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 ابب األول

 مةمقدّ 

 خلفية البحث .أ

ية و عاريض" عند اللغة الكلمة كثري معىن الناحأكلمة "عروض" مجع من "

الطريقة الصعبة و اخلشبة املعرتضة وسط البيت و اجلزء األخري من الشطر األول 

و ميزن الشعر. عند اصطالح "العروض هو علم أبصول يعرف هبا صحيح أوزان 

١.الشعر وفاسدها وما يعرتيتا من الزحافات والعلل"  

 كان علم العروض هو األوزان، أر كان علم العروضأر وض علم رر يف علم الع

أو تفاعل )مجع من تفعلة(. قصدا هو ابألوزان أو تفاعل هو األحرف احلركة و 

األحروف السكون الذي اتبع وجعل األسس لبحر من حبور الشعر. وزن شعر 

يسمى تفاعل يكون عشر وهو: فعولن ومفاعيلن ومفاعلنت وفاعالتن وفاعلن 

أو تفاعل ن از أو وفاعالتن ومستفعلن ومتفاعلن ومفعوالت ومستفع لن. كل 

عر قد سبب ووتد وفصيلة. أكثر من وزن أو تفعلة يف ش يءمن ثالثة شتركب 

من وزنه. تغريت
                                                           

1 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 3 
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تغيري يف تفعلة نوعان ومها زحاف وعلة. زحاف هو تغيري حروف الثاين من 

حيتاج إىل ر ختغيري يف الزحاف الحيتاج يف بيت اآل سبب ابلسكون أو حذف.

 ايدةوهذا ختالف بعلة وهو تغيري )بز  .اءيضا وبيت األول يف جنس سو أتغيري ال

٣.يضاأتغيري  الىلإخر ه( الذي حيتاج كل بيت اآلانرف أو نقصاحل ويف كتاب  

٤خمتصر شافعي تغيري خمتص بثواين األسباب مطلقا بال لزوم.  

يدروس إن اإلمام القتب احلبيب علي بن دروس اإلإيب عمر بن بوقال احل

كان   االليلة املاضية أحلم إذ "اي حبيب )صاحب مسط الدرار(. احلبشىحممد 

مث تقول. "تشري  "تكرس الشعور قلبه أبن حال ولدا الذي صعب يف فتم العلم

أن فتوح )انفتاح فتما(   لد )مسط الدرار(". وكمثال أشر إىلإليتم لكتبوا هذا مو 

". من أيمل فتم علم مث جيب  احلبشىكان يكتب هذا املولد." مث احلبيب علي 

حفظ أو  اءةكان شخص استقامة يف قر   ه. وقال "إذاأكتب هذا مولد أو أن حتفظ

"ويزيد " أان وضع هذا املوالية . ليه سري رسول عإجعل وردا وسوف يظتر  أو

٥أفعل أنه يعتقد عندما يقرأ هذا مولد مث الباب هو ربط مع رسول ع".  

                                                           
3  M. Saifuddin Masykuri, Mudah Belajar Arudl, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), 7 

 7)سورااباي: دار املعرفة، دون السنة(، ،خمتصر شافعيالشيخ حممد الدمتنوري،   4 
5 http://kisahalasantri.blogspot.com/2016/01/salah-satu-keutamaan-maulid-al-

habsyi.html?m=1.(22 November 2019) 

http://kisahalasantri.blogspot.com/2016/01/salah-satu-keutamaan-maulid-al-habsyi.html?m=1.(22
http://kisahalasantri.blogspot.com/2016/01/salah-satu-keutamaan-maulid-al-habsyi.html?m=1.(22
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أعظام وهي صلوات حمل القيام الذي كون صلوات يألن يف مسط الدرار 

ردت لبحث الصلوات أفالباحثة فضائله، والعروض علم أعظم يف  بقة العربية، 

كان مولد   عروض.البوجه علم العروض. فالباحثة أخذت زحاف من فنون علم 

مسط الدرار مشتور بني الناس ولكن يف دائرة األخرى ملاعرف مسط الدرار الذي 

مته قرأته لو فقط صلوات حمل احلقيقة قليل وكثري استعمل هذا مولد كمن يف ولي

القيام، يف بعض مصدر اليت انلت الباحثة على بعض اإلنسان يف قريته عمله 

بسبب أكثر رجل من امرأة، وقرأته فقط لنيل بركة ليس مقصد سياسية أو آخر و  

 كان مءلفه هو ويل قطب الذي كرمته الينا مجيعا.

