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 كلمة الشكر
 سم اهلل الرحمن الرحيم ب

نتائج الفكر ألرباب اٟتجا وحط عنهم من ٝتاء  اٟتمدهلل الذي قد أخرج
العقل كل حجاب من سحاب اٞتهل. والصبلة والسبلم على سيدنا ٤تمد مقتفى 

 العريب ا٢تامشي ا١تصطفى وآلو وصحبو ذو ا٢تدى من شبهوا بأ٧تم ُب اإلىتدا.

يو من كتابة ىذه الرسالة الوجيزة اليت وقد انتهت الباحثة بإذن اهلل وتوفق
تقدمها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ّتامعة الرانَتى اإلسبلمية اٟتكومية كمادة 

ُب اللغة العرابية  S.Humمن ا١تواد الدراسية ا١تقررة على الطلبة للحصول على شهادة 
 وأدهبا.

بوبُت الذين قد وُب ىذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة الشكر لوالديها احمل
ربياىا تربية حسنة وىذباىا هتذيبا نافعا لعل اهلل أن ٬تزيهما أحسن الثواب ُب الدنيا 

ا١تاجستَت  أ.د. عزمان إٝتاعيل ا١تشرفُت ٫تا واآلخرة. وال تنسى أن تشكر لفضيلة
ا١تاجستَت، الذي قد بذال جهودد٫تا وأنفقا أوقاهتما ُب  إيفان أولياء ترسناديو 

احثة على إعداد ىذه الرسالة إشرافا جيدا كامبل، لعل اهلل أن يباركهما إشراف الب
 و٬تزيهما جزاء حسنا.



 

  

 ب
 

وتقدم الباحثة الشكر ١تدير اٞتامعة وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
ورئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وٞتميع األساتذة وا١توظفى ا١تكتبة ّتامعة الرانَتي 

 عبارة الكتبة إليها ُب كتابة ىذه الرسالة.الذين قد ساعدوىا بإ

وُب ىذه الرسالة ترجو الباحثة من القارئُت نقدا بنائيا وإصبلحيا إلكمال 
ىذه الرسالة، وأخَتا عسى اهلل أن ٬تعلها نافعة للباحثة خاصة وللقارئُت عامة. 

لعلى العظيم حسبنا اهلل ونعم الوكيل نعم ا١توىل ونعم النصَت والحوال والقوة إال باهلل ا
 واٟتمدهلل رب العلمُت.

 

 

 بندا أتشيو –دار السبلم                                      
           ،الباحثة                                             

 

                       وردية                               
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[  
طليب ُب الميات أيب العتاىية أساليب اإلنشاء ال ىذه الرسالة ىو موضوع  

رسالة أما منهج البحث الذي استخدمت الباحثة ُب كتابة ىذه الو (. )دراسة ببلغية
فهو ا١تنهج الوصفي التحليلي من الوجهة الببلغية. وبعد قراءة الباحثة للبلميات أيب 
 العتاىية، وجدت أ٪تاطا عديدة من اإلنشاء الطليب، وىي: األمر والنهي واالستفهام

أما األمر فيتكون من معناه اٟتقيقي وقد خرج عن معناه اٟتقيقي والتمٍت والنداء. 
وذلك ٔتعٌت اإلرشاد، واإلباحة، والّتهديد والدعاء. وأما النهي فيتكون من معناه 
اٟتقيقي وقد خرج عن معناه اٟتقيقي وذلك ٔتعٌت اإلرشاد. وأما االستفهام فيتكون 

معناه اٟتقيقي وذلك ٔتعٌت التحقَت والتوكيد. وأما  من معناه اٟتقيقِت وقد خرج عن
التمٍت فيتكون من واحد. وأما النداء فيتكون من معناه اٟتقيقي وقد خرج عن معناه 

 اٟتقيقي وذلك ٔتعٌت اإلختصاص والتحسر.
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

تعبَت عن عقلو وشعوره، شأنو كانت نشأة األدب ٙترة ٟتاجة اإلنسان إىل ال
ُب ذلك شأن الفنون الرفيعة الىت اىتدى إليها الناس واٗتذوىا وسائل ٥تتلفة لتصوير 
ما َب نفوسهم من أفكار وعواطف ولنقلها إىل غَتىم من القراء والسامعُت الذين 

 ٔيعيشون معهم أو ٮتلفوهنم َب اٟتياة.

ب الرفيعة، يصورىا ااآلد الشعر من الفنون اٞتميلة اليت يسميها العرب 
با٠تيال ويعرب عن إعجابنا هبا وارتياحنا إليها باأللفاظ، فهو لغة النفس أو ىو صور 

 ٕظاىرة ٟتقائق غَت ظاىرة.

بلغ األدب العريب ذروة ٣تده ُب العصر العباسي حيث يوجد فيو كثَت من  
ب أنواعا من الشعراء واألدباء. وأما الشعر ُب ىذا العصر فمرتفع جدا، حىت يتطل

 العلوم لفهمو، ومن بُت تلك العلوم علم الببلغة.

                                                           
 ٙٚم(، ص  ٜٗٙٔ) القاىرة: مكتبة النهضة ا١تصرية، ، أصول النقد األدبىأٛتد الشايب،   ٔ
 ٕ٘م( ص  ٜٜٙٔ، )بَتوت: دار الفكر، تاريخ آدب اللغة العربيةجرجي زيدان،  ٕ
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والببلغة ىي مرتقى علوم اللغو وأشرفها فا١ترتبة الدنيا من الكبلم ىي اليت 
تبدأ بألفاظ تدل على معانيها احملددة، ٍب تتدرج حىت تصل إىل الكلمة الفصيحة 

  ٖوالعبارة البليغة.
اٟتال مع  ىقة الكبلم ١تقتضوالببلغة ُب اصطبلح العلماء ىي مطاب

. أما علم ا١تعاين فهو ة علوم: ا١تعاين والبيان والبديعوقد قسموىا إىل ثبلث ٗفصاحتو،
وأما علم البيان  ٘علم يعرف بو أحوال اللفظ العرىب اليت هبا يطابق مقتضى اٟتال،

أما و  ٙفهو علم يعرف بو إيراد ا١تعٌت الواحد، بطرق ٥تتلفة ُب وضوح الداللة عليو،
علم البديع فهو علم يعرف بو وجوه ٖتسُت الكبلم بعد رعاية تطبيقو على مقتضى 

مباحث كثَتة وجليلة ٖتت كل من ىذه  الببلغيون ذكرقد و  ٚاٟتال ووضوح الداللة.
   العلوم الثبلثة.

