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Abstraksi   (�����) 

 

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai uslub Jinas dan Thibaq 
yang ada dalam kitab Al-Mawa>’iẓ karangan imam al-Ghazali. Kitab Al-Mawa>’iẓ 

karya imam al-Ghazali ini berisikan nasihat-nasihat yang terkandung dalam hadits 
qudsi yang mengandung keindahan dalam struktur kalimatnya, sehingga penulis 
tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh kitab Al-Mawa>’iẓ ini dari segi 
keindahan bahasanya. 

Jinas adalah kesesuaian dalam bidang lafadz sedang artinya berbeda. 
Jinas membahas tentang keindahan bahasa dari segi lafadznya atau yang dikenal 
dengan Al-Muhassinaatul Lafdziyyah. Sedangkan Thibaq adalah adanya dua kata 
yang berlawanan dalam satu kalimat. Thibaq membahas tentang keindahan bahasa 
dari segi maknanya atau yang dikenal dengan Al-Muhassinaatul Maknawiyyah.  

Dengan menggunakan metode stilistika serta pendekatan ilmu Badi’ 
maka akan diketahui jenis-jenis Jinas dan Thibaq, mengetahui pula susunan kata 
yang termasuk uslub Jinas dan Thibaq dalam “Al-Mawa>’iẓ fi al-Ahāditsi al-
Qudsiyyah” serta dapat mendeskripsikannya. 

Penulis banyak menemukan gaya bahasa Jinas dan Thibaq yang terdapat 
dalam sebuah kitab karya imam al-Ghazali yang berjudul “Al-Mawa>’iẓ fi al-
Ahāditsi al-Qudsiyyah”. Adapun Jinas dalam kitab Al-Mawa>’iẓ berjumlah 
delapan susunan kata, sedang Thibaq berjumlah empat puluh tujuh susunan kata. 
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 الشعار

 

 .ورفعنا لك ذكرك .ي أنقض ظهركالذّ  .ووضعنا عنك وزرك .أمل نشرح لك صدرك“

  ”ك فارغبوإىل ربّ  .فإذا فرغت فانصب .مع العسر يْسراً  إنّ  .مع العسر يْسراً  فإنّ 

  (سورة الشرح) 

  

  

 اإلهداء

 

 

  حباء:البحث العلمي إىل هؤالء األ هذا هديأمن قليب العميق 

هم اجعل خري الن و سري هرتيين مرفوعة اللّ محد دخأاحملبوبني الكرميني:  يّ والد 

 امهما يوم لقائك.وخري أيّ  ماوخري عملهما خوامته اخرمهآعمرمها 

 لآد شاكر م املفيدة وباحلصوص املكرم حممّ ذين علموين العلو مني الّ ومجيع املعلّ  

كتب يف أن أ حىت ميكنيناملاجستري كمشرف يف كتابة هذا البحث الذي أرشدين 

 إمتام هذا البحث.

  ومجيع أصدقائي الذين يعاشرونين معاشرة حسنة يف هذه احلياة الفانية. 

  
د



 كلمة شكر و تقدير

  

 اهللا عن معصيته، و أشهد أن ال إله إّال  احلمد هللا الذى أرشدنا إىل طاعته وزجرّنا

الم على من أرسله الة والسّ عرتافا بنبّوته. الصّ إدا رسول اهللا بوحدانيته وأشهد أن حممّ  اإقرار 

ه وأصحابه أمجعني لآم وعلى ى اهللا عليه وسلّ د صلّ دنا وحبيبنا حممّ اهللا إلرشاد عباده، سيّ 

  ا بعد.ين. أمني. أمّ ىل يوم الدّ إومن تبعه 

"احملسنات البديعية يف كتاب املواعظ الباحث بكتابة البحث حتت املوضوع  قامف

 روطلإلمام الغزايل" (دراسة حتليلية يف أسلوب اجلناس و الطباق)، لتكميل بعض الشّ 

ة. أعتقد أن متام هذه الكتابة ليس من نفسى لكن دبيّ ة األهادة العامليّ للحصول على الشّ 

كر اجلزيل و التقدير الفائق إليهم مجيعا ، لذالك أتقدم بالشّ هناك الذين ما زالوا ساعدوىن

  منهم:

ما أحتاج  ذان أعطيان كلّ الن) اللّ ي سري هارتيين وأيب أمحد دخالوالدان (أمّ  .١

 إليه يف احلياة.

اجستري، بوصفها العميدة امل فاضلة األستاذة الدكتور سييت مرميدة الالسيّ  .٢

ان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية ة جبامعة سونب والعلوم الثقافيادلكلية األ

 وكجاكرتا اليت وافقت على هذا البحث.ي

غة شعبة اللّ  بوصفها رئيسة ،طيف املاجستريدة الكرمية يوليا نصر اللّ السيّ  .٣

ا ال  أبسطت املعارف يف إمتام هذا البحث. يتالعربية وأد

ه



بحث الذي قام ف هذا المشر  ،املاجستري لآد شاكر د الكرمي حممّ السيّ  .٤

 رائه يف سبيل إمتام هذا البحث.آبإرشاذاته وإدالء 

ان  ب والعلم الثقايف جبامعة سونادية األمجيع املدرسني واملدرسات يف كل .٥

 كجاكرتا.كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يو 

ب الذين قد ربّوا ااضرين واحملاضرات يف كلية األدأصحاب الفضائل من احمل .٦

 يف التعّلم والسلوك جبيد العلوم و املعارف.الباحث 

ا وزمالئ الكرماء مجيع الطلبة يف قسم اللغة العربية وأ .٧ ب ايف فصل األدد

   .الذين يصاحبونين طوال تعلمي يف اجلامعة

  

أشكر لكم شكرا جزيال بقول جزاكم اهللا أحسن اجلزاء والسعادة والسالمة يف 

 جلميع القراء أرجو أن يكون هذا البحث وراثة مّين  اوأخري  مني... ا نيا واألخرة.الدّ 

  واب.واهللا أعلم بالصّ  واهللا اهلادي إىل سبيل احلقّ  ،األعزاء

 

 

  ٢٠١٣أغوستوس  ١٩وكجاكرتا،ي

  الباحث

  أمحد سهل
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 ة البحثيفأ. خل

 .عتباطية اليت تتغري مع تغري الزمنتصاالت االاالة من أدوات اأد اللغة هي

ويف هذا البحث يبحث الباحث  .وذلك يسبب تطوير لغة من عدة جهات منها أسالبيه

 اللغة العربية دقائق اعرف علم بأصول ت يعلم البالغة وهأساليب اللغة العربية. 

ة إىل ينقسم علم البالغ ١.ن الكرميالقرأ نظر يف وتنكشف به وجوه اإلعجاز وأسرارها

 ،يركز الباحث على علم البديع .وهو علم املعاين وعلم البديع وعلم البيان ،ثالثة أقسام

 .باق يف احملسنات املعنويةأسلوب اجلناس يف احملسنات اللفظية و الطو يركز على 

                                                 
١ Mardjoko Idris, Ilmu Balaghah Kajian khusus Uslub Jinas Dan Iqtibas (Yogyakarta: 

Teras 2007), hlm.4. 
 



٢ 
 

ملقتضى  علم البديع هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة

إىل حملسنات املعنوية وما يرجع منها ىل حتسني املعىن ويسمى بااحلال وهذه الوجوه ترجع إ

  ٢.حملسنات اللفظيةويسمى با حتسني اللفظ

يف علم البديع على و اجلناس  ،و اجلناس لغة هو شاكله واحتد معه يف اجلنس

تام وهو  :وهو نوعان ٣.تشابه اللفظني يف النطق مع اختالفهما يف املعىن ي وهبه هوجمد

و غري  ،هي نوع احلروف وشكلها وعددها وترتيبهاربعة و أمور أما اتفق فيه اللفظان يف 

  ٤.ربعة املتقدمةاختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور األتام وهو ما 

  :فكما يلي مثلة اجلناس،أما أ

  ٥.ساعةيقسم اجملرمون ما لبثوا غري  الساعةويوم تقوم 

  ٦.تنهروأما السائل فال  تقهرفأما اليتيم فال 

 

طباق اإلجياب  :وهو نوعان ٧.الطباق هو اجلمع بني الشيئ وضده يف الكالم

السلب وهو ما اختلف فيه الضدان  طباق ،مث .جيابا وسلباوهو مامل خيتلف فيه الضدان إ

  ٨.ا وسلباجيابإ

                                                 
٢ Mardjoko Idris, Ilmu Balaghah Antara al-Bayan dan al-Badi’ (Yogyakarta: Teras 

2007), hlm.57. 
 
٣ Mardjoko Idris, Ilmu Balaghah Kajian khusus Uslub Jinas Dan Iqtibas (Yogyakarta: 

Teras 2007), hlm.7. 
 ٢٨٣ .ص ،البالغة الواضحةأمني، علي اجلارم و مصطفى  ٤
  ٢٤٤.ص ،جواهر البالغة ،سيد امحد اهلشمي ٥
٦ Mardjoko Idris, Ilmu Balaghah Kajian khusus Uslub Jinas Dan Iqtibas (Yogyakarta: 

Teras 2007), hlm.10. 
 ٢٩٩ .ص ،البالغة الواضحةعلي اجلارم و مصطفى أمني،  ٧
 ٢٩٩ .ص، نفس املصدر ٨



٣ 
 

  :فكما يلي ،الطباقمثلة أما أ

  ).١٨(الكهف:  رقودوهم  أيقاظاوحتسبهم 
  ).١٠٨من اهللا (النساء:  اليستخفونمن الناس و  يستخفون

  

مام الغزايل كموضوع حث يف هذا البحث كتاب املواعظ لإليستخدم البا

مام الغزايل خصوصا اجلناس و لإل جيد األساليب يف كتاب املواعظألن الباحث  ،البحث

 الطباق.

لغزايل. ا أمحد حممد بن حممد بن حامد اأبإسم الكامل فكان ا اإلمام الغزايل، أمّ 

  (إيران). م يف الطابران يف طوس، خراسان ١٠٥٨ مع تزامنهجرية ت ٤٥٠ولد يف سنة 

حىت  هل الفكر و أهل الفلسفة اإلسالمية الرائدةكان اإلمام الغزايل عاملا، أ

ملعروفة أعماله امن كثري من العمل.  ، كان لديهن. بصفتنا خرباء أهل الفكر اإلسالمىاآل

الفقة، الفلسفة، األخالق و التصوف.  يغطي علم العقيدة، هي إحياء علوم الدين الذي

الذي إحياء العلوم الدين كثري من أعماله، واحد منها هو كتاب املواعظ باإلضافة إىل 

املتضمنة  التحذيرات كتاب املواعظ للغزايل حيتوي علىموضوع الدراسة.   من كائن  يكون

يف كل التحذيرات  مايقرب بناء اجلملة، يف اجلمال اليت حتتوي على ياحلديث القدس يف

هو  حتتوي على اجلناس و الطباق، يدفع إىل تقدمي االنسجام من سلسلة ألفاظه الذي

  اهللا. المك روىاإلمتياز من خربة النيب حممد صورة 

اجلناس و الطباق يف يتمىن الباحث بكتاب املواعظ للغزايل على معرفة أنواع 

ووصفها اجلناس و الطباق ومعرفة جمموعة العبارات الذي يستخدم أساليب هذا الكتاب 

  وصفا حبثيا.



