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 جتريد 
يبحث هذا البحث يف كتاب هنج البالغة لشريف الرضي من انحية البالغة 

حصوصا احملسنات املعنوية. هتتم الباحثة بدراسة هذا املوضوع ألّن هنج البالغة حيتوي 

دعوة اإلنضاج على األقوال العظيمة إلمام علي اليت حتتوي عديد من احلكمة وهي : 

يقي، أخالق الكرمية، الزهد، الصرب، الشكر،  دعوة إقامة الدين احلقموقفنا من هللا، 

و إّن الباحثة مهتمة أبسلوب  التواضع، اجلواد، اإلحفاظ على عزة النفس و األخرى.

 و معناه العميق. هذا جزء مهم من علم البالغة أي علم البديع.  ةاللغة اجلميل

هذا  و أّما املنهح الذي استخدمت الباحثة لدراسة جانب احملسنات املعنوية يف

البحث هو املنهج الوصفي النوعي، يعين املنهج إلجياد جوانب احملسنات املعنوية يف هذا 

 الكتاب و دراستها بعناية و دقة و عمق.

بعد أن درست الباحثة هذا الكتاب ملدة سبعة أشهر، وجدت الباحثة ستة أنواع 

املدح مبا يشبه الذم،  التورية ، الطباق ، املقابلة ، أتكيدمن احملسنات املعنوية، وهي : 

حكمة يف هذا  105الذي أستخدم يف  وأتكيد الذم مبا يشبه املدح وأسلوب احلكيم

 الكتاب. بتفصيل ستشرح الباحثة يف الباب الثالث من هذا البحث. 



 ح
 

Abstrak 

Skripsi ini mengkaji kitab Nahj al Balaghah Karya Ali Ibn Abi Thalib dari 

aspek Balaghahnya, khususnya al muhassinat al maknawiyah. Peneliti tertarik 

mengkaji topik ini karena kitab Nahj al Balaghah merupakan karya besar Imam 

Ali yang mengandung banyak hikmah yaitu : ajakan untuk mendewasakan sikap 

kita kepada Tuhan, menjalankan agama secara substantif, akhlak mulia, sikap 

zuhud, sabar, syukur, rendah hati, dermawan, menjaga harga diri dan semisalnya. 

Disamping itu, peneliti tertarik dengan gaya bahasanya yang sangat indah dan 

maknanya yang sangat dalam, ini merupakan bagian penting dari Ilmu Balaghah 

yaitu Ilmu Badi’. 

Penelitian ini berjudul al Muhassinat al Maknawiyah Fi Hikam Li Ali Bin 

Abi Thalib. Metode yang peneliti gunakan untuk mengkaji aspek al muhassinat al 

maknawiyah dalam kitab ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu sebuah metode 

untuk menemukan aspek-aspek al muhassinat al maknawiyah didalam kitab ini 

dengan cara mengkajinya secara teliti dan mendalam. 

Setelah peneliti melakukan kajian terhadap kitab ini selama kurang lebih 

enam bulan, peneliti menemukan 6 jenis al-Muhassinat Maknawiyah yang terdiri 

dari:  thibaq al ijab dan thibaq al salab, muqabalah, ta’kid al-madh bima 

yusybihu adz-dzam, ta’kid adz-dzam bima yusybihu al-madh, uslub al-hakim yang 

digunakan di dalam kitab ini. 6 jenis tersebut dapat ditemukan dalam 105 butir 

hikmah. Secara lebih rinci, temuan tersebut peneliti uraikan dalam bab tiga dari 

skripsi ini. 

 

 

Kata kunci : Nahj al-Balaghah, Hikmah,  al-Muhassinat al-Ma’nawiyah.  
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 كلمة شكر و تقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

م على سيدان حممد الناطق ابحلكمة الوالس الةاحلمد هلل امللهم للصواب، والص 

. يوم الدينىل إله وأصحابه الكرام، والتابعي ومن تبعه إبحسان آوفصل اخلطاب، وعلى 

 أما بعد 

الذين  العميق إىل يف هذه الفرصة الغالية أن أقدم الشكر اجلزيل والتقدير دأري

ي هذا البحث،  مة حىت أستطيع أن أهنالقيأرشدين إبرشاداهتم وتوجيهاهتم ونصائحهم 

  :منهم

داب والعلوم الثقافية جبامعة سوانن  ألكعميد كلية احممد ولدان  فضيلة املكرم الدكتور . 1

