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 الفصل األّول
 أساسيات البحث

 أ.مقّدمة     
 النفس ىف يؤثر نثر أو شعر كل واألدب 1.الفٍت النثر و الشعر ىو األدب

 لكلمة إن. 2مجيل بأسلوب ذيلة الر عن يبعد و الفضيلة إىل يدعو و اخللق ويهذب
 الذى اجليد الكالم وىو اخلاص بادلعٌت األدب أحدمها:  سلتلفُت معنيُت األدب
 والثاين. نثرا أم شعرا الكالم ىذا كان سواء, فنية لذة وسامعو قارئو نفس يف حيدث
. الكتب يف ويكتب, الكالم يف يصور الذي العقلي االنتاج وىو العام بادلعٌت األدب

 يصور كالم ألنو, العام بادلعٍت أدب الرياضة ىف أو الطبيعة ىف أو النحو ىف والكتاب
 أومساعو أثناءقرائتو نفسك ىف أحدث سواء, ادلعرفة أنواع من اإلنساىن العقل أنتجو ما

 من ادلعٌت عن عرب ما ىو تعريفو إىل اليوم نظرنا إذا واألدب 3.حيدثها ال أم لذة ىذه
 من أو اجملتمع واقع من الفكرة. فكرة ىو أخرى بعبارة أو مجيل بأسلوب احلياة

 عن هبا معربا األمة، ىذه أديب يقدمها اليت الكتابية اآلثار رلمل وىو أحالمو،
 .4وآماذلا وأحالمها، طموحها

 الكالم ىو األدباء من احملققُت عند فالشعر .فٍت نثر و شعر ,نوعان واألدب
 بوزن مرتبطا ليس ما والنثر. البديع اخليال صور عن غالبا ادلعرب ادلقفي ادلوزون الفصيح

 اإلنشائى األدب, األول:  قسمُت إىل ينقسم ادلوضوع جهة من واألدب 5.قافية وال
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 و األديب النقد يكون أن الوصفى األدب, الثاىن. شعرا أو نثرا يكون أن إما وىو
 6.األديب التاريخ

 التعرب يكون و األفكار و ادلقاصد و العواطف عن وسيلة ىو واألدب
 ىو األدب أن الدين شهاب الدكتور شرحو قد و. اإلنفعال عن الصادرة باحلركات

 يرتب من ىناك. بًتتيبو يتعلق انتاجو و اللغة بوسائل األدباء استخدم الذي الفن
 و بادلسرحية يسمى احلوار بضغط يرتب من ىناك و بالشعر يسمى األصوات بضغط
 7.القصة أو باحلكاية يسمى الكتابة بضغط يرتب من ىناك

 ادلغنون بو يتغٌت للشعر معرضا طرهبم و مسرىم يف العرب رلالس وكانت
 ويعتمد. الغوامض حتللها أو غامضة والعواطف العاطفة خياطب األدب أن. واجلوارى

 إثارة إىل باألدب ويقصد. األثاره الكلى الًتكيب يف عليو ويعتمد اخليال على
  8.والسامعُت القراء قلوب يف االنفعاالت

 حىت اجلاىلي العصر منذ الشعر صناعة يف العربيون األدباء يرغب الشعر، ويف
 توجد أن وبالطبع. عندىم األدبية األعمال أشهر الشعر فصار احلديث العصر

 العمل انقسام أن   نفهم كما.أشعارىم يف األخرين والشعراء الشاعر بُت اخلصائص
 ىو الداخلية العناصر أما اخلارجية، العناصر و الداخلية العناصر ومها قسمان، األدىب

 أما و. 9األسلوب و اخليال و العاطفة و ادلوضوع من األدب عن تتكلم اليت العناصر
 من يعد ال لكنو و األديب الفن خارج تكون اليت العناصر أحد فهو اخلارجية العناصر
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 لؤلدب، ادلعنوية زلسنات اخلارجية العناصر أن ويقال. األديب الفن نظام يف ادلؤثرات
 11.األديب العمل إنشاء إىل ادلؤدية العاملة ىي العناصر ىذه أن العلماء بعض يقول و

