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 شعرال

 

ًرا للِفَعالْ    يَا َسِميًعا للَمَقاْل   يَا َبِصي ْ

َؤاْل   إفْ َتْح فُ تُ ْوَح الَعارِِفينْ    إْسَمْح بَِنا َما ِفي السُّ

 

“Duhai Tuhan yang Maha mendengar perkataan dan yang 

Maha melihat segala perbuatan, 

Sentuhlah (Bantulah) kami dalam setiap masalah, Dan 

bukakanlah kami segala macam kebajikan” 

َياُن الُعُلوْم" للشيخ ")   محمد زين الدين عبد المجيد الصولتي األنفناني اإلندونيسي(َنْحُن ِفت ْ
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 اإلهداء
 :إىل اجلامعي البحث ىذا أىدي

احلاجة  وأميي، لنجاح جهده بذل الذي احملبوب احلاج بدري عبد احلليم العزيز أيب .0
 .  عمرمها يطيل  أن اهلل عسى البنتها وشفقتها حمبتها الىت أفاضت روسين

العليم العالمة موالنا الشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد الصوليت األنفناين وللعليم  .2
العالمة الشيخ حممد زاىد شريف وللعليم العالمة الشيخ حممد رافع حممود  

 . آمنييقبل أعماذلم  ، عسى اهلل أنوألساتيذي كّلهم الذين يعّلموين ويربّيوين

جعل اهلل  ،يامعأخي الكبري نور ادلسلمني الذي يصّحح كتابيت يف ىذا البحث اجل .0
 نافعا يف علمو. 

الصغار حسين فطريت وظفرية األمين وليزيان  إخواين أخيت الكبرية سيت ثريّا عزيزة و .1
 ن آماذلم. ينجحهم على حس أن اهلل أنوارية وحممد زياد حبيب اهلل، عسى

 .وأدهبا العربية اللغة شعبة يف األصدقاء مجيع .2

 معهد حكمة الشريف ومعهد دار العلوم الفضلي يف أصدقائي .3
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 والتقدير الشكر كلمة

رسول  وشفيعنا وحبيبينا سيدنا على والسالم والصالة العادلني ربّ  هلل احلمد
 .بعد أما .وأوليائو وأصحابو آلو وعلى الكرمي

احملّسنات اللفظّية يف  ادلوضوع " حتت اجلامعي البحث ىذا كتابة متت قد
 اهلل بعوناألناشيد للشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد الصوليت األنفناين اإلندونيسي" 

 :إىل اجلزيل الشكر وأقول هلل محدا أقول لذا وتوفيقو،

 اإلسالمية يمىإبرا مالك مولنا جامعة مديرك  ادلاجستري راىارجو موجيا احلاج .0
 .الدكتور مباالنج احلكومية

تذّكرنا اليت  ادلاجستري إستعادة احلاجة الدكتورة اإلنسانية العلوم كلية ةعميد .2
 ّيا. أن تؤّدب أخلقنا يوم

كنا الذي حيّر  هبااوأد العربية اللغة شعبة كرئيس ادلاجستري فيصل حممد األستاذ .0
 أن يطلب العلم باجلهد

يرشدين  الذي البحث هبذا ادلاجستري كمشريف مستمراحلاج مرزوقي  األستاذ .1
 .كثتريا خريا اهلل وجزاه اجلزيل الشكر إليو البحث، ىذا كتابة يف ويشرفين

 
 الباحثة
 
 

 سيت صفية رمحة اهلل
00003316 
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 ن الدينيةؤو وزارة الش
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 ماالنجاحلكومية  اإلسالميةجامعة موالنا مالك إبراىيم 

 
 تقرير المشرف

 :  إن ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو 

 : سيت صفية رمحة اهلل  اإلسم  

 00003316:   رقم القيد  

: احملّسنات اللفظّية يف األناشيد للشيخ حممد زين الدين عبد    العنوان 
 اجمليد الصوليت األنفناين اإلندونيسي

زمة ليكون على الشكل بعض التعديالت واإلصالحات الال قد نظرنا وأدخلنا فيو
  (S-1)  سرجانا درجة على واحلصول النهائي االختبارستيفاء شروط ادلطلوب ال

 – 2301 الدراسي للعام وأدهبا العربية اللغة قسم يف اإلنسانية العلوم لكلية
 م.  2302

   م 2302يونيو  22 مباالنج، حتريرا

 ادلشرف

 

 ادلاجستري ،مستمر قيو احلاج مرز 

  063336222333300330:  التوظيف رقم
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 وزارة الشؤون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 ماالنجالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا م
 

 الجامعي البحث عن المناقشة لجنة تقرير
 : قدمتو الذي اجلامعي البحث ىذا مناقشة متت لقد
 سيت صفية رمحة اهلل :   سماإل
 00003316 :  القيد رقم

احملّسنات اللفظّية يف األناشيد للشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد  :   العنوان
 الصوليت األنفناين اإلندونيسي

 لكلية وأدهبا العربية اللغة قسم يف (S-1) سرجانا درجة واستحقاقها جناحها اللجنة وقررت
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة اإلنسانية العلوم
 م 2302يوليو  2 مباالنج، حتريرا

 (  )   ادلاجستريمحزوي احلاج  دكتورال  .0
 (  )   ادلاجسترين اسوتاماحلاج  الدكتور  .2
 (  )  ادلاجستري مستمر قيو احلاج مرز  الدكتور  .0

 ادلعرف
 اإلنسانية العلوم كلية عميد

 
 

 ادلاجستري استعادة، ةالدكتور 
 063430000662302332 : التوظيف رقم
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 وزارة الشؤون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 ماالنجالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا م
 

 اإلنسانيةوم العل كلية ةعميد تقرير

 االنسانية العلوم كلية عميدة تقرير
 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية ةعميد تسلم

  ةالباحث وتكتب الذى اجلامعى البحث ماالنج
 : سيت صفية رمحة اهلل  اإلسم  

 00003316:   رقم القيد  

: احملّسنات اللفظّية يف األناشيد للشيخ حممد زين الدين عبد    العنوان 
 األنفناين اإلندونيسياجمليد الصوليت 

 العلوم لكلية (S-1) سرجانا درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط الستيفاء
 .وأدهبا العربية اللغة قسم يف اإلنسانية

 
   م 2302 يوليو 2 ،مباالنج تقريرا

 نسانيةاإل كلية عميدة
 
 

 ادلاجستري، ةإستعاد الدكتورة
 063430000662302332 :التوظيف رقم
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 وزارة الشؤون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 ماالنجالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا م
 

 وأدبها العربية اللغة قسم رئيس تقرير

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة وأدهبا العربية اللغة قسم تسلم
  ةالباحث وتكتب الذى اجلامعى البحث

 
 : سيت صفية رمحة اهلل  اإلسم  

 00003316:   رقم القيد  

: احملّسنات اللفظّية يف األناشيد للشيخ حممد زين الدين عبد    العنوان 
 اجمليد الصوليت األنفناين اإلندونيسي

 العلوم لكلية  (S-1)  سرجانا درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط الستيفاء
 .وأدهبا العربية اللغة قسم يف اإلنسانية

 
   م   2302يوليو  2، مباالنج تقريرا
 وأدهبا العربية اللغة شعبة رئيس

 
 

 ادلاجستري فيصل، حممد
 064100302330020331 :التوظيف رقم
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 الباحثة تقرير

 : الطلبة بأنين علما أفيدكم

 سيت صفية رمحة اهلل:    سماإل

 00003316:   رقم التسجيل 

احملّسنات اللفظّية يف األناشيد للشيخ حممد زين الدين عبد :   البحث موضوع

 اجمليد الصوليت األنفناين اإلندونيسي

 ادعى وإذا  األخر تأليفال أو غريي إبداع من زدتو وما بنفسي وكتبتو حضرتوأ
 ذلك على ادلسؤولية أحتمل فأنا حبثي من فعال أنو وتبيني تأليفو من أنو ادلستقبل يف أحد
 العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم مسؤويل أو ادلشرف على ادلسؤولية تكون ولن

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية
 
 

   2302يونيو  22حتريرا مباالنج، 
 الباحثة

 

 
 سيت صفية رمحة اهلل

 00003316رقم القيد: 
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 العربية ملخص البحث
احملّسنات اللفظية يف األناشيد للشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد الصوليت األنفناين . 2302سيت صفية رمحة اهلل، 

جامعة . البحث اجلامعي، قسم  اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، )دراسة حتليلية بالغية( اإلندونيسي
 . قي مستمر ادلاجستريو مرز رف : احلاج . ادلش موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية مباالنج

 شيخ حممد زين الدين عبد اجمليد الصوليت األنفناين اإلندونيسيال ،األناشيد، حمّسنات اللفظيةالكلمة األساسية : 

احملسنات اللفظية ىي احدى من موضوع البحث يف علم البديع. وعلم البديع ىو فرع من ثالثة فروع علم 
يعبد اهلل باللغة أن لم ادلعاين، وعلم البيان(. نعرف أن العلماء ورثة األنبياء و يدعون الناس البالغة )علم البديع، ع

الواضحة والفصيحة والقوية والفنية حىت يستطيع أن يقبل عليهم. اللغة اليت تتضمن عن العناصر البالغة ليس يف 
بد لكل العلماء أن يفهموا علم البالغة اللغة اللسانية فقط ولكن فالكتابات تأليف العلماء أيضا.  لذالك ال 

باجليد. وىكذا أيضا لعامل من اإلندونيسي الشيخ حممد زين الّدين عبد اجمليد الّصوليت األنفناين اإلندونيسي يف 
األناشيد الذي يؤلفو. فلذلك، جعلت الباحثة ادلوضوع يف ىذا البحث لنعرف احملسنات اللفظية يف أناشيده. أما 

عبد اجمليد الصوليت  زين الدين احملّسنات اللفظية يف األناشيد للشيخ حممد ا البحث ىو ما أنواعاألسئلة من ىذ
 األنفناين الإلندونيسي ؟

 ألن (Deskriptif)الوصفي  (Kualitatif)الكيفي  ادلنهج الباحثة استخدمت البحث ىذا ففي
 أو ادلكتوبة الكلمات بوجود الوصفية البيانات الذي ينتج .الكلمات ادلكتوبة من تتكون البحث ىذا يف البيانات

 الباحثة.  تراقبها اليت أو األفعال الناس ألسنة

الباحثة مخسة األناشيد للشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد الصوليت األنفناين اإلندونيسي ونتيجتو   حللت
د الصوليت األنفناين اإلندونيسي كانت فرعان من حمسنات اللفظية الذي يستخدم الشيخ حممد زين الدين عبد اجملي

( جناس 0( السجع. كانت ثالثة )02( اجلناس و مخسة عشر )4سبعة )يف أناشده، ومها اجلناس والسجع، 
(  يف النشيد حتىت ادلوضوع 0( سجعان يف النشيد حتىت ادلوضوع "ىيَّا َغُنوا َنشيدنا"، وجناس واحد )2واثنان )

( من السجع يف النشيد حتىت ادلوضوع "يا ذاجلالل واإلكرام"، 1سان و أربعة )( جنا2"أنِت يا فَنجور"، واثنان )
( من 0( من السجع يف النشيد حتىت ادلوضوع "حنن فتيان العلوم"، واألخري كانت ثلثة )3( وسّتة )0جناس واحد )

 ِإماُمنا الشَّاِفِعي".  "السجع يف النشيد حتىت ادلوضوع 
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 الباب األول

 مقّدمة

 خلفية البحث   . أ
البالغة ىي تأدية ادلعٌت اجلليل واضحاً بعبارة صحيحة فصيحة، ذلا يف النفس أثر 
خالب، مع مالئمة كّل كالم للموطن الذى يقال فيو، واألشخاص الذين 

قد وفق البالغيون أن )علم البديع، علم ادلعاين، وعلم البيان( توحدت  ٔخياطبون.
يف علم البالغة، يدرسون قواعد أسلوب اللغة الآلت تستخدم يف الكالم أو الكتابة 

 رلمال.
أّن علم ادلعاين تُعرف بو احلال اليت تقتضي إراد الكالم على صورة سلصوصة، وأّن 

وعلم  ٌٕت بأسلوب التشبيو أو اجملاز أو الكناية،علم البيان وسيلة إيل تعديّة ادلع
البديع ىو علم تعرف بو وجوه حتسني الكالم أو كيفية تزين العبارة يف األلفاظ أو 

 ادلعٌت.
إن نعرف أن العلماء ورثة األنبياء كما قال رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم : 

اُء و ر ث ُة ْاأل ْنِبي اِء، ِإنَّ ْاأل ْنبِ اْلُعل   ًا ِإَّنَّ ا و رَّثُ ْوا اْلِعْلم  ف م ْن أ خ ذ  م  يا ء  َلْ  يُ و رِّثُ ْوا ِديْنا رًا و ال  ِدْرَه 
. العلماء يدعون الناس ليعبد اهلل باللغة الواضحة والفصيحة ِبِو ف  ق ْد أ خ ذ  ِِب ظٍّ و اِفر  

البالغة  والقوية والفنية حىت يستطيع أن يقبل عليهم. اللغة اليت تتضمن عن العناصر
ليس يف اللغة اللسانية فقط ولكن فالكتابات تأليف العلماء أيضا.  لذالك ال بد 

 لكل العلماء أن يفهموا علم البالغة باجليد.
ويف ىذا البحث، الباحثة تبحث واحدا من العلماء اإلندونيسي وىو الشيخ 

من منطقة لومبوك زلمد زين الّدين عبد اجمليد الّصوليت األنفناين اإلندونيسي. العاَل 
ادلشهور وادلتفّن يف  العاَل. (NTB) ة نوسا تنكرا الغربيةر يوناشر  دين اإلسالم يف جز 
                                                           

 8ص. البالغة الواضحة. علي اجلارم ومصطفى أمني.   ٔ
 ٖٓٔالشيخ قالش امحد. تيسري البالغة. ص.  ٕ
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مؤلّفاتو ليست باللغة السَّسَّكية أو   ٖعلوم اإلسالمّية، وىو الكاتب وادلؤلف اجملتهد.
اإلندونيسية فقط، بل باللغة العربية أيضا. مثل علوم الدين اإلسلمي والصلوات 

 والوصّية واألناشيد وغري ذالك. 
فلذلك جعلت الباحثة موضوع البحث بعض مؤلَّفاتو أي األناشيد وحّللتو يف 

لفظية دلعرفة أنواع احملسنات علم البديع نوع من علم البالغة، خاصة احملسنات ال
عبد اجمليد الصوليت األنفناين  زين الدين زلمديستخدمو الشيخ  اللفظية الذي
 . سوى ذلك، لكي نعرف العلماء يف اإلندونيسيا. الإلندونيسي

 
 أسئلة البحث . ب

عبد اجمليد الصوليت  زين الدين احملّسنات اللفظية يف األناشيد للشيخ زلمد ما أنواع
 األنفناين الإلندونيسي ؟

 أهداف البحث ج. 