 . مية احلكوميةسالإلكاليجاكا ا

قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية   ةكرئيس   املاجسترية اينيع هرنيت الدكتور  ةفضيلة املكرم. 2

 .املاجستري ككاتب له وحيد هداايت تاذاألس داب والعلوم الثقافية واملكرم آلا

كمشرف يف كتابة البحث  قد زودين ستري جارت وحيودي املاجفضيلة املكرم . 3 

  .متام هذا البحثإلته القيمة وساعدين حق املساعدة إبرشاداته وتوجيها



 ي
 

كادميية ألاملاجستري كمشرف يف الدراسة ا أوكي سوكيمان  فضيلة املكرم الدكتور. 4

 مة. ين بنصائحه القيقدأرشد

مجيع املدرسي واملدرسات يف قسم اللغة العربية وأدهبا الذين قد عّلموين علوما كثرية . 5 

 . ومتنوعة

، و ومها قد ربياين تربية طيبة أيفي يونياريتي وأم حمّمد زين نعيموالدي احملبوبيَ ، أيب . 6 

لتعب يف طلب املعيشة ليكون ليشعران اب ضافة إىل ذلك أهنما كاان وما زاالإلاب

 .دمها انجحيأوال

 .يشجعوين دائًما يف تنفيذ رساليتالذين  إخواين و أخوايت احملبوبي. 7

و ديسي خريية  ة و أمساء احلسنة ونور دينا عريفينانور مال فطري. أصحايب احملبوبي 8

 .اليت دائما يف الفرح واحلزن الفضيلة

ة وأدهبا وهم الذين قد يف قسم اللغة العربي (Dفصل د )زاء يف األعزمالئي وأصدقائي . 9

 .ل الدراسةالحرافقوين 

2021 أبريل  10يوكياكرات،         

ةخزينة منّور   
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 الباب األول
 املقدمة

 خلفية البحث .أ
هنج البالغة الذي مجعه الشريف الراضي هو عمل جبار حيتوي على احملاضرات 

املختارة لعلي بن أيب طالب ، ورسائله و حكمه. هنج البالغة هو عمل علي بن أيب 

طالب حيتوي على احملاسنات املعنوية وهي دراسة مهمة يف علم البديع ، وهي جزء من 

سنات املعنوية املوجودة يف قسم حكم علي بن الغة. سيثبت هذا البحث موقع احملعلم الب

سيقدم هذ البحث حجة أن اإلعرتاف ابحملسنات املعنوية قد كتبه  أيب طالب مع أمثلتها.

 أيًضا كتّاب سابقون.

ا اهتمام الباحثة يف دراسة حكم علي بن أيب طالب هي: أواًل ، ألن عادة أم

دراسة البالغة هي رأس املال األساسي يف تشكيل الشخصية األدبية وتنشيط بعض 

كلمة حكمة لعلي بن أيب   480يف كتاب هنج البالغة ما يقارب   اثنياً، .1املواهب اخلفية

حىت هتتم الباحثة بدراسة حكم علي بن أيب  طالب حتتوي على اجلمال يف تركيب مجلهم

 
1 Ali al-Jarim dan Musthafa Amin,Al-Balaghah al-Wadhihah, Terj. Mujiyo Nurkholis dkk 

(Jakarta:Sinar Baru Algensindo) 2016, hlm.6. 
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اثلثًا، اختارت الباحثة كتاب هنج البالغة كشيء مادي ، ألن   طالب من حيث مجاله.

