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 إهداء

 إىل والدي

الذي ربين على التقدم لنيل آمال والتفاؤل ملواجهة احلياة املليئة من التحدايت وعلمين أن 
 أقول كلمة حق بدون خوف

 

 وإىل والديت الكرمية

 اليت أفاضت مهمتها عين

 

 وإىل السادة أساتذي

 واملعرفة وشجعوين للتقدم يف الفكرالذي حثوين لطلب العلوم 

 وإىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها

 

 

 

 



 شكرا وتقدير

احلمد هلل على كل حال، وتشكره على فضله املتول، وتسأله جزيل النوال، 
والثبات يف احلال واملال، وتصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله 

 حابه الغر امليامني، والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد: وأص

وقد من هللا علي ابإلنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج ابحلمد 
 –والثناء، فلك احلمد ايرِب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

قدير والعرفان إىل الذين هلم فضل يف خروج أن أتقدم ابالشكر والت –بعد محد هللا تعاىل 
هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن جيدوهم إال العمل 

 اجلاد املخلص. ومنهم: 

مساحة األستاذ الدكتور احلاج ذوالقرنني، مدير جامعة زاوية تشوت كاال 
 اإلسالمية احلكومية لنجسا.

املاجستري، َّنئب املدير األول جامعة زاوية تشوت  مساحة األستاذ بصري إبراهيم 
 كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا.

مساحة األستاذ دكتور أمحد فوزي املاجستري، رئيس  بكلية الرتبية وعلم التدريس 
 جبامعة زوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا.

لعربية بكلية مساحة األستاذ حممد فضلي املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة ا
 الرتبية وعلم التدريس جبامعة زوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا.



مساحة األستاذ برهان الدين سيهواتنج املاجستري، املشرف األول الذي أفاد 
الباحث عليما ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

 خري اجلداء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير.حىت اإلنتهاء منه، فله من اللغة 

مساحة األستاذ حىت صربي املاجستري، املشرف الثاين، فحقا يعجز لساين شكره 
وتقديره فقد لقدم  للبحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا هذا البحث أكرب 

حث أكرب تضق صدره يوما عن مساعد الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هذا الب
 األثر يف نفس البحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء.

وال تنسى أن تقدم أخلص الشكرا لسائر إعضاء أسراته ولسائر أصدقائه اليت قد 
 شجوها تشجيعا وساعده مساعد َّنفع عسى هللا أن جيزيهم خريا.

تشكر شكرا كثريا لكل العاملني يف يف هذه الفرصة الثامنة أن وال يقيم الباحث 
مكتبة يف جامعة زوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا الذين ساعده يف احلصول 
على املراجع والكتب إلمتام هذه الرسالة. وتقدمت الباحث الشكر إىل الدعاء كل 

دنيا املسلمني واملسلمات. وأخري تسأل هللا يف كل حال وبه نستعني. "ربنا اتنا يف ال
حسنا ويف األخرة حسنة وقنا عذاب النار" وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم. 

 صدق هللا العظيم.

 م2017أكتوبر  10لنجسا  

  

 الباحث 

 



 إقرار الطلبة

 أَّن املوقع أدَّنه، وبياين كاالين: 

 : شوال الدين  اإلسم الكامل 

 1022013049:   رقم القيد
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بقسم تعليم اللغة  S,Pdإقرار أبن البحث الذي حضرته لتوفري شرط لنيل درجة 
العربية بكلية الرتبية وعلم التديس جامعة زوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا 

 حتت عنوان :

واملعنوية جبمامعة زوية تشوت كاال كفاءة الطلبة على فهم احملسنات اللفظية 
حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زاورهتا من إبداع غريي أو اإلسالمية احلكومية بلنجسا

أتليف اآلخر. وإذا ادعى أحد استقباال أهنا من أتليفها وتبني أهنا فعال ليست من حبثي 
قسم تعليم فأَّن أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على 

اللغة العربية بكلية الرتبية وعلم التدريس جامعة زوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية 
 بلنجسا. وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبين اخلاصة وال جيريين أحد على ذلك.

 2017أكتوبر  28لنجسا، 

 شوال الدين



رقم التسجيل : 
1022013049 

 مستخلص البحث
اءة الطلبة على فهم احملسنات اللفظية واملعنوية جبامعة كفم، 2017شوال الدين، 

املشرف األول : برهان الدين سيهواتنج ، اإلسالمية احلكومية تشوت كاال لنجسا. 
 املاجستري، واملشرف الثاين: حىت صربي، املاجستري.

 الكلمة األساسية: كفاءة الطلبة على فهم احملسنات اللفظية واملعنوية
 

البديع هو جرء من البالغة، وهو علم يعرف به الوجوه واملزااي اليت تزيد الكالم 
 أن املادة البديع صعوبة مادة البديع ألن الطلبة يعتقدون الباحث  إخرتحسنا وطالوة. 

إعداد احملاضر خطة التدريس يف تعليم كيف أسئلة البحث يف هذا البحث :  ف. الفهم
مبادة علم البديع و كيف فهم الطلبة وكفائتهم يف التعليم احملسنات اللفظية واملعنوية 

احملسنات اللفظية واملعنوية مبادة علم البديع و كيف نتيجة الطلبة  يف التعليم احملسنات 
إعداد احملاضر خطة ملعرفة اللفظية واملعنوية مبادة علم البديع. وأهدف يف هذا البحث : 

فهم الطلبة ملعرفة  واملعنوية مبادة علم البديع والتدريس يف تعليم احملسنات اللفظية 
وكفائتهم يف التعليم احملسنات اللفظية واملعنوية مبادة علم البديع و ملعرفة نتيجة الطلبة  يف 

 التعليم احملسنات اللفظية واملعنوية مبادة علم البديع.
يف ومنهج البحث هو منهج الوصفي التحليلي، واملدخل الكيفي. وأما اجملتمع 

 46هذا البحث هو الطلبة يف مرحلة السادسة يف الفصل األول والفصل الثاين، وعددهم 
من اجملتمع. واألدوات جلمع البياَّنت : املقابلة  46طالبا. أما العينة  هلذا البحث 

والتوثيق. أما نتائج البحث هذا البحث هو: إعداد احملاضر يف تعليم احملسنات اللفظية 
و قادر على فهم احملسنات اللفظية واملعنوية ونتيجة مادة احملسنات واملعنوية حسنا فه

 اللفظية واملعنوية أو البديع أكثرهم متوسطة.
 



 
 

   

 ملخص  البحث ابللغة اإلندونسية
Syawaluddin, 2017. Kemampuan Mahasiswa Dalam Memahami Keindahan 

Bahasa Secara Lafaz dan Makna. Pembimbing 1: Burhanuddin Sihotang, MA. 

Pembimbing 2: Hatta Sabri, M.Pd 

Kata Kunci: Kemampuan Mahasiswa Terhadap Materi Badi’ 

 

Badi’ merupakan salah satu bagian dari Balaghah, badi’ adalah ilmu yang 

dengannya diketahui segi-segi (metode dan cara-cara yang ditetapkan untuk 

menghiasi kalimat dan memperindahnya) dan keistimewaan-keistimewaan yang 

dapat membuat kalimat semakin indah dan bagus. Peneliti mengambil 

pembahasan badi’ karena mahasiswa beranggapan sulit. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini: Bagaimana desain perkuliahan yang dibuat dosen dalam 

mengajarkan Ilmu Badi’. Bagaimana pemahaman dan kemampuan mereka dalam 

memahami ilmu Badi’. Bagaimana nilai mereka diperkuliahan ilmu Badi’ 

(Balaghah 3). Tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui desain 

perkuliahan yang dirancang dosen, pemahaman dan kemampuan mahasiswa, dan 

nilai mereka di perkuliahan ilmu Badi’ (Balaghah 3). Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Analisis dengan pendekatan Kualitatif. 

Adapun populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa semester 6 unit 1 dan 2 

berjumlah 46 mahasiswa. Instrumen untuk mengumpulkan data: wawancara dan 

dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu: desain yang digunakan oleh dosen 

dalam mengajarkan materi ilmu Badi’ menarik dan bagus sehingga mahasiswa 

mampu dan paham tehadap materi ilmu Badi’, dan nilai yang mereka dapatkan 

diatas rata-rata. 
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 األول الفصل

 الإلطار العام

 مقدمة  -أ

جيذب االنتباه. النه  يما شيء الذئىف جمال التعليم، فان املشكلة الدافع دا

على الغرم أنه ، د األهداف الرتبويةيحتد نصبح واحدة من العوامل الساعدة يفالدافع ل

سية ىف ئيية اخلاصة هي عاصمة األساسية الر عيمن القدرة الفكرية العامة و قدرة الطب

مل يكن لدى الطالب كفرد الدافع  إذا حتقيق االجناز التعليم. لكنها لن تعين الكثرية

 لتحقيق أفضل االجنازات.

ىف بيان الدافع، منسك دائما ىف ادماء العام أنه العامل الىت أثر حاصل الدرس  

كانوا سواء، فالذين ميلك الدافع العالية يبلغ حاصل الدرس العالية أيضا، ألنه يقرر 

 صل الدرس من دافع تعليمه ىف اتبع ذالك اجلرس.حا

مسئلة الدفع، مشغالت ىف التعليم للحاصل االجناز الطيب.ولكن، هذا 

احلال فرق بطالب تعليم اللغة العريبة اآلن اذا يتبعون مادة التعليم. للطالب، هذا 



 املسئلة، يظنون ذالك احلال ال مهمة وحيتاجون شيئا كبريا الذي انسجاما مع ما

 يعتقدون أهنم متابعة واملدرجة على درجة كليتهم.

ولكن هذا املسئلة الذى صار ساذج. املسئلة الكبرية ال حدث اذا بدون 

املسئلة صغرية الذي عضدها. اىل حد، رغبتهم ىف اتبع مادة التعليم تنويل و هم 

 ضجرون. املادة الذى يعطي ال جيرهم ، اىل وجدت احلاصل غري مسرور.

ة ىف مادة التعليم الذى يعطي عن االداب كان علم البادع، صار املسئل

الطالب الذي اتبعه ظهر يستمعون املدرس ، بل مادة الذي يعطي ال 

مُيتّص.مالحظة الباحث يف هذه املسئلة يف مرحلة السّتة بقسم  تعليم اللغة العربية 

صعبة . ىف هذا الفصل، ظّن الطالب أّن علم البديع يعطى احملاضر  2016سنة 

لفهمه. ظنّوا الطالب ، أن طريقة اليت يطبقها احملاضر جيدة ومناسبة مع األحوال 

الطلبة. ولكن، الطالب مل يفهمون املادة فهما جدا. وظن الباحث، أن الطالب 

اليفهمون مادة علم البديع، عرف الباحث هذه األحوال من أن بعض الطالب 

 اضر. ال يستطيع يف أداء الواجبات اليت أاته احمل

إذن الطالب الذين يفهمون مادة علم البديع يف الفصل املذكور قليال، 

وأكثرهم مل يفهموا املادة. وطّن الباحث أن هذه األحوال حدثت أو ظهرت ألن 

الطالب قليل الدافع أو تشجيعهم أو رغبتهم أو إرادهتم على تعليم علم البديع قليلة. 



ذه االحوال فعني  الباحث هذا البحث لذلك، الباحث يريد أن يبحث عميقة عن ه

 كفاءة الطلبة على فهم احملسنات اللفظية واملعنوية".حتت املوضوع " 

 

 أسئلة البحث -ب

إعداد احملاضر خطة التدريس يف تعليم احملسنات اللفظية واملعنوية مبادة كيف  -1

 ؟علم البديع

مبادة علم  كيف فهم الطلبة وكفائتهم يف التعليم احملسنات اللفظية واملعنوية -2

 البديع؟

 كيف نتيجة الطلبة  يف التعليم احملسنات اللفظية واملعنوية مبادة علم البديع؟ -3

 أهداف البحث -ج

إعداد احملاضر خطة التدريس يف تعليم احملسنات اللفظية واملعنوية مبادة ملعرفة  -1

 علم البديع. 