٤ 
 

  ب.تحديد البحث

هذا البحث ليكون حتديد الباحث يف  ،وعلى ما ىف خلفية املسألة السابقة

ما أ .عنه حمدودا عما حييطه البحث ومركزا على مسألة احملدودة على مايلىاملبحوث 

 :هيفاملسالة اليت 

كتاب املواعظ يف ساليب اجلناس والطباق يف  أي تراكيب تضمن أ .١

 .مام الغزايلاألحاديث القدسية لإل

مام كتاب املواعظ يف األحاديث القدسية لإليف   نواع اجلناسما هي أ .٢

 .الغزايل

كتاب املواعظ يف األحاديث القدسية لإلمام الطباق يف   نواعهي أا م .٣

 الغزايل.

  

 ج. أغراض البحث وفوائده

  هذا البحث يهدف إىل:

كتاب اجلناس والطباق يف  سلوب يعرف الرتاكيب اليت حتمل أأن  .١

 .مام الغزايلاملواعظ يف األحاديث القدسية لإل

مام يف األحاديث القدسية لإل كتاب املواعظيف   نواع اجلناسأ يعرفأن  .٢

 .الغزايل

كتاب املواعظ يف األحاديث القدسية لإلمام والطباق يف  نواع أ يعرفأن  .٣

 الغزايل.



٥ 
 

  :ما فواعده أ

املتعلقة بعلوم البالغية (علم  العربية دراسة العلوم يف توفري مدخالت .١

 كتاب املواعظ يفيف  معلومات عن اجلناس و الطباق  البديع)، خصوصا

 األحاديث القدسية لإلمام الغزايل.

ترقية املهارة الفكرية ولتكون زائدة عن علم البالغة خاصة يف أسلوب  .٢

ا جبامعة سونان كاجلاكا اجلناس والطباق  بقسم اللغة العربية وأد

 .اإلسالمية احلكومية

  

  د. التحقيق المكتبي

 يبحث ملاملواعظ كتاب اجلناس والطباق يف  مبعرفة لدى الباحث أن البحث عن 

  :ا وهي البحوث اليت تستحدم مبن كتابا متشا فيه أحد من قبل، ولكن وجد

بااملوضوع "اإلستفهام يف  ٢٠٠٧األول، اليت كتبها فائق عني الرفيق يف عام 

، بحثال هذه يف كتاب املواعظ للغزايل).يف  (دراسة حتليلية براكماتكية  احلديث القدسي

 اإلمام الغزايل مؤلف سريةو  عن كتاب املواعظ وصفال فإنه ليس من الواضح حول

  .فقطها ولكن وضعت على النظريات درس

بااملوضوع "احملسنات   ٢٠١١يف عام   ا دييان فجروايت أغوستنااليت كتبهالثاين، 

يف أسلوب   (دراسة حتليلية البديعية يف كتاب املولد الديبعي للشيخ اجلليل عبد الرمحن

حول ا سبق شرحه اال ،ييف هذه األطروحة هو يكتف يف رأينا ).اجلناس و الطباق

  تها أيضا.ساو وضعت على النظريات در ، ؤلفامل سريةعن الكتاب و  وصفال



٦ 
 

  ه. اإلطار النظري

وتنكشف  وأسرارها اللغة العربية دقائق اعرف علم بأصول ت علم البالغة هي

إن البالغة تدخل يف جمال الدراسة  ٩.القرأن الكرمي نظر يف به وجوه اإلعجاز

الستيليستيكية، و ينقسم علم البالغة إىل ثالثة أقسام: األول: علم املعاين، الثاين: علم 

ا  هوين لثالث: علم البديع. علم املعاالبيان، وا علم تعرف به أحوال اللفظ العريب اليت 

إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف علم البيان أي علم يعرف به  ١٠يطابق مقتضى احلال.

يفية جنمل ونزين الكلمات عن علم البديع هو علم يدرس عن ك ١١وضوح الداللة عليه.

 ١٢جهة اللفظ أو املعىن.

ع، و يستخدم يف أسلوب ييستخدم الباحث يف هذا البحث يف علم البد

  نات املعنوية.اجلناس يف احملسنات اللفظية و الطباق يف احملس

  

  و. منهج البحث

مة من يقته، أو اخلطوات املرتبة واملنظّ كان منهج البحث هو وسيلة للعمل وطر 

 .أجل فهم املوضوع الذي يكون  اهلدف من البحث

  

                                                 
٩ Mardjoko Idris, Ilmu Balaghah Kajian khusus Uslub Jinas Dan Iqtibas (Yogyakarta: 

Teras 2007), hlm.4. 
١٠ Wahab Muhsin&Fuad Wahab, Pokok-Pokok Ilmu Balaghah, hlm.76. 
 ٢٦ .، صنفس املصدر ١١
١٢ Mardjoko Idris, Ilmu Balaghah Kajian khusus Uslub Jinas Dan Iqtibas (Yogyakarta: 

Teras 2007), hlm.5. 
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 :وأّما الطريقة املستخدمة يف هذه الدراسة ستبني على النحو التايل

 نوع البحث .١

ل يف فئة البحوث النصية على الكتاب، تدخ املكتيب هذه الدراسة هو البحثإّن 

والدراسة أن تركز عن حمتويات الكتاب الذي كتبه اإلمام الغزايل يف املاضي. وأّما 

دراستها ىف لفكرة لإلمام الغزايل الىت أريد املوضوع املادي من هذه الدراسة هو ا

  .إحدى كتب لإلمام الغزايل

 أسلوب وطريقة البحث .٢

ة التحليلية الوصفية، أو تستخدم املنهج الوصفي، وذلك هذه الدراسة هو الدراس

أساسا لتسجيل وحتليل أديب لكتاب الغزايل. و عقد اختيار وتسجيل البيانات 

من خالله لبحث عن اجلمل اليت حتتوي على جناس و طباق وحتّلل بالنصوص 

 البالغية. 

دامه ملعرفة واستخدم الباحث النهج يف هذه الدراسة هو املنهج البالغي. واستخ

اق وهو وإجراء العبارة الىت حتتوي على النطق وفقا خالل الرتكيز على جناس وطب

ستخدم ملعرفة التعبريات اليت حتتوي على املعادلة مع جزء من علم البالغة الذى ي

  .تعبريات أخرى يف الصفة

 طريقة حتليل البيانات .٣

اجل على مراحل متعددة. للرد على مشكلة يف البحث، والبيانات اجملموعة مت تع

) ختفيض البيانات: والبيانات يف شكل األوصاف اللفظية ختتار من حيث ١(



٨ 
 

) ٢لّب املعاىن. وتلك املعاين وتركز وفقا لسياق املوضوع الرمسي من البحوث. (

تصنيف البيانات، أي تصنيفها استنادا إىل خصائص كل املوضوع بناء على 

أي تنظيم البيانات يف اخلريطة املقابلة الىت  ) عرض البيانات،٣أحباث رمسية. (

) تفسري ٤تتساوى مع املوضوع الرمسي والغرض من هذه الدراسة. (

  .واالستنتاجات، أي تفسري البيانات اجملموعة مت تلخيصها

 طريقة عرض البحث .٤

املرحلة النهائية من هذه الدراسة هو تقدمي نتائج البحث يف هذه احلالة وهو 

  .أطروحة

  

  

 . نظام البحث ز

كان نظام هذا البحث منقسما إىل مخسة أبواب ليكون هذا البحث منظما 

  بالنظام املناسب به، وهي كما يلى:

، وأغراض البحث، وحتديد البحثالباب األول: املقدمة حتتوى على: خلفية 

  البحث وفوائده، والتحقيق املكتىب، واإلطار النظري، ومنهج البحث، ونظام البحث.

  صف عن كتاب املواعظ للغزايل و سرية مؤلف.و الثاىن: ال الباب

  البديع (أسلوب اجلناس و الطباق). أنواعالباب الثالث: يبحث عن 
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كتاب املواعظ يف يف  الباب الرابع: التحليل عن أسلوب اجلناس و الطباق 

  األحاديث القدسية لإلمام الغزايل.

 قرتاح.  واالالباب اخلامس: اخلالصة 

  



١٠ 

 

 

 

 

 

  الباب الثاني

 مؤلفال سيرة و للغزالي المواعظ كتاب عن الوصف

 

  األول الفصل

  للغزالي" المواعظ" كتاب عن الوصف

  

 كتب اإلمام الغزايلحد من  أهو  لإلمام الغزايلحاديث القدسية األيف  املواعظ

. توي على اجلمال يف بناء اجلملةحيالقدسي،  النصائح الواردة يف احلديث توي علىحي

اردة يف احلديث القدسي، الو  نصيحة وثالثونمثانية يف أحاديث القدسية، هناك  املواعظ

 كمثل اجلناس و الطباق  أسلوب اللغة مجالعلى  تضمني نصيحةحيث ما يقرب من كل 

هو صورة  يدفع إىل تقدمي االنسجام من سلسلة ألفاظه الذي، ةاهلدف من البالغإىل أّن 

  .اهللا كالم روىمتياز من خربة النيب حممد اال

  رسالة األساسيةيف كتابه لديك مجعتها للغزايل، كما  احلديث القدسي الذي

  كما يلي:



١١ 

 

 

قتناعا من إالذين أعلنوا أنفسهم  العني التصحيحية إىل الناسختدير  أعطى اهللا .١

كنها ال تزال أداء األفعال ، لواملسؤولية اخلريية يف اآلخرة ،القيامةو  القرب،و  ،املوت

 .اليت ال تعكس االعتقاد

خبيل جّدا يف العمل ن اهللا، ولكن شكك اهللا هلم، ملاذا جشع على هدية م .٢

  .اخلريية

 أن يتمتعيذكر اهللا الناس الذين هم جمنون ترتاكم ممتلكام، ال ندرك أن اخلاصية  .٣

 .من قبل ورثة فقط، حني أم جيب أن تكون مسؤولة أمام اهللا

  

اإلمام الغزايل الواردة يف كتاب املواعظ، كمثل احلديث األول. كما  نصيحةأحد 

  يلي:

 املوعظة األوىل

وعجبت  ،يقن باملوت كيف يفرحأيقول اهللا تعاىل : "يابن آدم ! عجبت ملن 

وعجبت  ،وعجبت ملن أيقن بالقرب كيف يضحك ،يقن باحلساب كيف جيمع املالأملن 

 ،وعجبت ملن أيقن بالدنيا وزواهلا كيف يطمئن إليها ،ملن أيقن باآلخرة كيف يسرتيح

وعجبت ملن يطهر باملاء وهو غري طاهر  ،جاهل بالقلب وعجبت ملن هو عامل باللسان

أو ملن يعلم أن  ،وعجبت ملن يشتغل بعيوب الناس وهو غافل عن عيوب نفسه ،القلب

 ،ويدخل القرب وحده ،أو ملن يعلم أنه ميوت وحده ،هياهللا تعاىل مطلع عليه كيف يعص

  ".مدا عبدي ورسويلوأن حم ،ال إله إال أنا حقا ،كيف يستأنس بالناس  ،وحياسب وحده

 

  



١٢ 

 

 

  الثاني الفصل

  الغزالي ماماإل سيرة

  

  اسمه، وكنيته، ولقبه

اإلمام  هو ،أبو حامد، وكنيته حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسيامسه 

بتشديد الزاي نسبة إىل صناعة الغزل، وقيل  ايلالغزّ ، لقب حبجة اإلسالم، و اجلليل

  ١ى طوس.بتخفيفها نسبة إىل الغزالة قرية من قر 

  

