
  
  
  
  

  الباب الثالث
  للحبيب عبداهللا بن علوى احلداد" املناجاة"األساليب البالغية ىف قصيدة 

  
اسبق ذكره أن هذا الباب يبحث ىف األساليب البالغية ىف قصيدة مب  

  .بن علوى احلدادللحبيب عبد اهللا " املناجاة"
الفن  وهو لغة الطريق أو" األسلوب"فرد إن األساليب مجع من صيغة امل

من القول أوالعمل وكذلك تأتى معىن السموخ ىف األنف أى اليلتفت ميينه 
 وذكر ىف املعجم املفصل ىف األدب أن األسلوب هو ١.واليسره يقال املتكربين

مها الكاتب ليبني رأيه أو يعرب عن موقفه بألفاظ مؤلفة على طريقة يستخد
صورة تكون أقرب لنيل الغرض املقصود من الكالم، وافعل ىف نفس قارئه 

  ٢.أوسامعه

لوصول واإلنتهاء يقال بلغ فالن وهى ا" البالغة"والبالغية من كلمة 
مراده إذا وصل إليه، وبلع الركب املدينة، إذا انتهى إليها ومبلغ الشيئ منتهاه، 

ن البالغة هى  وذكر ىف البالغة الواضة أ٣.واصطالحا هى وصفا للكالم فقط
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 والياء هنا ياء النسبة وإمنا ٤.تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة وضيحة
  .زيدت هذه احلرف إلظهار النسبة بني الكلمتني

 الباحثةلف الطرائق التقنية الىت يعتمدها وأما األساليب البالغية فهى خمت
هى ىف علم البالغة تتكون  فوصوال إىل التعبري اجلماىل عن أفكاره وأحاسيه،

وهذا مالئم بتقسيم البالغة ىف  ٥.من علم املعاىن وعلم البيان وعلم البديع
 اهلجرية ىف كتابه ٦٢٦مرحلة التقنني الىت قدمها السكاكى املتوىف سنة 

املعاىن، : ، إذ قسم السكاكى البالغة إىل الفنون الثالثة وهى"مفتاح العلوم"
  ٦.والبيان، والبديع

  الفصل األول
  علم املعاىنالتحليل من ناحية 

  
قصيدة املناجاة كان القبل أن تبحث الباحثة عن األسلوب البالغية يف    

احلبيب عبد اهللا بن علوى احلداد يعرب قصيدته بأسلوب متنوعة سواء كانت 
ولذلك ستبني الباحثة تلك الصور واحدا . بصور املعانية والبيانية والبدييعية

  .فواحدا يبتدأ بعلم املعاين
 ٧.ملعاىنأتى بااستخرجه أو  ولغة فهم املعىن أ عن املعىن وهو املعاىن مجع

 أصول وقواعد يعرف هبا أحوال الكالم العرىب الىت يكون هبا وعلم املعاىن
: عهوموضو. مطابقا ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذى سيق له

اللفظ العرىب من حيث إفادته املعاىن الثواىن الىت هى األغراض املقصودة 
                                                 

 ٨. ، ص)دارالمعارف مجهول السنة: مصر(، البالغة الواصخة علىالجارم ومصطفى أمين،٤
 ١٦، ص ) ١٩٩٨سورابایا، (، تاریخ علم البالغة العربية محمد غفران زین العللم، ٥
 ٧٦٨. ، ص)١٩٨٢بيروت، دارالمشرق، (، المجدفى الغة واألعالم لویس مأبوف، ٦
 ٧٩٧. ، ص)١٩٨٢بيروت، دارالمشرق، (، جدفى الغة واألعالمنالم لویس مأبوف، ٧

٣٢ ٤١ 

٣٣ 



من جعل الكالم مشتمال على تلك اللطائف واخلصوصيات، الىت هبا : للمتكام
  .يطابق مقتضى احلال

معرفة إعجاز القرآن الكرمي، من جهة ماخّصه اهللا به من ) ١: وفائدته
راكيب، ولطف اإلجياز وما اشتمل جودة السبك، وحسن الوصف، وبراعة الت

عليه من سهولة التركيب، وجزالة كلماته وعذوبة ألفاظه وسالمتها، إىل غري 
ذلك من حماسنه الىت أقعدت العرب عن مناهضته، وحارت عقوهلة أمام 

والوقوف على أسرار البالغة والفصاحة، ىف منثوركالم )٢. فصاحته وبالغته
 وتنسج على منواله، وتفرق بني جّيد العرب ومنظومه، كى حتتذى حذوه،

. هـ٤٧١الشيخ عبد القادر اجلرجاىن املتوىف سنة : وواضعه. الكالم ورديئه
 ٨.من الكتاب الشريف، واحلديث النبوى، وكالم العرب: واستمداده

للحبيب عبداهللا بن علوى احلداد من " املناجاة"واألساليب البالغية ىف قصيدة 
ناحية علم املعاىن هى كالم اخلرب والكالم اإلنشاء والقصر والفصل والوصل 
واإلطناب وسيأتى البيان مع التحليل تفصيال لكلى منها مع األمثلة من 

  .قصيدته
  
  كالم اخلرب)  ١

. خلرب كالم حيتمل الصدق والكذب لذاتها: قال صاحب جواهر البالغة  
واملراد بكذبه عدم مطابقته . واملراد بصدق اخلرب مطابقته للواقع ونفس األمر

لقائله إنه صادق اخلرب ما يصح أن يقال :  وقال صاحب البالغة الواضحة٩.له
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فإن كان الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غري . فيه أوكاذب
  .مطابق له كان قائله كاذبا

إن كانت نسبته الكالمية وهو ثبوت النفع للعلم " العلم نافع: "فجملة  
 ىف اخلارج املفهومة من ترك اجلملة مطابقة للنسبة اخلارجية، أى موافقة ملا

اجلهل نافع فنسبته الكالمية ليست مطابقة : حنو. فصدق إال فكذبع والواق
  .وموافقة للنسبة اخلارجية

هذا هو املشهور . فمذهب اجلمهور أن اخلرب صدقه مطابقة حكمه له    
   ١٠.وعليه التأويل

األصل ىف اخلرب أن يلقى ألحد غرضني ختتلف صور اخلرب ىف أساليب   
  :اللغة باختالف أحوال املخاطب الذى يعتريه ثالث أحوال

غري متردد فله وال . أن يكون املخاطب خايل الذهن من اخلرب: أوال
  .حلاجة إىل التوكيدمنكرله، وىف هذه احلال اليؤكد له الكالم، لعدم ا

  )٤٦: الكهف(} املال والبنون زينة احلياة الدنيا{: حنو قوله تعاىل
إبتدائيا ويستعمل هذا الضرب حني يكون : ويسمى هذا الضرب من اخلرب

  .املخاطب خاىل الذهن من مدلول اخلرب فيتمكن ملصادفته فيه إياه خاليا
 الوصول ملعرفته، الوقوف أن يكون املخاطب مترددا ىف اخلرب، طالبا: ثانيا

على حقيقته فيستحسن تأكيد الكالم امللقى إليه تقوية للحكم، ليتمكن من 
  .إن األمري منتصر: نفسه ويطرح اخلالف وراء ظهره، حنو

طلبيا ويؤتى باخلرب من هذا الضرب حني : ويسمى هذا الضرب من اخلرب
  .قهيكون املخاطب شاكا ىف مدلول اخلرب، طالبا التثبت من صد

                                                 
كتب العلمية، مجهول دار ال:  لبنان–بيروت (، اإلیضاح فى علوم البالغة المانى والبيان والبدیعالحطيب القزوینى،  ١٠

 ١٨. ، ص)السنة

٣٦ 



أن يكون املخطب منكرا للخرب الذى يراد إلقاؤه إليه، معتقدا خالفه، : ثالثا
أو مؤكدين أو أكثر، على حسب حاله من اإلنكار، . تأكيد الكالم له مبؤكد

إن احلق يعلو : أو لعمرى. إن أخاك قادم، أو إنه لقادم: حنو. قوة وضعفا
  .واليعلى عليه

 ويؤتى باخلرب من هذا الضرب حني إنكاريا: ويسمى هذا الضرب من اخلرب
  ١١.يكون املخاطب منكرا

  : قديلقى اخلرب ألغراض أخرى تفهم من السياق، منها مايأتى  
  اظهارالتحسر)  ج(      االسترحام)  ١(
    الفخر)   د(    فاظهارالصغ)  ب(

)φ ( ١٢احلث على الّسعي واجلد 

وقد تقتضي األحول العدول عن مقتضي الظاهر ويورد الكالم على 
  .لطريقة شعبة من البالغةخالفه العتبارات يلحظها املتكلم، وسلوك هذه ا

ترتيل العامل بفائدة اخلرب، أوالزمها، أوهبما معا، مرتلة :  منها-١
اجلاهل بذلك، لعدم جريه على موجب علمه فيلقى إليه اخلرب كما يلقى إىل 

الصالة واجبة : اجلاهل به، كقولك ملن يعلم وجوب الصالة، وهو اليصلى
  .هذا أبوك: لك، ملن يؤذى أباه توبيخا على عدم عمله مبقتضى علمه، وكقو

 ومنها ترتيل خاىل الذهن مرتلة السائل املتردد، إذا تقدم ىف الكالم -٢
وما أبرئ نفسي إن النفس {: مايشري إىل حكم اخلرب كقوله سبحانه وتعاىل
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فمدخول إن مؤكد ملضمون ما تقدمه، ] ٥٣: يوسف [}ألمارة بالسوء
  .إلشعاره بالتردد فيما تضمنه مدخوهلا

املنكر مرتلة املنكر إذا ظهر عليه شئ من أماراة  ترتيل غري:  ومنها-٣
  ].السريع)) [من أوالد عّم شقيق((اإلنكار كقول حجل بن نضلة القيسي 

  إن بين عمك فيهم رماح    جاء شقيق عارضا رحمه
  ومنها ترتيل املتردد مرتلة اخلاىل، كقولك للمتردد ىف قدوم مسافر-٤

  .مريقدم األ: مع شهرته 
 ومنها ترتيل املتردد مرتلة املنكر، كقولك للسائل املستبعد حلصول -٥

