
 إلسالمية ية او حتليل القيم الرتب 
 إلمام البوصًني  لالربدة  قصيدة مدحية ىف كتاب

 رسالة
 إعداد 
 أولياان

 ٕٕٕٗٓٓٓٛٔ رقم القيد.
 قسم تعليم اللغة العربيةطالبة 

 وأتىيل اؼبعلمُت كلية الًتبيةب
 
 
 

 ؤون الدينية للجمهورية اإلندونسيةوزارة الش
 ومية بندا آتشيةالرانَتي اإلسبلمية اغبك جامعة

 م ٕٕٕٓ
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 إقرار الباحثة
 : أان ادلوقعة أسفلو  

 أولياان:       االسم الكامل
 ٕٓٓٓظبتمرب  ٙ، سوماويؤ ؽب:  واترخيومكان اؼبيبلد 

 ٕٕٕٗٓٓٓٛٔ:       رقم القيد
          : تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية وأتىيل  القسم

 اؼبعلمُت 
أقرر أن ىذه الرسالة تنتمي إذل أتليفي وال تقدم للحصول 

، وليس فيها ما الدرجات األكادمية ُب جامعات على أية
، إال وفقا دببادئ وإعداد يفات واألراء اليت أعدىا اآلخرونالتأل

. والباحثة مستعدة ة اؼبذكورة ُب مراجعها العلميةالبحوث العلمي
 . ذف عليها من انتحال اؼبؤلفاتا يقلقبول العقوابت فيم

 

  ۲۲۲۲ مايو ٖٔ بند أتشيو،
 صاحبة القرار
 
 

 أولياان
 20۲۲۲۲۲۲ٗ .رقم القيد
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 االستهالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهضْبَِن الرهِحيم
 

َويَ ْرزُْقُو ِمْن َحْيُث (  ٕ) َوَمْن يَ تهِق اَّللهَ ََيَْعْل َلُو ـَبَْرًجا
 فَ ُهَو َحْسُبُو ۚ ِإنه اَل ََيَْتِسُب ۚ َوَمْن يَ تَ وَكهْل َعَلى اَّللهِ 

ُ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا (ٖ) اَّللهَ اَبِلُغ أَْمرِِه ۚ َقْد َجَعَل اَّلله  
(ٖ-ٕالطبلق :)  

 

ًئا  ُ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمهَهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشي ْ َواَّلله
لهُكمْ َوَجَعَل َلُكُم السهْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة ۙ َلعَ   

(78) َتْشُكُرونَ   

 (ٛٚ)النحل: 

 



   

 ج
 

 اإلىداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يوأمي اؼبكرمة نور ليل خبتيارإذل أيب اؼبكرم (ٔ
اللذين ربياشل صغَتا وابركهما هللا وحفظهما ُب 

 . رزق رمضان الدنيا واآلخرة وإذل أخي سبلمة
وإذل صبيع اؼبعلمُت ُب جامعة الرانَتي اإلسبلمية (ٕ

علوما    الذين قد علموشلابركهم هللا اغبكومية
 .كثَتة

معة الرانَتي اإلسبلمية وإذل صبيع زمبلئي ُب جا(ٖ
. أقول شكرا جزيبل على مساعدتكم اغبكومية

 خَت، جزاكم هللا لكتابة ىذا البحث العلمي
 .اعبزاء

 



   

 د
 

 الشكر والتقدير
 

ضل اللغات اليت هلل الذي جعل القرآن عربيا وأف غبمدا
ن سيدان حبيب الرضب . والصبلة والسبلم علىينطق هبا اإلنسان

و هبدايتو وإحسانو إذل دمحم وعلى آلو وأصحابو أصبعُت ومن تبع
 . يوم الدين

فقد ًب إبذن هللا وتوفيقو أتليف ىذه الرسالة اليت يقررىا 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية وأتىيل اؼبعلمُت جبامعة 
الرانَتي اإلسبلمية اغبكومية كمادة من اؼبواد يتعلمها الطبلب 

حتليل القيم الرتبوية ىف كتاب : "ت  الرسالة رب  اؼبووو وزب
 ."قصيدة مدحية الربدة لإلمام البوصًني

ُب ىذه الرسالة تقدم الباحثة جزيل الشكر للمشرفُت و 
إلشراف ىذه الرسالة، اوأفكارمها  ذين قد بذال أوقاهتمالالكرميُت ال

ة فجرية واألستاذ سهيمي، اؼباجستَت: األستاذ الدكتوراندوس امه
. وتقدم الباحثة   أن َيزيهما أحسن اعبزاءاؼباجيستَت عسى هللا

ولعميد كلية الًتبية وأتىيل اؼبعلمُت  اعبامعة ديرؼب الشكر كلمة
األساتذة اؼبكرمُت الذين اللغة العربية وعبميع  عليمولرئيس قسم ت



   

 ه
 

ىذه  إرشادا صحيحا ُب ىاأنوا  العلوم اؼبفيدة وأرشدو  ىاقد علمو 
 .الكلية

تقدم الشكر لوالديها اغببيبُت الكرميُت وال تنسى الباحثة أن 
اللذين قد ربياىا صغَتا وعلمها علوما انفعة لسعادة الدنيا 

سى أيضا الشكر عبميع . وال تناعبزاء اآلخرة فجزامها هللا خَتو 
، رحيو دوي سرى، سنيت دوي، سلفياان أنيتا نى الصديقات

عض ن قد ساعدوىا لتقدصل بصدقاء الذياألوصبيع  ونورل ىدان.
من هللا أن َيزيهم خَت  ، ويرجوأفكارىم ُب كتابة ىذه الرسالة

   لبلل رضبتو ُب الدنيا واآلخرة. اعبزاء وأن َيعلهم رب
من األخطاء  ة ال زبلو، تتيقن الباحثة أن ىذه الرسالوأخَتا
  كل جهدىا ُب إعداد ىذه ، وإن كان قد بذلوالنقصان
اصبلحا من القارئُت نقدا بنائيا خالصا و  و، لذلك يرجالرسالة

رسالة انفعة ؽبا والقارئُت ، ولعل ىذه الانفعا ألكمال ىذه الرسالة
 .فقنا وىداان إذل الصراط اؼبستقيم. ونسأل هللا أن يو صبيعا
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 مستخلص البحث
 

: ربليل القيم الًتبوية َب كتاب قصيدة   عنوان البحث
 وصَتيالباة الربدة لئلمام مدَيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 : أولياان  الكامل االسم
 ٕٕٕٗٓٓٓٛٔ:   رقم القيد

 

 بيد قد اشتهر عند ؾبتمع آتشيوربدة إن كتاب قصيدة مدَية ال
إمنا و  أهنم دل يفهموا ما فيو من القيم الًتبوية والنصائح النافعة.

من ىذا ف ىدُب قصيدة الربدة. و  الباحثة ربدد البحث ىنا
. ؼبعرفة القيم الًتبوية اإلسبلمية ُب ىذه القصيدة البحث ىو

ومنهج البحث الذي تستعملو الباحثة ؽبذا البحث ىو منهج 
  الباحثة البياانت بطريقة الواثئق، ٍب صبعبعد وصفي ربليلي. و 

بعض جدت الباحثة ، فو من الواثئق تحليل احملتويربّل الباحثة ب
قيم وال، يةدائالعق بويةالًت قيم الىي و  القيم الًتبوية اإلسبلمية،

ية األخبلقية و قيم الًتبال(، و ضةوغَت احمل)احملضة  ةالشرعي الًتبوية
تنظم  واليت، تنظم عبلقة اإلنسان مع نفسو اليت خبلقيةاألقيم )ال

غَته(، والقيم تنظم عبلقة اإلنسان ب ، واليتاإلنسان خبالقوعبلقة 
 الًتبوية الصحية.
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The book of Qasidah Madihah Al-Burdah is well known in 

our society, but they do not understand the educational 

values and advice contained in the book. And researchers 

limit this research in qasidah burdah only. The purpose of 

Islamic education is to develop full human potential, both 

physically and spiritually, in order to form an Islamic 

personality. The research method used by researchers in this 

study is descriptive analysis method. Data collection is done 

by means of documentation. After analyzing its contents, the 

researcher found several values of Islamic education, 

namely the value of aqidah education, the value of shari'ah 

education (maddah and ghairu maddah), the value of moral 

education (morality towards Allah, ourselves and others), 

and the values of health education 
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ABSTRAK 

Judul Skripsi  : Analisis Nilai-Nilai Pendidikan 

MMM Islam Dalam Kitab Qasidah  

HHHHH Madihah Burdah Imam Bushairi 

Nama   :   Auliana 

NIM   :  18020202 

Kitab Qasidah Madihah Al-Burdah sudah terkenal di 

masyarakat kita, tetapi mereka tidak memahami nilai-nilai 

pendidikan dan nasehat-nasehatnya yang terdapat dalam 

kitab tersebut. Penelitian ini hanya menganalisis qasidah 

burdah saja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai-

nilai pendidikan islam yang terdapat dalam qasidah tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif analisis. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara dokumentasi. Kemudian peneliti 

menganalisis dengan analisis isi dari dokumen tersebut, 

maka peneliti menemukan beberapa nilai pendidikan Islam, 

yaitu nilai pendidikan aqidah, nilai pendidikan syariyyah 

(maddah dan ghairu maddah), nilai pendidikan akhlak 

(akhlak terhadap Allah, diri sendiri dan orang lain), dan 

nilai-nilai pendidikan kesehatan. 
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 األول فصلال
 أساسية البحث

 البحث مشكلة - أ

القيم الًتبوية ؽبا دور مهم. العصر  ىذا تعترب القيم الًتبوية ُب
رئيسي ُب بناء شخصية اإلنسان اؼبسلم ُب صبيع مصدر ىي 

جتماعية واعبسمية الروحية واػبلقية والعقلية اال من جوانبها
ىيدر أن  نقلومر دمحم الطومى الشيباسل كما قال ع. واعبمالية

تغيَت خلق الشخ  َب حياة لكسب الالًتبية اإلسبلمية ىي 
ما قال دمحم فاول كلية الًتبية.  مشخصيتو أواجتماعو والعادل بع
عملية اليت توجو الناس إذل اغبياة الصباذل: الًتبية اإلسبلمية ىي 

ابلقدرة األساسية )الفطرة(  ةدرجة اإلنسانية، مناسبالاعبيدة وترفع 
 ٔ)األثر اػبارجي(. والتعليمية

                                                           
1
  Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif 

Filsafat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 13. 
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 اإلنسان. هاميلكاليت تطوير كل القدرة وليفة الًتبية ىي 
عقل اإلنسان إلَياد طبقة الذكاء، ميؤله علوما ومهارات،  وجو
اإلنسان َب أول الوالدة ال يعرف شيئا ٍب عرف. كما قال  وكان

وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال  هللا تعاذل َب القرآن الكرصل:
ألبصار واألفئدة...)النحل: اشيئا وجعل لكم السمع و تعلمون 

ٚٛ.) 

اج حسن أشعرى اؼباجستَت َب كتاب تقرير اغبدكتور القال 
مادة تعليم أن البحث الذي كتبتو دكتوراه سلميناواتى اؼباجستَت 

اإلسبلم كالشجرة اؼبائية اليت يطفو جذره وال ميس الًتاب. اؼبراد 
نتج صباعة التعليم َب ىذه ت يتالمن ذلك ىو مادة تعليم اإلسبلم 

العلماء البلدة ال يعود إذل الكتاب الًتاثى األصلى كتأليف 
بل  .دليل أخرىالثانوى ك اؼبرجع. ىم يعودون إذل السلفي

من آتليف عادل الغرب ٍب يقع اإلسبلم َب أتليفهم،  بتحكمون
 ٕ.اليةوأصبح  مادة القراءة اآلن خ

                                                           
2
 Salminawati, Laporan Penelitian tentang Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam yang Tersirat dalam Diwan Imam Syafi’I (Suatu Tinjauan 

Filsafat), (Medan: Tanpa Penerbit, 2010), h. 10. 
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 الباحثة تشعر منجذبة كان   بعد أن نظرت تلك اؼبشكلة،
مواد القراءة التقليدية اليت تتعلق ابلًتبية اإلسبلمية، ألجل  بحثل

البوصَتي عن الًتبية نستطيع نظر  اإلمام أفكار اختيارتذلك 
وىذا الكتاب قد ".  الربدةقصيدة مدَية "  وأببيات شعره َب كتاب

ًتبوية و اشتهر عند ؾبتمعنا بيد أهنم دل يفهموا ما فيو من القيم ال
النصائح النافعة. لذلك أرادت الباحثة أن زبص  البحث عن 

ية اإلسبلمية َب  و : " ربليل القيم الًتبىذا الكتاب رب  عنوان
نعم ُب ىذا  ".ئلمام البوصَتيلالربدة قصيدة مدَية كتاب 

الكتاب قصائد كثَتة منها قصيدة بردة و إمنا الباحثة ربدد 
 البحث ىنا َب قصيدة الربدة.

 البحث ؤالس - ب
 البحث َب ىذا البحث كما يلى: سؤالأما 

 ؟قصيدة الربدةَب  اؼبتضمنةية اإلسبلمية و ما القيم الًتب
 

 البحثىدف   - ج
 البحث َب ىذا البحث كما يلى: ىدف أما

 قصيدة الربدةَب  اؼبتضمنةية اإلسبلمية و ؼبعرفة القيم الًتب
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 البحث أمهية - د
 كما يلى:فهي   البحث أمهيةأما 

 للقارئٌن - أ
 .ية اإلسبلميةو القيم الًتبيزيد األفق عن ىذا البحث  (ٔ
مرجع من اؼبراجع النافعة ُب انتشار القيم ىذا البحث  (ٕ

 الًتبوية اإلسبلمية.
  للباحثة - ب
 ُب تطبيق العلوم البحثية ىذا البحث يزيد خربة الباحثة (ٔ
إعطاء اؼبعلومات عن القيم الًتبوية ىذا البحث  (ٕ

 اإلسبلمية ُب قصيدة الربدة
 

 البحثطلحات صم  - ه

قبل أن تبحث الباحثة عن األشياء اؼبتعلقة هبذا اؼبووو  
أن تبُت معاسل اؼبصطلحات َب اؼبووو  ليفهم القارؤون  ينبغي ؽبا

، تبحث الباحثةكان ثبلثة كلمات اليت س .ما قصدتو الباحثة
 ية اإلسبلميةو القيم الًتبيعٍت 
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 قيم -ٔ
ة ىناك عدلغة: شبن الشيء.  القيمة. و قيمةىا القيم مفرد

 تعاريف ُب االصطبلح للقيم، ومنها ما أيٌب: 
 .معيار ؼبعرفة الصاحل من الفاسد .ٔ
صفات ومعاشل قد تكون فكرية أو سلوكية، وىي  .ٕ

 ٖ.ذاتية واثبتة ومطلقة
 

 ةويترب -ٕ
 .يربّ  -الًتبية اسم مشتق من ربّ ، الًتبيةالًتبوية من كلمة 

دب
ُ
ريب. الًتبية الرّب: يطلق ُب اللغة على اؼبالك والسيد واؼب

ُ
ر واؼب

ىي عملية تنمية ولائف اإلنسان جسمية وخلقية اصطبلحاً: 
عقلية حىت تكتمل من خبلل التثقيف والتدريب، كما عرّفها  و 

Plato  أبهّنا عملية التدريب للفطرة األوذل على الفضيلة لؤلطفال
  ٗمن خبلل اكتسابو العادات اؼبناسبة.

                                                           
دار الفضيلة،  الرايض:)، ما معىن القيم اإلسالميةاعبيوشي، زين   ٖ
 ٘ٔ.صم(، ٕٕٔٓ
األردن: دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع )، بية والتعليمرت ال، دمحم حسن العمايرة  ٗ
 ٖٗ .ص (ٜٜٜٔ والطباعة،
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 إسالمية -ٖ
اسم مشتق من  سبلماإلم. اإلسبلمية من كلمة اإلسبل

من معٌت، اإلسبلم ُب االصطبلح الشهرعي لو أكثر يسلم.   –أسلم 
، وتوحيده واػبضو  ألوامره، وىو استسبلم العبد هلل تعاذل

 ٘واالبتعاد عن الشِّرك.
القيم اؼبقصود من ىذا اؼبووع ىو تطلب الباحثة عن 

 ية اإلسبلميةو ًتبالقيم الُب كتاب مدَية الربدة،  ية اإلسبلميةو الًتب
ىي ؾبموعة من األحكام واؼبعايَت الناصبة عن تصورات اإلسبلم، 
واليت تتكون نتيجة تفاعل الفرد واجملتمع مع اػبربات، والًتبية، 

 واؼبواقف اغبياة اؼبختلفة.
 إلمام البوصًنيلالربدة قصيدة مدحية كتاب    -ٗ

يتضمن الراتب، واألوراد،  الربدةقصيدة مدَية كتاب 
ائد. وإمنا الباحثة ربدد البحث ىنا َب قصيدة الربدة. ىذا والقص

                                                           
، يف ضوء الكتاب والسنة سالمأصول اإل، ؾبموعة من اؼبؤلفُت  ٘

اؼبملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون اإلسبلمية واألوقاف والدعوة )
 ٕ٘٘، ص.(ٕٔٗٔواإلرشاد،
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. وىو شاعر، وكاتب، وفقيو، إلمام البوصَتيالكتاب أيلفو ا
 ومدرس.
 

 حدود البحث - و
      ية اإلسبلمية َب كتاب و ربليل القيم الًتب : اؼبوووعي اغبد (ٔ

 ئلمام البوصَتيل الربدةقصيدة مدَية 
 الدراسي  العام ُب َيري البحث ذاى:  الزماشل اغبد (ٕ

ٕٕٓٔ-ٕٕٕٓ 
 

 السابقة اتالدراس - ز
وُب ىذا البحث تقوم الباحثة ابلبحوث السابقة من الرسائل 

 :العلمية للتعلقة بًتكيز البحث وىي كالتارل

  ٙ.(ٕٓٔٓ) نور القمرية -ٔ
األىداف َب ىذا البحث  ىو بناء األخبلق الكرمية 

البد ىو منهج وصفي. دل  نتائج ومنهج حبثها للمتعلمُت. 

                                                           
ىف بناء األخالق الكرمية لدى  معلم الدين اإلسالمينور القمرية،   ٙ

 ( م ٕٓٔٓ)، )مالنج: بقسم اللغة العربية وأدهبا رسالة علمية، ،ادلتعلمٌن
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 األهن ،اإلسبلمي أساليب التدريس اؼبناسبلدى معلم الدين 
 تسَت بناء األخبلق الكرمية.

 :ىي اغبلية والدراسة السابقة الدراسة بُت العبلقة
 وصفي  منهجان الباحث ستخدمت :والتشاب وجوه (ٔ
دور لى ع السابقة تركز الباحثة :االختبلف وجوه (ٕ

تركز الباحثة حاليا ُب . بناء األخبلق الكرميةاؼبعهد ُب 
 .ُب كتابة اإلسبلمية يو الًتبالقيم ربليل 

  ٚ(.ٕٕٔٓ)فولة ؿب  -ٕ
األىداف من ىذا البحث ىو بناء األخبلق الكرمية َب 

ج ومنهج حبثها ىو منه. ةنفس اؼبتعلم حىت يكون الصفة انفع
األخبلق أو الصفة اغبسنة أمر من وصفي. دل  نتائج أن 

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليتمم مكارم األخبلق َب ىذه الدنيا.

 :ىي اغبلية والدراسة السابقة الدراسة بُت العبلقة
  منهج وصفيان الباحث ستخدمت :والتشاب وجوه (ٔ

                                                           
ٚ
)مالنج: بقسم   رسالة علمية، ،والصفة يتربية العقيدة األخالقفولة، ؿب

 م ( ٕٕٔٓ، اللغة العربية وأدهبا
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ُب  ددور اؼبعهتركز الباحثة السابقة على  :االختبلف وجوه (ٕ
القيم حاليا ُب ربليل  . تركز الباحثةبناء األخبلق الكرمية

 .ُب كتاب م اإلسبلمية ةيو الًتب
 

  ٛ(.ٕٙٔٓ) دمحم إل     هام -ٖ
ة يو القيم الًتبيزيد األفق عن  األىداف من ىذا البحث

يعٍت   نتائج ومنهج حبثها ىو منهج وصفي. دل. اإلسبلمية
 . َب كتاب ديوانة اإلسبلمية يو القيم الًتبكان بعض 
 :ىي اغبلية والدراسة السابقة الدراسة بُت العبلقة
ة يو القيم الًتب ربليل عن حبث :والتشاب وجوه (ٔ

 ُب كتاب اإلسبلمية
البياانت من   الباحثَيصل  : االختبلف وجوه (ٕ

كتاب   البياانت منة الباحث كتاب ديوان. ربصل
 الربدةمدَية  قصيدة

                                                           
)سومطرة  علمية، رسالة، حتليل القيم الرتبوية ىف كتاب ديواندمحم إل     هام، ٛ

 م ( ٕٙٔٓ)، قسم تعليم اللغة العربيةبالشمالية: 
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  الثاىن فصلال
 اإلطار النظري

 

  الرتبية اإلسالمية - أ
 تعريف الرتبية -ٔ

الرّب: يطلق ُب  يرّب.-الًتبية اسم مشتق من ربّ 
ريب. الًتبية اصطبلحاً: 

ُ
دبر واؼب

ُ
اللغة على اؼبالك والسيد واؼب

لية تنمية ولائف اإلنسان جسمية وخلقية وعقلية ىي عم
. الًتبية عملية ٜحىت تكتمل من خبلل التثقيف والتدريب

هتدف إذل تربية اإلنسان الصاحل بتنمية طاقاتو اعبسمية 
والنفسية والعقلية والروحية يتجو هبا حنو األفضل واألكمل، 
و وهتدف كذلك إذل تنمية اجملتمع والنهوض هبا بتلبية حاجات

 ٓٔاؼبختلفة.

                                                           
9
ة للنشر األردن: دار اؼبسَت )، الرتبية والتعليم، دمحم حسن العمايرة 

ٖٗ .، ص(والتوزيع والطباعة

11
تطوير مناىج اللغة العربية وطرق ذواؽبادي بن اغباج بن أكدان،  

  ٖص. ، (ٕٓٔٓومية، امعة اإلسبلمية اغبك)ميدان: اعب تدريسو
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فالًتبية ىي عملية ليجعل اإلنسان كامبل وفاوبل، من 
اإلنسان ال يعرفون شيئا إرل اإلنسان عاؼبا وصاغبا، ابلًتبية 

 ميكن أن ينقذان ُب الدنيا وآلخرة.