  مولده ونشأته

وحيكى أن أباه   ٢.سنة مخسني وأربعمائة ، خبراسان)طوسبالطابران (قصبة ولد 

ويطوف على  ،كان فقريا صاحلا ال يأكل إال من كسب يده يف عمل غزل الصوف

 .وجيد يف اإلحسان إليهم والنفقة مبا ميكنه ،ويتوفر على خدمتهم ،وجيالسهم ،املتفقهة

وحيضر  ،وأنه كان إذا مسع كالمهم بكى وتضرع وسأل اهللا أن يرزقه ابنا وجيعله فقهيا

. جمالس الوعظ فإذا طاب وقته بكى وسأل اهللا أن يرزقه ابنا واعظا فاستجاب اهللا دعوتيه

أفقه أقرانه وإمام أهل زمانه وفارس ميدانه كلمته شهد ا املوافق  أما أبو حامد فكان

                                                           

 ٢٢، ص. ٧، ج. ، بريوت: دار العلم للمالينياألعالم خري الدين الزركلي،  ١

 ٢٢، ص. ٧، ج. صدرنفس امل  ٢



١٣ 

 

 

وأما أمحد فكان واعظا تنفلق الصم الصخور . واملخالف وأقر حبقيتها املعادى واحملالف

  ٣.عند استماع حتذيره وترعد فرائض احلاضرين يف جمالس تذكريه

فلما حضرته الوفاة وصى به  .وكان والده يغزل الصوف ويبيعه يف دكانه بطوس

عظيما على إن يل لتأسفا  :وقال له ،وبأخيه أمحد إىل صديق له متصوف من أهل اخلري

يف  ، وال عليك أن تنفدفعلمهما ،هذين  ولديّ ك ما فاتين يفار تعلم اخلط، وأشتهى استد

  ٤.ذلك مجيع ما أخلفه هلما

ذلك النزر اليسري الذي كان  ل الصويف على تعليمهما إىل أن فينفلما مات أقب

اعلما أين قد أنفقت  :وتعذر على الصويف القيام بقوما فقال هلما .فه هلما أبومهاخلّ 

لكما وأنا رجل من الفقر والتجريد حبيث ال مال يل فأواسيكما به عليكما ما كان 

وأصلح ما أرى لكما أن تلجآ إىل مدرسة كأنكما من طلبة العلم فيحصل لكما قوت 

وكان . ففعال ذلك وكان هو السبب يف سعادما وعلو درجتهما. يعينكما على وقتكما

  ٥.ىب أن يكون إال هللاطلبنا العلم لغري اهللا فأ :ويقول ،الغزايل حيكي هذا

  

  رحلته العلمية

على أمحد بن حممد الراذكاين. مث سافر إىل جرجان، إىل أيب  تفقه ببلده أوال

مث حتول إىل نيسابور يف مرافقة مجاعة من الطلبة،  ٦مث رجع إىل طوس. ،نصر اإلمساعيلي

                                                           

، طبقات الشافعية الكربى ،كيتاج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السب  ٣

 ١٩٤، ص. ٦، ج. لقاهرة: دار إحياء الكتب العربيةا

 ١٩٣، ص. صدراملنفس   ٤

، طبقات الشافعية الكربى علي بن عبد الكايف السبكي، تاج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن  ٥

 ١٩٤-١٩٣، ص. ٦، ج. لقاهرة: دار إحياء الكتب العربيةا

 ١٩٥، ص. صدراملنفس   ٦
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فالزم إمام احلرمني، فربع يف الفقه يف مدة قريبة، ومهر يف الكالم واجلدل، حىت صار عني 

املناظرين، وأعاد للطلبة، وشرع يف التصنيف، فما أعجب ذلك شيخه أبا املعايل، ولكنه 

لتبجح به، مث سار أبو حامد إىل املخيم السلطاين، فأقبل عليه نظام امللك الوزير، مظهر ل

وسر بوجوده، وناظر الكبار حبضرته، فانبهر له، وشاع أمره، فواله النظام تدريس نظامية 

بغداد، فقدمها بعد الثمانني وأربع مائة، وسنه حنو الثالثني، وأخذ يف تأليف األصول 

ل األقدام، وهللا سر كمة، وأدخله سيالن ذهنه يف مضايق الكالم، ومزاوالفقه والكالم واحل

  ٧يف خلقه.

وعظم جاه الرجل، وازدادت حشمته، حبيث إنه يف دست أمري، ويف رتبة رئيس  

العلوم، وممارسته ألفانني الزهديات إىل رفض الرئاسة، واإلنابة إىل  كبري، فأداه نظره يف

دار اخللود، والتأله، واإلخالص، وإصالح النفس، فحج من وقته، وزار بيت املقدس، 

، وكتاب اإلحياءبدمشق، وأقام مدة، وألف كتاب  وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم

  ٨.حمك النظر، وكتاب القسطاسب ، وكتااألربعني

ففارق دمشق وأخذ جيول يف البالد فدخل منها إىل مصر وتوجه منها إىل 

وقيل إنه عزم على املضي إىل السلطان يوسف بن تاشفني . اإلسكندرية فأقام ا مدة

 ،ويزور املشاهد ،واستمر جيول يف البلدان، فبلغه موته ،سلطان املغرب ملا بلغه من عدله

القفار ويروض نفسه وجياهدها جهاد األبرار  ويأوي ،لرتاب واملساجدويطوف على ا

                                                           

، ١٩، ج. ، بريوت: مؤسسة الرسالةسري أعالم النبالء د بن أمحد بن عثمان الذهيب،مشس الدين حمم ٧

 ٣٢٣ص. 

 ٣٢٤-٣٢٣، ص. صدرفس املن  ٨



١٥ 

 

 

ويكلفها مشاق العبادات بأنواع القرب والطاعات إىل أن صار قطب الوجود والربكة 

  .٩العامة بكل موجود والطريق املوصلة إىل رضا الرمحن والسبيل املنصوب إىل مركز اإلميان

مث رجع إىل بغداد وعقد ا جملس الوعظ وتكلم على لسان أهل احلقيقة 

وحدث بكتاب اإلحياء مث عاد الغزايل إىل خراسان ودرس باملدرسة النظامية بنيسابور 

  .١٠ه معلق مبا فتح عليه من الطريقمدة يسرية وكل قلب

مث رجع إىل مدينة طوس واختذ إىل جانب داره مدرسة للفقهاء وخانقاه 

ووزع أوقاته على وظائف من ختم القرآن وجمالسة أرباب القلوب والتدريس ، للصوفية

  ١١. رمحة اهللا تعاىللطلبة العلم وإدامة الصالة والصيام وسائر العبادات إىل أن انتقل إىل

  

  وفاته

يوم االثنني رابع عشر مجادى اآلخرة سنة  ،وكانت وفاته قدس اهللا روحه بطوس

  ١٢.مبقربة الطابران ،ومشهده ا يزار، مخس ومخسمائة

كان  ملا :قال أمحد أخو اإلمام الغزايل نقل السبكي عن أيب الفرج بن اجلوزي،

فأخذه وقبله  .بالكفن عليّ  :يوم االثنني وقت الصبح توضأ أخي أبو حامد وصلى وقال

رجليه واستقبل القبلة  مث مداعة للدخول على امللك. مسعا وط :وقال ،ووضعه على عينيه

  ١٣.ومات قبل اإلسفار قدس اهللا روحه

                                                           

، طبقات الشافعية الكربى بن عبد الكايف السبكي،علي  تاج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن  ٩

 ٢٠٠-١٩٩، ص. ٦، ج. لقاهرة: دار إحياء الكتب العربيةا

 ٢٠٠، ص. صدراملنفس   ١٠

  ٢٠١-٢٠٠، ص. صدرنفس امل ١١

١٢
 ٢٠١صدر، ص. املنفس   

١٣
 ٢٠١صدر، ص. املنفس   
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  مؤلفاته

  : ١٤رية، فمنهاومؤلفات هذا اإلمام اجلليل كث

  ،إحياء علوم الدين .١

  ،افت الفالسفة .٢

   ،االقتصاد يف االعتقاد .٣

  ،حمك النظر .٤

  ،معارج القدس يف أحوال النفس .٥

  الفرق بني الصاحل وغري الصاحل، .٦

  ،مقاصد الفالسفة .٧

  ،ن به على غري أهله، ويف نسبته إليه كالماملضنو  .٨

  الوقف واالبتداء، يف التفسري،  .٩

  البسيط، يف الفقه،  .١٠

  ،املعارف العقلية .١١

    ،املنقذ من الضالل .١٢

  ،بداية اهلداية .١٣

    ،جواهر القرآن .١٤

  فضائح الباطنية، قسم منه، ويعرف باملستظهري، وبفضائح املعتزلة.  .١٥

  املسبوك يف نصيحة امللوك، كتبه بالفارسية، وترجم إىل العربية، الترب  .١٦

  الولدية، رسالة أكثر فيها من قوله: أيها الولد،  .١٧

                                                           

 ٢٢، ص. ٧، ج. ، بريوت: دار العلم للمالينياألعالم خري الدين الزركلي،  ١٤
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  منهاج العابدين، قيل: هو آخر تآليفه،  .١٨

  إجلام العوام عن علم الكالم، .١٩

  الطري، رسالة، .٢٠

  الدرة الفاخرة يف كشف علوم اآلخرة،  .٢١

  ل، يف أصول الفقه، شفاء العلي .٢٢

  املستصفى من علم األصول،  .٢٣

  املنخول من علم األصول، .٢٤

  الوجيز، يف فروع الشافعية،  .٢٥

  ياقوت التأويل يف تفسري التنزيل، كبري، قيل: يف حنو أربعني جملدا،  .٢٦

  أسرار احلج، .٢٧

  اإلمالء عن إشكاالت اإلحياء،   .٢٨

  لزندقة، فيصل التفرقة بني اإلسالم وا .٢٩

  عقيدة أهل السنة، .٣٠

  ميزان العمل، .٣١

  املقصد األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن،  .٣٢

  وله كتب بالفارسية. .٣٣

 

 

  



١٨ 

 

 

 

 

 

  الباب الثالث

 أنواع عن علم البديع 

  )باق(أسلوب الجناس والط

  

  الفصل األول

  أنواع البديع

  

  المحسنات في البديع

وسيلة إىل تأدية املعىن بأساليب عدة بني تشبيه  عرفت فيما سبق أن علم البيان

وجماز وكناية، وعرفت أن دراسة علم املعاين تعني على تأدية الكالم مطابقا ملقتضى احلال 

  ١ه من قرائن.مع وفائه بغرض بالغي يفهم ضمنا من سياقه وما حييط ب

                                                           

 ٢٨١ص.  ،البالغة الواضحةعلي اجلارم و مصطفى أمني،  ١



١٩ 

 

 

وهناك ناحية أخرى من نواحي البالغة ال تتناول مباحث علم البيان، وال تنظر 

يف مسائل علم املعاين، ولكنها دراسة ال تتعدى تزيني األلفاظ أو املعىن بألوان بديعية من 

  ٢م اجلامع هلذه املباحث بعلم البديع.اللفظي أو املعنوي. ويسمى العل اجلمال

 ٣وهو يشتمل كما أشرنا على حمسنات اللفظية وعلى حمسنات املعنوية.

 

 المحسنات اللفظية  . أ

كانت احملسنات اللفظية حبثا من املباحث علم البديع وهي، اجلناس والسجع 

 واإلقتباس.

حث يف أسلوب اجلناس، مل يذكر الباحث من احملسنات اللفظية فألجل تركيز الب

  الثالثة إال إياه. وقد تقدم تعريف اجلناس وأمثلته يف الباب األول من هذا البحث.