وقد اختارت الباحثة أبا العتاىية من بُت العديد من الشعراء ُب العصر 
معروفا جدا ُب العصر العباسي واشتهر بشعره ُب الزىد،  كان شاعراألنو  العباسي. 

 ولذالك أخذ الناس عربا من شعره.
                                                           

   ٖه(، ص  ٕٗٗٔ، )بَتوت: دار الكتب العلمية، اإليضاح في علوم البالغة، ا٠تطيب القزويٍت ٖ
 ٔٔ ص (ٖٓٗٔ، لعربيةدار النهضة ا: ، )بَتوتعلم المعانيعبد العزيز عتيق،  ٗ
5
)القاىرة: مكتبة اآلداب( ص لتلخيص المفتاح في علوم البالغة، بغية اإليضاح ، عبد ا١تتعال الصعيدى 

ٖ٘

 ٕص بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة، ا١ترجع السابق،   ٙ
7
 ٕ صبغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة، ا١ترجع السابق،  
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ساليب أمبحث من مباحث علم ا١تعاين وىو  ولسوف تدقق الباحثة ُب
اإلنشاء الطليب ُب بعض قصائد أيب العتاىية اليت تنتهي ْترف البلم. وىي اليت مل 

د صاغت الباحثة عنوان ىذا يتم التحقيق فيها من قبل أي شخص آخر، وق
 البحث: أساليب اإلنشاء الطليب ُب الميات أيب العتاىية.

 مشكلة البحث.ب 

أما مشكلة البحث اليت سوف ٖتاول الباحثة توضيحها ُب الرسالة فهي : ما 
 العتاىية؟ ُب الميات أيب الطليب ومعانيها أساليب اإلنشاء

 أغراض البحث .ج 

ُب  يب اإلنشاء الطليب ومعانيها: معرفة أسالوأما أغراض البحث فهي
إذ اإلنشاء الطليب كما ىو معلوم لو أساليب عديدة، ولكل  العتاىية.الميات أيب 

منها معان حقيقية و٣تازية، فالباحثة ُب ىذا البحث ٖتاول دراسة ىذه األساليب 
 .للوصول إىل ا١تعاين اليت تنطوي ٖتتها
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 معاني المصطلحات .د 
 أساليب  (6

وُب االصطبلح  ٜوا١تذىب. والوجو ٛ،الطريقوىو  لوبأس أساليب )ٚتع(
طريقة يستخدمها الكاتب ليبُت رأيو أو يعرب عن موقفو بألفاظ مؤلفة على 
صورة تكون أقرب لنيل الغرض ا١تقصود من الكبلم، وأفعل ُب نفس قارئو أو 

أن  قاموس المعجم المفصل في اللغة واألدبُب  جاءو  ٓٔسامعو.
طريقة الكتابة، اليت تشتمل على نسق األفكار ألسلوب ُب األدب ىو ا

وانتظام أداة التعبَت، ألفاظا، وٚتبل، وفقرات، وصورا بيانية، وما إىل ذلك من 
 ٔٔعناصر الكبلم، وبنائية الًتكيب واإلنشاء.

 اإلنشاء الطلبي (2
ما واإلنشاء ُب االصطبلح ىو  ٕٔطريقة كتابة. أو أسلوب كتابة ىو اإلنشاء

 ٖٔائلو إنو صادق فيو أو كاذب.ال يصح أن يقال لق

                                                           

   ٔٗٗ( ص ٕٗٓٓمكتبة الشروق الدولية،  القاىرة:، )المعجم الوسيطبراىيم أنيس ورفاقو، إ ٛ 
، )بَتوت: دار العلم للمبليُت، المعجم المفصل في اللغة واألدبميل بديع يعقوب ورميشال العاصي، إ  ٜ
 ٜٜم( ص  ٜٚٛٔ

   ٖٜم(، ص  ٖٜٜٔعلمية، لبنان: دار الكتب ال -، )بَتوت المعجم المفصل في األدب٤تمد التو٧تي،  ٓٔ
 ٜٜ، ص المعجم المفصل في اللغة واألدب، ا١ترجع السابق  ٔٔ
  (م ٖٕٓٓ، )بَتوت: دار ا١تشرق المنجد الوسيط في العربية المعاصرةكميل  إسكندر حشيمة،   ٕٔ
 ٜٖٔص:  م( ٕٛٓٓ)القاىرة: دار ا١تعارف،  ،البالغة الواضحةعلي اٞتارم ومصطفى أمُت،   ٖٔ
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 الميات (5
وا١تقصود ىنا  ٗٔالبلميات ٚتع البلمية وىي قصائد اليت رويها حرف البلم،

 قصائد أيب العتاىية اليت رويها حرف البلم.

 الدراسات السابقة  ه. 

