
 التشبيه وأغراضه يف رايض الصاحلني يف ابب الفضائل
 )دراسة حتليلية بالغية(

 

 هذا البحث 

 مقدم إىل كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية 

 إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي ميةو احلك

 يف علم اللغة العربية وأدهبا

 وضع

 شفريزال مفيتحممد فيصل 

 15110046رقم الطالب: 

 شعبة اللغة العربية وأدهبا 

 كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

 جوكجاكرت 

2022 



 ب
 

 



 ج
 

 الشعار

 الشكر غاية النجاح 

 االهداء

 أهدى هذا البحث اىل: 

يف علمهما    اللهم اجعل خريا ,  فائزةونور    صالح الديناحملبوبني الكرميني    والدي   .1
 ونور قلبيهما كما نورت االرض بنور مشسك وقمرك. هلما يف رزقهما كوابر 

 أساتيذي الذين أحسنوا يف تعليمي وتربييت .2
 خوايت الكرميإ .3
 لطفي فائز و أروان  حسن سعيدي نزول وأصدقائي  .4
 ويعاشرون معاشرة حسنة يف حيايت اليومية  مجيع أصدقائي الذين يساعدون .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د
 

 



 ه
 

 صفحة مواقفة املشرف 
Lamp : 1 lembar surat persetujuan skripsi 

Hal : Penyetujuan skripsi 

Kepada  

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Di Yogyakarta 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 Setelah membaca dan meneliti, menimbang, dan memperbaiki 

seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sudara: 

Nama : Muhammad Faisal Syafrizal Mufti 

NIM :15110046 

Jurusan :Bahasa dan Sastra Arab 

Yang berjudul  

 )دراسة حتليلية بالغية(   يف ابب الفضائلالتشبيه وأغراضه يف رايض الصاحلني 

Sudah layak diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Humaniora dalam Ilmu Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. 

 Demikian nota dinas ini dibuat dan semoga bermanfaat dan dapat 

digunakan sepenuhnya. 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

Yogyakarta, 20 Desember 2021 

       Hormat kami, Pembimbing 

 

 

                                                                                 Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag 

      NIP: 19590105 198703 1 003 

 

LATANSA 2
Placed Image



 و
 

 

ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Tasybih dan Tujuan Tasybih dalam kitab Riya>d{hus 

S}ha>lihi>n ba>b Keutamaan-Keutamaan”. Bala>ghah at-Tasybih itu sendiri merupakan 

suatu ungkapan yang menyatakan bahwa sesuatu itu mempunyai kesamaan dengan 

yang lainnya dalam sifat. Sedangkan dalam menyamakan hal atau suatu persamaan 

tersebut menggunakan sarana (adat), baik secara eksplisit maupun implisit. 

Kitab hadist Riya>d{hus as-S}ha>lihi>n karangan Imam Zakariya Yahya bin 

Syaraf an-Nawawy ad-Dimasyqi merupakan kitab tarbiyah yang banyak 

menyentuh segala aspek kehidupan individual dan sosial kemasyarakatan dengan 

uslub yang jelas dan mudah dipahami. Hal ini menjadikan penulis ingin 

menjadikannya objek kajian yang diteliti. 

Dalam kitab Riya>d{hus S}ha>lihi>n banyak hadist yang mengandung gaya 

bahasa tasybih. Penulis mencoba untuk mengungkap makna-makna perumpamaan 

yang ada, khususnya dalam bab keutamaan-keutamaan. Hal tersebut yang menjadi 

problem dalam penelitian ini. 

Metode dari penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan 

mengumpulkan data untuk mengetahui penggunaan gaya bahasa tasybih dan 

maksud tujuannya dalam hadist Riya>d{hus S}ha>lihi>n ba>b keutamaan-keutamaan. 

Hasil temuan dari penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut; Macam-macam tasybih dan tujuannya yang ditemukan dalam bab 

keutamaan-keutamaan, diantaranya; Tasybih mujmal, tasybih jama’, tasybih 

murakkab, tasybih muakkad, tasybih mufrod, tasybih muta’addid, tasybih 

mufas{hal, tasybih mursal, tasybih tam, tasybih baligh, tasybih tamtsil, tasybih 

taswiyah. Dan tujuan tasybih dalam penelitian ini ialah untuk menjelaskan bentuk 

musyabbah, menerangkan keadaan musyabbah, memujinya, menjelekkannya, 

menetapkan keadaannya, serta menampakkan kebenarannya. 

