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 هلل العاملنياحلمد والحولوالقوةإالباهللالعلّي،وحسيباهللونعمالوكيل،رب
ال أن أشهد حمإالعظيم. سيدنا أن وأشهد اهلل إال صلعلىله اللهم اهلل. رسول مدا
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 آنس وحممد هداية الدين سيف وحممد ذكي عمرعافنوفل اهلام ذوا وحممد يقي
إدروحممد حماسنق رجاء ولدان وحممد حامد ونور معهديسا من أصدقائي ومجيع

أمحدأبوحنيفةوحممدعمادالفكريوحممدحنانسونانفادانارانجوكجاكارتا.مث
بيهقيإمامونوفاندمياسودانيياروحممدمسلكالفردوسوأمحدحسنسراجالنفيع
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ماالنج. كاديغ اهلدى ريزامفتاح وأمحد فرحان العزى ويسر نورديانشاه وناندانغ
عبدالغاينوحممدألفانكرميرمضاناألصدقاء ولدان وحممد الذينميزحونهندراوان

يفطلعاجلبل  .معيدائماويصاحبونين
 يقيرفقياناعيين.إ.1
تعّرفمنعرفتومنعرفين.هللعلىوالشكر.2

إذاكانتأخطاءيفهذاواليوجدشخصكاملاءألنلكلالناسأخط،اخريا
االنتقاداتبالتأكيداملتوقعمن البحثسواءاحملتوىأوالكتابةأرجوالعفومنالقراء.و

.البحثكمالأجلمنواالقرتاحات


لباحثا



حممدحسيناملــبارك










 

 



 ي
 

 مستخلص البحث
 

الدنيا"2020محمد حسني المــبارك. يف "سعدنا قصيدة على القراء استقبال .
بنظرية)دراسةحتليليةاستجابيةاحملضارللحبيبأمحدبنحممد

إيزر (.البحثاجلامعي،قسماللغةالعربيةوأدهبا،كليةفولفغانغ
اإل إبراهنسالعلوم مالك موالنا جامعة اإلسالميةانية، يم

 احلكوميةماالنج.
:حممدهاشم،املـــاجيستري  مشرف

إيزر،قصيدةسعدنايفالدنيا. رئيسيةالكلمات ال  :استقبالالقراء،فوفلفغانغ
 

قادرًاةمهار تكون أن القراءة مهارة أهداف بني من املهمة. املهارات من واحدة هي القراءة
أتدونفهمماقرأته.يفكلقراءةاالذوق.ألنهالفائدةإذاقرفهمالقراءةمعالعقلوتتخللهعلى

ومهارة ضمنية وأحيانًا صرحية الرسالة تكون وأحيانًا املؤلف، من رسالة هناك والنثر الشعر مثل
جيًدا لفهمالقراءة  .القراءةضرورية

استقب عن يبحث اجلامعي العلمي البحث هذا قصيدة"سعدناال باملـوضوع يفالدنيا"القراء
حم بن أمحد باستخدامنظريةاالستقبالاألديبلفوفلفغانغإيزر.والقراءطالبللحبيب املــحضار مد

إىل العلمي البحث هذا واحتاج مباالنج. فيسانرتين" "كاديغ مبعهد مشهور أو اهلدى مفتاح معهد
و األوىل فصل من عشر طالبا، العشرثالثني فصل من وعشر الوسطى فصل وقصيدةمن عليا.

الدنيا يف والسيدةفاطمةالزهراء"سعدنا الكربى خدجية السيدة إىل بتوسل االستغاثة قصيدة هي "
اهلدفمنهذ النيب. بيت آل من هومعرفةاستقبالالقراءعنقصيدةاالبحثالعلماجلامعيومها
 اءبعدقراءهتا.احملضارومعرفةالتأثريللقرمد"سعدنايفالدنيا"للحبيبأمحدبنحم

كانت املستخدمة البيانات مجع تقنيات الكيفي. املنهج هي البحث منهج النوعية هذه
مناذج مع الوصفي التحليل تقنية هي املستخدمة البيانات حتليل تقنية واملالحظة. املقابلة تقنيات

 حتليلالبياناتوفًقاملايلزوهوبرمان.
الدراسةتاني نتائج إىل البحث هذا )ج :1 استجابة حيثالقارئ( من سعدنا قصيدة على

( ؛ والرسالة والذوق هذه2املعىن يف املوجود املعىن القصيدة. قارئ على احلياة وقيمة الذوق اثر )
والسيدةفاطمة.وحبسبالقارئفإنالشاعر خدجية السيدة حلضور بالسعادة الشعور هو القصيدة

 يشعال هو الرسالة التفويض باحلزن. ر اهلل. أولياء إىل توّسل اهلدوءأمهية بتأثري القارئ يشعر
اجلهد أشكال من شكل هي القصيدة هذه عن احلياة قيمة مث القصيدة. هذه قراءة بعد والتطمئن

 الذييقومبهشخصمايفسؤالربه،بالتوّسلأولياءاهلل.
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ABSTRACT 

 

Mubaarak, Muhammad Husnil. 2020. Reception of literature a Qashidah 

"Sa'duna Fiddunya" by Habib Ahmad Bin Muhammad al-Muhdor 
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Reading skills are one of the important skills. Among the goals of reading 

skills is to be able to understand reading with reason and permeate with taste. 
Because it's useless if you read without understanding what you read. In every 
reading such as poetry and prose there is a message given by the author, and 

sometimes the message is explicit and sometimes implied and reading skills are 
needed to understand the reading well. 

This study discusses the response of the qoshidah reader "Sa'duna 
Fiddunya" by Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdor by using a literary 
reception approach based on Wolfgang Iser's perspective. The reader is the 

Miftahul Huda Islamic Boarding School students or known by the name "Pondok 
Gading" in Malang. This research requires thirty students, ten students at ula 

level, ten students at wustho level, and ten students at ulya level. Qoshidah 
"Sa'duna Fiddunya" is qoshidah "istighatsah" with intermediaries Sayyidah 
Khodijah al-Kubro and Sayyidah Fatimah az-Zahra who are the closest people to 

the Prophet. The purpose of this study is to try to determine the response of the 
reader qoshidah sa'duna fiddinya written by Habib Ahmad bin Muhammad al-

Muhdor and the impact after reading it. 
This type of research is qualitative research. Data collection techniques 

used were interview and observation techniques. Data analysis technique used is 

descriptive analysis technique with data analysis models according to Miles and 
Huberman. 

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) the response of 
the reader to the qoshidah sa'duna by Habib in terms of meaning, taste, and 
commission; (2) the impact of taste and value of life on the qoshidah reader. The 

meaning found from this qosidah is the feeling of happiness for the presence of 
Sayyidah Khodijah and Sayyidah Fatimah. According to the reader the poet is not 

feeling sorrow. The mandate gained is the importance of tawassul to the guardians 
of Allah. The reader feels the impact of calm and peace after reading this 
qoshidah. The life value of this qoshidah is a form of one's efforts in asking God, 

by tawassul. 
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Keterampilan membaca adalah satu dari keterampilan yang penting. 

Diantara tujuan keterampilan membaca adalah dapat memahami bacaan dengan 
akal dan meresapi dengan rasa. Karena sia-sia jika membaca tanpa memahami apa 
yang dibaca. Pada setiap bacaan seperti puisi dan prosa terdapat pesan yang 

diberikan pengarang, dan terkadang pesan itu tersurat dan terkadang tersirat dan 
dibutuhkan keterampilan membaca untuk dapat memahami bacaan dengan baik. 

Penelitian ini membahas respon pembaca qoshidah “Sa’duna Fiddunya” 
karangan Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdor dengan menggunakan 
pendekatan resepsi sastra berdasarkan persprektif Wolfgang Iser. Pembaca adalah 

santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang. Penelitian ini membutuhkan tiga 
puluh santri, sepuluh santri tingkat ula, sepuluh santri tingkat wustho, dan sepuluh 

santri tingkat ulya. Tujuan penelitian ini adalah berusaha mengetahui respon 
pembaca qoshidah sa’duna fiddunya karangan Habib Ahmad bin Muhammad al-
Muhdor serta dampak setelah membacanya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dengan model analisis data 
menurut Miles dan Huberman. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan : (1) respon pembaca 

terhadap qoshidah sa’duna karangan habib dari sisi makna, rasa, dan amanat; (2) 
dampak rasa dan nilai kehidupan pada pembaca qoshidah. Makna yang ditemukan 

dari qosidah ini adalah rasa bahagia atas kehadiran Sayyidah Khodijah dan 
Sayyidah Fatimah. Menurut pembaca penyair tidak sedang merasakan kesedihan. 
Amanat yang didapat adalah pentingnya ber-tawassul kepada wali-wali Allah. 

Pembaca merasakan dampak tenang dan damai setelah membaca qoshidah ini. 
Nilai kehidupan dari qoshidah ini adalah bentuk usaha seseorang dalam memohon 

pada Tuhannya, dengan ber-tawassul. 
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 األول لفصال
 مقدمة
 

 خلفية البحث -أ
يتض القراءة.من مهارات من جوانب البحث القراءةهذا مهارة متثل

أحدىنوافذاملعرفة،وأداةمنأهمأدواتالتثقيفلدىاإلنسانفهيمنأهم
اللغوية املهارات 2020)حسن، ص. القارئ(15، حياول النظرية هذه يف .

يزيدمنمهاراتالقهذاستكشافمعىنمنخاللقراءةالنص.  راءة.ابالتأكيد
الل للنيقارئكل خاص األديبناصتفسري يتماحلمثل صولعلىكيف

كيفالنوايااليتتصلإىلوكيفمجالهيكلاجلملةوالذوقمنالعملاألديب
اليتتوفردورًامهًما األدبية النظريات إحدى األديب. العمل خالل من القارئ

نظري هي اللقارئ .األديبستقبالالة نظرية األتعترب مناالستقبال واحدة ديب
االستقبال األديب. للعمل معىن بإعطاء القارئ تكلف اليت العملية األساليب

كيفيعطيال هحىتؤقارئمعىنللعملاألديبالذييقراألديبهودراسةتدرس
أو  (passive) سواءردودفعلسلبية،يتمكنمنإعطاءردفعلأواستجابةله

 .(active)نشطة

عنداألدبيةاالستقبالنظريةبحثالاهذمخدستي يزرإفولفغانغ وفًقا.
ص،2015،بوركي)األدبيةاألعماليفاملعىنبناءيفدورًاللقارئفإن،رزإلي

واملعايناألديبالعملعنخمتلفةنظروجهةقارئلكليكونأنجيب(.151
خمتلفنيقراءباأيضًتتأثراملنقولة هوماعلىالقراءيقتصرال،رزإليبالنسبة.

األدبيةاألعمالعلىللردالفرصةالقراءمنحيتمبل،فقطالنصيفمكتوب
.وهقرأملاوفًقا
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تركزإيزرنظريةألنإليزراألديباالستقبالنظريةبحثالاهذستخدمي
يُعطى(.67ص،2019:زةمه)والقراءاألدبيةالنصوصبنيالعالقةعلىأكثر

بنيبالتواصلأيًضاالنظريةهذهتسمح.للنصمعىنإلعطاءمهًمارًاودالقارئ
وقراءهااألدبيةالنصوص قادرينالنصمعمباشرةيتواصلونالذينالقراءيعترب.

القارئرأيعلىبناءًالنصيفالواردةاملعاينتقدميعلى يفمعىنإعطاءإن.
 .املؤلفبوجودماًملزليسالنص

إىللقبااستحفللتنفيذ الباحث حيتاج املتنوعةأديب منالقراء
منبياناتعلىالعثورإىلالدراسةهذهتسعى.اخلرباءحىتالعادينياألشخاص

يفيعيشونالذينالقراء اهلدى"معهد ماالنج"مفتاح كادنج مفتاح. معهد
يسكن ماالنج كادنج ه م م ه فـ علحسبمتفاوتةاتبدرجالطالبفيهاهلدى

العربيةةللغ املمستوياتثالثةإىلهناالطالبينقسم. واألوىلستوىهي
للشخصمستوىمبثابةاألوىلستوىامليُعترب.ستوىالعليااملطىوس وُاملستوىال

بينما،أكثرالعربيةاللغةدرسواألهنماخلرباءمنكمستوىالعلياستوىاملوالعادي
اخلرباءستوىاملوديعاالاملستوىبنيالوسطىستوىاملسطيتو هذهتسعى.

 .مستوىكلمنطالبعشرةعلىمالحظاتإبداءإىلالدراسة
املوضوع الباحث الدنيا"قصيدةاستخدم يف أمحدبنلل"سعدنا حبيب

 احملضارحممد الشيخكان. وفاة بعد إندونيسيا بالد يف مشهور قصيدة هذه ت
يقولاحلجودفنيفمقبورةاملعالة.ميمونزبرييفاملكةعندأداءاجالكياهياحل

بأكثر حياته حيسن الساراجني زبري ميمون احلاج الكياهي الشيخ أبيه ألن ابنه
ومن القصيدة ومن كالصالة. وبالقصيدة النيب سنة بأعمال واله الرسول مدح

اليتامتد الدنيا" يف "سعدنا القصيدة حيبها سيدةخدجيةالكربىحتالقصيدة
 نني.صلىاهللعليهوسلموأماملؤمزوجةالرسول
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البياناتمبيزةالبحثهذايتمتع طالبتأخيد اهلدىمن مفتاح معهد
ماالنج .خمتلفةمستوياتبثالثةالكتبالسلفيةعمقياملعهدالذيوهوكادنج

خرجينيأيًضاتجوأنطويلةفرتةمنذيقوممعهدمفتاحاهلدىكادنجماالنجكان
و.املعىنعنللبحثكمراجعاألدبيةاألعمالعلىقبالاستميكنحىتمؤهلني

احملضاراحلبيبأمحدبنحممدكتبها"سعدنايفالدنيا"قصيدةالباحثيستخدم
كموضوعالبحث  .الذيهومشهوريفإندونيسيا

هذهدفي البحث هوامسبقًاحملددالقارئ.القارئاستجاباتملعرفةا
مستوياتثالثةمنفتاحاهلدىكادنجماالنجدممعهيفونيعيشنالذيالطالب

سعدنايفالدنيابالقصيدةالعلياستوىاملوطىالوسستوىاملواألوىلستوىاملهي
وجهةأساسعلىاألديباالستقبالوهنجاحملضاراحلبيبأمحدبنحممدكتبها

 .رزإيفولفغانغنظر
 أسئلة البحث -ب

أمحدبنحممدللحبيب"ايفالدنيادنسع"الغناءحنوقبالالقراءاستفيك-1
؟لطالبمعهدمفتاحاهلدىمباالنقاحملضار

ال-2 الدنيا"غناءماآثر يف لطالباحملضارأمحدبنحممدللحبيب"سعدنا
 معهدمفتاحاهلدىمباالنق؟

 أهداف البحث -ج
1- قراءالاستقبالملعرف يف"غناءالحنو لدنيااسعدنا بنللحبيب" أمحد

 ؟لطالباملعهدمفتاحاهلدىمباالنقضاراحملحممد
ال-2 آثر "ملعرفة الدنياشعر يف سعدنا للحبيب" حممد بن احملضارأمحد

 لطالباملعهدمفتاحاهلدىمباالنق؟
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 فوائد البحث -د
يرجوالباحثهذاالبحثيأيتالفوائداملختصربفائدتني:

 ةالفوائدةالنظري-1
لقةباستقبالالقراءعلىغناءقدمهذاالبحثاملعلوماتاملتعي

.ومناملعلوماتاليتاحملضارأمحدبنحممدللحبيبسعدنايفالدنيا
 توجديفهذاالبحثهيفهمالعلمالبيان.