علي بن أيب طالب كان من أصدقاء رسول هللا  وكذلك اخلليفة الرابع امللقب بسيد  

اء بنظرية ، أي الشخص اجلميل الطليق. كان البد من دراسة أعمال سيد البلغ لغاءالب

 .البالغة أيًضا

هي دراسة األدبية ، وهي دراسة اجلوانب اجلمالية للعمل األديب.   هذه الدراسة

كما هو معروف ، فإن األدب هو شكل من أشكال األدب يستخدم وسائل اإلعالم 

اللغوية. األعمال األدبية هي فيض من العواطف وليس املثقفي الذين ينقلون الرسائل 

. يف العمل األديب ال ميكن فصله عن األسلوب الذي يستخدمه  2اشرة بطريقة غري مب

 .3املؤلف ، سواء عن قصد أو بغري قصد للحصول على أتثريات معينة للقراء

بشكل عام ، ينقسم األدب العريب إىل قسمي ، مها النثر والشعر . يتكون النثر 

. 4أو السرية ، وأحبث العلميةمن عدة أجزاء ، وهي: القصة، واألمثال واحلكم ، والتاريخ 

احلكم  .5 هتدف إىل توفري التوجيه واإلرشاد الشخصية والتنمية األخالقية واحلكم األمثال

 
2 Nyoman Kutha Ratna, Stilistika, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar), 2009, hlm. 14. 
3 Panuti Sudjiman, Bunga RampaiStilistika, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti), 1993, hlm. 

7. 
4 Helmi Syaifuddin,. Kajian Sastra Arab, UIN Malik Ibrahim: Malang,2010. 

  مرجع نفسهال   5
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يعين نطق مجل موجزة ومؤثرة أتيت من جتارب احلياة العميقة ، توجد فيها أفكار مباشرة 

 .6ونصائح مفيدة

صور األمثل واحلكم يف عصر اجلاهلية هو العرب الذين عاشوا يف حالة مليئة 

ل واحلكم يف العصر اإلسالمي أكثر على ااألمثابلتعصب على اجلماعات والقبائل. 

األشياء ذات الطبيعة الدينية اليت تستند إىل القرآن واحلديث. وكان الزعيم املشهور يف 

 .7له هنج البالغةذلك الوقت هو علي بن أيب طالب بعم

البالغة لغة الوصول و اإلنتهاء. يقال بلغ فالن مراده إذا وصل إليه، و بلغ الركب  

و البالغة عند أهل اللغة هي حسن  8املدينة إذا إنتهى إليها و مبلغ الشيئ منتهاه.

ا الكالم مع فصاحته و أدائه لغاية املعىن املراد. تقول لغة : بلغ الشيئ يبلغ بلوغا ، إذ

 . 9وصل وانتهى إليه

البالغة هو نظام علمي يقوم على الوضوح الذهين والدقة يف التقاط مجال 

ووضوح الفروق الغامضة بي األساليب املختلفة . إن عادة دراسة البالغة هو األصل 

 
 مرجع نفسه ال 6

7 Helmi Syaifuddin,. Kajian Sastra Arab, UIN Malik Ibrahim: Malang,2010. 
، )جاكرتا: مجمع البحوث بجامعة شريف هداية هللا اإلسالمية الحكومية،  علوم البالغة العربيةأ.م هداية هللا ،  8

 . 10(، ص.2009
.128(، ص.1997، )بيروت: دار الشامية، ، البالغة العربيةعبد الرحمن حسن 9
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علم .10األساسي يف تكوين الشخصية األدبية وإعادة تنشيط بعض املواهب اخلفية 

ثة أقسام: بيان ومعاين وبديع.  علم البيان هو قواعد ملعرفة كيفية البالغة ينقسم إىل ثال

نقل الفكر بطرق خمتلفة يعين "مبعىن الواحد" أي فكرة واحدة ولكن ميكن نقلها بعدة 

علم املعاين فرع من فروع علم البالغة يهدف إىل جتنب األخطاء يف التعبري  .11األساليب 

يع هو علم ملعرفة جوانب اجلمال يف اجلملة على . علم البد12عن معىن الكلمة املرغوبة

املقتض احلال ، فإذا كان املظهر اجلمايل يف اللفظ يسمى احملسنات اللفظية وابلعكس إذا  

تنقسم احملسنات املعنوية  بشكل عام  .13كان اجلمال يف املعىن يسمى احملسنات املعنوية

: التورية ، الطباق ، املقابلة ، حسن التعليل ، أتكيد املدح مبا يشبه   هي أجزاء7 إىل 

. لكن يف كتاب جواهر البالغة ، 14الذم، وأتكيد الذم مبا يشبه املدح وأسلوب احلكيم 

 نوًعا من األساليب  37ناك حوايل يذكر أمحد احلامشي أنه يف مناقشة احملاسنات املعنوية ه