 

Kata kunci: Baya>n, Tasybih, Riya>d{hus S}ha>lihi>n. 
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 التجريد 

 التشبيه وأغراضه يف رايض الصاحلني يف ابب الفضائلعنوان هذا البحث هو "
التشبيه لغتا التمثيل، وعند علماء البيان مشاركة أمر ألمر يف معىن "،  )دراسة حتليليه بلغية( 

 . أبدوات معلومة

الصاحلني يكون طريقا   رايض  ما  النووي، مشتمال على  االمام  مؤلفات  هو من 
وفيه   والرتهيب،  للرتغيب  جامعا  والظاهرة،  الباطنة  الدابه  وحمصال  االخرة،  اىل  لصاحبه 

 اسلوب واضح مفهوم.

دم اسلوب التشبيه. كان الباحث اكثر من حديث يستخ  يف كتاب رايض الصاحلني
 ابب الفضائل. ذلك مسؤولية يف هذا البحث.يريد ان يكشف املعان فيه، واألخص ىف  

كتاب رايض    ، جبمع البياانت من اسلوب التشبيه يفحتليلية الوصفيةيستخدم منهج  وكان  
 . الصاحلني

أسلوب ، وحيصل أن  رايض الصاحلنيوغرض البحث هو لطلب اغراض التشبيه يف  
مفصل، تشبيه جممل،  التشبيه يف رايض الصاحلني هو، تشبيه مرسل، تشبيه مؤكد، تشبيه  

تشبيه بيلغ، تشبيه متثيل، تشبيه غري متثيل، تشبيه مقلوب، تشبيه ذمي، تشبيه اتم، تشبيه  
رايض  وغرض التشبيه يف  .  مفرد، تشبيه تسوية، تشبيه مجع، تشبيه متعدد، تشبيه مركب

  هو، بيان إمكام حال املشبه، بيان حال املشبه، للمدح، للتقبيح، لتقرير حال   الصاحلني
 املشبه، لكشف احلال. 

 

 .رايض الصاحلني ، الكلمات االسسية: البيان، التشبيه
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 تقدير الو  شكرال كلمة

 أشهد .  املدرار  قسم  على  وأشكره  أمحده  ,غزارة  نعمة  على  وتعاىل  سبحانه  هلل  احلمد
  اللهم.  املختار   النيب  ورسوله  عبده  حممدا   أن   وأشهد  له  شريك   ال  وحده  هللا   إال  اله  ال  أن

 . كثريا  تسليما وسلم األخيار وأصحابه األطهار آله وعلى حممد سيدان على صل

 البحث  هذا  إن.  البحث  هذا  أمت  أن   أستطيع  حىت ونعمته  برمحته  تعاىل  هللا  فأشكر
 املساعدة  عن  خيلوا  ال  ,( "    بالغية  حتليلية  دراسة)    االستفهام يف رايض الصاحلني"    موضوع
  فضل   له  ملن  جزيال  شكرا  أشكر  ,  وبعد.    كثرية  أفراد  من  واالقرتاحات   والتشجيع  والدعاء

 :  منهم ابلذكر وأخص , البحث هذا إمتام يف

ولدان   الدكتور  األستاذ  الكرمي  السيد .1   اآلداب   كلية  كعميد  ,  املاجستري  حممد 
 . جوكجاكرات  احلكمية اإلسالمية  كاليجاكا  سوائن جبامعة الثقافية والعلوم

  وأدهبا   العربية  اللغة  قسم  ةكرئيس   ,  املاجستري  أنيغ هرنييت  دكتور  ةالكرمي  ةالسيد .2
  احلكمية   اإلسالمية   كاليجاكا  سوانن   جبامعة  الثقافية  والعلوم  اآلداب   كلية

 .جوكجاكرات
  ت أشرف  قد  اليت  ةاألكادميي  ةكاملشرف  ,  املاجستري  أمي نور النعمة  ةالكرمي  ةالسيد .3

 . اجلامعة يف ابلدراسة  حال كل  على وقت طول
 . البحث هذا أتليف يف كمشريف  ,  املاجستري الدكتور مرجاكا ادريس االستاذ .4
  ومجيع   ,  قبلها  أعلم  ال  اليت  الدراسات   علمون  الذين  واملدرسات   املدرسني   مجيع .5

