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  ولألالباب ا
 مةاملقد

  
م والسالوالصالة .  مل يعلمد هللا الذى علم بالقلم علم اإلنسان مااحلم

  .حممد وعلى آله وأصحابه  مصابيح الظالمنا  سيدعلى
ساليب البالغية يف األ" رسالة جامعية حتت املوضوع  هذهوبعد،  

 مكتوبة لالستيفاء على دادللحبيب عبد اهللا بن علوي احل" املناجاة" قصيدة ال
ية اآلداب التابعة يف كل) ١s(عية االوىل بعض الشروط يف نيل الشهادة اجلام

  .للجامعة اإلسالمية احلكومية سونن أمبيل سورابايا
وقبل الوصول إىل الغاية املقصودة الىت تتعلق مبا حتتويه هذه الرسالة   

  . ينبغي الباحثة أن توضح ما يتعلق هبذه الرسالة
  

  ية البحث خلف  .أ 
 إذا وصل قال بلغ فالن مراده يالبالغة يف اللغة الوصول واإلنتهاء 

 وبلغ الرجل . انتهى إليها ومبلغ الشيئ منتهاه إذاإليه، وبلغ الركب املدينة
والبالغة يف اإلصطالح ١، يف نفسهإذا أحَسن التعبري عما: بليغ بالغة فهو 

ة فصيحة، هلا يف نفس أثر تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيح
خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه، واألشخص الذين 

 األديب عن مجال أبرز  وأما األساليب البالغية هي األسلوب٢خياطبون،

                                                 
 ٢٩—٢٨. ص) ١٩٩٤جمددة، بريوت، دار الفكر (جواهر البالغةأمحد اهلامشي،  ١
توآو آتاب الهدایة، الطبعة : سورابایا( ،البالغة الواضحة البيان والمعاني والبدیععلي الجارم ومصطفي أمين،  ٢

 ١٢. ص) ١٩٢الخامسة عشرة، 

 



صفاته، وأظهر مميزاته، ومنشأ مجاله ما فيه من خيال رائع، وتصوير دقيق، 
وتلمُّس لوجوه الشبه البعيدة بني األشياء، وإلباس املعنوّي ثوب احملسوس، 

   ٣.وإظهار احملسوس يف سورة املعنوّي
املعاين والبيان والبديع ولكٍل منها : والبالغة تنقسم إىل ثالثة أقسام

أقسام وأغراض ملعرفة سر البديع واجلمال من القرآن أو اخلطابة أو 
  . األشعار أو القصائد وغري ذلك

ومن القصائد اليت هلا بالغة الكالم من املعاين والبيان والبديع هي 
 بيب عبد اهللا بن علوي احلداد احلسيىن الشافعى،للح" املناجاة"القصيدة 

 إىل اهللا بفمه ا اشتهر عنه أنه دعىهو الشاعر من الشعراء الصوفيني الذو
 وقد جعل اهللا الربكة معّبر وبرهان مؤثر، بأسلوب – أى رحالته–وقدمه 

لقبول أوراده وأشعاره خاصة الميذه ومؤلفاته، وتلقت األمة بايف أوالده وت
  ٤.عن األسلوب البالغيوال تطلق 

كانت هذه القصيدة هلا مميزات عظيمة وهي قصيدة جذابة مجيلة 
األسلوب والبالغة، رائعة التراكيب مشتملة على النواحي اللغوية والفنية 

 أن هذه ولذا عربت الباحثة. وعظيم األفكار الصوفية يف احلب اإلهلي
 .القصيدة مهم حبثها نظرا إىل منافعها الكبرية

واألساليب البالغية من إحدى الطرائق اليت سلكها الفرد للتعبري عن 
فمعرفة  األساليب البالغية من املعاين والبيان والبديع . األفكار أو املشاعر

هللا للحبيب عبد ا" املناجاة"من أهم األمور ملعرفة بالغة الكالم يف القصيدة 
  . بن علوي احلداد

                                                 
 ١٢. ، صعالبالغة الواضحة البيان والمعاني والبدیعلي الجارم ومصطفي أمين،  ٣
١٧٣٣  ٤websitehttp://www.ghrib.net/vb/shawthread.php?t  



هذه رسالة موجزة مقدمة الستيفاء بعض الشروط يف نيل الشهادة 
)١s( ووضعتها .  باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونن أمبيل سورابايا

للحبيب " املناجاة"األساليب البالغية يف قصيدة "الباحثة حتت املوضوع 
  .عبد اهللا بن علوي احلداد

  
  قضايا أساسية   .ب 

  ؟  احلبيب عبد اهللا بن علوي احلدادف ترمجة حياةكي) ١
  ؟" املناجاة"قصيدة الكيف حملة عن ) ٢
 ؟" املناجاة"قصيدة الكيف األساليب البالغية يف ) ٣
  