 الرتبية اإلسالمية تعريف -ٕ
وقد تعدهدت تعريفات الُعلماء للًّتبية اإلسبلمّية،  

اإلنسان للحياة ُب الُدنيا واآلخرة،  ومنها تعريُفها أبهّنا ربضَت
ًتابطة اليت تنضبط بفكٍر 

ُ
ا اؼبفاىيم اؼب ومن تعريفاهتا: أهنه

وأساٍس واحد وتعتمد على مبادئ وأخبلق اإلسبلم، وتُبُت 
للفرد الطهريق الذي َيب عليو أن يسُلكو دبا يتوافق مع تلك 
قة اؼبفاىيم واؼببادئ، وجاء أيضًا ُب تعريفها: أهنا الطري

األفضل ُب التهعامل مع فطرة اإلنسان، وتعليمو بطريٍق ُمباشٍر 
وغَت ُمباشر، كالكلمة والُقدوة، بناًء على منهٍج ووسائل 

اإلنسان وتغيَته حنو األفضل،  زبت ُّ بتلك الطهريقة؛ لتوجيو
ا تربية الطفل ورعايتو بطريقٍة تكاملّيٍة  وكذلك ُعّرف : أبهنه

ناًء على مبادئ نّية والعقلّية والروحّية بتشمل صبيع جوانبو البد
 .اإلسبلم ونظرايتو
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فالًتبية اإلسبلمّية منهج ُمتكامل لرعاية اإلنسان 
وتربيتو على األخبلق اغبسنة، وتضمن لو التوازن والتوافق بُت 

 اغبياة الُدنيا واآلخرة. 

  أسس الرتبية اإلسالمية -ٖ
لًتبية يعد القرآن اؼبصدر األول واألساسي من مصادر ا

والسنة النبوية ىي اؼبصدر الثاشل بعد القرآن  ،اإلسبلمية
فاهلل تعاذل دل يًتك البشر على فطرهتم فقط، بل أرسل . الكرصل

إليهم الرسل على فًتات زمنية متقطعة؛ ليدعوىم إذل 
القرآن أبنو كتاب  توحيده، وحل ما أشكل عليهم، ويتميز

 ،وم ُمعينُتيام الساعة، وىو دل خيص  لقإذل ق عاَلمي
ة اإلسبلمّية تستقي منو.ولذلك كان  التصورات الًتبوي

نزل على نبّيو دمحم 
ُ
القرآن الكرصل ىو كبلم هللا تعاذل، اؼب

فتتح بسورة الفاربة، ملسو هيلع هللا ىلص، اؼبعجز بلفظو، اؼبتعب
ُ
د بتبلوتو، اؼب

نتهي بسورة الناس، اؼبكتوب ُب اؼبصاحف، واؼبنقول إلينا
ُ
 واؼب
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من قول، إذل النيب  ويفما أ يىوالسنة النبوية . ٔٔتواترابل
12أو فعل، أو تقرير، أو ِصفة َخلقية أو ُخلقية.

الًتبية اإلسبلمية ىي القرآن الكرصل والسنة  أسسف
قال  اؼبفاىيم األساسية للًتبية اإلسبلمية. الذان يبٌت النبوية

(. ٖٛ)األنعام:  َما فَ رهْطَنا َِب اْلِكٰتِب ِمْن َشْيءٍ : هللا تعاذل
تبُت ىذه اآلية أن مناقشة القرآن تغطي جوانب عديدة من 

 .الًتبية اغبياة، وكذلك تشمل فيها

 الرتبية اإلسالميةأىداف  -ٗ
للًتبية اإلسبلمية عديد من األىداف، ومنها ما 

 ٖٔأيٌب:

                                                           
11

 ،(ٕٙٓٓ، بَتوت: دار الكتب العلمية)، مجع القرآن، كرم الدليمي 
 .ٜٔ .ص

 بَتوت: دار الكتب)، ، تيسًن مصطلح احلديثالطحانؿبمود   ٕٔ
 .ٛٔ-ٚٔ .، ص(العلمية

رللة اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة اعبامعة اإلسبلمية ابؼبدينة النبوية،  ٖٔ
  ٖٕٔ-ٕٓٔنورة: موقع اعبامعة على اإلنًتن (، ص. ، ) اؼبدينة اؼبالنبوية
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بناء شخصية اؼبسلم الذي يؤمن ابهلل عّز وجل أبّن  (ٔ
ألرض إلعمارىا هللا خلقو للعبادة واستخلفو على ا

ومنع الفساد فيها، والسَت على طريق اغبق اباللتزام 
 وطاعة أوامر هللا تعاذل ومنهج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

ترسيخ عقيدة التوحيد أي أّن هللا وحده ال شريك  (ٕ
 لو، ومن يشرك فقد كفر.

إعداد فرد قادر على تطبيق العبادات من قول  (ٖ
اؽبدف األظبى من وفعل، وزبلق أبخبلق اغبميدة، ف

الًتبية اإلسبلمية ىو التعرف ابلشريعة اإلسبلمّية 
 والتخلق هبا لتحقيق أىداف الدنيوية واألخروية.

فكان ثبلثة أىداف من الًتبية اإلسبلمية ىي بناء 
شخصية اؼبسلم اؼبؤمن، وترسيخ عقيدة التوحيد، 

 وإعداد فرد قادر على تطبيق العبادات.
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 ميةمبادئ الرتبية اإلسال -٘
 ٗٔ:للًتبية اإلسبلمية عديد من اؼببادئ، ومنها ما أيٌب

 مبادئ التوازن (ٔ
يتشكل البشر عن طريق الًتبية اإلسبلمية اليت تلد 

 توازن اإلنسان، ومنها:
 اؼبادية والروحية (ٔ)

تشكل البشر من عنصرين ومها: اؼبادية 
والروحية. العنصر اؼبادية من األرض، كما 

َوَلَقْد : ٕٔجاء ُب سورة اؼبؤمنون اآلية 
ْن ِطُْتٍ  ْنَساَن ِمْن ُسٰلَلٍة مِّ . العنصر َخَلْقَنا ااْلِ

الروحية من هللا، كما جاء ُب سورة سجدة 
ٍب سوىو ونفخ فيو من روحو : ٜاآلية 

وجعل لكم السمع واالبصار واالفٕ دَةَۗ قليبل 
 .ما تشكرون

 
                                                           

14
الرايض:دار الفضيلة، )، ما معىن القيم اإلسالميةاعبيوشي، زين  

ٚٙ. صم(، ٕٕٔٓ
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 الدنيا واآلخرة (ٕ)
ووع اإلسبلم مبدأ التوازن بُت الدنيا 

وىذا يعٍت أن ينعكس ُب كل  واآلخرة،
 النشاط اليومية. 

 العقل والقلب  (ٖ)
وقد أعطى هللا العقل للبشر كوسيلة 
للتفكَت والقلب للشعور. قال هللا تعاذل: 
الذين يْذكرون اَّلله قياما وقعودا وعلى 
جنوهبم ويتفكرون ُب خلق السماوات 
واأْلرض ربنا ما خلْق  ىذا ابطبل 

آل عمران: )سبحانك فقنا عذاب النار 
ٜٔٔ) 

 األفراد واجملتمع (ٗ)
وفقا ؼبفهوم اإلسبلمي، البشر ىم 
ـبلوقات إجتماعية. ال ينبغي للفرد أن 
يفكر ُب نفسو وعائلتو فحسب، بل َيب 
عليو االنتباه إذل اجملتمع، وال ينبغي أيضا 
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على الفرد أن يفكر اجملتمع حىت نفسو 
وعائلتو. قال هللا تعاذل: اي أيها الذين آمنوا 

وا  أنفسكم وأىليكم انرا ... )التحرصل: ق
(. وقال هللا تعاذل: اي أيها الناس إان ٙ

وجعلناكم شعواب  خلقناكم من ذكر وأنثى
. إن أكرمكم عند هللا وقبائل لتعارفوا

أتقىكم إن هللا عليم خبَت. )سورة 
 (.ٖٔاغبجرات: 

 مبادئ تنمية اإلمكاانت  (ٕ
ة خلق هللا سبحانو وتعاذل إمكانية الداخلي

واػبارجية، اؼبادية والروحية ُب شخ . إمكاانت 
اؼبادية ىي اعبسد اؼبلموس اليت تطورت ُب اعبسم 
السليم. و إمكاانت الروحية ربتوي على العقل 
والقلب والنفس. ولكل ىذه اإلمكاانت وليفتها 
اػباصة. العقل لتفكَت، القلب لشعور، النفس 

 لتشجيع. والروح مصدر حياة اإلنسان. 
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 ئ تنمية ادلعرفةمباد (ٖ
"وعلم آدم األظباء كلها ٍب عروهم على 
اؼببلئكة فقال أنبئوشل أبظباء ىؤالء إن كنتم صدقُت" 

ىذه اآلية ىي األساس ُب تطوير  (.ٖٔ)البقرة: 
علوم االسبلم، هللا علم آدم عن العلم. بعد أن يعلم، 
اخترب هللا اؼببلئكة عن طريق طرح األسئلة عن أظباء 

ال لو اؼببلك: "سبحنك ال علم لنا إال الكائنات. فق
 (ٕٖما علمتنا إنك أن  العليم اغبكيم ")البقرة: 

وعبلوة على ذلك، قال هللا آدم، "قال اي آدم 
أنبئهم أبظبائهم فلما أنبأىم أبظبائهم قال أدل أقل لكم 
إشل أعلم غيب السماوات واأْلرض وأعلم ما تبدون 

. ٍب أمر هللا (ٖٖوما كنتم تكتمون" )سورة البقرة: 
كة اسجدوا  اؼببلئكة ليسجد آدم. "واذ قلنا للملىِٕ
الدم فسجدوا اال ابليسَۗ اىب واستكبَ رَ  وَكان من 

(. بناء على ىذا، فإن ٖٗالكفرين" )سورة البقرة: 
موقف العلم مهم جدا. قال هللا تعاذل: "وإذا قيل 
انشزوا فانشزوا يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين 
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علم درجات وهللا دبا تعملون خبَت )سورة أوتو ال
 (.ٔٔاجملادلة: 

ىي  من الًتبية اإلسبلمية مبادئ فكان ثبلثة
مبادئ ، و مبادئ تنمية اإلمكاانت، و مبادئ التوازن
 .تنمية اؼبعرفة

 

 قيم الرتبية اإلسالمية  -ٙ
القيم ىي القواعد اليت تقوم عليو اغبياة اإلنسانية 

ية. وقد وردت ُب القاموس وزبتلف هبا عن اغبياة اغبيوان
الًتبوي أبهّنا صفات ذات أمهية العتبارات نفسية أو 
 اجتماعية، وىي بشكل عام ُموجهات للسلوك والعمل.
فرو  العلم الذي يشكل خصوصا عن القيمة، مثال: 

ىذا الفكر يشكل عن قيمة  الفكر، األدب، اعبمال.
اغبقيقة، حىت ننال نظام الفكر الصحيح و اؼبرتب. 

دب يشكل عن قيمة اغبسنة، يعٌت عن أدب حسنة األ
اإلنسان َب اغبياة اليومية، اليت تتعلق بغَته. واعبمال ىو 
يشكل عن القيمة اعبمالية، إما اعبمال عن العادل أو 
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مشكلة ىذه " القيمة "  اعبمال الذي يصنع اإلنسان.
يدرس َب الفلسفة، أي لنيل حقيقة القيمة. فر  الفلسفة 

قيقة القيمة اكسيولوجيا. اكسيولوجيا الذي يدرس ح
يؤخذ من البلتينية، وىو أكسيوس ولغس؛ أكسيوس ىو 
قيمة، بينما لغس ىو معرفة. ذلك ىو علم اكسيولوجيا 

لقيم الًتبية اإلسبلمية عديد من التصنيفات، . ٘ٔالقيمة
 :ومنها ما أيٌب

 

تصنيف قيم الرتبية اإلسالمية عند اذلامشي وعبد  (ٔ
 السالم 

من اؽبامشي وعبد السبلم حسب ما صنف كل 
ورد ُب ندوة خرباء الًتبية اإلسبلمية، القيم الًتبوية 
على أساس النظرة اإلسبلمية لئلنسان وقسموىا على 
أقسام ثبلثة ىي: قيم متصلة بعبلقة اإلنسان بربو، 

                                                           
 مقارنة دراسة – اإلسالمية الرتبية فلسفة :الكيبلشل عرسان ماجد  ٘ٔ

 :األسرة مكتبة ،ادلعاصرة الرتبوية والفلسفات اإلسالمية الرتبية فلسفة بٌن
 ٚ .ص  بَتوت ،ٜٜٛٔ
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وقيم متصلة بعبلقة اإلنسان مع نفسو، وقيم متصلة 
ديدىا ُب بعبلقة اإلنسان مع االخرين، وقد ًب رب

 ٙٔس  نواحي ىي:
ويشمل، التوحيد، الصبلة، : انحية الروحي (ٔ)

 التقوى، اػبشية، الرجاء.
ويشمل، رعاية اعبسم، قوة : انحية البيولوجي (ٕ)

 اعبسم، االشبا ، عمران اغبياة، السعي للرزق.
ويشمل النشاط والتفكَت : انحية العقلي (ٖ)

 والتعلم والتعليم.
لروا واالمل ويشمل احملبة وا: انحية االنفعارل (ٗ)

 واالعتدال.
ويشمل األخوة والدعوة : انحية االجتماعي (٘)

 واؼبعاملة واؼبسؤولية والتعاون.

                                                           
16

: البناء القيمي للشخصية  اؽبامشي، عبد اغبميد وفاروق عبد السبلم  
، مكة ٕ، طكما ورد يف القران الكرمي، حبوث ندوة خرباء أسس الرتبية اإلسالمية

ٙٔٔ. اؼبكرمة، مركز البحوث الًتبوية والنفسية، ص
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انحية السلوكي: ويشمل اإلحسان واألمان  (ٙ)
 والصدق.

 تصنيف قيم الرتبية اإلسالمية عند أبو العينٌن  (ٕ
صنف أبو العينُت القيم الًتبوية اإلسبلمية ُب 

 ٚٔيتُت:القران الكرصل إذل الفئتُت اآلت
 القيم الروحية :اوالً 

وتتمثل ُب االميان ابهلل تعاذل واخبلص العبودية هلل 
 سبحانو وتعاذل.

 وقد قسمها على القسمُت اآلتيُت: :اثنياً 
وىي القيم اؼبتعلقة ابلفرد، قيم فردية،  ( أ

 :وتشتمل على
قيم عقلية: مثل العلم واغبق ُب  (ٔ)

 حياة اإلنسان.

                                                           
17

دينة اؼبنورة، مكتبة ، اؼبالقيم اإلسالمية والرتبيةأبو العينُت، علي خليل:  
.ٕٚ. ، صٜٛٛٔابراىيم اغبليب، 
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قيم أخبلقية: وتشتمل على قيمة  (ٕ)
لتقوى ومصدر ىذه القيم من ا

 عند هللا تعاذل.
قيم نفسية: وىي اليت تعكس  (ٖ)

 فكرة اإلنسان عن ذاتو.
قيم مادية: وىي القيم اػباصة  (ٗ)

ابألشياء اؼبادية مثل الطعام 
 واللباس وغَتىا.

قيم صبالية: وىي اليت تصور  (٘)
تقدير اإلنسان للجمال مثل 

 صبال الكون وصبال اإلنسان.
لقيم اؼبتعلقة وىي اقيم اجتماعية،  ( ب

بعبلقة الفرد بغَته كالزواج والعبلقات 
 األسرية واؼبساواة واالحًتام وغَتىا.
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 تصنيف قيم الرتبية اإلسالمية عند السويدي  (ٖ
صنف  السويدي القيم الًتبوية اذل ثبلثة ؿباور رئيسة 

 ٛٔىي:
 قيم تنظم عبلقة اإلنسان خبالقو (ٔ)

وتتمثل ابإلميان ابهلل ومبلئكتو وكتبو 
لو واليوم اآلخر وابلقدر خَته وشره، ودبحبة ورس

هللا تعاذل والرجو  أليو والتوبة لو واػبشية منو 
 والتوجو اليو ابلعبادة اػبالصة.

 قيم تنظم عبلقة اإلنسان مع نفسو (ٕ)
وتتمثل ُب الطهارة والنظافة واؼبسؤولية 

 والتعلم واالحتشام.
 قيم تنظم عبلقة اإلنسان بغَته (ٖ)

                                                           

  
تنمية القيم اخلاصة مبادة الرتبية اإلسالمية لدى السويدي، ووحة:  18

، الدوحة، دار الثقافة، ٔ، برانمج مقًتح، طتلميذات ادلرحلة اإلعدادية بدولة قطر
 .ٜٚ. صٜٜٛٔ



25 
 

 
 

والتضحية وحسن وتتمثل بقيم األخوة 
اػبلق والتعاون والرضبة واألمر ابؼبعروف والنهي 

 عن اؼبنكر.

من اآلراء السابقة تلخ  الباحثة أن قيم الًتبية اإلسبلمية 
 : أربعة أقسامتنقسم إذل 

 .عموداي مع هللا العقائدية الًتبوبة قيمال (ٔ)
فيذ العبلقات األفقية مع تن يةالشرعالًتبوية  قيم ال (ٕ)

 .اإلنسان
، ومها قسمُت ية إذلالشرعالًتبوية  قيم الم تنقس 

 عبادة ؿبضة و عبادة غَت ؿبضة.
 .األخبلقيةالًتبوية القيم  (ٖ)

ثبلثة أقسام،  إذل األخبلقيةالًتبوية القيم تنقسم 
تنظم عبلقة اإلنسان مع  اليت خبلقيةاألقيم وىي ال
اإلنسان عبلقة  تنظم اليت خبلقيةاألقيم وال، نفسو
تنظم عبلقة اإلنسان  اليت خبلقيةاألقيم ، والخبالقو

 .غَتهب
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 القيم الًتبوية الصحية.  (ٗ)
 
 

 كتاب قصيدة مدحية الربدة - ب
كتاب )مؤلف   سًنة موجزة عن اإلمام البوصًني -ٔ

 قصيدة مدحية الربدة(

ىو دمحم بن سعيد بن ضباد بن  االسم الكامل
الصنهاجي البوصَتي اؼبصري، شرف الدين، أبو عبد هللا. 

( إحدى قرى بٍت سويف من صعيد مصر ولد بقرية )دالص
م (. نشأ البوصَتي بقرية )بوصَت(،  2۲2۱ى  )  ٛٓٙسنة 

تلقى البوصَتي العلم منذ نعومة ألفاره، فحفظ القرآن ُب 
  ٜٔالطفولو.

ٍب انتقل البوصَتي إذل القاىرة. ىناك درس أنواًعا 
ـبتلفة من اؼبعرفة الدينية والقواعد واألدب والتاريخ. كما 

ع العديد من العلماء اؼبشهورين ُب ذلك الوق . ومن درس م
                                                           

 .wikipedia.org/wikihttps://arالبوصَتي، متا  على ويكيبيداي،  ٜٔ 
ٕٕٕٓ/ٕ/ٜٔاتريخ الدخول 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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بينهم الشيخ علي بن أضبد بن أيب بكر، والشيخ عمر بن 
شيخ عيسى، والشيخ صبال الدين بن يوسف بن إظباعيل 
األنبلي، والشيخ عز الدين أبو عمر عبد. عزيز بن بدر 
الدين اؼبكروف بن ابن جامع، الشيخ عتاقي بن حاًب، 

بن أضبد بن عبد. وحيد التنوىكي الربىان  الشيخ إبراىيم
السيامي، والشيخ أبو فضلو العراقي، والشيخ أضبد بن علي 
، بن دمحم )ابن حجر العسقبلشل(، والشيخ أبو العباس اؼبرسي 

 وغَته

ى  )  ٜٙٙتوُب اإلمام البوصَتي ابإلسكندرية سنة 
عاًما. ودفن ُب مسجده، يقع  ٚٛم ( عن عمر بلغ  ٜٕٙٔ
جهة جامع سيدي أيب العباس اؼبرسي، فجاور اإلمام ُب موا

البوصَتي أستاذه أاب العباس ُب حياتو وبعد فباتو، روي هللا 
 تعاذل عنهما.
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ترك البوصَتي عدًدا كبَتًا من القصائد واألشعار 
وّمها ديوانو الشعري الذي حققو "دمحم سيد كيبلشل"، وطُبع 

 ٕٓم(، منها: ٜ٘٘ٔى / ٖٗٚٔابلقاىرة سنة )

 الربدة. قصيدة  (ٔ
 القصيدة اؽبمزية.  (ٕ
 القصيدة اؼبضرية.  (ٖ
 قصيدة ذخر اؼبعاد. (ٗ
 

 كتاب قصيدة مدحية الربدة ومضمونو  أتليف خلفية -ٕ
ُب . و لفية أتليف ىذا الكتاب ىو لقراءة مسلمُتخ

ىذا الكتاب، ال توجد قيصدة الربدة فقط، ولكن ىناك 
دة أيًضا بعض القصائد الشائعة، ومنها: قصيدة مضرية، قصي

إؽبى نسألك، قصيدة الصبلة دائم، قصيدة لقطب االرشاد، 
القصيدة للحبيب عبدهللا بن علوي اغبداد، قصيدة ايسيدي 
ايرسول هللا، قصيدة ايتواب، قصيدة رب فانفعنا، قصيدة 

                                                           

 .wikipedia.org/wikihttps://arالبوصَتي، متا  على ويكيبيداي،  ٕٓ 
ٕٕٕٓ/ٕ/ٜٔاتريخ الدخول 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ألف صلى هللا، قصيدة ايرب مكة، قصيدة أالاي هللا بنظرة، 
نتوسل  قصيدة ايرب السماء، قصيدة ايحنان ايمنان، قصيدة

ابغببابو، قصيدة اي هللا اطلبك قصيدة رب فاجعل ؾبتمعنا. 
وكان ُب ىذا الكتاب أيًضا ؾبموعة الراتب واألوراد، ومنها 
الراتب اؼببارك، راتب اغببيب أيب بكر، راتب العطاس راتب 

 ٕٔاغبداد،  ورد اللطيف، ورد الشكران.
 

 لكتابة قصيدة الربدة أسباب خاصة -ٖ
كثَتة، و إمنا الباحثة ربدد   ُب ىذا الكتاب قصائد
القصيدة قد اشتهر عند  هوىذ ،البحث ىنا َب قصيدة الربدة

ؾبتمعنا بيد أهنم دل يفهموا ما فيها من القيم الًتبوية و 
لكتابة قصيدة الربدة.  وىناك أسباب خاصة النصائح النافعة.