، المباحث الزىدية والبالغية من أشعار أبي العتاىية ٤تمد ٚتال الدين  (ٔ
 ٕٛٔٓاية اهلل اإلسبلمية اٟتكومية جاكرتا، جامعة شريف ىد في ديوانو،

م. وجد الباحث أن شعر الزىد أليب العتاىية تسعة وثبلثُت بيتا. أما صور 
عددا، منها: من علم البيان ورد ٣تاز  ٕٛالببلغية اليت تتضمن ُب شعره 

، ٘، ومن علم البديع الطباق ٔ، والكناية ٕ، والستعارة التصر٭تية ٔمرسل 
، ٔ، خرب اإلبتداء ٙ، ومن علم ا١تعاىن ورد خرب الطلىب ٕم جناس غَت التا

ونوعو األمر والنهي واإلستفهام و  ٙ، اإلنشاء الطلىب ٗخرب اإلنكاري 
  ٘ٔ.ٔالنداء، واإلنشاء غَت الطلىب 

 

                                                           
ٖ٘ٓٔ، ص المعجم المفصل في اللغة واألدبلسابق، ا١ترجع ا  ٗٔ

، المباحث الزىدية والبالغية من أشعار أبي العتاىية في ديوانو٤تمد ٚتال الدين،   ٘ٔ
  (م ٕٛٔٓ، اجامعة شريف ىداية اهلل اإلسبلمية اٟتكومية جاكرت)
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 اإلنشاء الطلبى في ديوان النابغة الذبياني،أ. ٤تمد فواز عرسان غنام،   (ٕ
اء اٞتامعية. تضمن ديوان النابغة الذبياين كلية الزرقجامعة البلقاء التطبيقية/

ٚتيع أ٪تاط اٞتملة الطلبية: األمر، واإلستفهام، والنهي، والنداء، والتمٍت. 
واحتل األمر حيث ورد ُب ٜتسة وأربعُت بيتا، واإلستفهام ُب ٙتانية وثبلثُت 

بلثة بيتا، ٍب النهي ُب تسعة عشر بيتا، ٍب النداء ُب ٙتانية عشر بيتا، والتمٍت ث
 ٙٔابيات.

األساليب اإلنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها بدرية منور العتييب،   (ٖ
جامعة أم القرى كلية اللغة العربية وآدهبا قسم الدراسات العليا  ودالالتها،

أما النتائج اليت وجدت الباحثة ُب ىذه الرسالة ىي:  ٚٔفرع األدب والببلغة.
نص األديب، اإلستفهام من أكثر إسهام أساليب اإلنشاء ُب ترابط ال

األساليب اإلنشائية اليت وردت ُب شعر لبيد ويليو األمر، إستخدم لبيد من 
أدوات النداء )يا( وا٢تمزة، النداء يصحب األمر والنهي غالبا وكأنو إعداد 

      النفس ٢تما. 

                                                           
معة البلقاء جا)، الطلبى في ديوان النابغة الذبياني اإلنشاءأ. ٤تمد فواز عرسان غنام،   ٙٔ
 (كلية الزرقاء اٞتامعية/التطبيقية

جامعة )، األساليب اإلنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودالالتهابدرية منور العتييب،   ٚٔ
 (أم القرى كلية اللغة العربية وآدهبا قسم الدراسات العليا فرع األدب والببلغة
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، طالبة المحسنات اللفظية في الميات أبي العتاىية ،سري جوت أفريدا (ٗ
آلداب وعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة الرانَتي بكلية ا

تستغدم الباحثة منهج التحليلية الوصفية  ٛٔ.ٕٛٔٓاإلسبلمية اٟتكومية، 
لتحليل ىذه البلميات،و أما النتائج اليت حصلت عليها الباحثة ُب ىذه 

ن البلمات ىي نوعان: السجع واٞتناس. وأما اٞتناس ُب ىذه الرسالة تتضم
من جناس غَت التام فقط، وىي اٞتناس البلحق أربعة مواضع، واٞتناس 
الناقص ستة مواضع، واٞتناس احملرف واحد، واٞتناس ا١تضارع ُب  مواضعُت. 
وأما السجع الذي يتضمن ُب ىذه الرسالة ىي السجع ا١تطرف ُب عشرة 

 مواضع، والسجع الًتصيع ُب أربعة مواضع.

 

 

 

 

                                                           
طالبة بكلية اآلداب )، بي العتاىيةالمحسنات اللفظية في الميات أسري جوت أفريدا،   ٛٔ

 (ٕٛٔٓوعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة الرانَتي اإلسبلمية اٟتكومية، 
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 منهج البحث . و

التحليلي   وصفينهج الا١تستخدمتو الباحثة ٢تذا البحث فهو االذي  أما ا١تنهج
 ُب الميات أيب ومعانيها الباحثة بتحليل األساليب اإلنشاء الطليبإهنا تقوم حيث 

 العتاىية.

احثة على الباحثة، تعتمد الب وٞتمع ا١تعلومات والبيانات اليت ٖتتاج إليها
سألة ا١تبحوثة من ا١تمية ا١تختلفة ا١تتعلقة بطبلع الكتب العلبلطريقة البحث ا١تكتىب ب

 الكتب األدبية وا١تقاالت وغَتىا اليت تتعلق با١توضوع.

وأما الطريقة ُب كتابة ىذا البحث العلمي فتعتمد الباحثة على الطريقة اليت 
كومية قررىا قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية األدآب جامعة الرانَتي اإلسبلمية اٟت

 كتاب:ُب   وبندا آتشي -دار السبلم
Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas 

Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014. 
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 الباب الثانى

 ترجمة أبي العتاىية
 وأيب العتاىية وصفات توونشأمولد  ىذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن ُب

 .وفاتووشعره ومذىبو الفلسفي وزىده و ا٠تلقية وا٠تلقية 
 ونشأتومولده  .أ 

ولد أبو العتاىية إٝتاعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان ُب " عُت التمر" 
للهجرة، وكان أبوه نبطيا من مواىل بٌت عنزة، أما أمو  ٖٓٔبالقرب من األنبار سنة 

لعصر كان ا١تسلمون قد ثاروا وولد ُب ا ٜٔفكانت من مواىل بٌت زىرة القرشيُت.
ثورهتم اليت أسقطوا فيها دولة بٍت مروان من بٍت أمية، وأقاموا دولة بٍت العباس من 
بٍت ىاشم قوم النيب صلى اهلل عليو وسلم، وكانوا ينشدون ُب حكم بٍت العباس ما 
يعيد ٢تم عهد ا٠تلفاء الراشدين، حيت يكون أمَتىم فيو كواحد من رعيتو، ال يؤثر 

فسو بشيء من أمور الدنيا عليهم، وال يأخذ لنفسو من أموال الدولة إال ما ن
  ٕٓيفرضونو لو منها.