عبد اجمليد  زين الدين احملّسنات اللفظية يف األناشيد للشيخ زلمدأنواع  ةعرفدل
 الصوليت األنفناين الإلندونيسي

 فوائد البحث د. 

 أما فوائد ىذا البحث فنوعان : فوائد نظرية وفوائد تطبيقية.  

 احملسنات اللفظيةخاصة دلعرفة زيادة خزائن العلوم وادلعرفة عن اللغة فوائد نظرية :  .ٔ
 .لبة قسم اللغة العربية وآدهبااللطّ ِبثا يف علم البديع نوع من علم البالغة 

عن العاَل من العلماء يف اإلندونيسي  زيادة خزائن العلوم وادلعرفةفوائد تطبيقية :  .ٕ
وليت األنفناين اإلندونيسي للطّالبة يف أي الشيخ زلمد زين الدين عبد اجمليد الص

 اجلامعة و ادلسلمني جامعا.
                                                           

3
 Muslihan Habib,M.Ag & H. Mursyidin Zuhdi,SS, M.pdi. Hizib & Thariqat Hizib 

Nahdlatul Wathan Alternatif Tasawuf Modern. Jakarta: Pondok Pesantren NW. 2012. Hal. 50 



3 
 

 الدراسات السابقة ه. 

بحث العلمي عن العلم الالبحث العلمي عن البالغة كثريا جّدا. أما كان 
 : كثري ايضا. كالبحث العلميفعلم البالغة  نوع منالبديع 

ية من قصائد ( بادلوضوع "احملسنات اللفظٕٓٔٓمّث ِبث زلّمد متقني ) .ٔ
احلبيب عبد اهلل بن حسني بن طاىر باعلوي يف "النور الربىاين" من مناقب 
الّشيخ عبد القادر اجليالين )دراسة بالغية(". واحلاصل ىو البحث على أن 

 قصائد كتاب "النور الربىاىن" يكون من السجع ادلتطرف وادلًتزى مث ادلوازنة. 
 سورة البقرة". السجع يشتمل على وِبثت واحدة فطرية بادلوضوع "السجع يف .ٕ

 يف الباحثة حصلتها اليت البحث نتائجو  .البديعسنات اللفظية من علم احمل
 والسجع ادلطرف السجع ىي البقرة سورة يف السجع أنواع أن البحث ىذا

 . ادلتوازي
( بادلوضوع "زلسنات معنوية يف كتاب "النجم ٕٓٔٓتوفيق أنصاري )  .ٖ

عنوية نوع من ادلالثاقب" ألمحد توفيق الرمحن بن عاقب." ِبث فيها احملسنات 
علم البديع يف كتاب النجم الثاقب. وانواع احملسنات ادلعنوية وبعض الوصايا 

وافقة، اجلمع ادلعٌت، البحث كما يلي : التورية، ادلقابلة، ائتالف اللفظ مع ادل
 مع التقسيم، الطباق، اإللتفات.

 زين زلمد للشيخ األناشيدأي  موضوعو البحث يف ىذا من واختالف
. اإلندونيسي العاَل من العلماء اإلندونيسي األنفناين الصوليت اجمليد عبد الدين
 .سلتلف وأغراضو حتليلو ولكن البديع علم من سواء

 
 تحديد البحث .و

الباحثة احملسنات اللفظية من بعض مؤلّفات الشيخ زلمد زين الدين عبد حتليل   
يستعمل ادلؤلِّفات لفظة رائعة يف الشعر أو يد الصوليت األنفناين اإلندونيسي، ألن اجمل
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العاَل البديع، استعمال اللفظة الرائعة زيادة احملّسنات قال األناشيد العربية كثريا جّدا. 
 للبجث ولزيادة معرفتنا. احملسنات اللفظية مهم لذلكاألسالب واألوزان. 

يد الصوليت األنفناين لشيخ زلمد زين الدين عبد اجملل العربية أناشيد مخسةوكانت   
ي ان  ُن ِفت ْ ن ا، أنِت ي ا ف نجور، ي ا ذ اجل الل واإلْكرام، َن  يَّا غ ُنوا ن ِشْيد  اإلندونيسي وىي ى 

ألن األناشيد الذي . ليس من كل األناشد الذي مؤلّفاتو. وإم امن ا الشَّاِفِعي، الُعلوم
سكية عربية فقط ولكن باللغة اإلندونيسية واللغة السّ لغة الليس بالمؤلّفاتو كثري جّدا، 

الشيخ زلمد زين الدين عبد شخصّية عربَّ ( أناشيد مخسةوىذه األناشيد )أيضا. 
حيب ادلسلمني حبّا و  يهتّم بالًتبّية األمم  يد الصوليت األنفناين اإلندونيسي ىواجمل

 . أوقف نفسي إىل األممشديدا ويقول : 

 منهج البحث  ز. 

 نوع البحث ومدخله .1
حّللت الباحثة يشتمل على دراسة حتليلية بالغية ألن  البحث ىذا ففي

 فيها. كتشاف احملسنات اللفظية نصوص األناشيد إل 
 ألن (Deskriptif)الوصفي  (Kualitatif)الكيفي  ادلنهج الباحثة استخدمت 
 أن وتيلور بوغدان وقال .الكلمات ادلكتوبة من تتكون البحث ىذا يف البيانات

 الكلمات بوجود الوصفية البيانات الذي ينتج البحث كإجراء الكيفي ادلنهج
 البحث من واذلدف .الباحثة تراقبها اليت أو األفعال الناس ألسنة أو ادلكتوبة
 أو بالكلمات التفصيل وجو على ادلبحوث ادلوضوع البيانات من تعبري الوصفي

 ٗوليس باألرقام. الصور
 
 

                                                           
4
 Lexi J. Maleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan ke Tujuh Belas (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya.2002) Hal. 4  
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 مصادر البيانات  .2
إن مصدر البيانات يف ىذا البحث يتكون من ادلصدر الرئيسية والفرعية. 
فادلصادر الرئيسية يف ىذا البحث ىي نصوص األناشيد للشيخ زلمد زين الّدين 

 . األنفناين اإلندونيسيالصوليت عبد اجمليد 
وادلصادر الفرعية ىي الكتب اليت تتعلق بعلم البديع يف احملسنات اللفظية 

 والتحليل البالغة وغري ذلك اليت تتعلق هبذه الدراسة. 
 طريقة جمع البيانات .3

يانات منهج الوثائق، وىو طريقة عملية بوتستخدم الباحثة يف عملية مجع ال
جلمع البيانات وادلعلومات على طريقة نظر الوثائق ادلوجودة يف مكان معني، 

، مبطالعة الكتب (Library Research)فلذلك تستخدم الباحثة ِبث ادلكتيب    
ادللحوظة أو النصوص اليت تتعلق يف البحث. أما ىذا البحث فبياناتو أكثر من 

 ٘دلنظمة.األرشيف ا
 طريقة تحليل البينات .4

. (Content Analysis)البحث بتحليل ادلضمون  ىذا البيانات يفحتليل الباحثة 

البيانات من نصوص  الباحثة أوال، قرأت الباحثة نصوص األناشيد مث مجعت
اليت  فتحلل ما من الكلمات اليت تشتمل على احملسنات اللفظية األناشيد،

 تتكّون من اجلناس والسجع والتسميط واالقتباس وغريىا. 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 http://amalbastian.blogspot.com/2009/12/teknik-teknik-pengumpulan-data.html 



6 
 

 البحث هيكلح.  
 أبواب : أربعة على حيتوى البحث ىذا

 وىي : مباحث ةبعس مقدمة ويتكون من األول الباب .ٔ

 البحث خلفية 
 البحث أسئلة 
 البحث أىداف 
 البحث فوائد 
 السابقة الدراسة 
 حتديد البحث 
 البحث منهج 

 : من النظري يتكون اإلطارالثاىن  الباب .ٕ

  تعريف علم البالغة 
 تعريف علم البديع 
 أنواع علم البديع 

 مبحثني : من وحتليلها يتكون البيانات عرض الثالث الباب .3
  سرية الشيخ زلمد زين الدين عبد اجمليد الصوليت األنفناين

 اإلندونيسي
 احملسنات اللفظية يف األناشيد للشيخ زلمد زين الدين عبد  حتليل

 اجمليد الصوليت األنفناين اإلندونيسي دراسة حتليلية بالغية. 
 وَها : مبحثني من يتكون االختتام الرابع الباب .4

  اخلالصة 
 واالقًتاحات 
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 تعريف علم البالغة .1
كادلتكلم العاجز عن إيصاؿ كالـ ينتهي إىل  البالغة لغة : الوصوؿ كاالنتهاء،

قرارة نفس السامع ليؤثرا شديدا ال يسمى بليغا. كاصطالحا ىو أف يكوف الكالـ 
فصيحا قويا فنيا يرتؾ يف النفس اثرا خالبا، كيالئم ادلوطن الذم قيل فيو، 

  ُكاألشخاص الذين خياطبوف.
ؿ، يقاؿ : بلغ الشيء أم كالبالغة، يف األصل اللغوم، تعين االنتهاء كالوصو 

كصل إليو، كانتهى إليو، كتبٌلغ بالشيء كصل على مراده، كالبالغ ما يتبٌلغ بو، 
 ِكيتوصل إىل الشيء ادلطلوب.

البالغة فهي تأدية ادلعىن اجلليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ذلا يف النفس 
ذين أثر خالب، مع مالءمة كٌل كالـ للموطن الذل يقاؿ فيو، كألشخاص ال

 خياطبوف. 
فليست البالغة قبل كل شيء إاٌل فٌنا من الفنوف يعتمد على صفاء االستعداد 
ألفطرل كدقة إدراؾ اجلماؿ، كتبٌن الفركؽ اخلفية بٌن صنوؼ األساليب، كللمرانة يده 
حد يف تكوين الذكؽ الفىٌن، كتنشيط ادلواىب الفاترة، كال بد للطالب إىل جانب  ال ْني

ائف األدب، كالٌتملؤ من منًنه الفياض، كنقد اآلثار األدبية كادلوازنة ذلك من قراءة طر 
بينها، كأف يكوف لو من الثقة بنفسو ما يدفعو إىل احلكم ُنسن ما يراه حسننا كبقبح 

ما يعيدُّه قبيحنا.
ّ 

األساليب البالغية ىي خمتلف الطرائق التقنٌية اليت يعتمدىا الكاتب كصوالن إىل 
عن أفكاره كأحاسيسو. كىي يف علم البالغة العربية تندرج يف إطار  الٌتعبًن اجلمايل

                                                           
 ٓـ(،  ُٓٗٗق/  ُُْٔ)ادلدينة ادلنورة : الطبيعة الثانية مزيدة كمنقحة، تيسًن البالغة الشيخ قالش امحد،  ُ
 ُُ ،(ََِٔالطبعة األكىل،  –)االنتشار العريب ادلصطلح كالنشأة كالتجديد  –البالغة كالنقد  حممد كرًن الكواز، ِ
 ٖ ،(pdf ُٗٗٗ)دار ادلعارؼ، البديع  –ادلعاين  -البالغة الواضحة :ابلياف علي اجلاـر كمصطفى أمٌن.  ّ
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علم ادلعاين كعلم البياف كعلم البديع. فعلم ادلعاين ديٌكن الكاتب من معرفة أحواؿ 
الكالـ العريٌب اليت هبا يطابق مقتضى احلاؿ الٌدعية إليو. كعلم البياف ديٌكنو من معرفة 

ا ادلعىن الواحد، كاختيار أكثرىا داللة كأكفرىا خمتلف الٌصور اليت ديكن أف يؤدل هب
مجاالن ُنسب مقتضى احلاؿ كقدرة األديب على اإلبداع. كعلم البديع ديكنو من 
معرفة التقنيات اللفظية اليت يزداد هبا الكالـ ركنقنا شكلينا بعد استكماؿ مقتضياتو 

 ْالبيانٌية كاللغويٌة.
 

 تعريف علم البديع .2
ادلوجد على غًن مثاؿ سابق. كىو مأخوذ كمشتق من قوذلم  البديع لغة ادلخرتع

 بىدىع الشىء كأبدعو، اخرتىعو ال على مثاؿ. –
ىو علم ييعرؼ بو الوجوه كادلزايا اليت تزيد الكالـ حسننا كطالكةن،  –كاصطالحا 

 ٓكتكسوه هباءن كركنقنا، بعدى ميطابقتو دلقتضى احلاؿ.
عت لتزيٌن الكالـ كتنميقو كٓنسٌن )كجوه التحسٌن أساليب كطرؽ معلومة كض

الكالـ بعلمى ادلعاين كالبياف "ذات" كٓنسٌن الكالـ يعلم البديع "عرض". ككجوه 
كإما لفظية، كأدخل ادلتأخركف فيها أنواعا كثًنة فالبديع  –التحسٌن: إما معنوية 

ادلعنوم ىو الذم كجبت فيو رعاية ادلعىن دكف اللفظ، فيبقى مع تغيًن األلفاظ(، 
كادلزايا اليت تزيد الكالـ حسنا كطالكة، كتكسوه هبا، كركنقا، بعد مطابقتو دلقتضى 

  ٔاحلاؿ.
البديع ىو أحد من أساليب البالغية. كىو يزين األلفاظ أك ادلعاىن باأللواف 

كغايتو غرض خمتلف كجوه التحسٌن  ٕ"بديعة" من اجلماؿ اللفظي أك ادلعاين.

                                                           
 ٔٔ. . صادلعجم ادلفصٌل يف علـو البالغة البديع كالبياف كادلعاينإنعاـ فٌواؿ عكاكم.  ْ
 (PDF) ِّٔالبالغة ادليسَّرة. مركز نوف لتأليف كترمجة. ص.  ٓ
 َِّص. جواىر البالغة يف ادلعاين كالبياف كالبديع. أمحد اذلامشي.  ٔ
 َُّالشيخ قالش امحد. تيسًن البالغة. ص.  ٕ
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ٕنييزات هبا آثار ادلبدعٌن من أىل الشعر كالنثر يف اللغة  ادلعنوم، كالتزيٌن اللفظي، اليت
العربية، كاليت استخلصها كصاغ تفنياهتا أرباب النقد كادلباحث البالغة من قدامي 

مباحث البديع تتناكؿ جوىر اللفظ كما حيملو من ألقاب ُنسب تأليفو  ٖكمعاصرين.
حدمها ادلستول السطحيُّ مع غًنه من ألفاظ. كتدكر مباحث البديع يف مستويٌن : أ

الذم خيتٌص بالناحية احملوسة من النطق، اليت نظهر من اللساف مث ٕنٌر إىل السمع عرب 
أذنو كاجلناس كالسجع كاالزدكاج. كاآلخر، يتمثل يف ادلستول األعمق، أك ما ديكن 
تسميتو بالنطق الفكرمِّ، كىو الذم يتصل بالفصاحة ادلعنوية كالطباؽ كادلقابلة 

  ٗورية.كالت
 كيف كتاب جوىر ادلكنوف كاف الشعر عن العلم البديع :

ىرىاـ
ـ # تػيعيرىؼي بػىٍعدى رىٍعًي سىاًبًق ادل ًسًٌن الكىالى  ًعٍلمي ًبو كيجيوه ٓنى

مثيَّ كيجيوهي حيسنوو ضىٍربىاًف # ًُنىسىًب األلفىاًظ كادلعاىًن 
َُ 

 الكالـ اف كىفكيف كتاب اآلخر : علم البديع ما بو قد عرفا # كجوه ٓنسٌن 

 مطابقا كقصده جلى # فمنو لفظي كمعنوم         

علم البديع  علم يعرؼ بو ٓنسٌن الكالـ أم تتصور معاهنا، كتعلم أعدادىا 
كتفاصيلها ُنسب الطاقة  بعد رعاية مطابقتو دلقتضى احلاؿ كرعاية كضوح داللتو : 

ـ اال بعد رعايتها كاال كاف  أم خلوه عن التعقيد ادلعنوم اذال تعترب كتعد حمسنة للكال
كتعليق الدر على اخلنازير. مث أنواعو تنقسم إىل قسمٌن : إىل ما يتعلق بتحسٌن 

 ُُاأللفاظ كإىل ما يتعلق بتحسٌن ادلعاين.