 جبامعة  الثقافية والعلوم اآلداب  بكلية الدراسة هذه  يف يسرونين الذين املوظفني
 . جوكجاكرات  احلكمية اإلسالمية  كاليجاكا   سوانن

 العربية  اللغة  قسم  يف  وأخص  الثقافية  والعلوم  اآلداب   كلية  يف  الطالب   مجيع .6
 .جوكجاكرات احلكمية  اإلسالمية كاليجاكا  سوانن  جبامعة وأدهبا



 ط
 

  وعضدان   الصغري  من  ربيان  اللذين  نور فائزة   وأمي  صالح الدين   أيب  احملبوبني .7
 .آمني الدارين يف حياهتما  وأسعد عمرمها هللا أمد.  العلم طلب يف

 .احلث إهناء يف مساعدته على شكراالصغري نبيال زدا،  أخيت .8
 .احلث إهناء يف مساعدته على شكراالصغري نبيال زدا،  أخيت .9

 كلهم   البحث  هذا  إمتام   يف  يساعدون  الذين  األحباء  وصديقايت  أصدقائي . 10
 ودعاء   ومساعدة  شجاعة  يقدموا  وأن  أسريت  مثل  يكونوا  أن  حيبون  كانوا  فقد

 . ذلك  وغري
 ,  بعد وأما اجلزاء خري هللا جزاهم فواحدا واحدا أمساءهم أذكر ال من كل . 11

  أن   هللا   ونسأل  ,   نستعني  وإايه   نعبد  وإايه   هللا   على  ونتوكل  ونشكر  فنحمد
  منافع   البحث  هذا  يؤيت  أن  وأرجوا.    واآلجل  العاجل  يف  اجلزاء  خري  جيزيهم
 .العاملني رب  اي آمني األعزاء القراء جلميع
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 الباب األول 

 مقدمة 

 ة البحثفيخل .أ
يقيدمبعىن   العربية ال  اللفظ يف  املعىن،  العربية هي تغري  اللغة  التطور  من أسباب 
الواحد، بل يكثر ويتغري، فهذا يغتين اللغة العربية. وأييت لأللفاظ يف جمموعات وطوائف،  

اللفظ، أو بني   املعىن والقالب الصر يف  كما ينظر يف طبيعة العالقة بني املعىن وأصوات 
اللغة، كما حياول استنباط   التارخيية  يتبع تطور معاين الكلمات عرب العصور  اللفظ، كما 
األرومة املعنوية لكل ابب من أبواب املعجم العريب تلك األرومة اليت تتميز يبستطها وبثرائها،  

 1.مسموعة فضال عن كوهنا مما يدرك ابحلواس، فهي حمسوسة ملموسة، أو مشاهدة أو
واللغة العريبة هي أرقى هذه اللغات، وأكثرها ثروة، وأمشلها معىن، وأوسعها مدى،  
وأغزرها مادة، ولذا اقتضت احلكمة اإلهلية أن تكون لغة الكتاب اخلالد، فكما اختار هللا  
العرب دون غريهم حلمل الرسالة ابدي بدء، اختار لغتهم لتكون القوالب للمعاين اإلهلية  

 .2زلة املنت
اشرتط العلماء يف املسر الذي يريد أن يفسر القرأن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف  
عندحدود املأثور منه فقط، أن يكون ملما جبملة من العلوم، فأحدها علم البالغة الثالثة  
)املعاىن، البيان، البديع(، واملعاين يعرف به خواص تراكيب الكالم من جهة إفادهتا املعىن.  
وعلم البيان، يعرف به خواص الرتاكيب من حيث اختالفها حبسب وضوح الداللة وخفائها.  
وعلم البديع، يعرف به وجوه حتسني الكالم. وهذه العلوم الثالثة من أعظم أركان املفسر، 