                                                           
  ٖٕٚص  م( ٜٙٙٔ، دار ا١تعارف :القاىرة، )تاريخ األدب العربى العصر العباسى األولشوقى ضيف،  ٜٔ
ص  (م ٜٖٜٔ ،مطبوعة الشرق اإلسبلمية: )القاىرة ،أبو العتاىية الشاعر العالمي، يعبد ا١تتعال الصعيد  ٕٓ

ٕٛ  
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أبو العتاىية كنية غلبت عليو، أما سبب كنيتو بأيب العتاىية ففيو قوالن: 
و(( فاستوت ت  عَ مُ  قٌ لِ ذْ حَ تَ ان مُ سَ نْ إِ  تَ نْ أحد٫تا أّن ا٠تليفة ا١تهدي قال يوما لو: )) أَ 

ة غلبت عليو دون اٝتو وكنيتو، وسارت لو بُت الناس. والقول الثاين من ذلك كني
 ٕٔحملمد بن  ٭تي قال: ))كٍت بأيب العتاىية إذ كان ٭تب الشهرة واجملون والتعتو((.

وكان أبو العتاىية يسكن الكوفة فلما رأى اقتداره على الشعر قدم مع 
 اشتهر ذكره وٝتع بو ا٠تليفة إبرىيم ا١توصلي اىل بغداد ٍب افًتقا ونزل ىو اٟتَتة. ٍب

جوائزه. ٍب اّتصل  ّدمل عليو ابو العتاىية وامتدحو وقا١تهدي فأقدمو اىل بغداد فدخ
بلخلفاء بعده ولو اخبار ٥تتلفة مع ا٢تادي وىارون الرشيد واألمُت وا١تأمون وكلهم  

 ٕٕكانو معجبُت باشعاره وأسنوا عليو صبلهتم.
 الخلقيةو  اتو الخلقيةصف .ب 

كان أبو العتاىية أبيض اللون أسود الشعر تاذ أٛتد حسن الزيات "قال األس
لو وفرة جعدة وىيئة حسنة. وكان لبق اللسان مذبذب الرأى مفككا معتل العقيدة 
الضطرابو َب اآلراء وتلونو َب النحل، مقًتا على نفسو وأىلو مع وفرة مالو وحسن 

بأن شعره إ٪تا ىو َب ذكر  حالو. وكان بعض الناس ينسبو إىل إنكار البعث ٤تتاجا

                                                           
  ٘ص  (م ٜٙٛٔ -ه  ٙٓٗٔ، )لبنان: دار بَتوت، ديوان أبي العتاىيةأبو العتاىية،   ٕٔ
 ٛص  (ٕٜٚٔ ، )بَتوت: ا١تطبعة الكاثوليكية،الروائع، ب لويس شيخو اليسوعياأل  ٕٕ
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ا١توت والنفاد دون ذكر النشور وا١تعاد. وعلى اٞتملة فالدارس ٟتياة الرجل يراه 
 ٖٕ."مضطرب ا١تزج غريب األخبلق مذبذبا َب نسبو وحبو وعلمو وعقيدتو

اشتهر أبو العتاىية ببخلو، ويقول ٙتامة بن أشرس عنو: ))إنو، على حسبو 
 يكن يزّكي، وكان شحيحا على نفسو، فلم يكن ُب داره سبعا وعشرين بدرة، مل

 ٕٗيشًتي اللحم إال من عيد إىل عيد.
وكان أبو العتاىية حر الفكر فكو الطباع كثَت الطمع با١تال شديد البخل 
شحيحا على نفسو وعلى غَته. فاذا اكل اكتفى با٠تبز وبقدح من لنب حليب 

  ٕ٘يغمس فيو خبزه غمسا مل يكد يتعلق منو شيء.
 شعره .ج 

كان ىذا الشاعر غزير البحر، لطيف ا١تعاىن، سهل األلفاظ، كثَت االفتتان 
قليل التكلف، إال أن شعره كثَت الساقط ا١ترذول. وأجوده ما قالو َب الزىد 
واألمثال. ولقد قال األصمعى : ))إن شعر أيب العتاىية كساحة ا١تلوك، يقع فيها 

كان يرسل الشعر إرساال على   اٞتوىر والذىب والًتاب والنوى(( وذلك حق: ألنو
البديهة من غَت تعمل وال تنقيح. وٯتتاز أبو العتاىية بقلة تكلفو وسهولة ألفاظو 

                                                           
دار هنضة مصر للطبع : ، )القاىرةوالعليا يةاألدب العربى للمدارس الثانو  تاريخأٛتد حسن الزيات،   ٖٕ

 ٜٕٙوالنشر( ص 
 ٜص ، ديوان أبي العتاىيةا١ترجع السابق،   ٕٗ
 ٙ ، صالروائعالسابق،  ا١ترجع  ٕ٘
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حىت كادت ٗترج إىل حد االبتذال. وحجتو ُب ذلك أنو يرمى إىل العظة والزىد 
فينبغى أن يكون شعره مفهوما لدى الناس على السواء. وىو الذي هنج للشعراء 

العظات فاقتفوا أثره فيها. ولقد طرق أبواب الشعر فأجاد، إال أن مناىج الزىد و 
تفوقو ونبوغو إ٪تا ىو ُب اٟتكم وضرب األمثال. ولو أرجوزة ٚتعت أكثر من أربعة 
آالف مثل. أما غزلو فخَته ما قالو ُب عتبة. وأحسن مدائحو ما قالو ُب ا١تهدى 

نو وبُت عبد اهلل بن معن، فإنو والرشيد . ولقد صان لسانو عن ا٢تجاء إال ما كان بي
 ٕٙقال فيو من غَت فحش وال ىجر.

وشهادات كبار األدباء والنقاد َب ىذا الشعر ال ٗترج َب فحواىا عن 
االعجاب والتقدير. فالواقع أن الرجل كان شاعرا بطبعو وكان شعره لطيف ا١تعاين 

الشعر قريب  سهل األلفاظ قليل التكلف فقد قال عنو ا١تربد: أبو العتاىية حسن
     ٕٚا١تأخذ لشعره ديباجة وٮترج القول كمخرج النفس قوة وسهولة واقتدارا.

