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 الباب األول

 مقدمة
 

 خلفية املشكلة .أ
حبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ هو من العلماء يف العصر احلديث الذي 

يعيش يف مدينة ترمي حبضرموت اليمن. وهو يشغل مشرفا على تطوير دار املصطفى وكثرة 

المية، ، ال يزال حيمل دورا فاعال يف دعوة إساملدارس اليت مت بناؤها حتت إدارته. حىت اآلن

يف هذه النشطة حىت أخذ تقريبا على مدار السنة زايرة البلدان املتنوعة يف مجيع أحناء العامل 

للقيام أبنشطته اجمليدة. ابإلضافة إىل أنه نشيط يف الدعوة، كان حبيب عمر واحدا من 

 .لالمعالضياء اور هو كتاب مولد العلماء الذين هم يكتبون الكتب، ومن كتابه املشه

 الذي كتبه حبيب عمر بن حممد بن حفيظ الضياء الالمعأّن يف الكتاب املولد 

ذا. قيل يف ليلة املولد ه هو كتاب املولد املتأخر. كانت فيه مميزة وإعجاب يف أتليف كتاب

: لن حبيب عمر بن حفيظ استدعى أحد تالميذه مث أمره ألخذ ورقة وقلم وقاأواحدة 

إنتهى من نصف الليل و  هذه الكتابة . بدأتالضياء الالمعمولد أمامة  "أكتب..!"، مث قرأ 

 قبل الفجر.
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ن هذا كتاب املولد هو الكتاب اجمليد، ألن األرقام املذكورة تشري إىل اتريخ أقيل 

يشري إىل  ه أبياتبيتا، هذ 12النيب صلى هللا عليه وسلم، كانت أبيات الصلوات املقدمة 

مث الفقرة األوىل تتكون من الربيع األول.  12 التاريخ يفوالدة النيب صلى هللا عليه وسلم 

، وهي سورة الفتح وسورة التوبة وسورة األحزاب. هذه السور الثالثة تشري إىل سور ٣من 

والدة النيب عليه الصالة والسالم وهي يف الشهر الثالث، أي الربيع األول. والفقرة األوىل 

سنة، هذا كتاب املولد أرقامه  ٣٣بيتا، وهي تشري إىل عمر النيب حممد  ٣٣ل القيام حىت حم

أتخذ يف اتريخ الرسول صلى هللا عليه وسلم، وسنة هجرة النيب عليه الصالة والسالم، حىت 

 عدد أصحابه.

ث اجلملة، ، من حيالضياء الالمعوابإلضافة إىل معرفة اجملد الوارد يف كتاب مولد 

ب حيتوي على اجلمل واملعاىن املتنوعة. وكان يف علم البالغة، ملعرفة أسرار بالغة هذا الكتا

ين و زين الداجلمل العربية، سواء كانت نثرا أو شعرا، وهو ابستخدام علم املعاىن. ) 

 (  ٢٣: 2٠٠٢نوربيان، 

علم املعاىن هو فرع من فروع علم البالغة الذي يبحث عن مالءمة الكالم أو 

قتضى احلال من املخابب. بعلم املعاىن كمكننا أن نعر  مزيدا كيف التعبري عن العبارات مب
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اجلمل من اللغة العربية، ألن هذا العلم يبحث عن بريقة إعداد التكلم أو التواصل. ) 

 ( ٣-٥: 2٠11رحتكاوايت، 

وأحد موضوع الدراسة الذي يبحث عنه علم املعاىن هو كالم اخلرب و الكالم 

غري  شاءاإلنالطليب و الكالم  اإلنشاءإىل قسمني، الكالم  اإلنشاء. ينقسم الكالم اإلنشاء

و وجدت  .الطليب األمر والنهي واالستفهام والنداء و التمين اإلنشاءالطليب. ومن أنواع 

 ، املثال:الضياء الالمعالطليب يف كتاب مولد  اإلنشاء هذه أنواع 

 ْجتَ َب َواْنِصْت ِإىَل َأْو َصاِ  بَه اْلم  

 ( ٣۸، .: عمرَواْحِضْر لَِقْلِبَك كَمَْتِلْىء ِو ْجَد اََن ) 

بق، كانت يف أول اجلملة اللفظ "َواْنِصْت". هذا اللفظ االس البيتأساسا على 

( من الوز  –وفقا لعلم الصر  هي فعل األمر، مشتقة من الكلمة )َنَصَت  ن فَ َعَل يَ ْنِصت 