 الفوائدالتطبيقة-2
خاصةيف،أنيكونهذاالبحثالدراسةالسابقةللبحثالقادم (أ

 .راءالبحثاستقبالالق
خاصةيف،املراجعواملعلوماتأنيكونهذاالبحثاملصادرو (ب

 البحثاستقبالالقراء.
 حدود البحث -ه

الباحثاستقبالالقراءعند يهتمإيزرمعلقة،يزرإفولفغانغيستخدم
بنيالقارئوالنصاألدبوعندرأيهالقارئلهاستقبالأواستجابةبعديقرأ

لدداملراسوالباحثحي،تاجاملراسلالكثريحينصاألدب.إناستقبالالقراء
معهداملفتاحاهلدىعلىاملستوىاألوىلوالوسطىوالعليا.وحيدد طالب يف
أيضاالباحثعشرالطالبيفكلمستوياتالستقبالعلىغناءسعدنايف

 .احملضارأمحدبنحممدللحبيبالدنيا
 الدراسات السابقة -و

1-( دامايانيت  Arung-Karaeng dalam Teropong dan Meriam.(2012أنيتا

 عند األدب استقبال دراسة شريف: أيزرلفهمي نتائجوجد. فولفغانغ
 أناستجابحتليل وجيب ذخرية على حيتوي النص أن واملدون املناظري

.يكونللقارئنفسهأوجتهيزنفسهمعمرجعلتفسريالنصالذييقرأونه
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Arung Palakk Karaeng Pattingalloang ، I Mallombasi، و  Karaeng 

Karunrung يتمتعيينها خيالية شخصيات سوى منوجهةنظر،ليست
الشخصياتالسميكةمع.الستيعاباألفكاراإلبداعيةللمؤلف،القارئ

،siri'na pesse / pacce معاملبادئاالجتماعيةمن،ماكاسار-ثقافةبوغيس
اخللفيةلةميكنأنتوجهالقارئلتتبعأدفضالعنالظروفالتارخييةمبثابة

املناظريواملدفعواملقدمةعندإقامةال  .تواصلمعنصوص

2-( الرافعة أليبنواس(2017نعمة اإلعرتاف شعر يف األديب اإلستقبال .
 نطرية على القارئ للرتبيةإيز)حتليل احلديث احلكمة دار معهد يف ر

،األسلوب،جهةاملعىنلبحثعنااونتائجهذ. اإلسالميةتولونجأجونج(
 يف واخليال نواسالعاطفة أليب االعرتاف هوالشعرالذيفيهإرادةشعر

الرضى لنيل ،العبد النصوحة التوبة بوجود ربه من املغفرة و الرمحة
الرمحن،واإلعرتافأليبنواسهوالشعرالذيفيهإرادةالعبدلنيلالرضى

التو بوجود ربه من املغفرة بة الذنوب عن اإلعرتاف و والتضرعالنصوحة
 واألعمال.،يفالعقيدةالدينيةوتاثري،نفسيه

3-( السعادة نيل رمحنيارمحنقصيدة(.األستجابةاألدبيةعلى2018فينا
رش تبحثهذه .يزر(إ)دراسةحتليليةاستجابيةبنظريةفولفغانغيدملشاري

يفالغناء"رالدراسة القراء استخداميارمحن"ملشاررشيد.محناستجابة
الوصفيمنهجية يستخدم  التحليليالبحث: فولفغانغاستجابيةبنظرية

إيزر البحث. والسعادةنتائج السرور مشاعر الغناء ذلك يف وجدت :
ذلك يؤثر سهلة. لغته و الغناء ذلك يستمع عندما القراء من والسالم

والقراءةيفاإلثارةمنشعوراأكثررئلقااالغناءالقراءأثراكبرياألنهجيعل
 .املعهديفالقرآنالعظيمعةاحلفظومراج
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املوضع استخدام يف السابقة بالدراسات البحث هذا ،خيتلف
الدراسةاألوىلتأخذالنصاألدبلفهميشريفوالدراسةالثانيةتبحث

ثةتأخذغناءرمحنثالعلىاملوضوعشعراإلعرتافأليبنواسوالدراسةال
ملشا وهذاالبحثيأخذاملويارمحن رشيد. ضوعغناءسعدنايفالدنياري

للحبيب حممد بن توقعاحملضارأمحد القدميات الدراسات مع والتسوية .
يفأخذالنظريةأيالنظريةاستقبالالقراءعند  .يزرإفولفغانغ

 منهجية البحث -ز
 نوعالبحث-1

الب هو النوعي البحث )اهلحث ق ي م ه على حيافظ ت:ايدالذي
النوعيةمنخاللعدم2007 البحوث إجراء هو القيم من الغرض .)

 لألرقام األولوية عمقالتقديرللتفاعالتبني،إعطاء باستخدام ولكن
املفاهيماليتجتريدراستهاجتريبيًا.يسعىالبحثالنوعيأيًضاإىلإنتاج

منالتفردامل متنوعة اجملتمعاتوديفاألفرادأواجلماعاتأووججمموعة
علميًا.أواملنظماتيفاحلي وميكنقاب ل يَّتُها اةاليوميةكافًةوتفصيال

توضيحوحتليلاألحداثاليتحتدث إىل الوصفي البحث يهدف
)وينارنو احلايل الوقت ،2013،يف البحث57ص. هذا يسمى .)

ني.الناساحملرتمنيوالناسالعادينيبالبحثالوصفيألنهحيللالتواصلب
 معاحلياةاحلالية.هذاهواحلالمعالعالقات

استجابات حول بيانات على العثور إىل البحث هذا يسعى
أيزر.يتواصلالباحث القارئبناًءعلىنظريةاالستقبالاألديبلفولفغانغ

اآلراءأوالردودمن الستكشاف ل املراس  "دنياالسعدنايف"قصيدةمع
 كتبها اليت أمحد احلبيب حممد البحثاحملضاربن هذا يستخدم مل .

األرقامكنتيجةالدراسة.
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مصدرالبيانات-2
البحث يف املستخد مة البيانات هو البيانات منها،مصدر

واملقابالتواحملادثاتوالصوروالتسجيالتوالوثائق امليدانية املالحظات
 (.30ص،2019،ال)روكنيجملاملختلفةاملوجودةيفهذاا

اناتاألساسيةالبيمصادر (أ
هيبياناتيفشكلكلماتشفهيةأوكلماتمنطوقة
أوسلوكياتتنفذهاموضوعاٌتميكنالوثوقهباومراقبتهامن

وصديق )ساندو الباحثني (.مصدر28ص.،2015،ق ب ل 
البحث هذا يف الباحث استخدمه الذي األساسية البيانات

ق صيدهو الدنيا" يف "سعدنا أمحللحبيبة حممدد بن
.احملضار

مصادرالبياناتالثانوية (ب
األساسية البيانات مصادر إىل هذا،باإلضافة يستخدم

البيانات مصادر الثانوية. البيانات مصادر أيًضا البحث
البياناتاليتمتاحلصولعليهامناملصدرالثاين هي الثانوية

حنتاجه اليت )للبيانات ،2017،بوعنيا (.132ص.
ُــر ت ب ط ةهبذالبياناتالثانويةمصادرا هناهيالدراسةالسابقةاملـ
 البحث.

مجعالبيانات-3  تقنيات
واألنشطة الطبيعة حول بيانات هي البيانات مجع تقنيات
للحصولعلى يـُه د ُف البيانات مجع أن جالو صرح احملددة. والظروف

لت الالزمة البحثية)روستانطوحقياملعلومات األهداف ص.،2015،ق
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تقنية57 هي البيانات مجع يف الباحث يستخدمها اليت الطريقة .)
.ستبانةاال

االستبان تقنية بإعطاءجمموعةمناألسئلةأوالتصرحياتإىلةتتم
)ريانتووهامتاوان: عليها. لإلجابة (.كان29،ص2020املستجيب

استةاالستبان إعطاءاملستجيةًمفتوحةًباناملستخدم يتم بنيفرصةجمانية.
 .جابةعلىاألسئلةاملقدمةلإل

 حتليلالبيانات-4
هوبرمان. و مايلز عند البيانات حتليل تقنيات الباحث يستخدم
يفحتليل إجراؤها جيب مراحل ثالث هناك أن هوبرمان و مايلز يقرتح

و،وعرضالبيانات،وهيتقليلالبيانات،بياناتالبحوثالنوعية
ال )كوناوااستخالص (.يفهذهاملرحلة210ص.،2013، ننتائج

ألنهيفهذهاملرحلة،منتقنياتحتليلالبياناتهيمرحلةمهمةللغاية
)حمسون: البحث موضوع حتكم اليت القواعد على احلصول جيب

2013.) 
 تقليلالبيانات (أ

البياناتهوعمليةاختيارال ناتاليتمتاحلصولعليهابياتقليل
فإناخلطوات،(.بالنسبةهلذاالبحث67ص.،2015،ارطو)سون

 املتخذةيفتقليلالبياناتهيكمايلي:
1 البيانات( على احلصول اليت،بعد البيانات بتجميع الباحث يقوم

احلبيب كتبها الدنيا" يف "سعدنا قصيدة من عليها احلصول مت
ل.واليتمتتلقيهامنق بلاملرضااحملأمحدبنحممد  راس 
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لنيعلىاالستبيان.(2  ترتيبالبياناتاليتأعطاهااملراس 
 عرضالبيانات (ب

وهوبرمانتقدميالبياناتكمجموعةمرتمجة مايلز يقرتح
وإعادة النتائج استخالص إمكانية وتوفري املعلومات من

 اإلجراءات.
ماي عنها كشف كما التالية اخلطوات بعدلز وهوبرمان

يكمايلي:تقليلالبياناته
1 تقليل( من عليها احلصول مت اليت البيانات تصنيف يتم

 البياناتبناًءعلىاملوضوعاتاليتقدمهااملؤلف.
2 نتيجة( هو والذي جدول شكل يف البيانات تقدمي يتم مث

 البحث.
 استخالصالنتائج (ج

على جييب الذي البحث نتيجة هو كيزتراالستنتاج
حتليلالب على بناًء يتمتقدمياالستنتاجاتيف يانات.البحث

البحثية الدراسات على بناًء البحث كائن بيانات شكل
(.بعدمتابعةعمليةاحلدمن212ص.،2013،)كوناوان

فإناخلطوةالتاليةهياستخالص،البياناتوعرضالبيانات
 تخالصالنتائجاسالنتائج.اخلطواتاليتاختذهاالباحثيف

 هيكمايلي:
إعادةالتحققمنالبياناتاإلمجاليةاليتمتالتحققمن(.1

 صحةوحتليلها.
2 شكلجدولواليتهينتيجة(. يف البيانات نتائج عرض

.البحث
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 القراء عند فوفلفغانغ إيزر استقبال -أ

الرسالةحتتوي.الكاتبلائرسعلىحتتويكتاباتهياألدبيةالنصوص
قلبحمتوياتأوالعقلوحمتوياتالذاتيةوالسريوالدعواتاحلكمةعلىاأحيانً

املؤلف بشكلأحيانًانقلهايتمواليت،مجيلةبطريقةالرسالةهذهتسليميتم.
فهذا،األديبالنصقراءةيكفيفعندئذ،صرحيًااملعىنكانإذا.ضمينأوصريح

استخالصنتائجختتلفماالبًغا.املعىناستكشافالضروريمنف،ضمنيًايعين
معىنعلىماشخصحيصلاألحيانبعضيف.آلخرشخصمنالضميناملعىن
النضالمعىنعلىحيصلوآخر،احلب تفسرييفاألخطاءجتنبأجلمن.

األدبيةالنصوص خاللمناألدبلفهماألساليبمنالعديداخلرباءوصف.
توجيهيتممنمعرفةأو،النصحمتوياتيفالنظرأو،املؤلفهومنإىلالنظر
 .إليهالنص

األديباالستقبالنظريةهواألدبلفهمواحدهنج االستقباليسعى.
أويتفاعلونالذينالقراءدورباستخداماألدبيةالنصوصفحصإىلاألديب

األدبيةالنصوصقراءةبعديستجيبون نصقراءةشخاصاألبعضمنُيطلب.
األديبالنصمنعليهاحلصولمتالذيللمعىنسريتفطلبمثأديب خيتلف.

تركزالالنظريةفهذه،احلاليةاألدبيةالنظريةعنماحدإىلاألديباالستقبال
معناهايفعميقةولكنها،األديبالنصعلىكثريًا لوطمانيقول. م. يوريج

(Jurij M. Lotman)(حايمايف 2015انا، ةقعالهوالنصأن(144: ألن.
القراءمن.اخليالمثلالنصخارجمنأشياءمنيتكوناألدبيةالنصوصمعىن
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متالذياملعىنيكونأناألديباالستقبالنظريةتتوقع،خمتلفخبيالاملختلفني
مشوالًأكثرعليهاحلصول املصنفاتمعىنيفخطأهناكليساحلالوبطبيعة.

 .جمربةغريأهناطاملادبيةاأل
تفسريهايتماليت،االستقباالتأي،الالتينيةمناألديباالستقباليتيأ

استقبالأنواسعنطاقعلىتفسريهميكن.للقارئاستقبالأوقبولأهناعلى
استجابةيعطيأنميكنلنصمعىنإعطاءوكيفيةالنصوصملعاجلةيسعىاألدب

له ولكن،القارئمعيباألدالنصنطاقعلىفقطملقصودادالريقتصرال.
)رمحناالستجابةمعىنسيثريمعنيوقتيفالقارئ،تارخييةكعمليةالقارئ
يفتحاألديباالستقبالأنأوضحبشكلنفهمأنميكن.(2014:113شاح،

مستوىوفقهناشخصأيطبعاً.معىنإعطاءعلىقادرًاليكونشخصأي
 .البالغنيمثلمعىنإعطاءىلعاألطفالإجبارميكنناال.رئقالاقدرة

نظريةهيغالبًااستخدامهايتماليتاالستقباليةاألدبيةالنظرياتبنيمن
األملأفق)جاوسروبرتهلانزاألديباالستقبال القارئ)إيزرغانغفولفو(

.تارخييةثركأ،آلخروقتمناالستجاباتعلىجاوسنظريةتؤكد(.الضمين
جاوسلنظريةمميزةمسةهوالتوقعأفقمفهومإن لوصفاألملأفقيستخدم.

األدبيةلألعمالالقارئقبولتاريخ غرياألدبالقارئيقبلأناملمكنمن.
النصألنجيدبشكلاألديبالنصهذااستقبالميكناملستقبلويفاجليد

ميكنهذامن(.2018:12،ورو)نورغييانتجديدةأمهيةاكتسبقداألديب
األعمالقبولجيبأنهيشعرفهو،األدبيةاألعمالحًقايقدرجاوسأنلالقو

تكونفقدقبوهلايستطيعالاجملتمعكانوإذا،األشكالمنشكلبأياألدبية
معاينإىلأيضايؤدياملختلفةالقراءيفاألدباستقبالمع.فقطوقتمسألة
عليهالعثوريتمملاملعىنيكونأنميكن،املنشوراألديبلنصاتوقيف.خمتلفة
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فقطاملعىنجيدأنالتايلللقارئميكنالتاليةالفرتةويفبعد أنجاوسيأمل.
 .املستقبليفاألدبيةالنصوصمعىنينشأ

يفاالختالفإىلإيزرنظريةتنظرال،الثانيةالنظريةمنالنقيضعلى
النصمعىنعنإيزريبحثال.التارخييالتغيريحيثمنرئقالامعىناستخراج

آخرإىلوقتيفالقراءتغيريمناألديب أفقمفهومجاوسيستخدمعندما.
القراءبنيلالختالفاتالتارخيياجلانبمراجعةخاللمناملعىنجيدأواألمل

املفهومهذاخدميست.ضمينقارئبناءإيزرحياول،التاليةالفرتةيفمافرتةبني
القارئبنيالعميقللتقديراألديبالنصمنمشتقمعىنريوفلتالقارئدور

األديبوالنص النصيفالضميناملعىنإجياددورقارئلكلأنإيزريفرتض.
 2018)إميزير، وهي،االستقبالقبلاألدبيةالنصوصإيزريشبه(.125:

شأتنأخرىأشياءهناكستكونقبالتساالبعدواليت،أبيضعلىسوداءنقطة
السوداءالنقطةجبانب السوداءالنقطةإكمالعلىقادرالقارئأنويقال.
علىأيًضاقادرالقارئأنويقال.األدبيةالنصوصمنعليهاحيصلاليتباملعاين

 .األديبالنصيفاملوجودةالفارغةالفراغاتملء
عادينيءراوقمثالينيقراءإىلالقراءينقسم قراءلاهمالعاديونالقراء.