 فنونو كل ُب الشعر يقول الزىد على نفسو يقصر أن قبل العتاىية أبو كان
 يتناولو كان ٦تا ذلك وغَت وإستعطاف وعتاب وىجاء ورثاء ومديح غزل من

 والوعظ الزىد ُب كلو شعره صرف ذلك على نفسو قصر فلما عصره، ُب الشعراء

                                                           
 ٕٓٚص  ،تاريخ األدب العربى للمدارس الثانوية والعليا ،ا١ترجع السابق  ٕٙ

، مة للكتاباة ا١تصرية العيئا٢تاىرة: الق، )أدب الزىد في العصر العباسى عبد الستار السيد متوىل،  ٕٚ
 ٗٛ ( صٜٗٛٔ
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 اٟتجاة أشد ُب كان عظيمة ثروة ذلك من العريب الشعر فأعطى وا١تثال، واٟتكمة
 .إليها

 بذل اليت األشعار وىي مثال،واأل واٟتكمة الزىد ُب العتاىية أيب أشعار أكثر
 ما فيها ونظم والبلحقُت، السابقُت الشعراء على فيها وأرىب جهده كل فيها

 على اٟتكم مٌت جري وما الصاحل، السلف وسَت السنن من العلم أىل من استفاده
 من الباب، ىذا ُب شعره عيون من نبذ وىذه األمم من وغَتىا األمة ىذه ألسنة
وشعره ُب الزىد كثَت حسن رقيق سهل. و٦تا يستحسن لو من  ٕٛ .و٨توه الزىد

 ٜٕشعره قصيدتو اليت أّو٢تا:
 ر أذيا٢تاإليو ٕترّ  *  أتتو ا٠تبلفة منقادة

 ومل يك يصلو إال ٢تا *  فلم تك تصلو إال لو
 لزلزلت األرض زلزا٢تا  *  ولو رامها أحد غَته

وقد كان أبو العتاىية أحد ثبلثة شعراء مل ٘تكن األحاطة بشعرىم  ،ىذا
لكثرتو، وثانيهم بشار بن برد، وثالثهم السيد اٟتمَتي، وكان أبو العتاىية أكثرىم 

من شعره ديوان مطبوع ُب جزءين. أو٢تما ُب الزىد، وثانيهما ُب شعرا، ويوجد اآلن 
 األغراض األخرى.

                                                           
 ٕٗٔص  ،أبو العتاىية الشاعر العالمي، ا١ترجع السابق  ٕٛ
 ٖٜٚ( ص ٕٜٛٔ، دار ا١تعارفالقاىرة:  ، )ٖتقيق أٛتد ٤تمد شاكر ،الشعر والشعراء، ابن قتيبة  ٜٕ
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ٚتاع ينعقد على أن أبا العتاىية أحد الشعراء ا١تطبوعُت ُب العصر يكاد اال
قال صاحب األغاين: أطبع الناس بشار السيد وأبو العتاىية. وقد استطاع  ىالعباس

الواشُت وأن ٬تعل لنفسو مكانة مرىوبة بشعره أن يشق طريقو ُب زٛتة اٟتاسدين و 
 ٖٓاٞتانب ومل يعد سبلحو ُب ىذا اال شعره الذي فتح لو أبواب القصور والقلوب.

 مذىبو الفلسفي .د 
كان أبو العتاىية حر التفكَت، وكان أىل عصره ينسبونو إىل القول ٔتذىب 

والفناء الفبلسفة ٦تن ال يؤمن بالبعث، و٭تتجون بأن شعره إ٪تا ىو ُب ذكر ا١توت 
وذلك النسبة غَت سليمة كما قيل ُب كتاب "الروائع"  ٖٔدون ذكر النشور وا١تعاد.

. و قام أبا العتاىية مسلما يؤمن باهلل وْتدوث العامل ويقول بالبعث واليوم اآلخر أنّ 
بسنة اٟتّج، إال انو ال يكًتث كثَتا بفرائض االسبلم وذلك ما دعا بعض اعدائو اىل 

ه اىل الزندقة. وُب شعره ما يناقض قو٢تم فهو يصرّح بالدينونة ان يكّفروه وينسبو 
واٟتساب. وزعموا انو يقول ٔتذىب الفبلسفة ٦ّتن ال يؤمن بالبعث و٭تتّجون بان 
شعره ا٪تا ىو ُب ذكر ا١توت دون ذكر النشور وا١تعاد ولكنهم قد ظلموه بذلك 

 ٕٖطريقهم.فاغتابوه النصرافو عن ضبلل الشعراء اجملّان فأخذ ُب غَت 
 

                                                           
 ٗٛ-ٖٛص  ،أدب الزىد في العصر العباسىا١ترجع السابق، ٖٓ

 ٚ، ص ديوان أبي العتاىيةلسابق، ا١ترجع ا  ٖٔ
 ٚ، ص الروائعا١ترجع السابق،   ٕٖ
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 زىده .ه 
أٚتع الباحثون على أن أبا العتاىية قد ختم حياتو بالزىد. وظل ٨تو ثبلثُت 
سنة يتغٌت بالكأس ا٠تالدة كأس ا١توت الدائرة على ا٠تلق. فالكل مصَته اىل الفناء 

 والكل وشيك الزواج  والكل سيصبح ترابا ُب تراب. فهو يقول: 
  اىل تبابفكلكم يصَت*   لدوا للموت وابنوا للخراب

سلك أبو العتاىية َب زىده طريق الوعظ فهو يطيل اٟتديث عن اٟتياة 
وا١توت والفناء ومصَت االنسان. وىو َب عظاتو يستمد من القرآن الكرًن واٟتديث 

 ٖٖالنبوى الشريف ووعظ الوعاظ من أمثال اٟتسن البصرى وغَته.
 وفاتو .و 

ببعض أبيات رواىا  ن أبا العتاىية عاش إىل أيام ا١تأمون، ومدحوإقيل 
. سنة تسعُت ا١تأمون عهد ُب العتاىية أيب سن بلغت وقداألغاين ونال برّه. 

