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 مة الشكركل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل ال ذى جعل القلم للكتابة والكتابة  هلل رب العاملني، احلمد
سيدنا حمم د سلم على نو  ىصلون، ة، والقراءة للعبادة والعبادة هلل تعاىلءللقرا

املوصوف بأشرف الصفات وبكمال فتو ة، وعلى آله ال ذي نعتز هبم األبوة 
 حماسن األخو ة.وللت ابعني يف 

هذه الرسالة حتت  إعدادمن  هفقد انتهى الباحث بإذن اهلل وتوفيق  
لإلمام عبد اهلل بن علوي  "قدكفاين" األسالب اإلنشائية يف قصيدةموضوع 
لكلية اآلداب والعلوم  وقد مها .(بالغية)دراسة  ه( 4411-4411احلد اد )

اإلنسانية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية مادة من املواد الدراسية املقررة على 
 يف قسم اللغة العربية وأدهبا. S.Humالطالب للحصول على شهادة 

فإن الباحث يف هذا املقام يتقدم خبالص شكره لفضيلة املشرفني مها 
مها يف هذه  مها وجهود املاجستري، على مساعدت أيوب بردانو املاجستري رشاد 

 الرسالة ، فيسأل اهلل هلما العفو والعافية، يف الدنيا واآلخرة.

علوم الالشكر لرئيس اجلامعة وعميد كلية اآلداب و ب الباحثكما تقدمي 
الذين  مجيع احملاضرين واحملاضراتو  ،رئيس قسم اللغة العربية وأدهباو اإلنسانية 

هلم يف عطائه،  ي، فيسأله تعاىل أن جيز عند إعداده هذه الرسالة علموه وأفادوه
 وأن يرفع درجاهتم، إنه مسيع جميب.
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Penelitian ini berjudul “Uslub Insyaiyyah dalam Qasidah Qad Kafani karangan Imam

Abdullah bin ‘Alwi Al-Haddad (Analisis Balaghah)”, Dalam penelitian ini peneliti membahas bentuk-

bentuk kalam Insya’ yang terdapat di dalam syairQad Kafani.  Adapun metode penelitian yang

digunakan adalah metode analisis balaghah.Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu bahwa Qad 

Kafaniyang dikarang oleh Imam Al-Haddad yang keseluruhannya ada 25 bait mengandung 9 bait 

kalam Insya. Dari segi jenis kalam Insya’ memiliki dua jenis yaitu thalabi, dan ghairu thalabi. Jenis

kalam Insya’ yang terdapat dalam Syair Qad Kafani yaitu; 9 bait Insya’thalabi. Demikan pula dalam

kalam Insya’ memiliki duatanda, yaitu Amar, dan Nida, yaitu Amar ada 6tempat, Nida  ada 16 tempat.
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قسم اللغة العربية وأدهبا /: كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية القسم /الكلية
لإلمام "قد كفاين"  قصيدةيف  ب اإلنشائيةياألسال : موضوع الرسالة

 ه( 0014-0122عبد اهلل بن علوي احلد اد )
(بالغية)دراسة 

4102يناير  40:  قشةتاريخ املنا
21: حجم الرسالة
املاجيستري رشاد:  املشرف األول
املاجيستري أيوب بردان:  املشرف الثاين

ب اإلنشائية يف قصيدة "قد كفاين" ياألسال موضوع هذه الرسالة هو 
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منهج دراسة بالغية أن يف هذا الشعر مخسة م ا املنهج الذي حبث الباحث هنا أ
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. من هذا ىل قسمني اإلنشاء الطليب واإلنشاء غري الطليباإلنشاء ينقسم إ
ومل جيد بيتا عن اإلنشاء  ،بيات من اإلنشاء الطليبالبحث وجد الباحث تسعة أ

لبحث. وأما عنصر اإلنشاء الذي وجد الباحث األمر اهذا  غري الطليب من
النداء ستة عشر عنصر ا.و  األمر ستة عنصر ا، والنداء. كان عنصر
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الباب األول

مقدمة
 خلفية البحث .أ
كلمة أدب من الكلمات اليت تطور معنها بتطور حياة األمة العربية وانتقاهلا   

من دون البداوة إىل أدوار املدنية واحلضارة. وقد اختلفت عليها معان متقاربة حىت 
معناها الذي يتبادر إىل أذهاننا اليوم، وهو الكالم اإلنشائي البليغ الذي أخذت 

 .1يقصد به إىل التأثري يف عواطف القراء والسامعني، سواء أ كان شعر ا أم نثر ا
البا عن صور اخليال البديع. الشعر هو الكالم الفصيح املوزن املقفى املعرب غ  

لشعر على كل كالم لعرب جتوزا لفظ اكان اخليال أغلب مادته أطلق بعض ا وإذا
. وقال قدامة بن جعفر يف تعريف الشعر: 2يكن موزنا مقفى مل تضمن خياال ولو

الشعر يشمل األسلوب اجلميل،  كان .3"انه قول موزون مقفى يدل على معىن
 ويدرس باستخدام علم البالغة.