َتي أصاب مرض الشلل ال ذات مرة، كان اإلمام البوص
تعب لتداوى أبنوا  الدواء من  رك جسده،يقدر أن َي

 األطباء وأىل الصحة، ولكن دل يتغَت.

                                                           
21

، مكتبة جاىااي ، سورابايقصيدة مدحية الربدة، اإلمام البوصَتي 
ٖٛٔعلمو، ص. 
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ٍب َيرب عبعل قصيدة واحدة طلب بربكة ثناء رسول 
هللا وجد الشفاء من هللا، عندما وصل َب كلمة "فمبلغ العلم 

حلمو، وقال: "أكمل بي  فيو أنو بشر" ٍب رأى النيب ُب 
ك النيب وجو عبملة: "وأنو خَت خلق كلهم". ٍب حالشعر اب

البوصَتي، ٍب خلع رداءه ولبسو ُب جسد البوصَتي.  عندما 
 استيقظ من حلمو تعاَب على الفور من شلو.
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 الثالــث فصلال
 البحث إجراءات

 

 البحث  منهج - أ
 وى البحث ذاؽب الباحثة وتستعمل الذي البحث منهج إنّ 

 قصدب معاصرة بظهارة يرتبط منهج وىو . ربليلي وصفي منهج
 اكتشاف ؿباولةو  اىومقدار  العبلقة وتوويح َتىاوتفس وصفها

أسلوب الذي ىو  ،دشأر  . قالرىالظا وراء الكامنة األسباب
َياول إعطاء التصوير أو إعطاء الظواىر كما َيدث َب ىذا 

تصوير الشيء وتفتيش يهدف األسلوب الوصفي  .العصر
 ٕٕأسباب من الظواىر اؼبعينة.

 مصدر البياانت  - ب
: ا، مهقسمُتالبحث إذل  ُب ىذا بياانتالم مصدر قسني
 ةصل الباحثرب ؼبصادر األولية،. ادر الثانويةواؼبص در األوليةاؼبص
 .الربدة لئلمام البوصَتيتحليل القيم الًتبوية ُب كتاب ببياانت ال

                                                           
 السلوكية، العلوم يف البحث إل ادلدخل العساف، ضبد بن صاحل  ٕٕ

 ٜٓٛٔ  ص ،)م ٕٓٓٓالعبيكان، الدكتبة: الرايض(
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البياانت من الكتب  ةصل الباحثرب، در الثانويةوأما اؼبص
، دبحتوى اؼبواد اليت يتعلقؼبواقع وا واجملبلت والدورايت واؼبقاالت

تنمية كتاب ،  العينُت يبأل القيم اإلسبلمية والًتبية: كتاب منها
 الًتبية فلسفة، لسويديل القيم اػباصة دبادة الًتبية اإلسبلمية

 .الكيبلشل عرسان اجدؼب اإلسبلمية
 مجع البياانت ةقيطر  - ج

ىي  صبع البياانت اؼبستخدمة ُب ىذا البحث طريقة
بصورة  ئق ىي طريقة ُب حبث عن بياانتالواث .الواثئق طريقة

ىذه . ٖٕوغَتىا الت واعبرائد والرسائلوالكتب واجملا السجبلت
 َب اإلسبلمية القيم الًتبوية الطريقة مستخدمة لنيل البياانت عن

 .ئلمام البوصَتيلالربدة قصيدة مدَية كتاب 
 حتليل البياانت طريقة - د

مة ُب ىذا البحث ىو ربليل البياانت اؼبستخد ةقيطر 
 عطاءإل ربليل احملتوى يهدف )ربليل اؼبضمون(. ربليل احملتوى

 بحثال ا ىذُب .اغبقائقتقدصل ول ،ةديداعب ثقافةالفتح لاؼبعرفة، و 
                                                           

23
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231 
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من توى يتضمن احملربليل  اإلحصاء. غَت ربليل ةالباحثستخدم ت
 ٕٗ،كما يلي:إجراءات ؿبددة ؼبعاعبة البياانت العلمية

 البياانت للتحليل. ذبهيز وإعداد .ٔ
 البياانت. كل قراءة   .ٕ
  البياانت اؼبوجودة فيصنت .ٖ
 صف البياانت. و  .ٗ
 استخبلص النتائج .٘

 

 


 

 

 
                                                           

24
ٜٜٓص. ...،  البحث إل ادلدخل ساف،الع ضبد بن صاحل 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 

فوجدت  الباحثة قصيدة الربدة لئلمام البوصَتي تقرأبعد 
 الًتبوية اإلسبلمية، منها: الباحثة بعض القيم

 يةالقيم الرتبوية العقائد - أ
 ، وىي:قيم الًتبوية العقائديةال ومن

 الرجاء ابهلل (ٔ
 العقائديةتوي على القيمة اليت رب العبارة الربدة ُب قصيدة

 :، وىيرجاء ابهللىي 
 

 َلَعلَّ َرْْحََة َرّبِّ ِحٌْنَ يـَْقِسُمَها
 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 

 )لعل(: حرف ترج
 : اظبها )رضبة(
 : مضاف إليو )ريب(
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  : لرف زمان)حُت(
 .)يقسمها(: ف ع ل وف اع ل ومفع ول ب و

 

 ) تفسًن الكلمات (
 

 . )لعل رضبة(: أي أرجو أن تكون رضبة ريب
 : أي خالقي ومربيٍت. )ريب(

 : أي عند القسمة)حُت يقسمها(
 

 ) الشرح ( 
ل ع ل  واؼبتكلم من ىذه العبارة ىمقصود وجدت الباحثة أن 

ذنوب ه م ي وم القيام ة حُت  ال يت تن ال ال ع ص اة وتسًت ورضب ة رب 
أما أتٌب أقسمها ُب العظم والصغر على قدر العصيان.  .يقسمها

ال َيوز ، الرجاء ابهللالقيمة الًتبوية اإلسبلمية من ىذا البي  ىي 
ُب هللا  رجويإذا كان ىناك من  .بغَت هللاو يرجو للمسلم أن يؤمن 

أن يستسلم ب على اؼبرء َي .إن شاء هللا انفور شعر سيفقط، ف
و عكس ما كل شؤونو إذل هللا. حىت لو كان ما حصل علي  رجووي
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كما ، يكفي هللا تعاذل سبحانو.  البشر إذل يرجو َيوز أنيريد. ال 
 (.ٛ)(بغَ ارْ فَ  كَ بِّ  رَ ذَل إِ وَ )الشرح:  قال هللا ُب سورة

 

 هللااإلميان ابلرسول  (ٕ
 ىي العقائديةتوي على القيمة العبارة اليت ربقصيدة تلك ُب 

 :، وىيإميان ابلرسول هللا
 

 ى َشَفاَعُتوُ ُىَو احلَِبْيُب الَِّذْي تـُْرجَ 
 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 )ىو(: مبت دأ، والضم َت راج ع إذل )دمحم(  

 .)اغببيب(: خرب
 . )الذي(: نع  ل  )اغببيب(

 : فعل مضار  مبٍت للمجهول (یترج)
 .و(: انئب الفاعل وىو مضاف، واؽباء مضاف إليتو)شفاع
 .ابإلوافة ورة، والعائد اؽباء اجملر صلة ) الذي (واعبملة 

 

 ) تفسًن الكلمات (
 ألن و أعظ م م ح  ب هللا ،ىو اغببيب(: أي احملب وب هللا)
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 .  ) الذي ترجى(: أي تؤمل
 : الشفاعة ىي طلب أو سؤال للغَت.)شفاعتو(

 

 ) الشرح (
 ى ووجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة 

ؤمنُت الذين ال ذي تؤم ن ش فاعتو يوم القيام ة للم نا دمحماغببي ب
 ع أن شفاعتو وإمن ا ع ب ر ب ال رج اء ى ن ا م. توَيتاجون إذل اؼبساعد

، إشارة إذل أنو ال ينبغي لئلنسان أن ينهمك ُب اؼبعاصي مؤكدة
 ، لذلك َيبَيب على اؼبسلم اإلميان ابهلل .ويت ك ل ع ل ى شفاعتو

، ألن النيب دمحم نبينا دمحم منهم، رسول هللاميع أيًضا اإلميان جبعلينا 
َا )كما قال هللا ُب سورة البقرة:  ىو حبيب هللا. وُل دِب َن الرهُس آَم

ِو  ِت َك ِئ بَل َن اِبَّللهِ َوَم وَن ۚ ُكلٌّ آَم ُن ْؤِم ُم ْل ْن َربِِّو َوا ِو ِم ْي َل ِزَل ِإ ْن ُأ
رُِّق ب َ  َف ِو اَل نُ  ِل ِو َوُرُس ِب ُت وا وَُك اُل ِو ۚ َوَق ِل ْن ُرُس ٍد ِم َح ُْتَ َأ

ِصَتُ  َم َك اْل ْي َل ا َوِإ َك َرب هَن َراَن ْف ا   ُغ َن ْع َط ا َوَأ َن ْع ال  (.ٕ٘ٛ()ظبَِ
حىت يؤمن أبنبياء هللا ورسلو صبيعاً ويؤكد أن هللا  الناسإميان يصح 

قد أرسلهم للهداية واإلرشاد وإخراج الناس من الظلمات إذل نور. 
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م ما أنزل هللا ؽبم اغبق د على أهنم نقلوا إليهوال بد من التأكي
 ، وأهنم قد جاىدوا ُب سبيل هللا.والكمال

عن إميان ابلرسول هللا  العقائديةالقيمة فوجدت الباحثة أيضا 
 ُب البي  اؼبذكرة أدانه:

 

رَاٍن ِبِذْي َس    لَ  مٍ     َدمِ َمَزْجَ  َدْمًعا َجَرْي ِمْن ُمْقَلٍة بِ   أَِمْن َتذَكُِّر ِجي ْ
 َوأَْوَمَض اْلبَ ْرُق ُبْ اْلَضَمآِء ِمْن ِإَو مِ  أَْم َىبهِ  الرِّْيُح ِمْن تِْلَقاِء َكاِلَم   ٍة 
نَ ْيَك ِإْن قُ ْلَ  اْكُفَفا مَهَتَ  ا  َوَما ِلَقْلِبَك ِإْن قُ ْلَ  اْسَتِفْق يَِه     مِ  َفَما ِلَعي ْ
 َما بَ ُْتَ ُمْنَسِجٍم ِمْنُو َومْضطَ    رِمِ  أََيََسُب الصهبُّ َأنه اغْبُبه ُمْنَكت   ِمٌ 

 َوالَ أَرْقَ  ِلذِْكِر اْلَباِن َواْلَعل َ   مِ  َلْواَل اؽْبََوى دلَْ تُرِْق َدْمعاً َعَلي طَ َلٍل  
ْمِع َوالسه   َقمِ  َفَكْيَف تُ ْنِكُر ُحباًّ بَ ْعَد َما َش  ِهَدْت   بِِو َعَلْيَك ُعُدْوُل الده

رٍَة وهَو  ًٌت َوأَثْ َبَ  ا ْيَك َواْلَعنَ    مِ  ْلَوْجُد َخطهْي َعب ْ  ِمْثَل اْلبَ َهارِِم َعَلى َخده
 َواغْبُّب يَ ْعًَتُِض الّلّذاَت اِبَللَ      مِ  نَ َعْم َسَرى طَْيُف َمْن َأْىَوى فََأّرَقٍِت  
 أَْنَصْفَ  دَلْ تَ ُلمِ  ِمٍّت ِإلَْيَك َوَلوْ   اَي اَل ئِِمي ُب اؽبََوى الُعْذرِيِّ َمْعِذرًَة 

 َعِن اْلِوَشاِة َوالَ َداِئْي دبُْنَحِس  مِ   َعَدْتَك َح   الِ ي اَلِسرِّْي دبُْسَتًتٍ  
اِل ُب َصَممِ    ؿَبّْضَتٍِت النُّْصَح َلِكْن لهْسُ  َأظْبَُعوُ   إّن اغبُِبه َعِن الُعذه

 الّشْيُب أَبْ َعُد ُب ُنْصِح َعِن الت َُّهمِ وَ   ِإسلِّ ات هَهْمُ  َنِصْيَح الّشْيِب ُب َعَذرل 
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ؿببة اؼبتكلم للنيب دمحم. تووح عن  ومن ىذه األبيات
فبل يكمل  ،بة النيبافًتض هللُا على كلِّ مسلم ومسلمة ؿب

احملبة الكاملة، اليت تُ َقدهم على  دبحبتواإلميان الواجب إاله 
 .ؿببة اؼبخلوقَُت كلهم

  اإلميان بكتب هللا (ٖ
ىي  العقائديةتوي على القيمة العبارة اليت ربقصيدة لك تُب 

 :، وىيهللا كتبإميان ب

 ااَيُت َحقٍّ ِمَن الرَّْْحِن زُلَْدثَةٌ 
 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 

 . حق(: مبتدأ ومضاف إليو تايآ)
 )من الرضبن(: جار وؾبرور خرب أول. 

 .)ؿبدثة(: خرب اثن
 

 ) تفسًن الكلمات (
 

 . القرآن: صبع آية من (تايآ)
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 . أبهنا حق تايآ ملسو هيلع هللا ىلص: أي من معجزاتو )حق(
 . )من الرضبن(: أي من عند الرضبن

يهم من تأيدثة(: أي إنزاؽب ا، أخ ذا م ن ق ول و تع اذل: ) وما ؿب)
 .نزلأي كتاب م( ٘الشعراء :( )ذكر من الرضبن ؿبدث

 

 ) الشرح (
من : ى ووجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة 

 .حق من عند الرضبن، وىي القرآن الكرصل تايآ ملسو هيلع هللا ىلصزاتو معج
. القرآن الكرصل، أحدىا َيب على اؼبسلم اإلميان بكتب هللا

التأكيد على أن هللا سبحانو وتعاذل أنزل إلميان بكتاب هللا يعٍت ا
 على رسلو كتبًا ربتوي على نواىيو وأوامره ووعوده وهتديداتو.

، حىت مييز بُت اػبَت والشر، ليبلوينبغي لئلنسان أن َيعل القرآن د
كما قال هللا ُب سورة النساء:  واغبرام. بللواغبق والباطل، واغب

اَي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا آِمُنوا اِبَّللِه َوَرُسولِِو َواْلِكَتاِب الهِذي نَ زهَل َعَلٰى )
ُفْر اِبَّللِه َوَمبَلِئَكِتِو َرُسولِِو َواْلِكَتاِب الهِذي أَنْ َزَل ِمْن قَ ْبُل ۚ َوَمْن َيكْ 
 (.ٖٙٔ()وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليَ ْوِم اآْلِخِر فَ َقْد َوله َوبَلاًل بَِعيًدا
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 القيم الرتبوية الشرعية - ب
 ؿبضةعبادة إذل قسمُت،  القيم الًتبوية الشرعيةينقسم 

  بصفة وىيئة اليت اختص ىي العبادة احملضة. ؿبضةوغَت 
اليت يشًتك  ىيالعبادة غَت احملضة . أما معينة عند اؼبسلمُت
، أو اليت يفعلها اؼبسلم عادة من غَت فيها اؼبسلم مع غَته

 ٕ٘.موجب شرعي
 

 ضةاحملعبادة ال -ٔ
 (التهجد) يلالصالة  (ٔ

 الشرعيةتوي على القيمة العبارة اليت ربقصيدة تلك ُب 
 :)التهجد(، وىي ىي صبلة اليل

 

 َل إِ  مَ اَل ا الظَّ يَ حْ أَ  نْ مَ  ةَ نَّ سُ  تُ مْ لَ ظَ 
 مِ رَ وَ  ـنْ مِ  ـرَّ الـض   ـاهُ مَ دَ قَ  تْ كَ تَ اشْ  نِ أَ 

 
 

                                                           
25

، متا  على العبادة احملضة وغًن احملضة ،أبو بكر 
https://web.facebook.com/dr.ab.sh/posts  ٖاتريخ الدخول/ٙ/ٕٕٕٓ 



https://web.facebook.com/dr.ab.sh/posts
https://web.facebook.com/dr.ab.sh/posts
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 ) اإلعراب ادلوجز (
 )للم (: فعل وفاعل.

 )سنة(: مفعول بو. 
 )من(: موصول اظبي، وىي مضاف إليو. 

)أحيا الظبلم(: ف ع ل وف اعل ومفع ول ب و، واعبمل ة ص ل ة )من(، 
 وعائدىا فاعل )أحيا( اؼبستًت فيو.

 حرف جر. )إذل(: 
)أن( بفت ح اؽبم زة وسكون الن ون وكسرت اللتق اء الس اكنُت: 

 موصول حرُب. 
 )اشتك  قدماه( : فعل وفاعل، وىو صلة )أن(. 

 )الضر( بضم الضاد وتشديدىا: مفعول بو. 
 )م ن ورم(: ج ار وؾب   رور

 

 ) تفسًن الكلمات (
 )للم (: دبعٌت ترك .

ُب اػبَت والشر، وُب الشر : ما )سنة(: السنة ُب اللغة: الطريقة 
 من قول أو فعل أو تقرير. ملسو هيلع هللا ىلص أثر عن النيب 
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 )من أحيا الظبلم(: أي م ن أن ار ال ل ي ل اؼبظل م ب الصبلة 
 )إذل أن اشتك (: أي إذل أن لهرت الشكاية 
 )قدماه(: القدم طرف الرجل فبا يلي األصابع 

 )الضر(: األدل واؽبزال 
اخ العضو، واؼبقصود ىنا زايدة اللحم ُب )من ورم(: الورم ىو انتف

ملسو هيلع هللا ىلص اعبسم على غَت اقتضاء طبيعي والذي سبب تورم قدميو 
 الشريفتُت قيامو الطويل.

 

 ) الشرح (
للم  وجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة ىو

ومنها: صبلة الليل، وىي صبلة التهجد ُب . سنتو أو ترك متكلم
ان النيب يصلي طوال الليل حىت تورم  الثلث األخَت من الليل. ك

فف ي ى ذا ال ب ي   تنبي و ع ل ى ك ث رة ع ب ادت و وغلب ة ط اعت و قدميو. 
م ع أن هللا قد غفر لو ما تقدم من ذنبو وما أتخر فق د روي ع ن 

ملسو هيلع هللا ىلص السيدة عائش ة روي هللا عن ه ا أن ها ق ال : )كان رسول هللا 
ه، فقل   ل و: اي رسول هللا، إذا صلى ق ام ح ت ى تتفط ر رج بل
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أتصنع ىذا وقد غفر لك هللا ما تقدم من ذنب ك وم ا ت أخر؟ 
 ٕٙ(.متفق عليو)فقال: اي عائشة، أفبل أكون عبدا شكوراً 

 األمر ألداءىي  لشرعية من ىذه العبارةأما القيمة الًتبوية ا
كما قال هللا تعاذل ُب سورة   ، مثل صبلة التهجد.عبادة السنة

ْن اء: )االسر  ٰى َأ َس َك َع ًة َل َل ِف ِو اَن ْد ِب جه َه تَ  ِل فَ  َن اللهْي َوِم
ا وًد ا ؿَبُْم اًم َق َك َربَُّك َم َث َع بْ  ترك عبادة  وزال َي (.ٜٚ()يَ 

ألن عبادة السنة تتمم  ،سيما العبادة الواجبةالسنة، وال
 :واجبة. من أمثلة العبادة الواجبة، ومنهاالعبادة ال

أمثلة من عبادة  أماوالزكاة.وصوم شهر رمضان،  ،الصبلة
صبلة التهجد، وصبلة الضحى، وصوم  :، ومنهاالسنة

 .، وغَتىا، واألكل ابليد اليمٌتلنومالسنة، والوووء قبل ا
 

 ضةاحملعبادة غًن ال -ٕ
 إل هللا  الدعوة (ٔ

ىي  الشرعيةتوي على القيمة العبارة اليت ربقصيدة تلك ُب 
 :، وىيدعوة إذل هللا

                                                           
 ٛٓٓٚ/ٓٙٗٗصحيح البخاري، رقم اغبديث:  نظر إذلا  ٕٙ
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 ـوِ بِ  نَ وْ كُ سِ مْ تَ سْ مُ الْ فَ   هللاِ َل ا إِ عَ دَ 
 ـمِ صِ فَ نْـ مُ  ـرِ ـيْ غَ  لٍ بْـ حبَ  نَ وْ كُ سِ مْ تَ سْ مُ 

 

 ) اإلعراب ادلوجز (
)دعا(: فعل، وفاعلو مستًت فيو جوازا تقديره ىو، ويعود على 

 ملسو هيلع هللا ىلص. النيب 
 )إذل هللا(: جار وؾبرور 

 )فاؼبستمسكون(: مبتدأ. 
 )بو(: جار وؾبرور 

 )مستمسكون(: خ رب اؼببت دأ. 
 )حبب ل(: بفت ح ال ح اء وس ك ون الب اء: ج ار وؾبرور 

 )غَت(: نع  ل  )حبل( ؾبرور، وىي مضاف 
 )منفصم(: مضاف إليو

 

 ) تفسًن الكلمات (
 

 )دعا إذل هللا(: أي دعا إذل دي ن هللا 
 )فاؼبستمسكون(: فاؼبعتصمون 
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 )بو(: دبا دعا إليو. 
راد من اغببل )مستمسكون حببل(: أي معتصمون بعهد هللا، واؼب

 ىنا السبب 
ْن  })غَت منفصم(: مأخوذة إنفصم ينفصم، قال تعاذل:  َم َف

ِد  َق ْن اِبَّللهِ فَ  ْؤِم  ُ وِت َوي لطهاُغ ْر اِب ُف ْك َي
اَم  َص ِف ْن ٰى اَل ا َق ُوثْ  ْرَوِة اْل ُع ْل َك اِب َس ْم َت اْس

َا{  (ٕٙ٘)البقرة:  .ؽَب
 

 ) الشرح (
 دع اىو ارة وجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العب

إذل طاع ة هللا وامتث ال أوام ره، وى داى م إذل  أمتو رسول هللا
س نتو. فم ن سبسك دبا جاء بو فقد سبلم، وأمرى م ب اتب ا  اإل

 سبس ك حبب ل ل ي س ل و انفصام وال انقطا . 
ىي تقع ُب  ىذه العبارةمن  أما القيمة الًتبوية الشرعية

َوْلتُكِن  تعاذل ُب سورة آل عمران: ". قال هللادعا إذل هللاالكلمة " 
َهْوَن َعِن  ِمْنُكْم اُمهُة َيْدُعْوَن ِاذَل اػَبَْتِ َوأَيُْمُرْوَن اِبْلَمْعُرْوِف َويَ ن ْ

ُب اآلية السابقة نستنتج  .(ٗٓٔ)اْلُمْنَكِر َوأُْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُهْونَ 
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، إذل اػبَت دعاوىو  أن هللا نصح اؼبسلمُت ابلدعوة إذل دين هللا.
 ومنع كل السيئات.