  إن: الفرج 
                . الفرج للقريب

    
 كان لديه دالئل وشواهد لو  ومنها ترتيل املنكر مرتلة اخلاىل، إذا-٦

  ).١٦٤: البقرة(وإهلكم إله واحد : تأملها الرتدع وزال إنكاره، كقوله تعاىل
ب املنكر مرتلة املتردد، كقولك ملن ينكر شرف األد ومنها ترتيل -٧

ملال إّنما يصحبك ماصحبك املال، وأّما اجلاه إن اجلاه با: "إنكارا ضعيفا
  ١٣.باألدب فإنه غري زائل عنك

  
مييل " املناجاة"اهللا بن علوى احلداد ىف تعبري قصيدته  بدكان احلبيب ع
  :إىل كالم اخلرب فيما يلي

  إليك وجهت اآلمال    ......................
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  عبدك فقريك على الباب    ......................
  مستدركا بعد ما مال    أتى وقد بّت األسباب

  فاخلري خريك وعندك    ......................
  ......................     الّذى رام عبدكفوق 

  على القبائح واألخطال      أسألك اسبال سترا
  حسىب اطالعك حسىب        يرى سّر قلىب

  كما إليك استنادى      رب عليك إعتمادى
  رضاءك الدائم احلال      صدقا وأقصى مرادى

  أسئلك العفو عىن    ......................
  ......................     ولن خييب فيك ظّنى
  من شؤم ظلمى وإفكى      أشكو إليك وأبكى
  الآفات واشغوحشوها       فيها الباليا مقيمة

  وباألماىن سبتىن        قد غلبتىن....
  وقيدتىن باألكبال      وىف احلظوظ كبتىن

  على مداومة قلىب      ك رىبنتقداستع
  عليك تفصيل وإمجال      فليس شيئ مث خاىف

  خيشى أليم عذابك      كعبدك بباب...
  وغيث ومحتك هطّال      ويرجتى لثوابك
  وبانكساره وفقره      وقد أتاك بعذره

  حال لكل ما عنه قد    ......................
 املنفرد بالكمال      فأنت موىل املواىل



  علوت عن ضرب األمثال      وبالعلى والتعاىل
  يرجى وبطشك وقهرك    جودك وفضلك وبرك

  الزم ومحدك واإلجالل    شكركخيشى وذكرك و
  ......................      أنت نصريى  ... 

  حممدا اهلادى الدال      من كلمته الغزالة
  على نعم منه تترى      واحلمد  هللا شكرا
  وبالغدّو واآلصال      حنمده سرا وجهرا

  

  لتوضيح ما سبق ذكره وضحت الباحثة يف اجلدول فيما يلي

نوع   عبارة الرقم
 الكالم

  فائده  مسند إليه  مسند ضرب اخلرب

١  
مل (ابتدائيا   خربى  إليك وجهت اآلمال

يوجد فيه 
  )تأكيد واحد

فعل ماضى (وجهت 
 )من وجه يوبه توجها

فاعل ضمريمرفوع 
  متحرك

اظهارالتحس
ر على شيئ 

  حمبوب

٢  
عبدك فقريك على 

  الباب
خربشبه (على الباب   إبتدائيا  خربى

  )له جاروجمروراجلم
االسترحام   )مبتداء(عبدك 

 واالستعطاف
  أتى وقدبت األسباب

   أتى–أ 
  ضمريمستتر  )فعل ماضى(أتى   إبتدا ئيا  خربى

جوازا        
  "هو"تقديره

 قدبت –ب   ٣
  األسباب

  
  خربى

فاعل (االسباب   )فعل ماضى(بّت                 
من فعل ماضى 

  )بّت

  
  

  إظهار
  الضعف 
  واخلشوع

٤  
مبتداء (فا خلري   )خربمفرد(خريك   إبتدائيا  خربى  فاخلري خريك وعندك

  )مفرد
  املدح

  إظهارفاعل من (عبدك   )فعل ماضى(رام   إبتدائيا  خربى فوق الذى رام عبدك  ٥



  الضعف   )فعل ماضى رام
  واخلشوع

٦  
فعل مضارع (أسأل   ابتدائيا  خربى  اسألك اسإل سترا

  )سأل يسأل
فاعل ضمرمتصل 
 مرفوع تقديره أنا

االسترحام 
 واالستعطف

 
نوع   عبارة الرقم

 الكالم
  فائده  مسند إليه  مسند ضرب اخلرب

٧  
فعل (يرى   ابتدائيا  خربى  يرى سّر قلىب

رأى "مضارع
  ")يرى

فاعل ضمريمستتر 
  جوازا تقديره هو

اظهار 
الضعف 
  واخلشوع

٨  
 اطالعك حسىب
  حسىب

فاعل من (اطالعك   حسىب  ابتدائيا  خربى
  )فعل ماضى حسىب

اظهار 
الضعف 
  واخلشوع

  خربى   عليك اعتمادى  . أ
  

  ابتدائيا
  

خرب (عليك 
اجلملة مقدم 

  )جاروجمرور

مبتداء (اعتمادى 
  )مؤخر

اظهارالضع
ف 

  واخلشوع
٩  

خرب مجلة (إليك   ابتدائيا  خربى  إليك استنادى  . ب
مقدم جار 

  )روجمرو

مبتداء (استنادى 
  )مؤخر

اظهار 
الضعف 
  واخلشوع

١٠ 
إىنّ أسألك العفو   . أ

  عّىن
  خربى

  
وجد (طلبيا

فيه تأكيد 
  )واحد

خرب إن (أسألك
من اجلملة فعلية 

  )أسأل

اسم -ياء املتكلم(إىنّ
  )إنّ

االسترحام 
 واالستعطاف



فعل (أسأل  إبتدائيا  خربى  أسألك  . ب  
مضارع سأل 

  )يسأل

فاعل ضمري متصل 
رفوع حبرف م

  املضارعة تقديره أنا

االسترحام 
 واالستعطاف

١١ 
خرب (لن خييب   إبتدائيا  خربى  لن خييب فيك ظّنى

  )مجلة مقدم
اظهارالضع  )مبتداء مؤخر(ظّنى 

ف 
  واخلشوع

 

نوع   عبارة الرقم
 الكالم

ضرب 
  اخلرب

  فائده  مسند إليه  مسند

مل (ابتدائيا  خربى  أشكو إليك  . أ
يوجد فيه 

  )تأكيد

فعل (شكو أ
  )مضارع

متصل ضمري فاعل 
حبرف املضارع 

  "أنا"تقديره

إظهار 
الضعف 
  واخلشوع

١٢ 
فعل (أبكى   ابتدائيا  خربى  وأبكى  . ب

  )مضارع
فاعل ضمري متصل 
حبرف املضارعة 

  "أنا"تقديره 

إظهار 
الضعف 
  واخلشوع

خرب املبتداء (فيها   ابتدائيا خربى  فيها الباليا  . أ
شبه اجلملة مقدم 

  )جمرورجار و

  مبتداء مؤ(الباليا 
  )خر

  التحذير

١٣ 
  التحذير )خرب املبتداء(حشوها   )خربمفرد(آفات   ابتدائيا خربى  وحشوها آفات  . ب

وجد (طلبيا  خربى  قد غلبتىن  . أ
فيه تأكيد 

  )واحد قد 

فعل ماضى (غلبتىن 
  )من غلب يغلب

فاعل ضمري مستتر 
  "هى"تقديره 

اظهار 
الضعف 
 ١٤  واخلشوع

اظهار فاعل ضمريمستتر  )فعل ماضى(سبتىن   ابتدائيا خربى  سبتىن  . ب



الضعف   "هى"تقديره   
  واخلشوع

فاعل ضمري مستتر  )فعل ماضى(كبتىن   ابتدائيا خربى  كبتىن
  "هي"تقديره 

  اظهار
الضعف 
  واخلشوع

فاعل ضمريمستتر  )فعل ماضى(سبتىن   ابتدائيا خربى  سبتىن ١٥
  "هي"تقديره 

  اظهار
الضعف 
  واخلشوع

 

نوع   عبارة الرقم
 الكالم

ضرب 
  اخلرب

  فائده  مسند إليه  مسند

١٦ 
وجد ( طلبيا  خربى  قد استعنتك

فيه تأكيد 
  )واحد قد 

فعل (استعنتك 
استعان "ماضى 

  ")يستعني

فاعل ضمري مرفوع 
  متحرك

االسترحام 
 واالستعطاف

١٧ 
فعل (ينجال   ابتدائيا خربى  ينجال

  )مضارع
فاعل ضمري مستتر 

  "هو"جوازا تقديره 
اظهار 

الضعف 
  واخلشوع

فليس شيئ مث   . أ
  خاىف

  خربى
  

خرب ( مث خاىف   ابتدائيا
  )ليس

  اظهار  )اسم ليس(شيئ
  الضعف 

عليك تفصيل   . ب ١٨
  وامجال

خرب شبه (عليك   ابتدائيا خربى
اجلملة مقدم جار 

  )وجمرورا

تفصيل وامجال 
  )مبتداء مؤخر(

  واخلشوع

١٩ 
عبدك ببابك خيشى 

  أليم عذابك
خرباملبتداء (خيشى  ابتدائيا ىخرب

  )محله فعلية
  اظهار  )مبتداء(عبدك 

الضعف 
  واخلشوع



٢٠ 
فعل (يرجتى   ابتدائيا خربى  يرجتى لثوابك  . أ

  )مضارع
ل متص ضمري فاعل

  "هو"جوازا تقديره 
االسترحام 
 واالستعطاف

  
 وغيث رمحتك  . ب

  هطّال
غيث رمحتك  )خرب املبتداء(هطّال   ابتدائيا خربى

  )مبتداء(
إظهار 

الضعف 
  واخلشوع

٢١  
وجد ( طلبيا  خربى  وقد أتاك بعذره

فيه تأكيد 
  )واحد قد 

  أتاك فعل ماضى
  ")اتى يأتى "

فاعل ضمري مستتر 
  "هو"جوازا تقديره

إظهار 
الضعف 
  واخلشوع

 
 

