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نحمده ونستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور  إن الحمد هللا

ل له ومن یضلله فال ـومن شيئات أعمالنا من یهد هللا فال مض, أنفسنا
وأشهد أن محمدا . هادي له وأشهد أن الإله إالاهللا وحده ال شریك له

ألولين ا الة والسالم على سيدـوالص .عبده ورسوله ال نبي بعده
له وأصحابه المجاهدین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم آرین وعلى خواآل

 .الدین أما بعد
المحسنات اللفظية فى نظم سلم  "هذه الرسالة الجامعية تحت العنوان
آتبها الباحث الستيفاء بعض " التوفيق للشيخ عبد الحميد الباسرواني

قسم اللغة العربية  داب فىمتحان التمام الدراسة فى آلية اآلشروط اال
 .وأدبها جامعة سونن أمبيل سورابایا

 
 خلفية البحث .1

الشيخ عبد الحميد هو عبد الحميد بن عبداهللا بن عمر 
شتهر من أولياء ع الكریم واـاضم المتوـخ العالـباسرواني، هو الشيال

كرامة هو ـه بالـتوخلف شهو". ةـالولي ألف آرام"اهللا ولقب ب 
ل علم دفاع النفس أو علم التفاء الضرب ـمث ومـالم بأنواع العلـع

ومن . مـه بالتعليـوأزاحها، والفقه والتصوف، حيث استعمل أیام
إحياء علوم "و " بدایة البدایة"الكتب التى التى قرأها مثل آتاب 

وهو عالم أیضا بعلم العروض حتى نظم آتاب . هماوغير" الدین
 1.سلم التوفيق الذى أصل شكله آالم أثر

وآذا هذا . عرف أن مزیة الكالم المنظوم سهل للحفظوقد 
. الكتاب بعد أن غيره من آالم منثور إلى آالم منظوم أسهل للحفظ

وال سيما بالنظر إلى حسن تراآيبه آما مدحه آياهي الحاج سهل 
فى مقدمة ) الرئيس العام لجمعية نهضة العلماء(محفوظ الحاجني 
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ا وممتاز وبدیع التراآيب نظم سلم التوفيق من أنه آتاب حسن جد
 2.آالجواهر والدرر

ر أو ثحسن الكالم وبالغته سواء فى الن الباحث عن بحث إذا
ألن من مبحث البالغة . الشعر أو النظم الیخرج عن علم البالغة

علم البدیع، وهو علم یعرف به وجوه تحسين الكالم بعد رعایة 
یع اللفظى والبدیع ینقسم إلى البد. المطابقة ووضوع الداللة

مایتعلق  باللفظ والمعنوي ي التحسين یتعلقفالبدیع اللفظ. والمعنوي
 3.بالمعنى

" قـم التوفيـنظ"ل آتاب ـاحث تحليـیرید الب ذا الصددـوفى ه
بدیع لفظي؟ " نظم التوفيق"هل فى آتاب . من جهة البدیع اللفظي

 ؟ فهذه الرسالة"نظم سلم التوفيق"وآيف یكون بدیع لفظي فى آتاب 
 . الجامعية ستحيب تلك األسئلة

 
 قضية أساسية .2

 رواني؟ومن هو الشيخ عبد الحميد بن عبداهللا بن عمر الباس . أ
 ما آتاب نظم سلم التوفيق وما یشرح في النظم سلم التوفيق؟  . ب
نظم سلم التوفيق للشيخ  فىنواع المحسنات اللفظيةأهل وجدت   .ج

 ىمعاص بعض رواني وخاصة فى فصلوعبد الحميد الباس
وفصل معاصى األبدان وحد  القتل ودیة السارق وحد األیدى

قاطع الطریق؟ وآيف آان المحسنات اللفظية فى آتاب نظم سلم 
 رواني؟ والتوفيق للشيخ عبد الحميد الباس

 
 فروض البحث .3

خ ـ، هو الشيروانيور الباسـد بن عبداهللا بن عمـد الحميـهو عب .أ 
واع ـم بأنـالـو عه". ةـلي ألف آرامالو"الم المشهورب ـالع
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وم من علم دفاع النفس أو علم التفاء الضرب وأزاحها، ـالعل
 . والفقه والتصوف والعروض وغير ذلك

اب بشكل النظم فيها ثانية ـهي آتم التوفيق ـآتاب النظم سل  .ب 
یشرح الذي  بيتابعون صحفة و خمس مائة و تسع و أربعون سو

 .خالقأعلم فقيه وعلم عقيده وعلم 
كون من الجناس ـم التوفيق محسنات لفظية تتـظم سلفى آتاب ن .ج 

التام وغير التام، والسجع المطرف والمتوازى والمرصع 
 .والمشطر

 توضيح الموضوع وتحدیده .4
 وم البدبعية الذى یبحث عنـهو جزء من العل : المحسنات اللفظية

 .المحسنات فى األلفاظ
 .حرف جر له معانى آشيرة، والمراد هنا الظر فية :  فى

 .اسم الكتاب الفقه والتصوف :  نظم سلم التوفيق
ا فى لكبير وعلى من آان آبيراوالعالم  ذاألستا :  الشيخ

 4.ومقاما ونحو ذلكأأعين القوم عليما أو فضيلة 
 ".اسم مؤلف نظم سلم التوفيق: روانىوعبد الحميد الباس