 3ألنه ال بد له من مراعة ما يقتضيه اإلعجاز، وذلك ال يدرك إال هبذه العلوم 

 
 191-190ـ )قاهرة: مكتبة وهبية(، ص: التفسري واملفسرونحممد حسني الذهيب،  3 . 20(، ص:1988، )أردان: دار الفرقان،  املفرتى عليهاالبالغة فضل حسن عباس،  2 . 15)قاهرة: جامعة األزهر(، ص: علم الداللة اللغوية،  عبد الغفار حامد هالل،  1
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غتها، ذلك من أجل انتظامه ومجاله بني اللفظ واملعىن، القرأن هو كتاب مقبول بال
 الصٰ ِلٰحتِ   يـَْعَمُلْونَ   ال ِذْينَ   اْلُمْؤِمِننْيَ   َويـَُبشِ رُ   اَقْـَومُ   ِهيَ   لِل يِتْ   يـَْهِديْ   اْلُقْرٰانَ   ٰهَذا  ِان  قال هللا تعاىل "

 . 4ا" َكِبريًْ   َاْجرًا هَلُمْ  اَن  
  احلديثيف استنباط احلكم مها القرأن واحلديث،  يف اإلسالم كتاابن اللذان مبدائن  

 5. ابطل  على  يقر  ال  ألنه  تقريراته،  أو  أفعاله  أو  وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  أقوالُ   وهو
  مما   املراد  إيضاح  يف  عليه   وقاضي  له،  ومبنيِ    له،   وموضح   الكرمي،  للقرآن  مكمل  واحلديث

 . الشرعية األحكام بيان يف  تعاونه أنه الكتاب  مع احلديث ومقام. دالالت  فيه
  يف   جيتمع  الصاحلني،  ريض  الدمشقي  النواوي   شراف  بن  حيىي  زكري   اإلمام  ألف

  هذا.  ابالعبادة  للمسلمني  ترغيب  هدفه  الروحانية،  عن  الصحيحة  األحاديث  الكتاب 
  الروحانية،   عن  يشرح  الكتاب   وهذا.  واإلجتماعية  الفردية  لرتبية   جيد  كتاب   هو  الكتاب 

 روح   لتنمية  للمسلمني  مهمة   مهمة  األمور  وتلك .  واجلهاد  والصرب  والتوبة  اإلخالص  مثل
 . والظاهرية الباطنية  بني التوازن ولتحقيق العبودية،

يدرس البالغة يعين يتعرف العربية يف أدهبا وعقوهلا، ألن البالغة هي فن من اللغة 
 مسيت  و  غاية،   إىل  تنتهى  و  جهدك  فيه  غتبل   العرب    قول  من  مأخوذ  والبالغةالعربية.  
 صفة  من  ال  الكالم  صفة  والبالغة.  فيفهمه  خماطب  قلب  إىل  املعىن  تنهي  ألهنا  البالغة
 اإلصطالح   ويف  6. بليغ  مالمه  أن    وحقيقته  التوسع،  من  نوع  بليغ  أبنه  املتكلم  وتسم ينا  املتكلم
  ابعتبار  اللفظ  إىل  راجعة   فالبلغة  فصاحته،  مع  احلال  ملقتضى  الكالم  مطابقة  هو  بالغة
  حسن   واثنيها  اللفظة،  إختيار   أوهلا  دعائم،  على  تقوم  إذن  البالغة.  ابلرتكيب  املعىن  إفادته

  ابتداء،  حسن   مع  للمخاطبني،  يصلح  الذي  األسلوب   اختيار  واثلثها  وصح ته،  الرتكيب

 
 9  اإلسراء:  4
5), 2014, (Yogyakarta: Kaukaba, Pengantar Studi Qur’an HadistAlfatih Suryadigala,  
hlm. 112. 
 . 7(، ص، 2010، )القاهرة: مكتبة اآلداب، علم املعاين دراسة نظرية تطبيقيةعبد احلفيظ حسن،  6
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  يف   البالغة  البالغة،   جواهر  كتابه  يف  اهلامشي  أمحد  السيد  قال  وهكذا    7. انتهاء  وحسن
 8. ومركبها مفردها ألفاظه فصاحة مع اخلطاب  حال  يقتضيه  ملا مطابقته الكالم

. البديع  وعلم  البيان،  وعلم  املعاين،  علم  أجزاء،  ثالثة  إىل  البالغة  علم  ينقسم
يعرف هبا  والبيان معناه يف اللغة: الكشف واإليضاح، ويف اصطالح البلغاء: أصول وقواعد  

إيراد املعىن الواحد بطرق خيتلف بعضها عن بعض يف وضوح الداللة على نفس ذلك املعىن، 
 9وال بد من اعتبار املطابقة ملقتضى احلال دائما. 