نوع   عبارة الرقم
  الكالم

ضرب 
  فائده  مسند إليه  مسند  اخلرب

٢٢  
  فاعل ضمري مستتر  )عل ماضىف(حال   ابتدائيا  خربى لكل ماعنه قد حال

  "هو"جوازا تقديره 
إظهار 

الضعف 
  واخلشوع

٢٣  
خرب (موىل املواىل   ابتدائيا  خربى  فأنت موىل املواىل

  )مفرد
  املدح  )مبتداء(فانت 

٢٤  
علوت عن ضرب 

  األمثال
فعل (علوت   ابتدائيا  خربى

  )ماضى
فاعل ضمري مرفوع 

  للمخاطب"ت"متحرك
  املدح

٢٥  
جودك وفضلك 

  رجىوبرك ي
خرياجلملة (يرجى  ابتدائيا  خربى

  )فعلية فعل ونائبه
إظهار   )مبتداء مفرد(جودك 

الضعف 
  واخلشوع

٢٦  

وبطشك   . أ
  وقهرك خيشى

خربمجلة (خيشى   ابتدائيا  خربى
  )فعلية

إظهار   )مبتداء(بطشك وقهرك 
الضعف 
  واخلشوع



وذكرك   . ب  
 وشكرك الزم

إظهار  )بتداءم(ذكرك وشكرك   )خرب مفرد(الزم   ابتدائيا  خربى
الضعف 
  واخلشوع

٢٧  
نصريى   ابتدائيا  خربى  أنت نصريى

  )خرباملبتداء(
إظهار   )مبتداء(أنت 

الضعف 
  واخلشوع

٢٨  
) فعل ماضى(كلّمته   ابتدائيا  خربى  من كلّمته الغزالة

  "كلّم يكلّم"
فاعل من فعل (الغزالة 
  ")كلّم"ماضى 

  املدح

واحلمد هللا   . أ
  شكرا

  املدح  )مبتداء(احلمد   )خرب املبتداء (هللا  ابتدائيا  خربى

على نعم منه   . ب  ٢٩
  تترى

فعل (تترى   ابتدائيا  خربى
  )مضارع

  فاعل ضمري مستتر
يعود "هى"جوازاتقديره 

  "نعم"إىل

  املدح

٣٠  
فعل (حنمده   ابتدائيا  خربى  حنمده سّرا وجهرا

  )مضارع
فاعل ضمري مرفوع 
حبرف املضارعة تقديره 

  "حنن"

  املدح

  
عبد اهللا بن علوي احلداد يف لتحليل جتد الباحثة أنّ احلبيب ومن هذا ا

تميل إىل إظهار الضعف ف ائدتهرب اإلبتدائي وأما فتعبري كالم اخلرب مييل إىل اخل
واخلشوع جبانب أنه يعربها بفوائد أخرى مثل املدح واإلسترحام 

  . واإلستعطاف وإظهار التحسر على شيء حمبوب
  

  كالم اإلنشاء)  ٢



اإلجياد واإلختراء، يف اإلصطالح يطلق بأحد : ء يف اللغة اإلنشا
  : إطالقني 
املعىن املصدري وهو إلقاء الكالم الذى ليس لنسبته خارج تطابقه   - أ

  . أو ال تطابقه
  ١٤.املعىن اإلسم وهو نفس الكالم امللقى الذى له الصفة املتقدمة  - ب

  .إنشاء طلىب، وإنشاء غريطلىب: وينقسم اإلنشاء إىل نوعني
. ما ال يستدعى مطلوبا غري حاصل وقت الطلب: الطلىب فاإلنشاء غري

ويكون بصيغ املدح والذم، وصيغ العقود، والقسم، والتعجب، والرجاء، 
  األمر والتمين والنداء: وأنواعه مخسة. ولعل وكم اخلربيةويكون برب 

على وجه اإلستعالء مع : طلب حصول الفعل من املخاطب: األمر  ) أ
 : اإللزم، وله أربع صيغ

  ]٢١:مرمي[}يا حيىي خذ الكتاب بقوة{:فعل األمر كقوله تعاىل . ١
 لينفق ذوسعة من{،: واملضارع اجملزوم بالم األمر كقوله تعاىل. ٢

  ]٧: الطالق[}سعته
 عليكم أنفسكم اليضركم من ضل إذا{: واسم فعل األمر حنو. ٣

  ]١٠٥: املائده[}اهتديتم
  .سعيا ىف سبيل اخلري: واملصدر النائب عن فعل األمر، حنو. ٤

)) اإلجياب واإللزام((وفد خترج صيغ األمر عن معناها األصلى وهو 
  .ن األحوالتستفاد من سيق الكالم، وقرائ: إىل معان أخرى

                                                 
، )دارالكتب العلمية، مجهل السنة:  لبنان–بيروت (نى والبدیع، احمد مصطفى المراغى، علوم البالغة البيان والمعا ١٤

 ٦١. ص



: النمل[}رب أوزعين أن أشكرنعمتك{: كالدعاء ىف قوله تعاىل. ١
  ].١٥:  واألحقاف١٩
  .أعطين القلّم أيها األخ: وااللتماس كقولك ملن يساويك. ٢
إذا تداينتم بدين إىل أجل مسّمى {: كقوله تعاىل: واإلرشاد. ٣

  ].٢٨٢: البقرة[}فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل
اعملوا ماشئتم، إّنه مبا تعملون {: كقوله تعاىل: هديدوالت. ٤

  ].٤٠: فصلت[}بصري
  ].٢٣: البقرة[}فأتوا بسورة من مثله{: كقوله تعاىل: والتعجيز. ٥
وكلوا واشربوا حىت يتبّين لكم اخليط {: كقوله تعاىل: واإلباحة. ٦

  ].١٨٧: البقرة[}األبيض من اخليط األسود من الفجر
 .ءاجلس كما تشا: وحنو
  .أيها األخ ال َتَتَوانَ: كقولك ملْن ُيساويك:  وااللتماُس-١
ال تسألوا  عن أشياء  إن تبد لكم {: كقوله تعاىل:  واإلرشاد-٢

  ]١٠١: املائدة[} تسؤكم
Ÿωuρ {:  كقوله تعاىل:  والدوام-٣ t |¡ ós s? ©! $# ¸ξÏ≈ xî $ £ϑ tã ã≅yϑ ÷ètƒ 

šχθ ßϑ Î=≈©à9$# {]٤٢: إبراهم.[ 

Ÿωuρ ¨{: حنو قوله تعاىل:  وبيان العاقبة-٤ t|¡ øt rB tÏ% ©! $# (#θè=ÏF è% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# 

$O?≡uθøΒ r& 4 ö≅t/ í !$uŠ ômr&{)١٦٩: ال عمران(  
  



Ÿω (#ρ{: حنو قوله تعاىل:  والتيئيس-٥ â‘ É‹ tG÷ès? ô‰s% Λän öx x. y‰÷èt/ 

óΟ ä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) {]٦٦: التوبة[  

  .نقضىحنو ياليلة األنس الت:  والّتمّني-٦
  ]الكامل: [وتقالله

  يا صبح قف ال تطلع    يا ليل طل يانوم زل
  التطع أمري: كقولك خلادمك:  والتهديد-٧
  حنو ال تلتفت وأنت ىف الصالة:  والكراهة-٨
  .حنو التنه عن خلق وتأيت مثله:  والتوبيخ-٩
Ÿω ÷β{حنو :  واالئتناس-١٠ t“ øt rB χ Î) ©! $# $oΨ yètΒ{]٤٠: التوبة[  
  ]البسيط: [تقوله:  والّتحقري-١١

  ١٥صعب، وعش مسترحيا ناعم البال  د إنّ اجملد سلمهالتطلب اجمل
 هى صيغة وللنهى. اإلستعالء وجه على الفعل عن الكف طلب: النهى  ) ب

 إىل احلقيقى امعناه عن النهى صيغة خترج وقد. الناهية ال مع املضارع
 وااللتماس، كالدعاء، األحوال، وقرائن السياق من تستفاد أخرى معان

 ١٦.والتحقري والتهديد، والتيئيس، واإلرشاد، والتمّنى،
 كيثرة أدوات وله قبل، من معلوما يكن مل بشيئ العلم طلب: اإلستفهام  ) ج

 :أمرين أحد باهلمزة ويطلب. وهل اهلمزه منها
 متلّوة اهلمزة تأتى احلال هذه وىف املفرد، إدراك وهو التصّور •

 .أم بعد معادل الغالب ىف له ويذكر عنه ملسئولبا

                                                 
 .، ص)١٩٩٤دارالفكر، :  لبنان–بيروت (، جواهرالبالغة فى المعانى والبيان والبدیعأحمدالهاشمى،  ١٥
 ١٨٧. ، ص)دارالمعارف مجهول السنة: مصر(، البالغة الواصخة علىالجارم ومصطفى أمين، ١٦

٤٨ 



 املعادل ذكر ميتنع احلال هذه وىف النسبة، إدراك وهو التصديق •
. املعادل ذكر معها وميتنع غري، ليس التصديق هبل يطلب

  :أوهى وهل اهلمزة غري أخرى أدوات ولإلستفهام
  العقالء تعيني يطلب = من
  املسمى حقيقة أو اإلسم شرح هبا يطلب = ما
  مستقبال أو كان ماضيا الزمان تعيني هبا يطلب= مىت
  التهويل موضع يف وتكون خاصة املستقبل= أّيان
  احلال تعيني هبا يطلب= كيف
  املكان تعيني هبا يطلب = أين
 أين، من ومبعىن كيف، مبعىن فتكون عدة، ملعان تأتى = أّنى

   مىت ومبعىن
  العدد تعيني هبا يطلب = كم
 ويسأل. يعّمهما أمر ىف املتشاركني أحد تعيني هبا يطلب = أى
 ما حسب على العاقل وغري والعاقل والعدد واحلال الزمان عن هبا

   ١٧.إليه تضاف
 أخرى ملعان األصلية معانيها عن اإلستفهام ألفاظ ختزج قد
 والتوبيخ والتقرير، واإلنكار، كالنفى الكالم سياق من تستفاد
 والتمّنى والتسوية والتعجب واالستبطاء والتحقري والتعظيم
  ١٨.والتشويق

                                                 
 ١٩٦-١٩٤. ، ص)دارالمعارف مجهول السنة: مصر(، البالغة الواصخة مصطفى أمين،علىالجارم و ١٧
 ١٩٩. ، ص)دارالمعارف مجهول السنة: مصر(، البالغة الواصخة ىالجارم ومصطفى أمين،عل ١٨