سنات اللفظية ـالبحث فى المح هو وعـراد بالموضـوالم
من الجناس التام وغير التام،  ى آتاب نظم سلم التوفيقودة فـالموج

 .والسجع المطرف والمتوازى والمرصع والمشطر
 

 أهمية البحث .5
رواني الشيخ عالم ورأى الباحث أن الشيخ عبد الحامد الباس .أ 

 .المشهور، والباحث بعلمه
آتاب نادر جيد ألفه " نظم سلم التوفيق"اب ـرأى الباحث أن آت .ب 

 . نيسياشخص عالم من إندو
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تأليف من آالم " م التوفيقـم سلـنظ"رأى الباحث أن آتاب   .ج 
أي الوزن أو (المنثور إلى آالم المنظوم ذو وزن سهل حفظه 

 ).البحر
له دور فى حسن تكوین صوة  المحسنات اللفظيةرأى الباحث أن  .د 

 . التلفظ
 

 الهدف الذي یریدالباحث الوصول إليه .6
 رواني؟ ولباسزیادة العلم فى الشيخ عبد الحامد ا .أ 
 ؟"نظم سلم التوفيق"العلم وفهم الكتاب   .ب 
 ؟ المحسنات اللفظيةزیادة العلم وفهم فى   .ج 

 
 الدراسات السابقة .7

 : أما الدراسة السابقة فوجد الباحث رسالة جامعية آما یلى
المحسنات البدیعية فى سورة الرحمن، ألمر ناصر الدین أحد  .أ 

ية سورابایا بكلية طالب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكوم
 .م200اآلداب قسم اللغة العربية وأدبها سنة 

یع فى فى خطبة الرسول، الكتالينا دیيانا أحد طالب فن البد  .ب 
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سوربایا بكلية اآلداب 

 .م200قسم اللغة العربية وأدبها سنة 
بحثتها نور ن الدباعي، ـي لعبد الرحمـع فى مولد الدباعـالبدی  .ج 

كومية ـامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحـج ةبلطال ىدـحإفاطمة 
 .م200سوربایا بكلية اآلداب قسم اللغة العربية وأدبها سنة 

فهو أن  السابقة لـئحث وتلك الرسااـة البـا الفرق بين رسالـوأم
تلك الرسائل التتعلق بكتاب سلم التوفيق الذى یبحثه الباحث فى 

 . رسالته هذه
احث أن ـة ذآر البـدراسات السابقـاحث عن الـوبعد أن فتش الب

نظم سلم التوفيق للشيخ عبد الحميد  فى المحسنات اللفظية"الموضوع 
الموضوع الذى جعله الباحث آ)" الغيةدراسة ب( الباسورواني



وأما المراجع المعتمد عليها . أحدبحثه قبل ىللرسالة الجامعية لم یأت
 : مایلى فى

 
 لبحثمنهج ا .8

 : ما یلىلجامعية سلك الباحث مناهج البحث فى هذه الرسالة ا
 : طریقة جمع المواد، وهى .أ 

ة المباشرة وهى أن یأخذ الباحث المواد على ماوضعه ـالطریق .1
 5.العلماء من غير التبدیل وال التغيير

الطریقة غير المباشرة وهى أخذ المواد وجواهر الفكرة التى  .2
 6.رفات أو زیاداتأوردها العلماء مع بعض تص

 : ىتحليل المواد، وهي مایلطریقة  .ب 
ردها العلماء والطریقة البيانية، وهي عرض المواد على ما أ .1

 . رائهم یقدم الباحث التعليق وآائقها ثقأو ح
وهو االستنباط من الخاصة إلى ) induktif(المنهج االستقرائي  .2

) deduktif(القواعد أو النظریة العامة، والمنهج االستداللي 
وهي القواعد أو النظریة العامة ویطبقها الباحث بالقواعد 

 7.الخاصة
 

 هيكل البحث .9
خلفية البحث وقضية حتوى على تمقدمة  وهو : الباب األول-

أساسية وافتراض علمي وتوضيح الموضوع وسبس 
اختيار الموضوع واألهداف التي یرید الباحث 

 .وهيكل البحث
 د الباسروانييـمد الحـخ عبـة الشياـة عن حيـلمح : الباب الثاني-

اب یحتوى على ـذا البـم التوفيق هـاب سلـم آتـونظ
 :ثالثة فصول وهي
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الفصل األول لمحة عن حياة الشيخ عبد الحامد   -
 . روانيوالباس

 ".نظم سلم التوفيق"آتاب  الفصل الثاني یتكلم عن  -
الفصل الثالث النظم فى فصل بعض معاصى   -

فارة الظهار وفصل معاصى األلسن وحد القذف وآ
 األبدان وحد قاطع الطریق

 :المحسات اللفظية وأنواعها : الباب الثالث-
 الجناس وأنواعه الفصل األول 

 الفصل الثاني السجع وأنواعه
سنات اللفظية فى آتاب نظم سلم ـل المحـتحلي : الباب الرابع-

اس ـل األول هو الجنـالن، الفصـفيه فص. التوفيق
عض معاصى األلسن وحد القذف وآفارة ب فى النظم

. ار وفصل معاصى األبدان وحد قاطع الطریقـالظه
بعض معاصى  فى النظم الفصل الثانى هو السجع

ل ـار وفصـارة الظهـاأللسن وحد القذف وآف
 .دان وحد قاطع الطریقـاألب ى ـمعاص

الباب الخامس- .فيها االستنباط واالقتراح، متاتخاال :   