تأدية املعاين اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف  أما البالغة فهي
األصخاص و  النفس أثر خالب، مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقول فيه،

 7(، ص: 1111دار املعارف )القافرة: تاريخ األدب العريب  العصر اجلاهلي،شوقي ضيف، 1
(، 1171بريوت:  ) الكتب العلمية ، دارجواهر األدب يف أدبيات و إنشاء لغة العربامحد اهلامشي، 222

252
3 ص: ، الطبعة األوىل،(1322: تسطنطينية) طبع اجلوائب ، نقد الشعر، قدامة 3
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يعين علم البيان، وعلم املعاين، وعلم  الغة متضمن لثالثة علوموالب .4خياطبون نالذي
 البديع.

ابق الكالم ما يطله علم يعرف به هل ط علم املعاين يعين فهذا البحث عن  
احلال أم مل يطابق، فمثال  حال املخاطب الذكي يقتضي االختصار، و حال العنيد 

 .5أو البليد يقتضي التطويل 
 عبد اهلل بن علوي احلداد فيكتب باللغة الفصيحة واجلميلة. مامأما الشعر اإل  

عبد اهلل بن علوي احلداد من حيث  ولذلك يريد الباحث أن يبحث القصيدة اإلمام
. وهذا البحث فرع من علوم البالغة اليت قصيدةوجود الكالم اإلنشائي يف هذه ال

 تسمى بعلوم املعاين.
 أسلوب من كثريا هفوجد القصيدة هذا الباحث قرأ أن بعد ذلك غري ومن 

 املوضوع كتبي إنه حيث بيسالاأل هذه بحثي أن الباحث ريدي ولذلك اإلنشاء،
 لإلمام عبد اهلل بن علوي احلد اد "قدكفاين" ب اإلنشائية يف قصيدةياألسال

 (.بالغية دراسة)
 

 مشكلة البحث .ب

قصيدة  يف اإلنشائية بيسالاأل ما أما مشكلة البحث يف هذا الشعر فهي:
 لإلمام عبد اهلل بن علوي احلد اد؟" كفاين قد"

                                                 
  

 8(، ص:1111، )دار املعارف، البيان املعاين البديع البالغة الواضحةعلى اجلارم و مصطفى امني، 4
ش5     6(، ص:2215: جدة) طبعة الثفرم ،تيسري البالغة، أمحد القال 
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 أغراض البحث .ج

 :يلي ماك رسالة فهيال ذههل البحث ضغر  فإن البحث، مشكلة على ابناء 
لإلمام عبد اهلل بن علوي " كفاين قد" قصيدة يف الوجودة اإلنشائية بياألسال
 .احلد اد

 
 المصطلحات معاني .د

مصطلحات اليت حتتاج إىل شرح، ما هي  اربعيف هذا املوضوع توجد  
 االساليب، اإلنشائية، قصيدة، قد كفاين.

  بيسالاأل .1

األسلوب األديب  وأما مصطلحا. ، أسلوب لغة الطريقأسلوب ج أسالب  
يعين: اجلمال أبرز صفاته، وأظهر ممي زاته، ومنشأ  مجاله ما فيه من خيال رائع، 
وتصوير دقيق، وتلم س لوجوه الشبه البعيدة بني األشياء، وإلباس املعنوي ثوب 

    .6 احلصسوس، وإظهار احل سوس يف صورة املعنوي
 ائيةنشاإل .2

 .7اإلنشاء لغة: اإلجياد. وإصطالحا ماال حيتمل الصدق أو الكذب لذاته

 القصيدة .3

                                                 
 13 (، ص:1111، )دار املعارف، البيان املعاين البديع الواضحةالبالغة على اجلارم و مصطفى امني، 6 
 61 .بريوت(، ص)، املكتبة العصرية، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ،السييد أمحد اهلامشي7  
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8كلمة "قصيدة" ج قصائد : قصيدة من: سبعة أبيات فصاعدا.

قد كفاين .4
املقصود من قد كفاين هي القصيدة اليت للقصيدة اإلمام عبد اهلل بن علوي و 

 النفوس.تشمل فيها الدعاء لتزكية احلد اد، وهذه القصيدة 

الدراسة السابقة .ه
الدراسة السابقة مهمة جدا للباحث، هتدف املعرفة الدراسة السابقة للباحث        

يعين ملعرفة حاالت اليت قد حبث أو مل يبحث عن املوضوع أو النظرية يف الدراسة 
 .السابقة
ومن البحث القصيدة لإلمام  يبحث عن اإلنشاء أما الدراسة السابقة اليت  

  : هي عبد اهلل بن علوي احلد اد
يف ، عناصر اإلنشاء يف شعر أغنية األحزان إليب القاسم الشايب ،نور الفجرنا .1

دار اإلسالمية احلكومية الرانريي قسم الغة العربية وأدهبا كلية اآلداب جبامعة 
هي أن عناصر  . يف هذا البحث تستعمل حبثة2213، سنة السالم بندا أتشيه

اإلنشاء املوجودة يف شعر أيب القاسم الشايب. وتستخدم الباحثة يف هذه 
الرسالة منهج دراسة البالغية.