نوية مبادة علم فهم الطلبة وكفائتهم يف التعليم احملسنات اللفظية واملعملعرفة  -2

 البديع.

 نت ملعرفة

 أمهية البحث -د



 أما أمهية من هذه البحث هي :

 بنظرية التطبيقية  -1

أوال : للباحث، أن يكون ترقية وعاملا على فهم احملسنات اللفظية 

 واملعنوية.

اثنيا : للقرّاء، أن تكون مساعدة وترقية على فهم احملسنات اللفظية 
 تعليم اللغة العربية. واملعنوية خاصة لطلبة بقسم 

 بنظرية التطوير -2
أن يكون هذا البحث نظرية جديدة يف حمال البالغة وخصوصا  -أ

 يف علم البديع
أن يكون هذا البحث مساعدة لتطور علم البديع وخصوصا يف  -ب

 احملسنات اللفظية واملعنوية.

 حدود البحث -ه

 أما حدود البحث كما يلي: 

املوضوعية هذا البحث يف علم البديع مبادة حدود املوضوعية: حتديد الباحث  -1
 بالغة الثالث.

و عام  2016-2015حدود الزمانية: جتري هذا البحث يف العام الدراسي  -2
 2017 -2016الدرسي 

 حدود املكانية : جامعة زوية تشوت كاال اإلسالمية بلنجسا مبرحلة الستة. -3

 حتديد املصطلحات -و

 الطلبة كفاءة -1



مهماا من القدرة على إجنار جزء معنّي من العمل عند  هي موهبة وتعترب جزءاا 
مستوى حمّدد، وقد تكون الكفاءة بدنّية أو عقلية، وال ميكن التعبري عن الكفاءة أبهّنا 
فهم، أو قدرة، أو معرفة يتّم تعّلمها، أو اكتساهبا، أو حتصيلها من اآلخرين، أو احلياة 

 تتعارض مع التحصيل والذي ميثل املعرفة،أو اليومّية، كما أّن الطبيعة الفطرية للكفاءة
-يطلب-والطلبة مجع من كلمة طالب هي اسم الفاعل من طلب..1القدرة املكتسبة

ومعىن الطلبة يف هذا البحث هم الذين يطلبون العلم  2طالبا ومجه طلبة وطالب.
بكلية الرتبية وعلم التدريس بقسم تعليم اللغة العربية جامعة زوية تشوت كاال لنجسا 

 ..............ووو.........مبرحلة الستة.

 احملسنات اللفظية واملعنوية -2

فكانت اللفظية و املعنوية مها جزءان من علم البديع و تعريفها مذكور 
فيما يلي : احملسنات اللفظية تتكون من الكلمة احملسنات والكلمة اللفظية. و 

حتسني فهو حمسن أي زينه  –حيسن  –احملسنات لغة هي من كلمة "حسن 
 هبا راجعا وجعله حسنا. واحملسنات اللفظية اصطالحا وهي اليت يكون التحسني

إىل اللفظ أصالة وإن حسنة املعىن احياَّن تبعا كاجلناس يف قوله تعاىل : "ويوم 
فاالساعة ، تقوم الّساعة يقسم اجملرمون مالبثوا غري ساعة كذالك كانوا يؤفكون"

األوىل يوم القيامة والساعة الثانية واحدة الساعة الزمنية، وعملتها أنه لو غري 
يرادفه  زال ذلك احملسن ، فلو قيل : ويوم تقوم الساعة يقسم اللفظ الثاين إىل ما 

 3اجملرمون ما لبثوا إال قليال لضاع ذلك احلسن.

مجع من  –احملسنات املعنوية تتكون من كلمة املكنوية . واحملسنات 
حتسني فهو حمسن أي زينخ  –حيسن  –لغة هي من كلمة "حسن  –احملسنات 
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. وأما 4فيه فداللة على مجع املؤنث الساملوجعل حسنا. وأما األلف والتاء 
ومعىن أي يقصد بشيء والياء  –عناية  –يعين  –املعنوية فهي من كلمة عين 

. واحملسنات املعنوية اصطالحا وهي اليت يكون 5هي نسبة إىل املعىن والتاء املؤنث
التحسني هبا راجعا إىل معىن أوال وابلذات، وإن كان بعضها قد يفيد حتسني 

 فظ.الل
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 الفصاحة -أ

الفصاحة لغة هي الظهر والبيان ، تقول : أفصح الصبح إذا ظهر. والكالم 

الفصيح ما كان واضح املعىن، سهل اللفظ، جيد السبك. وهلذا واجب أن تكون كل  

وتقع يف كلمة  6عذبة سلسة.كلمة فيه جارية على القياس الصريف، بنية معناها، مفهومة 

 7والكالم واملتكلم.

والفصاحة يف اإلصطالح أهل املعاين، عبارة عن األلفاظ البنية الظهرة املتباردة 

 8إىل الفهم، واملأنوسة االستعمال بني الكتاب والشعراء ملكان حسنها.

فصاحة الكلمة سالمتها من تنافر احلروف وخمالفة القياس والغرابة. فتنافر  (1

روف وصفايف الكلمة يوجب ثقلهاعلى اللسان وعسر النطق هبا. حنو: احل
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الظش للموضوع احلشن واهلعجع لنبات ترعاه اإلبل، والنقاح للماء العداب 

الصايف واملستشرز للمفتول. وخمالفة القياس كون الكلمة غري جارية على 

 القانوين الصرف كجمع بوق على بوقات يف قول املتنيب: 

 لناس سيفالدولة * ففي الناس بوقات هلا وطبولفإن يك بعض ا

 والقياس مودة ابإلدغام.

 والغرابة كون الكلمة غري ظاهرة املعىن تكأكأ مبعىن اجتمع.

فصاحة الكالم سالمته من تنافر الكلمات جمتمعة ومن ضعف التأليف ومن  (2

التعقيد مع فصاحة كلماته. فالتنافر وصف يف الكالم يوجب ثقله على 

 عسر النطق به حنو:اللسان و 

 يف رفع عرش الشرع مثلك يشرع * وليس قرب حرب قرب

وضعف التأليف كون الكالم غري جار على القانون النحوي املشهور  

 كاإلضمار قبل الذكور لفظ ورتبة يف قوله: 

 جزى بنوه أاب الغيالن عن كرب * وحسن فعل كما جيزي سنمار

املعىن املراد واخلفاء أما من جهة  والتعقيد أن يكون الكالم خفي الداللة على

  9اللفظ بسبب تقدمي أو أتخري أو فصل ويسمى تعقيدا للفظيا.
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فصاحة املتكلم ملكة يقتدر هبا على التعبري عن املقصود بكالم فصيح يف أي  (3

 10غرض كان. 

 البالغة -ب

إذا وصل  –البالغة يف اللغة ) الوصول واالنتهاء(، يقال: بلغ فالن مراده 

إذا انتهى إليها ومبلغ الشيء متنهاه. وتقع يف  –إليه، وبلغ الراكب املدينة 

 االصطالح وصفا املتكلم والكالم .

والبالغة هي أتدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف 

 النفس اثر خالب، مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه.

 بالغة الكالم .1

ملا يقتضية حال اخلطاب مع فصاحة ألفاظه )مفردها  هي مطابقة

والكالم البليغ هو الذي يصوره املتكلم بصورة تناسب أحوال  ومراكبها(.

املخاطبني. واملقتضى يسمى االعتبار املناسب هو الصورة املخصوصة الىت 

تورد عليها العبارة. وحال اخلطاب يسمى ابملقام هو األمر احلامر للمتكلم 

 ورد عبارته على صورة خمصوصة دون أخرى.على أن ي
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 وملخص القول أن البالغة هي مطابقة للكالم ملا يقتضيه احلال.

 بالغة املتكلم .2

هي ملكة يف النفس يقتدر هبا صاحبها على أتليف كالم بليغ مطابق 

ملقتضى احلال. مع فصاحة يف أي معىن قصده. وتلك غاية لن يصل إليها 

ب خريا، وعرف سنن ختاطبهم يف منافراهتا و إال من أحاط أبساليب العر 

مفاخراهتم و مدحيهم و هجائهم و شكرهم و اعتذارهم ليبلس لكل حالة 

 11لبوسها )ولكل مقام مقال(.

فعناصر البالغة إذا لفظ ومعىن وأتليف لأللفاظ مينحها وأتثريا حسنا، مث 

 دقة يف اختيار الكلمات واألساليب على حسب مواطن الكالم ومواقعه

وموضوعاته وحال السامعني والرتعة النفسية الىت تتملكهم وتسيطر على 

نفوسهم ، فرب كلمة حسنت يف مواطن مث كانت َّنبية مستكرهو يف 

 12غريه.

 البديع  -ج
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تعريف البديع لغة هي املختار املوجد على غري مثال سابق . وهو مأخوذ 

بدع الشيء ، وأبدعه، اخرتعه ال على مثال. واصطالحا هو علم  –ومشتق من قوهلم 

يعرف به الوجوه، واملزااي الىت تزيد الكالم حسنا وطالوة وتكسوه هباء ورونقا، بعد 

  13مطابقه ملقتضى احلال.

وتنقسم احملسنات البديعية إىل قسمني، فمنهما يتعلق بصورة األلفاظ 

  14اىن األلفاظ ويسمى زينة املعنوية.ويسمى زينة اللفظية ومنهما يتعلق مبع

 احملسنات اللفظية  -أ

 –احملسنات اللفظية تتكون من الكلمة احملسنات والكلمة اللفظية. واحملسنات 

حتسني فهو حمسن أن زينه وجعله حسنا. أما  –حيسن  –لغة هي من كلمة "حسن 

فهي من كلمة لفظ  وأما اللفظية لغة 15األلف والتاء فيه فداللة على مجع املؤنث السامل.

يعين رمى به وطرح به والياء نسبة وأما اصطالحا فهو ما يلفظ به من الكلمات أو 

 الكالم.

واحملسنات اللفظية اصطالح وهي اليت يكون التحسني هبا راجعا إىل اللفظ أصالة 

اَعُة يُ ْقِسمُ   اْلُمْجرُِمْوَن  و إن حسنةاملعىن إحياَّن كاجلناس يف قوله تعاىل : "َويَ ْوَم تَ ُقْوُم السا
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فاالساعة األوىل يوم القيامة والساعة الثانية  16َما لَِبثُ ْوا َغرْيَ َساَعٍة َكِذلَك َكانُ ْوا يُ ْؤَفُكْوَن"،

واحدة الساعة الزمانية، وعملتها أنه لو غري اللفظ الثاين إىل ما يرادفه زال ذلك احملسن، 

 17ثون إال قليال لضاع ذلك احلسن.فلوقيل  : ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لب

 واحملسنات اللفظية ينقسم إىل اجلناس، والسجع، واإلقتباس. 

 اجلناس .1

اجلناس لغة مصدر جانس الشيء شاكله واحتد معه يف اجلناس، واصطالجا 

قال االستاذ حممد غفران زين العاملن  18تشابه الكلمتني يف اللفظ مع اختالف يف املعىن.

اجلناس هو  19اجلناس هو أن يعطى األسلوب مجاال، ويضفي على موسيقاه حسنا.

وللجناس أقسام كثرية كما قال 20استعمال لفظتني تتشاهبان يف النطق وختلفان يف املعىن.

التام  صاحب علوم البالغة البيان، واملعىن ، والبديع: إن اجلناس ينقسم إىل قسمني :

 وغري التام.
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 اجلناس التام 

اجلناس التام هو اتفق فيه اللفظان املنتجانسان يف أمور أربعة وهي: نوع احلروف 

وهذا النوع من  21وشكلها من اهليئة احلاصلة من احلركة والسكنات وعددها وترتيبها.