 وإما مستحيال، لكونه إما حصوله، اليرجى حمبوب أمر طلب: التمّنى  ) د
 وقد ليت، للتمّنى املوضوع واللفظ. نيله ىف مطموع غري ممكنا لكونه
 مما احملبوب مراأل كان وإذا. بالغّي لغرض ولعلّ، ولو، هبل،. يتمّنى
 تستعمل وقد أوعسى، بلعلّ فيه ويعّبر ترّجيا طلبه كان حصوله يرجى
 ١٩.بالغّي لغرض ليت فيه

: مثان النداء واتوأد. أدعو مناب نائب حبرف اإلقبال طلب : الّنداء) ه
 .ووا وهيا، وأيا، وآى، وآ، ويا، ى،وأ اهلمزة،
 مرتلة البعيد يرتل وقد. البعيد لنداء وغريها القريب، لنداء وأى اهلمزة
 ىف وحضوره القلب من قربه إىل إشارة وأى، هلمزةاب فينادى القريب
 إىل إشارة وأى، اهلمزة بغري فينادى البعيد مرتلة القريب يرتل وقد. الذهن
 عن النداء وخيرج. ذهنه وشرود غفلته أو مرتلته، احنطاط أو مرتبته، علّو
 والتحسر كالزجر القرائن من تستفاد أخرى معان إىل األصلى معناه

  ٢٠واإلغراء
 

 داحلدا علوي بن اهللا عبد احلبيب يعربه الذى اإلنشاء كالم وأما
   : اآلتى اجلدول يف فما "املناجاة "قصيدته ىف

 

نوع   عبارة الرقم
 الكالم

ضرب 
 اإلنشاء

صيغة 
  فائده  مسند إليه مسند اإلنشاء

١  
يارّب ياعامل 

  احلال
ياء   النداء  إنشاء

  النداء
يرتل القريب   أنا  أدعو

مرتلة البعيد 
إشارة على 

                                                 
 ٢٧. ، ص)دارالمعارف مجهول السنة: مصر(، البالغة الواصخة علىالجارم ومصطفى أمين، ١٩
 ٢١٢. ، ص)دارالمعارف مجهول السنة: مصر(، البالغة الواصخة علىالجارم ومصطفى أمين، ٢٠



  علّومرتبته
فامنن علينا   ) أ

  باإلقبال
فعل   األمر  إنشاء

  األمر
فاعل ضمريمستتر   امنن

وجوبا 
  "أنت"تقديره

 خروج
 /اإلنشاء 

على  األمر
األصلى  معناه

  ٢  إىل الدعاء

 وكن  ) ب
 واصلحلنا

  البال

فعل   األمر  إنشاء
  األمر

كن 
 +

 اصلح

فاعل ضمريمستتر 
 "أنت"ويوباتقديره 

  الدعاء

٣  

 يارّب يارب
  األرباب

ياء   النداء  إنشاء
  النداء

يرتل القريب   أنا  أدعو
مرتلة البعيد 

إشارة على علّو 
  مرتبته

٤  

ياواسع اجلود 
  جودك

ياء   النداء  إنشاء
  النداء

يرتل القريب   أنا  أدعو
مرتلة البعيد 

إشارة على علّو 
  مرتبته

٥  
فادرك برمحتك 

  ىف احلال
فعل   األمر  إنشاء

  األمر
فاعل ضمري مستتر  أدرك

وجوبا تقديره 
  "أنت"

  الدعاء

٦  

ق ياموجد اخلل
  طّرا

ياء   النداء  إنشاء
  النداء

يرتل القريب   أنا  أدعو
مرتلة البعيد 
إشارة على علّو 

  مرتبته

٧  
يامن يرى سّر 

  قلىب
ياء   النداء  إنشاء

  النداء
اظهار الضعف   أنا  أدعو

  واخلشوع

٥١ 



٨  

فامح   ) أ
بعفوك 
  ذنىب

فعل   األمر  إنشاء
  األمر

فاعل ضمري   امح
مستترو جوبا 

  "أنت"تقديره

  الدعاء

  

واصلح   ) ب
قصودى 

واال 
  عمال

فعل   األمر  إنشاء
  األمر

فاعل ضمري  اصلح
مستترو جوبا 

  "أنت"تقديره

  الدعاء

٩  
يارّب يارّب 

  إّنى
ياء   النداء  إنشاء

  النداء
االسترحام   أنا  أدعو

  واالستعطاف

١٠  

ياويح نفسى 
  الغوّية

ياء   النداء  إنشاء
  النداء

يرتل القريب   أنا  أدعو
مرتلة البعيد 

علّو إشارة على 
  مرتبته

١١  
يارّب قد 

  النداءإنشاء  غلبتىن
ياء 
 أدعو  النداء

اظهار الضعف   أنا
  واخلشوع

١٢  
وحلّ عقده 

  األمر إنشاء  كرىب
فعل 
  األمر

 حلّ
فاعل ضمري مستتر 
و جوبا تقديره 

  "أنت"

  الدعاء

١٣  
فانظر إىل الغم 

فعل   األمر إنشاء  ينجال
  األمر

 انظر
فاعل ضمري مستتر 
و جوبا تقديره 

  "أنت"

  اإلعتبار

١٤  

كا خري يايارّب
ياء   النداءإنشاء  ىف

  النداء
 أدعو

يرتل القريب   أنا 
مرتلة البعيد 
إشارة على علّو 

  مرتبته



 احلل   
  األمرإنشاء  عليناالعواىف

فعل 
  األمر

 احلل
فاعل ضمري مستتر 

وجوبا تقديره 
  "انت"

  الدعاء

١٥  

يارّب عبدك 
ياء   النداءإنشاء  ببابك

  النداء
 أدعو

 يرتل القريب   أنا
مرتلة البعيد 
إشارة على علّو 

  مرتبته

١٦  
فاهزم بيسرك 

فعل   األمر إنشاء  عسرة
  األمر

 اهزم
فاعل ضمري 
مستترو جوبا 

  "أنت"تقديره

  الدعاء

١٧  
وامنن علبه 

فعل   األمر إنشاء  بتوبة
 امنن  األمر

فاعل ضمري مستتر 
و جوبا 
  "أنت"تقديره

  الدعاء

١٨  
واعصمه من 

فعل   األمر شاءإن  شّر أوبة
 اعصم  األمر

فاعل ضمري مستتر 
و جوبا 
  "أنت"تقديره

  الدعاء

يارّب  -
أنت 
  نصريى

ياء   النداء  إنشاء
  النداء

نصري
ى 

خرب (
 )مفرد

  )مبتداء(أنت 

يرتل القريب 
مرتلة البعيد 

علّو إشارة على 
  ١٩  مرتبته

فلقّىن كل  -
فعل   األمر إنشاء  خري

  األمر
 فلقّىن

تر فاعل ضمري مست
و جوبا تقديره 

  "أنت"
  الدعاء

٥٤ 



واجعل  -
جنانك 
  مصريى

  األمر إنشاء
فعل 
  األمر

 اجعل

فاعل ضمري مستتر 
و جوبا تقديره 

  "أنت"
  الدعاء

٢٠  
واختم  -

باإلميان 
  اآلجال

فعل   األمر إنشاء
  األمر

 اختم

فاعل ضمري مستتر 
و جوبا 
  "أنت"تقديره

  الدعاء

٢١  

وصلّ ىف كل 
فعل   األمر إنشاء  حالة

  ألمرا
 صلّ

فاعل ضمري مستتر 
و جوبا 
  "أنت"تقديره

  املدح

 
 كالم احلداد علوي بن اهللا عبد احلبيب عرب التحليل هذا ومن
 أماو. األمر أو النداء من ضرهبا أتى وقد".املناجاة"قصيدته ىف اإلنشاء
 علّو على إشارة البعيد مرتلة القريب ترتيل إىل فائدته فيميل النداء
 واإلسترحام واملدح الدعاء مثل أخرى بفوائد يعربها أنه جبانب مرتبته

  .واملدح الدعاء فائدهتا كونت قد ألمرا ناكو. واإلستعطاف
  

  القصر) ٣
هو ختصيص شيئ بشيئ بطريق : لغة احلبس، واصطالحا: القصر 
  :وطرق القصر املشهورة أربعة، وهى. خمصوص

 شاعر إال شوقى ما شوقى إال شاعر أو ما: النفى واإلستثنا، حنو: أوال 
  .وهنا يكون املقصور عليه هو املذكور بعد أداة اإلستثناء



) ٢٨: فاطر. (إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء: حنو قوله تعاىل: إمنا: ثانيا 
  .ويكون املقصور عليه مؤخرا وجوبا

وإن كان العطف بال كان املقصور عليه : العطف بال، وبل، ولكن: ثالثا 
وإن كان . الفخر بالعلم ال باملال: حنو.  واملقابل ملا بعدهاهو املذكور قبلها
مالفخر باملال بل : حنو. لكن كان املقصور عليه ما بعدمها العطف ببل أو

  .بالعلم
: الفاحتة (إياك نعبد وإياك نستعني : حنو. التقدمي مباحقه التاءخري: رابعا
  .ويكون املقصورعليه هو املذكور املتقدم). ٥

  : باعتبار احلقيقة والواقع إىل قسمني صروينقسم الق
وهوأن خيتّص املقصور عليه حبسب احلقيقة والواقع، : قصر حقيقى  . أ

 .ال إله إال اهللا: حنو. بأال يتعداه إىل غريه أصال
وهو أن خيتص املقصور عليه حبسب اإلضافة والنسبة : قصر إضاىف  . ب

خليل إال ما : إىل شيئ آخر معني، ال جلميع ما عداه، حنو
  ٢١.مسافر

املقصور عليه، سواء أكان القصر حقيقيا : وينقسم القصر باعتبار طرفيه 
  :إضافيا، إىل نوعني

هو أن تبحس الصفة على موصوفها و : قصر صفة على موصوف  . أ
 ختتص به، فال يتصف هبا غريه، حنو الرازق إال اهللا 

                                                 
 ١٥٨- ١٥٤، ص )١٩٩٤دارالفكر، :  لبنان–یروت (، جواهرالبالغة فى المعانى والبيان والبدیعأحمدالهاشمى،  ٢١



قصر موصوف على صفة، هو حيبس املوصوف على الصفة و خيتص   . ب
ما اهللا إال خالق كل : حنو. هبا، دون غريها، وقد يشاركه غريه فيها

 شيء 
  :و ينقسم القصر اإلضايف بنوعيه السابقني على حسب حال املخاطب إىل

إن اهللا إله واحد ردا : تقد املخاطب الشركة، حنوإذا اع: قصر إفراد. ١
 على من اعتقد أن اهللا ثالث الثالثة 

ماسافر : إذا اعتقد املخاطب عكس احلكم الذي تثبته حنو: قصر قلب. ٢
 ردا على من اعتقد إن املسافر خليل ال علي. إال علي 

كما إذا كان : إذا كان املخاطب بتردد يف احلكم : قصر تعيني -٣
األرض متحركة ال : ددا يف كون األرض متحركة أو ثابتة، فقوله لهمتر

  ٢٢.ثابتة، ردا على من شك و تردد يف ذلك احلاكم
 

 : وهي" املناجاة  "ويعرب احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد القصر يف قصيدة
  اآلمال وجهت إليك     ...................