 زلبة القوم (ٕ
ىي  الشرعيةتوي على القيمة العبارة اليت ربقصيدة تلك ُب 

 :، وىيؿببة القوم
 

 ـوِ بِ  لُ ـوْ ـقُ ـعُ ا الْ يَـ عْ ا تَـ ا مبَِ نَّ حِ تَ ميَْ  ـمْ لَ 
 مِ نَِ  ـمْ لَ وَ  ـبْ تَ ـرْ نَ  ـمْ ـلَ ا فَ نَـ يْ لَ عَ  اصً رْ حَ 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 م. )دل(: حرف نفي وجز 

 )ميتحنا(: فعل وفاعل ومفعول بو. 
 )دبا(: جار وؾبرور، و )ما( موصول اظبي. 

 )تعيا(: فعل مضار  
 )العقول(: فاعل )تعّيا( 

)بو(: ج ار وؾبرور. واعبمل ة ص ل ة )ما(. وعائدىا اؽباء اليت جرت 
 ابلباء 

 )حرصاً(: مفعول ألجلو.
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 )علينا(: جار وؾبرور 
 )فلم(: حرف جزم. 

 ؾبزوم ب  )دل(.  )ترتب(:
)ول م ن هم(: ال واو ح رف ع ط ف، و )ل م(: ح  رف ج     زم، و )هنم( 

 : ؾبزوم . واعبملة معطوفة على ما قبلها.
 

 ) تفسًن الكلمات (
 )دل ميتحنا(: دل خيتربان ُب التكليف 

 )دبا تعيا(: دبا تكل وتعجز 
 اسد. )العقول(: صبع عقل، وىو قوة مييز هبا بُت اؼبصاحل واؼبف

 )بو(: أي بسببو. 
)حرصا علينا(: ألج ل ح رص و ع ل ى ىدايتن ا، واغب رص عل ى 

 الشيء شدة الرغبة فيو. 
 )فلم نرتب(: دل نشك دبا يلقى إلينا. 

 )ول م هنم(: أي دل نتحَت.
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 ) الشرح (
  كان  ىووجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة 

رسول دل خيتربان بشيء تعج ز الجًدا.  ؿببة النيب دمحم لقومو عميقة
ة رغبت و ُب ىدايتن ا، ف ل م ن ًتدد بو، ودل نتحَت ع ن و عقولن ا؛ لش د

كما قال رسول هللا: َواَل ُتَكلُِّفوُىْم َما يَ ْغِلبُ ُهْم، فَِإْن َكلهْفُتُموُىْم .فيو
أما القيمة الًتبوية الشرعية من ىذه . ٕٚخباري( )رواه َفَأِعيُنوُىمْ 
ىذا ال ". العقول دبا تعيا دل ميتحناىي تقع ُب اعبملة " العبارة

. حياتنا مع اآلخرين ُب، بل ينطبق أيًضا فقط مرينطبق على اآل
 .منعنا رسول هللا من اختبار أشخاص آخرين دبا يتجاوز قدراهتم

كما قال هللا   ال يثقل هللا عباده أبًدا عن حدود طاقات عباده.
((. ٕٙٛ)اَل ُيَكلُِّف ٱَّللهُ نَ ْفًسا ِإاله ُوْسَعَها: )تعاذل ُب سورة البقرة

 .عباد هللا ال ينبغي لنا أن نثقل أو منتحن اآلخرينك، حنن  لذلك
ن البشر ىم األفراد واجملتمع، أل ووع اإلسبلم مبدأ التوازن بُتو 

 جتماعية.اؼبخلوقات اإل
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ٜٕإذل صحيح البخاري، رقم اغبديث: انظر  
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 القيم الرتبوية األخالقية  -ج

 ظم عالقة اإلنسان مع نفسوخالقية ال ي تناألقيم ال -ٔ
، خبلقية اليت تنظم عبلقة اإلنسان مع نفسواألقيم ال ومن
 وىي:

 الشهوة السيطرة على (ٔ
 توي على القيمةالعبارة اليت ربقصيدة تلك ُب 
 :، وىيسيطرة على الشهوةىي  األخبلقية

 

 وُ يَـ لِّ وَ تُـ  نْ أَ  رْ ـاذِ حَ ـا وَ اىَ وَ ىَ  فْ رِ اصْ فَ 
 ـمِ صِ يَ  وْ أَ  ـمِ ـصْ ى يُ َـّ لوَ ـا تَـ ى مَ ـوَ اذلَ  نَّ إِ 

 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 )فاصرف(: فعل أمر، وفاعلو ومَت مستًت.

 )ىواىا(: مفعول بو.
 )وحاذر(: فعل أمر.

 )أن( بفتح اؽبمزة وسكون النون: حرف مصدري ونصب.
 )توليو(: فعل مضار  منصوب ب  )أن( 
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 )إن( بكسر اؽبمزة وتشديد النون: حرف توكيد ونصب.
 اظبها. )اؽبوى(:

 )ما(: اسم شرط 
 )توذل(: فعل ماض 

 )يصم أو يصم(: جواب الشرط.
 

 ) تفسًن الكلمات ( 
)فاصرف ىواى ا(: أي أمس ك ع ن ان ال ن ف س واص رف ى واى ا من 

 طلب اللذات. 
 )وحاذر(: دبعٌت احذر. 

 )أن توليو(: أي أن ذبعلو مسَتك كما تريد، وتؤمره عليك. 
 فس )إن اؽبوى(: أي ىوى الن

 )ما توذل(: أي ما صار واليا على اؼبرء. 
 )يصم( بضم الياء وسكون الصاد: دبعٌت يقتل 

 )أو يصم( بفتح الياء وكسر الصاد: دبعٌت يعيب.
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 ) الشرح (
ىو وجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة 

اصرف ىوى النفس؛ ألن اتباعها سبب ُب الضبلل والبعد عن 
اَك }قال هللا تعاذل: كما  اغبضرة اإلؽبية. َن ْل َع انه َج اُووُد ِإ اَي َد

ِع  تهِب غْبَقِّ َواَل تَ  ُْتَ النهاِس اِب ْم بَ  ُك اْح ًة ُِب اأْلَْرِض َف يَف ِل َخ
ْن  لُّوَن َع ِض يَن َي نه الهِذ يِل اَّللهِ ۚ ِإ ِب ْن َس لهَك َع ِض ُي ََوٰى فَ  اؽْب

سُ  َا َن يٌد دِب ِد اٌب َش َذ ُْم َع يِل اَّللهِ ؽَب ِب اِب{َس ْوَم اغْبَِس  َ  .وا ي
 (ٕٙص: )

من ىذا البي  ىي تقع ُب  أما القيمة الًتبوية األخبلقية
إن  .الشهوةيكسر أن  انأي أيمر اىا"، اصرف ىو فالكلمة " 

عدة  وىناك. تهورةاؼبشديدة أو النسية اعبغبة ر  تعريف الشهوة ىو
 ، ومنها: الصيام،الشهوة واكسر ليطرق ميكن لئلنسان أن يفعلها ال

التضر  إذل  قراءة القرآن، واالجتما  مع الصاغبُت،واالستغفار، و 
  ٕٛاجتناب مسببات الشهوة اؼبتزايدة.و  ،هللا ابلدعاء

                                                           
نضرة النعيم صاحل بن عبد هللا بن ضبيد إمام وخطيب اغبرم اؼبكي،   ٕٛ

 .، ص(جدة:دار الوسيلة للنشر والتوزيع)، يف مكارم أخالق الرسول الكرمي
ٕٕٛٚ. 
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 التوبة (ٕ
ىي  األخبلقية توي على القيمةالعبارة اليت ربقصيدة تلك ُب 

 :، وىيتوبة
 

 تْ َلَ تَ امْ  دِ قَ  ٌْنٍ عَ  نْ مِ  عَ مْ الدَّ  غِ رِ فْ تَـ اسْ وَ 
 مِ ـدَ النَّ  ـةَ يَ ـمْ حِ  مْ ـزَ الْ وَ  مِ ارِ حَـ ادلَ  ـنَ مِ 

 

   ) اإلعراب ادلوجز (
 )واستفرغ(: فعل أمر، وفاعلو ومَت مستًت وجواب تقديره أن .

 )الدمع(: مفعول بو. 
 )من عُت(: جار وؾبرور 

 )قد(: حرف ربقيق.
)امثؤلت(: ف ع ل م اض، وفاعلو ومَت مستًت في و ج وازا تقدي ره 

 ىي يعود على )عُت(. 
 احملارم(: جار وؾبرور )من 
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)والزم(: ف ع ل أم ر، وفاعلو ومَت مستًت فيو وجواب تقديره أن  .  
 وىو معطوف على )استفرغ(.

 )ضبية(: مفعول بو، وىي مضاف
 )الندم(: مضاف إليو.

 

 ) تفسًن الكلمات(
 )استفرغ(: أي أفرغ.
 )الدمع(: البكاء. 

اي ة عن د الفق هاء )م ن ع ي ن ق د امت ؤلت(: إن كلم ة )امت ؤلت( كن
 عن كثرة النظر هبا دبا ال َيوز شرعاً. 

 )من احملارم(: صبع ؿبرم، وىو اغبرام. 
)والزم ضبي ة الن دم(: أي وال  زم ضباية الن دم ل ك ع ن احمل ارم واؼبراد 

 م ن الن دم ى ن ا الت وب ة
 

 ) الشرح (
وجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة ىو 

راقة الدم ع ب الب ك اء م  ن ع ي ن ق د امت بلت م ن اؼب آٍب؛ اطلب إ
بسبب النظر إذل احملارم ال ت ي ح رم هللا تع اذل. البكاء عبلم ة الن دم. 
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أما القيمة الًتبوية اإلسبلمية من ىذا  .واؼبراد م ن الن دم ى ن ا الت وب ة
و  إذل التوبة ىي الرج "الندم )التوبة("، البي  ىي تقع ُب الكلمة
سلم فيقع ُب يضعف اؼبأحياان، . عنوصراط هللا بعد االحنراف 

بو أبن فتح لو ابب التوبة؛ فمن  مات، ومن رضبة هللا تعاذلاحملر 
قال هللا تعاذل ُب سورة و. هللا تعاذل علي فغفراتب بعد ذنبو 

صُ التحرصل:  ًة َن ْوَب ذَل اَّللهِ تَ  وا ِإ وُب وا ُت ُن يَن آَم ا الهِذ ي َُّه ا اَي َأ وًح
ْم  ُك َل ِخ ْد ْم َوُي ُك اِت يَِّئ ْم َس ُك ْن َر َع فِّ َك ْن ُي ْم َأ ٰى َربُُّك َس َع

ارُ  َه  ْ ا اأْلَن َه ِت ْن رَبْ نهاٍت ذَبِْري ِم ىذه اآلية،   من (.ٛ)َج
والتوبة اليت أمر هللا تعاذل هبا ىي التوبة  أيمران هللا إذل التوبة.

اػبالية من وح ىي التوبة البالغة ُب النصح و لتوبة النص، االنصوح
. ٜٕال ينوي التائب هبذه الصفة معاودة اؼبعصية أبداً و  الغش،
  ٖٓ:أربعة شروط للتوبة، وىي  وكان

                                                           
29

الرايض: )، التوبة من ادلعاصي والذنوبمصطفى شيخ إبراىيم حقي،  
.ٜ٘ .، ص(يعدار اغبضارة للنشر والتوز 

التوبة إل ، هللا بن سليمان بن علي السدالن صاحل بن غازل بن عبد 31
.٘٘ .، صى ( ٙٔٗٔ، الرايض: دار بلنسية للنشر والتوزيع)، هللا
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 اإلقبل  عن اؼبعصية  (ٔ
  اؼبعصية الندم على فعل (ٕ
 ُب اؼبستقبل   اؼبعصيةنية أن ال يعود إذل (ٖ
 رد اؼبظادل إذل أىلها إن كان  معصيتو تتعلق ابػبلق. (ٗ

 

  زلاسبة النفس (ٖ
ىي  األخبلقية توي على القيمةالعبارة اليت ربيدة قصتلك ُب 

 :، وىيؿباسبة النفس
 

 وِ بِ  تُ رْ مَ تَ ا ائْـ مَ  نْ كِ لَ  رَ يْـ اخلَ  كَ تُ رْ مَ أَ 
 مْ قِ تَ اسْ  ـكَ ـي لَ لِ وْ ا قَـ مَ فَ  تُ مْ قَ تَـ ا اسْ مَ وَ 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 )أمرتك اػبَت(: فعل ماض وفاعل ومفعوالن. 

 )لكن(: حرف ابتداء واستدراك. 
 : انفية. )ما(

 )ائتمرت(: فعل وفاعل. 
 )بو(: جار وؾبرور.

 )وما(: انفية. 
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 )استقم (: فعل وفاعل. 
 )فما(: اسم استفهام مبتدأ.

 )قورل(: خربه. 
 )لك(: جار وؾبرور.
 )استقم(: فعل أمر.

 

 ) تفسًن الكلمات (
 )أمرتك(: أي طلب  منك 

 )اػبَت(: ىو ود الشر، وىو ما لو عاقبة ؿبمودة. 
 ئتمرت بو(: أي ما عمل . )ما ا

 )وما استقم (: أي ما اعتدل . 
)فما قورل ل ك استقم(: ى و اس تفهام للتوبي خ، ولتحقَت النف س أو 

 للتعجب
 

 ) الشرح (
 أم روجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة ىو 

ب العمل الص احل وم ا ف ع ل م ا أمر ب و وما اعتدل ُب إقامة  متكلم
اَي  على االستقامة. وق د ق ال هللا تعاذل ُب سورة الصف: } ونفس
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( َكبُ َر َمْقًتا ِعْنَد اَّللِه ٕأَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا دلَ تَ ُقوُلوَن َما ال تَ ْفَعُلوَن )
 .{(ٖ)َأْن تَ ُقوُلوا َما ال تَ ْفَعُلوَن 

من ىذا البي  ىي تقع ُب  أما القيمة الًتبوية األخبلقية
نطلب الشخ  أي  ."ما ائتمرت بولكن  اػبَت رتكأم " اعبملة

ال بد لنا أن نعرف جي  داً أن  وىنا ، لكننا النفعلو.ب العمل الص احل
أن ي ك ون قول و م ؤث رًا ُب غَته ال بد أوال الشخ  األم ر إذا أراد 

أن ي ك ون مطبق ًا ل و ع ل ى نفس و وإال ك ان ك اؽبواء مي ر ك بلم و دون 
 األذن الداخلية من السامع. أن يدخ ل ُب

 

 العامل (ٗ
ىي  األخبلقية توي على القيمةالعبارة اليت ربقصيدة تلك ُب 

 :، وىيعادل
 

 ـقٍ ـلُ ـي خُ فِ وَ  قٍ لْ  خَ يف  ٌْنَ يِّ بِ النَ  اقَ فَ 
 مِ ـــرَ  كَ اَل وَ  ـمٍ ـلْ ـي عِ فِ  ـوهُ انُ ـدَ يُ  ـمْ لَ وَ 

 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 )فاق(: فعل وفاعل 
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 بو. )النبيُت(: مفعول 
 )ُب خلق( بفتح اػباء وسكون البلم: جار وؾبرور. 

 )وُب خلق( بضم اػباء والبلم: جار وؾبرور. 
 )ودل(: حرف جزم. 

 )يدانوه(: ؾبزوم حبذف النون. 
 )ُب علم( بكسر العُت: جار وؾبرور 

)وال كرم(: معطوف على )علم(، وإعادة )ال( كان  لتأكيد 
 النفي

 

 ) تفسًن الكلمات (
بيُت(: دبعن ى ع بل على صبي ع النب ُت ع لي ه م الص بلة )فاق الن

 والسبلم ُب اػبلقة والسجية.
 )ُب خلق(: أي خلق حسن. 

)وُب خلق(: أي ب ك ل س جية، وى ي م ا ط ب ع ع لي و م ن ك ل 
اػبصال اغبميدة: كالعلم، واغبي اء، واعب ود، 
والش فقة، واغبل م، وال ع دل، والع ف ة، وغَت ذلك فبا 

 ال يس تطا  حصره من أخبلقو العالية. 
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 )ودل يدانوه ُب علم وال كرم(: أي دل يقاربوه ُب علم وال كرم.
 

 )الشرح(
 دمحم أنوجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة ىو 

ع بل النبيُت عليهم الص بلة والسبلم ُب خلقهم وُب خلقهم، ودل 
ُب ذلك تنقي   ألحد من  يقاربوه بعلم وال كرم وال غَتمها. وليس

أكمل. ملسو هيلع هللا ىلص النبيُت، ألننا نعتقد ابتصاف النبيُت ابلكمال، والنيب 
ٰى وتعاذل: } كما قال هللا َل ْم َع ُه َض ْع ا بَ  َن ْل ضه ُل َف َك الرُُّس ْل ِت

اٍت{ َرَج ْم َد ُه َض ْع َع بَ  لهَم اَّللهُ َوَرَف ْن َك ْم َم ُه نْ  ٍض ِم ْع  .بَ 
 ( ٖٕ٘البقرة : )

من ىذا البي  ىي تقع ُب  األخبلقية أما القيمة الًتبوية
كما قال الكلمة " علم"، البد لنا نطلب علم حيت صار عاؼبا.

والعادل بعملية  .: طلب العلم فريضة على كل مسلمرسول هللا
  ٖٔأربعة فضائل للعادل، وىي:  الًتبية. كان

 سَتفع هللا درجاهتم (ٔ

                                                           
اإلمام أيب حامد دمحم بن دمحم الغزال، إحياء علوم الدين، ) لبنان :    ٖٔ
 ٘ٔ(، ص. ٕ٘ٓٓكارابن جزم، 
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 سيسهل هللا تعاذل الطريق إذل اعبنة (ٕ
  الدنيا و اآلخرةَيصلهم على اػبَت ُب (ٖ
 َيصلهم على العمل اعبارية إذا نعلم اآلخرين (ٗ
 

 خالقية ال ي تنظم عالقة اإلنسان اخالقواألقيم ال -ٕ
 ، وىي:خبالقواليت تنظم عبلقة اإلنسان خبلقية األقيم ال ومن

 العبادة  (ٔ
األخبلقية ىي  توي على القيمةالعبارة اليت ربقصيدة تلك ُب 
 :، وىيبادةع
 

 َل إِ  مَ اَل ا الظَّ يَ حْ أَ  نْ مَ  ةَ نَّ سُ  تُ مْ لَ ظَ 
 مِ رَ وَ  ـنْ مِ  ـرَّ الـض   ـاهُ مَ دَ قَ  تْ كَ تَ اشْ  نِ أَ 

 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 )للم (: فعل وفاعل.

 )سنة(: مفعول بو. 
 )من(: موصول اظبي، وىي مضاف إليو. 
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)أحيا الظبلم(: ف ع ل وف اعل ومفع ول ب و، واعبمل ة ص ل ة )من(، 
 اؼبستًت فيو. وعائدىا فاعل )أحيا(

 )إذل(: حرف جر. 
)أن( بفت ح اؽبم زة وسكون الن ون وكسرت اللتق اء الس اكنُت: 

 موصول حرُب. 
 )اشتك  قدماه( : فعل وفاعل، وىو صلة )أن(. 

 )الضر( بضم الضاد وتشديدىا: مفعول بو. 
 )م ن ورم(: ج ار وؾب   رور

 

 ) تفسًن الكلمات (
 )للم (: دبعٌت ترك .

نة ُب اللغة: الطريقة ُب اػبَت والشر، وُب الشر : ما )سنة(: الس
 من قول أو فعل أو تقرير. ملسو هيلع هللا ىلص أثر عن النيب 

 )من أحيا الظبلم(: أي م ن أن ار ال ل ي ل اؼبظل م ب الصبلة 
 )إذل أن اشتك (: أي إذل أن لهرت الشكاية 
 )قدماه(: القدم طرف الرجل فبا يلي األصابع 

 )الضر(: األدل واؽبزال 
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ن ورم(: الورم ىو انتفاخ العضو، واؼبقصود ىنا زايدة اللحم ُب )م
اعبسم على غَت اقتضاء طبيعي والذي سبب تورم 

 الشريفتُت قيامو الطويل.ملسو هيلع هللا ىلص قدميو 
 

 ) الشرح (
أما و  ،القيم الًتبوية الشرعيةلقد شرح  الباحثة ىذا البي  ُب 

" مة من ىذا البي  ىي تقع ُب الكل خبلقيةالقيمة الًتبوية األ
نعًتف أبننا حنب الرسول ولكننا النتبع سنتو. ، " للم  سنة

أمران النيب أن نعبد هللا. العبادة ىي اػبضو  والتذلل بقصد 
ائز إال هلل تعاذل. كان النيب يصلي طوال اعبغَت  يم، وىيالتعظ

. كيف ى ذا تنبي و ع ل ى ك ث رة ع ب ادت والليل حىت تورم  قدميو. 
 أال نعبد هللا، مع أننا لسنا متأكدين ىل ندخل ميكن لنا عباد هللا

 إذا كان نعبد هللا فسيتحقق ىدف منإذل اعبنة أم النار؟. 
 .ىي بناء شخصية اؼبسلم اؼبؤمن، و أىداف الًتبية اإلسبلمية

 

 الزىد (ٕ
ىي  توي على القيمة األخبلقيةَي ذيالبي  الالربدة  تلكُب 

 :أربعة أبيات  وكان، زىد
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 ـوىطَ وَ  هُ ـاءَ شَ حْ أَ  بٍ غَ سَ  ـنْ مِ  ـدَّ شَ وَ 
 مِ دَ آلا فَ رَ ـتْـ ـا مُ ـحً شْ كَ   ةِ ارَ جَـ احلِ  ـتَ حتَْ 

 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 )وشد(: فعل، وفاعلو ومَت مستًت فيو جوازا تقديره ىو

 )من(: حرف جر للتعليل. 
 )سغب( بفتح السُت والغُت: ؾبرور ب  )من(. 

 )أحشاءه(: مفعول بو. 
 و)طوی( معطوف على )شد(. )وطوى(: الواو حرف عطف، 

 )رب (: لرف مکان. 
 )اغبجارة(: مضاف إليها. 