أنحنييف.للبحثخيططونوالترفيهكوسيلةاألدبيةالنصوصيقرؤونالذين
قادرًايكونأنأملعلى،عاديقارئمؤلفمنيتكونقارئهواملثايلالقارئ

مزعجةمتغرياتعلىبناءًردودوتقدميشذوذعلىالعثورعلى جتميعميكن.
صرحينيوقراءةضمنيقراءيفإليزروفًقالينياثاملالقراء هوالضمينالقارئ.

يفبوضوحذكرهدونالنصخاللمناملؤلفإليهيتحدثالذيالشخص
يف.بالفعلاملؤلفبهيتصلمنلتخمنيالنصيفبتعليماتمزودالقارئ.النص
األدبيةوصالنصيفبالفعلاملؤلفونذكرهمقراءهمالصرحينيالقراءأنحني
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إيزريستخدم،األديباالستقبالنظريةمناقشةيف.(2018:135)رامادانيت،
يسعى،البدايةيفكما.النصاستكشافعلىقادرًاليكونالضمينالقارئدور

 .النصخاللمناملؤلفمعالتفاعلخاللمنلالستكشافضمنيًاالقارئ
ومتلقيهيتهبنبنيالتفاعلهوأديبنصكلقراءةجوهرإن سيخربنا.

النصمعىنفهمللقراءميكن.نفسهاالقراءةعمليةعنقليالًالقارئنفسعلم
يقرؤونهملاوفًقااألديب ضمانإىلاملؤلفيستخدمهالذيالعامالكوديسعى.

التعبريمتكما(.1989:31إيزر،)االجتاهأحاديةالرسائلمعالدقيقالتواصل
 .األديبالنصيفىنمعإدخالعلىقادرًاضمنيًارئقالايُعترب،عنه

األديباالستقبالنظريةتنفيذيتم،القارئاستجاباتعلىللحصول
 :وهي،طرقبثالث

 جترييباستقبالهنج-1
سواء،للقارئاملقدمالنصطريقعنالنهجهذاتنفيذيتم

ئرقااليعطىمث.ردإعطاءأجلمنجمموعاتيفأوفرديبشكل
األديبالنصحولئهرابآتتعلقحمددةبأسئلةقائمة حتليليتممث.

حتليلتوفريخاللمنأووكميمنهجيبشكلالقارئاستجابات
 نوعي

 التحليلطريقعناالستقبالأدبياتيفالبحث-2
مثوتكرارًامرارًاوالقراءةالنسخطريقعنالنهجهذايتم

 .النصوصخمتلفوتقييممقارنة
 األديبالنقدقطريعناألدباستقباليفالبحث-3

الرئيسياملستجيببصفتهالناقددورعلىالنهجهذايؤكد
 .عصرهيفاألدبيةلألعمالتقييًماويقدم
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 الشعر والغناء -ب
دروسهناكالداخليف.بهخاصةمجاليةقيمةلهشيءهواألديبالنص

لتواصلطريقةأيًضاهيدبيةاألالنصوص.الفوائداستكشافميكناليتاحلياة
سريةأوتاريخأوقصةعلىحيتوياألديبالنصكانسواءالقارئمعشاعرلا

.األدبيةالنصوصلبعضاجملتمعقبلمناملعطاةالتسميةهواألديبالنص.ذاتية
هناالقبوليعينال.اجملتمعقبلمنمتامامقبولاألديبالنصأننفهمأنميكن

النصألن،مناسبنييعتربونالينالذالناسقلوبمعيتوافقديباألالنصأن
الشهوةعلىيقومالاألديب لغةدائًمااجليدةاألدبيةاألعمالتستخدمال.
 (.2010:9فورىب،)معقدة

.بشدةالقراءيطلبهالذياألديبالنصأشكالمنشكلهوالشعر
كلماتشكلعلىمشاعرأورياتتعبوهيفريدةبطريقةاملسلمةالشاعررسائل

الشعرمجالمنيه (2016:271يففخرالرازي،)برادوبوجوكورمشات.
احلواسخيالحتفزاليتاملشاعريثريالذيالفكرعنتعبريهوالشعرأنيقول

اهلجاءأواملديحموضوعهمشعراءعلىالقصيدةحتتوي.إيقاعيبرتتيباخلمسة
اإلقناعأو منذلكيفمبا،مجيلةوبدلتالكتابةقواعدإىلأيًضاعرالشحيتاج.

املواضيعبنيتناغمشكليفاملتضمناملعىنهوالشعرجوهرإن.الشكلحيث
والتفويضوالنربةواملشاعر مجاليةقيمةلهأديبنصهوالشعرأنفهمميكن.

 .الشاعرحياةجتربةمنأفكارهتأيتعالية
علىاآليةيفالقصيدةحتتوي.للتواصلوبسيطةدةفريطريقةهوالشعر

يوميةوحياةونصائحتعويذات الصحةأيًضايساعدروحيفيتامنيهوالشعر.
الكرباسي.املتحضرةاألرواحيبينكما،اإلنسانسلوكمنوخيفف،اجلسدية

أناخلناذيذسوىلهيستقلالباهظعقليوعبءثقيلقولالشعر(2000)
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يعينهذا.الكاتبيكونمبننيزمملليسواالذينلقراءهعقليبءعهلالشعر
،فيهوما.حيتويهمبابل،كتبهمبندائًمايرتبطالالقصيدةهذهيفالذوقأن

مدىمعرفةهوهذااألديباالستقبالوهنج.خمتلفطعمعلىاجلميعسيحصل
 .تشاهبهمدىأوشخصكلاختالف

الشعورنميأخذالشعرأنالواضحومنعراشاملمنجمموعةهوالشعر
2020،مندور) :18 للقارئخمتلفطعمختزنقصيدةكل(. أصبحت.

أنميكن.النكهةوسائطمنمتنوعةجمموعةأيًضاالسماتمنمتنوعةجمموعة
 .القصيدةقراءةبعداملعىنعلىاحلصولويتم،الشعريفكمعىنالذوقيقال

البحثإىلرءملاحيتاج.الشعرمعىناستكشافةلاوحمتعينالشعرقراءة
مناملعىنعلىاحلصوليتمال.الشعريفالواردةالكلماتيفالواردةاملعاينعن

الاألحيانبعضيف.القواعددراسةإىلأيًضاحيتاجبل،فحسباللغةقاموس
تكونالالشعرقواعدأنكما،فيكاملوجوداملعىنعلىأيًضاالشعرحيتوي
 .للقواعدوفًقادائًما

يصبححىتالشعرتعلميفهاماًدوراًالعريبالعامليفالشعرعبيل
شائًعاالشعركان.طويلةلفرتةالعربيةاجلزيرةيفعاشالشعرألنوذلك.شاعراً

اجلهلأياممنذالعريبالعامليف ألنالقدميالعريبالشعرعلىاحلفاظميكن.
األسرةيفلغةباعتبارها.القادمللجيلتسليمهيتممثبهتفظونوحيحيفظونهالرواة

عنختتلفواليتهبااخلاصةالكتابةقواعدلديهاالعربيةاللغةفإن،السامية
قالإذبوضوحاجلاحظذلكالحظ.األخرىاللغات (العريب)الشعرأما»:

القيسامرليهإقالطريوسهلسبيلههنجمنأول،السنصغريامليالدفحديث
.(38،ضيف)ربيعةنبومهلهلحجربن
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الشعرإنشاءمت.املواضيعمنمتنوعةجمموعةعلىالعريبالشعرحيتوي
العريبللشعرميكن.خمتلفةومواضيعبأشكالالشعراءمنالعديدقبلمنالعريب

رشعالهياملواضيعمنأنواعأربعةيدخلأن،مواضيعيةيفجتميعهمتإذا،
:1990،مقدسي)احلبوشعر،السخريةرالشع،املديحالشعر،الكربي

أوالعصرظروفمعتتكيفألهناالشعراءقبلمنتعتمداملواضيعهذه(.207
 .الظروف

1925)العناينقال عدةولهللفنحيدثأنميكنمالهالشعرإن(
أغراض إحدىتفتخر.اتاجملموعحتفيزإىلاألحيانبعضيفالشعريهدف.
قصائدأخرىقبيلةتصنعمث،الشعروسطخاللمنالثناءباستخدامالقبائل
شعبهاأوبقبيلتهاتتباهى السلطةعلىللحصولحماولةهياملتبادلةالكربياء.

 .الدينيةوالعلومللوعظوسيلةأيضاهوالشعرجانبإىل.مامنطقةيفالسياسية
.عامللايفزهدطبيعةوزرعالتصوفىلإةللدعووسيلةأيضاهوالشعر

وامللحمةوالقصص،اجليدةواألمثلةاحلكمةخيوطنقليتماألحيانبعضيف
الشعرخاللمن استخدمتلذلك،الوقتذلكيفجًداشائًعاالشعركان.

وأولمننظمذلكأبان.كوسيطالشعردائًماللجمهوراملختلفةالتواصلجهود
 كة.الحقىناظمكليلةودمنةللربامدابنعبداحلمي

الشعرتطورعلىأيضاالعصرتطورأثر القصيدةهذهتطورحدث.
العريباألدبعامليفأيضا احلديثالعصريفاملولودالعريبالشعرحيتفظ.

احلديثةالتطوراتيفواضحهوما.القدميالشعريفاألساسيةاإليقاعيةباألمناط
وضوعاملاختيارحيثمنهو السياسةعضوموأصبحاحلديثالعصريف.

شائًعااالجتماعيوالتغيريالراديكالية احلياةلغةمنأخفاملستخدمةاللغة.
 (.2015:120،بوستام)اليومية
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يتغىنكانشعركلهوالغنائيشعر.غنائيالشعرليصبحالشعرتطور
1979هاشم)به :53 املوسيقىخاللمناألرواحعنيعربغنائيالشعر(.

الشاعرمشاعرللقارئلتنقاليتوالصور املستمعإيصالللموسيقىميكن.
الشاعرحيتاج.فقطواحدشاعريغنيهالغنائيالشعر.الشعرعمقإىلوالشاعر

،اهلدف.للشعراملوسيقياألداءيفللمساعدةالناسدوروكذلكاملغيندورإىل
.إليهاتماعلالسللمستمعنيجيداملوسيقيةيدةالقصهذهتأليفأنهو،بالطبع

 :منها،كثريةأنواعلديهشعرالغناء
 غزال-1

الغزلهوحديثالقلبوحكايةاحلب.وأحسنالغزلهو
احملبوب وصف فيه حسن احملاسن،ما إسباغ يف الغاية على وأرىب

واليلحق،فمنجعلحمبوبهعصمةيفاجلمالالميسهنقص،عليه
عي معيبيففهإياهأنهفظهرمنوص،فهوأغزلممنوصفه،ببه

 (.2013:36،بعضنواحيخلقهوُخلقه)العقاد
 الرثاء-2

الذي واألمل والوجع الضعيف معنه العرب لسان يف الرثاء
(.واصطالحاهوالتعبريعن2004:17،يصيباجلسم)الضمور

 .عاطفالشاعريففقدقريبأوحبيب
 دحامل-3

وقد،منالفضائلوالثناءعلىإنسانمبايستحسنحهاملد
اخللق من مشهورة خالال العرب والكرم،مدحت السخاء مثل:

واحلماسة والورع،والشجاعة والصرب والعفة واألمانة ومن،والفصل
 (.2004:225،م)ساّلاخللق
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اإلسالمياجملتمعأشادوسلمعليهاهللصلىالرسولحمبةعنوللتعبري
صالةبالاملعروفعرلشاب كوهناإىلباإلضافةمسلمونهمالصالةأنيعتقد.

وتعاىلسبحانهاهلليفضلهاممارسةأيًضاهوالنيبحبإىلالطريق هوكما.
رواه)"عشراهباعليهاهللصلىصالةعليصلىمن"النبوياحلديثيفموضح
 .(مسلم

أنعبادهيفعلهمماثركأسيفعلوتعاىلسبحانهاهللأننفهمأنميكن
الةالصقراءة حممد نبينا قراءة.للمسلمنيجداجيدوسلمعليهاهللصلىعلى

واجبةالالعبادةمثلخاصةمطالبتوجدالنفسهاالصالة الناسمنكثري.
حياةقصةعلىحتتويأوالنيبتكملمقطوعاتشكلعلىقصائديؤلفون

النيب بعضأشادفقد،مباشرةاهللولسرمدحخاللمنفقطليسولكن.
عائلة.النيبحمبةذلكيفمباأيضاالنيبلعائلةحمبتهمعلىالنيببعائلةراءشعال

 .البيتاهلتسمىاإلسالميالعامليفاألنبياء
كتابيفيذكر.ونساءرجاالالنبوةبيتحواهمنمعىنلهالبيتاهل

العوامعقيد ثالثةمنأوالدسبعةلهكانلموسعليهاهللصلىحممدالنيبأنة
الذكور اإلناثوأربعمن من وسلمعليهاهللصلىحممدالنيبأنأيضاوقيل.

وكانتأوالتوفيتواحدةهناكوكانت،ماتعندماالتاسعةيفزوجةلهكان
رافقتاليتالزوجة،الكربىخدجيةسيدةاملؤمننيأمكانت.للنيباألوىلالزوجة
حياتههنايةحىتنبوتهةبداييفوسلمعليهاهللصلىمدحمالنيبصراع كل.

حممدوالنيباإلسالمحقيقةيففيهشكوال،اإلسالملدعمموجهةممتلكاته
.وسلمعليهاهللصلى
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 "سعدنا في الدنيا" قصيدةلمحة عن ال -ج
وموالنامدح وحبيبنا ونبينا ميكنهالوصلىاهللعليهوسلمحممدسيدنا

قصيدةللصالةعلىالنيبالقراءةةةحسنطريقمنو.حسنةطريقةبأيبهيامالق
وسلم عليه اهلل صلى ونربةإيقاعمنمأخوذةدقيقةإسالميةأغنيةهيقصيدة.

2003،بانو)العريباألدبمن :347 وسائلإحدىيدةصالقأصبحت(.
اإلسالميةللدعوةاإلعالم جبمالالكرميآنالقرتالوةإن(2016)مالكقال.

 .للوعظحبريةتطويرهايتمأساسيةعاصمةهييدةصالقنفوقراءةالصلواتو
متدحاليتكثريةاليدةصالقمنواحدةهيدنيااليفسعدنايدةصق

والهالرسول اهلل(االقصيدةهييدةصالقهذه. غياث يرجوا )أن معستغاثة
عنهماراءالزهفاطمةوالسيدةالكربىخدجيةسيدةاليلةوس اهلل رضي ههذ.
وسلمالنيبمنجدااملقربنيبنتوالاألمامتدحيدةصالق عليه اهلل صلى وقد.

اليتالصوتيةبالتعاليمالبدايةيفالقصيدةهذهاملالكيعلويحممدالسيدأضاف
 .يساراجنالزبرينوميمالشيخعنهاوروىة،املعالعنمسعها

اأيضًكانالذيحممدللنيبوىلاألالزوجةكانتالكربىخدجيةسيدة
ةودعنشريفحممدالنيبمساعدةيفدوروهلاالكوهنللمسلمنيفخرشخصية
اإلسالم باألمنييلقبحممدالنيبكانإذا،قريشقبيلةمنمكةيفمقيم.

:2004،رازوي)ةًمقدسةًشخصعينتيتالطاهرةباليلقبكان،صدقهبسبب
59.) 