هذا البيت كمثال يف بيت "وسالم مستمر # كل حني يتجدد". يف 

التن نت # فاعليسمى حبر رمل جمزوء. وزن حبر رمل هو فاعالتن فاعالتن فاعال

فحذف عروض وضربه فصار فاعالتن فاعالتن #  وءفاعالتن فاعالتن. ألن جمز 

 فاعالتن فاعالتن مث يف بيت فصار: 

 ن # ر ر   م   س ت   / م   ن ا م   ل   س   و  

 د  د د   ج   ت   ي  ن /  ي ن   ح   ل ل   ك   

 ن #  ا ت   ل   ا ع   / ف   ن ا ت   ل   ع   ف  

 ن  ا ت   ل   ع   ف  ن /  ا ت   ل   ا ع   ف  
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يف الكلمة اليت ثخني كان زحاف خنب. زحاف خنب هو حذف حرف 

 يف كتاب مسط الدرار. حتليل الزحاف الثاىن الذي حرك به. على موضع 

 أسئلة البحث .ب

صلوات حمل يف حتليل الزحاف املسائل اّليت حبثت الباحثة يف حبث " 

 " ترتّكب ابألسئلة اآلتية: احلبشىالقيام لشيخ علي بن حممد 

 ؟يف صلوات حمل القيام لشيخ علي بن حممد احلبشى الزحاف ألفاظما  .١

الزحاف يف صلوات حمل القيام لشيخ علي  فيتا كان  الىت الكلمة معىنما  .٢

 بن حممد احلبشى؟

 ؟شيخ علىي بن حممد احلبشىالقيام ليف صلوات حمل  فائدة الزحاف ما .٣

 أهداف البحث .ج

مد األهداف يف حبث زحاف يف حمل القيام على شيخ على بن حم

 احلبشى ترتّكب ابلبيان اآليت:

اليت  احلبشىألفاظ يف صلوات حمل القيام لشيخ على بن حممد ملعرفة .١

 .يتضمن يف زحاف
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م لشيخ زحاف صلوات حمل القياال فيتا كان  الىت الكلمةمعىن  ملعرفة.٢

 .احلبشىعلى بن حممد 

 .احلبشىصلوات حمل القيام لشيخ على بن حممد  فائدة زحافملعرفة .٣

 فوائد البحث .د

 أما فوائد البحث نوعان: الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية. 

 الفوائد النظرية. ١

 زحاف.العلم العروض اخلاص ىف ابب  عن فتم على رييستل 

  ات حمل القيام لشيخ على بن صلو زحاف ىف النواع أملعرفة

 .احلبشىحممد 

 الفوائد التطبقية. ٢

 ةللباحث( ١

 لتفتيم وتبيني عن معرفة زحاف  تستطيع الباحثة

 نواعه.أو 
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  عروض اخلاص التستطيع الباحثة حتليال عن علم

بن حممد  يصلوات حمل القيام لشيخ عل ىزحاف عل

 .احلبشى

 للقراء ولطالب األخرين ( ٢

  لزحاف. عروض اخلاصالعن علم  املعرفةلزايدة 

 .لزايدة املراجع عن علم العروض اخلاص ىف زحاف 

 للجامعة( ٣

  لزايدة مراجع املكتبة ىف جامعة سوانن غرى اإلسالمية

 هبا.دأخاصة لطلبة شعبة اللغة العربية و بوجونغارا و 

 حتديد البحث .ه

ا لتحديد يف هذ الباحثة حتاجت، فالبحث انتشار يف هذملنع واسع اإل

صلوات حمل القيام لشيخ علي بن  لبحث هو فقط حبث معرفة وأنوعه زحاف يفا

 .احلبشىحممد 

 ابقةسالدراسة ال .و

شعر العروض و الوأما البحوث والدراسات من جتة املوضوع املاضى عن 

 كما يلي:   افمنت وهي قد وجدت الباحثة، 
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ربية وأدهبا البحث الذي كتبته نورية السعيدة، وهي  البة يف شعبة اللغة الع. ١

وعلوم الثقافية، جلامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات يف 

براهيم انجي" )درسة إ" موسيقي بشعر  املوضوعحتت  2018سنة 

املنتج اليت تستخدم عميقة يف حبثتا هي املنتج  ية(فو قعروضية حتليلية 

ئج يف حبث براهيم انجي ونتاإف ملعرفة موسيقي بشعر اهدألواب الكيفي

 عميقة الكلمة منتا املنتج الكيفي.