 

 المحسنات المعنوية  . ب

أقسام: التورية  ستةإىل  تنقسم ن احملسنات املعنويةجلارم يف كتابه إقال علي ا

  ليل وتأكيد املدح مبا يشبه الذم وعكسه وأسلوب احلكيم.والطباق واملقابلة وحسن التع

فألجل تركيز البحث يف أسلوب الطباق، مل يذكر الباحث من احملسنات املعنوية 

  إال إياه. وقد تقدم تعريف الطباق وأمثلته يف الباب األول من هذا البحث. الستة

                                                           

 ٢٨١نفس املصدر، ص.  ٢

 ٢٨١نفس املصدر، ص.  ٣
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  الفصل الثاني

 أسلوب الجناس

  

  

منقسما: اجلناس املماثل، اجلناس املستويف، وكان أسلوب اجلناس على التفصيل 

، اجلناس املركب، اجلناس جناس االشتقاق، جناس املشاه بااالشتقاق، جناس املتشابه

اجلناس الناقص، اجلناس احملرف، جناس القلب، جناس املضاف، اجلناس الالحق، 

 ،جناس التصحيف، جناسات ثالثية، جناسات ثنائية بني كلمات ثالثاملزدوج، 

  .جناس املطرف

  

 الجناس المماثل .١

  ٤هو نوع واحد إما إمسان مفردان أو مجعان أو خمتلفان أو فعالن أو حرفان.

  ٥.إنساناالدهر  يالذا # فال برحت لعني إنسانااملثال: مل نلك غريك 

وجدت هنا بني إمسني مفردين "إنسانا" مبعىن اإلنسان و "إنسانا" ثانيا مبعىن 

 زينة.

 الجناس المستوفي .٢

هو أن يكون ركنا اجلناس التام من نوعني، كإسم وفعل أو إسم وحرف أو فعل 

  املثال: ٦وحرف.
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٢١ 

 

 

ذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن إسم و فعل: {والنجم إ

  ).٢-١اهلوى}. (النجم 

ترى "هوى" مكرر مع اختالف يف املعىن. األول مبعىن سقط والثاين مبعىن 

  الرغبة.

ظرف و إسم: {إين خشيت أن تقول: فرقت بني بين إسرائيل ومل ترقب 

  )٩٤(طه:  ٧قويل}.

كلمتني متجانسني يف األمثلة السابقة بني "بني و بين" بني هو ظرف، و "بين" 

 مبعىن بين إسرائيل.

 

 شتقاقجناس اال .٣

  ٨واحدا. اهو أن جيمع اللفظني املتجانسني إشتقاق

 )٤٤ني}. (النمل: مِ الَ العَ  بّ هللا رَ  انَ مَ يْ لَ سُ  عَ مَ  تُ مْ لَ سْ املثال: {وأَ 

 

 شتقاقالمشابهة بااالجناس  .٤

أن جيمع اللفظني املتجانسني ما يشبه اإلشتقاق. كما قوله تعاىل {قال إين 

  )١٦٨لعلكم من القالني}. (الشعرا: 

 هناك اللفظني متجانسني بني قال و قالني. قال أصله قول و قالني أصله قلو.
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 جناس المتشابه .٥

  ٩اجلناس الذي اتفق فيه املتجانسان خطا وكان أحدمها مركب.

  ١٠املثال: إذا ملك مل يكن له ذا هبة # فدعه فدولته ذاهبة

هناك اللفظ "ذاهبة" مكرر مرتني، اللفظ األول أصله من اللفظني بني "ذا و 

 .بَ هَ هبة" واللفظ الثاين هو إسم الفاعل من ذَ 

 

 الجناس المركب .٦

هو أن يكون أحد اللفظني املتماثلني يف الصوت مركبا من كلمتني فأكثر وهو 

اللفظان يف اخلط والصوت وإما مفروق إن كان متحدين يف الصوت  إما متشابه إن اتفق

  ١١وخمتلفني يف اخلط.

  املثال: إذا ملك مل يكن له ذا هبة # فدعه فدولته ذاهبة

 

 الجناس المضارع .٧

إذا اختلف لفظا اجلناس يف أنواع احلروف اشرتط إال يقع اإلختالف بأكثر من 

احلرفان املختلفان متفقني يف املخرج أو متقاربني مسي اجلناس حرف واحد فإن كان 

  ١٢مضارعا.

  )٢٦املثال: وهم ينهون عنه وينأون عنه (األنعام: 
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٢٣ 

 

 

اللفظان متجانسان يف املثال السابقة بني "ينهون" و "ينأون" باختلفني فاحلرف 

 مبعىن بعد النفس. (ه) و (ء). الكلمة األوىل مبعىن منع والكلمة الثاين

 

 الجناس الالحق .٨

  ١٣ختلفا يف حرف متبعد املخارج.إذا كان اللفظان املتجانسان اوهو 

  املثال: ويل لكل مهزة ملزة.

اللفظان املتجانسني بني "ملزة" و "مهزة" باختلفان يف حرف متبعد املخارج بني 

 "ه" و "ل".

 

 الجناس الناقص .٩

تلف فيه املتجانسان يف أعداء احلروف إما بزيادة حرف يف أوله أو هو الذي اخ

  ١٤يف وسطه أو يف اخره.

  املثال: 

 ١٥الزيادة يف حرف األول : والتفت الساق بالساق إىل ربك يومئذ املساق.

اللفظ "املساق" مجعه سوق أسوق وسيقان، واللفظ اللفظان متجانسني بني 

  .دَ رِ "املساق" مبعىن طُ 

  الزيادة يف وسط احلروف : "جدى جهدى"
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اللفظان متجانسني بني "جدى" مبعىن حظى   "جهدى" مبعىن قدر ما بذلت 

  ١٦من اجلهد.

الزيادة يف أخري احلروف : ميدون من أيد عواص عواصم # يصول بأسياف 

  ١٧قواض قواضب.

 اللفظان متجانسني بني " عواص عواصم" و " قواض قواضب".

  

 الجناس المحرف .١٠

  ١٨هو أن يتفق ركناه يف احلروف دون احلركات.

املثال: اجلد باجلد واحلرمان بالكسل # فانصب تصب عن قريب غاية 

  ١٩األمل.

 .د و اجلِ  د اللفظان متجانسني يف املثال السابقة بني اجلَ 

 

 الجناس القلب .١١

هو أن تكون الكلمة عكس األخر أي يكون ترتيب حروفها خمتلفا أو 

  ٢٠معكوسا.

  ٢١املثال: حسامك فيه لألحباب فتح # ورمحك فيه لألعداء حتف
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 ٣٨نفس املصدر، ص.  ١٧

 ٣٩ص.  نفس املصدر، ١٨
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٢٥ 

 

 

اللفظان متجانسني يف املثال السابقة بني "فتح" و "حتف". مع اختالف يف 

 ف)-ت-ح) وكلمة الثاين (ح-ت- ترتيب احلروف، كلمة األوىل (ف

 

 الجناس المضاف .١٢

اف كل منهما إىل شيئ خيتلف عما هو أن يتفق اللفظان يف املعىن مث يض

  ٢٢يضاف إليه االخر.

  ٢٣املثال: أيا شبان اليوم: أكرموا رجال اليوم ألم ورثوا اد والعز.

 اللفظان اإلضافة بني "اليوم" يف "شبان اليوم" و "رجال اليوم".

 

 لمزدوجالجناس ا .١٣

  ٢٤هو أن يلي أحد املتجانسني االخر.

  ٢٥املثال: وجئتك من سبأ بنبأ يقني

هناك كلمتني متجانسني بني "سبأ" و "نبأ". "سبأ" مبعىن بالد السباء، و "نبأ" 

 مبعىن خرب.

 

 الجناس التصحيف .١٤

  ٢٦وختالف يف النطق.وهو ما متاثل ركناه يف احلروف 
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 ١٤٠نفس املصدر، ص.  ٢٣
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املثال: {الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أم حيسنون صنعا}. 

  )١٠٤(الكهف: 

 بون" و "حيسنون".جند اللفظان املتجانسني يف املثال السابقة بني "حيس

 

 جناسات ثالثية .١٥

  ٢٧أسلوب اجلناس فيه ثالثة ألفاظ املتجانسات واختلفات يف املعىن.

  ٢٨املثال: وإذا البالبل أفصحت بلغاا # فانف البالبل باحتساء بالبل

بلبل مبعىن الطائر هناك جند جناسات ثالثية بني (البالبل). األول هو مجع من 

املعروف، والثاين مجع من بلبال مبعىن اهلم، والثالث مجع من بلبل مبعىن قناة اإلبريق 

 الذي يصب منها اخلمر.

 

 جناسات ثنائية بين كلمات ثالث .١٦

هو ماذكره بني كلمات ثالث والوسطى فيها متجانسة مع اليت قبلها واليت 

  ٢٩بعدها.

  ٣٠ماملفرحة واملفلحة إال حيث السداد واملصلحة.املثال: 
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هناك اللفظان املتجانسني من جناسات ثنائية بني كلمات ثالث: "املفلحة 

  ٣١واملفرحة" مث "املفرحة واملصلحة".

 الجناس المطرف .١٧

  ٣٢وهو ما يكون بزيادة من حرفني يف أوله.

  املثال: وكم غرر من برّه ولطائف  لشكري على تلك اللطائف طائف.
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  الفصل الثالث

  أسلوب الطباق

  

تعريف الطباق وأنواعه مل يعد الباحث بذكره يف هذا الفصل ألنه قد تقدم ذكره 

خللفية البحث من هذا يف الباب األول. فلريجع من يريد بيانه إىل الصفحة الثانية يف ا

 .البحث

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



٢٩ 

 

 

  

  

  الباب الرابع

  تحليل الجناس والطباق في المواعظ للغزالي

  

  صل األولالف

  جناس وطباق في المواعظ للغزالي

  

  اجلناس يف املواعظ للغزايل كثرية ، وهي مما يلي :
 . (يف املوعظة الثانية)معلَ مامل يَ  لمَ أورثه اهللا تعاىل عِ  مَ لِ عَ مبا  لَ مِ عَ ومن  .١
 . (يف املوعظة الثانية)هُ لُ مَ عَ ص لُ مل خيَ  هُ لَ مَ أَ يعلم ومن أطال  .٢
 (يف املوعظة الثالثة) .لُ عمَ تَ ال  مُ علَ تَ  يابن آدم أنت مبا .٣
  . (يف املوعظة الرابعة وعشرون)يل  أنا اهللا ال شبيهَ فإينّ  يدٌ عِ وَ و  عدٌ وَ لكم  .٤
 ) (يف املوعظة السابعة وعشرون)٢( مْسطُورٍ ) وَِكَتاٍب ١( طورِ َوال .٥
 ثون)(يف املوعظة الثال .مثرةبال  شجرةكمثل   مَ لْ عِ بال  لِ مَ العَ ومثل  .٦
 . (يف املوعظة الرابعة والثالثون)جليلٌ وأنا رب  ذليلٌ  ك عبدٌ واعبدين فإنّ  .٧



٣٠ 

 

 الثامنة. (يف املوعظة للورثة هُ عتَ وما مجَ  ابللرت ك وجسدَ  ابِ رَ للخَ  كَ مرَ وأن عُ  .٨
 والثالثون)

  

مث الطباق يف املواعظ للغزايل كثري ، وعدده أكثر من اجلناس ، والطباق 
  ا يلي :يف ذلك املواعظ مم