 حتديد البحث .ب

 اخللفية البحث السابقة ، حتاول الباحثة صياغة املشكلة التالية :بناًء على 

 
10 Ali al-Jarim dan Musthafa Amin,Al-Balaghah al-Wadhihah, Terj. Mujiyo Nurkholis 

dkk (Jakarta:Sinar Baru Algensindo) 2016, hlm.6. 
، المكتبة التجارية الكبرى :  جواهر البالغة في علم المعاني و البيان و البالغة و البديعالشيخ السيد أحمد الهاشمي،  11

 ..244، ص.1960مصر، 

12 Sukron Kamil,Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern,PT Raja Grafindo Persada: 

Jakarta, 2009,hlm.140. 
 . 132قواعد اللغة العربية، ص.حفني بك،  13

 . 1951، مصر: دار المعارف، البالغة الواضحة : البيان و المعاني و البديععلي الجارم و مصطفى آمن ،   14
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 سنات املعنوية يف حكم علي بن أيب طالب؟ احمل أّي أنواع من .1

 احملسنات املعنوية يف حكم علي بن أيب طالب؟  من ما أهداف .2

 أغراض البحث و فوائده . ج
 والفوائد التالية: بناء على حتديد البحث السابق ، فإن هذا البحث له األغراض 

 أغراض البحث: 

 يف حكم علي بن أيب طالب.  سنات املعنويةاحملأنواع من ملعرفة  .1

 يف حكم علي بن أيب طالب. سنات املعنويةاحملمن  أهدافملعرفة  .2

 فوائد البحث: 

سنات املعنوية يف العمل علم البديع  وخاصة يف جوانب احملزايدة املعرفة حول 

 األديب. 

 املكتيبالتحقيق  .د
مراجعة األدب ملعرفة املؤلفات املختلفة حول نتائج البحث اليت هلا عالقة برتكيز 

املشكلة املراد دراستها. وهي البحث السابق الذي له عالقة ابلبحث الذي سيتم دراسته 
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. وبناًء على حبث املؤلف ، وجد املؤلف عدة دراسات تتعلق هبذا 15يف هذا الوقت

 بعضها:البحث. و 

البحث ابملوضوع "احملسنات املعنوية يف الشعر ليلى جمنون لقيس بن امللوح" كتبه  .1

ريزا أرداينيت، الطالبة يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية األدب جامعة اإلسالمية 

أنواع احملاسنات املعنوية . حبثت الباحثة 2019احلكومية سوانن أمبيل سورااباي، 

 امللوح. الشعر ليلى جمنون لقيس بن يف

البحث ابملوضوع "مشكلة التكافؤيف ترمجة حكم و آداب ألمري املؤمني علي بن  .2

أيب طالب" كتبه ألفية، الطالبة يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية األدب و علوم 

حلل . 2011الثقافية جامعة اإلسالمية احلكومية سوانن كاليجاكا يوغياكرات، 

لمة التكافؤ املوجودة يف حكم و آداب لعلي بن هذا البحث أمناط على الرتمجة ك

أيب طالب. يستخدم هذا البحث بطرق الرتمجة التواصلية و التحليل الوصفي و 

 النهج الداليل.

البحث ابملوضوع"اإلسرتاجتية يف ترمجة احلكم و األمثال يف كتاب حكم علي بن  .3

عربية و أدهبا  أيب طالب حملمد رضي" كتبه زهر األمم، الطالب يف قسم اللغة ال

كلية األدب و علوم الثقافية جامعة اإلسالمية احلكومية سوانن كاليجاكا 
 

15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta), 

2017, hlm. 45. 
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. حبث الباحث إسرتاجتية يف ترمجة احلكم و األمثال يف كتاب 2012يوغياكرات، 

 حكم علي بن أيب طالب حملمد رضي.

كتبه ث.  اللفظية و املعنوية " املقالة نشرته جملة الرتا املقالة ابملوضوع " احملسنات .4

جامعة املدرس اللغة العربية يف كلية الرتبية قسم اللغة العربية الرتبوية رسوى، 

إختصر الباحث أن القرآن حيتوي   اإلسالمية احلكومية شارف هداية هللا جاكارات.