يف الغة العربية و ، الكالم الإلنشائي الطلىب يف سورة األحزاب ،ليلة املفيدة .2
 أدهبا يف قسم اللغة العربية وألدهبا كلية اآلداب جبامعة سونن أمبيل الإلسالمية

21(، ص. 1117، )القاهرة: مكتبة األدب، ميزان الذهب يف صناعة شعر العربالسيد أمحد اهلامشي، 8
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. يف هذا البحث تستعمل حبثة هي أن 2213احلكومية سوربايا إندنيسيا، سنة 
الكالم الإلنشائي الطلىب يف سورة األحزاب. وتستخدم الباحثة يف هذه الرسالة 

منهج دراسة البالغية.
حبث تكميلي  ،الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة املزمل واملدثر ،خليفة السعدية .3

قدمتها لنيل الشهادة اجلامعية األوىل يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية 
وأدهبا كلية الآلداب جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 

. يف هذا البحث تستعمل حبثة هي أن الكالم 2212إندونيسيا، سنة 
. وتستخدم الباحثة يف هذه الرسالة اإلنشائي الطليب يف سورة املزمل واملدثر

منهج دراسة البالغية.
ى احلداد وما فيها من حممد إحسان الدين، القصيدة العينية للحبيب بن علو  .4

حبث حتليلي مقدم لكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية لتكملة احملسنات البديعة، 
امعة شريف اللغة العربية وآداهبا جب شروط احلصول على درجة اجلامعة األوىل يف

يستعمل ما . يف هذا البحث 2221 اإلسالمية احلكومية جاكرتا هداية اهلل
فيها من احملسنات البديعية يف القصيدة العينية للحبيب عبد اهلل بن علوى 

احلداد.
 أساليب اإلنشائية يف قصيدة د حبثا يفجيالباحث مل  ومن الدراسة السابقة،

خيتلف ما يبحث  ،(بالغية)دراسة  لإلمام عبد اهلل بن علوي احلد اد "قدكفاين"
اختار الباحث موضوعا هلذه الرسالة.الباحث مبا حبثت السابقة لذلك 
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منهج البحث .و
أما الطريقة اليت سلكها الباحث يف هذا البحث هي طريقة البحث املكتيب. 

صلة باملوضوع. مث  وهي مجع املعلومات من الكتب واجملالت وغريها اليت هلا
يستعمل الباحث دراسة بالغية من ناحية علم املعاين ألن فيه يشرح عن الكالم 

 اخلربي واالنشائي.
أن يطالع  فهيوأما طريقة مجع املعلومات والبيانات احملتاجة هلذه الرسالة 

الباحث على الكتب اليت تتعلق هبذه الرسالة. وأما يف كيفية كتابة هذه الرسالة 
د الباحث على الكتاب الذي قرره قسم اللغة العربية وأدهبا، بكلية اآلداب فتعتم

والعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم هو الكتاب :

Pedoman penulisan skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh, Tahun 2014. 
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ثانيالباب ال

اإلمام عبد اهلل بن علوي الحداد
ونسبته، مث   اإلمام عبد اهللوالدة يريد الباحث يف هذا الباب أن يبحث عن  
ومؤلفاته. وفاتهو  حياته الدراسيةنشأته و 

والدته ونسبته .أ
خلون  اد، يف "ترمي" ليلة اإلثنني خلمسولد اإلمام عبد اهلل بن علوي احلد 

ملا بلغ من العمر حنو األربع سنوات، أصيب هجرية. و  4411عام من صفر اخلري، 
رجال صاحلا تقيا من أهل اهلل، كان  .4مبرض اجلدرى فأدى ذلك إىل فقدانه البصر

.نشأ يف بيت من البيوت العلوية برتمي

 نشأته .ب
ى عن السيد علوى بن حممد احلداد، أنه زار يف يوم من األيام اإلمام و ير   

سأله الدعاء، السيد أمحد بن حممد احلبشي وذلك قبل أن يتزوخ، و هلل العارف با
فقال السيد: "أوالدك أوالدنا فيهم الربكة" مث أن السيد علوى تزوج حفيدة السيد 

امسها " كان السيد عيدروس بن أمحد احلبش. و   احلبشي، ابنه ولده، العارف باهلل

م(، ص.  4991ر احلاوي، )ا، داإلمام احلداد جمدد القرن الثاين عشر اهلجريمصطفى حسن البدوي، 4
99



8 

 

له البنني والبنات. من الصاحلات، فولدت  كانت كذلكسلمى" كاسم ولدته، و 
قال السيد علوي: " ما عرفت إشارته" أي صاحب الرتمجة اإلمام عبد اهلل. و منهم و 

إشارة السيد أمحد احلبشي، إال بعد وجود ولدي عبداهلل  ملا رأيت عليه من خمايل 
 الوالية و ظهور النجابة".