فاملعىن الواحد ككرم سعد، يدل عليه اترة بطريق التشبيه أبن يقال: سعد كحامت،  
سعد"، وأخرى بطريق الكناية، أبن يقال    ومرة بطريق اجملاز، أبن يقال "رأيت حبرا يف دار

 10"سعد كثري الرماد"، وال خيفى أن بعض هذه الرتاكيب أوضح من بعض كما ستعرفه.
كان يف البيان يبحث عن التشبيه، وهو أول طريقة تدل عليه الطبيعة لبيان املعىن.  

أبدوات معلومة، كقولك  التشبيه لغتا التمثيل، وعند علماء البيان مشاركة أمر ألمر يف معىن  
"العلم كالنور يف اهلداية"، فالعلم مشبه، والنور مشبه به، واهلداية وجه الشبه، والكاف أداة  
التشبيه(، ووجه   به )ويسمان طريف  أربعة، مشبه، ومشبه  التشبيه  أركان  التشبيه، فحينئذ 

 11الشبه، وأداة تشبيه )ملفوظة أو ملحوظة(. 
 هذا لتشبيه وغرضه يف كتاب ريض الصاحلني، و فكان الباحث يريد أن يبحث ا

يطابق هذا   كمية   حتليلية  هو  البحث فبما سبق ذكره  البالغة يف حتليليته.  يستخدم علم 
 الوضع للبحث.

 
 

 
 . 58(، ص، 1898، )ابكستان: دار الفرقان، البالغة فنوهنا وأفناهناحسن عباس،  7
(،  1999، )بريوت: املكتبة العصرية، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع السيد أمحد اهلامشي،  8

 . 40ص، 
(،  1999، )بريوت: املكتبة العصرية، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع السيد أمحد اهلامشي،  9

 . 216ص، 
(،  1999، )بريوت: املكتبة العصرية، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع السيد أمحد اهلامشي،  10

 . 216ص، 
(،  1999، )بريوت: املكتبة العصرية، ملعاين والبيان والبديع جواهر البالغة يف االسيد أمحد اهلامشي،  11 

 . 219ص، 
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 حتديد البحث .ب
 .أنواع التشبيه .1
 ؟. ريض الصاحلني  يف كتاب  أغراض التشبيهما  .2

 أغراض البحث ومنافعه .ج
 أغراض البحث  .1

 التشبيه.معرفة  (أ
 .ريض الصاحلني كتاب   يف معرفة غرض التشبيه (ب 

 منافع البحث  .2
 الدراسات   يف  خاصة  العربية،  الدراسات   يف  مساعدة  البحث  ن يكون هذاأيرجي  

 حديث   يف اإلستفهام  عن املعرفة البحث هذا  يوفر أن  ميكن  ومن الواقع،. البالغية
 . معىن اإلستفهام فيه ومعرفة ،ريض الصاحلني

 التحقيق املكتيب . د
التحقيق املكتيب مهم ليعمل الباحث قبل إبتداء حبثه ملعرفة موضوع الباحث يف 
متعلقة  البحوث  موجود  أو هل  ال،  أم  تدقيق  سيفعل  الذي  الدرس  أموضع  اآلن،  حبثه 

 مبوضوع اليت ستبحث.
، ولكنين مل جيد حبثا الذي يبحث عن  التشبيه قد وجد الباحث أحبثا كثرية عن  

تتعلق    اليت التشبيهأنواع الدروس عن    . بل وجد الباحث ريض الصاحلني  يف كتاب   التشبيه
 مبا يف ذلك:  مع هذا البحث،

من علمين حبا كنت له  حبث الذي يكتبه أمحد حبر األنصاري حتت املوضوع   .1
لغة العربية وأدهبا جامعة  ، املتخرجة من قسم العبدا يف الشعر القصائد السياسية

مدا سنة   مثاين  2016كاجاه  التشبيه من  وثالث  ثالثون  البحث  . يف هذا 
الشعر، وهم أربع تشبيه مرسل مفسل، وتشبيهان مرسالن، وتشبيهان مؤكدان  

 مفسالن، وتشبيه بليغ. 
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الذي يكتبه حلدة صحلية حتت املوضوع   .2  Ragam Struktur Kalimatحبث 