 احلفر وىي الرفيعة، اآلداب العرب يسميها اليت اجلميلة الفنون والشعرمن
. بارزة يصورىا فاحلفر الطبيعة، مجال تصوير إىل ومرجعها. والشعر وادلوسيقى والرسم
 ويعرب باخليال يصورىا والشعر وااللوان، واخلطوط باألشكال مسطحة يصورىا والرسم

 حلقائق ظاىرة صور ىو أو النفس لغة فهو باأللفاظ إليها وارتياحنا هبا إعجابنا عن
 وىي وادلعاين، باأللفاظ الطبيعة مجال عن يعرب وىو  كالشعر وادلوسيقى. ظاىرة غَت
 11.واحد شيء األصل يف وكالمها واألحلان، باألنغام عنو تعرب

 أدب ىذا كل ادلمتازة والقصة ادلؤثرة واخلطبة البارعة وادلقالة الرائعة فالقصيدة
 حُت جتدىا اليت كاللذة فنية لذة فيو فتجد تسمعو تقرؤه اذا ألنك, اخلاص بادلعٌت
 فهو, البديع والتمثال اجلميلة الصورة ترى وحُت, ادلوسيقى وتوقيع ادلغٌت غناء تسمع

 12.نفسك يف اجلمال تقدير ملكة وديس وشعورك وحسك بذوقك يتصل اذن

 مبلغو فيو النظم وكان. ونثر نظم ومها نوعُت من يتكون الدرر مسط نص يف
 مضمون أن, ثانيا.  فصال عشر مجسة اىل فينقسم نثره وأما. بيتامثانية ومخسُت 

 و النظم مضمون ومها نوعُت علي مشتمل الدرر مسط نص يف الواردة الكلمات
 اهلل رسول دليالد التشكر و ادلدح علي حيتوى النظم مضمون وكان. النثر مضمون

 وحياتو مولده قصة على حيتوى وكذلك. العامل ىذا يف وسلم عليو اهلل صلى زلمد
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 التاريخ كتاب ىو" الدرر مسط" قصيدة إن   13.وفاتو وموضع اهلل سبيل يف وجهاده
 تالوتو يف يرغبون خاصة اإلندونيسيُت ادلسلمُت وبعض العربية باللغة ادلكتوب النبوي

 شكل على يتكون وىو أسبوعيا أو يوميا مجاعة، أو كان منفردا أشعاره وتنشيد
 وكتبو. األدبية البيانية اجلميلة الطيبة الكلمات من كثَتا يتضمن الذي والنثر الشعر

 حياة تاريخ فيها حيكي. تعاىل الل و رحم احلبشي حسُت بن زلم د بن علي احلبيب
 سَتة فيها تذكر مث إليو وادلدائح واألدعية وأصحابو سل م و عليو الل و صلى الن يب

 يف ادلطبوعة الكتب ادلسلمون يقرأ, الوفاة حىت الوالدة من سَتتو لذكرى قرأت. حياتو
 عليو الل و صل ى زلم د شفاعتو لنيل النيب مولد شهر يف السيما, خاص ة مجعي ات

 :الناظم قال, وسل م

 14أحمد المصطفى بوجود #       ابتهاجا الكون أشرق

 يا النيب على يصلون ئكتو ومآل اهلل إن:  الكرًن القرأن يف تعاىل الل و وقال
 15.تسليما وسلموا عليو صلوا آمنوا الذين أيها

 يف العلويُت إمام احلبشي حسُت بن زلمد بن علي احلبيب ادلؤلف وكان
 يوم يف الشهَتة دين موت حبضر" قسم" ببلدة ولد. عصره يف الشيوخ وشيخ زمنو
 سيدنا إىل بالنسبة صغَتة دلدينة قسم واسم ـ ه1259 سنة شوال من 24 مجعة
 الثاين ربيع من العشرين يف األحد يوم وفاتو 16(.قسم خالع) علوي بن علي

