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  باب األولال

 قدمةامل

 خلفية البحث  . أ

 ينيكلمة األدب معن  تكانقال طه حسني يف كتاب نقد األدب ألمحد مزّكي،  

د الذي حيدث يف نفس قارئه عىن اخلاص وهو الكالم اجليّ أحدمها األدب مب ،خمتلفني

عىن العام وهو والثاين األدب مب. شعرا أم نثراوسامعه لذة فنية، سواءأكان هذا الكالم 

 فالقصيدة الرائعة واملقالة. يف الكتب االنتاج العقلي الذي يصور ىف الكالم، ويكتب

قرؤه البارعة واخلطبة املؤثرة والقصة املمتازة كل هذا أدب �ملعىن اخلاص، ألنك ت

لذة اليت جتدها حني تسمع غناء املغىن وتوقيع لفنية كا وتسمعه فتجد فيه لذة

أذن يتصل بذوقك  املوسيقى، وحني ترى الصورة اجلميلة والتمثال البديع، فهو

 أو يف والكتاب يف النحو. وحسك وشعورك وميس ملكة تقدير اجلمال يف نفسك

نه كالم يصور ما أنتجه العقل االنساىن الطبيعة أو يف الر�ضة أدب �ملعىن العام، أل

  .١من أنواع املعرفة، سواء أحدث يف نفسك أثناء قرائته او مساعة هذه لذة أم الحيدثها

أن األدب هو كل ر�ضة حممودة يتخرج �ا اإلنسان يف فضيلة من  وقال أيضا

الفضائل وهذه الر�ضة كما يكون �لفعل وحسن النظر واحملاكاة، ويكون مبزاولة 
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٢ 

فاألدب صنعته وأغراضه والتفنن فيه . ٢األقوال احلكيمة اليت تضمنتها اللغة أي أمة

ت، ويف دراسة اللغة العربية قد و األدب هو فنون، وكل فن هناك احملسنا. ٣وبه يزحم

  .حبث احملسنات يف علم البالغة

صحيحة فصيحة، هلا يف  ةبعبار  أما البالغة فهي �دية املعين اجلليل واضحا

ذى يقال فيه واألشخاص الذين النفس أثر خالب، مع مالئمة كّل كالم للموطن ال

وقال عبد الرمحن النجدي أن البالغة معانيها وبيا�ا مركوزة يف نفسك  .٤خياطبون

فليست البالغة قبل كل شيء اال فنا من الفنون يعتمد . ٥مستقرة عندك �لقوة والفعل

  .على صفاء االستعدادالفطر ودقة إدراك اجلمال

 هو علم يعرف علم البيان: ينقسم علم البالغة على ثالثة أقسام، القسم األول

 علم املعاين: به إيراد املعين الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه، القسم الثاين

: هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت �ا يطابق مقتضى احلال، القسم الثالث
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٣ 

هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم، بعد رعاية تطبيقه على مقتضى علم البديع 

   علم البديع يبحث عن احملسنات، واحملسنات البديعيةويف. ٦ووضوح الداللة احلال

  .قسمان وهي احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية

أما احملسنات اللفظية هي اليت يكون التحسني �ا راجعا إىل اللفظ يف املقام 

الباحثة يف هذه  تداأر ، ولذلك. ٧األول، وإن كان بعدها يفيد حتسني املعين أيضا

عمال األدبية يعين من احلزب �ضة أليل احملسنات اللفظية على احدى حت الفرصة

دين اإلسالم ل �شرعامل من منطقة لومبوك و ، الوطن لشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد

العامل املشهور يف علوم اإلسالمية، وهو الكاتب  . (NTB)را الغربيةغايف جزيرة نوسا تن