Tasybih dalam Terjemahan Kitab Balaghotul Hukama من املتخرجة   ،
 . 2016جامعة اإلسالمية احلكومية شريف هداية هللا 

بالغة التشبيه يف سورة  حبث الذي يكتبه حممد تكوه جاي فورمنا حتت املوضوع   .3
العربية وأدهبا جامعة اإلسالمية احلكومية  أل عمران اللغة  ، املتخرج من قسم 

 سوانن كاليجاكا سنة. 
 Tasybih dalamجملة اليت تكتبه إإن سوري نكسيه وهندراونطا حتت املوضوع   .4

ManuskripSyarh Fi Bayan Al-Majaz wa Al-Tasybih wa Al-Kinayah من  ،
 .2017قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة اإلسالمية األزهر 

املوضوع   .5 حتت  إندراينيت  يكتبه  الذي   Analisis Majaz Mursal padaحبث 

Kitab Ritadlus Shalihin 2017، املتخرجة من جامعة سومطرا اجلنويب . 
 اإلطار النظري  .ه

. والبالغة  ريض الصاحلني  لتشريح  البالغة  علم  الباحث  استخدم  الدراسة،  هذه  يف
غاية، و مسيت البالغة ألهنا تنهي    إىل بلغت فيه جهدك و تنتهى    العرب    مأخوذ من قول

فيفهمه. والبالغة صفة الكالم ال من صفة املتكلم وتسم ينا املتكلم    خماطبقلب    إىلاملعىن  
ويف اإلصطالح بالغة هو مطابقة   12أبنه بليغ نوع من التوسع، وحقيقته أن  مالمه بليغ. 

بار إفادته املعىن ابلرتكيب.  اللفظ ابعت  إىلالكالم ملقتضى احلال مع فصاحته، فالبلغة راجعة  
البالغة إذن تقوم على دعائم، أوهلا إختيار اللفظة، واثنيها حسن الرتكيب وصح ته، واثلثها  

وهكذا قال   13اختيار األسلوب الذي يصلح للمخاطبني، مع حسن ابتداء، وحسن انتهاء. 

 
(، ص،  2010، )القاهرة: مكتبة اآلداب، علم املعاين دراسة نظرية تطبيقية عبد احلفيظ حسن،  12

7 . 
 . 58(، ص، 1898، )ابكستان: دار الفرقان، البالغة فنوهنا وأفناهناحسن عباس،  13
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ه ملا يقتضيه حال  ، البالغة يف الكالم مطابقتجواهر البالغةالسيد أمحد اهلامشي يف كتابه  
 14اخلطاب مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها. 

ثالثة أجزاء، علم املعاين، وعلم البيان، وعلم البديع. علم  إىلينقسم علم البالغة 
والبيان معناه يف اللغة: الكشف واإليضاح، ويف اصطالح البلغاء: أصول وقواعد يعرف هبا  

بعضها عن بعض يف وضوح الداللة على نفس ذلك املعىن، إيراد املعىن الواحد بطرق خيتلف  
 15وال بد من اعتبار املطابقة ملقتضى احلال دائما. 

كان يف البيان يبحث عن التشبيه، وهو أول طريقة تدل عليه الطبيعة لبيان املعىن.  
ك  التشبيه لغتا التمثيل، وعند علماء البيان مشاركة أمر ألمر يف معىن أبدوات معلومة، كقول

"العلم كالنور يف اهلداية"، فالعلم مشبه، والنور مشبه به، واهلداية وجه الشبه، والكاف أداة  
التشبيه(، ووجه   به )ويسمان طريف  أربعة، مشبه، ومشبه  التشبيه  أركان  التشبيه، فحينئذ 

 16الشبه، وأداة تشبيه )ملفوظة أو ملحوظة(. 
لسان العرب التشبيه يف اللغة   قال أمحد هندوي هالل يف كتابه أدواة التشبيه يف

مصدر الفعل شبه مثل كلم تكليما، فهو من فعل املتكلم الذي احلق املشبه ابملشبه به، يف  
 17صفة، أو صفات. 

وأركان التشبيه ثالث، األول طرفا التشبيه، أعين املشبه واملشبه به، إما منسواب اىل  
 19. والثاين أداة التشبيه, والثالث وجه التشبيه 18احلس.