 خاصة اإلندونيسيُت ادلسلمُت وبعض جد ا، مشهور" الدرر مسط"  ىـــ 1333
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 موليد اخبار يف" الدرر مسط" بادلوضوع الصغَت الرسالة يعٌت تالوتو يف يرغبون
 حسُت بن زلمد بن علي للحبيب "وسَت واوصاف اخالق من ومالو البشر خَت

 17".احلبشي

 قصيدة يف الدخلية العناصر عن تبحث أن الباحثة أن تريد ، فلذلك
 العاطفة و ، وفيهاادلوضوع اجلميلة الطيبة الكلمات تضمن ألهنا" الدرر مسط"

 . واألمانة واخليال

 البحث أسئلة . ب
 :  فهي عليها االجابة الباحثة حتاول سوف اليت البحث أسئلة أما

 بن زلمد بن علي للحبيب "الدرر مسط" قصيدة يف الداخلية العناصر ىي ما .1
  ؟ احلبشي حسُت

 البحث أهداف . ج

 : يلي كما يف حتقيقها اىل البحث ىذا يسعي اليت البحث أىداف أما

 بن زلمد بن علي للحبيب" الدرر مسط" قصيدة يف الداخلية العناصر دلعرفة .1
 . احلبشي حسُت

  البحث أهمية. د

 : وعمليا نظريا يعٍت مزايا تقدًن البحث ىذا أمهية تأيت     
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 اللغة مراجع يف خاصة اإلسالمية للجامعة ادلراجع لزيادة:  النظرية الفوائد .1
 اآلدب بالبحث يتعلق الذي العلمى البحث يف ومساعدهتم وأدهبا العريبة

 زلمد بن علي للحبيب الدرر مسط قصيدة يف  الدخلي ة العناصر عن وخاصة
  مرجع ويشَت فيها، التوسع أو اعتبار جيعل أن وديكن. احلبشي حسُت بن
 .شلاثل دراسات إىل

 عناصر عن للقارئ فكرة تعطي أن البحث ىذا ديكن:  العملية الفوائد .2
 . عنها حقا يفهم أن للقارئ ديكن ادلستقبل يف أنو ذلك حيت   الدخلية

 المصطلحات توضيح. ه

 عنوان صياغة منها تتكون اليت ادلصطالحات يلي فيما الباحثة توضح
 :وىي البحث، ىذا

  العاطفة العناصر فيها تبحث اليت األدبية العناصر ىي:  الدخلية العناصر .1

 18.األسلوب و ادلوضوع او الفكرة و اخليال و  

  االعراب، من لو الزلل الس كون علي مبٍت   جر حرف :   يف .2

  و 19,الظرفي ة عليو تدل   وشل ا. والضمَت ظاىر اسم جير  
 21.اجملازية  

  العربيةللقصة باللغة مكتوب شريف قصيدة ىو: الد رر مسط قصيدة   .3

 النيب وسَت وأوصاف أخالق من ومالو البشر خَت دمول
 بن علي احلبيب كتبو وقد. وسل م عليو اهلل صل ى زلم د
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 من يتكون الدرر مسط نص يف .احلبشي حسُت بن زلمد
مثانية  مبلغو فيو النظم كان و. نثر و نظم ومها نوعُت

.  فصال عشر مجسة اىل فينقسم نثره وأما. بيتا ومخسُت
 الدرر مسط نص يف الواردة الكلمات مضمون أن, ثانيا

 مضمون و النظم مضمون ومها نوعُت علي مشتمل
 21.النثر

  إمام و الكتاب مؤلف من ىو:  احلبشي حسُت بن زلمد بن علي احلبيب .4

 ببلدة ولد. عصره يف الشيوخ وسيخ زمنو يف العلويُت
 من 24 األربعاء يوم يف الشهَتة دين موت حبضر" قسم"