   .فائدة احملسنات اللفظية على ذلك احلزب لتبنيالباحثة  أرادتو  .٨واملؤلف ا�تهد

وكان دعوة أمر هللا ورسول هللا،  حزب �ضة الوطن ألن ختارت الباحثةا

هذا احلزب هو حزب التارخيية و  أفضل دعوة لتقارب إىل هللا عند العلماء وهو احلزب

القرآن، واحلواديث،  مند اهلبوط اليا�ين يف جزيرة جاوة، وفيه مكّون من آية

فلذلك . مساء هللا، الذي فيه الكالم اجليد ومجيل جدا على تركيبهوالصلوات، وأ

جعلت الباحثة موضوع البحث على هذا احلزب أي حزب �ضة الوطن يف علم 
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٤ 

البديع نوع من علم البالغة، خاصة احملسنات اللفظية ملعرفة أنواع احملسنات اللفظية 

   .       زين الدين عبد ا�يد يف هذا احلزبالذي يستخدمه الشيخ دمحم

سجع، والناس، اجلومنها  يف هذا البحث ها الباحثةتحبثواحملسنات اللفظية اليت 

صم "مثل الكلمة . ، الرتصيع، ورّد العجز على الصدر، والتضمنيقتباسواإلوازنة، وامل

عمي فهم ال بكم عمي فهم ال يبصرون، صم بكم عمي فهم ال يتكلمون، صم بكم 

زب أعمال احملسنات اللفظية اليت حيمل على احل منى هذة الكلمة إحد ٩"يرجعون

الباحثة على هذه الرسالة اجلامعة حتت  تأخدولذلك . �ضة الوطن وهي السجع

لشيخ دمحم زين الدين عبد " �ضة الوطن"سنات اللفظية يف احلزب احمل" املوضوع

  ".)الدراسة البالغية(ا�يد 

  أسئلة البحث. ب

�ضة "سنات اللفظية يف احلزب احمل"الباحثة يف حبث  حبثتاملسائل اّليت 

  :ترتّكب �ألسئلة اآلتية" لشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد " الوطن

 ؟ما حمتوى احملسنات اللفظية .١

 ؟لشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد" �ضة الوطن"سنات اللفظية يف احلزب احمل ما  .٢
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٥ 

لشيخ دمحم زين الدين عبد " �ضة الوطن"سنات اللفظية يف احلزب احمل ما فائدة  .٣

 ا�يد؟

  أهداف البحث  . ج

لشيخ دمحم " �ضة الوطن"سنات اللفظية يف احلزب حملااألهداف يف حبث 

  : ترتّكب �لبيان اآليت"  زين الدين عبد ا�يد

 .  ملعرفة و لفهم عن احملسنات اللفظية .١

لشيخ دمحم زين الدين عبد " �ضة الوطن"اللفظية يف احلزب سنات ملعرفة أنواع احمل .٢

 .ا�يد

لشيخ دمحم زين الدين " �ضة الوطن"سنات اللفظية يف احلزب احمل الفائدة بيانل .٣

  .عبد ا�يد

  فوائد البحث. د

  . الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية: نوعانأما فوائد هذا البحث 

  الفوائد النظرية.١

  خاصة عن البالغة البديعية وهي احملسنات لز�دة الفهم عن علم البالغة

 .اللفظية



٦ 

  لشيخ دمحم زين " �ضة الوطن"لز�دة املعرفة عن احملسنات اللفظية يف احلزب

  .الدين عبد ا�يد

  الفوائد التطبقية. ٢

  ةللباحث) أ

 لشيخ دمحم " �ضة الوطن"نواع احملسنات اللفظية يف احلزب أمعرفة الباحثة  قدرة

 .زين الدين عبد ا�يد 

 لبُنية الشخصية بتحليل علم البالغي االتحقيق والتطبيق  على الباحثة قدرة

لشيخ " �ضة الوطن"وهي البالغية البديعية اي احملسنات اللفظية يف احلزب 

   .دمحم زين الدين عبد ا�يد

 خرين للقراء ولطالب اآل )ب

  علم البالغة البديعية وهي احملسنات اللفظية يف احلزب لز�دة املراجع عن

 .لشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد" �ضة الوطن"

 ضة الوطن"أنواع احملسنات اللفظية وفائد�ا يف احلزب  عن لز�دة معرفة�" 