 22اجلناس ينقسم بدورة إىل ثالثة أقسام: املماثل، واملستويف، وجناس الرتكيب، وهي:

 جناس املماثل (1

جناس املماثل هو مااتفق فيه الكلمتان املتجانسان يف نوع احلروف وعددها 

وهيئتها وترتيبها، وكانت من نوع واحد من أنواع الكلمة، امسني أو فعلني أو حرفني. ومن 

اَعُة يُ ْقِسُم اْلُمْجرُِمْوَن  َما ا ألمثلة اجلناس املماثل بني امسني، قال تعاىل: ""َويَ ْوَم تَ ُقْوُم السا

. فاجلناس يف هذا املثال هو بني الساعة وساعة، 23لَِبثُ ْوا َغرْيَ َساَعٍة َكِذلَك َكانُ ْوا يُ ْؤَفُكْوَن"

 لثاين مبعىن "الوقت".ومها امسان. أما األوىل مبعىن "يوم القيامة"، وأما ا

 ومن األمثلة اجلناس املماثل بني الفعلني، قوهلم: 

 "فالن يضرب ابلبيداء فال يضل، ويضرب ابهليجاء فال يكل ... "
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 فيضرب األول مبعىن قطع املسافة، والثانىبمعىن احلمل على األعداء.

 ومن األمثلة اجلناس املماثل بني حرفني :

 ل صيفا". فقد األوىل للتكثري والثانية للتقليل."قد ينزل املطر شتاء وقد ينز 

 اجلناس املستويف (2

جناس املستويف هو مااتفقت فيه الكلمتان يف نوع األحرف وعددها وهيئتها 

وترتيبها وختلفا يف نوع الكلمة، أبن تكون إحدمها فعال واألخرى امسا، أو حرفا واألخرى 

 م والفعل قول الشاعر: امسا، أو خرفا واألخرى فعال. فمن جناس بني اإلس

 ومسيته حيىي ليحيا فلم يكن * إىل رد أمر هللا فيه سبيل

 فيحىي األوىل اسم والثانية فعل.

 ومن اجلناس بني احلرف واالسم: 

"هويت يف حفرة فسقطت من يف اسناين"، ففي األوىل حرف جر والثاىن 

 اسم. 

 ومن اجلناس ينب فعل واحلرف، منه قول الشاعر: 

 يف عامل الشعر فجأه * على أنه مازل يف الشعر شاداي.عال جنمه 



 "عال" األوىل فعل مبعىن ارتفع "على" الثانية حرف جر.

 جناس تركيب (3

جناس تركيب هو ماكان كل لفظ من لفظية مركبا أو أحدمها مركبا واآلخر 

 مفردا. وهذا النوع ينقسم إىل أربعة أقسام:

 اجلناس املتشابه .أ

تتوفقت املركبة من كلمتني مع غري املركبة يف اخلط.  اجلناس املتشابه هو أن 

 كقول أِب الفتح البستين: 

 24"إذا َمِلُك مل َيُكْن َذاِهَبٌة * َفَدْعُه َفَدْولَْتُه َذاِهَبٌة"

والشاهد يف قول "ذاهبة" و "ذاهبة" جناس متشابه ألن ذاهبة األوىل مبعىن 

و مفرد واألوىل مركب وع صاحب هبه أي عطاء وذاهبة الثانية مبعىن َّنفية وه

 اتفقهما يف اخلط.

 اجلناس املفروق .ب

اجلناس املفروق هو أن حتتلف املركب من كلمتني مع غري املركب يف اخلط. 

 املثال: "اَل تَ ْعَرَضنا َعَلى الرَُّواِة َقِصْيَدةا * َماملَْ تُ َباِلُغ بعد يف هَتِْذْيِبَها" 
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ْعِر غري   اهَتِْذْي هِبَاَفَمىَت َعَرْضَت الشا ْوُه ِمْنَك وساوسا ِب * َعدُّ   25ُمَهذا

والشاهد يف القول "هتذيبها وهتذيبها" األوىل مفردة والثانية مركبة من الفعل 

 "هتذي" واجلر جمرور هبا، ومنهما تشاهبا لفظا واختالفا يف اخلط.

 اجلناس املللفوف .ج

كقول القاضي   اجلناس املللفوف هو ماتركيب من كلمتني ويتفقان يف اخلط،

ْهَر بَِنابِِه * لَْيَت َماِحلُّ بَِنِاِبِه" َنا الدا  26الفاضل: "َعضا

 والشاهد هنا بني لفظني "بنابه" و"بنابه" مها كلمتني اتمتني متفقان خطا.

 اجلناس املرفو .د

اجلناس املرفو هو أن يكون أحد اللفظني من كلمة وبعض الكلمة. كقول 

 ِر ُذنُِبَك َواْبِكِه * ِبَدْمِع حُيَاِكْي اْلَوْيُل َحاَل َمَصاِبِه"احلريري: "فال تَِلُه ُتْذَكا

ُعُه * َوَرْوَعَة  َمْلَقاُه َوَمْطَعُم َصاِبِه"   "َوَمثْل لَِعْيِنَك احلَِْماَم َوَوق ْ

                                                           
  275م( ص. 2011)قاهرة: مؤسسة املختار، الطبعة الثاثة، علم البديع بسيوين عبد الفتاح فيود ، 25
 355ص. علوم البالغة، مجد مصطفى املراغي، ا 26



والشاهد يف "مصابه" يف البيت األوىل و "... م صابه" يف البيت الثاين. يف 

من "صاب" وأما يف البيت الثاين من كلمة  البيت األول هنا من كلمة واحدة

 "مطعم" وصاب كلمة واحدة اتمة.

 

 اجلناس غري التام (أ

اجلناس غري التام هو اختلف فيه اللفظان يف واحد من الشروط األربعة اليت 

 ذكرت يف اجلناس اتم. 

أن اختالف يف نوع احلروف اشرتط االّ يكون اإلحتالف أبكثر من احلروف،  •

 : وذلك على وجهني

 اجلناس املضارع (أ

 27اجلناس  املضارع هو ماكان اختالف يف الطرف مقارابن يف املخرج.

أما يف أول كقول احلريري: "بَ ْييِنْ وبني َكيِن ليلى َداِمٌس وطريق  -

فجناس هنا بني لفظي "دامس" و"طامس" مها خمتلفان يف  28طَاِمٌس".
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احلروف إال مقارابن يف املخرج ألن "الدال" و "الطاء" حارجان من 

 األسناين اللثوي.

َهْوَن َعْنُه َويَ ْنَأْوَن َعْنُه" -  29إما يف الوسط، حنو " َوُهْم يَ ن ْ

حروف اهلاء يف "ينهون" وحرف اهلمزة يف "ينأون" مها خمتلفان يف 

 30حلروف غري اهنا متقارابن يف املخرج ألهنا حنجراين.ا

إما يف اآلخر، كقول النيب صلى هللا عليه وسلم " اخْلَْيُل ُمْعقَدٌة يف  -

 . 31نواصيها اخلَْرْيُ إىل يوم القيامة"

حروف الالم يف " اخليل" وحرف الراء يف "اخلري" يف اخلط متساواي يف 

  احلروف.املخرج يعين اللثوية، ولكن خمتلفان يف

 اجلناس الالحق (ب

اجلناس الالحق هو ماكان اختالف وكنيه يف حرفني غري متقاربني يف 

 32املخرج.

 33إن كان يف أول اللفظ، كقول تعاىل : َوْيُل لُِّكلِّ مهََُزٍة لَُّمَزٍة. -
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والشاهد اللفظ "مهزة" و"ملزة" خمتلفان يف احلروف مع متباعدين يف 

 حنجري وحرف "الالم" وهو لثوّي.املخرج ألن احلرف "اهلاء" وهو 

أو يف الوسط اللفظ، كقول تعاىل : َوِإناُه َعَلى َذاِلَك َلَشِهْيٌد َوِإناُه حِلُبِّ  -

 34اخلَْرِي َلَشِدْيٌد.

والشاهد املثال "اهلاء" يف اللفظ "شهيد" و"الدال" يف اللفظ "شديد" مها 

ري والدال خمتلفان يف احلرف مع متاعدان يف املخرج ألن اهلاء حنج

 35أسناين لثوّي.

أو يف أخر اللفظ، كقول تعاىل : َوِإَذا َجاَء ُهْم أاْمرُُهْم ِمَن اأْلَْمِن َأِو  -

 36اخْلَْوِف أََذاُعْو ِبِه.

والشاهد يف ذلك املثال فإن "الراء" يف اللفظ "أمر"  "النون" اللفظ 

 "أمن" مها خمتلفان يف احلرف ومتباعدان يف املخرج.

 اإلختالف يف هيئة احلروف، وهو نوعان:  •

 اجلناس احملّرف (أ

اجلناس املخّرف هو ماكان اختالف فيه يف احلركة فقط أو يف احلركة 

 والسكون. مثال يف احلركة فقط كقوهلم" ُحباُة اْلرُبِْد ُجناُة اْلرَبِْد". 
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الباء فجناس مها جنسا حمرفا يف اللفظ "الرُبد والرَبد" ألن الربد األول بضم 

 وأما الربد الثاين فكان بفتح الباء.

 اجلناس املصّحف (ب

اجلناس املصّحف هو ماكان متاثل فيه اللفظان يف الركن ولكن اختالف يف 

اخلط.كقول أِب غراس: " ِمْن جَنِْر َشْعُرَك أَْغرَتُِف * َوِبَفْضِلَك ِعْلُمَك 

 37أَْعرَتُِف"

الف إحدامها اآلخر فاالتصحيف هنا يف اللفظ "أغرتف وأعرتف" ألن خت

 إببدال حرف على صورة املبدل منه ليمون النطق فارقا بينهما يف تغايره.

 اإلختالف يف عدد احلروف مسي َّنقصا، ويكون على وجهني:  •

 أن خيتلف بزايدة حرف واحد وهو ثالثة أنواع:  (أ

 اجلناس املرادف -

هو إذا كان بزايدة حرف األول مثال: جلس حممد على جملس الذكر. 

 لكلمتان "جلس و وجملس" متوافقان بل تزاد امليم يف أول اللفظ.ا

 اجلناس املكتف -

 هو إذا ما كان بزايدة حرف الثاين مثال: ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة.
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الكلمتان "وقعت و واقعة" متفقان ، بل تزاد حرف األلف يف الوسط 

 اللفظ. 

 اجلناس املطرف -

مثال: فالن سال عن إخوانه سامل هو أن يكون بزايدة حرف يف األخرة، 

من زمانه. الكلمتان "سال وسامل" متوافقان بل تزاد حرف امليم يف األخرة 

 اللفظ.

 أن خيتلف بزايدة أكثر من حرف واحد، وهو:   (ب

 املذيل -

 هو ما كان الزايدة فيه األخر، مثال:

َفا * ِمْن اجْلََوى بني اجْلََواِنحِ   38ِإنا اْلُبَكاَء هو الشِّ

تان "اجلوى واجلوانح" جناس مذيل لزايدة حرف النون واحلاء يف الكلم

 اللفظ الثاين.

 39اإلختالف يف ترتيب احلروف يسمى جناس القلب وهو ضرابن: •

 قلب كل (أ
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قلب كل هو ما انعكس فيه ترتيب احلرف كال، كقوهلم "ِحَساُمُه فَ ْتٌح 

 أِلَْولَِياِءِه َوَحْتٌف أِلَْعَدائِِه"

تح و حتف"  النعكس لرتكيب فيهما القلب هنا قلب الكل بني "ف

 انعكاسا كليا ألن األول مقلوب الثاين.

 قلب بعض (ب

قلب البعض هو ماختلفت فيه الكلمتان يف ترتيب بعض احلروف. كقول 

 40صلى هللا عليه وسلم: اللاُهما اْسرُتْ َعْورَاتَِنا وآِمْن َرْوَعاتَِنا.

ا" النعكس الرتتيب فيه ليس هنا القلب البعض يف قول "عوراتنا و روعاتن

يف مجع احلروف، قد وجد هناك يف لفظيت عورا وروعا مها مقلوابن ولكن 

 ال يقلب يف اللفظاتنا.

 ومايلحق ابلتجنيس نوعان: 

جناس اإلشتقاق هو أن جيمع اللفظني مبعىن أن يرجع اللفظان إىل أصل واحد يف  (1

شعره ونثرهن ويف النظم الكرمي اللغة وهذا النوع من اجلناس يكثر يف كالم القاماء 

 41واحلديث الشريف كثري منه.