 .بالقلب جاهلسان باللّ  عاملوعجبت ملن هو  .١
 .بالكثريوال  تقنعُ  بالقليل, فال دُ مَ يوم برزقك وأنت الحتَ  وآتيك كلّ  .٢
العبد أنت  وبئساملوىل أنا لك !  فنعم إيل واصلٌ  كوشر إليك نازل  وخريي .٣

 يأستحِ نا , وأ فضيحةعليك سوأة بعد سوأة  رُ ستُـ وأَ عطيك ين ما أُ يل ! تستل 
 .مّين  وتأمنُ الناس  وختافغريي  رُ وتذكَ  ينتنساَ  مّين  يال تستحِ منك وأنت 

 .ةمضرّ  لدفعوال  منفعة جللبوال  .٤
 .اخلبيثةوتباعدون بقلوبكم القاسية وأحوالكم  اجلميلةاحللوة وأفعالكم  .٥
رب على ما  بالصّ ولن تنالوا ما عندي إّال  خبري بكم وإينّ  بغافلوما أنا  .٦

رب على لكم من الصّ  رُ يسَ أَ  طاعيترب لكم على ضائي والصّ كرهون يف رِ ت
 .معصييت

 .عظيموهو عند اهللا  انً هيّـ وحتسبونه  وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم .٧
إليهم  أساءإىل من  حيسنونإمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله الذين  .٨

مون من ويكلّ  مهُ خانَـ من  متنونويأ مهمَ رَ حَ ن عمّ  ويعفون همعَ طَ قَ من  ويصلون
 . بكم خلبريوإينّ  مأهاَ من  مونويكرّ هجرهم 

 .له ال مالَ ملن  مالٌ له و  ال دارملن  دارنيا إمنا الدّ  .٩



٣١ 

 

 .هذا نَ باطِ و  مثَ اإل ظاهرَ وأراد  .١٠
، رّ القيامة على صورة الذّ  يومُ  هُ رتُ شَ حَ   على مسكنيَ أنه من تكربّ  حلق فاَ  .١١

 .اآلخرةو  نياالدّ ه يف له رفعتُ ومن تواضع 
وكم من صحيح  قرُ الفَ ه أفسدَ  فقريوكم من  اءُ نَ الغَ  هُ فسدَ أ غينّ وكم من  .١٢

 ولف اجلهلُ أفسده  جاهلوكم من  العلمُ أفسده  عاملوكم من  العافيةُ  أفسدتهُ 
من  ماءالسّ ع جلعلت رتّ  مُ ائِ ع وَ ع وأطفال رضّ شّ خُ  بابٌ ع وشَ ال مشايخ ركّ 
 ماءالسّ اب رمادا وملا أنزلت عليكم من صفصفا والرتّ  واألرضا فوقكم حديد

 .اعليكم العذاب صبّ  بتُ بَ صَ ة ولَ بّ من حَ  األرضوملا أنبتت يف  طرةً قَ 
كم وحلمكم ح عملُ كم وحلمكم ودمكم صلَ دينُ  حَ لَ صَ يابن آدم ! إن   .١٣

 .كمكم ودمُ كم وحلمُ دينكم فسد عملَ  فسدودمكم وإن 
 ك وتدنو كلّ من بطن أمّ  خرجتَ  ن يومَ رك مِ مُ من عُ  مُ هدِ يَ  يومَ  كل   وإنّ  .١٤

 .هتدخلَ  يوم من قربك حّىت 
 .أبدا ال أموت حيّ ا وأنا أبدً  المتوت احي  لكَ أجعَ  .١٥
 .قبيحا وباطنكمليحا  كظاهرُ وإذا كان  .١٦
 .هأعطيتُ  سألينوإذا  .١٧
 .خبري تُ ولسْ  شرّ بِ قال أنا   .١٨
لك  رْ فِ واستغفرين أغْ  كَ دْ واشكرين أزِ  كَ عْ فَـ اضع أرْ وتو  ِربْ صْ يابن آدم ! أَ  .١٩

 .عطكأُ  وأسألينعليك  بْ ب إيل أتُ وإذا دعوتين أستجيب لك وتُ 
يف  حلّ بارك يف رزقك وأُ وأُ  ىنً غِ ك غ لعباديت أمأل قلبَ يابن آدم !تفرّ  .٢٠

 .قرافَ أمأل قلبك  تَ عن ذكري فإن غفلْ  لْ فَ غْ والتَـ  ك راحةً جسمَ 
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 .تَ وأصبحْ  تَ أمسيْ  ىفَ نَـ كَ وبِ  تَ ورجعْ  تَ وقعدْ  تَ مْ قُ وبنعميت  .٢١
 .كلسانُ  يستقيمَ ك حىت دينُ  ما يستقيمُ  .٢٢
 .اً وجهرّ  اً سرّ تم لْ ا عمِ وُتسألون عمّ   .٢٣
 .فاسألوين طياملعْ وأنا  .٢٤
 .قاه فازَ فاتّ  لَ الباطِ ، ومن عرف نَ مِ بعه أَ فاتّ  احلقّ ف رَ ن عَ ومَ  .٢٥
ُل اللُه  من تَاَب َوآَمَن َوَعمِ إّال  .٢٦ ِمْ َل َعَمًال َصاِحلًا َفُأْولَِئَك يـَُبدَِئاَسي 

 .وََكاَن اللُه َغُفوراً  َحَسَناتٍ 
 .بِ ذِ بالكَ  والفقراءِ  ْربِ بالكِ  واألغنياءَ  .٢٧
 .اوعشيّ  بكرة عليكم املالئكةُ  تْ مَ لّ سَ لَ   .٢٨
ن م كثريعليك من صربك على   من املعصية أيسرُ  قليلعلى  كَ رُ بْـ صَ  .٢٩

 .معذاب جهنّ 
 كفّ   ارالنّ ومن خاف  اخلرياتإىل  عَ ارَ سَ  ةاجلنّ إىل  اقَ تَ شْ يابن آدم! من إِ  .٣٠

 .رجات العلىهوات نال الدّ ه عن الشّ ومن ى نفسَ  رّ الشّ عن 
احلني وإذا عائر الصّ شَ ا بِ بً حَ رْ مَ  لْ قُ ال فَـ بِ قْ مُ  رَ قْ الفَ  يابن آدم ! إذا رايتَ  .٣١

 .وب عجلت عقوبةمقبال فقل : ذن الغىنيت رأ
 . فعال ملا أريدفإينّ  ىذكر  سَ نْ تَـ فال  .٣٢
 .جليل وأنا ربٌ  ذليلك عبد واعبدين فإنّ  .٣٣
منذ  نقصانيوم يف  ك يف كلّ مرُ وعُ  زائدةٌ يوم  فكيف وهي يف كلّ  .٣٤

 .كك أمّ ولدتْ 
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استغفروا لك لكان ينبغي لك أن تبكي  واألرض مواتالسّ  أهلَ  نّ لو أ .٣٥
 ال تدري على أي حال تلقاين.ك على ذنوبك ألنّ 

 .وقلبك جبار خفيفولسانك  ضعيفيابن آدم ! جسدك  .٣٦
من  رْ ذَ فاحْ  عذايبوإن خشيت  طاعيت مْ زَ الْ فَ  رمحيت تَ يابن آدم ! إن أردْ  .٣٧

 .معصييت
 .الكثريوأنت ال ترضى بالرزق  القليلمنك بالعمل  يابن آدم ! رضيتُ  .٣٨
ه فإنّ  ر الشّ  بِ نِ تَ واجْ إليها  ويقودُ  ةاجلنّ  ه مفتاحُ فإنّ  رَ يْـ اخلَ  لَ عَ افْـ يابن آدم !  .٣٩

 .ويقود إليها ارالنّ مفتاح 
 .معصييتواحذر  طاعيتوالزم  .٤٠
 .باكٍ ار وهو النّ  هُ أدخلتُ  كٌ ضاحِ ا وهو بً نْـ ذَ  بَ نَ ذْ ن أَ يابن آدم ! مَ  .٤١
 .يوم حسابه الفقرَ  يتمىنّ  غىنّ ن يابن آدم ! كم مِ  .٤٢
عليك أن ال  ه لكان جيبْ تَ  املوت وشدّ ر عليك إّال و مل يقدّ يابن آدم ! ل .٤٣
 منه؟  فكيف وما بعده أشدّ  هاربالنّ  وال تقر  يلباللّ  أَ دَ هْ تَـ 
ه وأريتُ  لآلخرةه تُ لْ مَ عْ تَـ سْ واَ  نياالدّ عنه  تُ يْ وَ دا زَ واعلم أين إذا أحببت عبْ  .٤٤

 تُ ضْ غَ ة برمحيت وإذا بَـ نّ اجل هُ لُ خِ دْ فأُ  ةاجلنّ بعمل  عملُ ها ويَ الدنيا فيحذرَ  عيوبَ 
ه لُ دخِ فأُ  ارالنّ ه بعملها فيكون من أهل عين بالدنيا واستعملتُ  هُ تُ عبدا أشغلْ 

 .ارالنّ 
وأنا  كَ تُ يْ يَـ أحْ وأنا الذي  كَ تُ قْـ زَ ك وأنا الذي رَ تُ يابن آدم ! أنا الذي خلقْ  .٤٥

مع ه ا رأيتَ رّ وأنا الذي أبعثك وأنا الذي أحاسبك فإن عملت شَ  ميتكأُ الذي 
 .نفعاوال  ارّ ضُ لك لنفسك ك ال متَ نّ أ
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 .غري شاكر( وأنت )  كثريٍ من   خريٌ  شاكرٌ نت وأ قليل قٌ زْ يابن آدم ! رِ  .٤٦
نيا فقدم يف الدّ  هُ فتَ خلّ ما  كَ مالِ  وشرّ  هُ قدمتَ ما  مالكَ  خريُ يابن آدم !  .٤٧

 .ا جتده عندي قبل أن يأخذك املوتلنفسك خري 
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  يالفصل الثان

  في المواعظ للغزالي أنواع الجناس والطباق

 

  
باق املوجودة يف املواعظ ، سيحل الباحث عن اجلناس والطويف هذه الناحية

امها . ومن اجلمل يف قسم اجلناس، هناك كلمتني يف كل مجلة منها جتانس إحدللغزايل
  .األخرى مع اختالف يف املعىن

  
  والتحليل مما يلي :

ة أورثه اهللا تعاىل ِعلَم مامل يَعَلم. من اجلمل َعِلمَ مبا  لَ َعمِ ) : ومن ١اجلملة (
. واجلناس يف هذه اجلملة هو جناس علمو  عمل، مها املذكورة جند كلمتني متجانستني

اللفظان متجانسني يف املثال  القلب ألن إختلف فيه اللفظان يف ترتيب احلروف.
) ل-م-عروف، كلمة األوىل (". مع اختالف يف ترتيب احلعلم" و "عملالسابقة بني "
  .)م-ل- عوكلمة الثاين (

. وجد يف هذه اجلملة َعَمُلهُ مل َخيُلص  أََمَلهُ ) : يعلم ومن أطال ٢اجلملة (
، قد اختلف لفظا اجلناس يف أنواع احلروف، واحلرفان عملهو  أملهناس املضارع يف كلمة اجل

د وهو حرف احيف املخرج الو القاصدان مها مهزة يف أمله وحرف العني يف عمله وكالمها 
) ء" باختلفني فاحلرف (َعَمُلهُ " و "أََمَلهُ اللفظان متجانسان يف املثال السابقة بني " .احللق
    ). عو (
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ني . وجد يف هذه اجلملة الكلمتَتعَملُ ال  َتعَلمُ ) : يابن آدم أنت مبا ٣اجلملة (
تلف فيه جناس القلب ألن اخ. واجلناس يف هذه اجلملة هو تعملو  تعلماملتجانستني، مها 

". َتعَملُ " و "َتعَلمُ اللفظان متجانسني يف املثال السابقة بني "اللفظان يف ترتيب احلروف. 
-م-ع-ت( وكلمة الثاين )م-ل-ع-تمع اختالف يف ترتيب احلروف، كلمة األوىل (

  .)ل
اجلملة فإّين أنا اهللا ال شبيَه يل. وجد يف هذه  َوِعيدٌ و  َوعدٌ ) : لكم ٤اجلملة (

رف يف وسط الكلمة وهي حرف ، ألن يزيد احلوعيدو  وعداجلناس الّناقص يف كلمة 
. نرى أّن اجلناس الناقص هو الذي اختلف فيه املتجانسان يف أعداء احلروف إّما الياء

  حرف يف أّوله أو وسطه أو يف آخره. بزيادة 
 آياتني املذكورين ) وجد يف٢) وَِكَتاٍب مْسطُوٍر (١) : َوالطوِر (٥اجلملة (

طور  ظ مسطور و طور.اجلناس املطّرف ألّن كون االختالف بزيادة حرفني يف أّوله يف لف
  هو إسم اجلبل، وأّما مسطور فهو مبعىن مكتوب.