 يف الصبيان مع اللعب من بربه انشغاله مينعه مل صغره يف احلداد اإلمام كانو   
 الصبا أحوال ذكر إذا وكان السن، ذلك يف كان من طبيعة هي كما األحيان،

 سدر شحرة قذف أنه كيف يوما وذكر .احلال تلك من ويتعجب الكالم يف يطنب
 املغرب بعد عليه رم اهخأ أن مث ادماه،، فاحلامد أخيه رأس يف احلجر فوقع، جرحب

 حي يعةبالص عهبترب فهبه بصافأ جرذفه حبق عليه تأخر فلما فيدرس، وهو وناداه،
 أحلى ما اهلل سبحان".... الواقعة لتلك كرهذ  بعد عبداهلل اإلمام وقال . حلقوه
 معاملة أتعامل ال ابالص أيام يف وكنت" قال ،مث...."الشباب من وااله وما ابالص
 جمالسه أحد يف اإلمام عمس وقد...." العب يف والى مش يف وال اليشوف، من

 فأخرببه الصغري؟ هذا من: فقال سنة، عشرة نىتثا حنو سنه يتنحنح، صىب صوت
 مع ويلعب يروح هتركت ومل هنا، اسالج تركته مل: لهل فقا حاضرا، وكان وبأبيه،

 عنه نمغاست أنت: فقال. جملسكم يف احلضور مغنيست نريده: له فقال الصبيان؟
 له ىنبغي الث وحي. وقته غري يف اللعب يطلب رجع وإال اآلن، يلعب واتركه
 .2ذلك

                                                 
 14، ص. نفس املرجع2  
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 عوامل من له واجتمع السادة، من النجباء نشأة اهلل عبد اإلمام نشألقد  
 من الوراثة هذه متكن اليت املناسبة، والبيئة البيت، أهل يف السارية الوراثة الفالح

 كان وما شاكلته على كانوا طفولة، أصدقاء اهلل عبد لإلمام كان. و مثارها إتيان
 دينعلى  املرء"اخلرب ويف. كذلك كانوا إن إال وأخالء أصحابا لنفسه لريتضيهم

 والعبث، واللهو اللعب عن أعرضوا لصيب فعجبا". اللخي من أحدكم فلينظر خليله
 مل أهنم علموا لصبية عجبا ! العلم وطلب النفس، وجماهدة القرآن، فظحب واشتغلوا

 . لسواه يلتفتوا ومل غريه، يطلبوا ومل فطلبوه، هلل،ا إال خيلقوا
 مع خيرج وكان 9بلفقيه، أمحد بن اهلل عبد اإلمام األصدقاء هؤالء من وكان  

 ربع بلفقيه السيد فيقرأ القرآن، يتدارسون برتمي، احمليطة األدوية إىل  اهلل عبد اإلمام
 يف يقرءان كانا وكذلك بعده، اهلل عبد اإلمام يعيده مث بالغيب، يعيده مث جزء،
 بعض النخيد ،ىالضح وقت القرآن درس من خروجهما بعد وكانا الفقه،

 مقام يبلغه أن ربه من احلداد اإلمام يطلب مث ركعة، يتمائ أو مائة فيصليان املساجد
 العارف جده مقام بلفقيه السيد ويطلب العيدروس بكر أيب بن اهلل عبد الشيخ
 صاحب الشبيكة. حممد بن اهلل عبد السيد ولكبري

 

 حياته الدراسية .ج

 م:ه، من أشهر من العلماء اإلمام عبد اهلل بن علوي احلدادتتلمذ   
 عبد الرمحن بن شيح موىل عيدي، عمر بن عبد الرمحن العطاس، عبد اهلل بن  

                                                 
 12ص.  ،الرجع نفس9  
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أمحد بلفقيه، عقيل بن عبد الرمحن السقاف، سهل بن أمحد باحسن احلديلي  
 املكرمة وهو شيخه باملراسلة وغريهم.بن علوي السقاف عامل مكة  باعلوي، حممد

كثريون ويأيت يف مقدمتهم أوالده، واملشايخ احلبائب أمحد بن زين احلبشي،   
وحممد وعمر أبناء زين بن مسيط، وعمر بن عبد الرمحن البار، وعبد الرمحن بن عبد 
اهلل بلفقيه، وحممد بن عمر بن طه الصايف السقاف، وعلي بن عبد اهلل السقاف 

 1هم من األشراف ومن املشائخ كما يف كتاب هبجة الزمان عن تالميذه.وغري 
 
 وفاته .د

وملا بلغ من العمر مثاين ومثانني سنة وتسعة أشهر إال ثالثة أيام، ويف ليلة   
 .44925الثالثاء، سابع ذي القعدة من سنة 