م(. وقيل  ٕٙٛقال ابنو: ان ايب توُب سنة عشر ومائتُت ) ،واختلف ُب سنة موتو
م( وقيل ايضا انو توُب سنة ثبلث عشرة  ٕٚٛبل توُب سنة احدى عشرة ومائتُت )

يم ا١توصلي وأبو عمر الشيباين عبد السبلم ُب يوم م( ىو وإبراى ٜٕٛومائتُت )

                                                           
ٚٛ ص ،أدب الزىد في العصر العباسى، ا١ترجع السابق 33
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واحد ُب خبلفة ا١تأمون ودفن حيال قنطرة الزياتُت ُب اٞتانب الغريب ببغداد وكان 
 ٖٗأمر أن يكتب على قربه:

 اٝتعي ٍب عي وعي *  أذن حي تسّمعي
 فاحذري مثل مصرعي *  أنا رىن ٔتضجعي

 أسلمتٍت ١تضجعي *  عشت تسعُت حجة
 ُب ديار التزعزع *  ّي ثابتاكم ترى اٟت

 فخذي منو أودعي *  التقليس زاد سوى 
 ورثى ابا العتاىية ابنو ٤تمد فقال:  
 وطوى ا١توت اٚتعك *  يا أيب ضّمك الثرى  
 ت اىل حفرة معك   ليتٍت يوم مت صر  
بّرد اهلل مضجعك *  رحم اهلل مصرعك  

                                                           
 ،مطبعة االباء اليسوعيُت :، )بَتوتاألنوار الزاىية في ديوان أبي العتاىية ،اإلصفهاين وا١تربد وغَته  ٖٗ

  ٗٔ-ٖٔص ( ٚٛٛٔ
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 الباب الثالث
 اإلطار النظري

 المعانيعلم  تعريف .أ 

لم ا١تعاين أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكبلم ١تقتض اٟتال ع
  ْتيث يكون وفق الغرض الذي سيق لو.

 مفهوم اإلنشاء .ب 

اإلنشاء لغة اإل٬تاد؛ واصطبلحا ما ال ٭تتمل الصدق والكذب لذاتو، ٨تو 
اغفر وارحم، فبل ينسب إىل قائلو صدق أو كذب، وإن شئت فقل ُب تعريف 

فطلب الفعل ُب  -٭تصل مضمونو وال يتحقق إال إذا تلّفظت بواإلنشاء ما ال 
))افْ َعْل(( وطلب الكّف ُب ))اَل تَ ْفَعْل(( وطلب احملبوب ُب ))التمٍت(( وطلب 
الفهم ُب ))اإلستفهام(( وطلب اإلقبال ُب ))النداء(( كل ذلك ما حصل إال بنفس 

 .غَت طليبشاء إنو إنشاء الطليب اإلنشاء ضربان: و  ٖ٘الصيغ ا١تتلّفظ هبا.

 

                                                           
م(  ٜٜٜٔ، )بَتوت: ا١تكتبة العصرية، ر البالغة في المعاني والبيان والبديعجواىسيد أٛتد ا٢تامشي، ال  ٖ٘

 ٜٙص 
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 نشاء الطلبياال. أ

وىو ما يستدعي مطلوبا غَت حاصل وقت الطلب. ويكون خاصة ُب : 
 ٖٙاألمر، والنهي، واإلستفهام، والتمٍت، والنداء.

 أسلوب األمر .6

األمر ىو طلب الفعل على جهة االستعبلء مثل قولو تعاىل: "خذ الكتاب 
 بالقّوة".

ا١تقرون ببلم األمر، واسم فعل  : فعل األمر، وا١تضارع لؤلمر أربع صيغ
 األمر، وا١تصدر النائب عن فعل األمر.

 ، مثال قال أبو الطيب:األمر بالفعل (ٔ

بُت طعن القنا وخفق البنود. وقال اهلل  عش عزيزا أو مت وأنت كرًن *
 تعاىل: وأقيموا الصبلة وآتوا الزكاة.

 الفعل ا١تضارع ا١تقرون ب)الم األمر( (ٕ
                                                           

 (ٖٕٓٓطرابلس  :، )لبنانوالبيان والمعاني البالغة البديع علومديب، الالدين  ي٤تمد أٛتد قاسم و٤تي  ٖٙ
 ٕٕٛص 
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وا رّب ىذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم حو قولو تعاىل: فليعبد
 ٖٚمن خوف.

 اسم فعل األمر (ٖ

 ٨ٖٛتو: )عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم(

 ا١تصدر النائب عن الفعل األمر (ٗ

 ٨ٖٜتو قولو تعاىل: وبالوالدين إحسانا

ولكن األمر قد ٮترج عن معناه اٟتقيقي، وىو طلب الفعل من األعلى 
وجوب واإللزام، للداللة على معان أخرى ٭تتملها لفظ األمر لؤلدىن على وجو ال

 ٓٗوتستفاد من السياق وقرائن األحوال. ومن ىذه ا١تعاين:

الدعاء: وىو الطلب على سبيل االستغاثة والعون والتضرع والعفو والرٛتة  .ٔ
وما أشبو ذلك. ويسميو ابن فارس "ا١تسألة" وىو يكون بكل صيغة لؤلمر 

ن ىو أعلى منو منزلة وشأنا، ٨تو قولو تعاىل: )ربنا إننا ٮتاطب هبا األدىن م

                                                           
 ٖ أية ،سورة الفيلالقرأن،   ٖٚ
 ٘ٓٔأية  ،سورة المائدةالقرأن،   ٖٛ
 ٖٕ ، أيةاإلسراءسورة القرأن،   ٜٖ
   ٚٚ ص (ٖٓٗٔ ،دار النهضة العربية: ، )بَتوتعلم المعانيعبد العزيز عتيق،   ٓٗ
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ٝتعنا مناديا ينادي لئلٯتان أن آمنو بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكّفر 
 عنا سيئاتنا، توفنا مع األبرار(.