  ...................     عبدك رام الذى فوق
  استنادى إليك كما      اعتمادى عليك رّب

  سبتىن وباألماىن     ...................
  ...................      كبتىن احلظوظ وىف

  لوإمجا تفصيل عليك     ...................
  

                                                 
 ١٦٠- ١٥٩، ص )١٩٩٤دارالفكر، :  لبنان–یروت (، جواهرالبالغة فى المعانى والبيان والبدیعأحمدالهاشمى،  ٢٢



   :يلي فيما اجلدول هذا إىل أنظر ذلك، لتوضيح
 

مقصور  مقصور  طريقة القصر  عبارة الرقم
IIنوع  Iنوع   عليه

نوع 
III 

١  
إليك وّجهت 

  اآلمال
تقدمي اجلارواجملرور 

التقّدمي مبا حقه (
  )التاء خريلتأكيد

إليك  وّجهت
  )اهللا(

صفة على 
 موصوف

 قلب حقيقى

٢  
فوق الذى 
  رام عبدك

مبا حقه التاء التقدمي 
  خري

موصوف  الذى رام  عبدك
 على صفة

تعي إضاىف
  ين

رّب عليك   ) أ
  اعتمادى

التقدمي مبا حقه التاء 
  خري

اعتماد
  ى

عليك 
  )اهللا(

صفة على 
 موصوف

 قلب حقيقى

كماإليك   ٣
  استنادى

التقدمي مبا حقه التاء 
  خري

استناد
  ى

إليك 
  )اهللا(

صفة على 
 موصوف

 قلب حقيقى

٤  
وباألماىن 

  ىنسبت
القصر بال اجلنسية 
و التقدمي مبا حقه 
  التاء خري للتاكيد

موصوف   األماين  سبتين
 على صفة

تعي إضاىف
  ين

٥  
وىف احلظوظ 

  كبتىن
القصر بال اجلنسية 
و التقدمي مبا حقه 
  التاء خري للتاكيد

موصوف  احلظوظ  كبتىن
 على صفة

تعي إضاىف
  ين

٦  
عليك تفصيل 

  وامجال
ر تقدمي اجلار واجملرو

التقّدمي مبا حقه (
  )التاء خري

تفصيل 
 وإمجال

عليك 
  )اهللا(

صفة على 
 موصوف

 قلب حقيقى

٥٩ 



 بن علوي احلداد يف من هذا التحليل جتد الباحثه أن احلبيب عبد اهللا
 القصر بالتقدمي مباحقه يل إىلمي" املناجاة"تعبري القصر ىف قصيدة 

 موصوف أو قصر صفة علىبالتأخري ويستعمل النوع باعتبار طرفيه 
قصر بمث النوع باعتبار احلقيقة والواقع . قصر موصوف على صفةب

وأما النوع اإلضايف باعتبار على حسب حال .احلقيقى أو اإلضاىف
  . قد تكون قصر القلب أو التعينيفاملخاطب 

  
  الوصل والفصل) ٤

الوصل عطف مجلة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف بني 
  . هبا منثورة، تسنأنف واحدة منها بعد األخرىاجلملتني واجمليئ

  :يقع الوصل ىف ثالثة مواضع
إذا احتدت اجلملتان ىف اخلربية واإلنشائية لفظا ومعىن أومعىن فقط ومل   - أ

يكن هناك سبب يقتضى الفصل بينهما وكانت بينهما مناسبة تامة ىف 
 .املعىن

وصل ). ٣٦: الساء(واعبدوا اهللا وال تشركو به شيئا : حنو قوله تعاىل
الحتدمها ىف اإلنشاء، وألن املطلوب " واعبدوا"جبملة " والتشركوا"مجلة 

  .هبما مما جيب على اإلنسان أن يؤدّيه خلالقه وخيتصه به
دفع توّهم غرياملراد، وذلك إذا اختلفت اجلملتان ىف اخلربية واإلنشائية،   - ب

ول جميبا كما تق. وكان الفصل وكان الفصل يوهم خالف املقصود
 ".الشفاه اهللا"بشخص بالنفى 



إذاكان للجملة  األوىل حمل من األعراب، وقصر تشريك اجلملة لثانية هلا   - ت
 ٢٣.علّي يقول، ويفعل: ىف اإلعراب حيث المانع، حنو

 
  :ويقع الفصل ىف مخسة مواضع

وامتزاجا معنويا : كمال اإلتصال وهو احتاد اجلملتني احتادا تاما  . أ
حبيث ترتل الثانية من األوىل مرتلة نفسها وذلك بأن تكون اجلملة 

فمّهل الكافرين : حنو. الثانية توكيدا لألوىل، أوبيانا هلا، أوبدال منها
 أمهلهم رويدا

اختالف اجلملتني اختالفا تاما، وذلك بأن كمال اإلنقطاع وهو   . ب
ّ تكون بينهما مناسبة ما حضر : حنو. ختتلفا خربا وإنشاء  أو بأال 

 .األمري حفظه اهللا
وهو كون اجلملة الثانية قوية اإلرتباط : شبه كمال اإلتصال  . ت

باألوىل، لوقوعها جوابا عن سؤال بفهم من اجلملة األوىل فتفصل 
وما أبّرئ : ب عن السؤال كقوله سبحانهعنها كما يفصل اجلوا

 )٥٣: يوسف. (نفسى إن النفس ألمارة بالسوء
 وهو أن تسبق مجلة يصح عطفها على األوىل اإلتصالشبه كمال   . ث

لوجود املناسبة، ولكن ىف عطفها على الثانية فساد ىف املعىن، فيترك 
 : حنو. نه معطوف على الثانيةأدفعا لتوفهم : رةباملالعطف 

 بدال أراها ىف الضالل هتيم    ظّن سلمى أنىن أبغى هباوت

                                                 
 ١٧٢- ١٧٠، ص )١٩٩٤دارالفكر، :  لبنان–یروت (، جواهرالبالغة فى المعانى والبيان والبدیعأحمدالهاشمى،  ٢٣



التوسط بني الكمالني مع قيام املانع وهوكون اجلملتني مناسبتني،   . ج
وبينهما رابطة قوية لكن مينع من العطف مانع، وهو عدم التشريك 

إنا معكم  وإذا خلوا إىل شياطينهم قالو: كقوله تعاىل: ىف احلكم
 ٢٤)١٥-١٤: البقرة. ( يستهزء هبمإمنا حنن مستهزؤون اهللا

 
اهللا بن علوى احلداد  الوصل ىف قصيدة  ويعرب احلبيب عبد

  :كما يلى" املناجاة"
  وكن لنا واصلح البال  • فامنن علينا باإلقبال   -١

  التوسط بني الكمالني مع وجود املانع من الوصل: وصل
وكن لنا واصلح "عن مجلة " فامنن علينا باالقبال"فصلت محلة 

ألن بينهما التوسط بني الكمالني مع وجود املانع من " البال
  .الوصل

عّنى أسألك العفو فيك ظّنىولن خييب  -٢ •   
  .التوسط بني الكمالني مع وجود املانع من الوصل) أ: وصل

" ولن خييب فيك ظّنى" عن مجلة"أسألك العفو عّنى : فصلت مجلة
  .ألن بينهما التوسط بني الكمالني مع وجود املانع من الوصل

وسوء فعلي + من شؤم ظلمي وإفكي .  أشكو إليك وأبكي-٣
  حب دنيا ذميمةو+ وشهوة القيل والقال + وتركي 

                                                 
 ١٧٩- ١٧٨، ص )١٩٩٤دارالفكر، :  لبنان–یروت  (جواهرالبالغة فى المعانى والبيان والبدیع،أحمدالهاشمى،  ٢٤



من شؤم ظلمي وإفكي . أشكو إليك وأبكي: فصلت مجلة: وصل
" وشهوة القيل والقال " عن مجلة"عن مجلة وسوء فعلي و تركي 

  .وحب دنيا ذميمة" عن مجلة
  .إن اجلملة األوىل حكم إعرايب وتشريك اجلملة  الثانية من احلكم

.وحشوها آفات واشعال+  فيها الباليا مقيمة -٤  
وحشوها آفات "عن مجلة  "  فيها الباليا مقيم "فصلت : وصل
  ".واشعال

ألن بينهما التوسط بني الكمالني مع عدم وجود املانع من 
  .الوصل

  وحل عقده كريب +  قليبعلى مداومة -٥
وحل عقده " عن مجلة " على مداومة قليب"فصلت مجلة : وصل
  كريب

  .من الوصلانع  املني مع وجودالكمالألن بينهما التوسط بني 
واختم باإلميان + واجعل جنانك مصريى +  فلقىن كل خري -٦

  اآلجال
واجعل جنانك " عن مجلة"لقىن كل خري "فصلت مجلة ف: وصل

ألن بينها التوسط " واختم باإلميان اآلجال"عن مجلة "مصريى 
  .بني املكمالني مع عدم وجود املانع من الوصل

  وصلّ ىف كل حلة  • واختم باإلميان اآلجال -٧



صل ىف "عن مجلة " واختم باإلميان اآلجال"فصلت مجلة : وصل
ألن بينهما التوسط بني املكمالني مع عدم وجود املانع " كل حالة
  .من الوصل

  وبالغدّو واآلصال   •     حنمده سرا جهرا-٨
بالغدّو "عن مجلة "  جهراحنمده سرا" فصلت مجلة: وصل

اجلملة األوىل حكم إعرايب وتشريك اجلملة الثانية ألن " واآلصال
  .من احلكم

  ومو سع الكل بّرا  •  ا  ياموجد اخللق طّر-٩
مو سع " عن مجلة " ياموجد اخللق طّرا" فصلت مجلة : وصل