 كقول تعاىل " فأقم وجهك للّدين القيم".
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-والشهاد يف اجلناس اإلشتقاق يف قول "أقم و القيم" كالمها مشتقان من قام

 يقوم.

جناس شبه اإلشتقاق وهو أن جيمع اللفظني ما شابه اإلشتقاق ومعىن مشاهبة  (2

د يف اللفظ مجيع ما يف اآلخر من احلروف أو أكثرها، اإلشتقاق يعين أن يوج

  42ولكن اليرجعان إىل أصل واحد كما يف اإلشتقاق ولذاكان شبيها به.

ْ لَِعَمِلُكْم ِمْن اْلَقاِلنْي".   43قوله تعاىل " قَاَل ِإيّنِ

والشاهد جناس شبه اإلشتقاق يف قول "قال و قلني" الكلمة قال هنا من القول 

خمتلفان ال  –وان تشاهبت حروفهما  –والكلمة القالني هنا من القلي. فهما 

 يرجعان إىل أصل واحد.

 44اإلختالف يف اخلط فيسمى جناس لفظي، وينقسم إىل ثالثة أقسام:  •

 قول ابن العفيف التلمساين االختالف يف الكتابة ابلنون والتنوين، (أ

 اعذب خلق هللا نطقا وفما * ان مل يكن احق ابحلسن فمن

 فاجلناس يف ذلك املثال هو بني فما و فمن.

االختالف يف الكتابة ابلضاد و الظاء، مثال: وجوه يومئذ َّّنضرة إىل رهبا  (ب

 فاجلناس يف ذلك املثال هو بني َّنضرة و َّنظرة.     45َّنظرة.
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 كتابة ابهلاء والتاء، مثال: االختالف يف ال (ج

 فال تعيدن حديثا إن طبعهموا * موكل مبعاداه املعارات.  

 فاجلناس يف ذلك املثال هو بني معاداه و معارات.

 السجع .2

السجع يف اللغة الكالم املقفى، أو مواالة الكالم على روي واحد، ومجعه أسجاع 

هديلة وترجيعه لصوته. ويف  و أساجيع، وهو ماخوذ من سجع احلمام، وسجع احلمام هو

اإلصطالح البالغة هو تواطؤ الفاصلتني أو الفواصل على حرفني متقاربني أو حروف 

ويف تعريف آخر السجع هو توافق الفاصلتني يف احلرف األخري، وأفضله ما  46متقاربة.

السجع ال خيلو عن الفاصلة والفقرة . الفاصلة هي الكلمة األخية من  47تساوت فقرة.

 رة أو القرينة. والفقرة أو القرينة مبعىن واحد وهي اجلملة اليت تنهي ابلفاصلة.الفق

 من شروط السجع اجلديد كل اجلودة اذا استويف اربعة أشياء:

 أن تكون املفردات رشيقة أنيقة خفيفة على السجع. .1

أن تكون األلفاظ خدم املعاين، اذا هي اتبعة هلا، فإذا رأيت السجع اليدين  .2

 بزايدة يف اللفظ، أو نقصان فيه، فاعلم أنه من املتكلم املمقوت.لك إال 
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 أن تكون الفمعاىن احلاصلة عند الرتكيب مألوفة غري مستنكرة.  .3

أن تدل كل واحدة من السجعتني على معىن يغاير ما دلت عليه األخرى  .4

 حىت ال يكون السجع تكرارا بال فائدة.

 ث قصرية و طويلة فهي:وينقسم السجع ايضا إىل ثالثة أقسام من حي

 السجع القصري .1

ْنُضْودٍ   48هو ما كان مؤلفا من الفاظ قليلة. مثال: يفْ ِسْدٍر خماُْدْوٍد، َوطَْلٍح ما

 السجع املتوسط .2

ُه ُجُزْوعاا. َوِإَذا  49هو ماكان مؤلفا من الفاظ بني قليلة وكثرية. مثال : ِإَذا َمسا

ُه اخلَْرْيُ َمنُ ْوعاا.   50َمسا

 ويلالسجع الط .3

هو أن يكون أتليفه من إحدى عشرة إىل عشر لفظ. وأكثره مخس عشرة 

 51لفظة أو يريد على ذلك.

َمَواِت َواأْلَْرِض َوِإىَل هللِا تُ ْرَجُع اأْلُُمْوُر. يُ ْوِلُج  كقول هللا تعاىل : َلُه ُملُك السا

َهاِر َويُ ْوِلُج الن اَهاِر يفْ الاْيِل َوُهَو عَ   52ِلْيٌم ِبَذاِت الصُُّدْوِر.الاْيَل يفْ الن ا
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وأفضله ما تساوت فقره وهو ثالثة أقسام، وهي السجع املطرف ، والسجع 

 53املرصع، والسجع املتوازي، ستبينها الباحث واحدا فواحدا، وهو:

 السجع املطرف  (1

هو ماكان اختالف فاصلته يف النون واتفقتا يف احرف األخري. حنو قوله 

فالسجع ذلك املثال هو  54اَلتَ ْرُجْوَن هلِل َوقَاراا َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواراا.َماَلُكْم تعاىل: 

 بني وقارا و أطوارا.

 السجع املرصع (2

هو مااتفقت ألفاظ إحدى الفقرتني أو أكثرها يف الوزن والتقفية. حنو قوله 

ا. ِت اجْلَِباُل َبسا ا. َوُبسا ِت اأْلَْرُض َرجًّ  55تعاىل: ِإَذا َرجا

ه االية سجع مرصع ألن فيها اتفق الفاظ الفقرتني يف الوزن والتفقية. يف هذ

 واتفقاق الوزن يف الكلمتني "رجت وبست". هااتن الكلمتان على وزن فعل.

 السجع املتوازي (3
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هو مااتفقت فيه الفقراتن يف الكلمتني االخريتني. حنو قول تعاىل: َواْلُمْرَساَلِت 

ا.ُعْرفاا. فَاْلَعاِصَفاِت   56َعْصفا

 االقتباس .3

اإلقتباس تضمني النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكرمي أو احلديث الشريف من 

كقول عبد املؤمن األصفهاين:   57غري داللة على أنه منهما، وجيوز يف االثر املقتبس قليال.

رُُهْم لِيَ ْوِم َتْشَخُص فِ  َا يُ َؤخِّ  58ْيِه اأْلَْبَصاُر،ال تغرنك من الظلمة كثرة اجليوش واالنصار ِإمنا

وهذا القول يتكون من القول الشاعر وكالم هللا، وقول الشاعر هو ال تغرنك . . . .إخل، 

رُُهْم لِيَ ْوِم َتْشَخُص ِفْيِه اأْلَْبَصاُر". َا يُ َؤخِّ  وكالمه تعاىل : "ِإمنا

ويف تعرف آخر هو أن يضمن املتكلم كالمه شيئا من القرآن الكرمي  أو احلديث 

يف دون يشعر بذلك أبن يقول "قال تعاىل" أو "قال الرسول ص.م". أو حنوه، فإن الشر 

 أشعر بذلك أو صرح به فال يكون اقتباسا، بل يكون استشهادا أو استدالال.

 ومن شواهد يف الشعر قال احلماسي: 

 إذا رمت سلوة قال شافع * من احلب ميعاد السلو املقابر
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 * سريرة ود يوم تبلى السرائرستبقي هلا يف مضمر القلب واحلشا 

 فقد اقتباس يف الشرط األخري من قوله تعاىل "يوم تبلى السرائر".

 وينقسم اإلقتباس إىل ضربني: 

 ضرب منه الينقل فيه اللفظ املقتبس عن معناه األصلى معىن أخر. -1

 ما ينقل إىل معىن أخر، كقول إبن الروم :  -2

 لئن أخطأت يف مد حيك * ما أخطأت يف منعى

 لقد أنزلت حاجايت * بواد غري ذى زرع 

 واإلقتباس ثالثة أقسام وهي : 

 مقبول : هو ما كان يف اخلطب واملواعظ -1

 مباح : هو ماكان يف الغزل والرسائل والقصص -2

  59مردود : هو ماكان يف اهلزل. -3
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 احملسنات املعنوية -ب

وابلذات، وإن  احملسنات املعنوية هي اليت يكون التحسني هبا راجعا إىل معىن أوال 

كان بعضها قد يفيد حتسني اللفظ أيضا كالطباق بني يسر و يعلن يف قوله تعاىل : " 

طباق السلب بني ال يعلمون ...  60َأَواَل يَ ْعَلُمْوَن َأنا هللا يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّْوَن َوَما يُ ْعِلنُ ْوَن".

رهم مبحمد، والثاين إنه هو يعلم ألهنا متضادان و مثبتا معنامها األول يعين ما أسرو من كف

عامل ابلغيب والشهادة ، وطباق اإلجاب بني يسرو ... ويعلنون ألهنما متضادان ومعنامها 

األول حيفظون والثاين يظهرون وعالمتها أنه لو غري اللفظ مبا يرادفه فقيل مثله: يعلم ما 

يف قوهلم. عادات خيفون وما يظهرون، مل يتغري احملسنات املذكور. وكما سيأيت يف العكس 

السادات العادات فإن يف اللفظي شبه اجلناس الختالف املعىن، ففيه التحسني اللفظي 

والغرض األصلى األخبار بعكسيا ألضافة مع وجود الصحة. وقد أمجع العلماء على أن 

هذه احملسنات حصوصا اللفظية منها التقع موقعا من احلسن إال إذا طلبها املعىن 

 واحملسنات املعنوية أنواع سىت وهي كلاليت:  61ن تكلف وإال فمبتذلة.فجاءت عفوا بدو 

 

 التورية (1
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التورية لغة هي مصدر وريت اخلرب تورية إذا سرتته، وأظهرت غريه. واصطالحا 

هي أن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معينا، أحدمها قريب ظاهرا غري مراد، واألخر بعيدا 

عند ابملعىن القريب، فيتوهم السامع ألول وهلة أنه مراد خفي هو املراد بقرينة، ولكنه ورى 

َهاِر". أراد بقوله جرحتم  وليس كذالك كقوله تعاىل :"يَ تَ َوفااُكْم اِبلاْيِل َويَ ْعَلُم َما َجَرْحُتْم اِبلن ا

معناه القريب وهو ارتكبتم وكسبتم والبعيد وهو ارتكاب الذنوب، وألجل هذا مسيت 

يال" وقوله تعاىل: "الرمحن على العرش اشتوى". لالستواء معنيان: أمحد التورية "إايمها وحتي

مها اإلستقار يف املكان وهو املعىن القريب املروى به الذي هو غري مقصود ألن احلق 

تعاىل منزه عن ذلك، والثاين : اإلتالى وامللك، وهو املعىن البعيد املقصود الذي ورى عنه 

 ابلقريب املذكور.

أن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان ، قريب ظاهر غري مراد، وبعيد التورية هي 

 والتورية تنقسم إىل أربعة أقسام وهي:  62خفي هو املراد.

 اجملردة  .1

اليت مل تقرتن مبا يالئم املعنيني. كقوله تعاىل " َوُهَو الاِذْي يَ تَ َوفااُكْم اِبللاْيِل َويَ ْعَلُم 

 63".َما َجَرْحُتْم اِبلانَهارِ 

 املرشحة  .2
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هي اليت اقرنت مبا يالئم املعىن القريب. ومسيت بذلك لتقويتها به، ألن 

َناَها  َماُء بَ نَ ي ْ القريب غري مراد، فكأن ضعيف، ذكر الزمه تقوى به. حنو: َوالسا

أِبَْيٍد َوِإَّنا َلُمْوِسُعْوَن. فأن حيتمل اليد مبعىن )اجلارحة( وهو القريب، وقد ذكر 

البنينان من لوازم اجلارحة، وحيتمل "القوة" وهذا هو معىن البعيد  )بنيناها( ألن

 اي معىن املراد. وهذه من لوازمه البيان على وجه ترشيح.