االلتماس: وىو طلب الفعل الصادر عن األنداد والنظراء ا١تتساون قدرا  .ٕ
  صديقي: أعطٍت القلم أيها ٨تو .ومنزلة

وىو طلب األمر احملبوب الذي يرجى وقوعو إما لكونو مستحيبل،  التمٍت: .ٖ
 .وإما لكونو ٦تكنا غَت مطموع ُب نيلو

يصبح وما  أال أيها الليل الطويل أال ا٧تل *٨تو قول امرىء القيس:  
 اإلصباح منك بأمثال

 النصح واإلرشاد: وىو طلب الذي ال تكليف وال إلزام فيو، وإ٪تا ىو طلب .ٗ
٭تميل  بُت طياتو معٌت النصيحة وا١توعظة واإلرشاد، ٨تو قول أحد 
اٟتكماء البنو: يا بٍّت استعذ باهلل من شرار الناس، وكن من خيارىم على 

 حذر.
التخيَت: وىو أن يطلب من ا١تخاطب أن ٮتتار بُت أمرين أو أكثر، مع  .٘

بينها، ٨تو:  امتناع اٞتمع بُت األمرين أو األمور اليت يطلب إليو أن ٮتتار
بثينة أو أختها، فا١تخاطب ىنا ٥تَت بُت زواج بثينة أو أختها، ولكن  تزوج

 ليس لو أن ٬تمع بينهما.
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اإلباحة: وتكون اإلباحة حيث يتوىم ا١تخاطب أن الفعل ٤تظور عليو،  .ٙ
فيكون األمر إذنا لو بالفعل، وال حرج عليو ُب الًتك، وذلك ٨تو قولو 

لوا واشربوا حىت يتبُت لكم ا٠تيط األبيض من تعاىل ُب شأن الصائمُت: ك
 و٨تو: اجلس كما تشاء. ٔٗا٠تيط األسود من الفجر.

التعجيز: وىو مطالبة ا١تخاطب بعمل ال يقوى عليو، إظهارا لعجزه  .ٚ
كقولو تعاىل: فَْأتُ ْوا ِبُسْورٍَة   وضعفو وعدم قدرتو، وذلك من قبيل التحدي،

 ٕٗمِّْن مِّْثِلِو.
تعمال صيغة األمر من جانب ا١تتكلم ُب مقام عدم التهديد: ويكون باس .ٛ

الرضا منو بقيام ا١تخاطب بفعل ما أمر بو ٗتويفا وٖتذيرا لو. ٨تو قولو 
 ٖٗ.رٌ ي ْ صِ بَ  نَ وْ لُ مَ عْ ا ت َ ٔتَِ  وُ ن  إِ  مْ تُ ئْ اشِ ا مَ وْ لُ مَ تعاىل: اعْ 

التسوية: وتكون ُب مقام يتوىم فيو أن أحد الشيئُت أرجح من اآلخر، ٨تو  .ٜ
 : أنفقوا طوعا أو كرىا لن يتقبل منكم.قولو تعاىل

 ا١تخاطب بقصد استصغاره األمر إىل والتحقَت: ويكون بتوجيو اإلىانة .ٓٔ
، كقولو تعاىل: ُكْونُ ْوا ِحَجارًَة أَْو واإلقبلل من شأنو واإلزراء بو وتبكيتو

 ومثلو من الشعر قول جرير ُب ىجاء الفرزدق: َٗٗحِدْيًدا.
                                                           

 ٚٛٔ: البقرةسورة القرأن،   ٔٗ
 ٖٕ: البقرةسورة القرأن،  ٕٗ
 ٓٗ، أية: فصلتسورة القرأن،  ٖٗ
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 فلتم يا فرزدق بالرجالخذوا كحبل و٣تمرة وعطرا    
 ومشوا ريح عيبتكم فلتم        بأصحاب العناق وال النزال.

 أسلوب النهي .2

ولو صيغة واحدة وىي  ٘ٗعلى وجو اإلستعبلء فعلعن ال ىو طلب الكفّ 
 ا١تضارع مع ال الناىية كما قولو تعاىل: }َوالَ تُ ْفِسُدْوا ُبْ اأَلْرِض بَ ْعَد ِإْصبَلِحَها{

تستفاد من  لنهي عن معناىا األصلي اىل معان أخرىوقد ٗترج صيغة ا
 الكبلم وقرائن األحوال. سياق

 ا الَ نَ ب   رَ }الدعاء: وىو النهي من األدىن اىل األعلى ٨تو قولو تعاىل، ٨تو:  (ٔ
  ٙٗا{.نَ أْ طَ خْ أَ  وْ ا أَ نَ ي ْ سِ نَ  نْ ا اِ نَ ذْ اخِ ؤَ ت ُ 

االلتماس: حُت تستعمل الصيغة ُب سياق هني صادر من شخص إىل  (ٕ
 .تتوان كقولك ١تن يساويك: أيها األخ الويو سنا ومقاما،  مسا

 التمٍت: حُت تستعمل الصيغة ُب هني غَت العاقل، كقولو الشاعر (ٖ
 ف، ال تطلعل، يا نوم زل   يا صبح قِ يا ليل طُ 

                                                                                                                                                                      
 ٓ٘ ، أية:اإلسراءسورة القرأن،   ٗٗ
  ٙٚ، ص والبديع جواىر البالغة في المعاني والبيان، ا١ترجع السابق  ٘ٗ
 ٙ٘أية:  ،فاألعراسورة القرأن،   ٙٗ
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كقولك التهديد: حُت تستعمل الصيغة ُب سياق التعليم وإسداد النصح،   (ٗ
 ٠تادمك: ال تطع أمري.

ستعمل الصيغة ُب النهي عن أمر يشُت اإلنسان وال التوبيخ: عندما ت (٘
 -  تأٌب مثلوقال أيب األسواد ال تنو عن خلق و  يليق بو أن يصدر عنو.