 نوعا من حمسنات معنوية. 22أنواع من حمسنات اللفظية و  7على 

كتبه   لشعر" املقالة نشرته جملة اجلامع.املقالة ابملوضوع " احملسنات املعنوية يف ا .5

سري واحيو نينجسيه صاحل، الطالب يف  قسم األدب العربية كلية علوم األدب  

نوعا من  21إختصرت الباحثة أن الشعر حيتوي على  جامعة حممدية غورونتالو.

 حمسنات معنوية .

 اإلطار النظري .ه
ا للقواعد ويكون علمًيا اإلطار النظري يف الدراسة مهًما حبيث يكون البحث وفقً 

بطبيعته. اإلطار النظري إلظهار النظرايت املستخدمة يف البحث. و يف هذا البحث  

 استخدم الباحثة النظرية التالية: 
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البديع لغة هي املخرتع املوجد على غري مثال سابق و هو مأخوذ و مشتق من 

ا البديع هو علم : اخرتعه ال على مثال. و اصطالح -بدع الشيئ و أبدعه  -قوهلم 

يعرف به الوجوه و املزااي اليت تزيد الكالم حسنا و طالوة و تكسوه هباء و رونقا و 

. و هذه الوجوه ترجع إىل حتسي املعىن و يسمى 16بعد مطابقته ملقتضى احلال

 .17ابحملسنات املعنوية و ما يرجع منها إىل حتسي اللفظ يسمى ابحملسنات اللفظية

 سنات املعنوية عموًما إىل سبعة أجزاء:تنقسم احمل

: التورية أن يذكر املتكلم لفظ له معنيان قريب ظاهر غري مراد بعيد   التورية .1

 . 18خفي هو املراد

: الطباق هو أن جيمع بي الشيئ و ضده. الطباق نوعان، الطباق الطباق  .2

هو اإلجياب هو ما مل خيتلف فيه الضدان  إجيااب و سلبا. و الطباق السلب 

 .19ما اختلف فيه الضدان إجيااب و سلبا

 
، المكتبة التجارية الكبرى :  جواهر البالغة في علم المعاني و البيان و البالغة و البديعالشيخ السيد أحمد الهاشمي،  16

 . 360، ص.1960مصر، 

132حفني بك، قواعد اللغة العربية، ص. 17
،  1951: البيان و المعاني و البديع، مصر: دار المعارف،  البالغة الواضحة علي الجارم و مصطفى آمن ،   18

 . 277ص.

،  1951: البيان و المعاني و البديع، مصر: دار المعارف،  البالغة الواضحة علي الجارم و مصطفى آمن ،   19

 . 281ص.
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: املقابلة هي وصول معنيي أو أكثر يف بداية اجلملة ، مث يتم ترتيب املقابلة .3

 . 20املعاين املعاكسة يف هناية اجلملة

: أن ينكر األديب صراحة أو ضمنا علة الشيئ املعروفة  و  حسن التعليل .4

 .21صد إليه أييت بعلة أديبة طريقة تناسب الغرض الذي يق

( أن 1: أتكيد املدح مبا يشبه الذم ضرابن : )أتكيد املدح مبا يشبه الذم  .5

يثبت لشيئ صفة مدح  و يؤيت بعدها أبداة استثناء تليها صفة مدح أخرى 

 .22( أن يستثىن من صفة ذم منفية صفة مدح2و )

يستثىن  أتكيد الذم مبا يشبه املدح ضرابن : أن أتكيد الذم مبا يشبه املدح:  .6

من صفة مدح منفية صفة ذم و أن يثبت لشيئ صفة ذم مث يؤيت بعدها أبداة 

 .23استثناء تليها صفة ذم أخرى

 
،  9511: البيان و المعاني و البديع، مصر: دار المعارف،  البالغة الواضحة علي الجارم و مصطفى آمن ،   20

 . 285ص.

 
، المكتبة التجارية الكبرى :  جواهر البالغة في علم المعاني و البيان و البالغة و البديعالشيخ السيد أحمد الهاشمي،  21

 . 371، ص1960مصر، 

،  1951: البيان و المعاني و البديع، مصر: دار المعارف،  البالغة الواضحة علي الجارم و مصطفى آمن ،   22

 . 292ص.