  .لشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد

  للجامعة) ج



٧ 

 بوجونغارا وخاصة لطلبة سالميةمكتبة جامعة سو�ن غري اإل يف لز�دة مراجع 

  .شعبة اللغة العربية وأد�ا

  توضيح املصطلحات. ه

 ،وضحت الباحثة املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث  

  :وهي

 احملسنات اللفظية .١

حتسن فهو حمسن –حيّسن–حّسناحملسنات اللفظية لغة وهي احملسنات من لفظ 

وأما . والتاء فيه فداللة على مجع املؤنث الساملوأما األلف  .أي زينة وجعله حسنا

اللفظية لغة هي من الكلمة اللفظية معناها رمي به و طرح به والياء نسبة وأما 

 وأما معنها إصطالحا  .١٠إصطالحا فهو ما يلفظ به من الكلمات او الكالم

 هي اليت يكون التحسني �ا راجعا إىل اللفظ يف املقام األول، وإن كان بعضها

 .١١يفيد حتسني املعىن أيضا

 حزب �ضة الوطن .٢
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٨ 

مع من الدعوة والصلوات النيب الناشئة من القرآن اجلحزب �ضة الوطن هو 

مجعت يف كتاب ملؤّسسة مدرسة . الكرمي، ومن أصحاب األنبياء والعلماء العاملني

 .١٢الشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد�ضة الوطن وهي 

  �يدالشيخ دمحم زين الدين عبد ا .٣

ولد . الفانشوري �. هو الشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد بن عبد ا�يد

 ١٩٠٤ه املوافق لسنة  ١٣٢٦ربيع األول عام  ١٧بقرية فانشور يوم األربعاء 

م ليرتيب على أيدي علماء املسجد احلرام ١٩٢٣سافر اىل مكة املكرمة عام  .م

أمني الكتيب وغريمها مث يف عام  منهم الشيخ حسن املشاط والشيخ دمحم

 مكة املكرمة وهي املدرسة الصولتية ه التحق �قدم مدرسة يف١٣٤٥/م١٩٢٧

وهو مؤسسة من املدرسة �ضة الوطن . ١٣ه١٣٥١/ م١٩٣٣وحترخ منها عام 

    . إندونيسيا  (NTB)نوسا تنكرا الغربيةبقريته فانشور جبزيرة لومبوك، 

  حتديد البحث. و 

حدى مؤّلفات حّللت الباحثة احملسنات اللفظية على إيف هذا البحث 

الباحثة حبثها  حددتحزب �ضة الوطن، مث  وهوالشيخ زين الدين عبد ا�يد 

                                                             
12 LPWP & STT Hamzanwadi Pancor, Aplikasi Hizib Nahdhotul Wathan Versi digital untuk 
android, 2013. http://www.stthamzanwadi.ac.id.  Di akses 27 Mei 2018. 
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٩ 

 اإلقتباسو وازنة، املالسجع، من بعض عناصر احملسنات اللفظية، منها اجلناس، 

  . يف هذا احلزب وال غريه

  ابقةسالدراسة ال. ز

وأما البحوث والدراسات من جهة املوضوع املاضى عن احلزب و احملسنات 

  : فمنهماكما يلي اللفظية وهي قد وجدت الباحثة، 

البحث الذي كتبته عميقة العلومية، وهي طالبة يف شعبة اللغة العربية وأد�ا، كلية  .١

، يف األدب وعلوم اإلنسانية، جبامعة سو�ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا��

للفظية واملعنوية يف الشعر احملسنات ا"حتت املوضوع , ه١٤٣٨/م٢٠١٧سنة 

الدراسة " (اللغة العربية تنعى حظها بني أهلها"براهيم يف �ب إحافظ 

عميقة يف حبثها هي املنهج الكيفي الوصفي،  تستخدماملنهجية اليت )". البالغية

نات املعنوية يف الشعر حافظ و�ألهداف ملعرفة أنواع احملسنات اللفظية واحملس

هي أما نتائج هلذا البحث ". اللغة العربية تنعى حظها بني أهلها"ابراهيم يف �ب 

وجدث عميقة الكليمة منها عناصر البالغية البديعية يعىن من أنواع احملسنات 

 .اللفظية



١٠ 

كلية األدب وعلوم   ،ج من شعبة اللغة العربية وأد�اأمحد على مغفور، املتخرّ  .٢

جبامعة سو�ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا��، يف سنة  ،اإلنسانية