 
                                                           

 –بالغو  –صرؼ  –ادلعجم ادلفصل يف اللغة  كاألدب حنو الدكثور إميل بدبع يعقوب كالدكتور ميشاؿ عصي.  ٖ
 َٖٖ(. ص. ُٖٕٗ)بًنكت، ففر أديب  –نفد  –أدب  –فقو اللغة  –إمالء  –عركض 

 ِٔٔ. ص. البالغة كاألسلوبيةالدكتور حممد عبد ادلطلب.  ٗ
 ُُٗص. ترمجة جوىر ادلكنوف. الشيخ عبد الرمحن األضارم.  َُ
 َُْص. شرح عقود اجلماف يف علم ادلعاين كالبياف. جالؿ الدين عبد الرمحن السيوطي. ُُ
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 أنواع علم البديع   .3
 ينقسم علم البديع على قسمٌن : 

 حمسنات ادلعنوية .ُ
 حمسنات اللفظية  .ِ

 أبرز كمن. ادلعىن ٓنسٌن إىل هتدؼ اليت احملسنات ىي ادلعنوية احملسنات
 ادلدح كتأكيد التعليل كحسن كالتورية، كادلقابلة، الطباؽ، :ادلعنوم البديع أنواع

 النظًن، كمراعاة احلكيم، كأسلوب ادلدح، يشبو ّنا الذـ كتأكيد الذـ، يشبو ّنا
 ُِ.  الكالمي كادلذىب كالتبديل كالعكس كاإلرصاد،

اليت يكوف التحسٌن هبا راجعا إىل اللفظ إصالة أما احملسنات اللفظية ىي 
احملسنات اللفظية ال تقع موقعها إال إذا طلبها  ُّكإف حسنت العىن أحيانا تبعا.

ادلعىن : لذلك ال جيمل االسرتساؿ فيها كالولع هبا، ألف ادلعاين ال تدين لأللفاظ يف  
 ٓنسٌن إىل دؼهت اليت احملسنات كىي ُْكٌل موضوع، كال تنقاد ذلا يف كٌل حٌن.

 العجز كردٌ  كالتصريع، كالسجع، اجلناس :اللفظي البديع أنواع أبرز كمن. اللفظ
 ُٓ.كالتضمٌن كاالقتباس الصدر، على

 الجناس . أ
 : ُٔاجلناس : كلمتاف متشاهبتاف يف اللفظ خمتلفتاف يف ادلعىن. كىو نوعاف

 جناس تاـ .ُ

 اجلناس التاـ: ىو ما اتفقت فيو اللفظتاف يف أمور أربعة :

                                                           
 ُٗص. . كعلومو كتعريفو كأىدافو كتطوره نشأتو البالغة علم. جلو موسى باسلة  ُِ
 َُْ. ص. البالغة. )مطبعة السنة احملمدية، دكف سنة(اإلضاح يف علـو جالؿ الدين السيوطي.  ُّ
 ُِّالشيخ قالش امحد. تيسًن البالغة. ص.  ُْ

 (PDF) ُٗص. . كعلومو كتعريفو كأىدافو كتطوره نشأتو البالغة علم. جلو موسى باسلةُٓ
 ِّْص. أسرار البالغة يف علم البياف. اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين.  ُٔ
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 نوع احلرؼ 
  شكلها 
 عددىا 
 ترتيبها 

  مثاؿ :                    

     ُٕ 
نوع احلرؼ، ساعة( جناس.ألف سواء يف أربعة أمور:  –بٌن )ساعة 

الساعة أكىل معنها يـو شكلها، عددىا، ترتيبها. كلكن خمتلف يف ادلعىن. 
 القيامة أما الساعة ثانية معنها الوقت. 

ـي اللٍَّيل لىوي سيريجه # حىَّتَّ يػىٍغشىاهي اىبيوالسُّريجمثاؿ اآلخر :  كىظىالى
ُٖ  

نوع احلرؼ، سرج( جناس. ألف سواء يف أربعة أمور:  –بٌن )سرج 
سرج أكؿ معنو شكلها، عددىا، ترتيبها. كلكن خمتلف يف ادلعىن. ال

 سرج ثاين معنو الضياء. الالنجـو أما 
 كينقسم اجلناس التاـ إىل قسمٌن : دماثل كمستوىف.

اجلناس التاـ ادلماثل : ىو ما كاف فيو اللفظاف من نوع كاحد كأف يكونا  . أ
 سائل. امسٌن أك فعلٌن.  مثاؿ : سائل اللئيم يرجع كدمعو

 سائل األكىل : من سأؿ، كسائل الثانية : من ساؿ، ككالمها فعل. 
كاجلناس التاـ ادلستوىف : كىو ما كاف فيو اللفظاف من نوعٌن كاسم كفعل.   . ب

 كقوؿ الشاعر : 
 لو زار طيف ذكات اخلاؿ أحياننا # كحنن يف حفر األجداث أحياننا

 ُٗية احلياة، كىو فعل.أحياننا األكىل : مرات، كىو اسم، كأحياننا الثان
                                                           

 ٓٓالرـك : القرآف.  ُٕ
 قصيدة ادلنفرجةإماـ العارؼ باهلل أبٍن الفضل يوسف بن حممد.  ُٖ

 ْٖ -ْٕص. الواضح يف اإلنشاء. د. خليل إبراىيم.  ُٗ
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 اجلناس غًن التاـ .ِ

اجلناس غًن التاـ : ما اختلف فيو اللفظاف يف كاحد من الشركط األربعة 
 أم نوع احلرؼ، شكلها، عددىا، ترتيبها.   اليت ذكرت يف اجلناس التاـ

مثاؿ :                     َِ 

 كاجلناس غًن التاـ على أنواع، منها :

 ما اختلف فيو اللفظاف يف ىيئة احلركؼ )الشكل(.   . أ

اجلناس غًن التاـ ادلصحف : كىو الذم اختلف فيو اللفظاف يف   . ب
 النقط. كقولو تعاىل :

                           

  : الكحف{َُْ} 

 ككقوؿ الشاعر : 

 من ُنر شعرؾ أغرتؼ # كبفضل علمك أعرتؼ

 كمثل قولك : فالف تقي نقي. 

ج. اجلناس الناقص : كىو الذم اختلف فيو اللفظاف يف عدد احلركؼ.  
 كقولو تعاىل : 

                       : القيامة{
ِٗ-َّ} 

 كاجلناس الناقص ثالثة أنواع :

                                                           
  َُ-ٗالقرآف. الضحاء :   َِ
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 ادلردكؼ : كىو ما كانت الزيادة يف أكلو. كقوؿ الشاعر : .ُ

 سلوا قليب غداة سال كتابا # لعل على اجلماؿ لو عتابا
ادلكتنف : كىو ما كانت الزيادة فيو بالوسط كأف تقوؿ :  .ِ

  جدم جهدم.

 ادلطرؼ : كىو ما كانت الزيادة يف آخره. كقوؿ أيب ٕناـ :  .ّ

ديدكف من أيد عواص عواصم # تصوؿ بأسياؼ قواض 
 قواضم. 

د. اجلناس ادلضارع كالالحق : كىو ما اختلف فيو اللفظاف يف نوع احلركؼ 
 كيشرتط أال يكوف بأكثر من حركؼ كاحد. 

 مثاؿ : بيين كبينكم ليل دامس كطريق طامس.
 ذئاب طلس يف ثياب ملس. مثاؿ :

فإف كاف احلرفاف ادلختلفاف متقاريب ادلخرج فهو اجلناس ادلضارع. كما 
يف "دامس" ك "طامس" ك "طلس" ك "ملس"، ألف الداؿ كالطاء 

 خمرجهما كاحد. 

 :  ُِجدكاؿ من خمارج احلركؼ
 مخرج الحروف حروف رقم

احللق : أقص احللق، أم آخره من  ء –ق  . ُ
 جهة الصدر

 احللق : كسط احللق ع –ح  .ِ
احللق : أدىن احللق، أم أقربو إىل  غ –خ  .ّ

 الفم

                                                           
كتاب اإلرشادات ٓنفة الطاٌلب تعليم القرآف لفصل التصويت كالقراءة كالرتتيل. أمحد مطٌهر بن عبد الرمحن ادلرايف.  ُِ
 ّٗجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ص.  –يل العايل معهد سوناف أنب
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اللساف : أقصى اللساف قريبا من  ؽ .ْ
 احللق

اللساف : أقصى اللساف قريبا من  ؾ .ٓ
 جهة الفم. 

يقاؿ حلريف الكاؼ كالقاؼ  . ت
 ذلويتاف نسبة للهاه

 اللساف : أقصى اللساف. م –ش  –ج  .ٔ
الشجرية خلركجها تسمى باحلركؼ 

 من شجر الفم
اللساف : حافة اللساف أم جانبو مع  ض .ٕ

إلتصاقها ّنا حياذيو من األضراس 
 العليا

اللساف : حافة اللساف األمامية مع  ؿ .ٖ
 إلتصاقها ّنا حياذيها من األسناف. 

ف، ر، ؿ، تسمى باحلركؼ  . ث
الذلقيو خلركجها من ذلق اللساف 
ط، د، ت، تسمى باحلركؼ 

عيو خلركجها من النطع أم النط
 جلد غار احلنك األعلى.

اللساف : طرؼ اللساف مع أصوؿ  ف .ٗ
 الثنايا العليا

اللساف : طرؼ اللساف مع أصوؿ  ر .َُ
 الثنايا العليا قريبا من الظهر
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اللساف : ظهر اللساف مع أصوؿ  ط  –د  –ت  .ُُ
 الثنايا العليا

أصوؿ  اللساف : رأس اللساف مع ص –ز  –س  .ُِ
 الثنايا

اللساف : ظهر اللساف مع رؤكس  ظ –ذ  –ث  .ُّ
 الثنايا العليا

الشفتاف : الشفة السفلية مع رؤكس  ؼ .ُْ
 الثنايا العليا

 الشفتاف: ما بٌن الشفتٌن ك  –ب  –ـ  .ُٓ
 

  كإف كاف احلرفاف غًن متقاريب ادلخرج مسي اجلناس الحقنا. كقولو
 تعاىل :

            : اذلمزة{ُ } 
جناس القلب : كىو أف يكوف االختالؼ يف ترتيب احلركؼ. كقوؿ  . ق

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : "اللهم اسرت عوراتنا كآمن ركعاتنا." 

ككقوؿ اآلخر : رحم اهلل امرءنا أمسك ما بٌن فكيو، كأطلق ما بٌن  
 ِِكفيو.

 السجع . ب

السجع ىو توافق الفاصلتٌن يف احلرؼ األخًن، كيكوف مركبنا من فقرتٌن 
اثًلتٌن يف احلرؼ  متَّحدتىًٌن يف احلرؼ األخًن، أك مركَّبا من أكثر من فقرتٌن متمى
األخًن أيضان، كتسمَّى الكلمة الألخًنة من كلِّ فقرة فاصلة، كتيسكَّن الفاصلةي 

الشيطاف  "أنذكاؤمنوف عليو السالـ: دائمان يف النثر للوقف، كقوؿ أمًن ادل

                                                           
 ْٗ-ْٖص. الواضح يف اإلنشاء. د. خليل إبراىيم.  ِِ
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ألمرىم مالكا، كأنذىم لو أشراكا. فباض كفرَّخى يف صدكرىم. كدىبَّ كدىجى يف 
حيجيورًًىم. فنظرى بأعييًنًهم كنىطىقى بألسنتهم. فػىرىًكبى هبم الزَّلىلى، كزىينى ذلم اخلىطىل، 

 ِّسانو."فعل من قد شىرًكوي الشيطافي يف سلطانو، كنطقى بالباطل على ل
السجع ىو توافق الفاصلتٌن من النثرعلى حرؼ كاحد، كىذا معىن قوؿ 

 السكاكى: "اإلسجاع يف النثر كالقوايف يف الشعر."
 

ِْكىو ثالثة أنواع : مطرؼ، كمتواز، كترصيع. . أ
 

كموطن السجع النثر، كقد يكوف يف الشعر مثل قوؿ األبوصًنم يف مدح 
 و : أمجل ادلعادلٌن عليو صلوات اهلل كسالم

، كالٌدىًر يف مًهىمو  ، كالبدًر يف شرؼو # كالبحًر يف كرـو  ِٓكالٌزىر يف ترؼو
 السجع ادلطرؼ .ُ

ألف الفاصلتٌن: إف اختلفتا يف الوزف فهو السجع ادلطرؼ. كقولو 
 تعاىل :

                  

 {ُْ-ُّ}سورة نوح : 
 السجع الرتصيع .ِ

فإف كاف ما يف إحدل القرينتٌن من األلفاظ، أك أكثر ما فيها، مثلما 
 يقابلو من األخرل يف الوزف كالتقفية، فهو الرتصيع. كقوؿ احلريرل :

 ِٔ"فهو يطبع األسجاع َنواىر لفظو، كيقرع األمساع بزكاخر كعظو"
 

                                                           
 (PDF) ِّٖالبالغة ادليسَّرة. مركز نوف لتأليف كترمجة. ص.   ِّ
  ُّّ. ص. اإليضاح يف علـو البالغةخطيب القزكيىن. ِْ
 ُْٓالبالغة. ص. الشيخ قالش امحد. تيسًن  ِٓ
 ِّّ-ُّّ. ص اإليضاح يف علـو البالغةخطيب القزكيىن. ِٔ
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 السجع ادلتوازم .ّ

األخًنتٌن الوزف مع  كالسجع ادلتوازم ىو أف يراعى يف الكلمتٌن
 كقولو تعاىل :  ِٕاتفاؽ احلرؼ األخًن منهما.