 
 مؤلفاته .ه

 مرارا مؤلفاته طبعت وقد واحلكم، واملوعظةمجعت النصائح  كثريةله مؤلفات   
 اللغات إىل بعضها مجوتر  اإلسالمي، وغري اإلسالمي العامل بلدان خمتلف يف

 :منها واملؤلفات. 6والفرنسية واإلجنليزية املاليوية

                                                 
 14م(، ص.  2449، )جاكرتا: الرسالة البحث العلميحممد إحسان الدين، 1  

 472، ص. ملرجع السابقامصطفى حسن البدوي، 5  
 461ص. نفس املرجع،6  
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 سنة حوايل: والدين اخلرب أهل من نيبواحمل اإلخوان مع املذاكرة رسالة (4

 عام من رمضان شهر يف: املريد سلوك آداب رسالة( 24 هجرية 4469
 هجرية. 4479

 .ريةجه 4472 سنة حوايل: املسائل وبةجبأ السائل إحتاف (2
 هجرية. 4489 عم من شعبان شهر يف :اإلميانية والوصايا الدينية النصائح (9

: رةخاأل طريق سلوك يفني املؤمن من للراغبني واملؤزارة والظاهرة املعاونة رسالة (1
 .هجرية 4469 سنة يف

 سنة يف: األعمار من له وينقضي باإلنسان مير امب واالعتبار األذكار يلبس (5
 .هجرية 4444

 هجرية. 4441 عام من حمرم شهر: يف العامة كرةذ والن التامة الدعوة (6
  .هجرية 4494 سنة يف: املكمية واألصول العلمية الفصول (7
. وأما قصيدة "قد كفاين" بعض 7ديوان الدر املنظوم لذوي العقول والفهوم (8

 قصائدة منها.

                                                 
 469ص. نفس املرجع،7  
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 

 يف أوضحها قد اليت البيانات يعرض أن الباب هذا يف الباحث حياول
 عرض يف الباحث منها يستفيد اليت الدراسة مراحل وأما. حيللها مث الثالث الباب

 لإلمامشعر قد كفاين  يف اإلنشائ أنواع على التعرف مرحلة فهي البيانات
 :يأيت كما وهي ،دا احل

 الشعر قد كفاين
ت ي ار   (1 ؤ اِل  و اخ  ن  س  ِّب    م  اين   ع ل م  ر  ف   قد  ك 
ار ي (5 د  ِل  ب اف ت ق  اه  اِل    ش   ف د  ع ائ ي و اب ت ه 

ار ي (3 ع س  ار ي و  ع و   يف  ي س  ر  أ    ا الس  ذ   ف ل ه 

ر ار ي (4 ط  ر ي و اض  ن  ف  ق  م  ر ي   ض  ار ف خ   أ ن ا ع ب د  ص 

اين   (2 ف  ت ي ار يق د  ك  ؤ اِل  و اخ  ن س  ِّب    م   ع ل م  ر 

اِل   (6 ي ف  ح  ل م ك  ل يك ي   أ ن ت  ت  ع  م   ي ا إ َل  ي و 

ت غ اِل   (7 وم  و اش  م  ه  ن   ل  ق  ل ِب    م   و ِب  ا ق د  ح 

و اِل   (8 وَل  ال م  ن ك  ي ا م  ِن  ب ل ط ف    م  ار ك   ف  ت د 

ه  غ ث ِن    ق  ب ل  أ ن  ي  ف   (9 ر ْي   ال و ج  ب ار ييا  ك  ط   َن  اص 

ت ي ار ي (11 ؤ اِل  و اخ  ن س  ِّب    م  اين  ع ل م  ر  ف   ق د  ك 

ر يع ا (11 ِن  س  ر ك  ن ك  ي د  ث ا م  ث    غ و  ر  ي ع  ال غ و   يا س 

يع ا (15 و َج   ي أ ر ج  ي أ يت    ب ال ذ  ر و  ز م  ال ع س   ي  ه 

ع ا (13 ي   ا ي اَس   ي ب ا   ي اع ل ي م   ي اق ر ي  ب ا ي اُم  
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ار يق د  َت  ق   (14 ع ي و ان ك س  ض و  ز ي   و خ  ت  ب ع ج   ق 