  افتراض علمّي  .ج 
 إىل اهللا  بن علوي احلداد شاعرا صوفيا وداعياكان احلبيب عبد اهللا. ١

 .ةحلكمة واملوعظة احلسنتعاىل بقوله وفعله با
هي إحدى القصائد الشعرية املشهورة ألفها " املناجاة"القصيدة . ٢

احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد، حتتوي فيها عظيم األفكار 
  .الصوفية يف احلب اإلهلي واملناجاة إىل اهللا تعاىل

للحبيب عبد اهللا " املناجاة"قصيدة الكانت األساليب البالغية يف . ٣
 علم املعاىن هي الكالم اخلربي والكالم بن علوي احلداد من ناحية

 ومن ناحية علم اإلطناباإلنشائ والفصل والوصل والقصر و
 ومن ناحية علم البديع فهي اجلناس اجملاز اللغوي،البيان هي 
 .  والطباق واملقابلةوالسجع



  توضيح املوضوع وحتديده  .د 
  :أللفاظ من املوضوع فيما يلي تبني الباحثة معاىن ا  

 ٥لغة هو مبعىن الطريق،: مجع من األسلوب : يب الاألس -
املعىن املوضوع يف ألفاظ مؤلفات على صورة تكون : واصطالحا

. أقرب لنيل الغرض املقصود من الكالم واألفعال يف نفوس سامعية
ري عن واملراد من هذه الرسالة هي الطريقة  اليت سلكها الفرد للتعب

  . أفكاره أو مشاعره
تأدية املعىن : واصطالحا البالغة لغة الوصول واإلنتهاء: البالغية -

اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف نفس أثر خالب، مع 
مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه، واألشخص الذين 

 ٧. والياء نسبة والتاء املربوطة صفة املؤنث٦.خياطبون
 ٨.و عشرة أبياتمجعه قصيد وقصائد، ماجاوز سبعة أ: القصيدة  -
ساّره مبا :  لغة جنا ينجو جنًوا وناَجى مناجاةً وجناء الرجل :املناجاة  -

واإلسم النجوى تناَجى تناجًيا . يف فؤاده من األسرار أو العواطف
" املناجاة"و. خصه مبناجاته اا اختذه جنّيا: تساّر و الرجل : القوم 

يؤلفها  القصيدة من القصائد الشعرية اليت من موضوعات يف فصل
 حتتوي فيها عظيم احلبيبب عبد اهللا بن علوي احلداد املشهورة

 .األفكار الصوفية يف احلب اإلهلي واملناجاة إىل اهللا تعاىل

                                                 
 ٢٩—٢٨. ص جواهر البالغةأمحد اهلامشي،  ٥
 ١٢. ، صالمعاني والبدیعالبالغة الواضحة البيان وعلي الجارم ومصطفي أمين،  ٦
 ٤٩.ص) ٢٠٠٤, الطبعة الخامسة, دار الكتب العلمية: بيروت(جامع الدروس العربية , المصطفى الغالیينى ٧
 ٦٣٢.  ص،املنجد يف اللغة واإلعالملويس مألوف،  ٨



هواإلمام العالمة الداعى إىل اهللا : احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد  -
تعاىل بقوله وفعله قطب اإلرشاد احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد 

ولد رضي اهللا " املناجاة"قصيدة  الوهو صاحب.  الشافعىاحلسيىن
 ٥عنه بالسبري من ضواحى مدينة ترمي حبضر موت ليلة اخلميس 

 ذى القعدة  احملرم ٧وتويف ليلة الثالثاء  . ـه١٠٠٤صفر سنة 
 ٩.ـه١١٣٢سنة 

ئد الشعرية كتاب يشتمل على مجع القصا: القصائد املباركة  -
 .املشهورة من شعراء العريب اليت مجعها ورتبها حممد مصباح املنري

ويف هذه الرسالة اجلامعية تبحث الباحثة يف ترمجة احلياة 
للحبيب عبد اهللا بن علوي احلداد من نشأة حياته وثقافته ومؤلفاته 

" املناجاة"ودعائه شعرا مث اختذت الباحثة تبحث يف حملة القصيدة 
لفها احلبيب من ناحية البالغة أي املعاين والبيان والبديع مث اليت أ

  .أتت بتقدمي حتليلها تفصيال
  

  أسباب اختيار املوضوع  .ه 
ن أحد شعراء العرب الذي كان إن احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد م) ١

مة املليئة بتعاليم الصوفية النافعة لأل" املناجاة"ا بقصيدته معروف
  .اإلسالمية

                                                 
٩ Websitehttp://www.wikipedia.org 



دة جذابة مجيلة األسلوب والبالغة، رائعة ذه القصيدة هي قصيه) ٢
النواحى اللغوية والفنية وعظيم األفكار التراكيب فيها مشتملة على 