 املبينة .3

ما ذكر فيها الزم املعىن البعيد. بذلك املوارى عنه بذكر الزمه، إذ كان وهو 

َوفااُكْم اِبللاْيِل قبل ذلك خفيا. فلما ذكر الزمه تبني. حنو : َوُهَو الاِذْي يَ ت َ 

َويَ ْعَلُم َما َجَرْحُتْم اِبلانَهاِر. يراد بقول "جرحتم" معناه البعيد، وهو ارتكاب 

 الذنوب.

 املهيأه .4

 هو اليت ال تقطع التورية فيها إال بلفظ قبلها أو بعدها فهي قسمان أيضا: 

 األول : ما تتهيأ بلفظ قبله، حنو قوله:

َنا ِمنْ  يَِّك ُسناةا * َفَأْظَهْرَت َذِلَك اْلَفْرَض ِمْن َذِلَك الناْذبِ  َوَأْظَهْرَت ِفي ْ  64مسُِ

                                                           
 182، ص. علم البديعبسيوين عبد الفتاح فيود،  64



فالفرض والنذب معنامها القريب احلكمان الشرعيا. والبعيد: الفرض معناه 

العطاء. والنذب معناه السريع يف قضاء احلوائج، ولوال ذكر هتيأ التورية والفهم 

 احلكمان.

كقول اإلمام على رضي هللا عنه يف   الثاين: وهو ما هتيأت بلفظ بعده:

". فالشمال معناه القريب  َماَل اِبْلَيِمنْيِ األشعث بن قيس، "أَناُه َكاَن حَيُْوَك الشا

 ضد اليمني والبعيد مجع مشله. 

 مثال: 

 ُأُصْوُن أَِدمْيَ َوْجِهَي َعْن أََُّنٍس * لَِقاُء اْلَمْوِت ِعْنَدُهْم اأْلَِدْيبُ 

ْعرِ   65ِعْنَدُهْم بَِعْيٌض * َوَلْو َوايفْ بِِه هَلُْم َحِبْيٌب. َوَربا الشِّ

كلمة "حبيب " له املعنيان أحدمها احملبوب وهو املعىن القريب الذي يتادر 

الذهن يسبب التهميد له بكلمة "بعيض". والثاين اسم أِب متام الشاعر وهو 

 حبيب بن أوس.

 

 الطباق (2

                                                           
  277،ص. البالغة الواضحة على اجلارم ومصطفى أمني،  65



واصطالحا اجلمع بني املعنيني تقابلني.  66الطباق يف اللغو اجلمع بني الشيئني ، 

سواء كان ذلك التقابل التضاد او اإلجاب والسلب أو العدم وامللكة أو التضايف، أو 

  67ماشبه به ذلك، سواء كان ذلك املعىن احلقيقيا أو جمازاي. وهو نوعان:

 الطباق اإلجياب .1

َوحَتَْسبُ ُهْم  طباق اإلجياب هو مامل خيتلف فيه الضدان إجيابيا و سلبيا. حنو:

ألن بني أيقاظا ورقود متضادان أي أيقاظا مجع ككتف  68أَيْ َقاظاا َوُهْم رُقُ ْوٌد.

 ورقود نيام مجع راقد.

 طباق السلب .2

طباق السلب هو أن جيمع بني فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي، أو أمر 

وهني، كقول تعاىل: ولكن أكثر الناس ال يعلمون، يعلمون ظاهرا من احلياة 

نيا. بني ال يعلمون ويعلمون مها متضادن ومثبتا، وقوله تعاىل: فال ختسون الد

 الناس واخسون. بني ال ختسون مها متضادان هنيا وامرا.

 املقابلة (3
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 69املقابلة هي أن يؤيت مبعنيني أو أكثر، مث يؤيت مبا ذلك على الرتتيب.

ح ابلذم وقابل هو أن جتتمع أمور خمتلفة مث تقابل بضد كل منهما، مثل قابل املد 

 اهلوى ابهلدى، كقول تعاىل: 

َل  ا َمْن َبَِ رُُه لِْلُيْسَرى، َوأَما َق اِبحْلُْسىَن، َفَسنُ َيسِّ ا َمْن أَْعَطى َوات اَقى، َوَصدا "َفَأما

رُُه لِْلُعْسَرى" َب اِبحْلُْسىَن، َفَسنُ َيسِّ  َواْسَتْخىَن، وََكذا

 ومثل األخرى: 

 و يف العالنية.ليس له صديق ىف السر، ال عد

يف هذا اللفظ قابل "صديق" ب " عدو " وقابل  "السرى" ب "العالنية" على 

 الرتتيب، فسمى املقابلة.

 حسن التعليل (4

وهو أن ينكر األديب صراحة  أو ضمنا علة الشيء املعروفة، وأييت بعلة 

أديبة طريقة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. يعىن أن األديب: يدعى لو صف 

اسبة غري حقيقية، ولكن فيها حسن وطرافة، فيزاد هبا املعىن املراد الذي علة من

 يرمى إليه مجاال وشرفا، كقول املعرى يف الراثء: 
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 وما كلفة البدر املنري قدمية * ولكنها يف وجهه أثر للطم

يقصد: أن احلزن على ) املرثى ( مشل كثري من مظاهر الكون،فهو 

لذلك. يدعى أن كلفه البدر ) وهي ما يظهر على وجهه من قدرة ( ليست 

 70َّنشئة من سبب طبيعي، وإمنا هي حادثةمن ) أثر اللطم على فراق املرثى (. 

 أتكيد املدح مبا يشبه الذم وعكسه (5

  71و ضرابن :وأما أتكيد املدح مبا يشبه الذم وه

وهو أبلغها أن يستثىن من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح  .1

بتقدير دخوهلا فيها، وذلك هو الغاية القصوي يف املدح كقول النابغة 

 الذبياين: 

 وال عيب فيهم أن سيوفهم * هبن فلة ملن قرع الكتاب

قد أحبث هلم شيئا من العيوب بقدر عد فلول السيف من النعايب، 

احملال، ألن ذلك دليل كمال الشجاعة وفرط احلمية، فكأنه يف وهذا 

 املعىن تعليق على احملال .
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أن يثبت لشيء صفة مدح وتعقيب أبداة استثناء تليها صفة مدح  .2

أخرى، كقوله صلى هللا عليه وسلم: أَّن أفصح العرب بيد أين من 

قريش. أو قول أفصح العرب هو املدح مث يؤيت أداة االستثناع 

 ستثىن منه تضمن املدح ألن القريش أكرم القبائل عند العرب.وامل

 أما أتكيدالذم مبا يشبه املدح هو ضرابن: 

أن يستثىن من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخوهلا  (1

فيها ما تقول: فالن ال خري فيه إال انه يتصدق مبا يسرقة، املراد أي 

ن خريا، فال خري فيه انفت عنه صفات اخلري إال هذه الفة إن كا

 أصال.

أن يثبت الشيء صفة ذم وتعقب إبداة استثناع تليها صف ذم أخرى  (2

له كما تقول : فالن حسود إال انه منام، أي احلسود هو ذم مث يؤيت 

النمام صفة مذمومة فكأمنا مبدح لكنه يذم، وبيان أفادة الضربني 

لسالف، كما للتوكيد على تفاوت مها قياسا على ما عرفت يف النوع ا

 أن االستدراك كاالستسن.

 

 أسلوب احلكيم (6



أسلوب احلكيم هو تلقى املخاطب بغري ما يتقربه، إما برتك سؤاله 

 قال تعاىل : 72واإلجيابة عن سؤال مل يسئله ) سؤال آخر(.

.  َيْسأَُلْوَنَك َعِن اأْلَِهلاِة . ُقْل ِهَي َمَواِقْيُت لِلنااِس َواحلَْجِّ

د أن أصحاب الرسول ص.م سألوه عن األهلة. وهذه يف هذا املثال جن

مسألة من علم الفلك تتطلب دراسة عميقة ومعرفة واسعة، فصرفهم القرآن 

 الكرمي عن هذا بيان أن األهلة وسائل للتوقيت يف املعامالت والعبادات.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 منهجية البحث ومدخلها -أ

البحث الىت كتبتها الباحث يف الباب األول، تتبع اعتمادا على اسئلة 

الباحث يف كتابة هذا البحث ابملدخل الكيفي. وإن املنهجية الذي إنتجتها الباحث 

يف هذا البحث الوصفي التحليل ألن البياَّنت اليت ختتاج إليها الباحث ال تكون على 

والتفصيلية عن صورة العددية والكمية، بل تكون على صورة املعلومات البياَّنت 

 مضمون املدخل.

يسمى ابلوصفي، الن الباحث سوف تصف كفاءة الطلبة على فهم 

احملسنات اللفظية واملعنوية على صورة وصفية من حيث املعلومات املوجودة يف 

ويعرض على أساس  73امليدان. وهو تستخدم لكشف األحوال املوجودة الواقعة،

م هبا هي وصف الظاهرة اليت تريد تبحث فإن أول خطوة تقو  74البياَّنت املوجودة.

                                                           
73Moh. Amin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : Hilal Pustaka, 2007), hal. 

67  
74 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hal. 66 



عنه ومجع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها، واألسلوب الوصفي يعتمد على دراسة 

  75الواقع ويهتم يوصفها وصفا دقيقا.

يسمى ابلتحليل، ألن الباحث سوف جيتمع البياَّنت على سبيل مالحظة أو 

ال شك بعد ان جتري احلوار مقابلة إىل مجيع أنشطة التعليم والتعلم ابجلامعة. وهذا ب

بني الباحث وعينة البحث ومالحظة مث الباحث تقدم نتائج البحث بشكل وصف 

 76حتليل. مث حتليل البياَّنت املوجودة معتمدا على املذهب االستقرائي.

أما مسي ابملدخل الكيفي هو البحث الذي حيلل البياَّنت حيث كانت 

عين جيمع الباحث البياَّنت واملعلومات ي 77حتديدة على وصف املتغري واحدا فواحدا.

ومن الكتب العلمية املتعلقة مبوضوع   IAIN Zawiyah Cot Kala Langsaمن امليداين ب  

 املتوتفرة يف املكتبة أو خارجها أو ما يسمى ابلبحث املكتيب.

 جمتمع البحث وعينته -ب

يف مرحلة يكون اجملتمع من هذا البحث مجيع الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية 

 السّتة زوية تشوت كاال االسالمية احلكومية لنجسا.

                                                           
 219(، ص. 1997)الرايض : داراسامة، البحث العلمي، ذوقان عبدايت، 75

76 Dedy Muliana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakaya, 

2003) hal. 155 
77  Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab...,hal. 12 



فأخذت الباحث العينة  هلذا البحث مجيع الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية يف 

 مرحلة الستة. وهذا اعتمادا مبا قال سوهرى مسي اريكنتو: 

Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya, sehingga 

penelitiannya menjadi penelitian populasi. Kemudian jika jumlahnya lebih besar 

78maka dapat diambil antara minimum 10% dan maksimal 25% atau lebih. 

 

أفضل أن أتخذ كله حىت يكون  100أي: إذا كان حممولة نقص من 

أكثر يستطيع أن  حبثه من املباحث اجملتمع، فضال من ذلك وكان إذا حممولة

 أيخذ بني عشرة حىت مخسة وعشرين أو أكثر.

 ويبحث الباحث أيضا احملاضر ملادة علم البديع وعدده واحدا.

 

 

 أدوات البحث -ج

أدوات البحث هي الوسيلة اليت جتمع هبا املعلومات الالزمة إلجابة أسئلة 

 البحث. وجتتمع املعلومات بواحدة أو أكثر من األدوات التالية:
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 املالحظة -1

املالحظة هي مرقبة وملحوظة نظاما خاصا يف ظاهرة منظورة على هدف 

إن املالحظة أدة من أدوات البحث جتمع هبا املعلومات الىت متكن  79البحث.

الباحث من اإلجابة عن أسئلة البحث، فهي هتتم ابالنتباه املقصود واملوجه حنو 

 سلوك فردي أو مجاعي معني بقصد متابعته ورصد تغرياته.

واملالحظة ينقسم إىل قسمني : املالحظة املباشرة واملالحظة غري 

فاستعلملت الباحث املالحظة املباشرة حيث تقوم مبالحظة     80املباشرة.