وسلمعليهاهللىلصالرسولابنةهياءالزهراطمةفةسيدالأنحنييف
الكربىخدجيةزوجةمن شديًدااهللرسولكان. أرضعتهاوامبولدهفرًحا قد

بشكلأيضامتجدهاالزهرفاطمةالسيدة.وملتسرتضعهلاانفسهخدجيةةسيدال
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النيب بنات أفضل طالبأيببنعلياملؤمننيأمريزوجةأصبحتمث. مث.
 .الرسولأحفادامهوحسنيوسيدناحسنسيدناأمدتمتج

 الدنيا يف سعدنا يفمشهورةيدةصالقأكثرمنواحدةهيقصيدة
مؤخرًاإندونيسيا زبريتقدم. ميمون احلاج الكياهي يدةصالقهذهالشيخ قال.

حتبالكربىخدجيةالسيدةميدحمنالذيستجعليدةصالقهذهقراءةإنهابن
اهلليرحهالذيزبريميموناجاحليهاكيكمثلالشيخال.هاميتدحلذيانمأيضاً

ويفّ احلج أداء خدجيةالسيدةمعةمعالمقبورةيفويدفناملكرمةةكميفعند
 .الكربى

حممدسيد،املذكورينلعلماءلليستيدةصالقهذهفإن،ذلكومع
منيدةصالقهذه.ياجنسارالزبريميمنالكياهياحلاجالشيخأواملالكيعلوي
ال،احملضارحممدبنأمحدحبيبتأليف من حضرموتةقويريفاءعلموهو
اليمن الكربىخدجيةللسيدةكبريحبله. بسببيدةصالقهذهكتبكما.

 .الكربىللخدجيةحبه
واالختيارالقواعدحيثمنفريدةجبوانبقصيدةسعدنايفالدنيايتميز

اللفظ تناغم. هذهكثريةموجودةلماتالكاألواخر النحوعلىيدةصالقيف
 :التايل

ب ه أ د ر ى إ نَّــُكم  ــــو ف *غ ار ًةل ل م ل ُهـ ي ُأه ي ل الـم ع ُرو فو الع ط او الـم أ لُــــو ف
ب ه أ د ر  ُرو بإ نَُّكم  ح ًةل ل م ك  ىي ُأه ي ل الـم ط لُو بو الع ط او الـم و ُهو ب*نـ ف 

و ي  ــان  ــ ح س ـ ر ان ُأه ي ل اإل  ــف  ــ ــ ــ ب ه أ د ر ىالع ط او الغُـ ــُكم  ــ ــيـ ر انإ نَّــ ـ *ع ط ف ًةل ل ج 
تناغممنالعديدعلىالعثورميكننا،أعالهالبيتالثالثةاملقاطعمن

آخرمقطعمعواحدمقطعوبنياملقطعواحديفاألصوات الثالثةالبيوت.
استندمقطعكلويف"مالك"تعينواليت"ل ُأهي ي ا"بكلمةمسبوقةأعالهورةاملذك
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 ع ُرو ف"كلمةعلىيرتكزاألولاملقطع.خمتلفةمعاينإىل
أماري،اخلتعيناليت"امل

 ط لُو ب"كلمةإىلفيستندالثايناملقطع
امل عليه"تعيناليت" طلب ما واجلزء،"

ح س "علىيرتكزالثالث أعالهالثالثةبيوتالُيسب ق".ميالكر"يعينالذي"اناإل 
اهللصلىحممدالنيبالإىلاملوجهةالدعوةأشكالمنكشكل"ُأه ي لي ا"بكلمة

نداء)كلمةهذهتستندو.وسلمعليه .أعالهموضحهوكماالكلمةإىل(
الإىلجهةوموجيدةمدحكلماتهي"ُأه ي ل ي ا"كلمةبعدتقعاليتالكلمات

منغريصتشكلهي"ُأه ي ل ي ا"كلمةاألساسيفألنهلمسوعليهاهللصلىالنيب
لٌ"و"الٌ"الكلمات السياقهذايف"األسرة"تعينواليت"األسرة"تعينواليت"أ ه 

 .النيبعائلةإىلموجهة
من"أ د ر ى"بكلمةتنتهيمقطًعاسبعةعشرعلىيدةصالقهذاتويحت

الأوبيتمقاطعهناكأنيعينالاهذ،ذلكومع.موجوًدامقطًعارعشتسعة
يزالالخمتلفةبكلماتينتهياناللذاناملقطعانفهذان،صويتتناغمهبايوجد

الكلماتاختياريفاالنسجام.املقطعواحديفموجودةتناغمأصواتلديهما
 .هاثحبيتعنياليتيدةصالقهلذهالرئيسياجلذبعاملهو

 المحضارالحبيب أحمد بن محمد  -د
.بوندوسواحملضارحممدحبيبوالدهواحملضارحممدبنأمحدحبيب

عاليةبدرجةمشهوركبريويلوهو يشبهوجههأنبائاحلبكتبيفويقال.
 .اليمنحضرموتقرىإحدى،القويرةيفيعيش.اهللرسول

قبلالقرآنحفظدقنكا.بالقرآنعاديةغريبعالقةأمحدحبيبيُعرف
بسببمرة8000قربهختميفجنح،وفاتهمنسنة30قبلو.السابعةسن

وحسنهابتقواهامشهورةامرأةوهي،العدويةربيعةسريةقرأعندما ،وفاتهقبل.
اهللرك ذ خلوهتاويكونماعادةمكانهناك.بنفسهمدفنهعدويةربيعةمجعت
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بنأمحدبيبحلا،ذلكمساعبعد.ختما7000ىتحنالقرآختمواملوتىرتذكّو
ملاذاابنهسألعندما.تماخ8000إىلوصلحىتمتحمًساكاناحملضارحممد
 ".امرأةمنأهزمأنأريدال":أجاب،ذلكيفعل

عاديغريحبلديهبنحممداملخضارأمحدحبيبأناملعروفومن
خدجيةللسيدة يفوقع.خدجيةسيدةنمصخا"مدد"علىحصلأنهحىت.
ميددخطيبرأىاجلمعةصالةخالل.مكرمةمكةيفهـ1250معاحوايل
 :قالوسلمعليهاهللصلىاهللرسولأنمنالرغمعلى،الصالةوخيتصراخلطبة

مما،فقههمنمأمنيفخطبهوتقصريالرجلصالةطول"إن
 "اخلطبةويقصرالصالةأوقاتميدد

مثوصفعه،طيباخلإىلأمحدحبيبذهب،اجلمعةةصالانتهاءبعد
اجلنودالغاضباخلطيبأمر.متحمسونالناس".النيبسنةانتهكتلقد:"قال

أمحدحبيبمبطاردة سيدةقبةبابفتحوفجأة.ةمعالمقبورةإىلهربأخرياً.
فعل.فجأةالقبةبابأغلق،أمحدحبيبدخلعندما.نفسهتلقاءمنخدجية

جنحالتجميعأناتضح.جدوىدوننولك،البابلفتحوسعهيفماكليشاجل
العثوريتممليبدوماعلى،القبةرعايةعلىالقائممبساعدةالبابفتحيفأخريًا
 .األرضابتالعيشبهأمحدحبيب.أحدعلى

احملضاربنحممدأمحدحبيبأنعلم.عنهذهاحلادثةمكةأمريمسع
أمحدحبيبالتحديدوجهعلىودعاهمكةأمرياعتذر.يدعالاالناسليسمن

 حممد مكةسكانمنيصبحأنعليهليعرضحىتاحملضاربن حبيبلكن.
يترضو،الكربىخدجيةللسيدةاإلذنطلبأنبعدباإلذنرفضأمحد

 .ضرموتحبقويرةيفوعظوأمحدحبيبعادإذاالسيدةخدجية
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احلبيباالبن"سمابيعرفكاناحلنيذلكومنذ .خدجيةللسيدة"
قصيدةذلكيفمبا)الكربىخدجيةاملؤمننيألمواملدحالثناءمنخيلوالقصيدته
دنيااليفسعدنا خدجيةالسيدةعقدحفلةاحلول،حمرمشهريفسنةكليف(.

 ".ريةشالعىدحبإاملعروفة،الكربى
واحدة.فكاهيةةصيشخبأنهأيًضااحملضاربنحممدأمحدحبيبيُعرف

تاجكتابهيفوروغبعليحبيبكتبهاعنهواملضحكةدةالفريالقصصمن
بنحممدحبيبالرضيعابنهمعحضرموتتاريسقريةأمحدحبيبزار.سورالع

احملضارأمحد درجةوكانت،مريًضاحممدحبيبكان،تاريسإىلوصولهعند.
مرتفعةاحلرارة حبيبقربإىلأمحدحبيببذه،الطفلحالةساءتعندما.
يا:"قالمث،تاريسقريةيفدفنالذيالكبرييلالووهو،البحرصاحلبنحسن
مريضطفلي،حبيب منطقتكيفاآلنأنابينما. حدثإذا،حبيبياتذكر.

مث.الوهابيةباجملموعةوألتحقبائاحلبجمموعةمنفسأخرج،لطفليشيءأي
 .قبلمنكانكماجيدةصحةيفنهابأنووجدأمحدحبيبعاد

احلبيبجنح،مؤلفاهتايفصبتهااليتخدجيةللسيدةحبهامنانطالقاً
ليكونالناسإىلخدجيةالكربىللسيدةةاصدعوةاحلباخليفاآلنحىتأمحد

احلبروابطلديهم 1304سنةحضرموتقويرهيفودفنأمحدحبيبتويف.
.هـ
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 الفصل الثالث
  نات وتحليلهابياعرض ال 

 
 وترجمتهادنا في الدنيا كلمات قصيدة سع -أ

ر ى األخ  الدُّنـ ي افـ و زُن ايف  ر اس ع ُدن ايف   #خب  د جي  ة الُكبـ ر ىو ف اط م ة الزَّه 
Kebahagiaan kami di dunia،keberuntungan kami di akhirat dengan perantara  

Zahra.-az Kubra dan Fathimah-Khodijah al 

رُ ب ه أ د ر ىــ أ و فو الع ط او املي ُأه ي ل املــ ع  لُو ف#غ ار ًةل ل م ل ُهو فإ نَُّكم 
Wahai pemilik kebaikan dan pemberian yang disukai،berikanlah sesuatu kepada  

orang yang berduka. Sungguh kalian lebih mengerti dirinya. 

رُالـم ط لُو بو الع ط او الـم ل ي ُأه ي  ح ًةل ل م ك  ب ه أ د ر ىو ُهو ب#نـ ف  و بإ نَُّكم 
Wahai pemilik hal yang dicari dan pemberian yang diberikan،berikanlah sesuatu  

kepada yang bersedih. Sungguh kalian lebih mengerti dirinya. 

و  ح س ان  ر ان#ع ط ف ًةالع ي ُأه ي ل اإل  ب ه ط او الغُف  إ نَُّكم  يـ ر ان  أ د ر ىل ل ج 
Wahai pemilik kemurahan hati،pemberian ،dan ampunan ،kasihanilah tetangga  

dekat. Sungguh kalian lebih mengerti dirinya. 

ر ف اد#غ ار ًةل إل  س  ع اد و الع ط او اإل  س  ب ه أ د ر ىع اي ُأه ي ل اإل  د إ نَُّكم 
hai pemilik kebahagiaanWa،pemberian ،dan pertolongan ،berikanlah sesuatu  

kepada pencari kebahagiaan. Sungguh kalian lebih mengerti dirinya. 

 إ نَُّكم  ت اف  ن ًةل ل ُمخ  #أ م  و اف  ُهو  و الع ط اذ ي  ع اف  س  أ د ر ىب ه ي ُأه ي ل اإل 
uan dan pemberian yang mencukupiWahai pemilik bant،berikanlah keamanan  

kepada orang yang takut. Sungguh kalian lebih mengerti dirinya. 

ب ه أ د ر ى إ نَُّكم  #الدَّر ُكو الغ ار ات  ل ل ف اق ات  و املـ ن ح  ي ُأه ي ل اجل اه ات 
k kemuliaaniliWahai pem،orang miskin-rangpemberian bagi o ،capaikanlah  

pemberian tersebut. Sungguh kalian lebih mengerti dirinya.-pemberian 

ب ه أ د ر ى إ نَُّكم  احل م ال ت  #ي ار ج ال  الع ز م ات  ي ار ج ال  ي ُأه ي ل اهل مَّات 
Wahai pemilik kekuatan،aranwali yang memiliki kesab-waliai wah ،-wahai wali 

wali yang membawa (ilmu syariat). Sungguh kalian lebih mengerti dirinya. 

ب ه أ د ر ى إ نَُّكم  ت ار  ال ل مـُخ  ف ُعو  #اش  د ار  ع ال يِـّني  املــ ق  ت ار  املــُخ  ل بـ ي ت  ي ااه 
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erajatnyatinggi d-terpilih yang tingging Wahai keluarga Nabi ya،berikanlah  

syafaat kepada orang yang bingung. Sungguh kalian lebih mengerti dirinya. 

ب ه أ د ر ى ز لُوايل  ز اد ي إ نَُّكم  ي اد ي #أ ج  ُقد و يت  و اس  اهلـ ــاد ي  ل بـ ي ت  ي ااه 
emberi petunjukg mWahai keluarga Nabi yan،panutanku ،an pemimpinkud ، 

limpahkanlah bekal bagiku. Sungguh kalian lebih mengerti dirinya. 

ر ا ايل  نـ ه  لُو  أ ر س  ه يَّال  #و س ن اُكم  ه طَّال  و ع ط اُكم  ع ال  ر اف ع  رُُكم  ق د 
mengalir terus menerus. an Derajat kalian tinggi sekali dan pemberian kali

iaan kalian adalah curahan bagiku. Datangkanlah sungai untukku.Kemul 

ب ه أ د ر ى إ نَُّكم  ال ل ق سَّاس  ف ُعو  #اش  الب ــاس  ف ي  ي ش  ُجو دُُكم  ُرالنَـّــاس  اخ يـ  أ نـ ُتُمو 
baiknya manusia-Kalian ialah sebaik،n bisa menyembuhkan liakebaikan ka 

Berikanlah syafaat kepada tukang fitnah. Sungguh kalian lebih  penyakit.
mengerti dirinya. 

ب ه أ د ر ى إ نَّك  ز يل  ق س م ي  #أ ج  ذ جُت لِّي مه ِّي  خب  د جي  ة أُمِّي 
Dengan perantara Khadijah،esusahanku. n kyaitu ibuku yang menghilangka 

anku. Sungguh engkau lebih mengerti diriku.Limpahkanlah bagi 

رًاإ نـّه اب ه أ د ر ى ب د  رًا#و جت  لَّت  ق د  ر اذ ي تـ ع ال ت  ب الزَّه  و ه ت في 
Ku memanggil perantara (Fathimah) az Zahro yang luhur derajat beliau dan 

ebih mengerti dirinya.ti rembulan. Sungguh beliau lperyang menjelma se 

ب ه أ د ر ى الك رَّار إ نَـُّهم  #و ع ل يِّ يف  الغ ار  ب  و املــُص اح  ت ار  املــُخ  و أ ب يـ ه ا
Dan ayahnya،Nabi yang terpilih serta (Abu Bakar) orang yang menemani di  

engerti dirinya.orang yang lebih m-alah orangrekKarror. Me-gua dan Ali al 

أ د ر ى يب   إنَـُّهم  املــ و ال ه  يف  ُعال ه #ح يٌّت ل ك  و ل ل م ىن  املــ ع ال ه  ع ب  ش  ل  و اه 
Dan penduduk negeri Ma’la serta Mina yang tinggi derajatnya. Hiduplah 

mereka،irikurekalah yang lebih mengerti dme para pemimpin. Sungguh  

أ د ر ى يب   إ نَـُّهم  #و جب  اه الع مَّني  الع ني  نـُو ر  السِّب ط ني  ل لنَّيب   و حب  قِّ
Dan perantara dua cucu Nabi yang menjadi cahaya pelita dan dengan perantara 

lebih mengerti diriku.ng pangkat dua paman Nabi. Sungguh merekalah ya 

 أ د ر ىو ب ذ ات  إ نَـّه ايب   خ ري  الك و نـ ني  #ز و ج  ع ائ ش ة نُور الع ني  الع ل م ني 
Dan dengan perantara pemilik dua ilmu (dunia & akhirat)،‘Aisyah cahayanya  

pelita،m (jin & manusia). alabaiknya manusia di dua -yang menjadi istri sebaik 
uh beliau yang lebih mengerti diriku.Sungg 

أ د ر ى يب   إ نَـُّهن  ت اج  املــُح  اآلر اج #ُمغ ن ي ات  و ب ق يَّة األ ز و اج ط يِّب ات 
Dan perantara semua istri Nabi،wanita yang bagus dan wangi-wanita ،yang  

ungguh merekalah yang rang yang membutuhkan. Si omemberi kecukupan bag
lebih mengerti diriku. 
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عرض البيانات لالستقبال القراء عن قصيدة "سعدنا في الدنيا" للحبيب  -ب
 المحضارأحمد بن محمد 

 "سعدنا في الدنيا" استقبال القراء على نص القصيدة  -1
 المعنى  (أ

اسعدن"يفالبيت"فوزناو""ناسعدكيفرأيالقراءعنمعىنالكلمتان"(1
 "؟يفاألخرىخبدجيةالكربىوفاطمةالزهرافوزنايفالدنيا

 الطالبيفاملرحلةاألوىل -
االستقبالاالسم

باغونساجنايا اهللمويانغ نعمة مبعىن الدنيا يف سعدنا
حقيقةالسعادةلعباد إىل اهلل وهدى
هو األخرى يف فوزنا ومعىن اهلل.