يف شعبة اللغة العربية وأدهبا  ة الب ي، وهنعمة العفيفةه تالبحث الذي كتب. ٢

يف سنة  سورااباياإلسالمية احلكومية  أمبيل، جلامعة سوانن اإلنسانيةوعلوم 

إشعار األوزان يف شعر مشس وهالل البن " حتت املوضوع  2018

املنتج  واملنتج اليت تستخدم عميقة يف حبثتا ه عروضية(" )درسة الفارض

 األوزان يف شعر مشس وهالل البن الفارضشعار إف ملعرفة اهدابألالكيفي و 

 ونتائج يف حبث عميقة الكلمة منتا املنتج الكيفي.

البحث الذي كتبته مدركة العلوية، وهي  البة يف شعبة اللغة العربية وأدهبا . ٣

مبيل أ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جلامعة سوانن قسم اللغة واألدب

 املوضوعم حتت  2019ه/  1440اإلسالمية احلكومية سورااباي يف سنة 
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" ري بضي يف شعر "ابنت سعاد" لكعب بن ز تغيريات الوزن العرو " 

املنتج  واليت تستخدم عميقة يف حبثتا ه املنتج )دراسة حتليلية أدبية(

ن العروضية وتغيريها ىف شعر "ابنت اعرفة أنواع األوز هداف ملابأل، و كيفيال

مة  حبث عميقة وهي وجدث عميقة الكلري. ونتائج يفبسعاد" لكعب بن ز 

 .هتااتغيري و عروض الن اوز أرفة عوم منتا املنتج الكيفي

 منهج البحث .ز

ول لحصل ةمستخدم عند الباحث ىمناهج البحث تعترب عن  ريق  بيع

لكيفي تج امن ت الباحثةالبحث استعمل ايف هذ. ةعلى أغراض البحث املعين

ف الزحا ف نوعوهذا املنتج استعمل لوص .يالحظاملو  بطريق الوصفي التحليلي

 فأخذت الباحثة عن اخلطوات التالية: 

 نوع البحث. ١

كان هذا البحث من البحث الكيفى هو البحث الذي يقصد به مفتوم 

في ال يتناول بياانهتا عن  ريقة ما وقع على الباحثة يف حبثتا والبحث الكي



9 
 

 
 

٦معاجلة رقمية إحصائية. نتج الكيفي املاستخدمت الباحثة يف هذا البحث  

 الوصفي ألن البياانت يف هذا البحث تتكون من الكلمات املكتوبة. 

 مصادر البياانت. ٢

البياانت هي جمموعة من احلقائق املوضوعية غري املرتابطة فيما بينتا 

7من بينتا املالحظة واملقابل والبحث والتسجيل. وتستقطب عدة  رف نوع  

حبثا تصويراّي. وقسمت الباحثة على املصادر  هذا البحثالبحث يف 

 األساسية واملصادر الثانوية، ومها كما يلى:

ألوىل. اصادر ن املاملصادر األساسية هي البياانت اليت جتتمعتا الباحثة م (أ

لي شيخ عللوات حمل القيام صفاملصادر األساسية يف هذا البحث هي 

 . احلبشىبن حممد 

.  ىألخر اصادر ن املماملصادر الثانوية هي البياانت اليت جتتمعتا الباحثة   (ب

بحث نتج الة مبكانت املصادر الثانوية يف هذا البحث هي الكتب املتعلق

ف مثل  زحاعن ال تالوصفي، والكتب املتعلقة بعلوم العروض اليت حبث

 عروض والقافية وغري ذلك.ال، علم ر الشافعىصكتاب خمت

 
                                                           

6 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 

2008), 6 
7  Mahsun, Metode Penelitian Bahasa, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2007), 19 



10 
 

 
 

  طريقة مجع البياانت. 3

حبثااات الباحثاااة عااان زحااااف يف حمااال القياااام علاااى شااايخ علاااى بااان حمماااد 