ة املذكورة من اجلمل مثرة.بال  شجرةكمثل   مَ ِعلْ بال  الَعَملِ ) : ومثل ٦اجلملة (
هذه اجلملة هو جناس القلب ألن اختلف  . يفعلمو  عمل، مها جند كلمتني متجانستني

" و عملاللفظان متجانسني يف املثال السابقة بني " فيه اللفظان يف ترتيب احلروف.
-ل-ع) وكلمة الثاين (ل-م- ع". مع اختالف يف ترتيب احلروف، كلمة األوىل (علم"
 ني اآلخر.، فيه اجلناس املزدوج ألّن أن يلي أحد املتجانسمثرةبال  شجرةويف تركيب  .)م

" مثرة، و "نبات األرض" مبعىن شجرة". "مثرة" و "شجرةهناك كلمتني متجانسني بني "
 نتاج، أي النتاج من الشجرة. مبعىن
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. وجد يف هذه اجلملة جليلٌ وأنا رب  ذليلٌ ) : واعبدين فإّنك عبٌد ٧اجلملة (
 "جليل"و  "ذليل" بني  سني، اللفظني املتجانناس الالحق يف كلمة ذليل و جليلاجل
  . بني "ذ" و "ج" يف حرف متعبد املخارج ناختلفاب

ابوجسَدك  للَخَرابِ ) : وأن ُعمَرَك ٨اجلملة ( وما َمجعَتُه للورثة. وجد يف  للرت
والتاء  ، ألن يقرتب صفة حرف اخلاءيف لفظ خراب و تراب هذه اجلملة اجلناس املضارع

" و خراباملثال السابقة بني " اللفظان متجانسان يف يف املخرج وهي صفة اهلمس.
  ).ت) و (خ" باختلفني فاحلرف (تراب"

  

 يف أي البحث، هذا يف املوجودة اللفظية اجلمالية من اجلناس نوع
  :هو املواعظ الكتاب

  "علم" و "عمل" كلمة مثل القلب جناس - ١
 "َعَمُلهُ " و "أََمَلهُ " كلمة مثل  املضارع جناس  - ٢

 "ووعيد" " ووعد" كلمة مثل  الناقص جناس  - ٣

 "مسطور" و "طور" كلمة مثل املطرف جناس  - ٤

 "جليل"و  "ذليل" كلمة مثل الالحق جناس  - ٥

 هذا يف الباحث استخدمه كما التحليل انظر عددها تفاصيل وملعرفة
  .السابق الباب
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مث التحليل التايل هو من حتليل الطباق املوجود يف املواعظ الغزايل وعدد أكثر 
   .جلناسمن ا

  
  والتحليل مما يلي :

  بالقلب. جاهلبالّلسان  عامل) : وعجبت ملن هو ١اجلملة (
. ومعىن عامل جاهل يف املعىن من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ عامل ، وهو ضدّ 

. ونوع الطباق يف هذه ن ال يعض العلومهو َمن حيمل بأنواع العلوم وأّما اجلاهل هو مَ 
  .اجلملة هو الطباق اإلجياب

تقنُع وال  بالقليلفال  يك كّل يوم برزقك وأنت الَحتَمُد،) : وآت٢(اجلملة 
  .بالكثري

، وأّما معىن كثري كثري. ومعىن قليل هو نقصان الشيء  ، وهو ضدّ فيها لفظ قليل
  هو وافر. والطباق يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.

 وبئسملوىل أنا لك ! ا فنعمإيل واصٌل  وشركإليك نازل  وخريي) : ٣اجلملة (
 أستِحيوأنا  ،فضيحةعليك سوأة بعد سوأة  وَأستـُرُ العبد أنت يل ! تستلين ما أُعطيك 

  مّين. وتأمنُ الناس  وختافغريي  وتذَكرُ  تنسَاينمّين  ال تستِحيمنك وأنت 
هو  ، ومعىن شرّ . وخري مبعىن حسنمن اجلملة املذكورة جند لفظ خري ضد شرّ 

. مث أستحي مبعىن إحتشم ضّد ال فضيحة مبعىن صريح ى كتم ضدّ . ّمث أسرت مبعسوء
. تذكر مبعىن أشار وأورد . وكلمة تنسى مبعىن غري مورد ضدّ مبعىن غري خجل تستحي

. والطباق يف هذه اجلملة هو الطباق تأمن مبعىن تصديق ومعىن ختاف هو خطر أنه ضدّ 
  ّسلب.، أنّه الطباق الجياب إال كلمة أستحي ضد ال تستحياإل
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  .مضرّة لدفعوال  منفعة جللب) : وال ٤اجلملة (
. ومعىن جلب ا لفظ جلب، وهو ضد دفع يف املعىنمن اجلملة املذكورة وجدن

. ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب. ومنفعة ا دفع هو طردهو جذب وأمّ 
  أيضا. ، وهذا من الطباق اإلجيابري وهو ضد مضرة مبعى اعطاء الشراعطاء اخل

وتباعدون بقلوبكم القاسية وأحوالكم  اجلميلة) : احللوة وأفعالكم ٥اجلملة (
  .اخلبيثة

. ومعىن يف املعىنمن اجلملة املذكورة وجدنا لفظ اجلميلة، وهو ضد اخلبيثة 
. ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق هو الرذيلةاجلميلة هو حسنة وأّما اخلبيثة 

  اإلجياب.
ولن تنالوا ما عندي إّال بالّصرب  خبريوإّين بكم  بغافلوما أنا  ) :٦اجلملة (

  معصييت.أَيَسُر لكم من الّصرب على  طاعيتعلى ما تكرهون يف ِرضائي والّصرب لكم على 
. ومعىن غافل يف املعىنمن اجلملة املذكورة وجدنا لفظ غافل، وهو ضّد خبري 

يف هذه اجلملة هو الطباق نوع الطباق . و الهو نسيانا وأّما خبري هو اعطاء كثرة الدّ 
متثال أوامر ، معىن طاعة هو إظ طاعة ومعصية من الطباق اإلجياب. وكذلك لفاإلجياب

  ، ومعصية هي فعل الّذنب.اهللا
وهو عند  هيّـًنا) : وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه ٧اجلملة (

  عظيم.اهللا 
. ومعىن هّينا هو يف املعىن، وهو ضّد عظيم من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ هّينا

  . ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.هو كبريقليل وأّما عظيم 
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 أساءإىل من  حيسنون) : إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله الذين ٨اجلملة (
كّلمون من وي خانـَُهممن  ويأمتنون َحَرَمهمعّمن  ويعفون َقطََعهممن  ويصلونإليهم 

  وإّين بكم خلبري. أهاَممن  ويكّرمونهجرهم 
من اجلملة املذكورة جند لفظ حيسنون من الثالثي حسن وهو ضّد أساء. و 

، ومعىن سوء هو شّر. مثّ ويصلون من اّتصل مبعى ربط وهو ضّد قطعهم حسن مبعىن خري
وهو ضّد حرمهم  من الثالثي قطع  مبعىن كسر. ّمث ويعفون من الثالثي عفى مبعىن غفر

متنون مبعىن تصديق وهو ضّد خام مبعىن تكذيب. ومعىن يكرمون . وكلمة ويأمبعىن كتم
. والطباق يف كل هذه اجلملة هو من أهان مبعىن رذلمن كرم وهو عظم أنّه ضّد أهام 

 الطباق اإلجياب.
  له. ال مالَ ملن  مالٌ له و  ال دارملن  دار) : إمنا الّدنيا ٩اجلملة (

. ومعىن دار هو يف املعىناجلملة املذكورة وجدنا لفظ دار، وهو ضّد ال دار من 
ق يف هذه اجلملة هو الطباق السلب. . ونوع الطباهو ال ميلك البيتبيت وأّما ال دار 

، ومعىن ال مال وذكلك يف لفظ مال و ال مال، من الطباق السلب. معىن مال هو كنز
  هو ال ميلك كنز وأخر.

  هذا. باِطنَ اإلَمث و  ظاهرَ ) : وأراد ١٠اجلملة (
. ومعىن ظاهر يف املعىنمن اجلملة املذكورة وجدنا لفظ ظاهر، وهو ضّد وباطن 

  هو خارج وأّما باطن فهو خفي. ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.
رة ُه يوُم القيامة على صو ) : فَاحلق أنه من تكّرب على مسكَني َحَشرتُ ١١اجلملة (

  .اآلخرةو  الّدنيا، ومن تواضع له رفعُته يف الّذرّ 
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. ومعىن الّدنيا يف املعىنمن اجلملة املذكورة وجدنا لفظ الّدنيا، وهو ضّد اآلخرة 
يف هذه اجلملة هو الطباق . ونوع الطباق هو دار القرار ، ومعىن اآلخرةهو دار الفناء

  .اإلجياب
وكم من  الَفقرُ أفسَده  فقريوكم من  اءُ الَغنَ أفسَدُه  غينّ ) : وكم من ١٢اجلملة (

فلو ال  اجلهلُ أفسده  جاهلوكم من  العلمُ أفسده  عاملصحيح أفسدتُه العافيُة وكم من 
من فوقكم حديدا  الّسماءمشايخ رّكع وَشباٌب ُخّشع وأطفال رّضع وَاِئُم رّتع جلعلت 

 األرضطرًة وملا أنبتت يف قَ  الّسماءصفصفا والرتّاب رمادا وملا أنزلت عليكم من واألرض 
  من َحّبة وَلَصَببُت عليكم العذاب صّبا.