اهلليفاجلنة.قيالسعادةملت
خدجيةندانييارأمحدحنا سيدة لديه ألن وفوز سعيد

الكربى.
الدنياأمحدقائما يف واله بالنيب للتعّرف السعد

 والفوزللحصولإىلخريهم.
اهللةرمحمنتأيتاليتالسعادةروبريت

الكربى خدجية السيدة حبضور
والسيدةفاطمةالزهراء.

نشعرمناملقصودأمحدمغّفر يعين سعدنا
وأخالقنا.بالسعاد عبادتنا ألننا ة

فإنشاءاهلللكونمن هذا، بسبب
سيدة بوسيلة األخرى يف الفائزين
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 .خدجيةالكربىوفاطمةالزهراء

والفوزبسيدةنزوانمهزة بالسعادة الشاعر شعر
خدجيةوسيدةفاطمة.

بإيكوسافتونوررمحة للمسلمني والفوز سببالسعادة
يف الكربى خادجية دعوةمشاركة

اهلل رسول بنت الزهراء وفاطمة النيب
منزوجتهخدجيةالكربى.

خدجيةإمامزينالدين السيدة بسبب والفوز السعد
الزهراء. فاطمة والسيدة الكربى
السيدةخدجيةهيزوجةالنيباألوىل
الزهراء. فاطمة السيدة ولدت ومنها

ولدت فاطمة السيدة يةذرومن
منالسعادةالرسولحىتاآلن.وهذا

يفالدنياوالفوزيفاألخرى.
قراءةيستطيعألنهأحدهمسعادةرنديأديتيا

الدنياسعدناقصيدة لةكوسييف
مناآلخرةيفالثروةعلىللحصول

فاطمةالسيدةوخدجيةالسيدةخالل
.اءزهرال

خدجيأمحدرمحديانشاة السيدة معرفة يف ةالسعادة
وو الدنيا يف فاطمة ألنالسيدة الفوز

يف فاطمة والسيدة خدجية السيدة
األخرى.
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 املرحلةالوسطىالطالبيف -
االستقبالاالسم

حضوررفلي بسبب والفوز السعد
السيدةخدجيةعنداحلزن.

شعورلديهنساناإلرأيييفأمحدفروقنوراهلدى
اإلنسانوكذلكدنيالايفبالسعادة

ليحصلاآلخرةيففوزيأنيريد
يفاخلسارةمنبدالًالغفرانعلى

.يُعذبأن
السعادةاليفالسعد،بيهقيإمام هو بةحملدنيا

ؤمناتواململؤمننيا يفالفوزو.
اآلخرة حممدالنيببركةهي
.نيصاحلالوأولئك

تعتربعنالسعادةحممدمسلكالفردوس الدنيايفقصيدة
ويفاألخرة.

بأنحسنسراجالنفيعأمحد السعادة هو السعد معىن
كانت الكربى خدجية السيدة
لنبّوة والشاهدة للنيب األوىل الزوجة
فاطمة السيدة أم وكانت الرسول
الشكر هو الفوز ومعىن الزهراء.

علىقدرةاهلل.
السيدةأمرول براكة بسبب والفوز السعد

طمة.فاخدجيةوالسيدة
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يفالدنياوالفوزيفاألخرىاحلقحممدذوالفكرقائم السعد
الكربى خدجية السيدة بسبب

والسيدةفاطمةالزهراء.
الدعاءسواريسأمرينورجاهيو البيت هذا من املقصود

للسعادةيفالدنياوالفوزيفاألخرة
خدجية السيدة وسيلة بربكة باجلنة

ء.هراالكربىوالسيدةفاطمةالز
أمحدسيفالدين نشعر والفوز احبضورمهبالسعادة

نعبدأنميكنكمسلمنيحنن
رأمأداءوميكننا،ةصحيحكيفّيةب

جلعلنكراملعنيهنوعروفبامل
.هدوءًاأكثرقلوبنا

خدجيةسيدةمعرفةيفالسعادةحممدألفانفردوس
الزهراء فاطمة دنيااليفوسيدة

.رةاآلخيففوزالإىلتؤدي
 ياالطالبيفاملرحلةالعل -

 االستقبالاالسم
الدنياأمحدفيصلفخرالرازي يف السعادة يدعو الشاعر

والفوزيفاألخرى.
فتحان السيدةويديا حلضور الدنيا يف السعد

ملساعدة فاطمة والسيدة خدجية
وانتشار القيام يف هلل الرسول
هنا األخرى يف والفوز اإلسالم.
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ا يف يفلنجالفوز اهلل عذاب من اة
ى.األخر

أعالهالقصيدةمنالسعادةمعىنأمحدأبوحنيفة
دعاءالاستجابةهو ذكربسبب

يففاطمةوالسيدةخدجيةالسيدة
يتجمعهناهوفوزالاملعىن.والشعر

القارئ أو السيدةمعالشاعر
.اجلنةيففاطمةوالسيدةخدجية

نفوزحممدعمادالفكري و خدجيةبونسعد سيدة جود
.فاطمةالزهراء بنتهاالكربىو

كلماتاستعارة.للغايةعميقمعىنهشامالدين
عاداتتصورالفوزوالسعادة
أهنمتسألأنقبلالعرباجملاملة

.أوالميدحون
فرايوغي السيدةحممداقبالبانبانغ حبضور والفوز السعادة

رسول عند فاطمة والسيدة خدجية
وع اهلل الدنياند يف مسلمني
.واألخرة

والفوزحممدبسطاميسلطان السعادة مبعىن والفوز السعد
خدجية السيدة حضور بسبب

والسيدةفاطمةيفدنياناوأخرىنا.
قلوبناعلىدنيااليفالسعادةلديعيدالفطري

النيببيتأهلإىلحبنابسبب
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2-" الكلمة عن القراء استقبال "َهّميكيف البيت يف أّميذي" خبدجية
 "؟َهمِّيجتّلي

 الطالبيفاملرحلةاألوىل -

.وأصدقائهوسلمعليهاهللصلى
أهلوالنيبءحباكأنافوزحسنمن
ه.بيت

إنسانمننستفيدعندماالسعادةحممدشهرالرزقيمباركنور
دائًمانقومدنيااليفبينماآخرين

حيثاإلسالمدعوةيفجتهادباإل
السيدة إىلجنبًاخدجيةاجتهدت

يفاألخرةحىتاهللرسولمعجنب
.فائزينسنكون

الدنياوالفأمحدرشيدصديق يف يفاألخرةوزالسعادة
بدخولاجلنة.

االستقبالاالسم
باغونساجنايا الكربىمويانغ خدجية سيدة بوسيلة

ستختفيكلمّهي.
هواملشكلة.ي"املقصودمن"مهّأمحدحناندانييار

شيءيصبحمشكلةيفاحلياة.أمحدقائما
معاناة،أنهعلىمّاهلتفسريميكنروبريت

.نصيبهحسبيتأملإنسانوكل
منسيكونخدجيةدةسيالةيلوبوس

اهلّم.كلعلىالسهل
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 الطالبيفاملرحلةالوسطى -
االستقبالاالسم

إىلرفلي يستغيث اهلّم الشاعر شعر إذا
البيت وهذا خدجية. السيدة أمه

مرتبطبالبيتاألول.
مبأمحدفروقنوراهلدى املعيشيةاحلياةصعوبةعىناهلّم

ورجاءهآمالالشاعرعلقو علىه
الكربى.خدجيةسيدة

،بيهقيإمام اهلّم إبالغهايتمصعوبةهيمعىن

"مّهي"مبعىناملشكلة.أمحدمغّفر
سيدةنزوانمهزة ورجا اهلّم الشاعر شعر

السعادة.إىلخدجيةحتمله
املسلمنيوررمحةإيكوسافتون أم هي خدجية سيدة

مشاكل على القضاء على وقادرة
املسلمني.

بوسيلةإمامزينالدين الرجاء. على حيتوي البيت
عند العالية ودرجتها خدجية سيدة
كل ترفع أن الشاعر رجا اهلل،

املشكلةمنحياته.
كأمجيةخدلألمالصادقالقلبرنديأديتيا

.املسلمنيمجيعتسلي
للسيدةمشكوهةالقلبحمتوياتأمحدرمحديانشاة

.خدجية
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النهايةيفحتصلاليتخدجيةللسيدة
.ابركتهعلى

القادرةاألمتشبهخدجيةالسيدةحممدمسلكالفردوس
ولدها.همّمنالتخلصعلى

الرسيعلنفأمحدحسنسراجا شفاعة الشاعر اهللرجا ول
بتوّسلالسيدةخدجيةالكربى.

عنالضيقأزالتخدجيةالسيدةأمرول
وأمته.وسلمعليهاهللصلىالنيب

الذيالشاعرذوقهويمهّمعىنحممدذوالفكرقائماحلق
يفكما،والقلقباالنزعاجيشعر

شرحييذالالسابعإىلالثاينبيتال
.وقلقهعرالشاهمّ

اهلّمجبميعأشكاله.جاهيوسواريسأمرينور
احلصولعندالصعوبةهيهنامّهيأمحدسيفالدين

اسمذكرمثاحلياةجتاربعلى
رسولةدساع ألنهخدجيةالسيدة

يفالتجاربعلىاحلصولعنداهلل
دعوته.

.خمرجيوجدالأنهمّاهليفالشاعرحممدألفانفردوس
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 يفاملرحلةالعلياالبالط -
االستقبالاالسم

ماهلاكلأعطتخدجيةالسيدةأمحدفيصلفخرالرازي
اآلخرينمبصاحلةمهتماإهن.للمؤمنني

وهذامبصاحلهااهتمامهمنأكثر ا
ينقصمنهّماملسلمني.

فتحان هذاالبيتمبعىنصعوبتناإذاويديا يف اهلّم
 ثورهتا خدجية السيدة توّجه إىلمل
ال ندخل فلن الرسول ديندعوة

اإلسالمكمثلاآلن.
أمحدأبوحنيفة اهلّم هو اهلّم بهميريذالمعىن

معالصراعمواجهةعندعراالش
 آخر السيدةساعدتمثشخص

.مشكلتهحلعلىالشاعرخدجية
إىلحممدعمادالفكري ندعو عندما مهُّنا يزال أن نرجو

.ىلكرباهللبوسيلةسيدةخدجيةا
يفهشامالدين بأناهلّم يصّور القصيدة هذه

له خدجيةوسيدةمشاكلالشاعر
.حلهاعلىقادرة

فرايوغي احلبحممداقبالبانبانغ شعور براكة يرجو الشاعر
خدجيةللقضاءعلىاهلمّ بالسيدة

منهيعاينالذيالضيقهوهنامّاهلحممدبسطاميسلطان
السيدةاعدتسأنويأملإنسانكل
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 طفةالذوق والعا(ب
 عمقاملذاقيفهذهالقصيدة؟كيفاستقبالالقراءعلى

 األوىلاملرحلةالطالبيف -
باغونساجنايا  مويانغ

جواب
خدجيةللقضاءعلى،نعمالشاعرحزين السيدة إىل حيتاج ألنه

.خبدجيةأّميذجتّليمّهيمّههيفالبيت
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

أ،نعم ييرجو بوسيلةن اهلل إىل دعائه أولياءصل
اهلل.

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

ألنمنأدرىهمأولياءاهللوحيتاجالشاعر،نعم
وسيلةهبم.

 
 

يفاملوجودالضيقختفيفيفخدجية
.حياهتم

شوقبسببمّاهلهذاعراالشجيدعيدالفطري
الكربى.خدجيةسيدة

الشريعةإقامةيفصعوباتنورحممدشهرالرزقيمبارك
السيدةاإلسالمية الشاعر ويدعو .

خدجيةملساعدته.
املصيبةأمحدرشيدصديق
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أمحدحناندانييار
جواب

بلهويفالسعادة.،الالشاعرحزين
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

ال،نعم يرجو خدجيةشفاوهو السيدة بتواسل عة
لكربى.ا

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

مايفالنصالبينات.،ال

أمحدقائما
جواب

هويشعرالسعد.،الالشاعرحزين
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

هويدعوالسيدةخدجيةوالسيدةفاطمة.،نعم

بوجودالشاعريشعر
نهمهدرىنفسأمن

وحيتاجإىلمنأنيساعده.ألنهيفهّمكبري،نعم

روبريت
جواب

.باحلزنيشعرالشاعرجيعلاملعىنعمقلكن،الالشاعرحزين
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

نبيلتنيسيدتنيإىلشرييأولالبيتيفألن،نعم
.الزهراءفاطمةدةوسيالكربىخدجيةدةسيمها



37 
 

 

بوجودالشاعرشعري
منهسهدرىنفأمن

كلماتهيفللغايةمستقيلعراشال بعضوهناك.
بالكلمة"يبأدرى".تشرياليتاجلمل

أمحدمغّفر
جواب

ألنهليسمناحلازننيوهومنالساعدين.،الالشاعرحزين
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

خدجي،نعم السيدة بوسيلة يستغث هو الكربىة
هراء.والسيدةفاطمةالز

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

قالكلشيءمنقلبهكأنالأحديعرفكل،ال
شيءيفقلبه.

نزوانمهزة
جواب

إذاقرأالشاعرهذاالشعركمثلحزين.،نعمالشاعرحزين
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

"وةأّميذجتّليمّهيدجيخبكماالبيت"،نعم
 ".هتفيبالزهراذيتعالتقدراو"

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

كماالبيت"إهنميبأدرى".،نعم
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إيكوسافتونوررمحة
جواب

ألنهيفاحلالالصعب.،نعمالشاعرحزين
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

الدنياوالفوزيفةيفرجاالشاعرالسعاد،نعم
 .ةاألخر

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

وهومتواضعهللعلىكلحال.،نعم

زينالدينإمام
جواب

بإشارةالكلمات"للملهوف"و"للمكروب"،نعمالشاعرحزين
و"عطفة"و"لإلسعاد".

على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

إذ،نعم البيت يف يكما السيدةا الشاعر دعو
والسيدةفاطمة.خدجية

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

بإشارةالكلمة"يبأدرى"،نعم

رنديأديتيا
جواب

حزيناهدعائعلىالرديتوقعالشاعر،الالشاعرحزين عربوال
بهكلماتيفعنها إنكم والغارات "الدرك

أدرى".
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على الرجاء تعّلق
خدجي سيدة وسيدةة

فاطمة

ريفالبيتاألول"سعدنايفالدنياكمايذك،نعم
فوزنايفاألخرى.خبدجيةالكربىوفاطمةالزهرا"

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

"إنكمباجلملنتهييالبيتمنالعديدألن،نعم
يبأدرى".