 كان التشبيه ينقسم إما من أداة التشبيه، أو وجه التشبيه، وهذا قسمه: 

(،  1999، )بريوت: املكتبة العصرية، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع السيد أمحد اهلامشي،  14 
 . 216ص، 

(،  1999، )بريوت: املكتبة العصرية، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع السيد أمحد اهلامشي،  15
 . 216ص، 

(،  1999، )بريوت: املكتبة العصرية، املعاين والبيان والبديع جواهر البالغة يف السيد أمحد اهلامشي،  16 
 . 219ص، 

 12، ص أدوات التشبيه يف لسان العرب أمحدهندوي هالل،  17
، )بريوت: دار  احلاشية على املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم أب احلسن علي بن حممد بن علي،  18

 . 333الكتب العلمية(، ص 
19  , (Yogyakarta: Karya Kajian Retorika Berbahasa Arab Ilmu BayanMardjoko Idris, 

Media, 2017), hlm. 15. 
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 20موجود أم عدم أداة التشبيه .1
 مرسل  .أ

 أدات  فيه ذُكرت  الذي  التشبيه هو
 مؤكد  .ب 
 أداته  منه ُحذفت الذي  التشبيه هو .ت 

 21موجود أم عدم وجه الشبه .2
 مفصل  .أ

 هو التشبيه الذي يصرح فيه بوجه الشبه وما الزمه 
 جممل .ب 

 التشبيه الذي ال يصرح فيه بوجه الشبه وما الزمه هو 
 22موجود أم عدم أداة ووجه شبه  .3

 هو التشبيه الذي حذف فيه وجه الشبه وأداته 
 23من شكل وجه الشبه .4

 تشبيه متثيل   .أ
 وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة متنزعة من متعدد

 تشبيه غري متثيل  .ب 
 متعددوهو ما مل يكن وجه الشبه فيه صورة متنزعة من 

 تشبيه خريج من العادة .5
 24تشبيه مقلوب .أ

 
20  , (Yogyakarta: Karya Kajian Retorika Berbahasa Arab Ilmu BayanMardjoko Idris, 

Media, 2017), hlm. 14 
21  , (Yogyakarta: Karya Berbahasa Arab Ilmu BayanKajian Retorika Mardjoko Idris, 

Media, 2017), hlm. 14 
22  , (Yogyakarta: Karya Kajian Retorika Berbahasa Arab Ilmu BayanMardjoko Idris, 

Media, 2017), hlm. 14 
(،  1999ية، ، )بريوت: املكتبة العصر جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع السيد أمحد اهلامشي،  23

 234ص، 
24  , (Yogyakarta: Karya Kajian Retorika Berbahasa Arab Ilmu BayanMardjoko Idris, 

Media, 2017), hlm. 41 
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  يف   منه   أقوى   فيه   الشبه  وجه  أن   بزعم  به   املشبه  مكان   املشبه   وضع   هو
 . به  املشبه

 الضمىنتشبيه  .ب 
  من   صورة  يف  به  واملشبه   املشبه  فيه  يوضع  ال  تشبيه   هو  الضمىن  التشبيه
 25الرتكيب يف يلمحان  بل املعروفة صورها

 26تشبيه اتم  .6
 التشبيه فيه كل أركان التشبيههو 

ينقسم أسلوب التشبيه مخسة أنواع من طرف التشبيه, األول تشبيه مفرد هو مشبه   
ومشبه به واحد، والثاين تشبيه التسوية هو أن يتعدد املشبه دون املشبه به، والثالث تشبيه  

التشبيه الذي يكون فيه  اجلمع هو أن يتعدد املشبه به دون املشبه، والرابه تشبيه املتعدد هو  
املشبه واملشبه به متعددا، واخلامس التشبيه املركب هو التشبيه الذي يكون فيه من تركيب  

 27الكلمة.