ت ي ار ي (12 ؤ ِل  و اخ  ن  س  ِّب    م  اين  ع ل م  ر  ف   ق د  ك 

يف   (16 ِّب  و ق  و   َل   أ ز ل  ب ال ب اب  و اق ف    ف ار َح  ن  ر 

ويف   (17 ِّب  ع ك  م  ر  ل  ع اك ف    ف أ    ض  ي ال ف  ب و ا    و 

ن  الظ ن  ال ز م     (18 حل  س  ل ي ف يو  ل ي و ح  و خ   ف  ه 

ار ي (19 ن  ه  ل  ل ي ل ي و  ي   ط و  ل يس  ي  و ج   و أ ن ي س 

ت ي ار ي (51 ؤ اِل  و اخ  ن  س  ِّب    م  اين  ع ل م  ر  ف   ق د ك 

ي (51 ر  ق اض  ي   ا ي اخ  ه  س  ي ار ب    ف اق ض  ف  ة  يف  الن   اج   ح 

و اظ   (55 ا و الش  ن  ل ظ اه  قل ِب    م  ر ي و   و أ ر ح  س 

ر   (53 يق ي  س  ن ت  ر اض  ا ك  إ ذ ام  ر    و  ب  و   ور  و ح 

ث ار ي (54 ع ار ي و    ش  اِل    و  ط  ح   فا َل  ن ا و ال ب س 

ت ي ار ي (52 ؤ اِل  و اخ  ن س  ِّب    م  اين  ع ل م  ر  ف   ق د  ك 

 
 « 6، البيت: 1 » 

ال ي ي ا ي ف  ح  ي و م ل يك ي   أ ن ت  ت  ع ل م ك   إ ل ه 
( ِبنا ي إَل اهلل )إَلي(، انائب مناب فعل )يالداللة فيه أنه أتى حبرف  *  

 داللتهلطلِب لوجو  أسلوب النداء، وهي يا لا اع الكالم اإلنشائنو أوهو من 
 -. وقد جيعل القريب كالبعيد لرفعة رتبه، مثل: يا كسول اجتهدبعيدلنداء العلى 

 احلرف املوضوع لنداء البعيد. ألن ذلك اختار املتكلم يف ندائه وهو جبانبك
 .1ليشري إَل هذا املشأ ن الرفيع

                                                 
 122ص:، ،  ار املعارفالبالغة الواضحة البيان و املعان و البديععلى اجلارم و مصطفى أمني، 1  
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رب اجمليب. من هذا البيت البدأ هذا البيت بذكر اسم اهلل يستدعي إَل  *
لقد عرفنا أن الشاعر يشعر بشدة احلزن عن نفسه. ألنه قد غفل عن ذكر اهلل 

 عز وجل بسبب شغلته.
 «8، البيت: 2»

ال ي و  ن ك  ي ا م ول ى ال م  ن ي ب ل ط ف    م  ار ك  ت د   ف  
ار ك  الشاهد فيه أنه أتى األمر ) * سياق الدعاء. وهو الطلب معنىه من ( ت د 

 على وجه اخلضوع. 
(، م ول ى( ِبنا ي إَل اهلل )ايالداللة فيه أنه أتى حبرف نائب مناب فعل ) *

لداللته  لطلِب لوجو  أسلوب النداء، وهي ياا اع الكالم اإلنشائنو أوهو من 
 .النداء البعيد

رجاء إَل اهلل عن البيت فهم الباحث أن الشاعر يشعر بشدة المن هذا  *
اهلل أن يكون قلبه مطمئنا حبضور ذات اهلل عز وجل. وهذا البيت  رَحته. وطلب

 مضمون بكلمة املنا ي على أن هذا رجاء كرْي من الشاعر إَل ربه.
طيف اسم لوكان البيت مضمونا بكلمة "لطف"، كما فهم الباحث أن ال 

 اهلل احلسَن. من أَساء
 «9، البيت: 3»

ب ار ي ط  ن ى اص  ب ل  أ ن  ي  ف  ث ن ي   ق   ه  غ  ر ي م  ال و ج   يا  ك 
ر ي م  ( ِبنا ي إَل اهلل )االداللة فيه أنه أتى حبرف نائب مناب فعل )ي * (، ك 

 يا لداللتهلوجو  أسلوب النداء، وهي من أنواع الكالم اإلنشائ الطلِب وهو 
 .بعيدالنداء ال
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ث ن يشاهد فيه أنه أتى األمر )ال * سياق الدعاء. وهو الطلب معنىه من ( غ 
 على وجه اخلضوع.

بدأ الشاعر هذا البيت بكلمة املنا ي، هذا  اللة على أن الشاعر رجا  *
  ع مشكالته باطنا  أو ظاهر ا.يشيئا من اهلل. طلب هو إَل اهلل أن يسهل َج

 أن جيعل نفسه بغري حزن وشغلة الدنيا. الشاعر   وسئل اهلل  
 «11، البيت: 4»

ر يع ا ن ي س  ر ك  ن ك  ي د  ث ا م  ث    غ و  ر  ي ع  ال غ و   يا س 
( ِبنا ي إَل اهلل )سريع(، االداللة فيه أنه أتى حبرف نائب مناب فعل )ي *

لداللته  لوجو  أسلوب النداء، وهي يامن أنواع الكالم اإلنشائ الطلِب وهو 
 .النداء البعيد

مل ح  ابتدأ الشاعر هذا البيت حبرف النداء كسابقه  اللة على أن الشاعر  *
 إَل اهلل عن كل حوائجه ويرجو رجاء شديدا من اهلل أن ينصره نصرا قريبا. 