أمحدرمحديانشاة
جواب

.العميقزناحليفكماألنالشاعر،نعمالشاعرحزين
الرجاء علىتعّلق

وسيدة خدجية سيدة
فاطمة

خدجيةالسيدةاسمذكرالشاعرألن،نعم
.مراتعدةفاطمةوالسيدة

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

.للشاعراملتواضعةالطبيعةبسبب،نعم

 الوسطىاملرحلةالطالبيف -
رفلي

جواب
يرجت،الالشاعرحزين الشاعر ألن خدجيةي السيدة بوسيلة

مناحلازنني.والس يدةفاطمةوليس
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

هذاالشعريشملاملدحواحملّبةوالرجاء،نعم ألن
إىلالسيدةخدجيةوالسيدةفاطمة.
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بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

كمايفأخرالشاعربكلمة"يبأدرى".

راهلدىنوأمحدفروق
جواب

.خدجيةسيدةيفتقدالشاعرألن،نعمينالشاعرحز
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

خدجية،نعم السيدة حضور يرجو الشاعر
والسيدةفاطمةولويفقلبه.

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

الشاعريقوليفشعره.،نعم

 بيهقيإمام
جواب

.تلقاهااليتةصيباملمنالشاعرحيزن،نعمنحزيالشاعر
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

.فاطمةدةوسيخدجيةدةسيإىليعهدرجاء،نعم

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

.منهدرىنفسهأمنبوجودالشاعريشعر،نعم
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حممدمسلكالفردوس
جواب

طمة.شعورالسعادةخبدجيةوفايفوهو،الالشاعرحزين
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

بوسيلتهما.،نعم ألنهيستغيث

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

من،ال إىل تشري اليت اإلشارة من فيه ما ألن
أدرىنفسهمنه.

أمحدحسنسراجالنفيع
جواب

يسدائمايلقىيفحالةنلألنالشاعراحلزي،الالشاعرحزين
زن.احل

على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

الشاعر،نعم مدح قد القصيدة أول يف ألن
السيدةخدجيةالكربىوالسيدةفاطمةالزهراء.

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

ألنأولياءاهللأعرفعنحالةالناس.،نعم

 أمرول
جواب

الشاعريشعربالسعادة.،الالشاعرحزين
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

مع،نعم تعّلق وجود هو الشعر هذا من اهلدف
سيدةخدجيةوسيدةفاطمة.
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فاطمة

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

كمايفبيت"يبأدرى".،نعم

 حممدذوالفكرقائماحلق
جواب

حزين،نعمالشاعرحزين إىلالثاينبيتاليفاكمالشاعر
.سابعال

على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

خدجيةيلةوسمعالشاعررجاء،نعم السيدة
والقلقواخلوفاحلزناهلليرفعأنوالسيدةفاطمة

.السعادةويعطي
بوجودالشاعريشعر

منهدرىنفسهأمن
يفأخرالبيتيسعتملالشاعرالكلمة"يب،نعم

.رى"أد

 سواريسأمرينورجاهيو
جواب

جتلي،نعمالشاعرحزين ذي أمي "خبدجية بيت يف باإلشارة
مّهي..."

على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

القصيدة،نعم بداية يف كشف قد الشاعر ألن
بأنهيشعرالسعادةخبدجيةوفاطمة.

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

،نعم ألن بيتالنيبأعيف آل أّن رفنفسهرأيه
منه.
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 أمحدسيفالدين
جواب

.حزينًاوجيعلهمشكلةيفالشاعرألن،نعمالشاعرحزين
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

خدجيةالسيدةحبضورسعيدشاعرال،نعم
.حزنهختفيفعلىالقادرينفاطمةوالسيدة

بوجودالشاعريشعر
منهفسهىندرأمن

يكونكيفيعرفوملزيناًحكانالشاعرألن
.فاطمةوالسيدةخدجيةالسيدةذكربإالسعيداً

حممدألفانفردوس
جواب

،عصيببوقتميرالشاعرأنمنالرغمعلى،الالشاعرحزين
.خدجيةسيتوجودبسببسعيدلكنه

على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

خدجيةالسيدةذكربباالتصالاعرالشيقوم،نعم
.الشعريفوالسيدةفاطمةالزهراء

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

أعرفمنهناكأنشعرهيفالشاعرقال،نعم
نفسهمننفسه.
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 العليااملرحلةالطالبيف -
 أمحدفيصلفخرالرازي

جواب
تعّجب.الألنليساحلزنظاهراولكن،الالشاعرحزين

على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

،نعم منكثرييفمكرراناالمسنيكالألن
.األحيان

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

بطريقةعفويةأظنذلكأيضا.

فتحان  ويديا
جواب

وهويرجوإىلربهبوسيلة،الالشاعرحزين حزينا ليس الشاعر
ني.اإلنساننيالكرمي

على الرجاء تعّلق
 وسيدةسيدة خدجية
فاطمة

القصيدةيرجتيالشاعربذكوراسم،نعم هذه يف
السيدةخدجيةوالسيدةفاطمة.

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

قدذكرتالكلمات"يبأدرى"يفالكثري.،نعم
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 أمحدأبوحنيفة
جواب

صاح،الالشاعرحزين يشتاق الشاعر دبل عاليةعندب رجة
 كمثل وسيدةاهلل خدجية وسيدة اهلل رسول

فاطمة.
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

يتوقعحيثرشعالمناألولبيتالوفق،نعم
اآلخرةيفالفوزودنيااليفالسعادةعراالش
.فاطمةدةسيالوخدجيةدةسيالإىلتوّسلبال

بوجودالشاعريشعر
نهمهدرىنفسأمن

أ،نعم "يب الشاعر درى"يشريإىلشخصكتب
يعرفأفضلنفسالشاعر.

حممدعمادالفكري
جواب

حزينولكنليسحزينابلهويف،الالشاعرحزين كأنه يبدو
.حالةالرجاء

على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

ألنهذاالشعرفيهاملدحواحملّبةوالرجاءإىل،نعم
.دجيةوالسيدةفاطمةةخالسيد

بوجودالشاعرريشع
منهدرىنفسهأمن

أ د ر ى" يب   .بكثرةمجلة"إنَـُّهم 
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هشامالدين

جواب
حيتويعلىاستغاثةإىلذرّيةالنيب،الالشاعرحزين معناه ألن

صلىاهللعليهوسّلمباحلّب.
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

ذككما،نعم األول البيت يف الشاعر يفر بأنه
الساعدةحبضورالسيدةخدجيةوالسيدةفاطمة.

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

ألنالكلمة"يبأدرى"هيمبالغةيفاللغة.،ال

فرايوغي حممداقبالبانبانغ
جواب

وهويشعريفبالصعوبةالشديدة.،نعمالشاعرحزين
عل الرجاء ىتعّلق

وسيدةس خدجية يدة
فاطمة

ولكنالتعّلقليسعلىسيدةخدجيةوسيدة،منع
فقط آخر،فاطمة النيب بيت آل على التعّلق

أيضا.
بوجودالشاعريشعر

منهدرىنفسهأمن
املبالغة،ال كلمة هي أدرى" يب "إنكم الكلمة

فقط.

حممدبسطاميسلطان
جواب

،الالشاعرحزين وسعيًداقصيدتهيفجوريالشاعركانبل
.أيًضا
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على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

مكتوبيفالشعركمايفالبيتاألول.،نعم

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

كشكلاملتواضعةاجلملمنالعديدهناك،نعم
االحرتامواخلدمة.

عيدالفطري
جواب

،الالشاعرحزين يشعر الشاعر يكتببالألن ولكنه سعادة
شخصحزين.بكلمات حزنيةوكأنه

على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

خدجية،نعم سيدة بوسيلة ربه إىل الشاعر يدعو
وسيدةفاطمة.

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

.بذلكيشعرالشاعرألن،نعم

نورحممدشهرالرزقيمبارك
جواب

،عمنالشاعرحزين يشعرلكنهقعالوايفحيزنالشاعرألن
فاطمةوالسيدةخدجيةالسيدةحضورمعباهلدوء

دنيا.اليف
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

،نعم الشاعر خدجيةالسيدةاسمذكرألن
.مراتعدةوالسيدةفاطمة
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بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

.عرالشيفوضعهالشاعرألن،نعم

 أمحدرشيدصديق
بجوا

ميكنأنيكونالشاعرحزيناأوليسحزينا.الشاعرحزين
على الرجاء تعّلق
وسيدة خدجية سيدة

فاطمة

والسيدة،نعم خدجية السيدة الشاعر دعا قد
فاطمةوذكرامسهمايفنصالقصيدة.

بوجودالشاعريشعر
منهدرىنفسهأمن

أدرى".يببالتكراركلمة"إنكم،نعم

 

 الرسالة (ج
 األوىلاملرحلةيفالطالب -

الرسالةاالسم
باغونساجنايا أولياءمويانغ وبتوّسل نرجعون. وإليه باهلل نستعني

اهلللرجاءعوناهلل.
بوسيلةأمحدحناندانييار يكون أن فأحسن اهلل نستغيث إذا

النيبوآلبيته.
النخروحنتاجشخصآ،لكلشخصهمّأمحدقائما

وتعاىلسبحانههللاحملبةلأشكامنشكلروبريت
توّسلبالواإلميان،واالستسالم،وأوليائه

.أولياءاهلل
النيبأمحدمغّفر بيت آل واحبب الدنيا يف اهلل اّتق
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 الوسطىاملرحلةيفالبالط -
االستقبالاالسم

ألنرفلي قلبنا. يف احملبة فاحضر شيئا نأمل إذا
احملبةطريقةإىلحصولاألمل.

حىتالنيببيتأهلونذكرحنبأنجيبأمحدفروقنوراهلدى
.اآلخرةيفنتشفع

خاللمنخدجيةللسيدةاحلبشعور،بيهقيإمام
.ئةمهدكانتاليتالشعركلمات

ذكرسيدةخدجيةوسيدةفاطمة.تحممدمسلكالفردوس
الشكردائماواألملجيدا)متفائل(.أمحدحسنسراجالنفيع

التوّسلبرسولاهللوآلهشيءمهّم.أمرول
عندماوالقلقواخلوفباحلزنتشعرالحممدذوالفكرقائماحلق

ؤمننياملمعاهللو،دنياالهذايفتعيش
.بهمنيكراملو

فكنتفائزايفاألخرى.
اهللنزوانمهزة رمحة من تيئسوا بوسيلة،وال اهلل ادعوا

أوليائه.
عادةالدنياواألخرة.خيربالناسعنالسررمحةنوإيكوسافتو

العاملنيزينالدينإمام رب دعوا من،إذا بتوّسل فأحسن
أقربإىلاهلل.

رنديأديتيا التواضع. املزيدهناكيزالال تعاليم
.أنفسنامنأنفسناعلىللتعرف

الشكرعلىحضورآلبيتالنيب.أمحدرمحديانشاة
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حصولاألملالرجاءبوسيلةأهلالبيت.هيوسواريسأمرينورجا
عاليةدرجاتعندهمنعلىسعيداكنأمحدسيفالدين

واذكرامسه.اهللعند
دورامهلفاطمةوالسيدةخدجيةالسيدةحممدألفانفردوس

ن.واآلاملاضييفاملسلمنيجتاهمهم
 العليااملرحلةالطالبيف -

الستقبالاماالس
منصورةالنساءعندرسولاهلل.الرازيأمحدفيصلفخر

فتحان حضورويديا على شكرنا شكل الشعر هذا
السيدةخدجيةوالسيدةفاطمة.

التتوقفرجاءكم.أمحدأبوحنيفة
حبالرسولصلىاهللعليهوسلموأهلحممدعمادالفكري

اندمحىتع،بيتهكلهوحبأولياءاهلل
ندعوإىلاهللفأحسنأن يكونبوسيلتهم

اهللكثريًا.  إلهنممنالصاحلنيحيبهم

ناكإذاشخصأليجدامهموّسلالتهشامالدين
دعائه.أوحاجتهقضيتأنريدي تستجيب

فرايوغي وذريتهحممداقبالبانبانغ اهلل رسول أحبك،أحب لذلك
رسولاهلل.

ربهبدالعدعاءحممدبسطاميسلطان حرتامواالبالتواضعإىل
واخلدمة.

واهللرسولوتذكرباحملببةفقطعيدالفطري  هبيتأهل
.ةبركستكونحياتنا
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 نيا" على القراءالدالتأثير قصيدة "سعدنا في -2
 لعاطفةالذوق وا (أ

 ما الذوق والعاطفة للقراء بعد قرءوا قصيدة "سعدنا في الدنيا"
 األوىلاملرحلةالطالبيف -

الرزقي شهر حممد نور
مبارك

.تتكربال،منامنيعرفنفسناهناكأن

.عناشيئايعرفشخصدائماهناكأمحدرشيدصديق

الرسالةاالسم
باغونساجنايا يهدأ.يصبحالقلبالصلبليّناعندمويانغ املزاج

 قراءةهذهالقصيدةاجلميلة.
أمحدحناندانييار باهلدوء شفاعةوالالشعور توّقع مع سعادة

يبصلىاهللعليهوسّلم.الن
بعدقراءةهذهالقصيدةجتعلالقلبسالًماأمحدقائما

وسعادةوختففمنعبءالعقل.
وعاجزةضعيفةخملوقاتناسالأنيشعرروبريت

رمحةاهلل.بدون
الروحتشعرباهلدوء.أمحدمغّفر
كلماتنزوانمهزة ألن باحلزن تلمساأليشعر غنية

واملعا عميقةالقلوب توقعات هلا اليت ين
للغاية.

خمتلطةسعيدةوحزنيةيفواحد.إيكوسافتونوررمحة
الشعريقّربالعبدزينالدينإمام هذا ألن القلب. سالم
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 ا -
-  
-  

 

-  
 لطالبيفاملرحلةالوسطىا -

االستقبالاالسم
قربعبدمناهلل.رفلي

أشعربالسعادةواهلدوء.أمحدفروقنوراهلدى
.واالستماعالقراءةعندجدامهدئ،بيهقيإمام

بسببالصلوات.حممدمسلكالفردوس نشعرباهلدوء
زحيفوحزين.سراجالنفيعحسنأمحد
مؤثر.أمرول

إىلوعيدونوينضمحزينًاالقارئيصبححممدذوالفكرقائماحلق
.الشاعرمعدعاءال

الشوقسواريسأمرينورجاهيو وتدعو قراءة بعد اهلدوء شعرت
العميقللسيدةخدجيةوالسيدةفاطمة.

يشعرارئالقوكأن،الشعرُقراءقلوبملسأمحدسيفالدين
فاطمةوالسيدةخدجيةيدةالسمعبالتقارب

.الزهراء
بحممدألفانفردوس حالإىلوجتلبمجيلةكلماتالشعر

.سعيد
 
 

إىلربهبوسيلةرسولهوأوليائه.
يشعررنديأديتيا خاللمناحلياةيفتاعباملبتناقص

.الشعريفدةوارالاآلمال
اهلدوء.انشاةأمحدرمحدي
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 العليااملرحلةالطالبيف -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

االستقبالاالسم
هادئجوإىلتؤديالقصيدةهذهأمحدفيصلفخرالرازي

.وسلمي
فتحان أنهويشعريدالشدبالضعفالقارئيشعرويديا

رسولخلدماتامتنانًاثرأكيكونأنجيب
.اإلسالمدعوةيفوأصدقائهوعائلتهاهلل

يفأمحدأبوحنيفة مذكور شخص إىل شوقا يشعر القارئ
الشعر اآلخرةاحلياةيفأنهويشعر ذلك

.ملقابلتهحمظوظاًسيكون
للرسحممدعمادالفكري احملبة زيادة و بالسعادة شعرُت وول

.آلهاألطهار
األلفاظمجالبسببباللمسالقلبشعرأينهشامالد

.ومعناه
بانبانغ اقبال حممد

فرايوغي
دائماكمثل الرسول شفاعة ونرجتي حزين.