الوزن هو ِإْفِعْل أو اِْنِصْت، إذا شكلت من الفعل  يَ ْفِعل. وشكل فعل األمر من هذا –

ونيسيا، اللفظ إند-املاضي َنَصَت. وإذا نظرت من حيث الرتمجة، يف القاموس املنور العربية

: 1٩٩٢َنَصَت مبعىن السماع أو االستماع أو امسع إذا كانت بشكل كلمة األمر )املنور، 

اِْنِصْت ال تعرب شكال من األمر.  (. وإذا نظرت من حيث علم البالغة، اللفظ1١2١
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ومعىن هذا األمر خيرج من املعىن األصلي أو احلقيقي ألن هذا اللفظ ليس أيمر فقط، ولكن 

 فيه املعىن اآلخر. ومعىن هذا األمر هو النصيحة أو اإلرشاد للحصول على شيء.

 ومثال آخر:

 اَيَربِّ َوامْجَْعَنا َوَأْحبَ ًبا لََنا 

 ( ٣۸، .:عمرْرَدْوِس أَيَرْجَواََن ) يفْ َدارَِك اْلفِ 

اللفظ َوامْجَْعَنا. يف علم الصر ، هذا اللفظ هو فعل األمر  البيتكان يف هذا 

-ر العربيةيَ ْفَعل . وفقا لقاموس املنو  -ََيَْمع ( أو ابلوزن فَ َعَل  –مشتق من الكلمة )مَجََع 

(. 2٠۸: 1٩٩٢اإلندونسية اللفظ مَجََع له معىن مجع أو يف شكل األمر "إمجع" )املنور، 

الطليب، شكل كلمة األمر  اإلنشاءالبالغة، أي من نوع  ومع ذلك، إذا نظر من حيث علم

. لكنها تشري إىل أن فيها معىن آخر خارج معناها األصلي، أي فقط ليست مبعىن األمر

 العبد إىل هللا أي من األدىن إىل األعلى. ولقالدعاء ألهنا 

يب الطل اإلنشاءوبناء على هذه األسباب، إهتمت الباحثة الستعراض أنواع 

حتت  المعالضياء الولد املالواردة يف كتاب  ي النهي والتمين والنداء ومعانيهرى، وهاألخ

مر بن حممد للحبيب ع الضياء الالمعالطليب يف كتاب املولد  اإلنشاء" عنوان الرسالة 

 بن سامل بن حفيظ"
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 حتديد و صياغة املشكلة  .ب
ما البحث هي كأساسا على خلفية املشكلة املذكورة، صياغة املشكلة يف هذا 

 يلي:

ن حممد للحبيب عمر ب الضياء الالمعالطليب الواردة يف كتاب مولد  اإلنشاءأنواع  ما. 1

 بن سامل بن حفيظ؟

مر بن للحبيب ع الضياء الالمعالطليب الواردة يف كتاب مولد  اإلنشاءمعاىن  ماهي. 2

 حممد بن سامل بن حفيظ. 

 ج. أهداف البحث
 املشكلة اليت مت عرضها، فأهدا  هذا البحث هي:استنادا إىل صياغة 

ب عمر بن للحبي الضياء الالمعالطليب الواردة يف كتاب مولد  اإلنشاء أنواع  ملعرفة. 1

 حممد بن سامل بن حفيظ.

ب عمر بن للحبي الضياء الالمعالطليب الواردة يف كتاب مولد  اإلنشاء معاىن ملعرفة. 2

 حممد بن سامل بن حفيظ.

 د البحثد. فوائ
 كانت فائداتن هلذا البحث، ومها:
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 . نظرية1

جملال العلوم من املتوقع أن هذا البحث يعطي املسامهة لعلم البالغة، لذلك، تستخدم  (أ

 أساسا إلجراء البحث التايل.

الطليب الذي يدرس بعلم البالغة على العمل  اإلنشاءإضافة املعرفة عن استخدام   (ب

 األديب.

األدبية ليست كتابة فقط، ولكنها كمكن استخدامها وسيلة إلعطاء تثبيتا، أن األعمال  (ج

 الرسالة اجليدة واملفيدة ألي شخص قرأها.

 . عملية2

للحبيب  المعالضياء اليف كتاب مولد الطليب ومعانيه  اإلنشاءيقدم املعرفة حول أنواع  (أ

 عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ.

