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 لالفصل األوّ 

 البحث  ةأساسيّ 

 ةمقدم۰أ  

يف قول آخر البالغة و  ،۱البالغة هي وصف للكالم واملتكلم و مل يسمع وصف الكلمة هبا
مع مالءمة كل   ،خالبهي تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة, هلا يف النفس أثر 

 البالغة تنقسم على ثالثة أشياء وهي واألشخاص الذين خياطبون. ،كالم للموطن الذي يقال فيه
من ، كيب الكالم املتنوعة را علم البيان يبحث عن كيفية تالبديع.  علم املعاين و علم البيان و   علم

علم املعاىن يبحث عن تركب اجلملة و املباحث يف علم البيان تتكون من التشبيه واجملاز والكناية. 
من الباحث يف علم املعاين اخلرب و اإلنشاء و القصر و الفصل والوصل و املطابقة ملقتضى احلال ، 

املباحث يف  أّما علم البديع يبحث عن وجوه حسن الكالم لفظيا أو معنيا، اإلجياز و اإلطناب. و
  ۲ن التعليل و أسلوب احلكيم والسجع وغري ذلك.علم البديع فهي التورية و الطباق و املقابلة وحس

البديع هو علم يعرف به وجود حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة ملقتض احلال و رعاية   علم
احملسنات املعنوية.  أّما  نات اللفظية ولبديع ينقسم إىل قسمني هو احملسّ . و علم ا وضوح الداللة

نات املعنوية فيه اس و السجاع ) . و أّما يف احملسقتبالا ،اس نات اللفظية هو يشتمل على ( اجلناحملس
تأكيد املدح مبا يشبه الذام و عكسه و أسلوب  ،حسن التعليل  ،املقابلة  ،الطباق  ،( التورية 

  ۳احلكيم ). 

لغوية و فصاحة الكالم. كان ثر اليت فيها أسلوب بالغية و عناصر اخلطبة هي من أنواع الن
خطبة واصل بن  يفحث البختتار الباحثة  دين اإلسالم.ة شدين خياطب لدعو ااخللفاء الر الرسول و 

 الذى يؤّدى إىل معرفة الشعر أو اخلطبة من اجلمال اللفظى و املعنوى.عطاء من الناحية البديع 

 

۱   Irbabullubab dan Dja’far,  “Al-Balaghah” ,(Semarang: CV.TOHA PUTRA,1969) hal 8 
۹٥ -۱۰ ص,  )۲۰۰۷,  إندونیسیا الجدیدة الطبة: جاكرتا( ,والبدیع والمعانى البیان:  الواضحة البالغة, أمین مصطفى و الجارم علي ۲    

۲۹٥-۲٦۳ ص) , ۱۹٥۱,  المعارف دار:  مصر( البدیع و المعانى و البیان:  الواضحة البالغة,  أمین مصطفى و الجارم على  ۳   
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ملواعظ يف خطبته. كان واصل األفكار واخلواطر وا فيها ظهرتمهارات لغوية لواصل بن عطاء      
ولكنه   ٤ال حيسن نطق الراء فيحرفه حتريفا شنيعا ويتجنبه من كل كالمه ومل يسمع مرة تكلم به. لثغأ

يستطيع أن جيعل عيبه مزية مثل يف خطبته الشهرية اليت جتنب فيها حرف الراء. وارجتل واصل بن 
عطاء يف هذه اخلطبة وعراها من حرف الراء. وها هي خطبة واصل املمميزة ألن غري موجود فيها  

باحثة أن كلمة مضمون حرف الراء. ويبدل واصل بالكلمة اليت تقارب يف املعىن. ولذلك تريد ال
 .تبحث خطبة واصل بن عطاء " املنزوعة الراء" من ناحياة علم البديع 

خطبة واصل بن  ملستخدم فهو املنهج الكيفي. ومن خطواته مجع البيانات مناملنهج افأّما   
اليت َترُِد  الكلمة أو اجلملة حتّلل الباحثة .  دراسة يف علم البديع اليت تعرض عنعطاء "املنزوعة الراء" 

 .علم البديعمن ناحية عناصرها بتوضيح علم البالغة 
 

ب. أسئلة البحث   

أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي :        

خطبة واصل بن عطاء ؟ . ما أنواع احملسنات اللفظية يف ۱   

يف خطبة واصل بن عطاء ؟ ما أنواع احملسنات املعنوية.  ۲   

  . أهداف البحثج   

أما األهداف اليت يسعى هذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي:        

.خطبة واصل بن عطاء أنواع احملسنات اللفظية يف. ملعرفة  ۱   

.يف خطبة واصل بن عطاء . ملعرفة أنواع احملسنات املعنوية ۲   

 

 

 ”http://siriuselgeria.ahlamntada.net/t412_topic“  العنوان تحت الغزال عطاء بن واصل خطبة, الشعراوى بالل ٤
   ۲۰۱۳من نوفمبیر  ۰٤حملتھ الباحثة في تارخ اإلثنین ،   ۲۰۱۳من أكتوبرو  ۲۱في األحد  
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د. أهّمية البحث    

"، كانت  يف خطبة واصل بن عطاء "املنزوعة الراءدراسة يف علم البديع " ختيار املوضوع يف ا     
 للباحثة حجج منها:

 .ختيار اللفظ من خطبة واصل بن عطاءامجال  إن هذا البحث يكشف عن .۱
 لة املراجع يف الدراسة البالغية.ا يف تكمذا البحث دور هل. إّن ۲ 

 ه. توضيح المصطالحات 

 توضح الباحثة فيما يلي املصطالحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذ البحث, وهي :      