 )كشحاً( بفتح الكاف وسكون الشُت: مفعول بو ل )طوى(. 
 )مًتف(: نع  ) كشحاً(. 

 )اآلدم(: مضاف إليو.
 

 ) تفسًن الكلمات (
 )وشد(: دبعٌت عصب وربط. 
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 )من سغب( : أي من جو . 
 وعو الشريفة )أحشاءه(: وىي ما انضم  عليو ول

)وطوى رب  اغبجارة(: دبعٌت ثٌت جلد بطنو رب  اغبجارة 
 القاسية. 

 ) كشحاً(: ىو ما بُت اػباصرة إذل اعبلد 
 )مشرف(: دبعٌت انعم، من الًتف والنعومة اؼبفرطة. 

 )األدم(: اعبلد
 

 ) الشرح (
 نأوجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة ىو 

 و  الشديد، لتسكُت اؼبعدة ي ض عم ل اعب كان يتح  النيب دمحم
اغبجر ع ل ى بطن و. فهي إذا امتؤلت ابلطعام، اشتعل  تل ك 
اغب رارة ابلطع ام. ف إذا دل يك ن في  ه ا طع ام، فيتأدل اإلنسان تل ك 
اغبرارة. وإذا انضم  األحشاء واعبلد على اؼبعدة، طبدت انرى ا، 

  فقل األدل . وفائدة شد اغبجر أمران:
 . نضمامو على األحشاءاألول: تثقيل اعبلد ليكثر ا

 لتسكن حرارة اؼبعدة وتشتغل بَتودتو .الثاشل: 
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زىد. أما القيمة الًتبوية األخبلقية من ىذا البي  ىي 
الزىد ىو قصر األمل ُب الدنيا واستصغارىا وفراغ القلب منها 

 ووع اإلسبلم مبدأ التوازن بُت. ٕٖوالنظر إذل ماىو خَت منها
. الزىد عبارة عن رقبتو عن الدنيا عدوال إذل الدنيا واآلخرة

حال، فهذا الدليل على النيب اآلخرة. دل يًتك النيب أمر هللا ُب أي 
 .زىد

 

 ـبٍ ىَ ذَ  ـنْ مِ  ـم  الـش   ـالُ بَ اجلِ  ـوُ تْ دَ اوَ رَ وَ 
 مِ ـمَ ـا شَ ميََّ ـا أَ اىَ رَ أَ فَ  ـوِ سِ ـفْ نَ  ـنْ عَ 

 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 عببال(: فعل وفاعل ومفعول بو. )وراودتو ا

 )الشم(: نع  )اعببال(. 
 )من ذىب(: جار وؾبرور 
 )عن نفسو(: جار وؾبرور 
 )فأراىا(: فعل وفاعل. 

                                                           
 ٔٚ٘ٔص.  ...،دمحم الغزال، إحياء علوم اإلمام أيب حامد دمحم بن  ٕٖ
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 )أميا(: نع  ؼبصدر ؿبذوف، و )ما( زائدة. 
)مشم( بفتح الشُت واؼبيم: مضاف إليو، والتقدير: فأراىا مشما أميا 

 مشم.
 

 ) تفسًن الكلمات (
 ، أي دعتو إذل نفسها.ملسو هيلع هللا ىلص: دبعٌت خادعتو )وراودتو(

 )اعببال الشم(: اعببال اؼبرتفعة 
)م ن ذى ب(: أي أن تص َت م ن ذى ب وتس ي ر مع و حيثم ا س ار 

 إبذن هللا تعاذل. 
 )عن نفسو(: أي بشرط أن تطاوعو نفسو على ذلك 

 )ف أراى ا(: أي بصرى  ا 
ب أن م ا ع ن ده ت ب ارك ) أميا مشم(: أي إعراو ًا شديداً، علمًا من و 

 وتعاذل خَت وأبقى.
 

 ) الشرح (
أن وجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة ىو 

دل يض ع اغبج ر على بطنو إال إعراو ًا ع ن الدني ا ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
وزخارفها، وق د ع رو   ع لي و جبال مكة ذىبًا وفضة فرفضها 
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ك م ا روي أن ج ب ري ل    طلبًا لآلخرة، وإعراوًا عن الدنيا. وذل ك
فق ال ل و: إن هللا يقرئك السبلم ويق ول ل ك: ملسو هيلع هللا ىلص ن زل على النيب 

أربب أن ت ك ون ى ذه اعبب ال ل ك ذىباً وفض ة ت ك ون م ع ك حيثم ا  
ك ن  ؟ فأطرق س اع ة ث م ق ال: اي جربيل، إن الدنيا دار م ن ال 

 عقل لو. فقال لو دار ل و، وم ال م ن ال م ال ل و، َيم ع ؽبا من ال
 ٖٖ.)رواه أضبد( جربيل: ثبتك هللا ابلقول الثاب 

عرض  زىد.بوية األخبلقية من ىذا البي  ىي أما القيمة الًت 
أيضا على  النيب عليو اؼبال لكنو اختار االبتعد عنو. فهذا الدليل

ليس من الزىد ترك اؼبال وبذلو على سبيل  النيب زىد. واعلم:
أن تًتك الدنيا لعلمك حبقارهتا ابإلوافة إذل السخاء. وإمنا الزىد 

 ٖٗنفاسة اآلخرة.
 

 وُ تُ رَ وْ رُ ا ضَ ـهَ يْ فِ  هُ ـدَ ىْ زُ  تْ ـدَ كَّ أَ وَ 
 ـمِ ـصَ ـى العِ لَ عَ  وْ دُ عْ  تَـ اَل  ةَ رَ وْ رُ الضَ  نَّ إِ 

 

                                                           
33

ٔٚ، ص. ٙانظر إذل مسند األضبد بن حنبل، ؾبلد:  

ٔٚ٘ٔص.  ...،اإلمام أيب حامد دمحم بن دمحم الغزال، إحياء علوم  ٖٗ
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 ) اإلعراب ادلوجز (
 )وأكدت(: فعل ماض، والتاء اتء التأنيث.
 )زىده(: مفعول بو، واؽباء مضاف إليو 

 جار وؾبرور. )فيها(: 
 )ورورتو(: فاعل )أكدت(، واؽباء مضاف إليو. 

 ) إن الضرورة (: إن واظبها 
 )ال(: انفية 

)تع دو(: فع ل، وفاعل ها ومَت مستًت ج وازا تقدي  ره ى ي. واعبملة 
 خرب )إن(. 

)على العصم( بكس ر ال ع ي ن وف ت ح ال ص اد: ج ار وؾبرور متعل ق ب  
 ) تعدو(.

 

 لمات () تفسًن الك
 )أكدت(: التأكيد ىو التقوية، أي قوت. 

)زىده(: ال زى د لغ ة ى و ت رك الشيء وقل ة الرغب ة في و واصطبلحاً 
ى و النظ ر إذل ال دنيا بعي ن ال زوال فتصغر ُب عينك 

 فيسهل عليك اإلعراض 
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 )ورورتو(: الضرورة اغباجة، واؼبراد هبا ىنا اشتداد الفقر والفاقة. 
)إن الضرورة(: ىنا استئناف بياشل لكونو واقعًا ُب جواب سؤال 
مق در، فكأنو سئل: كيف تؤكد ورورت و زى ده في ها 
م ع أن الضرورة تقتضي اإلقب  ال ع لي ه ا وع دم 
اإلع       راض عن ها؟ فقال: )إن الضرورة ال تعدو 

 .)... 
 )ال تعدو(: ال تتعدى. 

 ي ق وة م ن هللا تبارك وتع اذل )على العصم(: صب ع ع صم ة، وى
َيعلها ُب عب ده سبنع و م ن ارتك اب ش يء م ن 

 اؼبع اصي واؼبكروىات.
 

 ) الشرح (
ك ان م ن ش دة   دمحم عود أنلق د ذك ر العبلم ة أب و الس 

  اغبج ارة، ولكن ال ، وش د أحش ائ و م ن اعب و  ت ح احتياج و
 ان ذلك مؤكدًا لزىده جب ال الش م م ن الذى ب. وكيلتف  إذل 

عليو الصبلة والسبلم، فإن اإلعراض ع ن الش يء م ع ش دة 
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ي ساطع على الزىد ُب االحتياج إليو دليل واوح وبرىان قطع
 ذلك الشيء. 

عرض  زىد.أما القيمة الًتبوية األخبلقية من ىذا البي  ىي 
، د عنو.حىت لو كان للنيب ماالاالنيب عليو اؼبال لكنو اختار االبتع

فبل ميكن لو أن يستعملو ُب ما حرم هللا، فبا يبعده عن هللا. النيب 
.  لم أن اآلخرة أفضل لدينا وما فيهايرفض أن يعطى اؼبال ألنو يع

ٌر لهَك ِمَن }ُب سورة الضحى:  قال هللا تعاذل كما َوَلآْلِخرَُة َخي ْ
 .{(٘)َوَلَسْوَف يُ ْعِطْيَك َربَُّك فَ تَ ْرَوىٰ  ( ٗ (اأْلُْوذَلٰ 

 
 نْ مِ  ةُ رَ وْ رُ ا ضَ يَ نْـ  الدُ َل إِ  وْ عُ دْ تَ  فَ يْ كَ وَ 
 مِ ـدَ العَ  ـنَ ـا مِ ـيَ نْ الـد   جِ ـرُ ـخْ تَ  ـمْ لَ  هُ اَل وْ لَ 

 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 )وكيف(: استفهام استنكاري 

 )تدعو(: فعل مضار . 
 )إذل الدنيا(: جار وؾبرور 
 )ورورة(: فاعل )تدعو(. 
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 )من(: اسم موصول مضاف إليو. 
 ه(: أدة شرطية غَت جازمة، جار وؾبرور عند سيبويو. )لوال

 )دل زبرج(: جازم وؾبزوم. 
 )الدنيا(: انئب فاعل. 

)من العدم(: جار وؾبرور. وصبلة )ل م زبرج ... ( ج واب ل وال، 
ولوال وجواب ه ا ص ل ة )من(، وعائدىا اؽباء من 

 )لوال(.
 

 ) تفسًن الكلمات (
 ٌت النفي، أي ال تدعو )وكيف(: استفهام استنكاري دبع

 )تدعو(: الدعاء ىو الطلب واؼبيل. 
)إذل الدنيا(: على وزن فعلى، مأخوذة من الدنو وتطلق الدنيا 

 عل ى ى ذه ال دار ال ت ي ن ح ن في ها. 
)ورورة(: دبعٌت حاجة، أي كيف تدعو إذل الدنيا ورورة نيب أو 

 رسول. 
 )لواله(: أي لوال وجوده. 
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ن العدم(: أي من العدم إذل الوجود بعد أن دل )دل زبرج الدنيا م
 تكن.

 

 ) الشرح (
وجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة ىو أن 

الدني ا. ل وال وج وده الشريف دل زب رج الدني ا  ال يدعو إذل ميل دمحم
الستمرت الدنيا  الوجود. واؼبقص ود: لوال وج ودهم ن ال ع دم إذل 

جد، فوجوده علة ُب وجودىا، ول و ك ان  على عدم ها ودل تو 
ورورتو تدعو إذل الدنيا لكان وجوده معلوال لوجودىا. وىذا 
مأخوذ من اغبديث الذي روي عن عمر ب ن اػبطاب قال: قال 

)ؼبا اقًتف آدم اػبطيئة قال: اي رب، أسألك حبق ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 
ودل  دمحم ؼبا غف رت رل، فقال هللا: اي آدم، وكيف عرف  دمحماً 

ونفخ  ُب من روحك، قال : اي رب، ألنك ؼبا خلقتٍت  أخلق و؟
رفع  رأسي فرأي  على قوائم العرش مكتوابً: ) ال إلو إال هللا دمحم 
رسول هللا(. فقال هللا: صدق  اي آدم، ادعٍت حبق و فق د غ ف رت 

 ٖ٘لك، ولوال دمحم ما خلقتك(.
                                                           

 ٕٚٛٗانظر إذل اؼبستدرك، رقم اغبديث:   ٖ٘
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ع ل ى  وقد بُت اغبديث أن وجود سيدان آدم ك ان متوقف اً 
وج ود سيدان دمحم، وحيث أن آدم أبو البشر، وأن هللا خلق لو 
ولذريتو ما ُب األرض صبيع اً، وسخر ؽب م الشمس والقم ر، والليل، 

َق والنهار، واألفبلك، كما ىو ن  الق رآن: } َل َو الهِذي َخ ُى
ا{ يًع ا ُِب اأْلَْرِض صبَِ ْم َم ُك (، وقول و تع    اذل: ٜٕ)البقرة :  َل

ُم وَ } ُك َر َل ُْتِ   َوَسخه بَ  ِئ ا َر َد َم َق ْل َس َوا ْم ُم الشه ُك َر َل َسخه
اَر{ َه َل َوالن ه (. وأن أاب البشر إمنا خل ق ٖٖ)إبراىيم :  اللهْي

ألج ل نبين ا دمحم، إذا فق د ربص ل معنا أن الدنيا خلق  ألجلو 
ع لي و الصبلة والسبلم، فيك ون نبين ا دمحم ىو السبب ُب وجود كل 

 يء.ش
 

 خالقية ال ي تنظم عالقة اإلنسان بغًنهاألقيم ال -ٖ
، بغَتهاليت تنظم عبلقة اإلنسان  خبلقيةاأل قيمومن ال

 وىي:
 جيدآمر  (ٔ

األخبلقية  توي على القيمةالعبارة اليت ربقصيدة تلك ُب 
 :، وىيآمر جيدىي 
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 ـٌْنِ لَ قَ الثَـّ وَ  ـنِ يْ نَـ وْ الكَ  دُ ـيِّ سَ  ـدٌ مَّ زلَُ 
 ـمٍ ـجَ عَ  ـنْ مِ وَ  بٍ ـرْ عُ  ـنْ مِ  نِ يْـ ـقَ يْ رِ فَ الْ وَ 

 

 ) اإلعراب ادلوجز ( 
)دمحم(: َيوز ُب إعرابو أوجو األول: على قراءتو ابلرفع ىو خرب 
مبتدأ ؿبذوف. الثاشل: يص ح ف ي و النص ب ع ل ى أن و 
م ف ع ول ل ف ع ل ؿب ذوف، أي: أمدح دمحماً. الثالث: َيوز 

 لذي قبلو فيو اعبر على أنو بدل للموصول ُب البي  ا
 )سيد(: نعتو أو خربه. 

 )الكونُت(: مضاف إليهما. 
 )والثقلُت(، )والفريقُت(: معطوفان على )الكونُت( 

 )من عرب(: جار وؾبرور 
 )ومن عجم(: معطوف على )من عرب(

 

 ) تفسًن الكلمات (
 )دمحم(: أي اؼبمدوح ىو دمحم.

، وأى ل )سيد الكونُت(: أي ى و س ي د أى ل السماوات واألراو ُت 
 الدنيا واآلخرة عليو الصبلة والسبلم. 
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)والثقلُت(: اؼبقص ود ب هما اإلن س واعب ن، وإمن ا س م ي ا ب الثقلُت 
 إلثقاؽبما األرض، أو ألن الذنوب أثقلتهما. 

 )من عرب ومن عجم(: بيان ل  )الفريقُت(.
والعرب بضم ال ع ي ن وس ك ون ال راء ل غ ة 

عجم ى م صبيع غَت ى م س كان البادي ة وال
 العرب.

 

 ) الشرح (
أن وجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة ىو 

سيد أى ل الدنيا واآلخ رة م ن إن س وجن، وسيد العرب ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
أما القيمة الًتبوية اإلسبلمية من ىذا البي  ىي تقع ُب  والعجم.

داً جيداً َيب أن نقتدي بو  كان النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص قائالكلمة "سيد".  
  ٖٙكقومو. بعض صفات القيادة النبوية اليت َيب سبثيلها ومنها:

                                                           
: دار النيل للطباعة القاىرة)، من صفات األنبياء، ندمحم فتح هللا كول  ٖٙ

 .ٔٔٔ-ٔٓٔ .، ص(ٕ٘ٓٓ،والنشر
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و اإلخبار عن الشيء أ ع،ُمطابقة الكبلم للواقىو ، الصدق (ٔ
 ، وىو وّد الكذب.يكون عليو ذيعلى حالو ال

صفة األمانة  تعد ىي أداء اغبقوق واحملافظة عليها.، األمانة (ٕ
دق، فبل ميكن للكاذب أن يكون من الصفات البّلزمة للص

حيل أن ، فيستأمينا، فيلزم من ذلك أن يكون الصادق أمينا
 .هللا تعاذل على دينو ورسالتو خائنا ؤمنيكون النيب الذي ي

تعد صفة التبليغ اؽبدف األساسي من  دبعٌت الوصول. التبليغ، (ٖ
دون  ا ذلك لكان إرساؽبم أمرا عبثيسل، فلوالبعثة صبيع الر 

لناس؛ فلوال تبليغهم رسالة ل ذا من رضبة هللا تعاذلمعٌت، وى
التوحيد لبقي الناس ُب حَتهتم ووياعهم وجهلهم، ويتضّمن 
ذلك تبليغهم وبياهِنم ألركان اإلسبلم وحقائقو، وأمرىم 

نكر.
ُ
 ابؼبعروف، وهنيهم عن اؼب

تعرف الفطنة أبهنا قدرة األنبياء على . اىراؼب، دبعٌت الفطنة (ٗ
 قوؽبم.الناس، وقوة ع ة علىجإقامة اغب
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 الصدق (ٕ
األخبلقية ىي  توي على القيمةالعبارة اليت ربقصيدة تلك ُب 
 :، وىيآمر جيد

 ـدٌ حَ  أَ ـاَل ـي فَ ـاىِ النَّ  ـرُ ـا األمِ نَ يـ  بِ نَ 
 مِ عَـ  نَ اَل وَ  وُ نْـ  مِ اَل  لِ ـوْ ـي قَ فِ  ـرَّ بَ أَ 

 

 ) اإلعراب ادلوجز (
ت ل  )دمحم( أو أخ ب ار ل و. )نبينا(، )األمر(، )الناىي(: كل ه ا ن ع و 

واإلوافة ُب )نبينا( لتشريف 
 اؼبضاف إليو 
 )فبل(: حرف نفي عامل يعمل عمل ليس. 

 )أحد(: ابلرفع اظبها 
 )ابر(: ابلنصب خربىا. 

 )ُب قول( ببل تنوين: وىو مضاف 
 )ال(: مضاف إليو 

 ملسو هيلع هللا ىلص. )منو(: جار وؾبرور، والضمَت لو 
 )وال(: حرف نفي. 
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  ل ج ر دب ض اف ؿبذوف، والتقدي ر: وال بقول نعم.)نعم(: ُب ؿب
 

 ) تفسًن الكلمات (
 ملسو هيلع هللا ىلص )نبينا(: ىو سيدان دمحم 

)األمر(: أي ابؼبعروف. وىو اسم فاعل من األمر، وىو طلب 
 الفعل 

 )الناىي(: أي عن اؼبنكر، مأخوذ من النهي وىو طلب الًتك. 
 )فبل أحد (: أي من الربية.  

 و اسم تفضيل كما ذكران. )ابر(: دبعٌت أصدق، وى
)ُب قول ال منو وال نعم(: أي فبل أح د م ن الب ش ر أص دق م ن و 
ُب األمر والنهي، وق د ع ب ر ع ن 
الن هي بقولو: )ال(، وع ن األمر 

 بقولو: )نعم(.
 

 ) الشرح (
ىو أن  وجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة 

 اىي( أي ع ن اؼبنكر، إبرسال )األم ر( أي ب اؼبعروف، )الن كلمة
أب ر ُب  ا ال رس ول ف بل أح دهللا نيب إلين ا وإذل العاؼبُت كاف ة. نبين 
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قول. وَيتمل أن يكون معناه: فبل أحد أصدق منو ُب اػبرب 
اؼبنفي واؼبثب ، وذل ك ابعتب ار اػب رب ابإلطبلق، أو ابعتب ار اػب رب 

ع ن ث واب أو ملسو هيلع هللا ىلص خ رب ع ن الث واب والعق اب ونفي هما. فإذا أ
ولذلك يبادر عق اب ف ه و أص دق الناس ُب خ ب ره ك م ا م ر معنا، 

 إذل الفعل أو الًتك.
من ىذا البي  ىي تقع ُب  أما القيمة الًتبوية األخبلقية

: قَاَل ُعْود َرِوَي هللُا َعْنُو قَالَ َعْبِد هللِا بِن َمسْ  عن". برأ الكلمة "
ْدقِ ": لهمَ  َعَلْيِو َوسَ َرُسْوُل هللِا َصلهى هللاُ  ْدَق ، فَِإنه الَعَلْيُكْم اِبلصِّ صِّ

 .ٖٚ)رواه أضبد( "ربه يَ ْهِدْي ِإذَل اعْبَنهةِ ، َوِإنه الْ يَ ْهِدْي ِإذَل اْلربِّ 
و اإلخبار أ ع،ُمطابقة الكبلم للواقو ىواؼبقصود كلمة صدق ىنا 
 .يكون عليو ذيعن الشيء على حالو ال

 

 احلكمة (ٖ
األخبلقية ىي  توي على القيمةالعبارة اليت ربقصيدة لك ت ُب

 :وىي، حكمة
 

                                                           
37

ٖٙ٘ٗ، رقم اغبديث: مسند اإلمام أضبد بن حنبلانظر إذل  
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 مْ ىِ دِّ حَ  ـدَ نْ عِ  وِ يْ دَ لَ  نَ ـوْ فُ اقِ وَ وَ 
 ـمِ كَ احلِ  ةِ لَ ـكْ شَ  ـنْ مِ  وْ أَ  مِ لْ العِ  ةِ طَ قْ نُـ  نْ مِ 

 

  ) اإلعراب ادلوجز (
)وواقف ون(: معط وف ع ل ى )ملتمس( ُب البي   الس ابق، ف هر  

هم(؛ ألن اؼبعط وف ع ل ى ال خ ب ر خ ب ر ث ان ل  )كل
 خ رب. 