لني مع عدم وجود املانع ألن بينهما التوسط بني املكما" الكل بّرا
  .من الوصل

  واصلح قصودى واألعمال  •    فامح بعفوك ذبىن-١٠
اصلح "عن مجلة " فامح بعفوك ذبىن" فصلت مجلة : وصل

ألن بينهما التوسط بني املكمالني مع عدم " قصودى واألعمال
  .وجود املانع من الوصل

  صدقا وأقصى مرادى  •    كما إليك استنادى -١١
أقصى "عن مجلة " كما إليك استنادى" فصلت مجلة : وصل
ألن بني اجلملة األوىل حكم إعراىب وتشريك اجلملة " مرادى

  .الثانية من احلكم
  وقصدها اجلاه واملال  •    اضحت ترّوج علّى-١٢



قصدها "عن مجلة " اضحت ترّوج علّى " فصلت مجلة: وصل
ألن بينهما شبه كمال االتصال، إذ الثانية جواب " اجلاه واملال

ملاذا أضجت تروج : لسؤال يفهم من األوىل، كأن سائال سأل
  .عليك؟ فاجيب قصدها اجلاه واملال

  وباألماىن سبتىن   •  يارّب قد غلبتىن-١٣
باألماىن "عن مجلة " يارّب قد غلبتىن" فصلت مجلة ) أ: وصل
  .ألن بينهما كمال اإلتصال، إذ الثانية بيان اجلملة األوىل" سبتىن

ملاذا : ألن اجلملة نشاء منها سؤاال. شبه كمال االتصال) ب
  .باألماىن سبتىن: قد غلبتك؟ فاجيب

  تك هطالوغيث رمح  •   ويرجتى لثوابك-١٤
وغيث رمحتك "عن مجلة " ويرتى لثوابك"فصلت مجلة : وصل
ألن بينهما التوسط بني الكمالني مع عدم وجود املانع من " هطال
  .الوصل
  وبا نكساره وفقره  •  وقد أتاك بعذره-١٥
با نكساره "عن مجلة " قد أتاك بعذره"فصلت مجلة : وصل
 اجلملة األوىل حكم إعراىب وتشريك اجلملة الثانية ن بنيأل" وفقره

  .من احلكم
وبطشك وقهرك   • جودك وفضلك وبرك يرجى -١٦
  خيشى



عن مجلة " جودك وفضلك وبرك يرجى"فصلت مجلة : وصل
ألن بينهما التوسط بني الكمالني مع " بطشك وقهرك خيشى"

  .عدم وجود املانع من الوصل
  ومحدك واالجالل  •   وذكرك وشكرك الزم-١٧
ومحدك "عن مجلة " وذكرك وشكرك الزم"فصلت مجلة : وصل
 األوىل حكم إعراىب وتشريك اجلملة  ألن بني اجلملة" جاللواإل

  .الثانية من احلكم
أن احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد  ،السابقنظرا أىل التحليل     
األول  :يقع على أربعة مواضع" املناجاة" تعبري الوصل ىف قصيدة يف

التوسط بني الكمالني مع عدم وجود املانع من الوصل والثاىنكمال 
اإلتصال والثالث شبه كمال اإلتصال والرابع اجلملة األوىل حكم 

  .عراىب وتشريك اجلملة الثانية من احلكمإٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ
  

وتاليه يعرب احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد الفصل ىف قصيدة 
  : املناجاة فيما يلى

  إليك وجهت اآلمال  •   يارّب يا عامل احلال. ١
إليك " عن مجلة " يارّب يا عامل احلال"فصلت مجلة : صلف

ألن بينهما كمال االتصال، إن اجلملة الثانية بيان " اآلمالوجهت 
  .للجملة األوىل

  عبدك فقريك على الباب  •   يارّب يارّب األرباب. ٢



عبدك " عن مجلة " يارّب يارّب األرباب"فصلت مجلة : صلف
نية ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثا" فقريك على الباب
  .بيان للجملة األوىل

  مستد ركا بعد ما مال  •   أتى وقد بت األسباب. ٣
مستد " عن مجلة " أتى وقد بت األسباب" فصلت مجلة : صلف

ألن بينهما كمال االتصال، إن اجلملة الثانية "ركا بعد ما مال
  .بيان اجلملة األوىل

  أشكو إليك وأبكى  •  يا مالك امللك ياوال . ٤
أشكو " عن مجلة " يا مالك امللك ياوال" فصلت مجلة : صلف

ألن بينهما كمال االتصال، إن اجلملة الثانية بيان " إليك وأبكى
  .اجلملة األوىل

  على مداومة قلىب  •  قد استعنتك رّبى. ٥
على مداومة " عن مجلة " قداستعنتك رّبى"فصلت مجلة : صلف

الن بينهما كمال االتصال، إن اجلملة الثانية بيان اجلملة " قلىب
األوىل شبه كمال االتصال إذ الثانية جواب لسؤال يفهم من 

  .األوىل
  فانظر  إىل الغم ينجال  • وحلّ عقدة كرىب . ٦
فانظر إىل "عن مجلة " قدة كرىبوحلّ ع" فصلت مجلة : صلف

  .ألن بينهما شبه كمال االنقطاع" الغم ينجال
  احلل علينا العواىف  •  يارّب ياخري كاىف. ٧



احلل علينا "عن مجلة " يارّب ياخري كاىف" فصلت مجلة : وصل
ملة ألن بينهما كمال االتصال، إن اجلملة الثانية بيان اجل" العواىف
  .األوىل
  عليك تفصيل وإمجال  •   فليس شيئ مث خاىف. ٨
عليك " عن مجلة " فليس شيئ مث خاىف" فصلت مجلة : صلف

ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية بيان " تفصيل وإمجال
  .اجلملة األوىل

  فلقىن كل خري  • يارّب أنت نصريى. ٩
فلقىن كل " عن مجلة " يارّب أنت نصريى" فصلت مجلة : صلف

ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية بيان للجملة " خري
  .األوىل
  وصل ىف كل حالة  •واختم باإلميان اآلجال . ١٠
وصل ىف " مجلة عن" واختم باإلميان اآلجال" فصلت مجلة : صلف

ألن بينهما التوسط بني الكمالني مع وجود املانع من " كل حالة
  .الوصل
  على مزيل الضاللة  •   وصل ىف كل حالة. ١١
على مزيل " عن مجلة " صل ىف كل حالة"فصلت مجلة : صلف

  .ألن بينهما كمال االنقطاع" الضاللة
  حممدا اهلادى الدال  •  من كلمته الغزالة . ١٢



حممدا اهلادى " عن مجلة " من كلمته الغزالة" فصلت مجلة : صلف
ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية بيان اجلملة " الدال
  .األوىل
  على نعم منه تترى  •  واحلمدهللا شكرا. ١٣
على نعم منه " عن مجلة " واحلمدهللا شكر" مجلة فصلت : صلف

ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية بيان اجلملة " تترى
  .األوىل
  فاخلري خربك وعندك •ياواسع اجلود جودك . ١٤
فاخلري " عن مجلة " ياواسع اجلود جودك" فصلت مجلة : صلف

نهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية بيان ألن بي" خريك وعندك
  .اجلملة األوىل

  فادرك برمحتك هطال •فوق الذى رام عبدك . ١٥
فادرك " عن مجلة " فوق الذى رام عبدك" فصلت مجلة : صلف

ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية بيان " برمحتك هطال
  .اجلملة األوىل

  على ا لقبائح واألخطال  •   أسألك اسبال سترا. ١٦
على ا " عن مجلة " أسألك اسبال سترا" فصلت مجلة : صلف

ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية " لقبائح واألخطال
  .بيان اجلملة األوىل

  حسىب اطالعك حسىب  •   يامن يرى سرقلىب. ١٧



حسىب " عن مجلة " يامن يرى سرقلىب" فصلت مجلة : صلف
ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية " اطالعك حسىب
  .بيان اجلملة األوىل

  كما إليك استنادى  •   رّب عليك اعتمادى. ١٨
كما إليك "ن مجلة ع" رّب عليك اعتمادى"فصلت مجلة : صلف

ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية بيان " استنادي
  .للجملة األوىل

  عن السبيل السوّية  •   ياويح نفسى الغوية. ١٩
عن السبيل " عن مجلة " ياويح نفسى الغوية" فصلت مجلة : صلف

جلملة الثانية بيان للجملة ألن بينهما كمال اإلتصال، إن ا" السوّية
  .األوىل
  خيشى أليم عذابك  •   يارب عبدك يبابك. ٢٠
خيشى أليم " عن مجلة " يارب عبدك يبابك" فصلت مجلة : صلف

ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية بيان " عذابك
نشاء منها ألن اجلملة . وشبه كمال االصال. للجملة األوىل

  ملاذا عبدك ببابك؟" سؤال
  مبحض جودك واإلسفضال  •فاهزم بيسرك عسره . ٢١
مبحض " عن مجلة " فاهزم بيسرك عسره" فصلت مجلة : صلف

ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية " فضالواإلجودك 
  .بيان للجملة األوىل

  تغسله من كل حوبه  • وامنن عليه بتوبة. ٢٢



تغسله من " عن مجلة " وامنن عليه بتوبة" فصلت مجلة : صلف
ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية بيان " كل حوبه

منها  ألن اجلملة نشأ. وشبه كمال اإلتصال. للجملة األوىل
  ملاذا امنن عليه بتوبة؟. سؤال
  لكل ما عنه قد حال  • شر أوبة  واعصمه من. ٢٣
لكل ما " عن مجلة " واعصمه من شر أوبة" فصلت مجلة : صلف

ألن بينهما كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية بيان " عنه قد حال
  .للجملة األوىل

 •فأنت موىل املواىل املنفرد بالكمال وبالعلى والتعاىل . ٢٤
  . علوت عن ضرب االمثال

فأنت موىل املواىل املنفرد بالكمال وبالعلى " فصلت مجلة : فصل
ألن بينهما ". علوت عن ضرب األمثال" عن مجلة " والتعاىل

  .كمال اإلتصال، إن اجلملة الثانية بيان للجملة األوىل
عبد اهللا بن   جتد الباحثة أن احلبيب ،اعتمادا على التحليل السابق

مييل إىل كمال  "املناجاة"علوي احلداد يف تعبري الفصل ىف قصيدة 
اضع أخرى مثل شبه كمال واإلتصال جبانب أنه يعربها مب