 السلوك ملعني من خالل اتصاهلا مباشرة أو االشياء اليت تدرسها.

 

 

 املقابلة -2

إن املقابلة أدة من أدوات البحث، وهي حمادثة من موجهة تقوم هبا الباحث 

مات مع شخص أخر أو أشخاص آخرين، هدفها إستشارة أنواع معينة من املعلو 

 81الستغالهلا يف حبث علمي أو لالستعانة هبا يف التوجيه والتشخيص.
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املقابلة ينقسم إىل ثالثة أقسم: املقابلة اإلنكابية واملقابلة النصفة واملقابلة غري 

فاستعملت الباحث هلاذا البحث املقابلة اإلنكبية ألن الباحث تقوم  82اإلنكابية.

بل أن تقوم ابملقابلة. ولكل مستجب يقدم أبسئلة مبقابلة إبستعداد األسئلة املكتوبة ق

 متساوية لكي يكون سهال للباحث على حتصيل البياَّنت الصرحية.

التوثيق هو ملحوظة احلوادث املاضية. التوثيق يوجد مبكتوبة وصورة أو 

مبسائل  قامت الباحث ببحث التوثيقات املهمة الىت فيها بياَّنت تتعلق  83غريها.

 افية لدفرت نتائج مادة علم البديع. البحث وبياَّنت إض

 

 

 مصادر البياانت -د

 البينات -1

 فمن البياَّنت الىت حتتاج هبا الباحث هي: 

 البياَّنت عن أحوال اجلامعة، اتريخ نشأهتا، املنهج الدراسي (أ
                                                                                                                                                               

الكتاب األول، )الرايض، مكتبة العبيكان، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل ابن محد العساف،  81
 388ه(، ص. 1409

82 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 319 
83 Ibid, hal. 329 



 البياَّنت عن كفاءة الطلبة على فهم احملسنات اللفظية واملعنوية (ب

 واملعنوية البياَّنت عن عملية تعليم احملسنات اللفظية -ج

البياَّنت عن املنهج احملاضر حينما يقوم بعلمية تعليم احملسنات اللفظية  -د

 واملعنوية.

 مصادر البياانت -2

 جلمع تلك البياَّنت فقررت الباحث على مصادرها كما يلي: 

 طلبة قسم التعليم اللغة العربية مراحل الستة سنة الدراسي  (أ

 .2017-2016و  2015-2016

 ملادة علم البديع. حماضر اللغة العربية (ب

 التوثيق عن دفرت نتائج املادة علم البديع.  (ج

 أسلوب مجع البياانت  -ه

أساليب مجع البياَّنت هي الصناعة الىت استخدمت الباحث يف مجع بياَّنت 

 البحث، بني سوجيونو عن أساليب مجع البياَّنت يف طريقة وصفية فيما يلي: 

1. Observasi baik berupa partisipasi, atau observasi, dan seleksi. 

2. Wawancara atau interview seperti wawancara terstruktur, tak terstruktur, 

dan semi terstruktur. 



3. Dokumen 

4. Triangulasi yaitu menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang telah data.84 

 

 املالحظة املشرتكة وغري املشرتكة أو املالحظة املنتخبة  -1

 احملاورة املنظمة وغري املنظمة وشببها -2

 الواثئق -3

 اجلمع بني أساليب مجع البياَّنت ومصادرها اليت توجد فيها. -4

يف هذا البحث إستخدام الباحث أسالب مجع البياَّنت هي املالحظة ، املقابلة،  

 البحث.والتوثيق كما ذكرت يف أدوات 

 

 أسلوب حتليل البياانت -و

 أسلوب حتليل البياانت -1

أن حتليل البياَّنت عملية لبحث وتصنيف البياَّنت الىت  (Bodgan)يقول 

حّصل من مقابلة، مالحظة ، تبيعا لنظام خاص حىت يكون سهال لفهم وذلك 

أسلوب حتليل البياَّنت املستخدمة يف البحث  85البحث يستطيع أن خيرب ألخرين . 
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85 Sugiono,  Metode Penelitian Pendidikan, hal. 334 



 (Induktif)ابملنهج الكيفي هو يصف بصفة من البياَّنت العامية إىل البياَّنت اخلاصة 

يف هذا  86هو قد أسس ابلبياَّنت الىت قد مجعها الباحث، مث تتطورها الباحث.

املنهج جتمع الباحث البياَّنت األخرى ابإلستمرار حىت تكون البياَّنت سئم. فإذا  

 ملقبولة.كانت البياَّنت سئم فحينئذ البياَّنت ا
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 الفصل الرابع 

 عرض البياانت و حتليلها ومناقشتها

 حملة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه  -أ
 حملة عن جامعة زوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا -1

 تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسااتريخ جامعة زوية  (أ

إن جامعة زوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا من 
إحدى اجلامعات اإلسالمية أبتشيه، وتقع يف شارع مرنديه مدنية 

تشوت كاال . أنشئت جامعة زوية 1،5لنجسا املدينة حواىل 
هي من  1980من يويل  21يف اتريخ  اإلسالمية احلكومية لنجسا

 Pertamina Rantauشية ب  حصول املذاكرة عن اتريخ اإلسالمية أآلت

Kuala Simpang  وهذا إسم أيخذ من إسم مؤسسة علمية مرتفعة
أتشيه شرقية. وأصل    Bayeunوكبرية وشيخية جبنوب شرقي آسيا ب  

تسمى هبذه التسمية ألن أيخذ علماء اإلسالمية  87كلمة زوية ركن.
زاوية من زاوي املسجد كمركز تعليم ونشر العلوم الدينية. ولذلك 
تسمى اجلامعة بزوية ألن يستوى دور زاوايت املسجد، واجلامعة هي 
مركز التعليم وتعليم الدينية.وضمن عملية النشئة تنكو حسن زز 

دوكتورندوس ازهر زكراي وزين والدوكتورندوس حممد عارفني امني وال
 الدين مسان والدوكتورندوس إدروس هارهب.
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قد فتحت فيها كليتان  1980من اكتوبر  14وكان يف اتريخ 
ومها كلية الرتبية وكلية الدعوة على الدراجة اجلامعة األوىل إبعتماد 

 1988السنة  219على الرسالة وزارة الدينية اإلندونسية رقم 
 ري.من دمسب 1التاريخ 

تطورت هذه اجلامعة تطورا ابهرا بعد سنة وجيزة من َّنحية   
كفاءة الطلبة وعددهم وعدد أعضاء هيئة التدريس ودور فعال الذي 
تلعبها يف شىت اجملاالت حىت مت ضمها  يف ضمى اجلامعة اإلسالمية 

 2006سنة  106احلكومية مبوجوب قرار رئيس اجلمهورية رقم 
  88اإلسالمية األهلية إىل اجلامعة احلكومية.وتغريت إمسها من اجلامعة 

أما مدير اجلامعة اآلن احلاج ذوالقرنني اجملسرت وَّنئبه األول احلاج 
بصري إبراهيم املاجستري،والثاين إقبال املاجسرت والثالث احلاج حسن 

 بصري املاجسرت.

 أما أنواع كليات وأقسامها هبذه اجلامعة كما يلي : 

 دريس، هلا ستة أقسام : كلية الرتبية وعلم الت -1
 قسم تعليم اللغة العربية -
 قسم تعليم اإلجنلزية -
 قسم تعليم رايضية -
 قسم تعليم روضة األطفال  -
 قسم تعليم مدرسة اإلبتدئية -
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 قسم تعليم الدين اإلسالم -
 كلية الشريعة -2

 قسم املعاملة -
 قسم األحوال الشخصية -
 القانون الدستوري -
 القانون اجلنائي اإلسالمي -

 ة كلية الدعو  -3
 الدعوة اإلسالمية  -
 تعليم التسريفة اإلنتشارة اإلسالمية  -
 علوم احلديث -

 كلية تعليم اإلقتصادية التجارية اإلسالمية. -4
 تعليم اإلقتصاد اإلسالمي -
 89تعليم اخلدمات املصرفية اإلسالمية. -

 تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجساأما عدد الطلبة جبامعة زاوية 
نساء. وعدد  4913رجال و  1800شخصا، يتكون من  6713

 90شخصا. 213األستاذات واألساتذة 

 وسائل اجلامعة  (ب
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 .املصدر البياَّنت التوثيق من إدارة اجلامعة زاوية تشوت كاال لنجسا قسم العامة 90



وهناك أشياء تعلب دورا هاما يف احلصول على األغراض اليت 
ترمى إليها اجلامعة وهي الوسائل، هذه الوسائل تدافع للحصول على 

 الغاية املنشودة وهي :

 املباين  -1

كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا   جامعة زوية تشوت
نفذ عملية التعليم ابملباين اجلديدة   2004نفمرب 27منذ اتريخ 

 كلومرتا.  1،5تبعد عن املدينة حوايل  (Meurandeh)قرية مرنديه 

 

 املكتبة -2
إن املكتبة هلا دور هام يف كل املدارس أو اجلامعات، 

أتدية عملية وكذالك يف جامعة زاوية تشوت كاال ألهنا تفيد يف 
التعليم والتعليم إلرتفاع مستوى قدرة الطلبة علميا وثقايف ملكتبة 

مزضوعا كتااب وعدد كتب   50768زاوية تشوت كاال عندها 
 كتبا.  90207كله هو 

أما غرض اهلام من املكتبة هي لنجاح جامعة زاوية 
تشوت كاال اإلسالمية احلكومية كمعهد عملية التعليم وتطور 

 ة املتفوقية يف واقعي الشريعة اإلسالمية.علوم الديني
 اخلطة لتطوير املكتبة يف املستقبل : 

 لتنمية رغبة القراءة -
 املكتبة ملك العامةة -
 التعليم إستخدام الالكرتونيك -
 يكمل اللوازم التهمدية -



 
 املعمل اللغوي -3

أما الوسيلة األخرى الىت تلعب دورا هاما يف ترقية 
ويستعممل هذه املعمل لتدريب األهداف فهي معمل لغوي، 

الثروة اللغوي سواء كان لألساتذة أو الطلبة. وجتد أيضا من 
املعمل األخرى هي معمل التعليم املصغر واملعمل كمفتري واملعمل 

 املعاملة واملعمل الدعوة واملعمل احلساب.
 

 املسجد -4
أن املسجد هو الوسيلة املهمة. ألهنا ليس ملكان للعبادة 

حبث العلم وتلّقي علوم اإلسالم أيضا. قد فتح  فقط بل ملكان
 دوكتورندوس ذولكفلي.
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 عرض البياانت -ب
 البياَّنت عن املقابلة -1

كما يذكر الباحث يف منهج البحث أن وسائل البحث املستخدم جلمع 
البياَّنت هي املقابلة و التوثيق. فيجد الباحث البياَّنت املتعلقة مبوضوع 

 هي كفاءة الطلبة على فهم احملسنات اللفظية واملعنوية.الرسالة 

للحصول على بياَّنت يتعلق بتصميم احملاضرة بالغة الثالثة. الباحث 
يفعل املقابلة إىل تعليم البالغة هو أستاذ برهان الدين سيهواتنج يف اتريخ 

 . أما مقتطفات املقابلة كما يلي. 2017 يوليو 20

 غة الثالثة، قال احملاضر :املتعلقة عن أهدف مادة بال



"بالغة الثالثة أو البديع هو يبحث عن احملسنات اللفظية واملعنوية يف 
القرآن. و بالغة الثالثة هو علم يعرف به الوجوه والزااي اليت تزيد الكالم 
حسنا وطالوة ونكسوه هباء ورونقا بعد مطابقته ملقتصى احلال ووضوح 

اسة البالغة يطلب طالبا جيد لفهم داللته على املراد. من خالل الدر 
عميق من  أية القرآن . " ومن املنهج يف املادة البالغة الثالثة أهدف 
بالغة الثالثة هي : لكي كفاءة الطلبة أن يفهم على احملسنات اللغوية 
يستعمل يف القواعد علم البديع و كفاءة الطلبة أن تشكل الكلمات 

 احملسنات اللغة القرآن .تناسب يف علم املعاين و كفاءة على 

 املتعلقة بنظام الدورة  وطريقته يف تعليم البالغة الثالثة. قال احملاضر :مث 

 "نظام الدورة هي النسبة املئوية واملناقشات اجملموعة

% والتدريبات  10% ومسابقة 10%  و قيمة احلضور 75احلضور : 
مأخوذ من %. قيمة الواجبات 40%  والنهائي 20% والواجبات 20

 املناقشة طالبا و قيمة مسابقة مأخوذ من أوراق طالبا.