 ملسو هيلع هللا ىلص. )لديو(: ل رف م ك ان. والضمَت راجع إذل النيب 
)عند حدىم(: مضاف ومضاف إليو، والضمَت راجع إذل 

 )النبيُت(. 
 )من نقطة( بضم النون وسكون القاف: جار وؾبرور 

 . )العلم( : مضاف إليو
 )أو(: حرف و تقسيم دبعٌت الواو 

ت ح الشُت وسكون ال ك اف: ج ار وؾب رور معطوف )من شكلة( بف
 على )من نقطة( 

 : مضاف إليو.)اغبكم( بكسر اغباء وفتح الكاف
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 ) تفسًن الكلمات (
 )وواقفون(: الوقوف 

 )لديو(: أي اثبتون عنده 
)عند حدىم(: اغبد ىو اؼبنع، ويطلق كذلك على اؼبقام، وى و 

 اؼبعٍت ىنا. 
 لى وزن فعلة)من نقطة العلم(: النقطة ع

 ) أو من شكلو(: الشكلة على وزن فعلة 
)اغبكم(: صب ع حكم ة ع ل ى وزن فعل ة، وُب االصطبلح اغبكم ة 

 استكمال النفس اإلنسانية بقوٌب العلم والعمل.
 

 ) الشرح (
 كلىو  وجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة 

شكلة  وأطة العلم عند غايتهم من نق مع النيب دمحمواقفون الرسول 
ي أن األنبياء اثبتون ُب علومهم وحكمهم ؿبدودون ُب أاغبكم 

حدىم فبل يتجاوزونو فمراتبهم ُب العلم واغبكم عند رسول هللا 
 من غَت حد. لم اوكشكلة حكمو الستمرار ترقيتوملسو هيلع هللا ىلص كنقطة الع
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من ىذا البي  ىي تقع ُب  أما القيمة الًتبوية األخبلقية
يتم تعريف اغبكمة على . اغبكم صب ع حكم ة ".اغبكملكلمة " ا

أهّنا حالة أو صفة يتم من خبلؽبا التمييز ما بُت اؼبقبول وغَت 
اؼبقبول، مقًتاًن حبكم عادل وبصَتة، وتشمل اغبكمة القدرة على 

يتمّيز  .التعّلم والتلّفظ أبقوال حكيمة والتصرف حبكمة وموعظة
ات وفبيزات سبيزه عن أقرانو، قد ال اإلنسان اغبكيم بعّدة صف

رفّاتو وتعامبلتو تكون مرئّية للناس، ولكّنها تظهر من خبلل تص
، حيث ميتاز الشخ  اغبكيم بقدرتو على التفاؤل وأفكاره

ميتلك قدر  لى حل اؼبشاكل اليت تواجهو، كما ابغبياة، وقدرتو ع
كو ، وامتبل الصعبةكبَت من اؽبدوء وخاصًة ُب مواجهة القرارات 

القدرة على رؤية الصورة الكبَتة لؤلمور، وابلتارل القدرة على 
 ٖٛ.تفسَت ما يدور حولو

 
 
 
 

                                                           

    
على متا   ما معين احلكمة،بسمة كمال العتييب، 38

1-I8DrqIqxuJ-https://mawdoo3.comnote  ٕٙاترخ الدخول /ٖ/ٕٕٕٓ 


https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9#cite_note-I8DrqIqxuJ-1
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9#cite_note-I8DrqIqxuJ-1
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 احللم (ٗ
ىي األخبلقية  توي على القيمةالعبارة اليت ربقصيدة تلك ُب 
 ، وىي:لمح

 

 فاً رْ غَ  سٌ مَ تَ لْ مُ  هللاِ  لِ ـوْ سُ رَ  ـنْ مِ  ـمْ ـهُ ل  كُ وَ 
 مِ يَـ دِّ ال ـنَ ـفـاً مِ شْ رَ  وْ أَ  ـرِ ـحْ البَ  ـنَ مِ 

 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 )وكلهم(: مبتدأ. 

 )من رسول هللا(: جار وؾبرور 
 )ملتمس(: خرب اؼببتدأ

 )غرفاً(: مفعول )ملتمس(، وَيوز أن تعرب حااًل. 
 )من البحر(: جار وؾبرور.

 )أو رشفاً( بفتح الراء وسكون الشُت: معطوف على )غرفا(. 
 وؾبرور. )من الدصل( بكسر الدال وفتح الياء: جار

 

 ) تفسًن الكلمات (
 )وكلهم(: صبيعهم. 
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 ملسو هيلع هللا ىلص. )من رسول هللا(: أي من سيدان دمحم 
 )ملتمس(: أي أخذ، وإن كان االلتماس ُب األصل معناه الطلب 

 )غرفاً(: مصدر غرف  بيدي. 
 )من البحر(: البحر ود الرب، وظبي بذلك لعمقو واتساعو. 

 )أو رشفاً(: الرشف ىو اؼب . 
: صبع دمية، وىي اؼبطر الدائم يومًا وليلة من غَت رعد )من الدصل(

 .)آدابو( وال برق. واؼبراد من )البحر( و )الدصل(: علمو وحلمو
 

 ) الشرح (
إن   ىووجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة 

مق دار غ رف و م ن  النيب دمحم من ع لم  واك بل م ن النبيُت أخذ
ار مصو من اؼبطر الغزير. وُب كبلم و ى ن ا الب ح ر، و من حلمو مقد

بعض اؼبلتمسُت  ح الكان  بلف أح وال اؼبلتمس ُت،  إشارة إذل اخت
 مغًتف اً م ن الب ح ر، وبعضهم مرتش ف اً م ن الدي م.

من ىذا البي  ىي تقع ُب أما القيمة الًتبوية األخبلقية 
د لدينا " دبعٍت حلم أو آدب. البكلمة "الدصل". الدصلالكلمة " 

ىي أعمال وأقوال مسنونة اآلداب  .ألن األدب فوق العلم دباأل
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 .يتكّلفها اؼبسلم ليتزّين هبا، كآداب النوم واالستئذان واؼبنالرة إخل
ىو جوىرة اغبياة  األدب .ٜٖمهمايكون أن  دباألنتكلم عن 

اليت خيتلف اإلنسان واغبيوان. اإلنسان دون اػبلق ىو إنسان 
 حيواشل.

 

 النعومة (٘
األخبلقية  توي على القيمةالعبارة اليت ربقصيدة تلك ُب 
 ، وىي:نعومةىي 

 

 فٍ رَ  شَ يف  رِ دْ بَ الْ وَ  فٍ رَ  تَـ يف  رِ ىْ الزَّ كَ 
 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 )كالزىر( بفت ح ال زي ن وس ك ون اؽب اء، جار وؾبرور

 )ُب ترف(: جار وؾبرور 
 )والب در ف ي ش رف(: معطوف ابعبر على ما قبلها.

 

                                                           

(، ٕٛٓٓ، : دار النيلالقاىرة)  ،واخللقالفرق بٌن األدب أبوبكر العوري،  ٜٖ 
 ٓٔص. 
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 تفسًن الكلمات ( )
 )كالزىر(: ىو نور الشجر 

 )ُب ترف(: أي ُب لطافة ونضارة ونعومة. 
)والبدر(: القمر ليلة كمالو، وإمنا ظبي ب درًا ُب تلك الليل ة ألن و 
ي ب در الشمس ُب طلوعها. وشرف البدر على سائر 

على سائر ملسو هيلع هللا ىلص الكواكب الليلي ة ك م ا ش رف النيب 
 اػبلق 
 عة وعلو منزلة .)ُب شرف(: ُب رف

 

 ) الشرح (
أن  ىووجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة 

رائح ة، الس م، وطي ب اعبكالزىر ُب تنع م، ونض ارة   دمحم خلق
ن البهج ة. وى ذان الوصف ان وك   البدر ُب الشرف والرفع ة، وُحس 

 شتمل على اغبسن .مورة، واػبلق ان إذل الصيرجع
من ىذا البي  ىي تقع ُب بوية األخبلقية أما القيمة الًت 

واؼبقصود النعومة  " دبعٍت النعومة.ترف"كلمة ". ترفالكلمة " 
فَِبَما سورة آل عمران:  قال هللا تعاذل ُب أو لطيف.  رقيقىنا 
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َن هللا ل نَ  ؽَبُْم َوَلْو ُكْنَ  َفظًّا َغِليَظ القلب الَنْ َفضُّوْا ِمْن َرضْبٍَة مِّ
قد أنعم هللا عليك اؼبقصود من ىذه اآلية ل(. ٜ٘ٔ) َحْوِلكَ 

م، وربسن إليهم، ، ورببهأمتو لطيًفا ومهذاًب مع كونيفضلو، ف
" َوَلْو ُكْنَ  َفظّاً  . "ه، ويطيعون أوامر و، وَيبونوحىت َيتمعوا حول

، أي جاف "َغِليَظ القلب ، "شخصية سيئة ولو أن دمحمأي 
 .عدىم من حولكأي سيب " الَنْ َفضُّواْ ِمْن َحْوِلكَ "

 

 اجلود  (ٙ
األخبلقية ىي  توي على القيمةالعبارة اليت ربقصيدة ُب تلك 

 ، وىي:جود
 

 ـمِ ـمَ ـي ىِ فِ  ـرِ ىْ الدَّ وَ  مٍ ـرَ ـي كَ ر فِ ِـ حْ بَ الْ وَ 
 

 ) اإلعراب ادلوجز ( 
)والبح ر ف ي ك رم(، )والدى ر ف ي ى م م(: كلها معطوفات ابعبر 

 على ما قبلها.
 

 ) تفسًن الكلمات (
 )والبحر ُب كرم(: أي ُب جود 
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 )والدىر(: أي الزمان. 
)ُب مهم(: صبع مهة على وزن فعلة، وىي العزم على الشيء 

 واإلرادة لو. 
 ) الشرح ( 

أن  ىووجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة 
كالبحر ُب كرم، وكالدىر ُب مهم. فق د ق ال هللا تعاذل:   دمحم خلق
َو الهِذي } ِرايًّ َوُى ا َط ُو غَبًْم ْن وا ِم ُل ُك ْأ َت َر ِل ْح َب َر اْل َسخه

َر  َواِخ َك َم ْل ُف َرى اْل ا َوتَ  َه ونَ  ُس َب ْل ًة تَ  َي ْل ُو ِح ْن وا ِم ِرُج ْخ َت ْس َوَت
} ُروَن ُك ْش ْم َت لهُك َع ِو َوَل ِل ْض ْن َف وا ِم ُغ  َ ت بْ  تَ  يِو َوِل )النحل :  ِف

ي ق ن ط ر م ي و الصبلة والسبلم ك رم ال ن ب ي ع لنعًتف  (. ٗٔ
األح اديث الكثَتة، ومنها عن اْبن عباس روي هللا قال: كان 
النىب صلى هللا عليو و سلم أْجود الناس ابػبَت، وَكان أجود ما 
يكون َب رمضان، حُت يلقاه جربيل، وَكان جربيل عليو السبلم 
يلقاه كل ليلة َب رمضان حىت ينسلخ، يعرض عليو النىب صلى هللا 

أجود  ذا لقيو جربيل عليو السبلم  كانعليو و سلم القرآن، فإ
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أما القيمة الًتبوية . ٓٗ)متفق عليو( ابػبَت من الريح اْلمرسدلة
كلمة ". من ىذا البي  ىي تقع ُب الكلمة "كرم األخبلقية

ود: إعطاء ما ينبغي ؼبن وقال الِكْرماشل: اعب"كرم" دبعٍت اعبود. 
ولكن  ،لأفض ؼبن يعطى أشياءالذي  ال يسمى اعبود .ٔٗينبغي

 .بقلب مضطرب
 

 األنيس (ٚ
األخبلقية ىي  توي على القيمةالعبارة اليت ربقصيدة ُب تلك 

 ، وىي:أنيس
 

 فٍ دَ  صَ يف  نُ وْ نُـ كْ ادلَ  ؤُ لُ ؤْ ا الل  ّنََّ أَ كَ 
 ـــمِ سَ تَ بْـ مُ وَ  ـوُ نْ مِ  ـقٍ ـطِ ـنْ مَ  ـيْ نَ ـدِ عْ مَ  ـنْ مِ 

 

 ) اإلعراب ادلوجز (
 ) كأمنا(: حرف تشبيو و )ما( زائدة 

 لؤ(: مبتدأ. )اللؤ 

                                                           
 ٜٕٖٓأنظر إذل صحيح البخاري، رقم اغبديث:  ٓٗ
41

ٚ(، ص.ٕٔٔٓزبيدي، معي اعبود، )الرايض: دارالفضيلة، 
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 )اؼبكنون(: صفة 
 )ُب صدف( بفتحتُت: جار وؾبرور.

 )من معدشل( بكسر الدال وفتح النون: خرب اؼببتدأ. 
 )منطق(: مضاف إليو. 

 )منو(: جار وؾبرور 
)ومبتسم( بفتح السُت وقال بعضهم بكسرىا : معطوف على 

 )منطق(.
 

 ) تفسًن الكلمات ( 
 )اللؤلؤ(: الدر اؼبسمى ابعبوىر. 

 )اؼبكنون(: اؼبصون. 
 )ُب صدف(: أي ُب غبلف اللؤلؤ ومعدنو 

 )من معدشل(: مها )منطق منو ومبتسم( 
 )منطق منو(: اؼبنطق ىو ؿبل النطق، وىو راجع لكبلمو. 
 )ومبتسم(: اؼببتسم ىو ؿبل االبتسام، وىو راجع لثغره.
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 ) الشرح (
 نك ا  ىووجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة 

مصواًن ُب صدف و ي خ رج م ن مع دن ي ن من معادنو:  ؤاللؤل ك دمحم
ى ن ا  اؼبتكلمو. وإن ن كلماتو، والثاشل معدن ابتسامأحدمها معد

فقد ،  م ا ُب حديث أم معبدعن دم ا ش ب ه و ب اللؤلؤ قص د رضب و هللا
َوْجِو، دلَْ َتِعْبُو رَأَْيُ  َرُجبل لَاِىَر اْلَوَواَءِة، أَبْ َلَج الْ وصفت و ف ق ال  : 

حُنَْلٌة، َودلَْ تُ ْزِر بِِو ُصْقَلٌة، َوِسيٌم َقِسيٌم، ُب َعْيِنِو َدَعٌج، َوُب َأْشَفارِِه 
َوَطٌف، َوُب َصْوتِِو َصَهٌل، َوُب ُعُنِقِو َسَطٌع، َوُب غِبَْيِتِو َكثَاثٌَة، أَزَجُّ 

ْن َتَكلهَم ظَبَا َوَعبلُه اْلبَ َهاُء، َأصْبَُل أَق َْرُن، ِإْن َصَمَ  فَ َعَلْيِو اْلَوقَاُر، َوإِ 
ْنِطِق، 

َ
النهاِس َوأبْ َهاُه ِمْن بَِعيٍد، َوَأْجبلُه َوَأْحَسُنُو ِمْن َقرِيٍب، ُحْلُو اؼب

َفْصٌل اَل نَ ْزٌر َوال َىَذٌر، َكَأنه َمْنِطَقُو َخَرزَاُت َنْظٍم يَ َتَحدهْرَن، َربْ َعٌة اَل 
ال تَ ْقَتِحُمُو َعُْتٌ ِمْن ِقَصٍر، ُغْصٌن بَ ُْتَ ُغْصنَ ُْتِ، أَيَْس ِمْن طُوٍل، وَ 

فَ ُهَو أَْنَضُر الثهبلثَِة َمْنظَرًا، َوَأْحَسنُ ُهْم َقْدرًا، لَُو رُفَ َقاُء ََيُفُّوَن بِِو، إْن 
قَاَل: أَْنَصُتوا لَِقْولِِو، َوِإْن أََمَر تَ َباَدُروا أَلْمرِِه، ؿَبُْشوٌد ؿَبُْفوٌد، اَل 

 ٕٗ) رواه الطرباشل(.اِبٌس َوال ُمَفنهدعَ 

                                                           
 ٖ٘ٓٙ اؼبعجم الكبَت، رقم اغبديث: انظر إذل  ٕٗ
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أما القيمة الًتبوية اإلسبلمية من ىذا البي  ىي تقع ُب 
أن  ىذا البي ومعٌت . "م ن معدشل منطق منو ومبتسماعبملة "

نا مثل ىذه ل. البد دائما بكلمات طيبة من فمو يتكلم النيب
ة ُب احملافظ يتضمنا فب. وكلم  فظرسول هللا دائما َي صفات.ال

وسب  أتنيبوخدا  و، إيذاء الكبلم غَت :ىي على الكبلم
أىداف  وىذا ىدف من حقَت لآلخرين.وقول  واستهزاء وقذف
إعداد فرد قادر على تطبيق العبادات من ، وىي الًتبية اإلسبلمية

 .قول
 

 القيم الرتبوية الصحية - د
 ، وىي:قيم الًتبوية العقائديةومن ال

 زلافظة اجلسم
 ىي الصحية توي على القيمةبارة اليت ربالعقصيدة ُب تلك  

 ، وىي:ؿبافظة اعبسم
 

 ـوىطَ وَ  هُ ـاءَ شَ حْ أَ  بٍ غَ سَ  ـنْ مِ  ـدَّ شَ وَ 
 مِ دَ آلا فَ رَ ـتْـ ـا مُ ـحً شْ كَ   ةِ ارَ جَـ احلِ  ـتَ حتَْ 
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 ) اإلعراب ادلوجز (
 )وشد(: فعل، وفاعلو ومَت مستًت فيو جوازا تقديره ىو

 )من(: حرف جر للتعليل. 
 ُت والغُت: ؾبرور ب  )من(. )سغب( بفتح الس

 )أحشاءه(: مفعول بو. 
 )وطوى(: الواو حرف عطف، و)طوی( معطوف على )شد(. 

 )رب (: لرف مکان. 
 )اغبجارة(: مضاف إليها. 

 )كشحاً( بفتح الكاف وسكون الشُت: مفعول بو ل )طوى(. 
 )مًتف(: نع  ) كشحاً(. 

 )اآلدم(: مضاف إليو.
 

 ) تفسًن الكلمات (
 دبعٌت عصب وربط.  )وشد(:

 )من سغب( : أي من جو . 
 )أحشاءه(: وىي ما انضم  عليو ولوعو الشريفة 
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)وطوى رب  اغبجارة(: دبعٌت ثٌت جلد بطنو رب  اغبجارة 
 القاسية. 

 ) كشحاً(: ىو ما بُت اػباصرة إذل اعبلد 
 )مشرف(: دبعٌت انعم، من الًتف والنعومة اؼبفرطة. 

 )األدم(: اعبل
 ) الشرح (

 نوجدت الباحثة أن مقصود اؼبتكلم من ىذه العبارة ىو أ
 و  الشديد، لتسكُت اؼبعدة ي ض عكان يتحم ل اعب   النيب دمحم

اغبجر ع ل ى بطن و. فهي إذا امتؤلت ابلطعام، اشتعل  تل ك 
اغب رارة ابلطع ام. ف إذا دل يك ن في  ه ا طع ام، فيتأدل اإلنسان تل ك 

 ا، اء واعبلد على اؼبعدة، طبدت انرىاغبرارة. وإذا انضم  األحش
 . وفائدة شد اغبجر أمران: فقل األدل

 . نضمامو على األحشاءاألول: تثقيل اعبلد ليكثر ا
 لتسكن حرارة اؼبعدة وتشتغل بَتودتو .الثاشل: 

ؿبافظة  أما القيمة الًتبوية اإلسبلمية من ىذا البي  ىي
 اؼبعدة .البد لنا ؿبافظة اعبسم، ومنها اؼبعدةاعبسم. 

اعبهاز اؽبضمي   عضلي أجوف، تشكل جزء من عضو ىي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
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، دبا ُب ذلك العديد اغبيواانت من للبشر والعديد
تكون اؼبعدة ذات بنية قابلة للتوسع، وؽبا دور  .البلفقارايت من

طرق . لذلك على اؼبسلمُت ؿبافطة اؼبعدة. اؽبضم ىام ُب عملية
 ؿبافطة اؼبعدة، منها:

 ال تؤّجل قضاء حاجتك (ٔ
 سيطر على الضغط اإلجهاد والقلق (ٕ
 حافظ على اتبا  نظام غذائي صحي بتوقي  ؿبدد (ٖ
 تناول األغذية الغنية ابلربوتينات (ٗ
 ك األغذية اؼبشبعة ابلدىونقلل من استهبل (٘

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 النتائج - أ
 

 توجدف ئلمام البوصَتية قصيدة الربدة لباحثال تقرأعد ب
  : منها ،اإلسبلمية بعض القيمة الًتبوية ةالباحث
 

اإلميان الرجاء ابهلل، و  وىي ،يةدائالعق الرتبويةقيم ال -ٔ
 كتاب هللا.ب اإلميانو  ابلرسول هلل،

  ةالشرعي الرتبويةيم قال -ٕ
 (التهجد) صبلة الليل: ضةاحملعبادة  (ٔ
 و ؿببة القوم إذل هللا : الدعوةضةغَت احملعبادة  (ٕ

 ية األخالقيةو قيم الرتبال -ٖ
 ،تنظم عبلقة اإلنسان مع نفسو اليت خبلقيةاألقيم ال (ٔ

، ؿباسبة النفس، و التوبة، و السيطرة على الشهوة وىي
 .العادلو 
، ظم عبلقة اإلنسان خبالقوتن اليت خبلقيةاأل قيمال (ٕ

 .الزىدو  العبادة وىي
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 وىي، تنظم عبلقة اإلنسان بغَته اليت خبلقيةاألقيم ال (ٖ
، نعومةال، و لماغب، و اغبكمة، و الصدق، و قائد جيد

 .األنيساعبود، و و 
 ؿبافظة اعبسم.وىي ، القيم الرتبوية الصحية -ٗ

 

 االقرتاحات  - ب
َب ذلك  اإلسبلمية لقد مضى البحث عن القيم الًتبوية

أن ىذه الكتابة   لن ةالديوان وانته  الكتابة، ولكن الباحث
أن  القارئُت ة إذلرجو الباحثألجل ذلك، تبعيدة عن  الكمال. 

اإلسبلمية ُب  القيم الًتبويةىذا البحث وعليهم فبارسة ىذه  يقرئو
 ما َب ىذا يصلحها حياهتم اليومية، وإذل الباحثُت اآلخرين أن

 قد انته . البحثاؼبواد َب ىذا  ن ينموء وأاألخطا بحثال
َب  يرزقنا علما انفعافىى البحث اعبامعى عسى هللا أن   ةالباحث

 ىذا البحث
 

 
 



 

99 
 

 ادلراجع
 

 ادلراجع العربية -ٔ
 

، اؼبدينة القيم اإلسالمية والرتبية، ٜٛٛٔ، أبو العينُت، علي خليل
 اؼبنورة: مكتبة ابراىيم اغبليب.

