواعه اجلناس خاصا مع
 .حفيظ

كثري يف سور  اجلناس خيلص أنّ  أن لباحثة آنفا ميكن لمن دراسات السابق
 شعارا يعين يف كتاب الضياء الالمع.يوان الشعر فكذلك يبحث الباحث أالقرآن ود
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 البحث منهج -ح 
 نوع البحث -١

الطريقة اليت جتعل اآلراء  أي ي يسلكه الباحث هو البحث املكتيبنوع البحث الذ
 يعرب اليت اآلراء واملفاهيم مضمون كشف هو فيه واهلدف. واملفاهيم موضوعا يف دراستها

 يف ويستخدمه املنهج هذا يسلك أن للباحث وميكن. خمتلفة كتب يف الكّتاب عنها
 2٥م.اآلراء واملفاهيم وصفيا كان أو مقارنة بني اآلراء واملفاهي يف ترتكز اليت الدراسة

 حبث منهجية بأنه ,ومدخل البحث الذي يستخدمه الباحث هو املدخل النوعي
  26.هلا األعمق الفهم وعلى دقيقا وصفا الظواهر وصف على تركز العلوم يف

 
 تصميم البحث -٢

 أما تصميم البحث فهو يتكون من خطوات اآلتية: 

مجع كتب املتعلقة باملوضوع لتكون مصادرا للبيانات كالضياء الالمع وكتب  - أوال
 البالغة وغريها.

 فهما عميقا علق باجلناس وفهمهقراءة الكتب اليت تت  -ثانيا

حتليل شعر و  تعيني معللحبيب عمر بن حفيظ  قراءة كتاب الضياء الالمع - ثالثا
 بعد شعر الذي تضمن اجلناس بالنظر إىل قوائد البالغية.

 كتابة نتائج البحث على شكل البحث العلمي - رابعا

 

 

                                                           
 ،، )بنجرماسني: مطبعة اجلامعة، دليل إجرائي لكتابة البحث العلميقسم تعليم اللغة العربية2٥

 .21(، ص. 2012

(، 2011، )عمان: مكتبة اجملتمع العريب، حث النوعي في التربية وعلم النفسالبثائر أمحد غباري، 26
 .٣٣ص. 
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 البيانات ومصادرها -٣
ضمن اجلناس يف كتاب تشعار اليت تبحث هي األيف هذا ال البيانات احملتاجة إليها

 .الضياء الالمع
 ومصادرها هي تنقسم إىل قسمني:

 أوال: مصدر البيانات األساسية وهي كتاب الضياء الالمع.
 ثانيا: مصدر البيانات الفرعية وهي كتب البالغة وغريها، منها:

 ( إسعاف املريد يف فهم البالغة حملمد شكري أنس1 
 مد غفران زين العاملحمل ة يف علم البديعالبالغ (2 
 ( البالغة الواضحة لعلي جارم ومصطفى أمني٣ 
 محد اهلامشيأل دب يف أدبيّات وإنشاء لغة العربجواهر األ( 4 
 جواهر البالغة للسيد أمحد اهلامشي (٥ 
 ( علوم البالغة ألمحد مصطفى املراغي6 
 ام فوال عكارياملعجم املفصل يف علوم البالغة إلنع (7 
 
 أساليب جمع البيانات -٤

والطريقة اليت يسلكها الباحث جلمع البيانات هي بتحديد الشعر اليت تضمن 
باستخدام  وأشكاله وأنواعه من شعرا بعد شعراجلناس يف كتاب الضياء الالمع، مث حيلل 

 قواعد البالغة عن اجلناس وباستخدام الكتب اليت تتعلق به.
 
 البياناتأسلوب تحليل  -٥

يقدم الباحث جمموعة البيانات بأسلوب الدراسة التحليلية البالغية وحتليلها على 
 اخلطوات اآلتية:



1٣ 

 

انواعه  أوال: التحليل البالغي، بالرجوع إىل الكتب البالغية اليت تبحث اجلناس و
 فيها.

اجلناس  اليت تتضمن يف كتاب الضياء الالمع شعارثانيا: استنباط النتائج من األ
 وانواعه فيها.

 
 هيكل البحث -ط 

 هذا البحث مكون من أربعة أبواب، كما يلي:
تتكون من خلفية البحث، والتحديد اإلجرائي، الباب األول: املقدمة وهي 

الدراسات أسباب اختيار املوضوع، و، وأهداف البحث، وأمهية البحث، و وأسئلة البحث
 السابقة، ومنهج البحث، وهيكل البحث.

, وتعريف علم العربية تعريف اللغة اين: اإلطار النظري وهي تتكون عنالباب الث
الضياء الالمع  وحملة عن كتاب وأنواعهوتعريف اجلناس  وتعريف علم البديع البالغة،

 لفه.مؤ  سريةو 
اليت  شعارات وحتليلها وهي تتكون من عدد األالباب الثالث: تقدمي البيان

 وحتليلها. اجلناسضمن تت
 ع: اخلامتة وهي تتكون من خالصة البحث وتوصيات البحثالباب الراب