 
،  1951: البيان و المعاني و البديع، مصر: دار المعارف،  البالغة الواضحة علي الجارم و مصطفى آمن ،   23

 . 293ص.
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: تلقى املخاطب بغري ما يرتقب إما برتك سؤاله و اإلجابة  أسلوب احلاكم .7

عن سؤال مل يساله و إما حبمل كلمه على غري ما كان يقصد إشارة إىل أنه  

 .24هذا السؤال أو قصد هذا املعىن كان ينبغي له أن يسأل

 منهج البحث .و
. املنهج 25منهج البحث هو طريقة تستخدم لإلجابة على املشكالت ابلتفصيل 

 :املستخدم يف هذا البحث هو كما يلي

 نوع البحث .1

هذا البحث هو حبث مكتبة. ينتمي البحث املكتيب إىل جمال الدراسة ال حتليلية 

إىل استكشاف البياانت من خالل مصادر  الوصفية ، وهو البحث الذي يؤدي

املكتبات ، يف شكل كتب وموسوعات ومقاالت وجمالت وأطروحات ومصادر 

 أخرى ذات صلة ابملوضوع قيد الدراسة.

 مصادر البياانت .2

 
،  1951: البيان و المعاني و البديع، مصر: دار المعارف،  البالغة الواضحة علي الجارم و مصطفى آمن ،   24

 . 296ص.
25 Jhonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu : 

Yogyakarta, 2006, hlm.23. 
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املصدر الرئيسي هلذا البحث هو كتاب هنج البالغة لشريف الراصي و ابخلصوص 

تستكمل مبصادر أخرى مثل الكتب   يف الباب "احلكم" لعلي بن أيب طالب ، مث 

 واجملالت إخل.

 تقنيات مجع البياانت  .3

تقنية مجع البياانت اليت تستخدمها الباحثة هي تقنية تدوين املالحظات يف 

املكتبات. أسلوب املكتبة هو مجع البياانت من املصادر املكتوبة اليت تدعم حتليل  

تسجيل نتائج مجع البياانت من املصادر البياانت. فإن أسلوب تدوين املالحظات هو 

 .26املكتوبة

بشكل عام ، يوجد يف البحث اللغوي نوعان من طرق مجع البياانت ، ومها أسلوب 

االستماع والطريقة املتقنة. يف هذه الدراسة ، استخدمت الباحثة طريقة حبثية خمتصة يتم 

. هناك 27مكتوبة أو يف شكل واثئقإجراؤها من خالل مراقبة األشياء يف شكل بياانت 

 عدة مراحل جلمع البياانت تقوم هبا الباحثة ، منها:

 قرأت الباحثة حكم علي بن أيب طالب تكرارا.( أ

 تسجل الباحثة الكلمات أو اجلمل اليت تدل على احملسنات املعنوية (ب
 

26 Tri Mastoyo Jati Kesuma, Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: 

Carasvatibooks,2007), Hlm 44. 
27 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, 2016, ( Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), Hlm 

208. 
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 تصنف الباحثة البياانت حسب املوضوع بناًء حتديد البحث املراد حتليله(ج

 بحثنظام ال .ي
يف نظام البحث، تعمل املناقشة على تسهيل وحتديد اجتاه البحث حبيث ال خيرج 

عن اخلط. للحصول على نتائج منهجية ، يقسم املؤلفون هذا التحليل إىل ثالثة أجزاء 

رئيسية ، وهي: مقدمة ومناقشة وخامتة. املنهجيات املستخدمة من قبل املؤلفي يف هذه 

 الدراسة هي: 

ألول على مقدمة. يناقش هذا الفصل القلق األكادميي الذي ميثل حيتوي الباب ا

خلفية املشكالت اليت جيب دراستها. مث يتم إجراء استكشاف للبحث من خالل الرتكيز 

على املشكالت اليت سيتم مناقشتها يف صياغة املشكلة وأهداف البحث واستخداماته. 