             : سورة الغاشية{ُّ-
ُْ}ِٖ 

 كقد قسِّم السجع إىل ثالثة أقساـ :  . ب
أف يكوف الفصالت متساكيٌن، ال يزيد أحدمها على اآلخر،  .ُ

كأمثلتو كثًنة يف القرآف الكرًن، كىو أشرؼ السجع. كمن ذلك 
قوؿ الشهاب حممود يف رسالة البندؽ : فربزنا زمشس األصيل 

 ْنود بنفسها، كتشًن من األفق الغريب إىل جانب رمسها. 

ِ. ، كإال استنكره كعد  أف يكوف الفصل الثاين أطوؿ من األكؿ قليالن
 عيبنا، فمن ذلك قوؿ ابن األثًن يف كصف صديق : 

الصديق من مل يعتض عنك ِنالف، كمل يعاملك معاملة حالف، 
 كإذا بلغت أذنو كشليو أقاـ عليها حد سارؽ أك قاذؼ. 

أف يكوف الفصل الثاين أقصر من األكؿ، كقد عده البالغيوف  .ّ
عيبنا.

ِٗ 

قيل : كأحسن السجع ما تساكت قرائنو، كقولو تعاىل :       

               : {. مث ما َّ-ِٖ}سورة الواقعة
: طالت قرينتو الثانية، كقولو                

   :{ أك الثالثة، كقولو تعاىل: ِ-ُ}سورة النجم     

                                                           
  ِٓص.الواضح يف اإلنشاء. خليل إبراىيم.  ِٕ
 ُْ-ُّسورة الغاشية : القرآف الكرًن.  ِٖ
 ِٓ-ُٓص.الواضح يف اإلنشاء. خليل إبراىيم.  ِٗ
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        :{، كقوؿ أيب الفضل ادليكاىل ُّ-َّ}سورة احلاقة
 َّ: "لو األمر ادلطاع، كالشرؼ اليفاع، كالعرض ادلصوف، كادلاؿ ادلضاع."

 الموازنة . ج

 كاجلرس دكف احلرؼ األخًن. مثاؿ :ادلوازنة ىي تساكم الفواصل يف الوزف 
 قاؿ تعاىل : .ُ                   

                             

  : سورة الفجر{ُٗ-ِِ} 

قاؿ تعاىل :  .ِ                       

                

 {ُِ-ٗ}سورة النباء : 
 االقتباس . د

االقتباس من قػىبىسى  كأىقػٍبىسى ّنعىن أىعطىى، كاقػٍتىبىٍستي منو علمنا، أىٍم : 
استفدتو. عيرؼ ىذا الفىٌن قدديا باالستفادة منذ عهدو بعيد، ككانوا ييطلقوف 
عليو اسم "اخليطبة" كاخلطبة اليت ال توٌشح بالقرآف الكرًن تيسمَّى "برتاء" قاؿ 

رجالن يقوؿ لبعضهم : ىذا الفَّت  عمراف : "مررتي ببعض اجملالس فسمعتي 
 ُّأىخطبي العرب لٍو كاف يف خطبتو شيءه من القرآف". 

االقتباس ىو تضمٌن الكالـ شيئنا من القرآف الكرًن أك احلديث 
كمن غًن تنبيو على األصل ادلأخوذ منو كجيوز أف يغًن يف األصل  ِّالشريف.

احلديث يعين على قليال. أم ال على طريقة أف ذلك الشيء من القرآف أك 

                                                           
 ِّّ. ص. اإليضاح يف علـو البالغةخطيب القزكيىن. َّ
 ُْٗص. ادلعجم ادلفصٌل يف علـو البالغة البديع كالبياف كادلعاين. الدكتورة إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم.  ُّ
 ِْٔيف أصوؿ القواعد كاإلعراب كالبالغة كالعركض. ص.  –النور ادلضيء تاج الدين عم علي.  ِّ



13 
 

كجو ال يكوف فيو إشعار بأنو منو كما يقاؿ يف أثناء الكالـ قاؿ اهلل كذا كقاؿ 
 ّّالنيب كذا.

مثاؿ : سىتىٍبًقي ذلىىا ين ميٍضًمري القىٍلب كاحلشا # سىرًيٍػرىةه كيد "يػىٍوـى تػيٍبلى 
 السَّرىائًر" 

 انواع االقتباس : 
 التغيًناالقتباس من القرآف الكرًن مع عدـ  .1

 : قاؿ ابن الركمي
 لئن أخطأتي يف مدحيػ ... ػك ما أخطأتى يف منعي

 لقد أنزلتي حاجايت ... بواد غًن ذم زرعً 
 االقتباس من القرآف الكرًن مع التغيًن .2

 :  قاؿ ابن سناء ادللك
 "باًخعه نػىٍفًسي على آثارًىمٍ "رحلوا فلستي مساًئالن عن دىارًىٍم ... أىنا 

 يث الشريف مع عدـ التغيًناالقتباس من احلد .3

 : ز قاؿ أبو جعفر األندلسي
 ال تعاًد الناسى يف أكطاهنمي ... قٌل ما ييرعى غريبي الوطنً 
 كإذا ما عشت عيشان بينهم ... خالًق الناسى ِنلقو حسنً 

 االقتباس من احلديث الشريف مع التغيًن .4

 :  قاؿ الصاحب بن عباد
 من اذًلجراًف مقبلىةن اًلىيناأىقوؿي كىقد رىأىيتي لىوي سحابان ... 

كىقد سىحَّت عىواديها هًبطلو ... حىوالينا الصدكد كىال عىلىينا
ّْ 

                                                           
الشيخ امحد الدمنهورل. ص. العلمة الشيخ خملوؼ بن حممد البدكل ادلنياكل على شرح حلية اللب ادلصوف للعالمة   ّّ

َُٖ 
34

 http://vb.chatal3nabi.com/t157919/#.VSmwYY5etdg 
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كتنبيو من كتاب تيسًن البالغة للشيخ أمحد قالش : االقتباس منو مقبوؿ   
شريف، كمنو مردكد سخيف، فادلقبوؿ ما كاف أديبا نافعا يف احلكمة مهٌذبا 
لألخالؽ. كامردكد بل احملرـٌ ما كاف للغزؿ ادلاجن دما فيو استخفاؼ بالدين 

 كإسفاؼ. 

 الّتضِمين   . ه

"استعارتك األنصاؼ كاألبيات من التضمٌن عند علماء البالغة ىو : 
غًنؾ، كإدخالك إيَّاه يف أثناء أبيات قصيدتك". كقد أعطى الزَّركشٌي 
للتَّضمٌن معىن خيتلف عن اآلخرين، فقاؿ : "ىو ًإعطاء الٌشيء معىن الٌشيء، 
كتارةن يكوف يف األمساء كيف األفعاؿ كيف احلرؼ، فأٌما يف األمساء فهو أف 

 م اإلفادة معىن االمسٌن مجيعنا كقولو تعاىل :تضٌمنى امسنا معىن اس
                

 {َُٓ}سورة األعراؼ : 
ضمنى "حقيق" معىن "حريص" ليفيد أنَّو حمقوؽ بقوؿ احلق كحريص عليو. 

مجيعنا، كأٌما األفعاؿ فأف تضمِّنى فعالن معىن فعل آخر كيكوف فيو معىن الفعلٌن 
كذلك بأف يكوفى الفعل يتعدَّل ُنرؼ فيأيت متعٌدينا ُنرؼ آخر ليس من عادتو 
 : التَّعدِّم بو فيحتاج إمَّا إىل تأكيل الفعل لبصٌح تعٌديو بو". كأضاؼ قائالن

 "كالٌتضمٌن البالغٌي ىو استعارة كالـ األخًن كإدخالو يف الكالـ اجلديد".
ابو "البديع يف نقد الشعر" : "اعلم أفَّ كعرٌفو أيسامة بن منقذ فقاؿ يف كت

 ّٓالٌتضمٌن ىو أف يتضمَّنى البيت كلمات من بيتو آخر".
كالشيخ أمحد قالش يف كتابو "تيسًن البالغة"  يقوؿ أف التضمٌن  ىو تزين 

 الشيء من شعر الغًن بدكف التنبيو على األصل. مثل:
 ين، كىأىمَّ فػىَّتى أىضىاعىوا"عىلىى أىينِّ سىأيٍنًشدي ًعٍندى بػىٍيًعي # "أىضىاعيوٍ 

                                                           
 ّٕٓص. ادلعجم ادلفصٌل يف علـو البالغة البديع كالبياف كادلعاين. الدكتورة إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم.  ّٓ
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تكوف ىذه الٌصنعة بأف : "الٌتضمٌن بقولو كعٌرؼ رشيد الٌدين الوطواط
يف شعره على  يدخل الٌشاعرال على سبيل الٌسرقة مصراعا أك بيتا أك بيتٌن

سبيل الٌتمٌثل كالعارية من قوؿ شاعر آخر، كجيب أف يكوف بيت الٌتضمٌن 
صرحية على الٌتضمٌن ُنيث تزكؿ هتمة الٌسرقة  مشهورا، كأف تكوف ىناؾ إشارة

 ". عن الٌشاعر لدل سامعيو
 :ادلثاؿ "قاؿ األخيطل 

 (.كلقد مسا للخرمي فلم يقل يـو الوغى )لكن تضايق مقدمي

مضٌمن من قوؿ عنرتة بن شداد إذ يقوؿ يف ( لكن تضايق مقدمي) فقولو
 :معلقتو

 ّٔمقدمي إذيتقوف يب األسٌنة مل أخم عنها كلكيٌن تضايق

 التسميط . و

ـى فيو اخلرز، كإاٌل فهو ًسٍلك. كمسَّطى  التسميط من السِّمط: اخليط ما دا
الشَّيء: علَّقو كلزمو. كعرٌفو ابن معصـو يف كتابو "أنوار الرَّبيع" فقاؿ: "ىو 
عبارة عن أف جيعلى الشاعر البيت من قصيدة، أك كلَّ بيت منها، أربعة أقساـ، 

 افية يف الرَّابع". ثالثة منها على سجع كاحد، مع مراعاة الق
كقد جاء الٌتربيزم يف كتابو "الوىف" بتعريف الٌتسميط، فقاؿ : "التسميط 
اعتماد الشَّاعر تصيًن مقاطع األجزاء يف البيت، على سجع، أك شبيو بو،  أك 
من جنس كاحد يف التَّصريف كالٌتمثيل، كمسيِّي تسميطنا تشبيهان بادلسىٌمط يف 

 بقوؿ امرلء القيس: }الطويل{ نظمو". كمثَّل ذلذا الفنٌ 
 ّٕكجلموًد صٍخرو حطَّوي السٍَّيلي من عىلً  ًمكىرٍّ ًمفىرٍّ ميٍقًبلو ميٍدبرو معان 

 

                                                           
36

 http://tarbia.collegesforums.com/t2483-topic 
 ُّٔص. ادلعجم ادلفصٌل يف علـو البالغة البديع كالبياف كادلعاين. الدكتورة إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم.  ّٕ
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 ذ.  المواربة 
، أك    ىػػػي أف جيعػػػلى ادلػػػتكلِّمي كالمىػػػو ُنيػػػثي ديكنػػػوي أفٍ ييغيػِّػػػرى معنػػػاهي بتحريػػػفو

.أك غًنمًها، لًيىٍسلمى من ادلؤاخذًة ، كقوؿ أيب نواس    :تصحيفو

 لىقىٍد ضىاعى ًشٍعرًم عىلىى بىاًبكيٍم ... كىمىا ضىاعى ديرٌّ عىلىى خىاًلصىٍو 
: مل أقٍل إال:  فلما أينكرى عليو ذلك، قاؿ أبو نواسي

ّٖكما ضاء عقده على خالصىو             لقد ضىاءى ًشٍعرم على بابكم
 

 حسن االبتداء . خ
اللفظ، حسن حسن االبتداء ىو أف جيعل ادلتكلم مبدأ كالمو عذب 

السبك، صحيح ادلعىن، فإذا اشتمل على إشارة لطيفة إىل ادلقصود مسِّي 
 "براعة االستهالؿ"، كقولو يف هتنئة بزكاؿ مرض }البسيط{ :

ـي  ٍجدي عيًفيى ًإٍذ عيوًفيتى كالكىرى
ى
  ّٗكزاؿى عنكى إىل أعداًئكى السَّقىمي. ادل

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
38 http://withsofty.blogspot.com/2012/05/blog-post.html  

 ُُٖص. شرح فضيلة الشيخ العاٌلمة اللغوم حممد بن صاحل ادلعثيمٌن .  –دركس البالغة حفين ناصف كأخواتو.  ّٗ
(PDF) 
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 الباب الثالث

 هاعرض البيانات وتحليل

 محّمد زين الّدين عبد المجيد الصولتي األنفناني اإلندونيسيسيرة  .1

ىو الشيخ زلمد زين الدين عبد اجمليد بن عبد اجمليد. ولد بقرية فنشور يف ناحية  
من رابع األّول سنة   ٚٔيف تاريخ  (NTB) الغربيةسلونج لومبوك الشرقية نوسا تنكرا 

مة ير بالشيخ مؤمنة واسم أّمو حلابوه الشيخ عبد اجمليد واشته ٔم. ٜٙٓٔه /  ٕٖٗٔ
لومبوك الشرقية أيضا. ىو أصغر االخوة  (Kelayu)الّسعديّة احلاجة من قرية كياليو 

الستة. اسم أخيو زلمد عبور واسم أخواتو سيت شربيٍت وسيت حيالة وسودة ومشيطة. ىو 
 ولد صادق وذكّي وصاحل منذ صغره.  

سبع مرّات، ومن زوجاتو حسنة و سيت نكح الشيخ زلمد زين الدين عبد اجمليد  
فاطمة احلاجة ورحيان احلاجة وسيت جوىرية احلاجة وسيت رمحة اهلل احلاجة وعدنية احلاجة 
وبق. سيت ظهرية احلاجة. ولكن نسبو من زوجتُت فقط، سيت جوىرية احلاجة وسيت رمحة 

ورحيانون احلاجة اهلل احلاجة. ومنهما بنتان سيت روحون احلاجة بنت سيت جوىرية احلاجة 
  ٕبنت سيت رمحة اهلل احلاجة.

بدأ دراستو من أسرة. درستو أّمو بالصرب وكذلك أبوه. طلب أبوه األساتيذ لتعليم  
العلوم الدينية لو. وفوض أبوه للشيخ شراف الدين من فنشور والشيخ عبد اهلل احلاج من  

 كياليو. 