قولالشاعرالذييرجيبطريقةمجيلة.
.روحهالقارئقلبيهدئحممدبسطاميسلطان

كمثلحيايتمعهم.عيدالفطري
حم الرزقيمدنور شهر

مبارك
.تواضعاأكثرعلينقصيدةجتهذهال

هتدئةأمحدرشيدصديق إىل تؤّدي القصيدة هذه الكلمات
القلبوالعقل.
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 القيمة (ب
 ما القيمة والعاطفة للقراء بعد قرءوا قصيدة "سعدنا في الدنيا"  

 األوىلاملرحلةالطالبيف -

 

ا -
ل

ط
ال

ب


يف
 

-  
ا -

 مل
-  
-  
-  
-  
-  


 

الرسالةاالسم
بمويان القصيدةاغونساجناياغ لتحسنيهذه القارئ تساعد

الرباكة.  أخالقهوتزيد
الشعريدعوإىلحّبالرسولوآله.أمحدحناندانييار

النيبمثلبأحبائكاتصل،حزينًاكنتإذاأمحدقائما
.وسلمعليهاهللصلىحممد

أنيدركواأنناسالعلىجيبكماروبريت
،شخصيأبتصيأنميكناملشاكل

.اهللعنابعيدًتكناللذلك
بعضمناألحيانبعضيفالسعادةتأيتأمحدمغّفر

والسيدةفاطمة.خدجيةسيدةالمثلالناس
اجهدوالتيئسمنرمحةاهلل.نزوانمهزة

رجاشفاعةالرسولبوسيلةآله.إيكوسافتونوررمحة
إذادعارّبهبالتواضع.زينالدينإمام

.إهلكمنواقرتباصربًأكثرشخًصاكنأديتياندير
عندماماشخصمناملساعدةطلبإنأمحدرمحديانشاة

يكونبينمامشكلةليسباحلزننشعر
.قادرًاالشخص
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 الوسطىرحلةالطالبيفامل -
االستقبالاالسم

وبقلببصدقواحلباألملعنتتوقفالرفلي
.نظيف

أدعائكمبذكرالنيبوآلبيته.ابدأمحدفروقنوراهلدى
منوآلهعليهاهللصلىالرسولأحب،بيهقيإمام

.وقراءتهالشعركتابةخالل
.الصالةحمبةزيادةهيحياتهقيمةحممدمسلكالفردوس

ضيقمنيعانونالذينلألشخاصميكنأمحدحسنسراجالنفيع
وذريّته.النيبيلةبوسآماهلميعلقواأن

خاللمناحلزنعندالعزاءعنحبثاأمرول
.النيبوسيلة

عندماوالقلقواخلوفباحلزنتشعرالحممدذوالفكرقائماحلق
ؤمننياملمعواهلل،دنياالهذايفتعيش

.فيهرتمنياحملو
أيتواجهأونيةأيلديكيكونعندماسواريسأمرينورجاهيو

اهللرسولإىلّسلالتوليكعجيب،مشكلة
ذريّتهومدحم والعقلالقلبيصبحوبذلك.

.منظمني
وتعاونواعلىالرّبوالتقوىكماتفعلالسيدةأمحدسيفالدين

خدجيةوالسيدةفاطمة.
اهللعليهوسلموذرّيتههلمحممدألفانفردوس صلى اهلل رسول

دورمهمللمسلمنيمناملاضيحىتاآلن.
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 العليااملرحلةيفالطالب -
ستقبالاالاالسم

هذهاقرأ،البالراحةإىلحباجةكنتإذاأمحدفيصلفخرالرازي
.القصيدة

فتحان وآلهخلدماتدائماممنتويديا ميكنالرسول
اإلسالمنورعلىاحلصولالقراءجلميع

اهللهرضاالذيالوحيدالدينباعتباره
يفناجنيوالالسعادةلتوفريوتعاىلسبحانه

.رةاآلخويفدنياال
أنأمحدأبوحنيفة فأحسن النيب شفاعة طالب زيدنحنن

الصلوات عليهحممدللنيبذكر اهلل صلى
 آله ومجيع كلّمعوسّلم صعبشيءهم

.سهل
حممدعمادالفكري النفس. شيئانينشأأنجيبحماسبة

للتفكري الشريعةبتطبيقبالفعلقمناهل.
ذانهاإلسالم؟يفسامهنااذاوماإلسالمية

ليصبحمرجًعايكوناأنيستحقانالشيئان
.حقيقيًامسلًما

الدعاء.مجيعيفوّسلالتأمهيةهشامالدين
بانبانغ اقبال حممد

فرايوغي
مثلتصرفاتأيعلىتؤثراليتاحلياةقيمة

دائًمااحرص.سخيةطبيعةهلا.النيبزوجة
.تاجنيلمحلاملالءمةتوفريعلى

.بتواضعدعوههللعبادفقطحننطانحممدبسطاميسل
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لحبيب أحمد صيدة "سعدنا في الدنيا" لن قتحليل البيانات لالستقبال القراء ع -ج
 وتأثيرها على القراء المحضاربن محمد 

الدنيا"قصيدةلالقارئلاقباستحتديدإىلبحثالاهذهدفي يف "سعدنا
قراءهتابعدالقصيدةهذهأثروكذلك،احملضارحممدبنأمحدحلبيب الذيالرد.

،الذوقوعمق،القصيدةهذهيفالكلماتبعضمعىنحيثمنهوتعرفهأنتريد
تغيريأثرحتديدإىلبحثالاهذسعىيمث.للقارئإيصاهلاالشاعريريداليتلرسالةوا

 .القراءحياةعلىتؤثرأنميكناحلياةقيموأيالقصيدةهذهقراءةبعداملشاعر
 استقبال القراء على نص القصيدة  "سعدنا في الدنيا" -1

 المعنى (أ
”فوزنا”و”سعدنا“اجلملةيفمعىندجيأنالقارئمنيطلب

.عشرالثالثتبياليف”مّهي“ومعىنالقصيدةهذهكلماتأوليف
أنفهمميكناإللقاءيفأنههوالقصد،املعىنإليصالكوسيلةاإللقاء

.النصخارجمنعليهااحلصولمتأوالنصيفواردةمعاينهناك

اخلريعيدالفطري يدعواهللدائماليعطي  التواضعبأن 
واإلدراكبأنَّاهلل،يفالدنياواآلخرة

و،يعرفناأحسنوأكثرممانعرفأنفسنا
حبالصاحلنيواألتقياء أننصدِّقبأنَّ

ريقًةللحصولوطميكنأنيكونوسيلًةأ
 يفالدنياواآلخرة. علىسعادتنا

الرزقي شهر حممد نور
مبارك

حبًاأكثرأصبحنا،القصيدةهذهوجودمع
.قصريةحياةيفهائوأقربللنيب

أنتريدكنتإذاريخشخصإىلاذهبأمحدرشيدصديق
.اريًخشخًصاتكون
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ورالعثعلىقادرًاقارئكلتربيع(.14ص:2019،واالنياينسيتياوان)
النصيفواردمعىنأيعلى يفالطالبعلىاملعىنعنالبحثيتم.

 .مستوياتثالثةعلىمعهدمفتاحاهلدى
أدىنيشغلونالذينالعشرةالطالبهوالقارئ،األوىلاملرحلة

اهلدىمفتاحمعهديفمستوى كلمةالطالبيفسر،املرحلةهذايف.
شكرالمعىنعماوفوزنسعدنا اليتفاطمةوالسيدةخدجيةالسيدةعلى

أخالقهمتقليدميكننا،كليهماحبضورحيثالدنيايفنعمةهي بينما.
احلياةمشقةهيهنامّهيكلمةمعىن صعوباتمنيعاينإنسانكل.

أنيفاألملعلىأيًضاحيتويبيتالوهذا،منهمواحدكليفاحلياة
 .احلياةعبءختفيفعلىدرةقاخدجيةالسيدةتكون

 سعدناكلمةاملرحلةهذاعلىالقراءيقرأ،ىالوسطاملرحلةمث
أعمقالتفسري.فاطمةةسيدالوخدجيةةسيدالملعرفةالسعادةوهيوفوزنا

املرحلة،كالمهاحضوربسببفقطسعيًدايكونالذياألوىلاملرحلةمن
يففاطمةوسيدةخدجيةةسيدعلىالتعرفميكنهألنهسعيدىالوسط

مقدارهوهنامّهيكلمةمعىنبينما.لكليهماباحلبالشعوريعززلدنياا
حياتهيفالشاعريعيشهااليتالشدة املساعدةيطلبأنالشاعريريد.

وسّلمحممدالنيبمن عليه اهلل اليتخدجيةسيدةبتوّسلولكن،صلى
 سّلم.هوصلىاهللعليالنيبمنجًداقريبةهي

الدنيايفالسعادةوفوزناسعدناكلمةمعىنييعطياالعلاملرحلة
شيءأي حتتويالقصيدةهذهألنمستجابدعاءالألنوالسعادة.

فاطمةوالسيدةخدجيةالسيدةبوسيلةاهللإىلطلبعلى أيًضاهناك.
خدجيةالسيدةحضورإىلترجعالسؤاليفالسعادةأنمعىنيعطونمن

أيًضاتاساعدنتاالوسلمعليهاهللىصلالنيبجانبإىلفاطمةيدةوالس
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وسلمعليهاهللصلىحممدالنيبدعوةيف هوفوزمعىنأنحنييف.
فوزبالالشعور أنهومّهيكلمةمعىن.اآلخرةيفلهآوالنيبملقابلة
الشاعرأنمعىناآلخرونالقراءيعطيبينما.مصيبةمنيعانونالشعراء

يشعروجيعلهخدجيةسيدةإىلوقشالمثلشخصيةصعوباتمنعايني
 .الشوقثقلبسبببصعوبة

 الذوق والعاطفة  (ب
يفاالع والاإلشاراتخاللمنتنقلمعاينهيالشعرطفة

ط.النصيفدائًماتكتب د. وماأنا؟منكتابهيفدانيالسوارقوقال
وهقصودامل.السلوكىعلاملؤثرةالقويةاملشاعرهيالعاطفةأنهوييت؟

تيالبيفمكتوبةوغريحمسوسةعواطفهناكأن أنجيتهدالباحث.
مناملشاعرهي:والشاعرعاشهااليتاملشاعربعضجيدوا

 حزين؟الشاعرهل(1
 ؟تعّلقالرجاءعلىسيدةخدجيةوسيدةفاطمةللشاعرهناكهل(2
؟منهدرىنفسهأمنبوجودالشاعريشعرهل(3

.اهلدىمفتاحمعهدطالبللُتسألالثالثةالعواطفذهه
الشاعرإنطالبمخسةقال،طالبعشرةبنيمن،األوىلاملرحلة
طالبمخسةقال.خدجيةسيدةإىلوحيتاجصعبوضعيفألنهحزين

.فقطويرجويأملكانالشاعرلكن،حزينًايكنملالشاعرإنآخرين
الشاعرريشعكما.فاطمةوالسيدةةدجيخالسيدةتوّسلبيأملفالشاعر

وكتبالشاعرللشاعرضعالتوابسببنفسهعنليعرفهاملزيدهناكأن
أدرىيب"جبملة بأناآلخرينالقراءبعضجيادلته.قصيديفاملكتوبة"

أدلةأيواجيدملمألهننفسهعنليعرفهاملزيدهناكأنيشعرالالشاعر
  .ذلكإىلتشري
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رحلةمعلىطالبعشرةكلمنمخسةأنونالباحثوجد
أنتؤيداليتاألسبابمنالعديدهناك.حزينالشاعرإنقالواالوسطى
حزينالشاعر علىمفقودالشاعرأناألولالسبب. السيدةومشتاق
خدجية كلماتيستخدمونالشعراءمنالعديدأنهوخراآلوالسبب.

الثالثةاألغاينكلماتيفمكتوبهوكماحزينالشاعرأنإىلتشري
شرةع حزينةحالةيفيكنملالشاعرإنآخرينقراءمخسةقالمث.

سعيدةحالةيفكانالشاعرولكن قراءعشرةيتفق،الثاينللسؤالو.
والسيدةخدجيةالسيدةعلىآمالهيعلقوضعيفالشاعرأنعلى

سعدنايفمةبكلالبدايةيفاملذكورالشاعرألنبالطبعوالسبب.فاطمة
فوزنا الكلماتالدنيا وهذه الزهراء وفاطمة الكربى خبدجية األخرى يف

يفتشريإىلوجودعالقةبنيالشاعروالسيدةخدجيةوالسيدةفاطمة.و
شخصبالفعلهناكأنيقولونقراءعشرةكلمنتسعةالثالثالسؤال

يفحمددتفسريناكهيكنملألنه،الالقراءأحدقالبينما.أكثريعرفه
 .القصيدة

الشاعرأنونرياملرحلةالعلياقراءمنالعديدأنالباحثوجد
معاينعلىحتتوياليتالكلماتالشاعرخيتار.حزينةحالةيفليس

هناكينما.والقراءفاطمةوالسيدةخدجيةالسيدةقلوبللمسحزينة
هوالشاعر.هالذيحيزنصعبوضعيفالشاعرأنيعتقدواحدقارئ
ذلكيتضح.فاطمةوالسيدةخدجيةالسيدةمعتفاعلللتوّكلمأيضا
هذهريشوت .مباشرةمنهاملساعدةوطلبمباشرةاخلدجيةسيدبذكر

حىتخدجيةسيدةتوّسلالباهللإىلدعويكانالشاعرأنأيضاالقصيدة
علقالشاعرأنعلىرحلةاملههذمنالقارئاتفقكما.قضيحاجتهتُ

القصيدةبدايةمنذألنهفاطمةوالسيدةخدجيةالسيدةعلىورجائهآماله
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مكتوبااالمسانذكر خدجيةالسيدةمناالقرتابأنالشاعريعتقد.
اهللمنقربهعلىأيًضاتأثريهلماسيكونوحبهمافاطمةوالسيدة
فاطمةوالسيدةخدجيةالسيدةاسمالشاعرذكرلذلك.وتعاىلسبحانه

بوجوديشعرالشاعرأنرحلةاملههذلىعالقارئيعتقدكما.مراتدةع
 ".أدرىيبإنكم"لكلمةالعديدةالتكراراتبسبب.منأدرىنفسهمنه

 الرسالة  (ج
نصقراءةبعدفكريةأومتأخرةفكرةتصبحرسالةهيالرسالة

أديب اليتوالرسالةاحملادثةحمتوىأوالكاملاملعىنعلىتويالرسالةحت.
:2019،مششالدين)القارئأواملستمعإىلإيصاهلايفاملؤلفيرغب
 36ص. هيال(. قراءةبعدعليهاحلصولمتالذياألخرياجلزءرسالة
الشعرمثلبأكملهاألديبالنص ،بأكملهاالقراءةمناالنتهاءبعد.
 .الشاعرينقلهااليتالرسالةجيدأنللقارئميكن

إذاأنهأي،ةالرسالنفسطالبعشرةجيد،األوىلاملرحلةيف
هحبائببوسيلةفأفضل،اهللإىلدعاءوالوالرجاءاألملاملرءلدىكان
،فاطمةالسيدة،خدجيةالسيدة،وسلمعليهاهللصلىحممدالنيبمثل

وغريهم جيدأمرأحبابهذكراسمباهللىلإدعاءالأناالستنتاجميكن.
جداً حنييف.جبانبهممجيلومكانعاليةدرجةىعلاهللأحبابألن.

هياملؤلفينقلهااليتالرسالةأنيقولونالذينالطالببعضهناكأن
عندماالشديدباحلزننشعرالألننااآلخرةويفدنيااليفسعداءأننا

معالتشاورعندالقلقأشكالمجيعألنياةاحليفجتاربعلىحنصل
شكليًضاأيشملوهذا.احلياةعبءمنستخففعندهااهللحبيب
 .تعاىلهللالتقوى
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ىالوسطرحلةاملقراءيتلقاهااليتالرسائلختتلف ،ذلكومع.
بوسيلةألنهلهآوحممدالنيبحمبةإىلمضطرونأننامنهمالكثرييقول
بسهولةنارجائونادعائتستجيبلهآوحممدالنيب القصيدةهذهتدعونا.
فاطمةوالسيدةخدجيةالسيدةوخاصة،النيبيةذرّتذكرإىلأيضا

النيبزمنمناإلسالمقياميفمهمدورهلممجيعاًإهنم.ةائشعوالسيدة
ناآلإىل والخيافواوالحيزنواالبأنللمسلمنيرسالةهناكأنكما.