 منهج البحث . و
البحث، البحث  منهج موضوع  به  يتفهم  الذي  التقرب  طريقة  والطريقة    28هو 

 يستخدم يف هذا البحث هو: 
 اجلنس البجث  .1

 
25  , (Yogyakarta: Karya Kajian Retorika Berbahasa Arab Ilmu BayanMardjoko Idris, 

Media, 2017), hlm. 43 
26  , (Yogyakarta: Karya Kajian Retorika Berbahasa Arab Ilmu BayanMardjoko Idris, 

Media, 2017), hlm. 12 
27  , (Yogyakarta: Karya Kajian Retorika Berbahasa Arab Ilmu BayanMardjoko Idris, 

Media, 2017), hlm. 35-37 
28  ), 1997metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, -oentjaningrat, MetodeK

hlm. 7 
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كمية   حتليلية  هو  البحث  حبث   (Kualitatif)هذا  يستخدم  الذي 
املكتبة،  ( Library Research)املكتبة يف  مبا  مصادره  جيمع  الذي  حبث  هو   ،

 29كالكتب، واجمللة العلمية، والبحث، وغريهم يتعلق هبذا البحث.
 البياانت  .2

 البياانت يف هذا البحث نوعان، مها: 
مصادر   (أ هي  األوىل،  مباشرة، البياانت  البحث  موضع  من   30توجد 

 ريض الصاحلني. كتاب وأتخذ من  
مثل  (ب  البحث،  هذا  عن  وتدافع  تتعلق  مصادر  هي  الثانية،  البياانت 

 الكتب، واجمللة العلمية، والبحث.
 اجلمع البياانت  .3

 تستخدم هذا البحث أساليب التحليل النوعي الوصفي مع اخلطوات التالية: 
 تقنية النظر  (أ

يف  وهي   املوجودة  املهمة  اللغوية  الوحدات  وتوحيد  وفهم  ابلقرائة  القيام 
 31األعمال.

 تقنية التسجيل (ب 
 وهي طريقة قيام الباحث بتسجيل البياانت املتعلقة مبوضوع البحث. 

 املنهج التحليلي البينات  .4
،  (Analisis Deskriptif)منهج يستخدم يف هذا البحث هو حتليلية الوصفية  

ريض الصاحلني     سيقرأ الباحث كتاب   32البيان الذي يليه التحليل.هو وصف  
 وبعد ذلك حيلل املصادر بعلم البالعة.  ،أسلوب التشبيهيف األول، فسيطلب 

 
29  Mardali, Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal, (Jakarta: Bumi Kasara, 

2008, hlm. 28 
30  163, hlm. 1994, (Bandung: Tarsito, Pengantar Penelitian IlmiahWiaryo Surakhmad,  
31  (Yogyakarta: Pustaka  Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan AwalFaruk, 

Pelajar, 2014, hlm. 56 
32  , (Yogyakarta: Teori, metode, dan Tehnik Penelitian SastraNyoman Kutha Ratna, 

Pustaka Pelajar  2015) ، hlm. 53 
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 نظام البحث .ز
الباب األول :خليفة البحث، حتديد البحث، أغراض البحث ومنافعه، التحقيق 

 املكتيب.
 التشبيه. أنواع الباب الثاين: 

 التشبيه يف كتاب ريض الصاحلني . أغراضالباب الثالث : 
 الباب الرابع : النتيجة، واإلقرتاح.

 
 

 

 

 



 الباب الرابع 

 اإلختتام

 اخلالصة  .أ
، وميكن أن نلخص كما رايض الصاحلنيقد مت هذا البحث عن ااتشبيه يف  

 يلي:
هو، تشبيه مرسل، تشبيه مؤكد،    رايض الصاحلنيأسلوب التشبيه يف   .1

تشبيه مفصل، تشبيه جممل، تشبيه بيلغ، تشبيه متثيل، تشبيه غري متثيل،  
تشبيه مقلوب، تشبيه ذمي، تشبيه اتم، تشبيه مفرد، تشبيه تسوية،  

 تشبيه مجع، تشبيه متعدد، تشبيه مركب.
هو، بيان إمكام حال املشبه، بيان    رايض الصاحلنيوغرض التشبيه يف   .2

 املشبه، للمدح، للتقبيح، لتقرير حال املشبه، لكشف احلال. حال

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 االقرتاحة  .ب 
ولذالك  الصاحلني،  رايض  يف كتاب  التشبيه  أنواع  يوجد  الباحث  كان 

 ستقدم الباحث هنا بعض االقرتاحات، وهي:
فهما   .1 فيفهم  اللغة،  أسلوب  يفهم احلديث  ان  يقرأ  إذا  للقارئ  ينبعي 

 التشبيه. عميقا عن 
للباحث التايل، يتبغي أن يبحث حبثا عميقا يف حبثه، حىت حيصل حبثا  .2

 واضحا.
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