من عمره، دخل إىل ادلدرسة الّرعّية احلكومية  ٜم  عندما بلغ  ٜٙٔٔيف سنة   
(SR)  م.  ٜٜٔٔلومبوك الشرقية أربعة مددا أي حىت 

                                                           
1
Dr. H. Masnun,MA. Tuan guru KH. Muhammad Zaenuddin Abdul Madjid-Gagasan dan 

gerakan pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat, Pustaka Al-Miqdad, 2007. Hal. 16 
2
 Muhammad Taisir. Mutiara Keramat Nusa Tenggara Barat-Biografi Maulana Asy-

Syaikh TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid, Yogyakarta: Multi Presindo, 2014. Hal. 32-34 
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م، ىو ذىب إىل مّكة  ٖٕٜٔه /  ٖٔٗٔمن عمره، يف السنة  ٚٔحينما  
ل إىل ادلكّرمة للطلب العلم. ىو يدرس إىل الشيخ مرزوقي الفلمباين يف أّول مرّة. مث يدخ

 الصولتية.مدرسة 

بن خليل الرمحن الكَْتانوي،  اهلل ةالشيخ زلمد رمح( الصولتيةأسس ىذه ادلدرسة )
الذي جاء إىل ٖ-رضي اهلل عنو  -الذي ينتهي نسبو إىل اخلليفة الثالث عثمان بن عفان 

، ومل تكن ىناك احلرم ادلكيريس يف ، وأذن لو بالتداذلندمن  ه  ٕٗٚٔعام  مكة ادلكرمة
، ادلسجد احلرامول مدرسة على نفقتو اخلاصة ومبفرده يف فأسس أ مكةمدرسة منهجية يف 

الدراسة كما  إال أن وجود مدرسة يف زليط احلرم اليؤدي الغرض ادلنشود من حيث تنظيم 
اهلل وذلك على غرار مدارس اذلند اإلسالمية العريقة وغَتىا  ةكان يتطلع الشيخ زلمد رمح

من ادلدارس اإلسالمية ادلنتشرة يف ذلك العهد يف بعض البلدان العربية، وقام أحد أمراء 
وتربع ببعض األماكن من داره وانتقلت مدرسة  مكة ادلكرمةاذلنود ادلهاجرين وادلقيمُت يف 

اهلل إىل ىذه الدار مشكلة نواة مدرسة مستقلة على هنج جديد، والتحق  ةالشيخ رمح
حىت ضاقت أماكن الدار بالطالب فعاد  مكة ادلكرمةعدد كبَت من الطلبة من أىل 

، وترامت أخبار ىذه ادلدرسة اجلديدة ادلسجد احلرامالشيخ ونقل نصف طالبو إىل 
كانت قد قدمت يف موسم  صولت النساءوعلمت باألمر امرأة ثرية من اذلند تسمى 

اهلل يف ذلك فعرض عليها  ةوأرادت إقامة رباط فاستشارت الشيخ رمح ىـٜٕٛٔعام  احلج
بأن مكة مليئة باألربطة ولكن ليس هبا مدرسة يتعلم فيها أبناء ادلسلمُت، فحبذت 
الفكرة، وتربعت بقسط وافر من ماذلا اخلاص وشيدت ادلدرسة يف حي اخلندريسة حبارة 

 ة، وانتقل الطالب ودرسوا مدرسة الشيخ رمحىـٜٕٓٔسجد احلرام يف عام الباب جوار ادل
وختليداً لذكرى ىذه ادلرأة واعًتافاً جلميلها أطلق ادلؤسس اسم  اهلل إىل ىذه البناية اجلديدة،
 ٗالصولتية على ىذه ادلدرسة.

                                                           
3
 : http://www.alukah.net/culture/0/51877/#ixzz3WL4hjts6 

4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
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 ٕٔدرس الشيخ زلمد زين الدين عبد اجمليد الصوليت األنفناين اإلندونيسي فيها  
م جنح من  ٖٖٜٔه /  ٖٔ٘ٔعاما باجلّد والنشيط، قرأ الكتب كل وقت. ويف سنة 

متازة يف مدرسة الصولتية.  ادل متازة. إنو ىو احد من الدرجةادل ادلدرسة الصولتية بالدرجة
عدنان أن يُطبع شهادة مجيع الطلبة الصولتية إال شهادة كما قال الشيخ عفيف الدين 

الشيخ زلمد زين الدين، فكاتب شهادتو كتبها اخلطاط من مكة يعٍت الشيخ داود الرماين 
 ٘على توصية مدير الصولتية الشيخ سليم رمحة اهلل والتوقيع من مجيع ادلعّلمُت.

ومدرسة الصولتية  ومن العلماء الذين يعلموه، وبالخصوص في المسجد الحرام . أ
 مما يلي:

 العامل العالمة الشيخ الكبَت موالنا الشيخ حسن بن زلمد ادلشاط .ٔ
 العامل العالمة الفقيو موالنا الشيخ عمر باجنيد الّشافعي .ٕ

 العامل العالمة الفقيو موالنا الشيخ زلمد سعيد اليمٍت الشافعي .ٖ

 ادلالكيالعامل العالمة ادلتفّنُت سيبويو زمانو موالنا الشيخ علي  .ٗ

 موالنا الشيخ مرزوقي الفلمباين .٘

 موالنا الشيخ ابو بكر الفلمباين .ٙ

 موالنا الشيخ حسن مجيب  الشافعي .ٚ

 العامل العالمة ادلفّسر موالنا الشيخ عبد القدير ادلنديلي الشافعي .ٛ

 العامل العالمة الصويف موالنا الشيخ سلتار بتاوي الشافعي  .ٜ

 عبد اهلل البخاري الشافعي العامل العالمة احملّدث موالنا الشيخ  .ٓٔ

 العامل العالمة احملّدث موالنا الشيخ عمر محدان احملراسي ادلالكي .ٔٔ

العامل العالمة احملّدث موالنا الشيخ عبد الّسّتار الصّديقي عبد الوّىاب  .ٕٔ
 الكوطي ادلالكي 

                                                           
5
 Muslihan Habib,M.Ag & H. Mursyidin Zuhdi, SS, M.Pdi. Hizib &Thariqat Hizib 

Nahdlatul Wathan-Alternatif Tasawuf Modern, Jakarta : Pondok Pesantren NW Jakarta, 2012.  

Hal. 50 
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 العامل العالمة احملّدث موالنا الشيخ عبد القدير الشبلي احلنفي  .ٖٔ

يب الصويف موالنا الشيخ السّيد زلمد آمُت الكتيب العامل العالمة األد .ٗٔ
 احلنفي

 العامل العالمة موالنا الشيخ زلسن ادلوساوى الشافعي .٘ٔ

 العامل العالمة الفلقي موالنا الشيخ خليفة ادلالكي .ٙٔ

 العامل العالمة موالنا الشيخ مجال ادلالكي .ٚٔ

 العامل العالمة الصاحل زلمد صاحل الكلنتاين الشافعي  .ٛٔ

 العامل العالمة الصرف موالنا الشيخ سلتار سلدون احلنفي  .ٜٔ

 موالنا الشيخ سليم كيأجنور الشافعي  .ٕٓ

 موالنا الشيخ السيد أمحد دحالن صدقة الشافعي  .ٕٔ

 العامل العالمة ادلؤرِّخ موالنا الشيخ سليم رمحة اهلل ادلالكي  .ٕٕ

 موالنا الشيخ عبد الغاين ادلالكي .ٖٕ

 لطوباين اجلَزيري ادلالكيموالنا الشيخ السيد زلمد عريب ا .ٕٗ

 موالنا الشيخ عمر فروق ادلالكي  .ٕ٘

 موالنا الشيخ الواعد الشيخ عبد اهلل الفرسي .ٕٙ

 موالنا الشيخ مّلى موسى  .ٕٚ

 وغَت ذلك  .ٕٛ

ودرس علوم التجويد والقرآن وقراءات السبعة يف : الشيخ مجال مرداد اإلمام 
أىل القرآن والقصيدة يف مقام اإلمام حنفي يف مسجد احلرام، والشيخ عمر أربعُت 

ادلشهورة، والشيخ عبد اللطيف القارئ والشيخ الكبَت قراءات السبعة يف ادلدرسة 
الصولتية، والشيخ زلمد عبيد ادلدير الشيخ الكبَت يف علم التجويد ادلشهور يف مكة 

 واآلخر. 
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أما علم الفقو والتسوف والتوحيد وأصول الفقو والتفسَت درسها يف : العاّلمة 
خ عمر ََبُنَـْيد الشافعي، العاّلمة الشيخ زلمد سعد اليمٍت، العاّلمة الشيخ سلتار الشي

بيتاوي، العاّلمة الشيخ عبد القدير ادلنديلي، العاّلمة الفقيو الشيخ عبد احلميد عبد 
َسوى، العاّلمة األديب الشيخ عيد اهلل 

ُ
الّرب اليمٍت، ادلتفّنُت العاّلمة السيِّد زلسن ادل

 لفريسي. اذلهَجي ا
وأما علم العروض يدرس يف: العاّلمة الشيخ عبد الغاين القاضي والعاّلمة 

 األديب السّيد زلمد أمُت الكتب. 
درس علم الفلك إىل موالنا الشيخ سليم جيئنجور والعليم العاّلمة الفلكي 
موالنا الشيخ خليفة ادلالكي والعاّلمة السيِّد أمحد دحالن صدقة الشافعي، وغَت 

   ٙذلك.
 ومن تأليفاتو مما يلي:   . ب

  يف اللغة العربّية: رسالة الّتوحيد )الفرائد(، ُسّلم اذلجاء يف شرح سفينة الّنجاة
)فقو(، هنضة الزينّية، التحفة األنفنانّية شرح هنضة الزينّية )الفرائد(،الفواقو 

حات على النهضيهة )الفرائد(، معراج الصِّبيان إىل مساء علم البيان )بالغة(، النـهفَ 
التقريرة الثانية )بالغة(، نَيل األنفال )علم احلديث(، حزب هنضة الوطن وهنضة 

 البنات )الدعاء واألوراد(، طريقة حزب هنضة الوطن )الدعاء واألوراد(.

  والّصلوات: الّصالة هنضتُت، الّصالة هنضة الوطن، الّصالة مفتاح باب رمحة
 واألخرى.اهلل، الّصالة ادلبعوث رمحة للعادلُت، 

   واألناشيد : أنت يا فنجور بلدي، إمامنا شافعي، يا فىت ساساك، أحال بوفد
 الزيرين، تنوهر، وغَته.

  ويف اللغة اإلندونيسيا والسهَسكّيا : باتو عومفال(Batu Ngompal)  وأناك
 ٚوغَته. (wasiat-wasiat)، والوصايا (Anak Tunggal)تونكال )علم التجويد( / 

                                                           
6
 Muhammad Taisir. Mutiara Keramat Nusa Tenggara Barat-Biografi Maulana Asy-

Syaikh TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid, Yogyakarta: Multi Presindo. Hal.75-76 
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 محمد زين الدين عبد المجيد الصولتي األنفناني اإلندونيسي: . جهاد شيخج
كان الشيخ زلمد زين الدين عبد اجمليد الصوليت األنفناين اإلندونيسي يبٍت 

من مجادي اآلخر سنة   ٘ٔم. مث يف التارخ   ٖٜٗٔمعهد اجملاىدين يف سنة 
م، كان يبٌت مدرسة هنضة الوطن الدينية  ٖٜٚٔأغوستوس  ٕٕه /  ٖٙ٘ٔ

 اإلسالمية خاصة للبنُت. 
م، كان  ٖٜٗٔأبريل  ٕٔه /  ٕٖٙٔمن ربيع األخرسنة  ٘ٔمث يف التارخ 

يبٌت مدرسة هنضة البنات  الدينية اإلسالمية. مها ادلدرستان األوالن يف جزيرة 
 لومبوك. وباخلصوص يسمى ادلدرستان مبعهد در النهضتُت هنضة الوطن. 

ة من مدرستُت أي مدرسة هنضة الوطن كان ادلدارس الفروعي  ٕٜ٘ٔويف سنة 
الدينية اإلسالمية ومدرسة هنضة البنات الدينية اإلسالمية كثَتة. وكان من ىذه 
ادلدرسة بناىا ادلتخرجون من جزورة ادلختلفة ويزيد كل يوم حىت اآلن. ليس يف 

 إندونيسيا فقط، ولكن يف خارجية إندونيسيا أيضا.
الصوليت األنفناين اإلندونيسي عامل وىو  الشيخ زلمد زين الدين عبد اجمليد

 : ٛحيصل على كثَت من الوظائف، منها
  ٖٜٗٔبٍت معهد اجملاىدين سنة 
  ٖٜٚٔبٍت مدرسة هنضة الوطن الدينية اإلسالمية سنة 

  ٖٜٗٔبٍت مدرسة هنضة البنات الدينية اإلسالمية سنة 

  ٜ٘ٗٔرائد حرِّيّة اإلندونيسي يف لومبوك سنة 

 ا رائد ىجوم النيج(NICA)  ٜٙٗٔلومبوك الشرقية سنة 

  ٜٚٗٔجعل أمَت احلاج يف إندونيسي الشرقي سنة/ٜٔٗٛ 

  ٜٛٗٔجعل وفد إندونيسي الشرقي  إىل السعودية سنة /ٜٜٔٗ 

                                                                                                                                                               
7
 Dr. H. Masnun, MA. Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (Gagasan 

dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat). Hal. 34-36 
8
 http://www.muslimedianews.com/2013/09/manaqib-tuan-guru-kh-muhammad-

zainuddin.html#ixzz3GkKnmFyd  

http://www.muslimedianews.com/2013/09/manaqib-tuan-guru-kh-muhammad-zainuddin.html#ixzz3GkKnmFyd
http://www.muslimedianews.com/2013/09/manaqib-tuan-guru-kh-muhammad-zainuddin.html#ixzz3GkKnmFyd
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  ٜٓ٘ٔالقنصلّية هنضة العلماء سوندى الصغَت سنة 

  اجمللس اإلستشاري مشومي(Masyumi)  ٕٜ٘ٔلومبوك سنة 

  ٖٜ٘ٔبٍت مؤسسة هنضة الوطن سنة 

  آمرPBNW  ٖٜ٘ٔاألول سنة 

 واآلخر 

 منها :، (RI)وكانت شهادة تقديّتو على خدمتو يف بالد اجلمهوريّة اإلندونيسّية 

  حصل الشيخ زلمد زين الّدين على مثاق اإلحًتام وميدالِّية  ٜٜ٘ٔسنة
 الكفاح البناء للحكومة مجهورية اإلندونيسية. 

  مع  ٕٓٓٓنوفمرب  ٗٔيف التارخKEPRES RI  ٜٜٔرقم /TK/  سنة
، ادلكّرم الشيخ عبد الرمحن واحد )الرئيس مجهور اندونيسي( يهُب ٕٓٓٓ

على وظيفتو مبؤسس  Piagam Tanda Kehormatan Bintang Maha Putraلو 
هنضة الوطن الدينية اإلسالمية يف فنشور )أنفنان( إندونيسيا، وبزعيم اجملاىد 

سنة  (MPR)الشُّوَرى الّشعبيهة / الكفاح التحريري، وعضو سابق من رللس 
ٜٔٚٔ – ٜٕٔٛ . 