وفقا اباملعاير اليت تعني شرح احملاضر أن نظام الدورة لطيفة جيدا و النظام 
 املؤسسة.

 مث سأل الباحث إعداد احملاضر يف مادة بالغة الثالثة.

 يف مادة بالغة الثالثة يستعمل طريقة العرض" "



بالغة الثالثة يستعمل طريقة العرض. ألن طريقة  وشرح احملاضر،يف مادة
الغرض ميكن أن  تزيد معرفة الطلبة من املواد واحلصول على أحدث 

 املعلومات عن احملاضرة."

واملتعلقة عن طرق احملاضر لكي طالبا سهل لفهم احملسنات اللفظية  
 املعنوية. قال احملاضر:

اإلنتهاء العرض  ناقشة. كان دائما يعطي فرصة مل"بعد اإلنتهاء العرض  
مساعدة لرتقية فهمهم عن املادة كان دائما يعطي فرصة ملناقشة. الطريقة 

 وزايدة أن تبصر املادة مجيعا. "

وبعد ذلك، سأل الباحث عن املتعلقة  مشكلة احملاضر يف توفري املواد. 
 قال احملاضر:

نفس "أكرب عقبيت هي فهم اللغة العربية، ألن ليس كل الطالب لديهم 
واحلل هو لشرح املواد اباستخدام اإلندونسية. القدرة على فهم املادة.

شرح احملاضر أكرب عقبة يف توفري املواد هو يف فهم اللغة العربية ألن ليس  
كل الطالب لديهم نفس القدرة على فهم العرِب. ذلك بسبب ألن أكثر 

مة. وقبله خليفتهم ليس من تعليمية اإلسالمية  لكن أكثر من خليفة العا
 ليس تعليمهم من املواد."

الطلبة للحصول على بياَّنت عن رأييهم و طرق  مث الباحث يقابل
احملاضر يف توفري تعليم البالغة الثالثة أن يسهل لفهم املادة. بواسطة معلومات 
من احملاضر، هناك فصلني و ستة وأربعني طالبا. من كل فصل وجود ثالثة 

ث يقابل ثالثة طالبا من فصل الثاين. يفعل وعشرون طالبا. أوال، الباح



. أما مقتطفات من املقابلة كما 2017من يوليو سنة  13املقابلة يف اتريخ 
 يلي . 

 املتعلقة من عدد الطلبة و خليفتهم. قوهلم :

"العدد الطلبة من كل فصل، وهي ثالث الطلبة من كل فصل. أوال، 
أكثر من خلفية الباحث يقابل الطلبة من فصل األول. وشرحهم 

التعليمية العامة من خلفية التعليمية اإلسالمية. طلبة من خلفية التعليمية 
 اإلسالمية أقل من ثالثة بقية من خلفية العامة. "

 املتعلقة بطريقة احملاضر يف توفري املادة. قوهلم:

"أن الطريقة مستعمل احملاضر هو طريقة احملاضرة. ألن نظام احملاضرة 
قدمونه من أوراقهم مث شرح احملاضر املادة ليست واضحة و العرض، فما ي

تؤكد املواد الصحيحة. وابلطريقة مستعمل احملاضر أن تزيد وجهات 
 نظرهم على احملسنات اللفظية واملعنوية. "

 املتعلقة أبهداف تعليم البالغة الثالثة قوهلم: 

د ألن البديع "شرح طلبة األول، احملسنات اللفظية واملعنوية هذا العلم مفي
هو حتسني الكلمات كأسلوب احلكيم والتورية وغري ذلك. وأمهية يف 
التعليمية هي ميكننا أن نفهم حول اللغة العربية وفهم األايت القرآن 
الكرمي وحتسني الكلمات من القرآن. وشرح طلبة الثاين، بالغة الثالث أو 

علوم املعاىن  علوم البدبع هو مربكا. العلوم البديع أهنا إستمرار من
والبيان.إذا علوم املعاين والبيان اليزال من السهل، ولكن يف البالغة 



الثالث كان املواد مربكة. كان عليه أيضا، ألنين ليست من خلفية 
اإلسالمية، إذن مل يعرف عن احملسنات اللفظية واملعنوية. وأمهيته يف 

إذن حتسني  التعليمية هو علوم البالغة يتعلم عن احملسنات الكلمات
وشرح طلبة الثالث،بالغة الثالث هو  الكلمات يف التعليم اللغة العربية.

علوم يبحث عن حتسني الكلمات كالشعر مثال. ورأيي يف أمهية التعليمية 
هي عندما على امللل مع املوضوع وكان يف استقبال مع البالغة ميكن 

 ختفيض امللل ألنه يناقش البالغة حتسني الكلمات."

 علقة عن مشكلتهم يف اتبع احملضرة. قوهلم :املت

"شرح طلبة األول، ألن خليفيت تعليمية العامة أومدرسة العالية فمشكلة 
اليت هي يف فهم اللغة العربية. أَّن ليست يف فهم اللغة العربية. وبسبب 
األوراق والتعينيات اليت قدمها احملاضرون ابلعربية. فإن العدد من 

عامة مل جييدون يف اللغة العربية. واألورق اليت يقدموهنا األصدقاء اخلليفة ال
ابللغة العربية هي اليت توجد فيها. وابلتايل فهي أوراق يصعب يف فهمها. 

شرح طلبة الثاين، وجدت   ألن األوراق إنشائها ابلكتاب اليدوية.
املشكلة عند احملاضرات. األول، األساسي ليست من خلفية اإلسالمية. 

املرجع يستخدام ابللغة العربية، فليست اليت لفم على احملسنات والثاين، 
اللفظية واملعنوية. الثالث، أسلوب اللغة من املادة  مرتفعة من بالغة 
األول والثاين. وشرح من طلبة الثالث، مشكليت عند احملاضرة هي اللغة 

غة العربية، ألنين مل قدرة اللغة العربية حىت وجدت اللغة العالية من الل
 العربية فيما أكرب من مشكليت."



 وحل املشكالت قوهلم :

"شرح طلبة األول، ألن توجيه استاذ برهان، يف هناية اإلجتماع أوضح 
مرة أخرى. إذن، أفهم املواد ليس من األصدقاء. ولكن من شرح احملاضر 
ابللغة اإلندونسية. وشرح طلبة الثاين، حلي من املشكليت هي انين أن 

مادة مع مساعدة ببطاء ومناقشة مع اصدقائي. وشرح طلبة تكلم كل 
الثالث، احلّلي من املشكلة هي أسأل اىل احملاضر و أصدقائي عن املادة 

 ليس الفهم."

 املتعلقة عن التدريبات يف تعليم البالغة الثالثة، قوهلم: 

"شرح طلبة األول، التدريبات سهال وبعضها صعبة. طريقي يف جوابه 
علمت املواد قبل املمارسة و مناقشة مع أصدقاء حىت سهال هي أنين أن 

يف جوابه. وشرح طلبة الثاين، التدريبات معطى احملاضر سهلة. واملراجع  
كافية، حىت ليست املشكلة يف جوابه. التدربيات معطى احملاضر مناسب 

 ابملادة. "

 يف فهم احملسنات اللفظية واملعنوية، قوهلم عن طريقة يف فهمه.

طلبة األول، ألنين ليست من خلفية اإلسالمية، أفهم على البديع  "شرح
بتبحث عن انرتنت املتعلقة املواد مث عززت يف اجلامعة بتفسري احملاضر. 
وشرح طلبة الثاين، يف رأيي ليست خصوصة الطريقة يف فهم البديع، ألن 
ليس حّب املادة. وشرح طلبة الثالث، طريقيت يف فهم املادة هي أترجم 

 ىل اإلندونسية مث علمت املواد."ا



وبعد ذلك، سأل الباحث عن فهم األصدقاء على البديع. شرحهم أكثر 
الفهم من ليس الفهم. ومث سأل الباحث عن إجراء املناقشة يف غري احملاضرة. 
شرح طلبة األول،أَّن إجراء املناقشة مع أصدقاء عندما املشكلة يف أحد 

ة، يف غري احملاضرة حنن ليس املناقشة. شرح املادة. وأن نفعل عندما احملاضر 
طلبة الثاين والثالث، يف خارج احملاضرة لدينا املناقشة يف املقاهي واملكتبة 

 أحياَّن. واملناقشة نفعل عندما التدريبات. 

 

 

مث الباحث يقابل اىل فصل أخرى بسؤال نفسه ويفعل املقابلة يف اتربخ 
 ليفة التعليمية يف فصلهم، قوهلم: . املتعلقة عن خ2017من يوليو سنة  26

"شرحهم خليفة التعليمية يف فصلنا أكثر من خليفة العامة من خليفة 
 من خليفة اإلسالمية." 40من خليفة العامة و % 60اإلسالمية. %

 املتعلقة عن عقد احملاضرهتم مبحاضر، قوهلم:

دقائق بعد بداء الدورة. يف  15"للحصول على جدوال الدخول متأخر 
ع العمل هو أسبوع قبل العرض. معطى العمل أو األورق متأخر يوم مج

واحد قبل العرض. قد تستخدم األوراق اليت تسمح ابستخدام اللغة 
العربية أو اللغة اإلندونسية، بل أن البعض يستخدم لغتني. على سبيل 

 املثال تعريف املادة مصنوعة ابللغتني، اللغة العربية و لغة اإلندونسية."

 تعلقة عن طريقة املاضر يف توفري املادة، قوهلم: امل



"طريقة احملاضر يف احملاضرة سهل لفهم. طريقة يستعمل احملاضر هو 
 احملاضرات واملناقشات،وأحياَّن قدم مثاال وشرح املثال.

 و أبهداف تعليم البالغة الثالثة ، قوهلم:

ظية واملعنوية "طلبة األول، يف رأييت أن البالغة الثالث أو احملسنات اللف
من خالل دراسة اليت ميكننا نتصرف. فهو أن نتصرف أكثر من العلمية. 
وأمهيته يف التعليمية خاصة للغة العربية هي عندما أن ندرس اجلمل اللغة 
العربية. فإننا نعلم املقصد والغرض من تلك اجلمل أحياَّن يف أحد اجلمل 

أييت أن البالغة الثالث وشرح طلبة الثاين، ر   أو الكلمة وجدَّن معنيان.
ممتع ألن البالغة الثالث يدرس عن األدب اللغة العربية. ومبا أنين أحّب 

 األدب. اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي. "

 ويف مشكالت يف تعليم البالغة الثالثة، قوهلم: 

"شرح طلبة األول، املشكاليت يف اتبع احملاضرة هي اجلمل. ألن يف بالغة 
كثر الكلمة أو اجلمل السواء. فهي صناعيت مرتبك. وشرح طلبة الثالث أ

الثاين،  وجدت املشكلة من بالغة الثاين. و مل تعرف عن علوم البالغة 
قبله. إذن إلستمرار إىل بالغة الثالثة مربكة متاما. ألن املواد يف البالغة 

 الثالثة كثريا. "

 هلم: وحلهم من املشكالت يف تعليم البالغة الثالثة، قو 

"شرح طلبة األول، احللي من املشكالت هي سألت ليس إىل احملاضر أن 
يعلم تعليم البالغة الثالثة ولكن سألت إىل احملاضر آخر. وشرح طلبة 



الثاين، احللي من املشكالت هي سألت إىل احملاضر و مناقشة مع 
 أصدقائي".