. ومعىن غين هو  يف املعىنمن اجلملة املذكورة وجدنا لفظ غين ، وهو ضّد فقري 
َمن ال ميلك ما يسّد حاجته وال يقوى على كسب كثرة املال واالكتفاء، ومعىن فقري هو 

لطباق اإلجياب. وعامل ضّد جاهل، عامل . ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو اما يسدها
مبعىن كثرة العلوم واملعارف واجلاهل هو قّلة العلوم واملعارف. ّمث العلم ضّد اجلهل، معىن 

األرض، معىن السماء هو  ماء ضدّ السّ  . مثّ م هو عرف ومعىن اجلهل هو خفي عنهالعل
من الطباق  ت املتضدات هيالكلما . وكلّ ليس الكوكب، ومعىن األرض هو الفضاء

  .اإلجياب
ديُنكم وحلمكم ودمكم صَلح عمُلكم  َصَلحَ ) :  يابن آدم ! إن ١٣اجلملة (

  دينكم فسد عمَلكم وحلُمكم ودُمكم. فسدوحلمكم ودمكم وإن 
من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ صلح ، وهو ضّد فسد يف املعىن. ومعىن صلح 

. ونوع الطباق يف هذه اجلملة وابتلف وجانب الصّ هو زال عنه الفساد، ومعىن فسد هو 
  هو الطباق اإلجياب.
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من بطن أّمك  خرجتَ ) : وإّن كل يوَم َيهِدُم من ُعُمرك ِمن يوَم ١٤اجلملة (
  .تدخَلهوتدنو كّل يوم من قربك حّىت 
، جند الثالثي من خرج يف خرجت ودخل يف تدخله. خرج من اجلملة املذكورة

عه أو مقرّه وظهر، ومعىن دخل هو حان وانضم. ضّد دخل. معىن خرج هو برز من موضِ 
  والطباق يف هذه اجلملة من الطباق اإلجياب.

  أبدا. ال أموت حيّ أبًدا وأنا  المتوت حيا) : أجَعلَك ١٥اجلملة (
من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ حي، وهو ضّد موت يف املعىن. ومعىن حي هو 

ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق  .إزالة الروحتدّل على ثبوت، ومعىن موت هو 
  اإلجياب.

  قبيحا. وباطنكمليحا  ظاهُرك) : وإذا كان ١٦اجلملة (
من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ ظاهر، وهو ضّد باطن يف املعىن. ومعىن ظاهر 

  هو خارج وأّما باطن فهو خفي. ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.
  .أعطيُته سألينا ) : وإذ١٧اجلملة (

من اجلملة املذكورة، جند الثالثي من سأل وأعطى، سأل ضّد أعطى. معىن 
سأل هو طلب، ومعىن أعطى هو أتاه شيئا. والطباق يف هذه اجلملة من الطباق 

  اإلجياب.
  .خبريولْسُت  ِبشرّ ) :  قال أنا ١٨اجلملة (

، ومعىن شّر هو من اجلملة املذكورة جند لفظ خري ضّد شّر. وخري مبعىن حسن
  سوء. والطباق يف هذه اجلملة من الطباق اإلجياب .
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) : يابن آدم ! َأْصِربْ وتواضع أْرفـَْعَك واشكرين أزِْدَك واستغفرين ١٩اجلملة (
  .أُعطك وأسألينأْغِفْر لك وإذا دعوتين أستجيب لك وُتب إيل أُتْب عليك 

ضّد أعطى. معىن  ، جند الثالثي من سأل وأعطى، سألكورةمن اجلملة املذ 
سأل هو طلب، ومعىن أعطى هو أتاه شيئا. والطباق يف هذه اجلملة من الطباق 

  اإلجياب.
وأُبارك يف رزقك وُأحّل  ِغىنً ) : يابن آدم !تفرّغ لعباديت أمأل قلَبك ٢٠اجلملة (

  َفقرا.يف جسَمك راحًة والتـَْغَفْل عن ذكري فإن غفْلَت أمأل قلبك 
دنا لفظ غين، وهو ضّد فقري يف املعىن. ومعىن غين هو  من اجلملة املذكورة وج

َمن ال ميلك ما يسد حاجته وال يقوى على كسب كثرة املال واالكتفاء، ومعىن فقري هو 
  . ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.ما يسدها

  .وأصبْحتَ  أمسْيتَ ورجْعَت وِبَكنَـَفى  وقعْدتَ  ُقْمتَ ) : وبنعميت ٢١اجلملة (
من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ قام من قمت، وهو ضّد لفظ قعد من قعدت 

لفظ أمسى،  و. جلسيف املعىن. ومعىن قام هو االعتماد على رجلني، ومعىن قعد هو 
دخل ، ومعىن أصبح هو هو دخل يف املساءلفظ أصبح يف املعىن. ومعىن أمسى  وهو ضدّ 
  لطباق اإلجياب.ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو ا .يف املساء

  لساُنك. يستقيمَ ديُنك حىت  ما يستقيمُ ) : ٢٢اجلملة (
من اجلملة السابقة وجدنا لفظ ما يستقيم، وهو ضّد يستقيم. ومعىن استقام 

  هو استوى. ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق السلب .
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  .وجهرّاً  سرّاً ) : وُتسألون عّما عِمْلتم ٢٣اجلملة (
ورة وجدنا لفظ سرّاً، وهو ضّد لفظ جهراً يف املعىن. ومعىن سراً من اجلملة املذك

. ونوع الطباق يف هذه ظاهر يف عيون الناسهو خفي من عيون الناس، ومعىن جهراً هو 
  اجلملة هو الطباق اإلجياب.

  .فاسألوين املْعطي) : وأنا ٢٤اجلملة (
طى. معىن من اجلملة املذكورة، جند الثالثي من سأل وأعطى، سأل ضّد أع

سأل هو طلب، ومعىن أعطى هو أتاه شيئا. والطباق يف هذه اجلملة من الطباق 
  اإلجياب.

  .فاتّقاه فازَ  الباِطلَ فاتّبعه أَِمَن، ومن عرف  احلقّ وَمن َعَرف ) : ٢٥اجلملة (
لفظ الباطل يف املعىن. ومعىن  من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ احلق، وهو ضدّ 

. ونوع الطباق يف هذه اجلملة الفخشاءلى عليه، ومعىن الباطل هو احلق هو يعلو وال يُع
  هو الطباق اإلجياب.

ُل اللُه ٢٦اجلملة ( إّال من تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلًا َفُأْولَِئَك يـَُبد : (
  وََكاَن اللُه َغُفوراً. َحَسَناتٍ  َسيَئاِِمْ 

ات، وهو ضّد لفظ حسنات يف املعىن. من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ سّيئ
. ونوع الطباق يف هذه اجلملة اخلرياتومعىن سّيئات هو القبيحات، ومعىن حسنات هو 

  هو الطباق اإلجياب.
  بالَكِذب. والفقراءِ بالِكْربِ  واألغنياءَ ) : ٢٧اجلملة (

من اجلملة املذكورة جند لفظ األغنياء، وهو مجع من غىن وجند لفظ الفقراء، 
مجع من فقري. لفظ غين ضّد فقري يف املعىن. ومعىن غين هو كثرة املال واالكتفاء،  وهو
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. ونوع من ال ميلك ما يسد حاجته وال يقوى على كسب ما يسدهاومعىن فقري هو 
  الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.

  .وعشّيا بكرة) :  َلَسّلَمْت عليكم املالئكُة ٢٨اجلملة (
كورة وجدنا لفظ بكرة، وهو ضّد لفظ عشّيا يف املعىن. ومعىن من اجلملة املذ 

. ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو وقت الليلبكرة هو وقت الصبح، ومعىن عشّيا هو 
  الطباق اإلجياب.

ُرَك على ٢٩اجلملة (  كثريمن املعصية أيسُر عليك من صربك على   قليل) : َصبـْ
  من عذاب جهّنم.

لفظ ما قليل، وهو ضّد كثري. ومعىن قليل هو قطعة، من اجلملة السابقة وجدنا 
  .اإلجيابومعىن كثري هو وفري. ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق 

ومن خاف  اخلرياتَسارََع إىل  اجلّنة) : يابن آدم! من ِإْشَتاَق إىل ٣٠اجلملة (
  ومن ى نفَسه عن الّشهوات نال الّدرجات العلى. الّشرّ كّف عن   الّنار

ار يف املعىن. ومعىن لفظ النّ  ة، وهو ضدّ ن اجلملة املذكورة وجدنا لفظ اجلنّ م
ار هو دار العذاب يف اآلخرة. ونوع الطباق يف ة هو دار النعيم يف اآلخرة، ومعىن النّ اجلنّ 

، من الطباق الشرّ  هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب. وكذلك لفظ اخلريات من ضدّ 
  .اإلجياب أيضا

ُمْقِبال فـَُقْل َمْرَحًبا ِبَشعائر الّصاحلني  الَفْقرَ : يابن آدم ! إذا رايَت  )٣١اجلملة (
  مقبال فقل : ذنوب عجلت عقوبة. الغىنوإذا رأيت 
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من اجلملة املذكورة جند لفظ غىن وجند فقري. لفظ غين ضّد فقري يف املعىن. 
يسد حاجته وال من ال ميلك ما ومعىن غين هو كثرة املال واالكتفاء، ومعىن فقري هو 

  . ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.يقوى على كسب ما يسدها
  فإّين فعال ملا أريد. ذكرى تـَْنسَ ) : فال ٣٢اجلملة (

من اجلملة املذكورة جند لفظ تنسى مبعىن غري مورد ضّد تذكر مبعىن أشار وأورد. 
  والطباق يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.

  .جليلوأنا رٌب  ذليل) : واعبدين فإّنك عبد ٣٣اجلملة (
من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ ذليل، وهو ضّد لفظ جليل يف املعىن. ومعىن 
ذليل هو ضعيف مهني، وضيع صغري النفس، ومعىن جليل هو املتصف بصفات اجلالل 

هو الطباق والعظمة، املستِحّق أن يُعرف جبالله وكربيائه. ونوع الطباق يف هذه اجلملة 
  اإلجياب.

 نقصانوُعمُرك يف كّل يوم يف  زائدةٌ ) : فكيف وهي يف كّل يوم ٣٤اجلملة (
  منذ ولدْتك أّمك.

من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ زائدة، وهو ضّد لفظ نقصان يف املعىن. ومعىن 
معىن زائدة هو عنصر لغوي يتصل ببنية الكلمة اتصاًال وثيًقا فيغري معناها أو وظيفتها، و 

لكل شيء إذا ما ّمت نقصاُن. ونوع الطباق يف  -نقصان هو قل، عكس زاد "نقص مالُه
  هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.