، سوراباي: قصيدة مدحية الربدة، نة، بدون الساإلمام البوصَتي
 مكتبة جاىااي علمو.
متا  على  ما معين احلكمة،بسمة كمال العتييب، 

1-I8DrqIqxuJ-ehttps://mawdoo3.comnot  اترخ الدخول
ٕٙ /ٖ/ٕٕٕٓ 

رللة اجلامعة ، بدون السنة، اعبامعة اإلسبلمية ابؼبدينة النبوية
، اؼبدينة اؼبنورة: موقع اعبامعة اإلسالمية ابدلدينة النبوية

  على اإلنًتن.
تطوير مناىج اللغة ، ٕٓٔٓ ،ذواؽبادي بن اغباج بن أكدان

معة اإلسبلمية ، ميدان: اعباالعربية وطرق تدريسو
 اغبكومية.  

 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9#cite_note-I8DrqIqxuJ-1
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9#cite_note-I8DrqIqxuJ-1
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دار  الرايض:، ما معىن القيم اإلسالميةم، ٕٕٔٓ، زين اعبيوشي
 الفضيلة.

تنمية القيم اخلاصة مبادة الرتبية اإلسالمية ، ٜٜٛٔ ،السويدي
دار  ،لدى تلميذات ادلرحلة اإلعدادية بدولة قطر

الثقافة.

 يف البحث إل ادلدخل م،ٕٓٓٓ ،العساف ضبد بن صاحل
 العبيكان. كتبةاؼب: الرايض السلوكية، ومالعل

بدون ، صاحل بن عبد هللا بن ضبيد إمام وخطيب اغبرم اؼبكي
، نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي، السنة
 .دار الوسيلة للنشر والتوزيع جدة:
، بَتوت: دار الكتب مجع القرآن، ٕٙٓٓ، كرم الدليمي

 العلمية.
 اإلسالمية الرتبية فلسفة، ٜٜٛٔ، الكيبلشل عرسان ماجد

والفلسفات  اإلسالمية الرتبية فلسفة بٌن مقارنة دراسة
 .األسرة بَتوت: مكتبة ،ادلعاصرة الرتبوية
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أصول اإلسالم يف ضوء الكتاب ، ٕٔٗٔ ،ؾبموعة من اؼبؤلفُت
، اؼبملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون والسنة

 اإلسبلمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
، رسالة تربية العقيدة األخالقي والصفةم، ٕٕٔٓؿبفولة 

 .مالنج: بقسم اللغة العربية وأدهباعلمية، 
، حتليل القيم الرتبوية ىف كتاب ديوانم، ٕٙٔٓدمحم إل     هام 

سومطرة الشمالية: بقسم تعليم اللغة رسالة علمية، 
 .العربية

: دار ، األردنالرتبية والتعليم، ٜٜٜٔ، العمايرة  حسندمحم
 اؼبسَتة للنشر والتوزيع والطباعة.

، بَتوت: تيسًن مصطلح احلديث ،بدون السنة ،ؿبمود الطحان
 دار الكتب العلمية.
التوبة من ادلعاصي ، بدون السنة، مصطفى إبراىيم حقي

 ، الرايض: دار اغبضارة للنشر والتوزيعوالذنوب
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خالق معلم الدين اإلسالمي ىف بناء األ ،مٕٓٔٓنور القمرية 
مالنج: بقسم اللغة ، رسالة علمية، الكرمية لدى ادلتعلمٌن

 .العربية وأدهبا
، البناء بدون السنة، اؽبامشي، عبد اغبميد وفاروق عبد السبلم

القيمي للشخصية كما ورد يف القران الكرمي، حبوث 
، مكة اؼبكرمة: مركز ندوة خرباء أسس الرتبية اإلسالمية

 .البحوث الًتبوية والنفسية
 https://ar.wikipedia.org/wikiالبوصَتي، متا  على  ويكيبيداي،

 ٕٕٕٓ/ٕ/ٜٔاتريخ الدخول 
 

 ادلراجع األجنبية -ٕ
 

Haidar Putra Daulay, 2014, Pendidikan Islam dalam 

Perspektif Filsafat, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 

Salminawati, 2010, Laporan Penelitian tentang Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam yang Tersirat dalam Diwan Imam 

Syafi’I (Suatu Tinjauan Filsafat), Medan: Tanpa 

Penerbit. 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta. 
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 النص لقصيدة الربدة لإلمام البوصًني
 

رَاٍن ِبِذْي َس    لَ  ٍم ۞ َمَزْجَ  َدْمًعا َجَرْي ِمْن ُمْقَلٍة بِ   َدمِ أَِمْن   َتذَكُِّر ِجي ْ
 أَْم َىبهِ  الرِّْيُح ِمْن تِْلَقاِء َكاِلَم   ٍة ۞ َوأَْوَمَض اْلبَ ْرُق ُبْ اْلَضَمآِء ِمْن ِإَو مِ 

نَ ْيَك ِإْن قُ ْلَ  اْكُفَفا مَهَتَ  ا ۞ َوَما ِلَقْلِبَك ِإْن قُ ْلَ  اْسَتِفْق يَِه     مِ َفَما لِ   َعي ْ
 أََيََسُب الصهبُّ َأنه اغْبُبه ُمْنَكت   ٌِم ۞ َما بَ ُْتَ ُمْنَسِجٍم ِمْنُو َومْضطَ    رِمِ 

 ِلذِْكِر اْلَباِن َواْلَعل َ   مِ  َلْواَل اؽْبََوى دلَْ تُرِْق َدْمعاً َعَلي طَ َلٍل ۞ َواَل أَرْق َ 
ْمِع َوالسه   َقمِ   َفَكْيَف تُ ْنِكُر ُحباًّ بَ ْعَد َما َش  ِهَدْت ۞ بِِو َعَلْيَك ُعُدْوُل الده
ْيَك َواْلَعنَ    مِ  رٍَة وهَو  ًٌت۞ ِمْثَل اْلبَ َهارِِم َعَلى َخده  َوأَثْ َبَ  اْلَوْجُد َخطهْي َعب ْ

 ْن َأْىَوى فََأّرَقٍِت ۞ َواغْبُّب يَ ْعًَتُِض الّلّذاَت اِبلَلَ      مِ نَ َعْم َسَرى طَْيُف مَ 
 اَي اَل ئِِمي ُب اؽبََوى الُعْذرِيِّ َمْعِذرًَة ۞ ِمٍّت ِإلَْيَك َوَلْو أَْنَصْفَ  دَلْ تَ ُلمِ 

  مِ َعَدْتَك َح   الِ ي اَلِسرِّْي دبُْسَتًتٍ ۞ َعِن اْلِوَشاِة َوالَ َداِئْي دبُْنَحِس 
اِل ُب َصَممِ   ۞  ؿَبّْضَتٍِت النُّْصَح َلِكْن لهْسُ  َأظْبَُعوُ   إَّن اغبُِبه َعِن الُعذه

 ِإسلِّ ات هَهْمُ  َنِصْيَح الّشْيِب ُب َعَذرل ۞ َوالّشْيُب أَبْ َعُد ُب ُنْصِح َعِن الت َُّهمِ 
ِذيِر الّشْيِب َواؽَبََرمِ فَِإّن أَّماَرِت اِبلّس وِء َما اتّ َعَظْ  ۞ ِمْن َجْهِلَها بِنَ   

َر ؿُبَْتِشمِ   َواَل َأَعدهْت ِمَن الِفْعِل اعَبَِمْيِل ِقَرى ۞ َوْيٍف أدلَه ِبرَْأِسي َغي ْ
 َلْو ُكْنُ  أَْعَلُم أَنِّ ي َم  ا أَُوقّ         ِرُُه ۞ َكَتْمُ  ِسرًّا بََدا رلْ َمْنُو اِبلَكَتمِ 

ايَِتَها ۞ َكَما يُ َردُّ صِبَاُح اػَبَْيِل اِبللُُّجمِ َمْن رل ِبَردِّ صِبَاٍح ِمْن َغوَ   
 َفبلَ تَ رُْم اِبْلَمَعاِصْي َكْسَر َشْهَوهِتَا ۞ ِإّن الطهَعاَم يُ َقوِّْي َشْهَوَة النهِهمِ 
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َفِطمِ   َوالنّ ْفُس َكالطِّفِل ِإْن تُ ْهِمْلُو َشبه َعَلى ۞ ُحبِّ الرهَواِ  َوِإْن تَ ْفِطْمُو يَ ن ْ
َىَواَىا َوَحاِذْر َأْن تُ َولَِّيُو ۞ ِإّن اؽْبََوى َما تَ َوذله ُيِصْم أَْو َيِصمِ  فَاْصِرفْ   

 َورَاِعَها َوْىَي ُبْ اأَلْعَماِل َسآئَِمٌة ۞ َوِإْن ِىَي اْسَتْحَلِ  اْلَمْرَعى َفبلَُتِسمِ 
ّن السهمه ُب الدهَسمِ َكْم َحّسَنْ  َلّذًة لِْلَم       ْرِء قَاتَِلًة ۞ ِمْن َحْيُث دَلْ َيْدِر أَ   

 َواْخَش الدهَساِئَس ِمْن ُجوٍ  وهِمْن َشَبِع ۞ فَ ُرّب ـَبَْمَصٍة َشرُّ ِمَن التَُّخمِ 
ْمَع ِمْن َعُْتٍ َقِد اْمَتؤَلَْت ۞ ِمَن اْلَمَحارِِم َواْلَزْم ضِبَْيَة النهَدمِ   َواْستَ ْفرِِغ الده

مِ َوَخاِلِف النّ ْفَس َوالّشْيطَاَن َواْعصِ  ِهَما ۞ َوِإْن مُهَا ؿَبَّضاَك النُّْصَح فَاهتِه  
ُهَما َخْصًما َواَلَحَكًما ۞ فَأَْنَ  تَ ْعِرُف َكْيَد اػَبْصِم َواغبََْكمِ   َوالَ ُتِطْع ِمن ْ
َ ِمْن قَ ْوٍل ِببَلَعَم  ٍل ۞ َلَقْد َنَسْبُ  بِِو َنْسًل ِلِذي ُعُقمِ   َأْستَ ْغِفُر اَّلله

َر  ۞ َوَما اْستَ َقْمُ  َفَما قَ ْوِل َلَك اْسَتِقمِ   ٰلِكْن َما ائْ َتَمْرُت ِبوِ أََمْرُتَك اػْبَي ْ  
ْوِت اَنِفلَ  ًة ۞ ودَلْ ُأَصّل ِسَوى فَ ْرٍض َودلَْ َأُصمِ 

َ
 َوالَ تَ َزّوْدُت قَ ْبَل اؼب

 لََلْمُ  ُسّنَة َمْن َأْحَيا الظهبَلَم ِإذٰل ۞ َأِن اْشَتَكْ  َقَدَماُه الّضّر ِمْن َوَرمِ 
َرَف اَلَدمِ   َوَشّد ِمْن َسَغٍب َأْحَشاَءُه َوَطٰوى ۞ رَبَْ  اغبَِْجارَِة َكْشًحا ُمت ْ  

َا مَشَمِ   َورَاَوَدْتُو اعْبَِباُل الشُّّم ِمْن َذَىٍب ۞ َعْن نَ ْفِسِو فََأرَاَىا أميه
َها َوُروَرتُُو ۞ ِإنه الَضُرورََة اَل تَ ْعُدْو َعلَى ا ْلِعَصمِ َوَأكهَدْت ُزْىَدُه ِفي ْ  

 َفَكْيَف َتْدُعوا ِإرَل الّدنْ  ي   ا َوُرورَُة َمْن ۞ َلْواَلُه دلَْ زَبْرُِج الّدنْ َيا ِمَن الَعَدمِ 
 ؿُبَمهٌد َسّيُد اْلَكْونَ ُْتِ َوالث هَقَلْي       ِن ۞ وِالَفرِيَقُْتِ ِمْن ُعْرٍب َوِمْن َعَجمِ 

ره ُبْ قَ ْوِل اَل ِمْنُو َواَل نَ َعمِ نَِبيّ َنا ْاآلِمُر الّناِىي َفبَل َأَحٌد ۞ أَب َ   
ْىَواِل ُمْقَتِحمِ   ُىَو اغْبَِبْيُب الهِذْي تُ ْرَجى َشَفاَعُتُو ۞ ِلُكّل َىْوٍل ِمَن اأْلِ
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َفِصمِ   َدَعا ِإرَل هللِا فَاْلُمْسَتْمِسُكوَن بِِو ۞ ُمْسَتْمِسُكوَن حِبَْبٍل َغَْتِ ُمن ْ
  ُخُلٍق ۞ َودَلْ يَُدانُ         ْوُه ُب ِعْلٍم َواَل َكَرمِ فَاَق النهِبيُْتَ ُب َخْلٍق وهُبْ 

صلَِ   وَُكلُّ     ُهْم ِمْن َرُسوِل هللِا ُمْلَتِمٌس ۞ عْرفًا ِمَن الَبْحِر أَْو َرْشًفا ِمَن الدِّ
ْكَلِة اغبََِكمِ َوَواِقُفوَن َلَديْ                 ِو ِعْنَد َحدِِّىِم ۞ ِمْن نُ ْقطَِة اْلِعْلِم أَْو ِمْن شَ   

 فَ ْهَو الذِّْي ًَبه َمْعَناُه َوُص       ْوَرتُُو ۞ ٍُبّ اْصطََفاُه َحِبي ْ             ًبا بَ  ارُِئ النهَسمِ 
َقِسمِ  ُر ُمن ْ  ُمنَ زهٌه َعْن َشرِيٍك ُبْ ؿَبَ      اِسِنِو ۞ َفَجْوَىُر اغْبُْسِن ِفِيِو َغي ْ

  نَِبّيِهِم ۞ َواْحُكْم دبَا ِشْئَ  َمْدًحا ِفْيِو َواْحَتِكمِ دَْ  َمااّدَعْتُو النهَصاٰرى ُب 
َقْدرُُه َما ِشْئَ  ِمْن ِعَظمِ  َ  ِمْن َشَرٍف ۞ َواْنُسبْ َذاتِ             ِو َما ِشئْ َواْنُسْب   

ِ لَْيَس َلُو ۞ َحدٌّ فَ يُ ْعِرَب َعْنُو نَ               اِطٌق بِ  َف     مِ فَِإّن َفْضَل َرُس وِل اَّلله  
 َلْو اَنَسَبْ  َقْدرَُه ٰأيَ          اتُُو ِعَظًما ۞ َأْحَيا أظْبُُو ِحَي يُْدٰعى َداِرَس الّرَِممِ 
َنا فَ َلْم نَ ْرتَ ْب َودَلْ هنَِمْ   دَلْ مَيَْتِحنها دبَا تَ ْعَيا اْلُعُق   ْوُل ِبِو ۞ ِحْرًصا َعَلي ْ

َفِحمِ  أَْعَيا الَوٰرى فَ ْهَم َمْعَناُه فَ َلْيسَ  َر ُمن ْ يُ ٰرى ۞ لِْلُقْرِب َواْلبُ ْعِد ِفي       ِو َغي ْ  
نَ ُْتِ ِمْن بُ ُعٍد ۞ َصِغي  ْ            ًة َوُتِكلُّ الطّْرَف ِمْن أََممِ   َكالّشْمِس َتْظَهُر لِْلَعي ْ

 وََكْيَف يُْدرُِك ُب الّدنْ َيا َحِقيَقَتُو ۞ قَ ْوٌم نَِياٌم َتَسّلْوا َعْنُو اِبغْبُُلمِ 
َلُغ اْلِعْلِم ِفْي           ِو أَنُّو َبَشٌر ۞ َوأَنُّو َخْي           ُر َخْلِق اَّللِه ُكلِِّهمِ   َفَمب ْ

 وَُكلُّ ٰأٍي أََتى الرُّْسُل اْلِكرَاُم هِبَا ۞ فَِإمّنَا اتهَصَلْ  ِمْن نُ         ِورِِه هِبِمِ 
ِهْرَن أَنْ َواُرىاَ لِلنه اِس ُبْ الظَُّلمِ فَِإنُّو مَشُْس َفْضٍل ُىْم َكَواِكبُ    َها ۞ يُظْ   

 َحته    ى ِإَذا طََلَعْ  ُب اْلَك       ْوِن َعمه ُىَدًى ۞ لِْلَعاَلِمْي        َن َو َأْحَيْ  َسائَِر أْلَُممِ 
 َأْكرِْم خِبَْلِق َنيبٍ زَانَُو ُخل ٌُق ۞ اِبغْبُْسِن ُمْشَتِمٍل اِبْلِبْشِر ُمتهِسمِ 
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ْىِر ُبْ تَ َرٍف َوالَبْدِر ُب َشَرٍف ۞ َوالَبْحِر ُب َكَرٍم َوالّدْىِر ُب مِهَمِ َكالزه   
 َكأَنّو َوُىَو فَ ْرٌد ِمْن َجبَللَتِ                ِو ۞ ُب َعْسِكٍر ِحَُتَ تَ ْلَق  اُه َوُب َحَشمِ 

َتَسمِ  َكَأمّنَا اللُّْؤُلُؤ اَلْكنُ     ْوُن ُبْ َصَدٍف ۞ ِمْن مهْعِدشلَْ  َمْنِطٍق ِمْنُو َوُمب ْ  
َتِشٍق ِمْنُو َوُمْلَتِثمِ   اَل ِطْيَب يَ ْعِدُل تُ ْراًب ُومه َأْعُظَمُو ۞ طُوَب ِلُمن ْ
َتَدٍإ ِمْنُو َوـُبْتَ َتمِ   أاََبَن َمْوِلُدُه َعْن ِطْي     ِب ُعْنُصرِه ۞ اَي ِطْي   َب ُمب ْ

ُهُم ۞ َقْد أُْنِذُروا حِبُُلوِل اْلبُ ْؤِس َوالنّ َقمِ يَ ْوٌم تَ َفرهَس ِفْي           ِو الُفْرُس أَن ّ   
َر ُمْلَتِئمِ   َواَبَت ِإيْ َواُن ِكْسٰرى َوُىَو ُمْنَصدٌِ  ۞ مَشِْل َأْصَحاِب ِكْسٰرى َغي ْ
 َوالّناُر َخاِمَدُة اأْلَنْ َفاِس ِمْن َأَسٍف ۞ َعَلْيِو َوالن هْهُر َساِىْي الَعُْتَ ِمْن َسَدمِ 

َرتُ َها ۞ َوُرده َوارُِدَىا اِبلَغْيِظ ِحُْتَ َلِميْ  َوَسآَء َساَوةَ  َأْن َغاَوْ  حُبَي ْ  
آِء َما اِبلّناِر ِمْن َوَرمِ 

َ
 َكَأنه اِبلّناِر َما اِبْلَم     آِء ِمْن بَ َلٍل ۞ ُحْزاًن َواِبؼب

ْعًٌت َوِمْن َكلِ    مِ َواعبِْنُّ تَ ْهِتُف َواأْلَنْ َواُر َساِطعُ         ٌة ۞ َواغبَْقُّ َيْظَهُر ِمْن مه   
 َعُمْوا َوَصمُّوا فَِإْعبَلُن اْلَبَشائِِر دلَْ ۞ ُتْسَمْع َوبَ      ارَِقُة ْاإِلْنَذاِر دلَْ ُتَشمِ 
 ِمْن بَ ْعِد َما َأْخبَ َر اأْلَقْ َواَم َكاِىنُ ُهْم ۞ أبَِّن ِديْ نَ ُهُم اْلُمَعوهُج دَلْ يَ ُق       مِ 

اأْلُُفِق ِمْن ُشُهٍب ۞ ُمن َْقضهٍة وهْفَق َما ُبْ اأْلَْرِض ِمْن َصَنمِ َوبَ ْعَدَما َعايَ نُ ْوا ُبْ   
َهزِمِ  َهزٍِم ۞ ِمَن الشهَياِطُْتَ يَ ْقُف ِإثْ َر ُمن ْ  َحىته َغَدا َعْن َطرِيِق اْلَوْحِي ُمن ْ

ى ِمْن رَاَحتَ ْيِو رُِميْ َكأَن هُهْم َىَراًب أَْبطَاُل أَبْ َرَى                     ٍة ۞ أَْو َعْسَكٌر اِبغبََصٰ   
 نَ ْبًذا بِِو بَ ْعَد َتْسِبيٍح بَِبْطِنِهَما ۞ نَ ْبَذ اْلُمَسبِِّح ِمْن َأْحَشآِء ُمْلَتِقمِ 

سَبِْشْي إِلَْيِو َعلٰى َساٍق ِببلَ َقَدمِ   َجآَءْت ِلَدْعَوتِِو اأْلَْشَجاُر َساِجَدًة ۞  
وُعَها ِمْن بَِدْيِع اػبَْطِّ ُبْ اللَِّقمِ َكَأّن َما َسَطَرْت َسْطرًا ِلَما َكتَ َبْ  ۞ فُ رُ   
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 َمْثُل اْلَغَماَمِة َأسلّٰ َساَر َسآئِ         رًَة ۞ تَِقيِو َحره َوِطْيٍس لِّْلَهِجيِ   رضبَِي
ُرورََة اْلَقَسمِ  َتَشقِّ ِإّن َلُو ۞ ِمْن قَ ْلِبِو ِنْسَبًة َمب ْ  أَْقَسْمُ  اِبْلَقَمِر اْلُمن ْ

     اُر ِمْن َخَْتٍ وهِمْن َكَرِم ۞ وَُكلُّ َطْرٍف ِمَن الُكّف           اِر َعْنُو َعِميْ َوَما َحَوى اْلغَ 
دِّْيُق دَلْ يَرَِما ۞ َوُىْم يَ ُقوُلوَن َما اِبْلغَ                  اِر ِمْن أَرِمِ  ْدُق ُب اْلَغاِر َوالصِّ  فَالصِّ

َت َعلٰى ۞ َخَْتِ اْلرَبِيِّة دلَْ تَ ْنُسْج َودلَْ رَبُمِ لَنُّ   ْوا اغْبََماِم َولَنُّوا اْلَعْنَكُبو   
ُرْوِ  َوَعْن َعاٍل ِمَن اأْلُطُمِ   ِوقَايَُة هللا أَْغَنْ  َعْن ُمَض     اَعَفٍة ۞ ِمَن الدُّ
ْىُر َوْيماً وهاْسَتَجْرُت بِِو ۞ ِإاله َونِْلُ  ِجَواراً ِمْنُو دَلْ ُيُض                  مِ َما َساَمٌِت الده
َناِن دلَْ يَ َنمِ   اَل تُ ْنِكِر اْلَوْحَي ِمْن ُرؤاَيُه إنه َلُو ۞ قَ ْلًبا ِإَذا اَنَمِ  اْلَعي ْ
 َفَذاَك ِحُْتَ بُ لُ             وٍغ ِمن نُ بُ ّوتِِو ۞ فَ َلْيَس يُنَكُر ِفْي    ِو َحاُل ؿُبْتَ َلمِ 

