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الفصل األول
أساسيات البحث

المقدمة.أ
لة من الفضائل وهذه 

كون مبزاولة األقوال احلكيمة اليت ويكون بالفعل وحسن النظر واحملاكاة، يالرياضة كما 
.١تضمتها لغة أي أمة

ور ولكن املعىن والقصد فيه وكان التعريف عن األدب كثريا خمتلفا باختالف العص
فإننا نقول: األدب كل شعر أو نثر يؤثر يف النفس ويهذب اخللق ويدعو إىل متساو

الفضيلة وينهى عن الرذيلة بأسلوب مجيل بديع.
األشياء احملسنات، احملسنات سمى األعمال األدب أدبا إال إذا تضمنت والت

ها اولفظها، كما مّر إيضاحه يف علم البالغة.اظاهرات يف معن
لغة الوصول واإلنتهاء يقال بلغ فالن مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب البالغة 

املدينة إذا انتهى إليها ومبلغ الشيئ منتهاه. وبلغ الرجل بالغة فهو بليغ: إذا أحسن 
. والبالغة يف اإلصطالح تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة ٢هالتعبري عما يف نفس

فصيحة، هلا يف نفس أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه، 
.٣ص الذين خياطبوناواألشخ
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٢

والبالغة تنقسم إىل ثالث أقسام: املعاين والبيان والبديع ولكل منها أقسام وأغراض 
مال من القرآن أو اخلطابة أو األشعار أو القصائد وغري ذلك. ملعرفة سر البديع واجل

والبديع قسمان احملسنات املعنوية واحملسنات اللفطية.
ولذلك سيبحث الباحث من احدى اعمال األدبية  األعظام اليت كتبها بقلم 
احلبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي ومسي بسمط الدرر. مسط الدرر هو كتاب 

ي املكتوب باللغة العربية وبعض املسلمني اإلندونيسيني خاصة يرغبون يف بو نالتاريخ ال
تالوته وتنشيد أشعاره منفردا كان أو مجاعة، يوميا أو أسبوعيا وهو يتكون على شكل 
الشعر والنثر املسجوع الشرتاك أخر املقطع يف األصوات السيما يف شعره الذي يتضمن  

اوصوفياعلويابأدوهو كتاب يتضمن٤ديعة األدبيةالطيبة اجلميلة الباتكثريا من الكلم
.اعظيم

يف زمنه وسيخ الشيوخ يف احلبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي إمام العلويني
عصره و 

بن أمحد صاحب الشعب حسني ين عبد اهللا بن شيخ بن عبد اهللا بن حممد بن حسني
بن حممد بن علوي بن أيب بكر احلبشي ويرتفع نسبه إىل اإلمام األعظم الفقيه املقدم.

شوال سنة من ٢٤ولد ببلدة "قسم" حبضر موت مين الشهرية يف يوم األربعاء 
هـــ واسم قسم ملدينة صغرية بالنسبة إىل سيدنا علي بن علوي (خالع قسم). وأما ١٢٥٩

حلة العارفة باهللا والداعية إىل اهللا الشريفة علوية بنت السيد حسني بن أمحد أمه سيدة صا
اهلادي اجلفري وهي من مدينة شيبام.

ويف أواخر حياته كان احلبيب علي زاد على أعشى العني، وقبل السنتني من وفاته 
ضاع نظره. وسوف ينتقل احلبيب إىل رمحة اهللا تعاىل كان أول العالمة اثتالم وذلك عليه 
يف سبعني يوما حىت يؤذي صحته مث أتى وقت الظهر يوم األحد يف العشرين من ربيع 
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٣

حلبيب إىل رمحة اهللا ودفن بعد العصر يوم اإلثنني يف غرب هــــ قد انتقل ا١٣٣٣الثاين 
مسجد الرياض.

ويف مسط الدرر كثري من احملسنات اليت عرض يف علم البالغة منها احملسنات 
املعنوية. مثال تعبري احلبيب علي يف مسط الدرر:

انتشر منه في عالم البطون والظهور (فصل الثاني)
معنيان: أحدمها البطن وهو املعىن القريب الذي يتبادر كلمة "البطون" يف املثال هلا 

"، والثاين اخلفي وهذا املعىن بعيد وقد أراده الظهورإىل الذهن بسبب التمهيد له بكلمة "
.مهّيأةاحلبيب علي. ومسي هذا النوع من البديع تورية

هذا كلمة " البطون والظهور " مها مامل خيتلفان فيه الضدان إجيابا وسلبا. ومسي 
النوع من البديع طباق اإلجياب.

لقد خطر على ذهن بعض املسلمني سؤال ما هو مسط الدرر الذي يقرأونه 
النيب حممد صلى اهللا ويقومون حبفلة لقراءته. قراءة مسط الدرر حقيقة فرح وسعد حبضور 

لذلك اإلضاح املذكور أراد الباحث أن حيلل مسط الدرر الذي فيه و . هوقدومعليه وسلم 
صلى اهللا عليه يّةالرب كثر من النثر والشعر يف احملسنات املعنوية اليت هي من مدح خري أ

عديدة يف ا كثريةالقارئ واملستمع منافع. ألن هذا الكتاب قد أفادوسلم بتحليلية بالغية
احلياة وبعد املماة.

