
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الربع
  اخلامتة

 اإلستنباط -١



بعد أن حبثت الباحثة يف البحوث السابقة وصلت إىل اإلستنباط فيما 
  :يلي

د هو الشاعر من الشعراء الصوفيني عبد اهللا بن علوي احلدااحلبيب إن 
 باحلكمة – أي رحالته –الذي اشتهر عنه أنه دعا إىل اهللا بفمه وقدمه 

  .واملوعظة احلسنة وقد جعل اهللا الربكة يف أوالده وتالميذه ومؤلفاته
 هللا تعاىل  القصيدة حتتوى فيها املناجاة  هي" املناجاة "قصيدة ال إن 

بالء بتحصري القلب والرقة ريد من جلب املنفعة أو دفع املضرة ورد العما ي
انة واخلشوع وتعلق القلب باهللا تعاىل الىت وضعها احلبيب عبد اهللا بن واإلستك

علوي احلداد بأسلوب معرب وبرهان مؤثر، وتكون هذه القصيدة من إحدى 
 .أدعيته شعرا
بأسلوب " املناجاة"دته  احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد يعرب قصيكان

تكون األساليب البالغية يف . متنوعة إما بصور املعانية أو البيانية أو البديعية
من ناحية علم املعاىن تتكون من الكالم اخلربى والكالم " املناجاة"القصيدة 

 :اإلنشائ والقصر والفصل والوصل واإلطناب وهي
يل إىل اخلرب اإلبتدائي فائدة على مي" املناجاة"الكالم اخلربي يف قصيدة  •

، 9، 8، 6، ۵، 4، ٣، ١إظهار الضعف واخلشوع، كما يف البيت 
١٣، ١٢، ١١ ،14 ،١۵ ،18 ،٢٣، ٢٢، ٢١ ،26 ،27 ،28 ،
29 ،٣٣، ٣٢ ،34 ،٣۵ ،36 ،40 ،41 ،42. 

مييل إىل النداء وفائدته على " املناجاة"الكالم اإلنشائي يف قصيدة  •
 85 البعيد إشارة على علو مرتبته واألمر يفيد على ترتيل القريب مرتلة



، ١٣، ١٠، ٩، ٧، ٦، ۵، ٣، ٢، ١الدعاء واملدح، كما يف البيت 
٢، ٢٤، ٢١، ١٩۵ ،٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٧. 

مييل إىل التقدمي مبا حقه التأخري ويستعمل " املناجاة"القصر يف قصيدة  •
صفة باعتبار النوع قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على 

. طرفيه مث يستعمل قصر احلقيقى أو اإلضاىف باعتبار احلققة والواقع
وأما النوع اإلضايف باعتبار على حسب حال املخاطب قد تكون قصر 

 .٢٦، ٢٢، ٢١، ١١، ١،٦ القلب أو التعيني، كما يف البيت
يقع على أربعة مواضع، األول التوسط " املناجاة"الفصل يف قصيدة  •

الني مع عدم وجود املانع من الوصل والثاين كمال اإلتصال بني الكم
والثالث شبه كمال اإلتصال والرابع اجلملة اإلوىل حكم إعرايب 

، ٨، ٦، ۵، ٤، ٣، ١وتشرك اجلملة الثانية من احلكم، كما يف البيت 
١, ١٤، ١١، ٩۵ ،٢، ٢٤۵ ،٣٧، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٦ ،
٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨. 

مييل إىل كمال اإلتصال جبانب أنه يعربها " املناجاة"قصيدة الوصل يف  •
مبواضع أخرى مثل شبه كمال اإلتصال والتوسط بني الكمالني مع 

، ١٤، ١٣، ١١، ١٠، ٧، ١كما يف البيت , وجود املانع من الوصل
١۵ ،٣، ٢٩، ٢٨، ٣٤، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٦۵ ،٣٦ ،
٣٩، ٣٨، ٣٧ . 

مييل إىل التكرار للتوكيد، كما يف البيت " جاةاملنا"اإلطناب يف قصيدة  •
٣ ،۵ ،١٣، ٩. 

من ناحية علم البيان وهي " املناجاة"وكانت األساليب البالغة يف قصيدة 
واجملاز اللغوى املستخدم هنا اإلستعارة وتكون من تلك . اجملاز اللغوي



 القصيدة على ثالثة أقسام وهي مكنية وأصلية ومرشحة وعالقتها مشاهبة مث
  . ٤٠، ٣٩، ٢٢القرينة لفظية، كما يف البيت 

من ناحية علم البدييع وهي " املناجاة"وأما األساليب البالغية يف قصيدة 
  :اجلناس والسجع والطباق واملقابلة 

مييل إىل اجلناس الناقص أو غري التام بسبب " املناجاة"اجلناس يف قصيدة  •
، ١٩، ١٨، ١٧ت خمتلفة يف نوع احلروف أو شكلها، كما يف البي

٣٨، ٣٧، ٢١.  
مييل إىل سجع املطرف وسجع املتوازي، " املناجاة"السجع يف قصيدة  •

، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ۵، ٤، ٣، ٢، ١كما يف البيت 
١، ١٤۵ ،٢، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦۵ ،
٣، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦۵ ،٣٧، ٣٦ ،
٤٢ ،٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨. 

مييل إىل طباق اإلجياب، كما يف البيت " املناجاة"الطباق يف قصيدة  •
٤٢، ٣٠، ٢٦. 

مل توجد إال مقابلة بني صفتني من صفات " املناجاة"واملقابلة يف قصيدة  •
 .٣٦، ٣۵اهللا تعاىل، كما يف البيت 

  اإلقتراحات  -٢
عاىل بعة هذه الرسالة وحبثها بعون اهللا تالباحثة ىف متالقد فرغت 

أن تنفع هذه الرسالة ملن قرأها خاصة ملن يقلب نظرته  وترجو. وهدايته
زيد خزائن وكذلك رجت الباحثة أن ت. إىل حبث األساليب البالغية



يث أساليبيه  من ح"املناجاة"قصيدة الائص الشعر ىف البحوث عن خص
  .وأغراضه ومعانيه

وهلذا . قصانومازالت هذه الرسالة بعيدة عن الكمال والختلو عن الن
أزكت الباحثة على من أراد التعمق ىف هذا املوضوع ليتعمق فيها يتعلق 

  .قصيدة املناجاةالباألساليب البالغية أو ب
من  الباحثة أن تفضل شكرها ملن يعني ىف كتابتها وأخريا أرادت

جيستري األستاذ أغوس أديطىن املاتيذ والزمالء واألحباء وخاصة إىل األسا
جزا هم  . ىف امتام كتابة هذه الرسالةباحثة ويعطى اهتمامهالذى يشرف ال
   .اهللا أحسن اجلزاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