  . ب اإلهلياحلالصوفية يف 
ة الشعر البيان والبديع وسيلة لكشف مجالإن علم البالغة من املعاين و) ٣

  .ي احلدادللحبيب عبد اهللا بن علو" املناجاة"قصيدة اليف 
  

  األهداف اليت تريد الباحثة الوصول إليها  .و 
  . علوي احلداداحلبيب عبد اهللا بنمعرفة ترمجة حياة ) ١
  "املناجاة"الكشف عن حملة القصيدة ) ٢
للحبيب عبد اهللا بن " املناجاة"قصيدة الكشف األساليب البالغية يف ) ٣

  .علوي احلداد من ناحية علم املعاىن والبيان والبديع
  

  دراسة سابقة   .ز 
قد وجدت الباحثة يف املكتبة حبثا عن األساليب البالغية قبله وهو 

اليت كتبتها جويرية سنة " األساليب البالغية يف شعر املدح للنابغة الذبياين"
يف هذه الرسالة اجلامعية كتبت جويرية عن األساليب البالغية .  م٢٠٠٠

اليت كتبتها هذه " املناجاة"يدة يف شعر النابغة الذبياين ليست يف القص
  . الباحثة

  
  
  



  مناهج البحث   .ح 
و الطريقة اليت استعملتها الباحثة يف مجع املنهج يف هذا البحث ه

ويف هذا البحث . حتاج إليها إلجابة املسائليت ُتاألدلة وحتليل البيانات ال
  )stylistika(استعملت الباحثة النظرية البالغية 

  
  وادطريقة مجع امل. ١

 هي التفكري )Library Research( ةإن هذه الدراسة دراسة مكتبي
العلمى الذي يقوم على نتائج الدراسة اليت تغترق من الكتب املشهورة 

مصادر البيانات يف أما و. ومتأل التفكري أو الرواية من وجوه املفكرين
 فاملصادر ١٠.هذه البحث تنقسم إىل املصادر األولية واملصادر الثانوية

واملصادر . صباح املنريحملمد م" القصائد املباركة"األولية هي كتاب 
  .ي كتب أخرى هلا عالقة باملوضوعالثانوية ه

  :ني ومها وهلذا سلكت الباحثة طريقت
اد على ما وضعه العلماء من غري  وهي أخذ املوطريقة املباشرة، -

  .تبديل وال تغيري
 وهي أن تأخذ الباحثة املواد وجواهر الفكرة طريقة غري املباشرة، -

 ١١.اليت أوردها العلماء مع بعض تصرفات أو زيادات
 
  طريقة حتليل املواد. ٢

  :احثة يف التحليل و البحث على طريقتني سلكت الب
                                                 

١٠ Suharismi, Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, ٢٠٠٠), hlm. ٨٣ 
 ٦. نظام كتابة الرسالة يف كلية األدب، قسم اللغة القربية وأدهبا، ص ١١



مث تقدم وهي عرض املواد على ما أوردها العلماء : الطريقة البيانية  -
  رآءهاالباحثة التعليق وأ

ه الطريقة قد اعتمدت على أن الباحثة يف هذ: الطريقة التحليلية  -
 .ستنباطإلستقراء واإلاطريقة 

  
  طريقة البحث   .ط 

الكاملة من هذه الرسالة اجلامعية رتبت الباحثة النتيجة على ل يتحصلل
  : ا مسلسال على أربعة أبواب كما يليهذه البحوث ترتيب

سألة وقضايا مل على مقدمة و خلفية املتاملقدمة وهي تش: الباب األول 
 وتوضيح املوضوع وحتديده أساسية وافتراض علمّي

 وأسباب اختيار املوضوع واهلدف الذي تراد الوصول إليها
  .ودراسة سابقة ومنهج البحث مث خيتم بطريقة البحث

حملة عن ترمجة احلبيب عبداهللا بن علوي احلداد والقصيدة : الباب الثاين 
. وتقسم الباحثة هذا الباب على ثالثة فصول. املناجاة

الفصل األول حملة عن ترمجة احلبيب عبد اهللا بن علوي 
ائه شعرا احلداد والفصل الثاين يبحث يف مؤلفاته ودع
  .والفصل الثالث يبحث يف حملة القصيدة املناجاة

للحبيب " املناجاة" قصيدة  الاألساليب البالغية وحتليلها يف :  الباب الثالث
. حلداد وينقسم على ثالثة فصولعبد اهللا بن علوي ا

 التحليل من ناحية علم املعاىن، والفصل الفصل األول 



لتحليل الثالث هو ا يان وية علم البالثاىن  التحليل من ناح
  .البديعمن ناحية علم 

   .اخلامتة وهى اإلستنباط واإلقتراحات:  اآلخر هو الباب الرابع 
  قائمة املراجع
  امللحقات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