  .اإلتصال والتوسط بني الكمالني مع وجود املانع من الوصل



  اإلطناب) ٦
زيادة اللفظ على املعىن لفائدة، أو هو تأدية املعىن بعبارة : اإلطناب

رّب إىن : حنو. ائدة عن متعارف أوساط البالغاء، لفائدة تقويتة وتوكيدهز
  .أى كربت) ٤: مرمي. (وهن العظم مّنى واشتعل الرأس شيبا

   ذكر اخلاص بعد العام، للتنبيه على فضل اخلاص-١
   ذكر العام بعد اخلص، إلفادة العموم مع العناية بشأن اخلاص-٢
  املعىن ىف ذهن السامع اإليضاح بعد اإلهبلم، لتقرير -٣
طول وكتمكني املعىن من النفس، وكالتحّسر :  التكرار لداع-٤

  الفصل
وهو أن يؤتى ىف أثناء الكالم أوبني كالمني متصلني ىف :  االعتراض-٥

  .املعىن جبملة أو أكثر الحمل هلا من اإلعراب
أخرى تشتمل على معناها جبملة التذيبل، وهو تعقيب اجلملة . ٦

  .هو قسمانتوكيدا، و
 .جار جمرى املثل إن استقلّ معناه واستغىن عّما قبله  ) أ
 .غري جا رجمرى املثل إن مل يستغن عّما قبله  ) ب
أن يدخل . االحتراس، ويكون حينما يأتى املتكلم  مبعىن  ميكن  ) ج

   ٢٥عليه فيه  لوم فيفطن لذلك ويأتى مبا خيلّصه منه
                                                                                   

" املناجاة"قصيدة الويعرب احلبيب عبد اهللا بن علوي  احلداد اإلطناب ىف 
  :وهى

                                                 
 ٣٥١، ص )دارالمعارف، محهول السنة: مصر(، حةاللبالغة الواضعلى جارم ومصطفى آمين،  ٢٥



  يارّب يارّب األرباب    .................
  فاخلري خريك وعندك   كياواسع اجلود جود
  حسىب اطالعك حسىب    .................
  .................      بارّب يارّب إىن

  
  : لتوضيح ذلك، أنظر إىل هذا التحليل فيما يلى 

  يارّب يارّب األرباب) ١
  .تكرر مرتني للتوكيد" يارب"والتكرار للتوكيد فقوله :  فيه إطناب

  ك خريك وعندكفاخلري    ياواسع اجلود جودك) ٢
 فاخلريك" و " اجلود جودك" والتكرار للتوكيد فقوله : فيه إطناب

  .تكرر مرتني للتوكيد"  وعندكخريك
  حسىب اطالعك حسىب) ٣

  .تكرر مرتني للتوكيد" حسىب" والتكرار للتوكيد فقوله :  فيه إطناب
  يارب يارب إّنى) ٤

  .رتني للتوكيدتكرر م" يارّب" والتكرار للتوكيد فقوله : فيه إطناب
من هذا التحليل أن احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد يف تعبري اإلطناب 

  .يل إىل التكرار للتوكيدمي" املناجاة"القصيدة ىف 



  الفصل الثاىن
  التحليل من ناحية علم البيان

  
قبل أن تبحث الباحثة عن التحليل البالغي من ناحية علم البيان،   

.  لغة الكشف، واإليضاح والظهورالبيان. انستبني أوال عن تعريف البي
أصول وقواعد يعرف هبا إيراد املعىن الواحد، بطرق خيتلف : واصطالحا 

  ٢٢بعضها عن بعض، ىف وضوح الداللة العقلية على نفس ذلك املعىن
للحبيب عبد اهللا بن علو " املناجاة"قصيدة الواألساليب البالغية ىف 

احلداد من ناحية علم البيان هى اجملاز اللغوى وسيأتى البيان تفصيال لكل منها 
  .مع األمثلة من قصيدته

  اجملاز اللغوى  -١
اجملاز اللغوى هو اللفظ املستعمل ىف غريما وضع له ىف اصطالح 

  .القة مع قرينة ما نعة من إرادة املعىن الوضعىالتخاطب لع
والعالقة بني املعىن احلقيقى واملعىن اجملازى قد تكون املشاهبة، وقد 
تكون غريها، فإذا كانت العالقة املشاهبة فاجملاز استعارة وإال فهو جماز 

  ٢٣.والقرينة قد تكون لفظية، وقد تكون حالية. مرسل
وهى تشبيه حذف أحد اإلستعارة واجملاز اللغوى الذى املستخدم هنا 

   :على أقسام كثريةطرفيه، فعالقتها ملشاهبة دائما وتنقسم اإلستعارة 
  :اإلستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفني على قسمني 

                                                 
 ٢١٢: ص )١٩٩٤دارالفكر، :  لبنان -بيروت   ( جواهر البالغة فى علم المعانى والبيان والبدیعاحمد الهاشمي، ٢٢
: ص )١٩٩٤دارالفكر، :  لبنان -بيروت   ( فى علم المعانى والبيان والبدیعجواهر البالغةاحمد الهاشمي،  ٢٣

٢٥٤-٢٥٣ 



  .ماصرح فيها بلفظ املشبه به:   تصرحيية   - أ
 ٢٤ما حذف فيها املشبه به ورمزله بشيئ من لوازمه:  مكنية   - ب
  

 :اإلستعارة باعتبار اللفظ املستعار على قسمني 
 الذى جرت فيه إمسا مجداإذا كان اللفظ :  أصلية -أ
 ٢٥.إذا كان اللفظ الذى جرت فيه مشتقا أو فعال: تبعية  -ب
  

  :اإلستعارة باعتبار ما يتصل هبا من املالئمات وعدم التصاهلا على قسمني 
 ما ذكر معها مالئم املشبه به:  املرشحة -أ
  ما ذكر معها مالئم املشبه:اجملردة -ب
 ٢٦ماخلت من مال ئمات املشبه به أو املشبه: املطلقة -ج
 

" املناجاة"قصيدة الويعرب احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد اإلستعارة ىف 
  :وهى 

  على مزيل الضاللة# وصل ىف كل حالة  
  حممدا اهلادى الدال# لغزالة    من كلمته ا

  وقيدتىن با األكبال# وىف احلظوظ كبتىب   
  

                                                 
    ٧٧- ٧٩:ص) دار الفكر، مجهول السنة: مصر  (البالغة الواضحةعلى الجازم ومصطفى أمين،  ٢٤

   
          ٨٤:ص . البالغة الواضحة على الجازم ومصطفى أمين ٢٥

   
          ٩١-٩٠:ص .البالغة الواضحة على الجازم ومصطفى أمين ٢٦
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وجه  شبه بهاملشبهامل عبارة الرقم
 الشبه

 ٣نوع ٢نوع ١نوع  قرينة عالقة

٣  

وقيد
تىن با 
ااألكب
  ل

االتفاق   احلبل األكبال
ىف 

  التقييد

لفظية  مشاهبة
اثبات 
التقييد 
لألك
  بال

 مرشحة  أصلية  مكنية

  
من هذا التحليل السابق أن احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد يف تعبري 

مكنية، وأصلية ومرشحة مييل إىل إستعارة " املناجاة"اإلستعارة ىف قصيدة 
  .وعالقتها مشاهبة والقرينة لفظية



  الفصل الثالث
  التحليل من ناحية علم البديع

  
بعد أن بينت الباحثة عن التحليل البالغي من ناحية علم املعاين   

  .والبيان، واآلن ستبني الباحثة من ناحية علم البديع وكذلك عن تعريفها
بدع الشيئ وأبدعه، احترعه ال على :  مأخوذ ومشتق من قوهلم البديع

: عول، ويأتى البديع مبعىن اسم الفاعل ىف قوله تعاىل وهو فعيل مبعىن مف. مثال
  ).أي مبدعها(بديع السموات واألرض 

 هو علم واصطالحا.  هو احملترع اجملد على غري مثال سابقلغةوالبديع 
. وتكسوه هبا. يعرف به الوجوه واملزايا الىت تزيد الكالم حسنا وطالوة

لته على املراد لفظا بعد مطابقة ملقتضى احلال مع وضوح دال. ورونقا
 أو بعبارة أخرى هو دراسة ال تعتدى تزيني األلفاظ أو املعاىن بألوان ٢٧.ومعنا

 نظرا إىل تلك التعريفات فيشتمل علم ٢٨.بديعة من اجلمال اللفظي أواملعنوى
  .البديع على احملسنات اللفظية وعلى احملسنات املعنوية

للحبيب عبد اهللا بن علوي " املناجاة"قصيدة الواحملسنات اللفظية ىف 
  .احلداد هي اجلناس والسجع

  .يتشابه اللفظان ىف النطق وخيتلفا ىف املعىن وهو نوعانأن  : اجلناس -١
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نوع احلروف، وشكلها، :  هو ما اتفق فيه اللفظان ىف أمور أربعة هي تام -أ
ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما : وعددها، وترتيبها، حنو قوله تعاىل 

  ٢٩)٥٥: الروم (لبثوا غري ساعة 
 وهو مااختلف فيه اللفظان ىف واحد أو أكثر من األربعة السابقة غري تام -ب

تيم فال تقهر، وأما فأما الي:  حنو قوله تعاىل ٣٠.ويكون إما بزيادة حرف
  .السائل فال تنهر

للحبيب عبد اهللا بن علوي احلداد " املناجاة"قصيدة الأما اجلناس ىف 
  :مثل قوله 

  عقيمة من كل خري   #    ذميمةوحبب دنيا 
  السوية عن السبيل   #  الغويةيا ويح نفسى 

  سبتىنوباألماىن   #      غلبتىنيا رب قد 
  حوبةكل تغسله من   #       بتوبةوامنن عليه 

  .....................  #     نصرييا رب أنت 
   .................  #   مصريىواجعل حنانك 

  عقيمةمن كل خري   #   .................... 
  ................  #      مقيمةفيها الباليا 

  
  : لتوضيح ما سبق ذكره وضحت الباحثة يف اجلدول فيما يلى 
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  ٢معىن  ١معىي   سبب  نوع ٢كلمة  ١كلمة  الرقم
  ال خري فيه  ومأمر مذم خمتلف ىف نوع احلروف  ناقص= غري تام   عقيمة  ذميمة  ١
 العدل واإلستقامة خاب=ضل خمتلف ىف نوع احلروف  ناقص= غري تام   السوية  الغوية  ٢
الشعر قد حلق   فاز يفوز خمتلف ىف نوع احلروف  ناقص= غري تام   سبتىن  غلبتىن  ٣