ةرمحوأيضا.اآلخرةويفالدنيايفجداًخاصةشخصيةلديناألن،تقلقوا
 .الصاحلنيعبادهإىلدائماقلستناهلل

بعدياالعلرحلةاملقراءعليهاحصلخمتلفةرسالةالباحثوجد
بعضيستغرقأنجيبدعاءالعندأنههياألوىلالرسالة.الشعرقراءة

وسلمعليهاهللصلىحممدالنيبمثلاهللحبيبإىلتوّسلللالوقت
النساءأمساءأيضايدةالقصهذهتذكر.فاطمةوالسيدةخدجيةوالسيدة

وكزوجةحممدالنيبحلياةحباتاملصا القصيدةهذهتظهركماابنة.
اللتنيفاطمةوالسيدةخدجيةالسيدةضورحلاهللعبدوشكرامتنان

كيفالقصيدةهذهتعلم.اآلخرةيفجتعلهمنالفائزيندنيااليفأسعدته
دعاءإىلالأنةصيدالقهذهتوضح.حبهمإىلوتدعوهذريتوالنيبحتب

بالسحياهلل ليسبلطفجيدةبطريقةدعائكمكونيأنجيب.تواضعن
 .لطيفبصوتندعوأنبنافلطف،لطيفاهللألنواإلكراهبالصراخ

 التأثير قصيدة "سعدنا في الدنيا" على القراء -2
.للحياةانعكاستأثريهواألديبوالنصأديبنصواحد هوالشعر

قراء.للقارئللرتفيهمصنوعالشعر.ءالقراحياةعلىتأثريًضاأيلهالشعرلكن
بالشعراملتأثرونالقراءهماملسلمونالشعر الشعركتابةمنالغرضلكن.

الواردةالقيمألن.احلياةعندروًساالشعريقدمأنميكن.فقطيةفللرتليس



63 
 

 

ادنياليفسعدناشعرذلكيفمبا.الواقعيةاحلياةيفتطبيقهاميكنالشعريف
شعرأثرمعرفةحياولالباحث.اهلدىاحمفتمعهدالطالبعلىثريؤالذي

بعداحلياةوقيمةعواطفيفاهلدىمفتاحمعهدتالميذعلىنياداليفسعدنا
 .القصيدةهذهقراءة

 الذوق والعاطفة  (أ
كتابةبالتأكيدليسعميقةبكلماتالشعراءيكتبهالذيالشعر

تافهة ماشخصمشاعريغريأنميكنرلشعا. القصيدةكانتإذا.
بالطبعسعيًداالقارئفسيكون،سعيدموضوععلىحتتوي ألقيتإذا.

أيًضاحزينًاالقارئقلبفسيكون،حزينةبكلماتالقصيدة الباحث.
مفتاحيفالطالبمشاعرعلىذلكتأثريمدىمعرفةحياول معهد
 .دنيااليفسعدناقصيدةقراءةبعداهلدى

الكلماتإن.باهلدوءيشعرونأهنماألوىلرحلةامليفقراءعشرة
قلوهبمملسعلىقادرةبأهناتشعرعراالشيستخدمهااليت هذهتعترب.

اهللحبتنميةعلىقادرةأيضاالقصيدة تعاىلحبيب يشعرونإهنم.
الشخصهذاوكأنيبدواألمرجيعلكرميشخصاسمذكرألنبالسالم

جبانبناجودمو يقلقلوهبميفالضيقبشعرواكما. رسالةوفقوذلك.
هذهكتابةمنالغرضأن،يفاملرحلةاألوىلالقرّاءاكتشفهالذيالشاعر

دليلهوباهلدوءالشعور.تعاىلاهللحبيبإىلاحلبإضافةهوالقصيدة
 .وتعاىلسبحانهاهللحبيبحنبأنناعلى

مصحوبةباهلدوءىالوسطرحلةملابطالمنقراءعشرةشعر
الشاعراستخدم.الشوقولكناحلزنبسببليسهناالدموع.بالدموع
القارئأنكما.خدجيةالسيدةمنقربهوتظهرالقلبتالمسكلمات
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خدجيةمليضةعميقبشوقيشعر مزاججيلبأنالشاعريستطيع.
 .عرالشاكتبهابكلماتخدجيةالسيدةعنليغيبالقارئ

.ءدوباهلالقصيدةهذهقراءةبعدايالعلرحلةمعلىالقراءشع ر
 متأثرالقارئقلب.ليهدأالقارئجوجتلباملستخدمةالكلماتألن

القصيدةهب غارةً"مثلبكلماتحزينًااجلوالبدايةيفالشاعرصنع.ذه
.احلزنحنوقلبالقارئجوحيملحبيث"للمكروبنفحة"و"للملهوف

ليكوناحلزيناجلوالشاعرنقل،ـادياهلبيتاهلياكلماتمعبطءبمث
وهدوءًاليفالنيبذرّيةحضوربوسعيداً سعيًدا القارئ جو فكان .دنيا
صلىاهللعليهوسلمحممدالنيبشفاعةمباشرغريبشكلرجتييالقارئ

هيتذرّوحممدللنيبواحملبةبالسعادةشعوراًالقصيدةهذهتضيف.هذرّيتو
ذكاءإن.اهللرسولذرّيةأمساءمنالعديدةالقصيدهذهيفذكرألنه

كانتإذاخاصةالقارئقلبهتدئةعلىقادرًاالشعركتبيالشاعر
.القارئقلبحمتوىمعتتوافقالقصيدةحمتويات

 قيمةال (ب
قيمذلكيفمبالقرائهاموجهةودروسرسائلحتملقصيدةكل

األفرادعلىتأثريوهلاويةتربأخالقيةقيمةهيهناياةاحلقيمةإن.احلياة
واجلماعات جلميعدروسأولطفرسائلعلىالقيمهذهحتتوي.

انتهاءبعدالقيمهذهعلىاحلصوليتم(.2019:80،زةمه)نساناإل
يعيشهااليتاحلياةهياملعنيةاحلياة.بأكملهاالقصيدةقراءةمنالقارئ
،هيكمافقطليسحياتنايفنعيشألننا.املستقبلويفيفاآلنالقارئ
أفضلحياةلقيادةجهودهناكولكن الشعرقراءةهيالطرقإحدى.
 .احلياةوقيمالرسائلخيزنالذي
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القصيدةهذهأنهياحلياةقيمةأناألوىلاملرحلةيفالقارئجيد
.كةلرباإىلوتضيفحسنةأخالقعلىاحلصولعلىقرائهاتساعد

كانإذا.اضعبالتواهلليدعونكيفيعلمونةالقصيدهذهحسبألهنم
رجاءأملأيلديك حبيبتتوّسلأناألفضلفمن،أو مثلاهللإىل

وحممدالنيب وسّلم عليه اهلل وغريهمفاطمةسيدةوخدجيةسيدةصلى
عداملساإىلحنتاجاألحيانبعضيفألننا.وتعاىلسبحانهاهللحبيبمن

ةمصيبنواجهعندمااملناسب التحليإىلالناستدعوالقصيدةوهذه.
 .أكثربالصرب

إىلتضيفالقصيدةهذهأنىالوسطرحلةامليفالقارئيعتقد
أنجيبأملولديناصليناإذاأنهالقصيدةهذهتعلم.وعائلتهللنيبحبنا

النيبكرذبدعائكمفأحسنبدأوإذا،إلهلناعميقحببمصحوبًايكون
القصيدةهذهيفيتضحكماتهذريو قادرونبشرهموعائلتهالنيبألن.

ةرمحألن،واحلزنواخلوفبالقلقدائًماتشعرال.املسلمنيمساعدةعلى
.للمسلمنيستعطىاهلل

رحلةمعلىالقراءلاقباستمنجيدةحياةقيمالباحثجدو
عندماالبالراحةتريدكنتإذانهأايالعلرحلةمعلىالقراءيشعر.ايالعل

القلبمتسالشعركلمات.القصيدةهذهأقراف،مشكلةيفتكون
قيمةأيًضاهلاالقصيدةهذه.ّموالصعباهلكلخيتفيحىتالروحوهتدئ

اهللرسولحممدنبيناإلرسالبالشكرملزمونحننكمسلمني،أخالقية
منهنرجتيسيدناحممدمةأوجننمن.اإلسالمبنوراألرضتضيءحىت

الصلواتزيادةعليناجيب،فاعةشال هذريتوللهذكر هياحلياةوقيمة.
العندخاصةفيناالتواضعغرس ربنا إىل مجيعقبوليتمحبيثدعاء
.بسهولةتناحاج
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 الباب الرابع
 خالصة واالقتراحاتال

 نتائج البحث -أ

بالقراءالدنيايفدناسعقصيدةعلىالقراءاستقبالحتليلإىلواستنادا
:إىلالباحثيستنتج،اهلدىمفتاحمعهدطالب

وكذلك.والرسائلواألذواقالكلماتمبعىنيتعلقفيمااختالفاتوجود
الباحثيستخلص.بأكملهاالقصيدةقراءةبعدالقارئعلىالتأثرييفالفرق

:يليكماالبحثأسئلةبإجابة
 نايفالدنيا"سعداستقبالالقراءعلىنصالقصيدة"

والرسائل.ولكنواألذواقالكلماتمبعىنيتعلقفيماتالفاتاخوجود-1
غالباجيدوننفساملعىنعنكلمةسعدناوفوزناومّهي.وعن الطالب
والرسائل الشاعر. حزن يف خمتلفة بشعور الطالب يشعرون األذواق

خمتلفة. القراء بأوليعند التوسل ألن جيدون القراء بعض مهماء اهلل
جي واآلخر خدجيةغالبا. السيدة حبضور الشكر عن الرسالة دون

 الكربىوفاطمةالزهراء.

باهلدوء-2 الطالب يشعرون الشعور يف القصيدة هذه قراءة بعد التأثري
ألنهذهالقصيدةتكتببكلماتاليتمتسالقلب.وبعدقراءةهذه

خمتلفة احلياة قيمة الطالب جيدون منهاالتيئسمنرمحةو.القصيدة
علىالنيب،الدعاءبالتواضع.اهلل  ،إذانبدأدعائنافأحسنبالصالة

عليهاحصلاليتاالستجابةيفريثكتشابهوجودإىلالباحثخلص
سهلةعراالشيستخدمهااليتاللغةألنوذلك.القصيدةهذهقراءةبعدالقراء



67 
 

 

أنالبعضرىي.الشاعرعناءالقريشعركيفهوالوحيدوالفرق.الفهم
القصيدةهذهقراءةبعدالتأثري.كذلكليساآلخروالبعضحزينالشاعر

يةفكرتحزينونأناسليقرأهاجيدةالقصيدةهذهألن.باهلدوءاءالقريشعر
 .القلب

 مقترحات البحث -ب

بعدانتهاءكتابةهذاالبحثفأرادتالباحثةإلقاءبعضاالقرتاحاتو
 هو:

 :ووهاالقرتاحاتبعضثالباحتقدم،بحثالاهذبةكتابعد
1- لباحثي مماثلةدراساتهناكتكونأنيؤمل،األديببالنسبة

 .االستقبالاألديبحولاملعرفةلزيادة

ل-2 العربيةطالببالنسبة علىقادرةتكونأناملتوقعمن،اللغة
هاتطبيقيتموأنأعمقبشكلاألديباالستقبالنظريةفهم

 .البحثاملستقبلعلى

هذايفالكاتبأمليكونأناملتوقعمن،للقارئبالنسبة-3
 األدبية.لألعمالالقراءتقديرزيادةعلىقادرًاالبحث

والبسيطالبحثهذا النقصان. من كثري الباحثتاجحيلذلكفيه
،أخريًا.القراءمنواقرتاحاتانتقادات الباحث حثالبهذايفيدأنيأمل

خاصةللطالبقسماللغةالعربية،نيومجيعالقراءومجيعالباحثالطالبمجيع
 إبوأدهبا مالك موالنا جامعة ماالنيف احلكومية اإلسالمية ج.راهيم
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 سيرة ذاتية
 

كاليمانتانالشرقيةبالسالمةمحمد حسني المبارك،  بونتانغ يف ولد
م.خترجمناملدرسةاإلبتدائيةيفسنة1998أغوستوس1يفتاريخ

2010 احلكومية املتوسطة باملدرسة التحق العلوم3مث دار مبعهد
الثانويةراستهيفاملدرسةمثالتحقد2013سنةفيهرجوختجومبانغ

 سنة فيه وخترج جوكجاكارتا اران فاندان اللغة2016سونان قسم يف يدرس اآلن مث
ماالنج. كاديغ اهلدى مفتاح معهد يف الدين علوم ويعمق وأدهبا العربية
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 تصبح مجيبارسالة طلب ل: 1مالحق 

 
 تصبح مجيباللب رسالة ط

العزيز،
املـُر شَّح نييبنياجمل 

يفاملكان
السالمعليكمورمحةاهللوبركاته

أنااملوقعأدناه:باإلشارةإىلاملوضوعأعاله، و
:حممدحسيناملباركاالسم

16310015:رقمالقيد
 موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية أدهبا و العربية اللغة قسم يف إبراهيممالطالب ك

.وميةماالنجاإلسالميةاحلك
أ يفالدنياالكتابةعتزم سعدنا قصيدة على القراء "استقبال العنوان حتت بحث

 Wolfgang))دراسةحتليليةاستجابيةبنظريةفولفغانغإيزراحملضارللحبيبأمحدبنحممد

Iser).")كنتممستعدين،ألّنذاالتاليةإإجابةاألسئلةإضافةإىلذلك،أرجورغبتكميف
ا وتكوناإلجاباتمستخدمةألغراضهذا القراء، قبل من اإلجابات يطلب لبحث

البحثفحسب.
الكرميعلىأشكركمجزيلةشكري  .مساعدتكموتعاونكم

والسالمعليكمورمحةاهللوبركاته
 حتيايتاحلارة،


حممدحسيناملبارك
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 البحث ة: استبان2مالحق 
 

 ثلبحا ةاستبان
 المحضاردة سعدنا في الدنيا للحبيب أحمد بن محمد استقبال القراء على قصي

 ((Wolfgang Iser))دراسة تحليلية استجابية بنظرية فولفغانغ إيزر
 

:االسم
:املرحلة

:رقماهلاتف


يَا" للحبيب أحمد بن محمد استقبال القراء عن القصيدة " المحضارَسْعُدنَا ِفي الدُّنـْ
 عن المقروءبة استجا

املعىن .أ
يفالدنياسعدنااستجابةالقراءعنمعىنالسعادةوالفوزيفالبيت"كيف(.1

 "؟يفاألخرىخبدجيةالكربىوفاطمةالزهرافوزنا
اجلواب:

 
 "؟مه ِّيخبدجيةأّميذيجتّليكيفاستجابةالقراءعنمعىناهلميفالبيت"(.2

اجلواب:


العاطفة .ب
 الشعر؟ءعندقةالعاطفةيفهذاقراكيفاستجابةال

)اخرت"نعم"أو"ال"مثاكتباحلجة(
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احلجةالنعمالعاطفة
الشاعريفحالةاحلزن

الرجاءمرفوعإىلسيدةخدجيةو
سيدةفاطمة



منيعرف يشعرالشاعربوجود
نفسهأحسن




 ج.الرسالةاملضمونة

 ماالرسالةاملضمونةيفهذاالشعر؟
واب:اجل



 ر بعد قراءة الشعراالستجابة عن األث
العاطفة .أ

 ماذايشعرالقراءبعدقراءةالشعر"سعدنايفالدنيا"؟
اجلواب:

 

 قيمةاحلياة .ب

حياةالقراءبعدقراءةالشعر"سعدنايفالدنيا"؟  ماالقيمةاليتأثّـّرت 

اجلواب:
 