 املتعلقة عن التدريبات يف تعليم البالغة الثالثة، قوهلم:

شرح طلبة األول، معطى التدريبات صعبة جيدا، ألن التدريبات ليس  "
سؤال لكل عنصر ولكن مساله اإلختالف و التشابه. وهذا جيعلين 
مشوشه. وشرح طلبة الثاين، النين أقل تعليم أمثاله األخرين، وذلك 
عندما يكون هناك حماضرين أعطاء أمثاله أخرى ليس يف كتاب. فأنين 

 . "صعب إلجابه عليه

 يف فهم احملسنات اللفظية واملعنوية، قوهلم عن طريقة يف فهمه.

 "طريقي على فهم مادة هي بسائل إىل احملاضرين و إصدقاء كثريا."

وبعد ذلك، سأل الباحث عن فهم األصدقاء على البديع. شرحهم أكثر 
الفهم من ليس الفهم. ومث سأل الباحث عن إجراء املناقشة يف غري احملاضرة. 

 م: قوهل

"أحياَّن نناقش مع صدقاء و مناقش مع أصدقاء يف فصل أخرى. وأننا 
 نفعل عند وجدَّن املواد ليس الفهم."

 عرض البياَّنت عن الواثئق -2

كما يتعلق عن موضوع البحث هو كفاءة الطلبة على فهم احملسنات 
 اللفطية واملعنوية، فيجد الباحث البياَّنت عن الواثثق كما يلي:



 خالل متابعة مادة احملسنات اللفظية واملعنوية كما يلي :النتيجة الطلبة 

 1اجلدول 

 البياانت عن النتيجة الطلبة يف فصل األول. (أ

 اسم الطلبة رقم القيد رقم
 احلاضرون

10% 

 الواجبات

20% 

 مسابقة

10% 

 تدريبات

20% 

 النهائي

40% 
 درجة الوزن

 -B 67.30 74 85 - 80 47 نورماال أ.ر 1022011019 1

 -B 67.60 69 70 20 100 40 زاي مؤّمر  1022011029 2

 -B 67.70 60 85 20 100 47 موتيا 1022011043 3

 -B 67.60 64 80 20 100 40 جنيا 1022011072 4

 -B 67.30 54  80 80 85 47 ميغا خمدريتا 1022011088 5

6 
1022014003 

ب.ق. انتان سفية 
 الدين

40 100 50 40 75 67.00 B- 

 -A 87.70  95 75 100 100 47 خري النسا 1022014008 7

 -B 67.90 53 80 60 100 47 مااي سري 1022014009 8

 -B 70.90 78 40 70 100 47 فوجا فيتلوك 1022014013 9

 -B 67.50 57 80 70 85 47 فوتري ولندري 1022014014 10

 -B 68.70 70 65 30 100 47 رفيك أيين 1022014015 11



 -B 67.70 65 80 50 80 47 ريدا جونيايت 1022014016 12

 -B 67.00 70 65 60 80 40 وان خري النساء سرييغار 1022014021 13

 B 77.90 78 70 80 100 47 أينال موردح 1022014023 14

 -B 67.00 59 82 50 90 40 إيك ولندري 1022014025 15

 -B 71.90 83 60 20 100 47 فزيلتول رمحي 1022014026 16

 -B 67.70 55 80 50 100 47 إمسائية 1022014028 17

 -B 70.90 83 30 70 100 47 مرأة الصاحلة 1022014030 18

 -B 68.70 70 50 80 90 47 نرول أنورا 1022014033 19

 -B 74.70 80 55 70 100 47 رزقي خوري األولياء 1022014038 20

 B 81.70 95 55 80 100 47 ت. فرتي زكية 1022014041 21

 B 79.90 88 55 90 100 47 يدسرتا إمسايونيتا 1022014043 22

 -B 71.70 80 50 50 100 47 فرتي مياليت 1022014037 23

 

 2اجلدول 

 البياانت عن النتيجة الطلبة يف فصل الثاين.  (ب
 



 اسم الطلبة رقم القيد رقم
 احلاضرون

10% 

 الواجبات

20% 

 مسابقة

10% 

 تدريبات

20% 

 النهائي

40% 
 درجة الوزن

 -B 67.30 55 80 10 95 93 مولياين 1022012045 1

 E 34.70 - 40 - 100 67 رسنوايت 1022012062 2

 -B 67.30 55 80 10 95 93 سلفنا ساري 1022012097 3

 -B 69.70 55 65 60 100 87 فريداح 1022012098 4

 -B 67.20 68 80 - 90 80 اجنغي سنداري 1022013028 5

 -B 68.00 55 65 80 85 60 عبد الرين 1022014001 6

 -B 68.00 40 90 40 100 100 أري رمحة نور 1022014002 7

 -B 70.00 60 80 30 85 100 درموان 1022014004 8

 -A 86.00 75 90 90 95 100 دسي لطفي دوي مكيت 1022014005 9

 B 76.20 68 75 50 95 100 دوي أسيه 1022014006 10

 -B 68.00 45 80 40 100 100 إبرهيم 1022014007 11

 -B 67.20 53 80 50 85 80 حممد فيسال 1022014010 12

 -A 85.00 70 100 70 100 100 حممد هدَّن 1022014011 13

 -A 84.00 80 70 80 100 100 سكما ليسرتي 1022014018 14



 D 50.30 45 - 30 100 93 تومي 1022014020 15

 -B 69.20 38 85 70 100 100 زيؤل خريي 1022014022 16

 -B 67.20 53 80 50 85 80 حممد عزمي 1022014031 17

 -B 67.20 53 65 40 95 100 نورول حيايت 1022014034 18

 -B 69.00 50 70 60 95 100 فرتي ستياويت 1022014035 19

 -B 67.70 45 80 50 100 87 رفعي 1022014036 20

 -B 67.00 50 70 40 95 100 سيت أسنه 1022014039 21

 -B 67.00 45 80 60 85 100 ويرا أريفا 1022014042 22

 

 

كما البياَّنت الواثئق، أن عدد الطلبة يوجد النتيجة أقل مرضية قليال من 
الطلبة يوجد النتيجة قيمة مرضية. من هذه النتيجة إفرتاضات الباحث أهنم 

يقدرون على فهم احملسنات اللفظية واملعنوية. فإنه ينظر من النتيجة حيصلون اليت  
يقة احملاضر عند التقدمي املادة كألوراق ومسابقة وتدريبات وهنائي. ويدعم من طر 

ونشاطة الطلبة يف احلصول املعلومات عن احملسنات اللفظية واملعنوية. نظر من 
احلاضرون أكثر الطلبة جيد النتيجة جيد، و يف النتيجة من التديبات أكثر من 
الطلبة جيد النتيجة جيد و واحد طالبا أن حيصل درجة ضعيف بل فارغة. ولكن 



سابقة و هنهائي أن حيصل درجة ضعيف ثالثة طالبا فقط والباقي من النتيجة امل
 أن حيصل الطلبة درجة جيد. 

 واملنهج من املادة بالغة الثالثة هي : 

 علم البديع .1
 احملسنات الفظية واملعنوية .2
 أنواع اجلناس اللفظي واملعنوي .3
 اإلقتباس .4
 السجع .5
 املوازنة .6
 الرتصيع  .7
 التورية .8
 الطباق .9
 املقابلة .10
 حسن التعليل .11
 املشاكلة .12
 املبالغة .13
 أتكيد املدح مبايشبه الذم وعكسه .14
 األسلوب احلكيم .15

 
 ومن املراجع من املادة بالغة الثالثة هي :

 أمحد هامشي، جواهر البالغة  .1



 شيخ أمني، البالغة يف ثوهبا اجلديد )علم البيان( .2
 عبد القادير حسني، فن البالغة .3
 علي جارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة .4
 فى املراغي ، علم البالغة أمحد مصط .5
 عبد الفتاح الشني، البيان يف ضوء القرآن .6
 عبد املعتال الصعيدي، بغية اإليضاح .7
 اجلرجاين، أسرار البالغة .8

 

 حتليل البياانت مناقشتها -ج
بعد ذكر الباحث مجع البياَّنت من املقابلة فوجد الباحث البياَّنت 

احملسنات اللفظية  املتعلقة هبذه موضوع الرسالة هي كفاءة الطلبة على
والعنوية جبامعة اإلسالمية احلكومية زوية تشوت كاال لنجسا.  أما البياَّنت 

 تستملها يف هذا البحث كما يلي :
حول من طريقة احملاضر أو إعداد احملاضر يف التعليم البديع،  -1

الطريقة يستعمل احملاضر حسنا حىت تزيد الفهم الطلبة على 
احملاضر هو طريقة العرض، ألن طريقة املادة. ألن طريقة يستعمل 

الغرض ميكن أن  تزيد معرفة الطلبة من املواد واحلصول على 
 أحدث املعلومات عن احملاضرة.

حول من يفهم الطلبة على مادة احملسنات اللفظية واملعنوية أو  -2
البديع أكثرهم متوسطة. هذا نظر من البياَّنت الواثئق يف النتيجة 

 لتدريبات، أكثرهم متواسطة.املسابقة و النتيجة ا
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( طالبا، وجيدون املستوى 35( طالبا، وجيد مخسة وثالثون  )8)

طالبا، حىت تدل على كفاءة الطلبة على فهم  2ضعيف 
 احملسنات اللفظية واملعنوية أكثرهم متوسطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخلامسفصل 

 نتائج البحث والتوصيات واإلفرتاحات

لقد حبث الباحث يف الفصول السابقة فيما يتعلق بكفاءة الطلبة على فهم 
احملسنات اللفظية واملعنوية جبامعة اإلسالمية احلكومية زوية تشوت كاال لنجسا. فتحسن 

املتعلقة  الباحث أن تقدم نتائج البحث كما تقدم بعددها أيضا التوصيات واإلفرتاحات
 هبذا البحث.

 نتائج البحث -أ

بعد أن حبث الباحث يف هذا املوضوع من الفصل األول إىل الفصل األخر فيأيت 
 يف هذا الصدد تلخيصه وهو:

حول من طريقة احملاضر أو إعداد احملاضر يف التعليم البديع، الطريقة  -1
ة يستعمل احملاضر حسنا حىت تزيد الفهم الطلبة على املادة. ألن طريق

يستعمل احملاضر هو طريقة العرض، ألن طريقة الغرض ميكن أن  تزيد 
 معرفة الطلبة من املواد واحلصول على أحدث املعلومات عن احملاضرة.

حول من يفهم الطلبة على مادة احملسنات اللفظية واملعنوية أو البديع  -2
أكثرهم متوسطة. هذا نظر من البياَّنت الواثئق يف النتيجة املسابقة و 

 النتيجة التدريبات، أكثرهم متواسطة.
( 8الذين جيدون املستوى جيد جيدا مثانية )حول من النتيجة الطلبة   -3

 2( طالبا، وجيدون املستوى ضعيف 35طالبا، وجيد مخسة وثالثون  )



طالبا، حىت تدل على كفاءة الطلبة على فهم احملسنات اللفظية واملعنوية 
 أكثرهم متوسطة.

 توصيات البحث -ب

أن خنتم الباحث بكتابة هذه الرسالة حتسن هبا أن يقدم بعض التوصيات أن  قبل
 تكون َّنفعة لنا مجيعا، وهي كما يلي : 

 للطلبة  -1

ينبغي على الطلبة يف مادة احملسنات اللفظية واملعنوية أو علوم البديع إما 
يف الفصل أو يف املسكن مبذكرة بينهم عن موضوع البحث حىت قدرة الطلبة على 

 م احملسنات اللفظية واملعنوية.فه

 للمحاضر -2

ينبغي على احملاضرين أن يشجعوا الطلبة على الرتقية قدرة الطلبة يف فهم 
احملسنات اللفظية واملعنوية أو علوم البديع جبامعة اإلسالمية احلكومية زوية 

 تشوت كاال لنجسا.

 املقرتحات البحث -ج

للطلبة. ولعل هذا  ينبغي على أن يسعد عند مادة البديع كل اليومية
البحث يساعد الطلبة واحملاضرين على التعليم والتعلم عن مادة البديع حىت 

 جيعلهم ممن يرغب يف تعليمه لسيطرة جيدا.
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