  عنه
الندم يف  خمتلف ىف نوع احلروف ناقص=  غري تام   حوبة  توبة  ٤

  احلقيقة
  اإلمث والذنب

صيغة مبالغة  خمتلف ىف شكل احلروف ناقص =  غري تام  مصريى  نصري  ٥
  من ناصر

إسم مكان من 
صار يصري "

  "مصري
إسم فاعل من   ال خري فيه خمتلف ىف شكل احلروف ناقص = غري تام   مقيمة  عقيمة  ٦

  "عقيمة"مصدر  
  

" املناجاة"قصيدة اللك، جتد الباحثة أن اجلناس ىف ذنظرا إىل 
للحبيب عبد اهللا بن علوي احلداد مييل إىل اجلناس الناقص أو غري التام بسبب 

  .خمتلفة ىف نوع احلروف أو شكلها
وأفضله ما تساوت . توافق الفاصلتني ىف احلرف األخري   : السجع -٢
  : وهو ثالثة أقسام ٣١.فقره
، وهو ما اختلفت فاصلتاه ىف الوزن والتفقتا ىف التقفية السجع املطرف -أ

ö/ä3 ما :حنو قوله تعاىل  s9 Ÿω tβθ ã_ös? ¬! #Y‘$ s%uρ $ ¨Β ö/ä3s9 Ÿω tβθã_ös? ¬! #Y‘$s%uρ ∩⊇⊂∪ 

ô‰s% uρ ö/ä3 s) n=s{ # ·‘# uθôÛ r& ) ١٣: نوح(  
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ان ىف الوزن والتقفية مثل وهو ما اتفقت فيه الفقرت . السجع املرصع -ب
هو يطبع األسجاع جبواهر لفظه، ويقرع األمساع : قول احلريري 
  .بزواجر وعظه

 ، وهو ما اتفقت فيه ألفاظ الفقرتني أو أكثرها ىف السجع اللمتوازي -ج
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة : اىل تعحنو قوله . الوزن والتقفية 

  ٣٢)١٤: الغاسية (
  

" ويعرب احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد السجع ىف قصيدة 
  :فيما يلى " املناجاة 

وكن • فامنن علينا باإلقبال • إليك وجهت اآلمال •  يارّب باعامل احلال -١
  لنا

  •واصلح البال 
أتى وقدبّت • فقريك على الباب عبدك •  يارّب يرّب األرباب -٢

  • األسباب 
  •فوق الذى رام عبدك • فاخلري خريك وعندك •  ياواسع اجلود جودك -٣
  •أسئلك اسبال سترا • وموسع الكل بّرا •  ياموجد اخللق طّرا -٤
  •فامح بعفوك ذنىب • حسىب اطالعك حسىب •  يامن يرى سرقلىب -٥
  •صدقا وأقصى مرادي • ادى كما إليك استن•  رّب عليك اعتمادى -٦
  •ولن خييب فيك ظّنى • أسئلك العفوعّنى •  يارّب يارّب إّنى -٧
  •وسوء فعلى وتركى • من شؤم ظلمى ىف افكى •  أشكو إليك وأبكى -٨
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  •فيها الباليا مقيمة • من كل خري عقيمة •  وحب دينا ذميمة -٩
  •عن السبيل السوّية •  ياويح نفسى الغوّية -١٠
  •وىف احلظوظ كبتىن • وباألماىن سبيىن • رّب قد غلبتىن  يا-١١
  •وحل عقدة كرىب • على مداومة قلىب •  قد استعنتك رّبى -١٢
  •فليس شيئ مث خاىف • احلل علينا العواىف •  يارّب ياخريكاىف -١٣
  •ويرجتى لثوابك • خيشى أليم عذابك •  يارّب ياخري كاىف -١٤
  •ره وفقره وبانكسا•  وقد أتاك بعذره -١٥
  •واعصمه من شّر أوبة • تغسله من كل حوبه •  وامنن عليه بتوبة -١٦
  •وبا العلى والتعاىل • املنفرد بالكمال •  فأنت موىل املواىل -١٧
  •يرجي وبطشك وقهرك •  جودك وفضلك وبرك -١٨
  •واجعل جنانك مصريى •  يارّب أنت نصريى -١٩
  •من كلّمته الغزالة • ة على مزيل الضالل•  وصل ىف كل حالة -٢٠
 •حنمده سّرا وجهرا • واحلمد اهللا شكرا  -٢١

  
  :لتوضيح ذلك أنظر إىل هذا اجلدول فيما يلى 

 
الر
  قم

  سبب  نوع فاصلة  فاصلة  فاصلة  فاصلة

 اختلف ىف الوزن متفقة ىف التقفية  سجع مطرف البال  اقبال  اآلمال  احلال  ١
 اختلف ىف الوزن متفقة ىف التقفية  سجع مطرف  - األسباب على الباب  األرباب  ٢
 اختلف ىف الوزن متفقة ىف التقفية  سجع مطرف  -  عبدك  عندك  جودك  ٣
 اختلف ىف الوزن متفقة ىف التقفية  سجع مطرف  -  سترا  برا  طرا  ٤
  التقفيةواتفق ىف الوزن  سجع متوازى  -  ذنىب  حسىب  قلىب  ٥



 ن متفقة ىف التقفيةاختلف ىف الوز  سجع مطرف  -  مرادي  استنادى  اعتمادى  ٦
 اختلف ىف الوزن متفقة ىف التقفية  سجع مطرف  -  ظىن  عىن  إىن  ٧
 اختلف ىف الوزن متفقة ىف التقفية  سجع مطرف  -  تركي  إفكى  أبكى  ٨
 اختلف ىف الوزن متفقة ىف التقفية  سجع مطرف  -  مقيمة  عقيمة  ذميمة  ٩
  ةالتقفي واتفق ىف الوزن سجع متوازى  -  -  السوية  الغوية ١٠
  التقفيةواتفق ىف الوزن  سجع متوازى  -  كبتىن  سبتىن  غلبتىن ١١
  التقفيةواتفق ىف الوزن  سجع متوازى  -  كرىب  قلىب  رىب ١٢
 اختلف ىف الوزن متفقة ىف التقفية  سجع مطرف  -  خاىف  العواىف  كاىف ١٣
 اختلف ىف الوزن متفقة ىف التقفية  سجع مطرف  -  لثوابك  عذابك  ببابك ١٤
  التقفيةو ىف الوزن اتفق سجع متوازى  -  -  قرهف  عذره ١٥
  التقفيةو ىف الوزن اتفق سجع متوازى  -  أدبه  حوبه  بتوبة ١٦
 اختلف ىف الوزن متفقة ىف التقفية  سجع مطرف  -  التعاىل  كمال  مواىل ١٧
  التقفية واتفق ىف الوزن سجع متوازى  -  شكرك  قهرك  برك ١٨
 الوزن متفقة ىف التقفيةاختلف ىف   سجع مطرف  -  -  مصريى  نصريى ١٩
 اختلف ىف الوزن متفقة ىف التقفية  سجع مطرف  -  غزالة  ضاللة  حالة ٢٠
  التقفية واتفق ىف الوزن سجع متوازى  -  -  جهرا  شكرا ٢١

  
اعتمادا على ذلك جتد الباحثة أن احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد يف 

. رف وسجع املتوازيمييل إىل  سجع املط" املناجاة"تعبري السجع ىف قصيدة 
يذكر بسجع املطرف إذا كان أن خيتلف ىف الوزن ويتفق ىف التقفية ويذكر 

  .بسجع املتوازى إذا كان أن  يتفق ىف الوزن والتقفية
  

  فهو الطباق واملقابلة" املناجاة"وأما احملسنات املعنوية ىف قصيدة 
  : هو اجلمع بني الشيئ وضده ىف الكالم ، وهو نوعان الطباق -١



هو ما مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا، حنو قوله  : طباق اإلجياب  - أ
  .وحتسبهم أيقاظا وهم رقود: تعاىل 

 وهو ما اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا، حنو قوله : طباق السلب -ب 
  ٣٣.يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا: تعاىل 

  
مثل " املناجاة"قصيدة الويعرب احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد الطباق ىف

  : قوله 
  إمجال و تفصيل عليك  #.................... 

   ........................  #   عسرة يسركفاهزم ب
  اآلصال وباالغدوو       # جهرا وسراحنمده 

  
  :ما يلى لتوضيح ذلك أنظر إىل هذسا التحليل في

 عليك تفصيل وإمجال. ١
ما (وهو من طباق اإلجياب " . امجال"و" تفصيل"فهو الطباق من كلمة 

  )مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا
 فاهزم بيسرك عسرة. ٢

  وهو من طباق اإلجياب" عسرة" و" يسر"فهو الطباق من كلمة 
 )ما مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا(
   حنمده سرا وجهرا-٣

  وهو من طباق اإلجياب" جهر" و" سر"فهو الطباق من كلمة 
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  )ما مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا(
   وبالغدو واآلصال-٤

  وهو من طباق اإلجياب" اآلصال " و" الغدو"فهو الطباق من كلمة 
  )ما مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا(

 علوي احلداد يف من هذا التحليل جتد الباحثة أن احلبيب عبد اهللا بن
مييل إىل طباق اإلجياب وهو ما مل خيتلف " املناجاة"قصيدة التعبري الطباق ىف 

  .فيه الضدان إجيابا وسلبا
  
هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو معان متوافقة، مث يأتى مبا  : املقابلة -٢
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مثل " املناجاة"قصيدةالويعرب احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد املقابلة ىف 
  :قوله 

  وبطشك وقهرك خيشى# جودك وفضلك وبرك يرجى 
وبطشك وقهرك " واجلملة " جودك وفضلك وبرك يرجى: "اجلملة 

بني احلبيب احلداد صفتني من صفات اهللا تعاىل . تكون املقابلة " شىخي
  .وهي اجلود والفضل والرب مث قابل ذلك ىف آخر الكالم بالبطش والقهر

  

                                                 
        ٣١٤: ص .والبدیع.جواهر البالغة فى علم المعانى والبيان احمد الهاشمي،  ٣٤

   