احملسنات "أمحد على مغفور البحث حتت املوضوع  ه، كتب١٤٣٧/م٢٠١٦

حبث يف حبثه عن  )"دراسة بالغية(اللفظية واملعنوية يف مقامات الزخمشري 

. سية يف مقاماتعن أفكار الرئت الزخمشري، و أنواع احملسنات اللفظية يف مقاما

وفيها األهداف ملعرفة أنواع احملسنات اللفطية واملعنوية يف مقامات الزخمشري 

وملعرفة األفكار الرئيسية يف مقامات الزخمشري، ونتائج اليت يتعلق �ذا البحث 

    .وهي اجلناس والسجع واإلقتباس مث طباق االجياب و املقابلة ومراعاة النظري

كلية   ،�الذي كتبته أسيه لستاري، املتخرجة من شعبة اللغة العربية وأدالبحث ا .٣

اإلسالمية احلكومية يف سنة  جبامعة شريف هدية ا�ّ  ،األدب وعلوم اإلنسانية

  من احملسنات اللفظية يف كتاب الثمرات" ه، حتت املوضوع١٤٣٥/م٢٠١٤

حبثت يف حبثها عن " احلاجنية لكياهي احلاج دمحم أمحد سهل حمفوظ احلاجيين

الوجود البالغية احملسنات اللفظية يف كتاب الثمرات احلاجنية لكياهي احلاج دمحم 

هي من اجلناس والسجع إىل أما نتائج هلذا البحث . أمحد سهل حمفوظ احلاجيين

 . أن أصبح ممتعا لقارئه وسهل إيصال املعلومات



١١ 

سة العربية، كلّّية علوم البحث الذي كتبه فضل دنياوان، املتخرج من شعبة درا  .٤

 Tarekat Hizib Nahdhatul“حتت املوضوع . ٢٠١١يف سنة الثقافية ديفوك 

Wathon di Jakarta” .ريقة حزب �ضة الوطن هي حبث فضل دنياوان عن الط

جياز قراءة يف طريقة حزب �ضة الوطن إذا البحث هي أن هلنتائج أما  جاكر�، 

 . ال حيتاج طول الوقت على عمله ويستطيع أن تعمله يف عملية اليومية

والبحث الذي كتبته سيت صفية رمحة هللا، طالبة يف شعبة اللغة العربية وأد�ا،   .٥

كلية العلوم اإلنسانية، جبامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف 