 لبالغة.العمل األديب ابستخدام دراسة ا يكون مرجعا للباحثني اآلخرين يف البحث عن  (ب

ج( يكون حمرك الضمري للكتاب خاصة، وللقراء عامة إىل قيمة احلياة كما وردت يف كتاب 

 للحبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ.  الضياء الالمعمولد 
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 مراجعة األدبيات .ه
و أ قامت الباحثة ابلبحث يف املكتبة عن عناوين مشاهبة متعلقة ابلبياَنت

 الدراسات، كما يلي:

الطليب  اإلنشاء( مع العنوان: "الكالم 2٠٠٢أوال، الرسالة ليمىن سيت نور صدرَن )

الطليب  اإلنشاءصف أنواع رسالة تال هرجل الذي آمن لنجيب الكيالين. هذيف الرواية ال

 يف الرواية لنجيب الكيالين، وهي الرجل الذي آمن.ومعانيه 

( مع العنوان: "اإلنشاء الطليب يف قصص 2٠1٣احلق ) اثنيا، الرسالة ملعز عبد

أنواع الة رسال ههذ تَنئب عزرائيل ليوسف السباعي". ابستخدام دراسة البالغة؛ شرح

 يها الواردة يف الرواية َنئب عزرائيل ليوسف السباعي.اإلنشاء الطليب ومعانالكالم 

الطليب يف الرواية  ( حتت العنوان: "اإلنشاء2٠1١اثلثا، الرسالة لصديق أمني )

ليب صف أنواع اإلنشاء الطإمسي أمحر" ألورهان ابموك )دراسة علم املعاىن(. هذه الرسالة ت

 الواردة يف الرواية أمسي أمحر. ومعانيه

( حتت العنوان " اإلنشاء الطليب يف الرواية 2٠1٣رابعا، الرسالة لفيتا أسوة النساء )

لتحديد  هي ة علم املعاىن(. أغراض هذا البحثدمعة ابتسامة جلربان خليل جربان )دراس
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يستخدم سالة ر ال ههذ فيها. و ة يف هذه الرواية، ومعرفة معانيهأنواع اإلنشاء الطليب الوارد

 املنهج الوصفي التحليلي.

( مع العنوان "اإلنشاء 2٠٠٢خامسا، الرسالة اليت كتبها حمفوظ صيف الدين )

ي يف لنهإىل حتديد صيغة األمر و ارسالة د  هذه الالطليب ومعانيه يف سورة األعرا ". هت

 السياقية منهما. سورة األعرا  ومعرفة معانيه

( حتت العنوان "اإلنشاء 2٠٠٢سادسا، الرسالة اليت كتبها أسيب عبد الرمحن )

الطليب يف سورة النساء )استعراض علم املعاىن(. ويهد  هذا البحث إىل معرفة معاين 

 ورة النساء املتصلة ابإلنشاء الطليب. اآلايت الواردة يف س

( ابلعنوان "اإلنشاء الطليب يف 2٠٠٣سابعا، الرسالة اليت كتبتها إماس روحيايت )

وصية اإلمام علي للحسن رضي هللا عنهما". ابستخدام املنهج الوصفي، وجدت يف هذا 

 يف هذه الوصية. وعة من اإلنشاء الطليب و معانيهالبحث جمم

الطليب يف دراسة علم البالغة أو  اإلنشاءوأساسا على ذلك، الدراسة ابلعنوان 

 ياء الالمعالضدراسة علم املعاىن قد قام هبا كثري الناس. بيد أن ال َيعلوا الكتاب مولد 

للحبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ موضوع البحث، كما قد قامت الباحثة هبذا 

 البحث.
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 اإلطار التفكريو. 
علم البالغة هو العلم الذي يتعلق ابجلمل، أي معناها وبنيتها وأتثري الروح عليها 

ومجاهلا والتبصر يف اختيار الكلمة وفقا ملقتضى احلال. للوصول إىل هذه األهدا ، كان 

 عن الفكرة علم املعاىن بريقة التعبرييدرس ثالثة فروع من علم البالغة، أحدها علم املعاىن. 

اجلملة وفقا ملقتضى احلال. ويشتمل جمال دراسة هذا العلم على: الكالم  أو الشعور يف

وأنواعه وأغراضه والوصل والفصل والقصر والذكر واحلذ  واإلعجاز واملساوة واالبناب. 