ة ءزايا اليت تزيد الكالم حسنا وطال: هو علم يعرف به الوجوه وامل   علم البديع   أ.  
ورونقا بعد مطابقته ملقتضى احلال ووضوح داللته على  وتكسوه هباء 

       .٥املراد

 و عناصر لغوية وفصاحة بالغة أنواع النثر اليت فيها أسلوب نهي م:    خطبة ب.  
 ٦.الكالم

  ۷.هو املتكلم املعتزيل البليغ أبو خذيفة الغزال املدين البصر املشهور :  ج. واصل بن عطاء    

                                                  .: اخلالية من حرف الراء       د. منزوعة الراء  
   

الباحثة املصطالحات اليت ترد باملوضوع, اآلن ظهر بأّن الباحثة تبحث  توضحبعد أن       
يعين مبعىن  دراسة " . يف خطبة واصل بن عطاء "املنزوعة الراء  دراسة علم البديع حتت املوضوع "

احملّسناث على خطبة واصل بن عطاء املنزوعة الراء من ناحية علم البديع ( يف احملّسنات اللفظية و 
 )املعنوية

     ۲۸٦ ص), ۱۹٦۰,  العلمیة الكتب دار:  بیروت( , البالغیة جواھر , الھاشمي أحمد ٥
٦ .     ۱۱:۱٦الساعة  ۲۰۱۳سبتمبر  ۲۱یوم "  http://ar.wikipedia.org/wiki/ من ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة، تحت  

   ۲۰:۳۰الساعة  ۲۰۱۳من دیسیمبیر  ۱۹فن_الخطبة"  و حملة الباحثة في یوم األحد  العنوان "

   ٣٦ ص) ١٩٩٠,  العملیة الكتب دار:  بیروت( اإلسالم دیوان,  الدین شمس ۷ 
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و . تحديد البحث   

وهي : اصل بن عطاء على دراسة يف علم البديعيتحدد البحث يف خطبة و     

وهي اقتباس ، جناس   ّن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو البحث يف أنواع احملّسنات اللفظيةأ   
 يف خطبة واصل بن عطاء " املنزوعة الراء " . هى طباق واملقابلة و احملّسنات املعنوية و السجع. 

ز . الدراسات السابقة   

إّن هذه الرسالة حتتاج إىل الكتب أو املراجع اليت تتعلق هبا. وبعد أن فتشت الباحثة الرساالت      
   اجلامعية هبذه اجلامعة فوجدت الرساالت اليت تتعلق حبثها باألسلوب ، كماياىل :

 اجلامعية األوىل ه لنيل شهادةحبث تكميلي قدم" العناصر البالغية يف سورة طه  " ،فورواكا .۱ 
)S1(    مبيل أيف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب جامعة سونن
يبحث فورواكا عن ( ، م ۲۰۰٤ا سنة  اليت كتبه، إندونيسيااحلكومّية سورابايا  سالمّية إلا

البالغية يعين من الناحية البيان و املعاين و البديع يف سورة طه, ولكن يف هذا الباحثة عناصر 
  يبحث من الناحية علم البديع فقط).

ه لنيل حبث تكميلي قدم"احملسونات ىف خطبة أيب جعفر املنصور "  ،أمحد مشهورى حسن  .۲ 
يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية    )S1( اجلامعية األوىل شهادة

  ا سنةاليت كتبه، إندونيسيااحلكومّية سورابايا  سالمّية إلمبيل اأاآلداب جامعة سونن 
الرسالة عن احملسنات اللفظّى و احملسنات املعنوّى فقط وال  هشرح الباحث يف هذيم (۲۰۰۷

   .غريه يف خطبة أيب جعفر املنصور )

 ه لنيل شهادةحبث تكميلي قدمالطباق و املقابلة يف سورة األعراف "  " ،دية حنيفة الّرمحة  .۳  
يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب    )S1 ( اجلامعية األوىل
م ( أّما ٢٠١٣ا سنة اليت كتبه، إندونيسيااحلكومّية سورابايا  سالمّية إلمبيل اأجامعة سونن 

يف دراسة السابقة األوىل يبحث عن عناصر البالغية يف سورة طه و لكن يف هذه الرسالة 
 ).حبثت دية حنيفة الّرمحة الطباق و املقابلة فقط يف سورة األعراف 

 
 



5 
 

حبث تكميلي "  فظ يف خطبة وصل بن عطاء حبرف الراءلإختيار ال " ،سيسكا إيندرلك .٤
اجلامعية األوىل يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا   )S1 ( قدمته لنيل شهادة

اليت كتبتها سنة  ،إندونيسيااحلكومّية سورابايا  سالمّية إلمبيل اأكلية اآلداب جامعة سونن 
حبثت سيسكا إندرلك يف هذه الرسالة عن  دراسة حتليلية ستيليستيكية يف خطبة , ( م ٢٠١٢

 .)حبرف الراءواصل بن عطاء 

بحث يف علم ت ةو الثالث يةىل و الثانو تظهر يف املوضوعات املذكورة أن ما كان يف النمرة األ    
البحث هو مجال ف ةخطبة واصل بن عطاء . و أّما النمرة الرابع ولكن جمال البحث ليس ،البديع

التكميلي ألنه خمتص يف احظ. كل ذلك خيالف اجملال يف هذا البحث ستيليستيكية يف خطبة اجل
 ."املنزوعة الرّاء" علم البديع من احملّسنات اللفظية و احملّسنات املعنوية يف خطبة واصل بن عطاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