احملّسنات اللفظية يف األ�شيد للشيخ دمحم زين الدين "�ملوضوع . ٢٠١٥سنة 

حبثت الباحثة يف هذا البحت عن  ".عبد ا�يد الصوليت األنفناين اإلندونيسي

د األنواع احملسنات اللفظية اليت تقع يف األ�شيد للشيخ دمحم زين الدين عبد ا�ي

    .الصوليت األنفناين اإلندونيسي

فّصل الباحثة أن هذا البحث ت الباحثة يف الدراسات الّسابقة مث الحظبعد أن 

 حبثتيف موضوع البالغي، يف البحث األول  الّ لدراسات الّسابقة إ� ىو غري متس

اللغة العربية "براهيم يف �ب إللفظية واملعنوية يف الشعر حافظ احملسنات ا الباحثة

يف  وأنواع احملسنات اللفظية اليت يبحث ،خمتلف يف البيا�ت" تنعى حظها بني أهلها

 الباحثة حبثتيف البحث الثاين  .وهو اجلناس، اإلقتباس والسجع فقط هذا البحث



١٢ 

غري أنه متساو من حيث البيا�ت  ،احملسنات اللفظية واملعنوية يف مقامات الزخمشري

يف . هاوأنواع احملسنات اللفظية اليت يبحث وهو اجلناس، اإلقتباس والسجع وال غري 

. البيا�ت اليت حبث يف هذا البحث بشكل الشعر أو النظم وال النثر ،البحث الثالث 

 ،Tarekat Hizib Nahdhatul Wathan di Jakartaعن  حبثيف البحث الرابع 

يف البحث  .وال البحث املكتيب امليداينواستخدمتها الباحثة على منهجية البحث 

يف هذا البحث . وال احلزب اللفظية يف األ�شيداحملّسنات  الباحثة عن حبثتاخلامس 

فصلت الباحثة عن شكل حزب �ضة الوطن الذي يرتكب عن آية القرأن، 

     .والصلوات، واحلديث، والشعر

  منهجية البحث. ح

الطريق الواضح، واملنهجية هي الطريق الذي يربط بني مشاكل هو املنهج يف اللغة 

  . ١٤الواقع وتصور الباحثني والعلماء

  نوع البحث .١

كيفي الوصفي ألن البيا�ت يف النهج ميف هذا البحث  الباحثة تستخدما

نهج الكيفي هو منهج البحث الذي امل. هذا البحث تتكون من الكلمات املكتوبة

يعتمد على دراسة ظاهرة يف ظروف حمددة، �عتبارها مصدرامباشرا للبيا�ت، وهذا 
                                                             

  . ٢٦. ص.منهجية البحث العلمي. ه١٤٣٧/م٢٠١٦دشلي،  لكما  ١٤



١٣ 

املشكلة، وال لوضع فرضيات أو أسئلة مسابقة، النوع من البحوث الحيتاج لتحديد 

بل يتم وضعها أثناء عميلةمجع البيا�ت، وقد تتغري النتائج بتغري البيا�ت 

   .  ١٥املقدمة

 مصادر البيا�ت .٢

احملسنات اللفظية يف حزب �ضة الوطن لشيخ دمحم زين "نوع البحث يف أما 

وقسمت الباحثة على املصادر . حبثا تصوير�ّ )" الدرسة البالغية( عبد ا�يد الدين

  :األساسية واملصادر الثانوية، ومها كما يلى

. ١٦الباحثة من املصادر األوىل مجعتهااملصادر األساسية هي البيا�ت اليت   ) أ

حزب �ضة الوطن لشيخ دمحم فاملصادر األساسية يف هذا البحث هي كتاب 

 . ، ومنهجية البحثزين الدين عبد ا�يد

. ١٧ىالباحثة من املصادر األخر  مجعتهااملصادر الثانوية هي البيا�ت اليت    ) ب

كانت املصادر الثانوية يف هذا البحث هي الكتب املتعلقة مبنهج البحث 

بحث عن احملسنات اللفظية تتب املتعلقة بعلوم البالغة اليت الوصفي، والك

                                                             
  . ٤٠، .نفس املرجع ١٥

16 Dimyathi Ahmadin, Pedoman Skripsi (Malang:Unit penerbit Fak.UIN Malang, 2009  ,) 3. 
  . ٣٠، .نفس املرجع ١٧



١٤ 

غة لعلم البديع، بالغة اإلصطالحي مثل كتاب جواهر املكنون، تيسري البال

  .وغري ذلك

   طريقة مجع البيا�ت .٣

حزب �ضة الوطن لشيخ دمحم احملسنات اللفظية يف  الباحثة عن حبثت

 Library)الباحثة على طريقة الدراسة املكتبية  استخدمت، و زين الدين عبد ا�يد