وتويف يف نفس ادلكان من مولده أي قرية فنشور سلونج لومبوك الشرقية يف 
من اكتوبَت  ٕٔه/  ٛٔٗٔمن مجاديل االخَت سنة  ٕٓليلة يوم الّثالثاء، تاريخ 

 يف السنة اذلجرية. ٗٓٔم وعمره  ٜٜٚٔ

 

 

 المجيد الصولتي األنفناني اإلندونيسي :د.  المدح للشيخ محمد زين الدين عبد 

  ترصيع، األديب األريب موالنا احلسيب النسيب العالمة السيد زلمد أمُت الكتيب
رمحو اهلل تعاىل : "بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العادلُت والصالة 
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والسالم على أشرف ادلرسلُت سيدنا زلمد وآلو وصحبو أمجعُت. أمابعد فقد 
ت على "معراج الصبيان إىل مساء علم البيان" لألستاذ اجلليل الشيخ زلمد اطّلع

زين الدين ابن احلاج عبد اجمليد الفنشور مؤسس هنضة الوطن الدينية اإلسالمية 
 يف فنشور )أنفنان( إندونيسيا فأشكره وأحييو هبذه األبيات:

 

يِن يف َفْضِلِو #  السهاِمي ويف نـُْبِلويف رَلِْدِه  لِّلِو َزْيُن الدِّ
ْكُنوِن يف َأْصِلوِ  َلُو َيٌد بـَْيَضاُء َدلهْت َعَلى #

َ
 َجْوَىَرِة ادل

 َقْد َضمهِت الشهْكَل إىَل َشْكِلوِ  َلُو تَآلِْيٌف َكَزْىِر الرُّبَا #
ُب يف ِظلِّوِ  يف َساَحِة الِعْلِم َلُو َمْعَهٌد #  اَل يـَبـْرَُح الطُّاله

َهُض بِ   ِبَذِلَك ادلِْعرَاِج ِمْن قـَْوِلوِ  النهْشِء ِإىَل ُمْستَـَوى #يـَنـْ
 يف أَنـَْفَناَن الِعْلَم يف أَْىِلوِ  فَاهللُ يـُْبِقْيِو َويـُْعِلي ِبِو #
 ِٜمْن َحَرِم الَكْوِن ِإىَل ِحلِّوِ  َتَِيهًة َكاْلِمْسِك َمْنُشْوَرًة #

  وقال موالنا الشيخ حسن زلمد ادلشهاط : "َما َدَعْوُت ِإاله َوَأْشرَْكُت َزْيَن الدِّين
 َمِعْي" و "أَنا اِحبُّ َمن حُيبَُّك" 

  وقال الشيخ السّيد زلمد علوي : "ما من اىل العلم ال حيًتمون وال يعرفون
 ٓٔالشيخ زلمد زين الدين  عبد اجمليد الصوليت األنفناين اإلندونيسي.

 

  عرض البيانات وتحليلها .2

 
 ىيَّا َغُنوا َنِشيَدنَا . أ

                                                           
ص.  حزب هنضة الوطن وحزب هنضة البنات.الشيخ زلمد زين الدين عبد اجمليد الصوليت األنفناين اإلندونيسي.  ٜ

ٕٕٕ-ٕٕ٘  
10

 Muhammad Taisir. Mutiara Keramat Nusa Tenggara Barat-Biografi Maulana Asy-

Syaikh TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid. Hal. 64 
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 ىيَّا َغُنوا َنِشيَدنَا
 يَا فـَىَت َساَسْك بِإْنُدونِيِسَيا َىيها َغُنوا َنِشيَدنَا #

 بـَلِِّغ األَيهاَم َواللهَياِلَ 
 ُكلَُّنا َعَلى الَوَفا ََنُْن ِاْخَواُن الصهَفا #

 فَاْسَتِعْذ حِبِْزبَنا حَيْيَ 
 ال ال ال ال ُُنَاِل  ال ال ال ال نـَُباِل #
 ال خَيَْشى ِمن ُخُصومِ  َمن َيْسَعى لِْلَمَعاِل #

 إنُدونِيِسَيا
 يَا إَتَِّاْدى أَنِت َرمزُاإلَتَِّاِد #

 َساَسك اِنُدونِيِسَيا
 َلَك الِفَدا يَا إَتَِّاِدي إىل األمام ِسر ال تـَُباِل #

 َتليلها :   
 جناس  .ٔ

 ومن االبيات اليت فيها جناس، ىي : 

 " ََنُْن ِاْخَواُن الصهَفا # ُكلَُّنا َعَلى الَوفَا"
 " ال ال ال ال نـَُباِل # ال ال ال ال ُُنَاِل"

 " أَنِت َرمزُاإلَتَِّاِد # يَا إَتَِّاْدى" 
كانت اللفظان ادلشاهبان أي بُت الصهَفا والَوفَا، بُت نـَُباىِل وُُنَاىِل، بُت 

 إَتَِّاِد وإَتَِّادى.  
الَوفَا( جناس: كلمتان متشاهبتان يف اللفظ وسلتلفتان يف  –بُت )الصهَفا  . أ

ادلعٌت. الصهفا معناه اخلالص أما الوفا معناه يُفى بالعهد. وىو جناس غَت 
التام ألن اختلف فيو اللفظان يف واحد من الشروط األربعة : نوع احلرف 

الوفا( جناس غَت التام الناقص ألن  –الصهَفا وشكلها وعددىا وترتيبها. )
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اختلف فيو اللفظان يف نوع احلروف ويشتمل على جناس غَت التام الالحق 
 و( غَت متقاريب ادلخرج.  -ألن احلرفان )ص 

ُُنَاِل( جناس: كلمتان متشاهبتان يف اللفظ وسلتلفتان يف  –بُت )نـَُباِل  . ب
أما ُُنَاِل معناه شعور باإلقتناع. وىو جناس غَت ادلعٌت. نـَُباِل معناه ِاىَتمه ِب 

التام ألن اختلف فيو اللفظان يف واحد من الشروط األربعة : نوع احلرف 
وشكلها وعددىا وترتيبها. وىو خيتلف على نوع احلرف ويشتمل على 
جناس غَت التام ادلضارع ألن احلرفان ادلختلفان متقاريب ادلخرج أي الباء 

 واحد أي من شفتُت.  وادليم سلرجهما
إَتَِّادى( جناس: كلمتان متشاهبتان يف اللفظ وسلتلفتان يف  –ج. بُت )إَتَِّاِد 

اد. وىو جناس غَت  ادلعٌت. إَتَِّاِد معناه الوحدة أما إَتَِّادى معناه أمر باإلَتِّ
التام الناقص الذي اختلف فيو اللفظان يف عدد احلروف. وكانت الزيادة يف 

 طرف. آخره فهو ادل
 . السجعٕ

" ََنُْن ِاْخَواُن يف احلرف األخَت أي يف أ. ويف ىذا البيت كانت توافق الفصلتُت 
الصهَفا # ُكلَُّنا َعَلى الَوفَا" الفصلة ىي الكلمة األخَتة يف النثر فهو السجع. 
احلرف األخَت من ىذا البيت ىو الفاء واألليف )فا(. وىو السجع ادلتوازي 

 ألن يراعى يف الكلمتُت األخَتتُت الوزن مع اتفق احلرف األخَت منهما. 
ِل # ال ال ال ال ُُنَاِل" ىو السجع ألن كانت توافق الفصلتُت ب. و"ال ال ال ال نـَُبا

وىو احلرف األخَت من ىذا البيت ىو الالم والياء )ل(. يف احلرف األخَت. 
يشتمل على السجع الًتصيع ألن يكون ما يف إحدى القرينتُت من األلفاظ أو 

مل على السجع أكثر ما فيها مثلما يقابلو من األخرى يف الوزن والتقفية. يشت
ادلتوازي أيضا ألن يراعى يف الكلمتُت األخَتتُت الوزن مع اتفاق احلرف األخَت 

 منهما.
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 . ادلوازنةٖ
ما يف األبيات من ىذا الّنشيد ادلوازنة أي تساوي الفواصل يف الوزن   

 واجلرس دون احلرف األخَت. 
 اإلقتباس   .ٗ

ما يف األبيات من ىذا الّنشيد اإلقتباس أي تضمُت الكالم شيئا من   
 القرآن الكرمي أو احلديث الشريف. 

 . التضمُت٘
ما يف األبيات من ىذا الّنشيد التضمُت أي تزين الشعر بشيء من شعر   

 الغَت دون التنبيو على األصل.
 التسميط. ٙ

د الشهاعر تصيَت اعتماما يف األبيات من ىذا الّنشيد التسميط أي 
مقاطع األجزاء يف البيت، على سجع، أو شبيو بو،  أو من جنس واحد يف 

 التهصريف والّتمثيل، ومسِّي تسميطًا تشبيهاً بادلَسّمط يف نظمو.

 ادلواربة .ٚ

أن جيعَل ادلتكلُِّم كالَمو حبيُث ما يف األبيات من ىذا الّنشيد ادلواربة أي 
 بتحريٍف، أو تصحيٍف.أو غَتمِها، لَِيْسلَم من ادلؤاخذةِ  ديكنُو أنْ يُغيـَِّر معناهُ 

 
 
 

 حسن االبتداء .ٛ
حسن االبتداء ىو أن أي  حسن االبتداءما يف األبيات من ىذا الّنشيد 

جيعل ادلتكلم مبدأ كالمو عذب اللفظ، حسن السبك، صحيح ادلعٌت، فإذا 
 االستهالل".اشتمل على إشارة لطيفة إىل ادلقصود مسِّي "براعة 
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 ىيَّا َغُنوا َنِشيَدنَاجدوال التحليل من النشيد 

أنواع المحسنات  تحليل البيانات اللفظ البيانات نمرة
 اللفظية

ََنُْن ِاْخَواُن الصهَفا #   . 1
 ُكلَُّنا َعَلى الَوَفا

ىذا اللفظ تدل على  الَوفَا( –)الصهَفا 
جناس غَت التام من 
احملسنات اللفظية. 
وىي تتكون من 
 –اللفظُت )الصهَفا 

 –)الصهَفا الَوفَا(. 
الوفا( جناس غَت التام 

ألن اختلف فيو 
اللفظان يف نوع 

احلروف ويشتمل على 
جناس غَت التام 

الالحق ألن احلرفان 
و( غَت  -)ص 

 متقاريب ادلخرج.
 

جناس غَت التام 
 الالحق

ىذا البيت كانت    
يف توافق الفصلتُت 

احلرف األخَت. 
الفصلة ىي الكلمة 

 السجع ادلتوازي
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األخَتة يف النثر فهو 
السجع. وىو السجع 
ادلتوازي ألن يراعى يف 
الكلمتُت األخَتتُت 

الوزن مع اتفق احلرف 
 األخَت منهما.

ال ال ال ال نـَُباِل #  .2
 ال ال ال ال ُُنَاِل 

ىذا اللفظ تدل على  ُُنَاِل( –)نـَُباِل 
جناس غَت التام من 
احملسنات اللفظية. 
وىو يتكون من 

 –اللفظُت )نـَُباِل 
خيتلف على ُُنَاِل(. و 

نوع احلرف ويشتمل 
على جناس غَت التام 
ادلضارع ألن احلرفان 
ادلختلفان متقاربا 

ادلخرج أي الباء )ب( 
وادليم )م( سلرجهما 

 ُت.واحد أي من شفت

جناس غَت التام 
 ادلضارع

كانت توافق الفصلتُت    
يف احلرف األخَت. 
وىو يشتمل على 

السجع الًتصيع ألن 

السجع الًتصيع 
 والسجع ادلتوازي. 
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يكون ما يف إحدى 
القرينتُت من األلفاظ 
أو أكثر ما فيها مثلما 
يقابلو من األخرى يف 
الوزن والتقفية. يشتمل 
على السجع ادلتوازي 
أيضا ألن يراعى يف 
 الكلمتُت األخَتتُت

الوزن مع اتفاق احلرف 
 األخَت منهما.

أَنِت َرمزُاإلَتَِّاِد #  .3
 يَا إَتَِّاْدى

ىذا اللفظ تدل على  إَتَِّادى( -)إَتَِّاِد 
جناس غَت التام من 
احملسنات اللفظية. 

وىو يتكون من 
 -)إَتَِّاِد اللفظُت 
 إَتَِّادى(.

وىو جناس غَت التام 
الناقص الذي اختلف 
فيو اللفظان يف عدد 

احلروف. وكانت 
الزيادة يف آخره فهو 

 ادلطرف. 

جناس غَت التام 
 الناقص وادلطرف. 
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 أنِت يَا فَنُجور  . ب

 أنِت يَا فَنُجور
َواُن الَكَمالِ  أنِت يَا فَنُجور ِبالِدي #  أنِت ُعنـْ
 زَائِرًا يَلَفى النـهَوال ُكلُّ َمن يَْأتِيِك َيوًما #
 َواْسَهُروا طُوَل الهَياِل  يَاَبٍِت وَطٍِته ِجدُّوا #
 َلِك ِمن ُكلِّ الضهاللِ  َوَطٍِت ُروِحي ِفَداء #
 إنهُكْم أىُل ادلَعاىِل  أيُـَّها اإِلْسالُم ُشْكرًا #
ْدرا #  ِك الَكَماِل َواألَمالِ  َجرُِّدو الِعزه إِلِ

 زَِو ُعنَواُن الَكماىِل  الِعز #ىذه َمدرَسُة 
 َىاَفال خَيَْشى الَوبَالِ  ُكلُّ َمن َلَّبه ُمَناِدي #

 َتليلها :
 جناس  .ٔ

 ومن االبيات اليت فيها جناس، ىي :
 " ِك الَكَماِل َواألَماِل"

 كانت اللفظان ادلتشاهباتُت فيها أي وبُت َكَماِل وأََماِل.  
أَماِل( جناس: كلمتان متشاهبتان يف اللفظ وسلتلفتان يف ادلعٌت.   -بُت )َكَماِل 

َكَماِل معناه َكِمل أي الغلبة أما أَماِل معناه اذلمهة. وىو جناس غَت التام ألن 
اختلف فيو اللفظان يف واحد من الشروط األربعة : نوع احلرف وشكلها وعددىا 

رف ويشتمل على جناس غَت التام الالحق وترتيبها. وىو خيتلف على نوع احل
 أ( غَت متقاريب ادلخرج. -ألن احلرفان )ك 

 السجع .ٕ

 غَت موجود يف ىذا النشيد السجع أي توافق الفاصلتُت يف احلرف األخَت.
 ادلوازنة .ٖ
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يف األبيات من ىذا الّنشيد ادلوازنة أي تساوي الفواصل يف الوزن  غَت موجود
 واجلرس دون احلرف األخَت.

 قتباس اإل .ٗ

يف األبيات من ىذا الّنشيد اإلقتباس أي تضمُت الكالم شيئا من  غَت موجود
 القرآن الكرمي أو احلديث الشريف. 

 التضمُت .٘

يف األبيات من ىذا الّنشيد التضمُت أي تزين الشعر بشيء من شعر  غَت موجود
 الغَت دون التنبيو على األصل.