 «13، البيت: 5»
ع ا ي   م  ا ي اس  ي ب ا   ي اع ل ي م   ي اق ر ي  ب ا ي ام ج 

ب ا( ِبنا ي إَل اهلل )ايحبرف نائب مناب فعل )الداللة فيه أنه أتى  * (، ق ر ي  
   أسلوب النداء، وهي يا لداللتهلوجو من أنواع الكالم اإلنشائ الطلِب وهو 

 . البعيدالنداء 
ي ب ا( ِبنا ي إَل اهلل )ايالداللة فيه أنه أتى حبرف نائب مناب فعل ) * (، م ج 

 لداللته أسلوب النداء، وهي يا  لوجو من أنواع الكالم اإلنشائ الطلِب وهو 
 .بعيدالنداء ال
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ا( ِبنا ي إَل اهلل )ايالداللة فيه أنه أتى حبرف نائب مناب فعل ) * (، ع ل ي م 
ة تلدالل من أنواع الكالم اإلنشائ الطلِب لوجو  أسلوب النداء، وهي ياوهو 

 .لبعيدالنداء ا
إَل اهلل  ( ِبنا يايالداللة فيه أنه أتى حبرف نائب مناب فعل ) *
ع ا) ي   م   من أنواع الكالم اإلنشائ الطلِب لوجو  أسلوب النداء، وهي يا(، وهو س 

 .بعيدالنداء ال تهلدالل
ويتضمن هذا البيت أربعة النداءات، وهذا يدل على أن الشاعر يشعر  *

ة احلب إَل رب ه اهلل حبق  احلمد ألن اهلل هو رب   إكراما وخوفا إليه. وَح د .بشد 
 يب عليم وَسيع.قريب ُم

 «16، البيت: 6»
ف ي   ل م  أ ز ل  ب ال ب اب  و اق ف   ن  ر ب ي و ق  و  م   ف ار ح 

ن  الشاهد فيه أنه أتى األمر ) * م  سياق الدعاء. وهو معنىه من ( ف ار ح 
 الطلب على وجه اخلضوع. 

مر. نون التوكيد يف األإ خاله النون اخلفيفة على )ار حم( الذي هو فعل  *
األمر هي نون خفيفة، وتكون ساكنة. وجيوز توكيد فعل األمر لداللته على آخر 
 .5طلب

فارَحن رِّب  ...، أصله: يارِّب  حيذف حرف النداء وهذا من خصائص  *
   ون غريه من احرف النداء.حرف يا 

 «17، البيت: 7»

                                                 
 137، ص.19(، ط. 1938هنضة مصر )مصر:  اللغة العربية،ملخص  قواعد فؤا  نعمة، 5  
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ي  اد  م  و ب و  ل  ع اك ف    ف أ د  ض  وف ي ال ف   ر ب ي ع ك 
م  أتى األمر )الشاهد فيه أنه  * سياق الدعاء. وهو الطلب معنىه من ( أ د 

 على وجه اخلضوع.
يارِّب  حيذف حرف النداء وهذا من خصائص  فأ م رِّب ...، أصله: *

 حرف يا  ون غريه من احرف النداء.
ا علىيف  * رجاء رَحة اهلل. مث له الشاعر يف  هذا البيت كان الشاعر مستقيم 

 وا .هذه احلال مثل الثبوت بني ال
ا بوا ي الفضل وطلب إَل اهلل أن جيعله مطيع ا إليه    كان الشاعر  عاكف 

ا. ا أبد   مستقيم 
 «21، البيت: 8»

س   ف  ة  ف ي الن   اج  ر  ح  ي   ا ي اخ  ه  ي ي ار ب    ف اق ض   ق اض 
(، ر ب  ( ِبنا ي إَل اهلل )ايالداللة فيه أنه أتى حبرف نائب مناب فعل ) *

لداللته  نداء، وهي يا  أسلوب الالطلِب لوجو  اإلنشائاع الكالم نو أوهو من 
 .النداء البعيد

معنىه من سياق الدعاء. وهو الطلب ( اق ض  الشاهد فيه أنه أتى األمر ) *
 على وجه اخلضوع.