Research) والدراسة املكتبية هي الدراسة اليت . جلمع البيا�ت هذا البحث

ع البيا�ت مبساعدة الكتب، وا�الت، وغري ذلك الذي يوجد مجالباحثة عملت 

  .يف املكتبة

 أدوات مجع البيا�ت .٤

البيا�ت أو  نيلل اليت استعملتها الباحثةوسائل الأدوات البيا�ت هي 

  .١٨املشكالت وحيصل على أهداف البحثها يف حالة إستكشاف تجلمع

  :مجع البيا�ت اآلتية الباحثة على هذا البحث �دوات ستخدمتاو 

 الو�ئقية   ) أ

الو�ئق الكثري من البيا�ت املهمة للبحث، حول دراسية خاصة يف 

املرحلة األوىل، عند تكوين اخللفية النظرية العامة للمشكلة، من خالل 

                                                             
18 Winarno, Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani, cetakan II (Malang:UM Press,  
2013). 



١٥ 

 ١٩ص جمال الدراسةيصابقة، يف ختوالدراسة السّ اإلطالع على األحباث 

وال أ .ملكتوبالباحثة الو�ئقية جلمع البيا�ت من الكتاب ا استخدمت

الباحثة الكتب الىت  مجعت، �نيا "�ضة الوطن"قراءت الباحثة عن احلزب 

يبحث عن احملسنات اللفظية ومنهجية البحث لتحليل احملسنات اللفظية يف 

      ".   �ضة الوطن"احلزب 

 املالحظة   ) ب

املالحظة هي عبارة عن تفاعل وتبادل بيا�ت بني الباحث واملبحوث  

 استخدمت. ٢٠بفرض مجع البيا�ت أو املعلومات احملددة حول موضوع

املالحظة جلمع البيا�ت من كتاب علم البالغة اليت يبحث عن  الباحثة

الباحثة للمحسنات اللفظية يف ذلك الكتاب،   اختاراتاحملسنات اللفظية، مث 

لشيخ دمحم زين  "النهضة الوطن"زب احل حملسنات اللفظية يفاليل الباحثة وحت

   .الدين

  طريقة حتليل البيا�ت   .٥

                                                             
  .٨٦  منهجية البحث العلمي،كمال دشلى،   ١٩

  .٨٩، .نفس املرجع ٢٠



١٦ 

�ت الكيفية وحتليل البيا�ت نقسم حتليل البيا�ت على قسمني وهي حتليل البيات

بتحليل البيا�ت الكيفية، والطريقة ويف هذا البحث تستخدم الباحثة . ميةالك

  :التحليلية هي حتليل املسائل عن املشكالت املتعلقة �لبحث وخطوا�ا كما يلى

 .لشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يدالباحثة حزب النهضة الوطن  قرأت  ) أ

 .األلفاظ حبسب أنواع احملسناتصنفت الباحثة   ) ب

 .أنواعهاالباحثة عن احملسنات اللفظية و  كتبت   ) ت

النهضة الوطن لشيخ دمحم زين حتليل الباحثة احملسنات اللفظية يف حزب  

  ، و فوائدها الدين عبد ا�يد

  هيكل البحث. ط

لشيخ دمحم زين " �ضة الوطن"احملسنات اللفظية يف احلزب "هذا البحث 

  :يتكون على أربعة أبواب)" الدرسة البالغية( الدين عبد ا�يد

يتكون من خلفية البحث، أسئلة البحث، أهداف ) املقّدمة( لباب األّولا

البحث، فوائد البحث، توضيح املصطلحات، حتديد البحث، الدراسة السابقة، 

  .البحث منهج البحث، وهيكل



١٧ 

، يتكون يف هذا الباب اإلطار الّنظري املتعّلقة �لبحث الباب الثاين

الدرسة (  زين الدين عبد ا�يدلشيخ دمحم" �ضة الوطن"احملسنات اللفظية يف احلزب "

    )".البالغية

احملسنات "، يتكون يف هذا البحث البيا�ت من البحث الباب الثالث

الدرسة ( لشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد" �ضة الوطن"اللفظية يف احلزب 

  )".البالغية

احملسنات اللفظية يف احلزب "يتكون عن اخلالصة من البحث  ابع،لباب الر ا

  )".الدرسة البالغية( لشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد" �ضة الوطن"

  .األخر هو املراجع

  

  

 