 التسميط .ٙ

اعتماد الشهاعر تصيَت يف األبيات من ىذا الّنشيد التسميط أي غَت موجود 
مقاطع األجزاء يف البيت، على سجع، أو شبيو بو،  أو من جنس واحد يف 

 التهصريف والّتمثيل، ومسِّي تسميطًا تشبيهاً بادلَسّمط يف نظمو
 ادلواربة .ٚ

كلُِّم كالَمو حبيُث أن جيعَل ادلتيف األبيات من ىذا الّنشيد ادلواربة أي  غَت موجود
 ديكنُو أنْ يُغيـَِّر معناُه بتحريٍف، أو تصحيٍف.أو غَتمِها، لَِيْسلَم من ادلؤاخذةِ 

 
 
 

 حسن االبتداء .ٛ

حسن االبتداء ىو أن أي  حسن االبتداءيف األبيات من ىذا الّنشيد  غَت موجود .ٜ
اشتمل جيعل ادلتكلم مبدأ كالمو عذب اللفظ، حسن السبك، صحيح ادلعٌت، فإذا 

 على إشارة لطيفة إىل ادلقصود مسِّي "براعة االستهالل".
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 أنِت يَا فَنُجور" جدوال التحليل من النشيد "
أنواع المحسنات  تحليل البيانات اللفظ البيانات نمرة

 اللفظية
ىذا اللفظ تدل على  أَماِل( -)َكَماِل  ِك الَكَماِل َواألَمالِ  .1

جناس غَت التام ألن 
نوع خيتلف على 

احلرف ويشتمل على 
جناس غَت التام 

الالحق ألن احلرفان 
أ( غَت متقاريب  -)ك 

من  ادلخرج. وىو
احملسنات اللفظية. 
يتكون من اللفظُت 

 أَماِل(. -)َكَماِل 

جناس غَت التام 
 الالحق

 
 
 
 

 ج. يا ذالجالل واإلكرام
 يا ذالجالل واإلكرام

ْسِلِمُت يَا َذاجلَْاَلِل َواإْلِْكرَام #
ُ
 َسلِّْمَنا َوادل

ْرَسِلُت بِالنهيب َخَِت األَنَام #
ُ
يِع ادل  َومجَِ

َوام # رَام ُكلُّنا َعَلى الده
َ
 نـَْرَتَِي ُكله ادل
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َنا بِِإِجتَهاٍد َواىِتَمام #  هَنَضُة الَوَطن ِفيـْ
 اَل ُُناِل بادلَِحن اَل نـَُباِل بِالِفََت #
ُر السَُّنن # َنا ِعْنَدنَا َخيـْ  هَنَضُة الَوَطن ِفيـْ
 اَل اَل اَل َوبٍاأُلُسْود اَل نـَُباِل بِاحَلُسْود #
َنا احَلُسوُد اَل َحُسود #  هَنَضُة الَوَطن ِفيـْ
 فَاْدُخُلْوا طَالِِبُْتَ  َمْعَهُد الُقْرآن بَِنا #
َنا ِبَساَلٍم آِمِنُْت #  هَنَضُة الَوَطن ِفيـْ
 دآ إلِلسِّْلمِ نآ بآ  نآ وآ دآ إِلِْلِعْلِم #
َنا َىيها بَِنا للبَـْرِمي #  هَنَضُة الَوَطن ِفيـْ

 َتليلها :
 جناس  .ٔ

 ومن االبيات اليت فيها جناس، ىي :
 " اَل نـَُباِل بِالِفََت # اَل ُُناِل بادلَِحن"

ْلِم"  " نآ وآ دآ إِلِْلِعْلِم # نآ بآ دآ إلِلسِّ
كانت اللفظان ادلتشاهباتُت فيها أي بُت نـَُباِل وُُناِل، بُت بِالِفََت و   

ْلِم.   بادلَِحن، وبُت إِلِْلِعْلِم وإلِلسِّ
ُُنَاِل( جناس: كلمتان متشاهبتان يف اللفظ وسلتلفتان يف ادلعٌت.  –بُت )نـَُباِل  . أ

وىو جناس غَت التام ألن  نـَُباِل معناه ِاىَتمه ِب أما ُُنَاِل معناه شعور باإلقتناع.
اختلف فيو اللفظان يف واحد من الشروط األربعة : نوع احلرف وشكلها 
وعددىا وترتيبها. وىو خيتلف على نوع احلرف ويشتمل على جناس غَت التام 
ادلضارع ألن احلرفان ادلختلفان متقاريب ادلخرج أي الباء )ب( وادليم )م( 

 سلرجهما واحد أي من شفتُت.
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ْلِم( جناس: كلمتان متشاهبتان يف اللفظ وسلتلفتان يف  –لِْلِعْلِم بُت )إِ  . ب إلِلسِّ
ادلعٌت. وىو جناس غَت التام ألن اختلف فيو اللفظان يف واحد من الشروط 
األربعة : نوع احلرف وشكلها وعددىا وترتيبها. وىو خيتلف على نوع احلرف. 

س( غَت متقاريب  -ويشتمل على جناس غَت التام الالحق ألن احلرفان )ع 
 ادلخرج.

 . السجع ٕ
رَام" ويف ىذا البيت كانت توافق الفصلتُت 

َ
َوام # نـَْرَتَِي ُكله ادل أ. "ُكلُّنا َعَلى الده

الفصلة ىي الكلمة األخَتة يف النثر فهو السجع. احلرف يف احلرف األخَت. 
 األخَت يف ىذا البيت ىو ادليم )م(. وىو السجع ادلتوازي ألن يراعى يف

 الكلمتُت األخَتتُت الوزن مع اتفق احلرف األخَت منهما. 
يف ب."اَل نـَُباِل بِالِفََت # اَل ُُناِل بادلَِحن" ويف ىذا البيت كانت توافق الفصلتُت 

الفصلة ىي الكلمة األخَتة يف النثر فهو السجع. احلرف احلرف األخَت. 
الًتصيع ألن كان ما يف األخَت يف ىذا البيت ىو النون )ن(. وىو السجع 

 إحدى القرينتُت من األلفاظ، أو أكثر ما فيها.
ج. " اَل نـَُباِل بِاحَلُسْود # اَل اَل اَل َوبٍاأُلُسْود" ويف ىذا البيت كانت توافق 

الفصلة ىي الكلمة األخَتة يف النثر فهو يف احلرف األخَت. الفصلتُت 
السجع. احلرف األخَت يف ىذا البيت ىو الدال )د(. وىو السجع ادلتوازي 

 ألن يراعى يف الكلمتُت األخَتتُت الوزن مع اتفق احلرف األخَت منهما. 
د. " نآ وآ دآ إِلِْلِعْلِم # نآ بآ دآ إلِلسِّْلِم" ويف ىذا البيت كانت توافق الفصلتُت 

الفصلة ىي الكلمة األخَتة يف النثر فهو السجع. احلرف يف احلرف األخَت. 
األخرة يف ىذا البيت ىو ادليم )م(. وىو السجع الًتصيع ألن كان ما يف 

 إحدى القرينتُت من األلفاظ، أو أكثر ما فيها.

 .  ادلوازنةٖ
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الوزن يف األبيات من ىذا الّنشيد ادلوازنة أي تساوي الفواصل يف  غَت موجود
 واجلرس دون احلرف األخَت. 

 . اإلقتباس ٗ

يف األبيات من ىذا الّنشيد اإلقتباس أي تضمُت الكالم شيئا  غَت موجود  
 من القرآن الكرمي أو احلديث الشريف. 

 التضمُت .٘
يف األبيات من ىذا الّنشيد التضمُت أي تزين الشعر بشيء  غَت موجود  

 .من شعر الغَت دون التنبيو على األصل
 التسميط .ٙ

اعتماد الشهاعر يف األبيات من ىذا الّنشيد التسميط أي  غَت موجود
تصيَت مقاطع األجزاء يف البيت، على سجع، أو شبيو بو،  أو من جنس 

 واحد يف التهصريف والّتمثيل، ومسِّي تسميطًا تشبيهاً بادلَسّمط يف نظمو.
 ادلواربة .ٚ

أن جيعَل ادلتكلُِّم  اربة أي يف األبيات من ىذا الّنشيد ادلو  غَت موجود
كالَمو حبيُث ديكنُو أنْ يُغيـَِّر معناُه بتحريٍف، أو تصحيٍف.أو غَتمِها، لَِيْسلَم 

 من ادلؤاخذِة.
 

 حسن االبتداء .ٛ
حسن االبتداء أي  حسن االبتداءيف األبيات من ىذا الّنشيد  غَت موجود

صحيح ادلعٌت، ىو أن جيعل ادلتكلم مبدأ كالمو عذب اللفظ، حسن السبك، 
 فإذا اشتمل على إشارة لطيفة إىل ادلقصود مسِّي "براعة االستهالل".

 يا ذالجالل واإلكرام"جدوال التحليل من النشيد "
أنواع المحسنات  تحليل البيانات اللفظ البيانات نمرة
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 اللفظية
َوام #  .1 " ُكلُّنا َعَلى الده

رَام"
َ
 نـَْرَتَِي ُكله ادل

ويف ىذا البيت كانت  
يف توافق الفصلتُت 
الفصلة احلرف األخَت. 

ىي الكلمة األخَتة 
يف النثر فهو السجع. 
وىو السجع ادلتوازي 

ألن يراعى يف 
الكلمتُت األخَتتُت 

الوزن مع اتفق احلرف 
 األخَت منهما.

 السجع ادلتوازي

" اَل نـَُباِل بِالِفََت #  .2
 اَل ُُناِل بادلَِحن"

 

ىذا اللفظ تدل على  ُُنَاِل( –)نـَُباِل 
جناس غَت التام من 

احملسنات اللفظية. وىو 
يتكون من اللفظُت 

ُُنَاِل(.  –)نـَُباِل 
خيتلف على نوع و 

احلرف ويشتمل على 
جناس غَت التام 

ادلضارع ألن احلرفان 
ادلختلفان متقاربا 

ادلخرج أي الباء وادليم 
سلرجهما واحد أي من 

س غَت التام جنا
 ادلضارع
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 شفتُت.
" اَل نـَُباِل بِالِفََت #  .3

 اَل ُُناِل بادلَِحن"
ويف ىذا البيت كانت  

يف توافق الفصلتُت 
الفصلة احلرف األخَت. 

ىي الكلمة األخَتة 
يف النثر فهو السجع. 
وىو السجع الًتصيع 
ألن تكون األلفاظ 

 مستوية األوزان.

 السجع الًتصيع

بِاحَلُسْود " اَل نـَُباِل  .4
# اَل اَل اَل 
 َوبٍاأُلُسْود"

ويف ىذا البيت كانت  
يف توافق الفصلتُت 
الفصلة احلرف األخَت. 

ىي الكلمة األخَتة 
يف النثر فهو السجع. 
وىو السجع ادلتوازي 

ألن يراعى يف 
الكلمتُت األخَتتُت 

الوزن مع اتفق احلرف 
 األخَت منهما. 

 

 السجع ادلتوازي

إِلِْلِعْلِم # " نآ وآ دآ  .6
 نآ بآ دآ إلِلسِّْلِم"

 –)إِلِْلِعْلِم 
ْلِم(  إلِلسِّ

ىذا اللفظ تدل على 
جناس غَت التام من 

احملسنات اللفظية. وىو 

جناس غَت التام 
 الناقص ادلكتنف
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يتكون من اللفظُت 
إلِلسِّْلِم(.  –)إِلِْلِعْلِم 

وىو خيتلف على نوع 
احلرف. ويشتمل على 

جناس الناقص 
ادلكتنف ألن كانت 
 الزيادة فيو بالوسط.

ويف ىذا البيت كانت    
يف توافق الفصلتُت 
الفصلة احلرف األخَت. 

ىي الكلمة األخَتة 
يف النثر فهو السجع. 
وىو السجع الًتصيع 
ألن تكون األلفاظ 

 مستوية األوزان.

 السجع الًتصيع

كيال مها ليس اجلناس كانت اللفظان ادلتشاهباتُت بُت َحُسْود وُأُسْود ولكن  تنبيو : 
أ( وشكلهما، وبُت َحُسود وَحُسود ولكن   -ألن مها خيتلف يف نوع احلرف )ح 

 كيال مها ليس اجلناس ألن مها سواء يف ادلعٌت.

 

 نحن فتيان العلوم د.
 نحن فتيان العلوم

َياُن الُعُلوْم #  ُكله َيوٍم اَل نـَُنومْ  ََنُْن ِفتـْ
 ِجَهاُدنَا لِلُمْسِلِمُت أََمالََنا فـَْوَق النُُّجوْم #
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يًعا للَمَقاْل # رًا للِفَعالْ  يَا مسَِ  يَا َبِصيـْ
 إفـَْتْح فـُتـُْوَح الَعارِِفُتْ  إمْسَْح بَِنا َما يف السَُّؤاْل #
ِبُت يَا َقِويُّ يَا َمِتُت #

ُ
 َىْب لََنا الَفْتَح ادل

 النههِضيُِّتواْنَشْر ِلَواَء  اْنُصْر لََنا يف الَعادلُت #
 آمُت حُبْرَمِة اآلِمُت آمُت آمُت آمُت آمُت #
ْيَع النـهْهِضّيُت آمُت الِو الَعاَلِمُْت #  واْحَفْظ مجَِ

 َتليلها :
 جناس  .ٔ

 من أبيات الشعر أو النشيد :
 " آمُت آمُت آمُت آمُت # آمُت حُبْرَمِة اآلِمُت"

كانت اللفظان ادلتشاهباتُت أي بُت آمُت وآمُت. كلمتان متشاهبتان يف   
اللفظ وسلتلفتان يف ادلعٌت ىو اجلناس. آمُت األول اسم فعل االمر معناه 
استجب، أما آمُت الثاين معناه اآلمُت احد من القاب رسول اهلل صّلى اهلل عليو 

ة أمور : نوع احلرف وسّلم. وىو جناس تام ألن اتفق فيو اللفظتان يف أربع
 وشكلها وعددىا وترتيبها ولكن سلتلف يف ادلعٌت. 

 
 السجع  .ٕ

 من أبيات الشعر أو النشيد :

َياُن الُعُلوْم # ُكله َيوٍم اَل نـَُنوْم "  " ََنُْن ِفتـْ

رًا للِفَعاْل " يًعا للَمَقاْل # يَا َبِصيـْ  " يَا مسَِ

ِبُت " " يَا َقِويُّ يَا َمِتُت # َىْب لََنا الَفْتحَ 
ُ
 ادل

 " اْنُصْر لََنا يف الَعادلُت # واْنَشْر ِلَواَء النههِضيُِّت " 
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 " آمُت آمُت آمُت آمُت # آمُت حُبْرَمِة اآلِمُت "

ْيَع النـهْهِضّيُت "   " آمُت الِو الَعاَلِمُْت # واْحَفْظ مجَِ

من  ويف أبيات تقدمي السجع ألن توافق الفصلتُت )الفصلة ىي الكلمة األخرة(
 النثر أو النشيد حرف واحد. 

َياُن الُعُلوْم # ُكله َيوٍم اَل نـَُنوْم ". الكلمة األخرة من ىذا البيت ىو  . أ " ََنُْن ِفتـْ
ادليم )م(. وىو السجع ادلتوازي ألن يرعى يف الكلمتُت األخرتُت الوزن مع 

 اتفاق احلرف األخَت منهما. 