ر  ( ِبنا ي إَل اهلل )ايالداللة فيه أنه أتى حبرف نائب مناب فعل ) * ي    خ 
ي  وهي يا  أسلوب النداء، لوجو من أنواع الكالم اإلنشائ الطلِب (، وهو ق اض 

 .بعيدالنداء ال لداللته
 شيئا   كماله إَل الشيء تبليغ:  وهي، الرتبية ِبعَن األصل يف هو: الرب *

 .والعدل كالصوم للمبالغة به وصف مث ، فشيئا  
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 ما حيفظ ألنه املالك به َس ي مث ، رب   فهو يرب ه رب ه من نعت هو:  وقيل 
، الضيعة رب  :  كقولنا ، مقيدا   إال   تعاَل اهلل غري على يطلق وال. ويرب يه ميلكه

 .4( ربك   إَل ارجع)  3:ومنه

 «22، البيت: 9»
اظ  و أ ر ح   و  ا و الش  ن  ل ظ اه  ر ي و قل ب ي   م   س 

سياق الدعاء. وهو الطلب معنىه من ( أ ر ح  الشاهد فيه أنه أتى األمر ) *
 وجه اخلضوع.على 

اعر إَل اهلل عز وجل عن  * القلب.  عا  اطمئنانمن هذا البيت سئل الش 
ا و  ا  ساكن ا وقلب ا سليم  الشاعر اهلل عن ساكنة النقس، وطلب أن يعطيه اهلل زوج 

يأت. ا من األعمال الس   أن جيعله اهلل بعيد 

                                                 
، )ُمهول السنة(، حممد آل قائم مؤسسة، املقام األسَن يف تفسري األَساء احلسَن تقي الدين ابراهيم،3  

 62ص. 

 21 :يوسفسورة 4  
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 الباب الخامس
 خاتمة

 النتائج .أ

 بعد ما حبث الباحث يف موضوع هذا البحث أخذ اإلستنباطات ما يلي:  
كالما    11صيدة قد كفاين وهي وجد من الكالم اإلنشاء يف ق .1

من األبيات،  11بنوعني وهي الندأ واألمر. أما الندأ يكون 
 من األبيات. 1واألمر يكون 

وهي فائدة اإلنشاء الطل  ووجد األغراض يف قصيدة قد كفاين .3
لدعاء من األبيات. معنىه من سياق الدعاء. وهو الطلب على 

 وجه اخلضوع.

( ياأنه أتى حبرف نائب مناب فعل ) يف قصيدةالداللة  ووجد .2
مبنادي إىل اهلل، وهو من أنواع الكالم اإلنشائ الطليب لوجود 

 قصيدة يفوالشاهد  أسلوب النداء، وهي يا لداللته النداء البعيد.
 معنىه من سياق الدعاء. األمر،

 التوصيات  .ب
 قد" قصيدة يف اإلنشائية األساليبقد مت حبث تكميلي حتت عنوان "  

"، اعرتف الباحث أنه ال خيلو عن احلد ادبن علوي  عبد اهلل إلمامل "كفاين
النقصان ويرجو الباحث أن يكون من القارئني خاصة الطالب بكلية اآلداب 

اإلنسانية ومن يهتم بالبحث األديب مواصلة البحث املتعلق بالعنوان وعلوم 
 املذكور حلصول على النفع األكثر.
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وأخريا يرجو الباحث من اهلل تعاىل أن جيعل هذا البحث التكميلي نافعا   
 للباحث واإلخوان املسلمني واألخوات املسلمات يف فهم اللغة العربية ودراستها.
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 املراجع

 الكرميالقرآن  

دار )، جواهر األدب يف أدبيات و إنشاء لغة العربامحد اهلامشي،  
 (.1٧٩1 ،الكتب العلمية

 ،البديعالبيان واملعاين و  م البالغة يفعلو أمحد مصطفى املراغي،  
 (311٩، دارالكتب العلمية)

 .لسان العرب، دار صادرابن منظور،  

، املكتبة والبيان والبديعجواهر البالغة يف املعاين أمحد اهلامشي،  
 .العصرية(

، املعارف دار) اجلاهلي، العصر العريب األدب تاريخ ضيف، شوقي 
111٧.) 

دار )، البالغة الواضحة البيان املعاين البديععلى اجلارم و مصطفى امني،  
 (.1٧٧٧املعارف،

)دار اإلحياء العلوم، اإلضاح يف البالغةجالل الدين ابو عبداهلل،  
1٧٧١.)   
 (.1213، قسطنطينية: مطبعة اجلوائب)، نقد الشعر، بن جعفار قدامة 
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القصيدة العينية للحبيب عبداللة بن علوي احلداد حممد إحسان الدين،  
 .(311٧، الرسالة البحث العلمي) وما فيها من احملسنات البديعية

عناصر اإلنشاء يف شعر"أغنية األحزان" أليب القاسم نور الفجرنا،  
 (.3113الرسالة باملوضوع،  ،الشايب

 (.3113مكتبة الشروق الدولية، )، املعجة الوسيطجممع اللغة العربية،  

مصطفى حسن البدوي، اإلمام احلداد جمدد القرن الثاين عشر اهلجري،  
 (.1٧٧3در احلاوي،  

، شرح السيد أمحد زيين دحالن منت االجروميةالسيد أمحد زيين دحالن، 
 (.1٧٩1العلمية،دار الكتب 

 .( 1٧٧٩، )دار الفرقان : البالغة فنوهنا علم املعاين ،فضل حسن عباس 