 صغَتة دلدينة قسم واسم 22ـ ه1259 سنة شوال
 وفاتو(. قسم خالع) علوي بن علي سيدنا إىل بالنسبة

 .ىـــ 1333 الثاين ربيع من العشرين يف األحد يوم
 البحث تحديد. و

 فحددتو وموضوعا إطارا يتسع وال ألجلو وضع فيما حبثها يركز لكي
 :يلي ما ضوء يف الباحثة

 بن علي للحبيب" الد رر مسط" قصيدة ىو البحث ىذا يف الدراسة موضوع أن .1
 . احلبشي حسُت بن زلمد
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:  ىي و الدخلية العناصر يعٍت األدبية الدراسة يف يركز البحث ىذا أن  .2
 .األسلوب ، اخليال ، العواطف ، ادلوضوعات

  السابقة اتالدراس. ز

 بد فال ذلك إىل وبالنسبة. مكتبي ة دراسة التكميلي البحث ىذا كان 
 الباحثة رأت و. قبل من ادلوضوع هبذا تتعلق اليت أوادلراجع الكتب تدرس أن للباحثة

 تفت ش أن بعد ولكن. قبل من يبحث مل التكميلي البحث ىذا من ادلوضوع هبذا
 موضوعة الباحثة وجدت السابقة، للطلبة ادلاضي التكميلي البحث مجيع الباحثة
 جهة من للباحث التكميلي بالبحث سلتلف ولكنو" الدرر مسط" كتاب يف واحدا

 : وىي البحث،

 بن علي للحبيب الدرر مسط نظم يف العروضية األوزان" زنيدة نور ليليس .1
 اللغة يف البكالوريوس شهادة لنيل قدمتو تكميلي حبث" احلبشي زلمد

 امبيل سونن جامعة اآلداب كلية وادهبا العربية اللغة قسم وآدهبا العربية
 .م2115 سنة إندونيسا، سوراباي االحكوميو االسالميو

 بن زلمد بن علي للحبيب الدرر مسط نظم يف القافية أنواع"  أزيرة سييت .2
 اللغة يف البكالوريوس شهادة لنيل قدمتو تكميلي حبث" احلبشي حسُت
 امبيل سونن جامعة اآلداب كلية وادهبا العربية اللغة قسم وآدهبا العربية

 .م2115 سنة إندونيسا، سوراباي االحكوميو االسالميو
 السدوي لنوال الطبيبة مذكرات الرواية يف الدخلية العناصر"  ، فوروانيت يٍت .3

 قسم يف وأدهبا العربية اللغة يف S1 شهادة لنيل قدمو تكميلي حبث ،"
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 احلكومة اإلسالمية أمبيل سونن جامعة األداب كلية وأدهبا العربية اللغة
 .  م 2112  سنة إندونسيا سورابايا

 تكميلي حبث "احلكيم لقمان قصة يف الداخلية العناصر" سومة عزة نورة .4
 وأدهبا العربية اللغة شعبة يف وأدهبا العربية اللغة يف األوىل الدرجة لنيل قدمو
, إندونيسيا سورابايا احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة اآلداب كلية
 .م2113 سنة

 من الدرر مسط قصيدة تناولت السابقة البحوث ىذه أن الباحثة الحظت 
 من و  العروضية األوزان من الثاين و األول البحث تناوذلا حيث سلتلفة جوانب
 العناصر فهي أدبية دراسة ناحية من الرابع و الثالث وتناول, القافية أنواع  الناحية

 لنوال الطبيبة مذكرات الرواية يعٍت للبحث موضوعو من خيتلف ولكن الداخلية
 البحث ىذا عن ختتلف الثالثة البحوث وىذه. احلكيم لقمان قصة يف و السدوي

 مسط" قصيدة يف الداخلية العناصر تناول األخَت أن حيث الباحثة بو تقوم الذي
 .  احلبشي حسُت بن زلمد بن علي للحبيب" الدرر

 