)S1(موجزة مقدمة الستيفاء بعض الشروط يف نيل الشهادة تكميليحبثهذه 

البريّة" المحسنات المعنوية من مدح خير سورابايا. ووضعتها الباحث حتت املوضوع 
للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي"صلى اهللا عليه وسلم في سمط الدرر

أسئلة البحث.ب
اليت سوف حياول الباحث اإلجابة عليها فهي:أما أسئلة البحث 



٤

ما هو مسط الدرر؟.١
مسط الدررصلى اهللا عليه وسلم يفالربيّةما نوع احملسنات املعنوية من مدح خري .٢

للحبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي؟
صلى اهللا الربيّةكيف يعرب احلبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي مدح خري .٣

مسط الدرر؟عليه وسلم يف

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

مسط الدرر.ملعرفة.١
مسط صلى اهللا عليه وسلم يفالربيّةملعرفة نوع احملسنات املعنوية من مدح خري .٢

الدرر للحبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي.
صلى الربيّةنواع يعرب احلبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي مدح خري ملعرفة أ.٣

مسط الدرر.اهللا عليه وسلم يف

أهمية البحث.د
تأيت أمهية البحث مما يلي:

لتدريب  أن يكون الباحث عارفا وعاملا يف اللغة العربية، خاصة يف األدب و .١
احلبشي.مسط الدرر للحبيب علي بن حممد بن حسنيكفائتها فيما يشمل يف

مسط الدرر للحبيب صلى اهللا عليه وسلم يفيّةالرب لفهم األفكار عن مدح خري .٢
علي بن حممد بن حسني احلبشي.

ليجعل هذا البحث من إحدى املراجع احملتاجات جلميع الطالب يف جامعة .٣
سونن امبيل االسالميه االحكوميه سورابايا.



٥

توضيح المصطلحات.ه
املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، يوضح الباحث فيما يلي 

وهي:
احملسنات املعنوية: ه.١

. ٥حسنت اللفظ تبعا
الق النفسية، كرجاحة اء على ذي شأن مبا يستحسن من األخدح: هو الثنامل.٢

الصفات عريقة فيه ويف قومه، وتعداد العقل والعدل والعفة والشجاعة، وأن هذه 
حماسنه اخللقية كاجلمال وبسطة اجلسم، وساع املدح عند ما ابتذل الشعر واختذه 

٦الشعراء مهنة.

صلى اهللا عليه وسلم: هو أحد من أمساء رسول اهللا صلى اهللا عليه يّةالرب خري .٣
وسلم

مسط الدرر للحبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي: هو كتاب شريف.٤
له من أخالق وأوصاف بية يف أخبار مولد خري البشر ومامكتوب باللغة العر 

وسري من أنفاس قطب الوجود سيدنا وموالنا اإلمام خليفة خري األنام اإلنسان 
الكامل املوصل الواصل العارف باهللا احلبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي 

قدس اهللا سره ونفعنا به أمني.

تحديد البحث.و
يركز حبثه فيما وضع ألجله واليتسع إطارا وموضوعا فحدده الباحث يف ضوء لكي 

ما يلي:

.٢٦٢ص ،البالغةجواهرأمحد،السيداهلامشي،٥

.٥٧ص:،وتارخيهالعريباألدبيفالوسيطبك،عناينمصطفىوالشيخأمحدالشيخاإلسكندي،٦
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عناصر البالغة. أراد نظرا اىل حدود قدرة الباحث ووسع جمال البحث وكثرة.١
لتورية واملقابلة حتديد حبثه من بعض عناصر احملسنات املعنوية، منها االباحث 

مسط الدرر للحبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي.والطباق يف
ال يبحث مجيع يف مسط الدرر للحبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي، ولكن .٢

مسط الدرر األخري يففصل األول إىل فصل الباحث حيدد يف هذا البحث من 
.للحبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي

الدراسات السابقة.ز
البحث هو األول يف دراسة املولد مسط الدرر للحبيب اليدعي الباحث أن هذا 

علي بن حممد بن حسني احلبشي فقد سبقته در اسات يستفيد منها ويأخد منها أفكارا. 

ابقه من الدراسات يف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما س
الدراسات:

سييت أزيرة "أنواع القافية يف نظم مسط الدرر للحبيب علي بن حممد بن حسني .١

م.٢٠٠٥سوراباي إندونيسا، سنة 
عقدة الرافقة "الكالم اخلربي واإلنشائي يف نظم مسط الدرر للحبيب علي بن .٢

حممد بن حسني احلبشي" حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة 

م.٢٠٠٩االحكوميه سوراباي إندونيسا، سنة 
حممد صفيان "احملسنات اللفظية يف كتاب مسط الدرر لعلي بن حممد بن حسني .٣



٧

م.٢٠٠٥سوراباي إندونيسا، سنة 
ر زنيدة "األوزان العروضية يف نظم مسط الدرر للحبيب علي بن حممد ليليس نو .٤

م.٢٠٠٥سوراباي إندونيسا، سنة 
هذه البحوث الرابعة تناولت مسط الدرر للحبيب علي بن وبعد الحظ الباحث أن 

حممد بن حسني احلبشي من جوانب خمتلفة حيث تناوهلا البحث األول من ناحية أنواع 
القافية يف نظم، والثاين من ناحية الكالم اخلربي واإلنشائي يف نظم، والثالث من ناحية 

ية يف نظم وهذه البحوث الرابع احملسنات اللفظية، الرابعة من ناحية األوزان العروض
ختتلف عن هذا البحث الذي يقوم به الباحث حيث أن األخري تناول املولد مسط الدرر 

سني احلبشي من ناحية بعض عناصر احملسنات املعنوية، للحبيب علي بن حممد بن ح
.منها التورية واملقابلة والطباق