 ( 12-11: 2٠٠٢زين الدين و نوربيان، ) 

 ( كان الكالم يف علم املعاىن ينقسم إىل نوعني،1٩۸: 2٠1٠وفقا )اجلرمي وأمني، 

. كالم اخلرب هو اجلملة املنطقة اليت كان َنبقها يعترب اإلنشاءومها: كالم اخلرب والكالم 

هو اجلملة اليت كان َنبقها ال يعترب صديقا أو كاذاب.  اإلنشاءصادقا أو كاذاب. والكالم 

لغة الكلمة "إنشاء" هي مصدر من كلمة "أنشأ". واصطالحا، هذه الكلمة تعين "البناء 

 هو: إلنشاءااإلبداع واألصل والكتابة والتأليف. يف مصطلح علم املعاىن، الكالم والبداية و 

 ال حيتمل الصدق و الكذب" ا"الكالم اإلنشائى هو م
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( ينقسم إىل قسمني، ومها الطليب 2٣۸: 2٠1٠وفقا )اجلرمي وأمني  اإلنشاءالكالم 

الطليب هو اجلملة اليت تتطلب حدوث شيء ومل حيدث عند نطقه.  اإلنشاءو غري الطليب. 

 ووفقا لعلماء البالغة اإلنشاء الطليب هو:

وقت الطلب المتناع حتصيل احلاصل وهو املقصود  "ما يستدعي مطلواب غري حاصل

 (1٠١- 1٠٣: 2٠٠٢زين الدين و نوربيان، . )ابلنظر ها هنا"

تعبري وهي األمر والنهي واالستفهام والتمين )ال الطليب ينقسم إىل عدة أنواع، اإلنشاء

  كما يلي:الطليب اإلنشاءعن الرغبة فيما يصعب حتقيقه( والنداء. وتعريف هذه أنواع 

 . األمر1

هي فعل ، و صيغ. لألمر أربعة دىناألمر هو بلب تنفيذ العمل من األعلى إىل األ

 مر.واملصدر الذي حيل حمل فعل األاألمر والفعل املضارع وتليه الم األمر اسم فعل األمر 

 . النهي2

عل تعبري النهي هو الف. األدىنالنهي هو بلب عدم فعل شيئ من األعلى إىل 

 الالم الناهية. وأحياَن تعبري النهي خيرج من املعىن احلقيقي ويشري إىل معىن املضارع وتلي

رشاد لتماس واإلآخر الذي يفهم عن تركيب اجلملة وعن مقتضى احلال. مثل الدعاء واإل

 .والتوبيخ والتأسيس والتهديد والتحقري

 . االستفهام3
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االستفهام هو بلب العلم عن شيء غري معرو  سابقا. كانت أداة االستفهام  

 .كثرية مثل اهلمزة وهل

  . التمين4

التمين بلب شيء يصعب حتقيقه، بسبب أنه شيء مستحيل أي كمكن حدثه 

دام الكلمة الذي يستخدم يف التمين مثل ليت وأحياَن ابستخولكن ال كمكن حتقيقه. التعبري 

هل ولو ولعل أساسا على أهدا  البالغة. وإذا كان هذا الشيء املرغوب فيه كمكن حتقيقه، 

فهو يسمى ابلرتجي. واجلملة اليت تستخدم يف الرتجي هي لعل وعسى. وأحياَن تستخدم 

 .أيضا الكلمة ليت أساسا على معين البالغة

 نداء. ال5

النداء هو بلب مواجهة الشخص ابستخدام احلرو  اليت حتل حمل اللفظ أدعو. 

وأحياَن النداء خيرج عن معناه األصلي إىل معىن آخر، وهذا يعر  من خالل بعض القرينات 

 مثل اإلضراب للتعبري عن الضيق أو التحريض.

ب عمر للحبي الضياء الالمعالطليب الوارد يف كتاب مولد  اإلنشاءمن أجل دراسة 

أخذت الباحثة النظرايت الرئيسية يف البالغة للجرمي و ، بن حممد بن سامل بن حفيظ

 مصطفى آمني.
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ب مولد الطليب يف الكتا اإلنشاء ة عن اإلبار التفكريي البحثي عنوأما حملة عام

  التايل:ظ مبني يف الرسم البياينللحبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفي الضياء الالمع
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 ز. طريقة وخطوات البحث
 لتيسري الدراسة، استخدمت الباحثة بريقة وخطوات البحث كما يلي:

 . طريقة البحث1

الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة الوصفية التحليلية. وهي الطريقة 

املستخدمة لإلَياد والكشف عن املشاكل مث يليها التحليل وأضافه التفسري. لغة، 

الوصفية التحليلية هي التفسري. ولكن هذا التعريف لديه فهم إضايف، وهو ليس 

 (. ٥٣: 2٠12تنا، التفسري جمردا ولكن أيضا يوفر الفهم )را

الطليب يف  إلنشاءاهذا البحث يستخدم الرتقية الوصفية التحليلية ويهد  إىل وصف 

للحبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ. وبعد وصف  الضياء الالمعالكتاب مولد 

 بن للحبيب عمر بن حممد بن سامل الضياء الالمعالبياَنت الواردة يف الكتاب مولد 

 حفيظ، مث حتليلها.

 . خطوات البحث2

 حتديد مصدر البياَنت البحثية  (أ
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حبيب لل الضياء الالمعمصدر البياَنت يف هذا البحث هو الكتاب مولد 

عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ الذي نشر من قبل جملس رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم.

 حتديد نوع البياَنت  (ب

بيب للح الضياء الالمعالبياَنت من هذه الدراسة هي اجلمل يف الكتاب مولد 

 هذا الطليب املمثلة يف اإلنشاءعمر بن حممد بن سامل بن حفيظ املرتبطة مع 

 الكتاب.

 ج( بريقة مجع البياَنت

 بريقة مجع البياَنت يف هذا البحث هي دراسة األدب مع اخلطوات التالية:

 ظللحبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفي الضياء الالمع( قراءة الكتاب مولد 1

 من البداية حىت النهاية.

 الطليب. اإلنشاء( وضع عالمة على العبارات اليت حتتوي على 2

 ( كتابة البياَنت اليت مت وضع عالمة يف ورقة البياَنت لتسهيل التحليل.٣
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 حتليل البياَنت (د

الطليب  اءاإلنش، أرادت الباحثة معرفة أنواع أّوالحتليلها. و وبعد مجع البياَنت، 

يظ للحبيب عمر بن حممد بن سامل بن حف الضياء الالمعيف الكتاب مولد ومعانيه 

بتحليلها وصفية. ولتحقيق هذه األهدا ، كانت اخلطوات اليت أتخذها الباحثة يف 

 حتليل البياَنت، منها:

لحبيب ل الضياء الالمعالطليب يف الكتاب مولد  اإلنشاء ( فهم وتصنيف أنواع 1

 يظ.عمر بن حممد بن سامل بن حف

ليب وهي األمر الط اإلنشاءالطليب الناجتة عن تصنيف أنواع  اإلنشاء( حتليل معاىن 1

 والنهي واالستفهام والتمين والنداء.

 ح. صياغة اإلستنتاج

 وبعد القيام ابلبحث ابستخدام الطريقة الوصفية التحليلية فقامت الباحثة بصياغة

ة الواردة يف األنشطة البحثية إلجابة املشكلاالستنتاج. واالستنتاج هو النتيجة النهائية من 

صياغة املشكلة. وهذه االستنتاجات هي النتيجة النهائية من األنشطة البحثية عن مولد 

 للحبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ. الضياء الالمع
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 ط. منهجية الكتابة

الضياء لد الطليب يف الكتاب مو  اإلنشاءللحصول على النتائج املتوقعة يف دراسة 

للحبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ، هذا البحث يقسم إىل أربعة فصول،  الالمع

 وهي:

الفصل األول: املقدمة حتتوي على مناقشة خلفية املشكلة وحتديد وصياغة املشكلة 

وأغراض وفوائد البحث ومراجعة األدبيات واإلبار التفكريي وبريقة وخطوات البحث 

 ية الكتابة أو املناقشة.وصياغة االستنتاج ومنهج

رية اليت أساس النظ الفصل الثاين: أساس النظرية أي املناقشة اليت حتتوي على

 الطليب وعلم البالغة. اإلنشاء تتضمن أنواع

وهو  لالمعالضياء االفصل الثالث: حيتوي على سرية ذاتية ملؤلف الكتاب مولد 

يف الكتاب ه الطليب ومعاني اإلنشاء حبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ وحتليل أنواع

 للحبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ. الضياء الالمعمولد 

ستنتاجات تتضمن اال الفصل الرابع: االختتام من سلسلة األنشطة البحثية اليت

 واالقرتاحات.

 