استغفروا لك لكان ينبغي لك أن  واألرض الّسموات) : لو أّن أهَل ٣٥اجلملة (
  تبكي على ذنوبك ألّنك ال تدري على أي حال تلقاين.
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األرض، معىن السماء هو الفضاء،  ا لفظ السماء ضدّ من اجلملة املذكورة وجدن
  .هذه اجلملة هو من الطباق اإلجياب. والطباق يف ومعىن األرض هو ليس الكوكب

 وقلبك جبار. خفيفولسانك  ضعيف) : يابن آدم ! جسدك ٣٦اجلملة (
من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ ضعيف ضّد خفيف، معىن ضعيف هو الثقيل، 

  رقيق. والطباق يف هذه اجلملة هو من الطباق اإلجياب.ومعىن خفيف هو 
 عذايبوإن خشيت  طاعيتفَاْلَزْم  رمحيت) : يابن آدم ! إن أرْدَت ٣٧اجلملة (

  .معصييتفاْحَذْر من 
من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ طاعة ومعصية، معىن طاعة هو امتثال أوامر 

اجلملة هو الطباق اإلجياب. وكلمة اهللا، ومعصية هي فعل الذنب. ونوع الطباق يف هذه 
ٌمل جسدي أو الرقة والتعطف، ومعىن عذاب هو أرمحة هي ضّد عذاب. معىن رحة هو 

  نفسي شديد، كّل ما شق على النفس احتماله. وهذا من نوع الطباق اإلجياب أيضا.
وأنت ال ترضى بالرزق  القليل) : يابن آدم ! رضيُت منك بالعمل ٣٨اجلملة (

  .كثريال
من اجلملة السابقة وجدنا لفظ قليل، وهو ضّد كثري. ومعىن قليل هو قطعة، 

  .اإلجيابومعىن كثري هو وفري. ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق 
 واْجَتِنبِ ويقوُد إليها  اجلّنةفإنّه مفتاُح  اخلَيـْرَ  افـَْعلَ ) : يابن آدم ! ٣٩اجلملة (

 د إليها.ويقو  الّنارفإنّه مفتاح  الّشر  
من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ افعل وهو فعل األمر من أفعل، وهو ضّد 
واجتنب فعل األمر من اجتنب، معىن افعل هو األمر لفعل اخلري، ومعىن واجتنب هو 
األمر لرتك الّشّر. والطباق يف هذه اجلملة هو من الطباق اإلجياب. وأّما اخلري فهو ضّد 
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معىن شّر هو سوء. والطباق يف هذه اجلملة من الطباق الّشّر. وخري مبعىن حسن، و 
اإلجياب. من اجلملة املذكورة وجدنا أيضا لفظ اجلّنة، وهو ضّد لفظ الّنار يف املعىن. 
ومعىن اجلّنة هو دار النعيم يف اآلخرة، ومعىن الّنار هو دار العذاب يف اآلخرة. ونوع 

  الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.
  .معصييتواحذر  طاعيت) : والزم ٤٠ملة (اجل

من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ طاعة ومعصية وهو من الطباق اإلجياب، معىن 
طاعة هو امتثال أوامر اهللا، ومعصية هي فعل الذنب. ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو 

  الطباق اإلجياب.
  باٍك.أدخلُتُه الّنار وهو  ضاِحكٌ يابن آدم ! َمن أَْذَنَب َذنـًْبا وهو ) : ٤١اجلملة (

، معىن ضاحك هو ضرس يلي باكمن اجلملة املذكورة وجدنا لفظ ضاحك و 
. ونوع الطباق يف هذه هو خروج ماء العني عند احلزن الناب ويسبق الطّاِحنة، وباك

  اجلملة هو الطباق اإلجياب.
  يوم حسابه. الفقرَ يتمّىن  غىنّ ) : يابن آدم ! كم ِمن ٤٢اجلملة (

اجلملة املذكورة جند لفظ غىن وجند فقري. لفظ غين ضّد فقري يف املعىن. من 
من ال ميلك ما يسد حاجته وال ومعىن غين هو كثرة املال واالكتفاء، ومعىن فقري هو 

  . ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.يقوى على كسب ما يسدها
 املوت وشّدَته لكان جيْب ) : يابن آدم ! لو مل يقّدر عليك إّال ٤٣اجلملة (
  فكيف وما بعده أشّد منه؟  بالّنهاروال تقر  بالّليلعليك أن ال تـَْهَدأَ 

. لفظ الليل ضد النهار يف  من اجلملة املذكورة جند لفظ الليل وجند النهار
معىن الليل هو ما يعقب النهاَر من الّظالم وهو من غروب الّشمس إىل  املعىن. و
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النهار هو ضياء ما بني طلوع الفجر إىل غروب الشمس. ونوع الطباق  طلوعها، ومعىن
  يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.

 لآلخرةواَْستَـْعَمْلُته  الّدنيا) : واعلم أين إذا أحببت عْبدا َزَوْيُت عنه ٤٤اجلملة (
 وإذا بـََغْضُت عبدا فأُْدِخُلُه اجلّنة برمحيت اجلّنةوأريُته عيوَب الدنيا فيحذَرها ويَعمُل بعمل 

  فأُدِخُله النّار.  الّنارأشغْلُتُه عين بالدنيا واستعملُته بعملها فيكون من أهل 
من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ الّدنيا، وهو ضّد اآلخرة يف املعىن. ومعىن الدنيا 
هو دار الفناء، ومعىن اآلخرة هو دار القرار. ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق 
اإلجياب. وجدنا أيضا لفظ اجلنة، وهو ضد لفظ النار يف املعىن. ومعىن اجلنة هو دار 

يف هذه اجلملة النعيم يف اآلخرة، ومعىن النار هو دار العذاب يف اآلخرة. ونوع الطباق 
  .هو الطباق اإلجياب
) : يابن آدم ! أنا الذي خلْقُتك وأنا الذي َرَزقـُْتَك وأنا الذي ٤٥اجلملة (

وأنا الذي أبعثك وأنا الذي أحاسبك فإن عملت َشرّا رأيَته مع  أُميتكوأنا الذي  يَـْيُتكَ أحْ 
  .نفعاوال  ُضرّاأّنك ال َمتلك لنفسك 

من اجلملة املذكورة وجدنا لفظ أحييتك، وأصل منه حي، وهو ضد أميتك من 
. مث حإزالة الرو كلمة موت يف املعىن. ومعىن حي هو تدّل على ثبوت، ومعىن موت هو 

جند كلمة ضرّا، وهو ضد نفعا. ومعىن ضرّا هو فَـْقر، شدة، مشّقة، مرض، وأّما معىن نفعا 
. والطباق يف هذه اجلملة من الطباق اإلجياب. فهو فاَده، صَنع له خريًا، عكسه ضر  

غري ( وأنت )  كثريٍ خٌري من   شاكرٌ وأنت  قليل) : يابن آدم ! رِْزٌق ٤٦اجلملة (
  .شاكر
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لة السابقة وجدنا لفظ قليل، وهو ضد كثري. ومعىن قليل هو قطعة، من اجلم
. مث هناك كلمة اإلجيابومعىن كثري هو وفري. ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق 

شاكر وغري شاكر، معىن شكر هو ميدح على كل نعم، وأما معىن غري شاكر هو ينكر 
  السلب. على كل نعم اهللا تعاىل. ونوع الطباق هناك الطباق

يف الّدنيا  خّلفَتهُ ماِلَك ما  وشرّ  قدمَتهُ مالَك ما  خريُ ) : يابن آدم ! ٤٧اجلملة (
  فقدم لنفسك خريا جتده عندي قبل أن يأخذك املوت.

من اجلملة املذكورة جند لفظ خري ضّد شّر. وخري مبعىن حسن، ومعىن شّر هو 
وجد يف هذه اجلملة كلمة قدمته سوء. والطباق يف هذه اجلملة من الطباق اإلجياب . مث ت

فته من أصل خلف.معىن من كلمة قدم هو لوهو ضد خلفته. قدمته من أصل قدم، وخ
  أحضر، ومعىن خلف هو ترك. ونوع الطباق يف هذه اجلملة هو الطباق اإلجياب.

  
 لإلمام املواعظ الكتاب يف املعنوية اجلمالية سوى التحليل يف الباحث يركز

 كما الغزايل لإلمام املواعظ الكتاب يف كثري يوجد الطباق، وهذا. باقالط يف هي الغزايل
 الطباق إىل بالنسبة أقلّ  السلب الطباق وعدد اخلّط، حتتها اجلملة يف الباحث تفصله

  :املثال يف .اإلجياب
َمن حيمل  معىن عامل هو" جاهل"ضّد " عامل"لفظ  : الطباق اإليجاب -

 ن ال يعض العلوم.جاهل هو مَ بأنواع العلوم وأّما 
ومعىن دار هو بيت وأّما ال دار  "ال دار"ضّد  لفظ "دار" : الطباق السلب -

  هو ال ميلك البيت. 
  .السابق الباب هذا يف الباحث استخدمه كما التحليل انظر عددها تفاصيل وملعرفة
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 الباب الخامس

 
 ختتاماال

  

قرتاح، وأما النقاط لكل منهما واالهذا االختتام حيتوى على قسمني: اخلالصة 

  فهي:

 

 الخالصة  . أ

 كتاب يف البديعية احملسنات " العنوان حتت البحث هذا كتابة متام وبعد

 بتقدمي فأختتمه)". الطباق و اجلناس أسلوب يف حتليلية دراسة( الغزايل لإلمام املواعظ

  :يلي كما وهو البحث، ذا املتعلقة اخلالصة

كتب اإلمام الغزايل حتتوي على النصائح الواردة يف   "املواعظ" هو واحد من

  احلديث القدسي.

  :والطباق اجلناس أساليب من كثريا الغزايل لإلمام" املواعظ إّن يف "
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 "املواعظ"، فهو كما يلي: يف وأنواعه اجلناس أما  .أ 

 

 .الرتاكيب ثالثة عددها القلب اجلناس .١

 .تركيبان عددها املضارع اجلناس .٢

 .واحد تركيب عددها الناقص اجلناس .٣

 .واحد تركيب عددها املطرف اجلناس .٤

 .واحد تركيب عددها الالحق اجلناس .٥

  

 :يلي كما فهو ،"املواعظ" يف وأنواعه الطباق اأمّ  و  . ب

  

 .اتركيب وستون مخسة عددها اإلجياب طباق .١

 .تراكيب مخسة عددها السلب طباق .٢

 

  قتراحالا  . ب

ه وتعاىل بعونه وتوفيقه انتهى الباحث على أن يتم هذا البحث، أمحده سبحان

ولكن هذا البحث بعيدا عن الكمال بل فيه أكثر من النقائص، وإمنا ذلك حمصور معرفة 

الباحث وقلة جتربته يف الكتابة، فلذلك يرجو الباحث أن يصحح وحيرر كل من قرأه 

  ووجد ما مل يكن صوابا.
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ي اهللا إيل صراطه املستقيم وأن ينفع هذا البحث وأخريا ترجو الباحث أن يهد

  للقراء عموما وخصوصا للباحث.

 واهللا تعاىل أعلم بالصواب.
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  ثبت المراجع

 

 

 المراجع العربية  . أ

  

 ١٩٧٩، باندوغ: املعارف، ة اجلوهر املكنونترمج عبد الرمحن. األخضرى،

، مصر: الوسيط يف األدب العريب وتارخيه ومصطفى أناين. أمحد األسكندرى،

 ١٩١٦، دار املعارف

   ٢٠٠٧، جاكرتا: روضة فريس، البالغة الواضحةاجلارم، علي ومصطفى أمني. 

ت: ، بريو سري أعالم النبالء مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان.الذهيب، 

 ١٩٨٤، مؤسسة الرسالة

  ٢٠٠٢، ، بريوت: دار العلم للمالينياألعالم الزركلي، خري الدين.

طبقات  عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف.السبكي، تاج الدين أيب نصر 

  ١٩٦٤، لقاهرة: دار إحياء الكتب العربيةا، الشافعية الكربى

  القران الكرمي

  ١٩٧٠، ، بريوت: دار املشارقاملنجد يف اللغة واألعالم. سيلو  مألوف،
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  ١٩٨٤، يوكجاكرتا، اإلندونيسية-قاموس املنّور العربيةاملنّور، أمحد ورصان. 

  ٢٠٠٥بريوت: دار املعارف،  ،جواهر البالغة. محدالّسيد أ ،مشيااهل

، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب س.يجمد وكاميل مهند، وهبة

  ١٩٨٤بريوت: مكتبة لبنان، 

  

  

 المراجع اإلندونيسية  . ب

 

Idris, Mardjoko. Ilmu Balaghah Kajian khusus Uslub Jinas dan Iqtibas, 
Yogyakarta; Teras, 2007 

------------------  Ilmu Balaghah Antara al-Bayan dan al-Badi’, Yogyakarta; Teras, 
2007 

Muhsin, Wahab dan Fuad Wahab. Pokok-Pokok Ilmu Balaghah, Bandung; 
Angkasa, 1982 

Wahyudin, Yuyun. Menguasai Balaghah, Yogyakarta; Nurma Media Idea, 2007 
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