 Library)، واساااااتخدمت الباحثاااااة علاااااى  ريقاااااة الدراساااااة املكتبياااااة احلبشاااااى

Research) البياانت هذا البحث. والدراسة املكتبياة هاي الدراساة الايت  يف جلمع

مجااع البياااانت مبساااعدة الكتااب، واجملااالت، وغااري ذلااك الااذي  عملاات الباحثااة

 وجد يف املكتبة.ت

 أدوات مجع البياانت. 4

أدوات مجع البياانت هي اآللة الىت استخدمتتا الباحثة ملقياس املظاهر 

٨العاملية أي اإلجتماعية. أدوات البحث ليس تعريفا تشغيليا أو يف أدوات  

٩أخرى ولكن البشر.  نيلوسائل الذي يستعمله لت هي أدوات البياان 

يف حالة إستكشاف املشكالت وحيصل على أهداف  البياانت أو جلمعتا

 مجع البياانت اآلتية: خدمت الباحثة أبدواتتستو  البحث.

 الواثئقية  (أ

                                                           
8 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,  (Bandung:  Alfabeta, 

2009), 102 
9 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Cakra Books, 2014), 56 
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ن مت مع البياانالبحث استخدمت الباحثة الواثئقية جل ايف هذ

يام، ل القحمشعر  احثة عنت البأوال قر أوالدراسة الّسابقة.  الكتاب املكتوب

      جية.  ومنت بحث عن العروض والزحافتالىت  انيا اجتمعت الباحثة كتباث

 املالحظة  (ب

املالحظة هي عبارة عن تفاعل وتبادل بياانت بني الباحث واملبحوث  

١.وضوعاملبفرض مجع البياانت أو املعلومات احملددة حول  ٠ استخدمت  

ي يبحث عن ذت من كتاب علم العروض الالبياان املالحظة جلمع الباحثة

 .الزحاف، مث اختارت الباحثة الزحاف يف ذلك الكتاب

 طريقة حتليل البياانت. 5

حتليل البياانت هو عمل الرتكيز وجتريد البياانت وتنظيمتا بشكل منتجي وعقلنية 

١إلجابة للمشاكل. ١ ينقسم حتليل البياانت علاى قسامني وهاي حتليال البيااانت الكيفياة  

حتليل البياانت الكيمية. ويف هذا البحث تستخدم الباحثاة بتحليال البيااانت الكيفياة، و 

 وخطواهتا:

 .بشىصلوات حمل القيام لشيخ حبيب علي بن حممد احلالباحثة  قرأت (أ

                                                           
 1 0 Winarno, Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani, cetakan II )Malang: UM 

Press, 2013(. 17 
1 1 Suryana, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 40. 
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 .مث حتليل زحاف ونوعهتكتب الباحثة   (ب

 هيكل البحث .ح

 ىاحلبشبن حممد  يزحاف يف حمل القيام على شيخ علالهذا البحث حتليل 

 )الدرسة العروضية( يتكون على أربعة أبواب:

لباب األّول )املقّدمة( يتكون من خلفية البحث، أسئلة البحث، أهداف ا

 البحث، فوائد البحث، حتديد البحث، الدراسة السابقة، منتج البحث، وهيكل

 البحث.

زحاف يف ال هوابلبحث  الّنظري املتعلق اإل ارالباب الثاين، يتكون من 

  )الدرسة العروضية(". احلبشىل القيام لشيخ علي بن حممد صلوات حم

ألسئلة البحث الذي املتعلق الباب الثالث، يتكون من عرض البياانت 

)الدرسة  احلبشىصلوات حمل القيام لشيخ علي بن حممد زحاف يف ابل

 العروضية(".

 صلوات حمل القيام لشيخيف  وأنواعه زحافمن الباب الرّابع، يتكون حتليل 

 .احلبشى بتفصيليعلي بن حممد 

صلوات حمل القيام لشيخ يف  وأنواعهتحليل الزحاف ل نتائجال هو رياألخ

احلبشى.بن حممد  علي
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احلجاز يطلب من والدا ومكث هبا قرابة العاملني انل فيتما من خمتلف العلوم إىل 

٥سيئون مرة أخرى.إىل واملعارف مث عاد  ١

                                                           
5 1http://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%65

%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%8A (22 Februari 
2005) 

http://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9e%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%8A
http://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9e%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%8A