ات اليت ستجرى. يتم دعم هذه  هتدف هذه اجلهود إىل توفري اجتاه أوضح يف املناقش

األنشطة من خالل وجود منهجية حبث يف حماولة للحصول على نتائج جيدة وقيمة 

مضافة. ويف الوقت نفسه ، هتدف مراجعة األدبيات إىل تقدمي حملة عامة عن موقف 

 ومكان حداثة املؤلفي يف هذه الدراسة. ينتهي هذا الفصل مبناقشة منهجية.

 وحملة عامة عن كتاب هنج البالغة.حملة علم البالغة التفصيل  حياول الباب الثاين
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حيتوي الباب الثالث على حتليل حكم علي بن أيب طالب. يتضمن البحث يف 

سنات املعنوية املوجودة يف حكم علي بن أيب ا الباب تصنيف وتفصيل أنواع احملهذ

 طالب. 

اإلستنتاجات من نتائج هذه الباب الرابع هو اخلتام. يناقش هذا الفصل خمتلف 

 الدراسة. بعد ذلك ، املناقشة التالية هي االقرتاحات واملناقشة النهائية هي اإلختتام.
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الرابع  بابال  
 خامتة

يف هذا الفصل ستبحث الباحثة عن النتائج من احملسنات املعنوية يف حكم لعلي  

 بن أيب طالب.

 نتائج البحث .1
بعد أن انتهيت من كتابة هذا البحث حتت موضوع "احملسنات املعنوية يف حكم 

 فأخذت اإلستنباط فيما يلي:  علي بن أيب طالب"،ل

ديعية يعين من أنواع بقد وجدت الباحثة الكلمات منها عناصر البالغية ال

طالب هي احملسنات املعنوية. و أما احملسنات املعنوية اليت توجد يف حكم لعلي بن أيب 

التورية، الطباق، املقابلة، أتكيد املدح مبا يشبه الذم، أتكيد الذم مبا يشبه املدح، أسلوب 

 احلكيم. 

هي أن يذكر املتكلم لفظ له معنيان قريب ظاهر غري مراد و بعيد خفي التورية  

 . أساليبمخسة تتكون على  . وأما مجلة التورية يف حكم لعلي بن أيب طالبهو املراد
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هو اجلمع بي الضدين أو املعنيي املتقابلي يف اجلملة إما يف إمسي و اق الطب 

. وأما مجلة الطباق يف فعلي و حرفي، و الطباق نوعان: طباق اإلجياب و طباق السلب

 حكم لعلي بن أيب طالب تتكون على ستة أساليب.

. وأما رتتيبأن يؤتى مبعنيي أو أكثر مث يؤتى مبا يقابل ذلك عن الاملقابلة هي  

 مجلة املقابلة يف حكم لعلي بن أيب طالب تتكون على ستة أساليب. 

( أن يثبت لشيئ صفة مدح  و يؤيت بعدها 1أتكيد املدح مبا يشبه الذم هو ) 

 ( أن يستثىن من صفة ذم منفية صفة مدح.2أبداة استثناء تليها صفة مدح أخرى و )

اسلوب على  توي يف حكم لعلي بن أيب طالب حي أتكيد املدح مبا يشبه الذموأما مجلة 

 .واحد

( أن يستثىن من صفة مدح منفية صفة ذم و 1أتكيد الذم مبا يشبه املدح هو ) 

. وأما ( أن يثبت لشيئ صفة ذم مث يؤيت بعدها أبداة استثناء تليها صفة ذم أخرى2)

 ى اسلوب واحد.يف حكم لعلي بن أيب طالب حيتوي عل أتكيد املدح مبا يشبه الذممجلة 

أسلوب احلكيم هو تلقى املخاطب بغري ما يرتقب إما برتك سؤاله و اإلجابة عن  

سؤال مل يساله و إما حبمل كلمه على غري ما كان يقصد إشارة إىل أنه كان ينبغي له أن  
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يف حكم لعلي بن أيب  أسلوب احلكيموأما مجلة  يسأل هذا السؤال أو قصد هذا املعىن.

 ى اسلوبي. طالب حيتوي عل

 اإلفرتاحات  .2
. هلذا احملسنات املعنوية يف حكم لعلي بن أيب طالبهذا البحث هو أول حبث عن 

يف املستقبل مع دراسات أسلوبية  كمأنه ميكن البحث يف هذه احل لباحثةقرتح اتالسبب ، 

 أخرى أكثر كمااًل.
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