رًا للِفَعاْل ". الكلمة األخرة من ىذا البيت ىو  . ب يًعا للَمَقاْل # يَا َبِصيـْ " يَا مسَِ
الالم )ل(. وىو السجع الًتصيع ألن فيو كان ما يف إحدى القرينتُت من 

 األلفاظ، أو أكثر. مثلما يقابلو من األخرى يف الوزن والتقفية. 

ِبُت " . الكلمة األخرة من ىذا البيت  " يَا َقِويُّ يَا َمِتُت # َىْب لََنا الَفْتحَ  . ج
ُ
ادل

ىو النون )ن(. وىو السجع ادلتوازي ألن يرعى يف الكلمتُت األخرتُت الوزن 
 مع اتفاق احلرف األخَت منهما.

" اْنُصْر لََنا يف الَعادلُت # واْنَشْر ِلَواَء النههِضيُِّت ". الكلمة األخرة من ىذا  . ه
الًتصيع ألن فيو كان ما يف إحدى  البيت ىو النون )ن(. وىو السجع

 القرينتُت من األلفاظ، أو أكثر. مثلما يقابلو من األخرى يف الوزن والتقفية.

" آمُت آمُت آمُت آمُت # آمُت حُبْرَمِة اآلِمُت ". الكلمة األخرة من ىذا  . و
البيت ىو النون )ن(. وىو السجع ادلتوازي ألن يرعى يف الكلمتُت األخرتُت 

 فاق احلرف األخَت منهما.الوزن مع ات

ْيَع النـهْهِضّيُت ". الكلمة األخرة من ىذا  . ذ " آمُت الِو الَعاَلِمُْت # واْحَفْظ مجَِ
 البيت ىو النون )ن(. وىو السجع ادلطرف ألن الفصلتُت سلتلفُت يف الوزن.

 .  ادلوازنةٖ
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يف األبيات من ىذا الّنشيد ادلوازنة أي تساوي الفواصل يف الوزن  غَت موجود
 واجلرس دون احلرف األخَت. 

 . اإلقتباس ٗ

يف األبيات من ىذا الّنشيد اإلقتباس أي تضمُت الكالم شيئا  غَت موجود  
 من القرآن الكرمي أو احلديث الشريف. 

 التضمُت  .٘
مُت أي تزين الشعر بشيء يف األبيات من ىذا الّنشيد التض غَت موجود  

 من شعر الغَت دون التنبيو على األصل.
 التسميط .ٙ

اعتماد الشهاعر يف األبيات من ىذا الّنشيد التسميط أي  غَت موجود
تصيَت مقاطع األجزاء يف البيت، على سجع، أو شبيو بو،  أو من جنس 

  نظمو. واحد يف التهصريف والّتمثيل، ومسِّي تسميطًا تشبيهاً بادلَسّمط يف
 

 ادلواربة .ٚ
أن جيعَل ادلتكلُِّم  يف األبيات من ىذا الّنشيد ادلواربة أي  غَت موجود

كالَمو حبيُث ديكنُو أنْ يُغيـَِّر معناُه بتحريٍف، أو تصحيٍف.أو غَتمِها، لَِيْسلَم 
 من ادلؤاخذِة.

 حسن االبتداء .ٛ
االبتداء حسن أي  حسن االبتداءيف األبيات من ىذا الّنشيد  غَت موجود

ىو أن جيعل ادلتكلم مبدأ كالمو عذب اللفظ، حسن السبك، صحيح ادلعٌت، 
 فإذا اشتمل على إشارة لطيفة إىل ادلقصود مسِّي "براعة االستهالل".

 نحن فتيان العلوم" جدوال التحليل من النشيد "
أنواع المحسنات  تحليل البيانات اللفظ البيانات نمرة
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 اللفظية
َياُن الُعُلوْم " ََنُْن  .1 ِفتـْ

 # ُكله َيوٍم اَل نـَُنوْم "
ىذا اللفظ تدل على  نـَُنومْ  -الُعُلوْم 

السجع من احملسنات 
 اللفظية. 

وىو السجع ادلتوازي 
ألن يرعى يف الكلمتُت 

األخرتُت الوزن مع 
اتفاق احلرف األخَت 

 منهما.

 السجع ادلتوازي

يًعا للَمَقاْل #  .2 " يَا مسَِ
 ا للِفَعاْل"يَا َبِصيـْرً 

ىذا اللفظ تدل على  للِفَعالْ  -للَمَقاْل 
السجع من احملسنات 

 اللفظية. 
وىو السجع الًتصيع 
ألن فيو كان ما يف 
إحدى القرينتُت من 
األلفاظ، أو أكثر. 
مثلما يقابلو من 
األخرى يف الوزن 

 والتقفية.

 السجع الًتصيع

" يَا َقِويُّ يَا َمِتُت #  .3
ِبُت"َىْب لََنا الَفتْ 

ُ
 َح ادل

ِبُت -َمِتُت 
ُ
ىذا اللفظ تدل على  ادل

السجع من احملسنات 
 اللفظية. 

وىو السجع ادلتوازي 

 السجع ادلتوازي
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ألن يرعى يف الكلمتُت 
األخرتُت الوزن مع 

اتفاق احلرف األخَت 
 منهما.

" اْنُصْر لََنا يف الَعادلُت  .4
# واْنَشْر ِلَواَء 

 النههِضيُِّت "

 -الَعادلُت 
 النههِضيُِّت

ىذا اللفظ تدل على 
السجع من احملسنات 

 اللفظية. 
وىو السجع الًتصيع 
ألن فيو كان ما يف 
إحدى القرينتُت من 
األلفاظ، أو أكثر. 
مثلما يقابلو من 
األخرى يف الوزن 

 والتقفية.

 السجع الًتصيع

" آمُت آمُت آمُت  .5
آمُت # آمُت حُبْرَمِة 

 اآلِمُت "

ىذا اللفظ تدل على  آمُت -آمُت 
السجع من احملسنات 

 اللفظية. 
وىو السجع ادلتوازي 

ألن يرعى يف الكلمتُت 
األخرتُت الوزن مع 

اتفاق احلرف األخَت 
 منهما.

 السجع ادلتوازي

 اجلناس التامىذا اللفظ تدل على  آمُت -آمُت   
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اجلناس التام. وىي 
تتكون من اللفظُت 

 آمُت(.  –آمُت )
متشاهبتان يف كلمتان 

اللفظ وسلتلفتان يف 
ادلعٌت ىو اجلناس. 

آمُت األول اسم فعل 
االمر معنو استجب، 
أما آمُت الثاين معنو 

اآلمُت احد من القاب 
رسول اهلل صّلى اهلل 

 عليو وسّلم.
" آمُت الِو الَعاَلِمُْت  .6

ْيَع  # واْحَفْظ مجَِ
 النـهْهِضّيُت "

 -الَعاَلِمُْت 
 ْهِضّيُتالنـه 

ىذا اللفظ تدل على 
السجع من احملسنات 

 اللفظية.
وىو السجع ادلطرف 
ألن الفصلتُت سلتلفُت 

 يف الوزن. 

 

 السجع ادلطرف

 

 ه. ِإماُمنا الشَّاِفِعي

 ِإماُمنا الشَّاِفِعي
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 َنا الرهاِفِعي# دينٌـ  ِإماُمنا الشهاِفِعي 
ُهَنا ابن  َشْيُخَنا النهواِوي   َحَجرْ # َفِقيـْ
 # َواْعَمُلوا بِاحلََْسنْ  فَاقـَْتُدوا بِالسَُّنْن 

 # يف َمَداِء الزهَمنْ  ا بِاْلِمَنْن َواْحفظو 
 # ِديـْنـَُنا َوالِفََتْ  ََشُْسَنا َوالَعاملَْ 

 ُكلَُّنا لِلسَُّننْ 
 َتليلها : 

 جناس .ٔ

 غَت موجود جناس يف ىذا النشيد. 

 السجع .ٕ

 فيها السجع:من أبيات الشعر أو النشيد 
" ِإماُمنا الشهاِفِعي # دينَـَنا الرهاِفِعي". احلرف األخَت من ىذا البيت ىو  . أ

الياء )ي(. وىو السجع الًتصيع ألن كان ما يف إحدى القرينتُت من 
 األلفاظ أو أكثر، مثلما يقابلو من األخرى يف الوزن والتقفية. 

َسْن ". احلرف األخَت من ىذا البيت " فَاقـَْتُدوا بِالسَُّنْن # َواْعَمُلوا بِاحلَْ  . ب
ىو النون )ن(. وىو السجع الًتصيع ألن كان ما يف إحدى القرينتُت 

 من األلفاظ أو أكثر، مثلما يقابلو من األخرى يف الوزن والتقفية.

" َواْحَفَناعا بِاْلِمَنْن # يف َمَداِء الزهَمْن ". احلرف األخَت من ىذا البيت  . ج
لسجع ادلتوازي ألن يرعى يف الكلمتُت األخرتُت ىو النون )ن(. وىو ا

 الوزن مع اتفاق احلرف األخَت منهما. 

 .  ادلوازنةٖ

يف األبيات من ىذا الّنشيد ادلوازنة أي تساوي الفواصل يف الوزن  غَت موجود
 واجلرس دون احلرف األخَت. 
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 . اإلقتباس ٗ

يف األبيات من ىذا الّنشيد اإلقتباس أي تضمُت الكالم شيئا  غَت موجود  
 من القرآن الكرمي أو احلديث الشريف. 

 التضمُت .٘
يف األبيات من ىذا الّنشيد التضمُت أي تزين الشعر بشيء  غَت موجود  

 من شعر الغَت دون التنبيو على األصل.
 التسميط .ٙ

اعتماد الشهاعر  يف األبيات من ىذا الّنشيد التسميط أي غَت موجود
تصيَت مقاطع األجزاء يف البيت، على سجع، أو شبيو بو،  أو من جنس 

 واحد يف التهصريف والّتمثيل، ومسِّي تسميطًا تشبيهاً بادلَسّمط يف نظمو
 ادلواربة .ٚ

أن جيعَل ادلتكلُِّم  يف األبيات من ىذا الّنشيد ادلواربة أي  غَت موجود
َر معناُه بتحريٍف، أو تصحيٍف.أو غَتمِها، لَِيْسلَم كالَمو حبيُث ديكنُو أنْ يُغيـِّ 

 من ادلؤاخذةِ 
 حسن االبتداء .ٛ

حسن االبتداء أي  حسن االبتداءيف األبيات من ىذا الّنشيد  غَت موجود
ىو أن جيعل ادلتكلم مبدأ كالمو عذب اللفظ، حسن السبك، صحيح ادلعٌت، 

 اعة االستهالل".فإذا اشتمل على إشارة لطيفة إىل ادلقصود مسِّي "بر 

 ِإماُمنا الشَّاِفِعي" جدوال التحليل من النشيد "

أنواع المحسنات  تحليل البيانات اللفظ البيانات نمرة
 اللفظية

 السجع الًتصيعىذا اللفظ تدل على  الرهاِفِعي-الشهاِفِعي" ِإماُمنا الشهاِفِعي #  .1
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السجع من احملسنات  )ي( دينَـَنا الرهاِفِعي".
 اللفظية.

الًتصيع وىو السجع 
ألن كان ما يف إحدى 
القرينتُت من األلفاظ 

أو أكثر، مثلما يقابلو 
من األخرى يف الوزن 

 والتقفية.
" فَاقـَْتُدوا بِالسَُّنْن #  .2

 َواْعَمُلوا بِاحلََْسْن "
 بِاحلََْسنْ  -بِالسَُّننْ 

 )ن(
ىذا اللفظ تدل على 
السجع من احملسنات 

 اللفظية.
الًتصيع وىو السجع 

ألن كان ما يف إحدى 
القرينتُت من األلفاظ 
أو أكثر، مثلما يقابلو 
من األخرى يف الوزن 

 والتقفية.

 السجع الًتصيع

ا بِاْلِمَنْن " َواْحفظو  .3
 # يف َمَداِء الزهَمْن "

 الزهَمنْ  -بِاْلِمَننْ 
 )ن(

ىذا اللفظ تدل على 
السجع من احملسنات 

 اللفظية.
ادلتوازي وىو السجع 

ألن يرعى يف الكلمتُت 
األخرتُت الوزن مع 

 السجع ادلتوازي
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اتفاق احلرف األخَت 
 منهما.
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 الباب الرابع

 الخاتمة

قد انتهت الباحثة بعون اهلل وتوفيقو يف كتابة البحث العلمي عن املوضوع "احملّسنات 
الصوليت األنفناين اإلندونيسي"، اللفظية يف األناشيد للشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد 

فلذلك كتبت الباحثة خالصة  وإقًتاحات البحث يف ىذا الباب لكي نعرف ما حيصل 
 من حتليل البينات. وىذه اخلالصة واإلقًتاحات فيما يلي :

 الخالصة  . أ

إعتماد على أسئلة البحث والنظرية والتحليل، نستطيع أن نأخذ خالصة 
و أنواع احملّسنات اللفظية يف األناشيد )أي البحث من ىذا البحث العلمي ى

مخسة األناشيد( للشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد الصوليت األنفناين اإلندونيسي 
( جناس واثنان 3( السجع. كانت ثالثة )55( اجلناس و مخسة عشر )7سبعة )

يف  ( 5( سجعان يف النشيد حتىت املوضوع "ىيَّا َغُنوا َنشيدنا"، وجناس واحد )2)
( من 4( جناسان و أربعة )2النشيد حتىت املوضوع "أنِت يا فَنجور"، واثنان )

( وسّتة 5السجع يف النشيد حتىت املوضوع "يا ذاجلالل واإلكرام"، جناس واحد )
( من السجع يف النشيد حتىت املوضوع "حنن فتيان العلوم"، واألخري كانت ثلثة 6)
 ِإماُمنا الشَّاِفِعي".  " ( من السجع يف النشيد حتىت املوضوع3)

 االقتراحات  . ب

من العلماء اإلندونيسي وىو اناشيد  احد ىذا البحث العلمي يبحث عن
الشيخ حممد زين الّدين عبد اجمليد الّصوليت األنفناين اإلندونيسي. العامل من 

 حتليل . (NTB) الغربيةنوسا تنكرا  ةر يمنطقة لومبوك وناشر  دين اإلسالم يف جز 
 يكون أن الباحثة وترجوبدراسة بالغة أي احملسنات اللفظية. حبث العلمي 

 يفوت لن العلمى البحث ىذا .الناحية األخرى من يبحثوا أن اآلخرين الباحثني
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 ىذا حتسني أجل من املدخالت من القراء ترجوا فلذلك واألخطاء النقصان من

 .املتواضع البحث
جيعل علمنا نافعا، "اللهّم إنّا نسألك ندعو إىل اهلل تعاىل أن ريا، واخ

 علما نافعا ورزقا طيِّبا وعمال متقّبال. اللهّم ربّنا زدنا علما. آمني."
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