نَبِ      يٌّ َعَلى َغْيٍب دبُت هَهمِ تَ بَ     اَرَك هللاُ َما َوْحٌي دبُْكَتَسِب ۞ َواَل   
 َكْم أَبْ َرَأْت َوِصًبا اِبللهْمِس رَاَحُتُو ۞ َوَأْطَلَقْ  أَراًِب ِمْن رِبْ َقِو اللهَممِ 

 َوَأْحَيِ  السهَنَة الّشْهبَ   اَء َدْعَوتُُو ۞ َحىتّٰ َحَكْ  ُغرًّة ُبْ اأْلَْعُصِر الّدُىمِ 
ًبا مَِّن اْلَيمِّ أَْو َسْيبًل ِمَن الَعرِمِ بَِعاِرٍض َجاَد َأْو ِخْلَ   اْلِبطَاَح هِبَا ۞ َسي ْ  

 َدْعِن َوَوْصِف َي ٰأاَيٍت َلُو َلَهَرْت ۞ لُُهوَر اَنِر اْلُقٰرى لَْيًل َعَلى َعَلمِ 
َتِظمِ  َر ُمن ْ َتِظٌم ۞ َولَْيَس يَ ن ُْقُ  َقْدرًا َغي ْ  فَالدُّرُّ يَ ْزَداُد ُحْسًنا وهُىَو ُمن ْ

َيمِ َفَما تُ  طَاِوَل ٰأَماِل اْلَمدي     ِح ِإذٰل ۞ َما ِفيِو ِمْن َكَرِم اأْلَْخبَلِق َوالشِّ  
 ٰأيَ  اُت َحقٍّ ِمَن الّرضْبُٰن ؿُبَْدثٌَة ۞ َقِدْيٌة ِصَفُة اْلَمْوُصْوِف اِبلِقَدمِ 

َوَعْن ِإَرمِ  دَلْ تَ ْقتَ        رِْن ِبَزِماٍن وهْىَي زُبْرباَُن ۞ َعِن اْلَمَعاِد َوَعْن َعادٍ   
 َداَمْ  َلَديْ َنا فَ َفاَقْ  ُكله ُمْعِجَزًة ۞ ِمَن النهِبيِّْي     َن ِإْذ َجآَءْت َودلَْ َتُدمِ 
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َم   اٌت َفَما يُ ْبِقَُتَ ِمْن ُشَبٍو ۞ ِلِذْي ِشَقاٍق َواَل يَ ْبِغُْتَ ِمْن َحَكمِ   ؿُبَكه
َها ُمْلِقَي السهَلمِ َما ُحْورَِبْ  َقطُّ ِإاّل َعاَد ِمْن َحَرٍب ۞ َأعْ  َدى اأْلََعاِدْي إِلَي ْ  

 َردهْت َببَلَغتُ َها َدْعٰوى ُمَعارِِوَها ۞ َرده اْلُغْيوِر َيَد اعْبَاِن َعِن اغْبََرمِ 
 ؽَبَا َمَعاٍن َكَمْوِج اْلَبْحِر ُبْ َمَدٍد ۞ َوفَ ْوَق َجْوَىرِِه ُبْ اغْبُْسِن َواْلِقَيمِ 

ى َعَجائِبُ َها ۞ َواَل ُتَساُم َعلَى اإْلِْكثَاِر اِبلسه       َأمِ َفبَل تُ َعدُّ َواَل رُبْصٰ   
 قَ رهْت هِبَا َعُْتُ قَارِيْ َها فَ ُقْلُ  َلُو ۞ َلَقْد لَِفْرَت حِبَْبِل اَّللِّٰ فَاْعَتِصمِ 

ب ُلَها ِخْيَف ِمْن َحرِّ اَنِر َلظٰى ۞ َأْطَفْأَت َحرِّ َلظٰى ِمْن وِّْرِدَىا الشِّ َيمِ ِإْن تَ ت ْ  
 َكأَن هَها اغبَْوُض تَ ب َْيضُّ اْلُوُجوُه بِِو ۞ ِمَن الُعَصاِة َوَقْد َجآُءوُه َكاغْبَُممِ 

زَاِن َمْعَدَلةً  ۞ فَاْلِقْسُط ِمْن َغَْتَِىا ُبْ النه    اِس دلَْ يَ ُقمِ   وََكالصِّ         رَاِط وََكاْلِمي ْ  
اُىًل وهُىَو َعُْتُ اغْبَاِذِق اْلَفِهمِ اَل تَ ْعَجََبْ غِبَُسْوٍد رهاَح يُ ْنِكُرَىا ۞ ذبََ   

 َقْد تُ ْنِكُر اْلَعُْتُ َوْوَء الشهْمِس ِمْن رهَمٍد ۞ َويُ ْنِكُر اْلَفُم طَْعَم اْلَمآِء ِمْن َسَقمِ 
َتِظمِ  َر ُمن ْ َتِظٌم ۞ َولَْيَس يَ ن ُْقُ  َقْدرًا َغي ْ  فَالدُّرُّ يَ ْزَداُد ُحْسًنا وهُىَو ُمن ْ

َيمِ  َفَما ُتطَاِولَ  ٰأَماِل اْلَمدي     ِح ِإذٰل ۞ َما ِفيِو ِمْن َكَرِم اأْلَْخبَلِق َوالشِّ  
 ٰأيَ  اُت َحقٍّ ِمَن الّرضْبُٰن ؿُبَْدثٌَة ۞ َقِدْيٌة ِصَفُة اْلَمْوُصْوِف اِبلِقَدمِ 

ِإَرمِ  دَلْ تَ ْقتَ        رِْن ِبَزِماٍن وهْىَي زُبْرباَُن ۞ َعِن اْلَمَعاِد َوَعْن َعاٍد َوَعنْ   
 َداَمْ  َلَديْ َنا فَ َفاَقْ  ُكله ُمْعِجَزًة ۞ ِمَن النهِبيِّْي     َن ِإْذ َجآَءْت َودلَْ َتُدمِ 
َم   اٌت َفَما يُ ْبِقَُتَ ِمْن ُشَبٍو ۞ ِلِذْي ِشَقاٍق َواَل يَ ْبِغُْتَ ِمْن َحَكمِ   ؿُبَكه

َها ُمْلِقَي السهَلمِ َما ُحْورَِبْ  َقطُّ ِإاّل َعاَد ِمْن َحَرٍب ۞ َأْعَدى اأْلَ  َعاِدْي إِلَي ْ  
 َردهْت َببَلَغتُ َها َدْعٰوى ُمَعارِِوَها ۞ َرده اْلُغْيوِر َيَد اعْبَاِن َعِن اغْبََرمِ 
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 ؽَبَا َمَعاٍن َكَمْوِج اْلَبْحِر ُبْ َمَدٍد ۞ َوفَ ْوَق َجْوَىرِِه ُبْ اغْبُْسِن َواْلِقَيمِ 
ائِبُ َها ۞ َواَل ُتَساُم َعلَى اإْلِْكثَاِر اِبلسه       َأمِ َفبَل تُ َعدُّ َواَل رُبْٰصى َعجَ   

 قَ رهْت هِبَا َعُْتُ قَارِيْ َها فَ ُقْلُ  َلُو ۞ َلَقْد لَِفْرَت حِبَْبِل اَّللِّٰ فَاْعَتِصمِ 
بَيمِ  ُلَها ِخْيَف ِمْن َحرِّ اَنِر َلظٰى ۞ َأْطَفْأَت َحرِّ َلظٰى ِمْن وِّْرِدَىا الشِّ  ِإْن تَ ت ْ

أَن هَها اغبَْوُض تَ ب َْيضُّ اْلُوُجوُه بِِو ۞ ِمَن الُعَصاِة َوَقْد َجآُءوُه َكاغْبَُممِ كَ   
زَاِن َمْعَدَلةً  ۞ فَاْلِقْسُط ِمْن َغَْتَِىا ُبْ النه    اِس دلَْ يَ ُقمِ   وََكالصِّ         رَاِط وََكاْلِمي ْ  

وهُىَو َعُْتُ اغْبَاِذِق اْلَفِهمِ  اَل تَ ْعَجََبْ غِبَُسْوٍد رهاَح يُ ْنِكُرَىا ۞ ذَبَاُىلً   
 َقْد تُ ْنِكُر اْلَعُْتُ َوْوَء الشهْمِس ِمْن رهَمٍد ۞ َويُ ْنِكُر اْلَفُم طَْعَم اْلَمآِء ِمْن َسَقمِ 

َر َمْن ميههَم اْلّعاُفوَن َساَحَتُو ۞ َسْعًيا وهفَ ْوَق ُمتُ ْوِن اأْلَيْ ُنِق الرُُّسمِ   اَي َخي ْ
َوَمْن ُىَو الِنّ ْعَمُة اْلُعْظٰم    ى ِلُمْغَتِنمِ   ۞  يَُة الُكْب    ٰرى ِلُمْعَتربٍ َوَمْن ُىَو اأْلَ   

 َسَرْيَ  ِمْن َحَرٍم لَي    ًْل ِإذَلٰ َحَرٍم ۞ َكَما َسَرى اْلَبْدُر ُبْ َداٍج مَِّن الظَُّلمِ 
دَلْ ُتْدَرْك َودَلْ تَ ُرمِ  ۞ ِمْن قَاِب قَ ْوَسُْتِ   َوِب ه تَ ْرق   ٰى ِإذٰل َأْن نِْلَ  َمْنزَِلةً   
يُع اأْلنِْبيَ        آِء هِبَا ۞ َوالرُّْسِل تَ ْقِدصَلَ ـَبُْدوٍم َعلٰى َخَدمِ   َوَقدهَمْتَك صبَِ  

َباَق هِبِْم ۞ ُبْ َموِْكٍب ُكْنَ  ِفيِو ّصاِحَب اْلَعَلمِ   َوأَْنَ  زَبًَْتُِق السهْبَع الطِّ
نُوِّ َواَل َمْرًقى ِلُمْسَتِنمِ  َحىتّٰ ِإَذا دلَْ َتدَْ  َشْأًوا ِلُمْسَتِبٍق ۞ ِمَن الدُّ  

 َخَفْضَ  ُكله َمَقاٍم اِبْإِلَواَفٍة ِإْذ ۞ نُ ْوِديَ  اِبلرّْفِع ِمْثَل اْلُمْفَرِد اْلَعَلمِ 
 َكْيَما تَ ُفْوَز ِبَوْصٍل َأيِّ ُمْسَتًتٍ ۞ َعِن اْلُعُيوِن َوِسرٌّ َأيِّ ُمْكتَ َتمِ 

َر ُمْشًَتِكٍ َفُحْزَت ُكله فِ  َر ُمْزَدَحمِ   ۞  َخاٍر َغي ْ َوُجْزَت ُكله َمَقاٍم َغي ْ  
 َوَجله ِمْقَداُر َما ُولَِّيَ  ِمْن رَُتٍب ۞ َوَعزه ِإْدرَاُك َما أُولِْيَ  ِمْن نَِّعمِ 
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ْسبَلٍم ِإّن لََنا ۞ َهِدمِ   ُبْشٰرى لََنا َمْعَشَر اإْلِ َر ُمن ْ ِمَن الِعَناِيِة رُْكًنا َغي ْ  
مها َدَعا هللاُ َداِعيَنا ِلطَاَعِتِو ۞ أبَِْكَرِم الرُّْسِل ُكنها َأْكَرُم اأُلَُممِ لَ   

۞ َكنَ ْبأٍَة َأْجَفَلْ  ُغْفًل مَِّن اْلَغَنمِ   رَاَعْ  قُ ُلوَب اْلِعٰدى أَنْ َباُء بِْعثَِتوِ   
ا غبًَْما َعَلى َوَومِ ۞ َحىتّٰ َحَكْوا اِبْلَقنَ   َما زَاَل يَ ْلَق   اُىُم ُبْ ُكلِّ ُمْعتَ َركٍ   
۞ َأْشآَلَء َشاَلْ  َمَع اْلِعْقَباِن َوالرهَخمِ   َودُّوا اْلِفرَاَر َفَكاُدوا يَ ْغِبطُوَن بِوِ   

ْن لََيارل اأْلَْشُهِر اغْبُرُمِ  تَ َها ۞ َما دَلْ َتُكْن مِّ  سَبِْضْي اللهَيارلْ َواَل يَْدُروَن ِعده
۞ ِبُكلِّ قَ ْرٍم ِإذٰل غبَِْم اْلِعٰدى قَ َرمِ   َساَحتَ ُهمْ  َكَأمّنَا الدِّْيُن َوْيٌف َحله   

 ََيُرُّ حَبَْر طَبْيٍس فَ ْوَق َساحِبٍَة ۞ تَ ْرِمْي دبَْوٍج ِمَن اأْلَْبطَاِل ُمْلَتِطمِ 
َتِدٍب َّللِّٰ ؿُبَْتِسٍب ۞ ِيْسطُوا دبُْسَتْأِصٍل لِلُكْفِر ُمْصطََلمِ   ِمْن ُكلِّ ُمن ْ

ْسبَلِم َوْىَي هِبِْم ۞َحىتّٰ َغَدْت ِمله  ِمْن بَ ْعِد ُغْربَِتَها َمْوُصوَلُة الرهِحمِ   ُة اأْلِ  
َتْم َودَلْ تَِئمِ  ُهْم خبََْتِ َأٍب ۞ َوَخَْتِ بَ ْعٍل فَ َلْم تَ ي ْ  َمْكُفْوَلًة أَبًَدا مِّن ْ
ُهُم ُبْ ُكلِّ مُ  ُهْم مَُّصاِدَمُهْم ۞ َماَذا رََأى ِمن ْ ْصَطَدمِ ُىُم اعْبَِباُل َفَسْل َعن ْ  

ُْم أَْدٰىى ِمَن الَوَخمِ  ًنا َوَسْل بَْدرًا َوَسْل ُأُحًدا ۞ ُفُصوَل َحْتٍف ؽبه  َوَسْل ُحنَ ي ْ
ِمَن الِعٰدى ُكله ُمْسَودٍّ مَِّن اللَِّممِ   ۞  اَْلُمْصِدرِى اْلِبْيِض ضُبْرًا بَ ْعَد َما َوَرَدتْ   

َر ُمنَ َعِجمِ َوالَكاِتيبَ ِبُسْمِر اػبَْطِّ َما تَ رََكْ  ۞ أَقْ لَ  ُمُهْم َحْرٌف ِجْسٍم َغي ْ  
ْيَما ِمَن السهَلمِ   َشاِكى السُّبَلِح ؽَبُْم ِسيَما سُبَيُِّزُىْم ۞ َواْلَوْرُد مَيَْتاُز اِبلسِّ

 تُ ْهِدْي ِإلَْيَك راَِيُح النهْصِر َنْشَرُىُم ۞ فَ َتْحَسُب الّزْىَر ُبْ اأْلَْكَماِم ُكله َكِميْ 
ِة اغْبُُزمِ   ُهوِر اػْبَْيِل نَ ْبُ  ُراًب ۞َكأَنّ ُهْم ُبْ لُ  ِة اغْبَْزِم اَل ِمْن ِشده ِمْن ِشده  

َفَما تُ َفرُِّق بَ ُْتَ اْلبَ ْهِم َوالبُ َهمِ   ۞  طَاَرْت قُ ُلوُب اْلِعٰدى ِمْن أَبِْسِهْم فَ َرقًا  
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اِمَها ذبَِمِ َوَمْن َتُكْن ِبَرُسوِل هللِا َنْصَرتُُو ۞ ِإْن تَ ْلَقُو اأْلُْسُد ُبْ ٰأجَ   
َقِصمِ  َر ُمن ْ َتِصٍر ۞ بِِو َواَل ِمْن َعُدوٍّ َغي ْ  َوَلْن تَ ٰرى ِمْن وهرلٍّ َغَْتِ ُمن ْ
 َأَحله أُّمَتُو ُبْ ِحْرِز ِملهِتِو ۞ َكاللهْيِث َحله َمَع اأْلَْشَباِل ُبْ َأَجمِ 

اْلبُ ْرَىاُن ِمْن َخِصمِ  َكْم َجّدَلْ  َكِلَماُت هللِا ِمْن َجَدٍل ۞ ِفْيِو وََكْم َخصهمَ   
ْعِر َوالنهِدمِ   َخَدْمُتُو دبَِديٍح َأْسَتِقيُل بِِو ۞ ُذنُوَب ُعْمٍر مهٰضى ُب الشِّ

۞ َكأَنهٍِتْ هِبَِما َىْدٌى ِمَن الن هَعمِ   ِإْذ قَ ّلَداشلَ َما زَبْٰشى َعَواِقُبوُ   
َبا ُبْ اغبَالَتَ ُْتِ َوَما ۞ َحصه  ْلُ  ِإاله َعَلى اأْلَاَثِم َوالنهَدمِ أََطْعُ  َغيه الصِّ  

نْ يَ  ا َودَلْ َتُسمِ   فَ َيا َخَسارََة نَ ْفٍس ُبْ ذِبَ    اَرهِتَا ۞ دَلْ َتْشًَتِ الدِّْيَن اِبلدُّ
 َوَمْن يَِبْع ٰأِجًل ِمْنُو ِبَعاِجِلِو ۞ بَ ُْتَ َلُو اْلَغَْبُ ُبْ بَ ْيٍع َوُبْ َسَلمِ 

َتِقٍض ۞ ِمَن النهيبِّ َواَل َحْبِلْي دبُْنَصرِمِ ِإْن ٰأِت َذنْ ًبا َفَما  َعْهِدْي دبُن ْ  
َممِ   فَِإنه رلْ ِذمهًة ِمْنُو بَِتْسِمَيىِت ۞ ؿُبَمهًدا َوْىَو أَْوََب اػْبَْلِق اِبلذِّ

 ِإْن دَلْ َيُكْن ُبْ َمَعاِدْي ٰأِخًذا بَِيِدْي ۞ َفْضًل َوِإاله فَ ُقْل اَي َزلهَة اْلَقَدمِ 
َر ؿُبْتَ َرمِ   َحاَشاُه َأْن َيهْرَِم الرهاِجْي َمَكارَِمُو ۞ َأْو يَ ْرِجَع اعْبَاُر ِمْنُو َغي ْ
َر ُمْلَتزِمِ   َوُمْنُذ أَْلَزْمُ  أَْفَكارِْي َمَداِئَحُو ۞ َوَجْدتُُو ػِبََلِصي َخي ْ

ْزَىاَر ُبْ ْاأَلَكمِ َوَلْن يَ ُفوَت اْلِغٌٰت ِمْنُو يًَدا َترَِبْ  ۞ إَّن اغْبََيا يُ ْنِبُ  اأْلَ   
نْ َيا الهيِت اقْ َتَطَفْ  ۞ َيَدا زَُىَْتٍ دبَا أَثْ ٌٰت َعَلى َحَرمِ   َودَلْ أُرِْد ُزْىرََة الدُّ

۞ ِسَواَك ِعْنَد ُحُلوِل اغبَاِدِث الَعَممِ   اَي َأْكَرَم اػْبَْلِق َمارلْ َمْن أَلُ   وُذ بِوِ   
َتِقمِ  َوَلْن َيِضيَق َرُسوَل هللِا َجاُىكَ  يبْ ۞ ِإَذا اْلَكرصِِلُ ذَبَلّٰى اِبْسِم ُمن ْ  

نْ َيا َوُورّتَ َها ۞ َوِمْن ُعُلوِمَك ِعْلَم اللهْوِح َواْلَقَلمِ   فَِإنه ِمْن ُجوِدَك الدُّ
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 اَي نَ ْفُس اَل تَ ْقَنِطْي ِمْن زَلهٍة َعُظَمْ  ۞ ِإنه اْلَكَبآئَِر ُبْ الُغْفرَاِن َكاللهَممِ 
َة َريبِّ ِحُْتَ يَ ْقِسُم     َها ۞ أَتٌْب َعلٰى َحَسِب الِعْصَياِن ُب اْلِقَسمِ َلَعله َرضبَْ   

َر ُمْنَخرِمِ  َعِكٍس ۞ َلَدْيَك َواْجَعْل ِحَسايبْ َغي ْ  اَي َربِّ َواْجَعْل َرَجآِئْي َغْي َر ُمن ْ
رًا َمىٰت َتْدُعوُ  اَرْيِن إَنه َلُو ۞ َصب ْ َهزِمِ  َواْلُطْف بَِعْبِدَك ُب الده اؽَبَْواُل يَ ن ْ  

َهلٍّ َوُمْنَسِجمِ   َوْأَذْن ِلُسْحِب َصبَلٍة ِمْنَك َدائَِمًة ۞ َعَلى النهيبِّ دبُن ْ
َوأَْطَرَب اْلِعْيَس َحاِدي اْلِعْيِس اِبلن هَغمِ   َما َرحنهَْ  َعَذاَبِت اْلَباِن رِيُح َصًبا ۞  
َوَعْن َعِليٍّ َوَعْن ُعْثَماَن ِذي اْلَكَرمِ  ٍُبه الّرَِوا َعْن َأيب َبْكٍر َوَعْن ُعَمٍر ۞  

 َواآْلِل َوالصهْحِب ٍُبه الَتابِِعَُت فَ ُهْم ۞ أَْىُل الت ُّٰقى َوالن هَقا َواغبِْلُم َواْلَكَرمِ 
ْصَطَفى بَ لِّْغ َمَقاِصَداَن ۞ َواْغِفْر لََنا َما َمَضى اَي َواِسَع الَكَرمِ 

ُ
 اِي َربِّ اِبؼب
ْسِجِد اأَلْقٰصى َوُب اغْبََرمِ َواْغِفْر ِإؽبِٰ 

َ
ُلوَن ُِب اؼب ي ِلُكلِّ اْلُمْسِلِمَُت دبَا ۞ يَ ت ْ  

َبٍة َحَرٌم ۞ َواظْبُُو َقَسٌم ِمْن أَْعَظِم اْلَقَسمِ  َتُو ُِب طَي ْ  جِبَاِه َمْن بَ ي ْ
ْخَتاِر َقْد ُخِتَم ْ 

ُ
َواغبَْمُد هلِل ُِب ِبْدٍء َوُِب َخَتمِ   ۞  َوَىِذِه بُ ْرَدُة اؼب  

 أَبْ َياتُ َها َقْد أََتْ  ِستَُِّت َمْع ِمائٍَة ۞ فَ رِّْج هِبَا َكْربَ َنا اَي َواِسَع اْلَكَرمِ 
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