 عار عليك إذا فعلت عظيم. 
التحقَت: عندما يكون الغرض من النهي اإلزراء با١تخاطب والتقليل من  (ٙ

 صعب وعش ال تطلب اجملد إن اجملد سلمو * شأنو. كقول الشاعر:
 مسًت٭تا ناعم البال.

 التيئيس: حُت تستعمل الصيغة ُب سياق قطع األمل ُب حصول ا١تراد. (ٚ
قول ا١تتنيب ٯتدح و  ٚٗقال عّز وجّل: }ال تعتذروا قد كفرًب بعد إٯتانكم{

 سيف الدولة:

 ال تطلنب كرٯتا بعد رئيتو    إن الكرام بأسخاىم يدا ختموا.

 

 

 
                                                           

 ٙٙ ، أية:التوبةسورة القرأن،   ٚٗ
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 أسلوب اإلستفهام .5

بشيء مل يكن معلوما من قبل، وىو االستخبار  اإلستفهام طلب العلم
الذي قالوا فيو إنو طلب خرب ما ليس عندك، أى طلب الفهم. ومنهم من فرق 
بينهما وقال إن االستخبار ما سبق أوال ومل يفهم حق الفهم، فاذا سألت عنو ثانيا  

وأدواتو: ا٢تمزة، و)ىل(، و)ما(، و)من(، و)مىت(، و)أيّان(،  ٛٗكان استفهاما.
 ٜٗو)كيف(، و)أين(، و)أىّن(، و)كم(، و)أّي(.

 فا٢تمزة لطلب التصور أو التصديق:  (ٔ

: ىو إدراك ا١تفرد، كقولك: أعلّي مسافر أم خالد؟ تعتقد أن السفر والتصور
حصل من أحد٫تا ولكن تطلب تعيينو، ولذا ٬تاب بالتعيُت، فيقال: )علّي( 

 مثبل.

؟ تستفهم عن حصول السفر : ىو إدراك النسبة، ٨تو: أسافر عليوالتصديق
 وعدمو، ولذا ٬تاب ب )نعم( أو )ال(.

: ما يلي ا٢تمزة، ويكون لو معادل يذكر بعد )أم(، والمسؤول عنو في التصور
 وتسمى: مّتصلة، فتقول ُب االستفهام:

                                                           
  ٜٔٔ-ٛٔٔص  (م ٜٓٛٔ ،وكالة ا١تطبوعات: ، )الكويتبالغيةأساليب ٛتد مطلوب، أ  ٛٗ
 ( ص  هٕ٘ٗٔ، )الكويت: مكتبة أىل األشى، دروس البالغةحفٍت ناصف ورفاقو،   ٜٗ



25 

 

 
 

 عن ا١تسند إليو: أأنت فعلت ىذا أم يوسف؟ -
 عن ا١تسند: أراغب أنت عن األمر أم راغب فيو؟ -
 أإياي تقصد أم خالدا؟وعن ا١تفعول:  -
 وعن اٟتال: أراكبا جئت أم ماشيا؟ -
 وعن الظرف: أيوم ا٠تميس قدمت؟ -

و)ىل( لطلب التصديق فقط، ىل جاء صديقك؟ واٞتواب )نعم( أو   (ٕ
)ال(، ولذا ٯتتنع معها ذكر ا١تعادل، فبل يقال: ىل جاء صديقك أم 

 عدّوك؟
 ؟، ٨تو: ما العسجد أو اللجُتشرح االسم و)ما( يطلب هبا: (ٖ

 ، ٨تو: ما االنسان؟حقيقة مسمى أو
 ، كقولك لقادم عليك، ما أنت؟أو حال المذكور معها

 و)من( يطلب هبا تعيُت العقبلء، كما تقول: من فتح مصر؟  (ٗ
 و)مىت( يطلب هبا تعيُت الزمان، ٨تو: مىت كنست؟ أو مىت تدرس؟ (٘
و)أيّان( يطلب هبا تعيُت الزمان ا١تستقبل خاصة، وتكون ُب موضوع  (ٙ

  ٓ٘تهويل، قال اهلل عّز وجّل:}يسئل اهلل أيان يوم القيامة{ال
 و)كيف( يطلب هبا تعيُت اٟتال، مثال: كيف حالك أنت؟ (ٚ

                                                           
 ٙ ، أية:القيامةسورة القرأن،  ٓ٘
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 و)أين( يطلب هبا تعيُت ا١تكان، مثال: أين تدرس؟ (ٛ
 ٔ٘و)أىّن( تكون ٔتعٌت )كيف( مثال: }أىّن ٭تي ىذه اهلل بعد موهتا{ (ٜ

ؤتعٌت )مىت( مثال:  ٕ٘ؤتعٌت )من أين( مثال: }يا مرًن أىن لك ىذا{
 أىن تكون زيادة النيل؟.

  ٖ٘كم لبثتم{)كم( يطلب هبا تعيُت عدد مبهم: }و (ٓٔ
 و)أي( يطلب هبا ٘تييز أحد ا١تتشاركُت ُب أمر يعمها، مثال: }أي  (ٔٔ

  ٗ٘الفريقُت خَت مقاما.
ٗترج ىذه ا١تعاين إىل ا١تعاين األخرى تستفاد من سياق الكبلم  قد و

 ٘٘من القرائن؛ منها: وتفهم
 التوكيد والتقرير مثل: أأنت كتبت الرسالة ؟  .ٔ
 ٙ٘قولو تعاىل: }ىل جزآء اإلحسان إالّ اإلحسان{النفي مثل   .ٕ
 ٚ٘قال عّز وجّل: }أليس اهلل بكاف عبَده{ اإلنكار مثل  .ٖ

                                                           
 ٜٕ٘، أية: البقرةسورة القرأن،  ٔ٘
 ٖٚ ، أية:آل عمرانسورة القرأن،  ٕ٘
 ٜٔ، أية: الكهفسورة القرأن،  ٖ٘

 ٖٚ ، أية:مريمسورة القرأن،   ٗ٘
  ٕٔٔ ص Banda Aceh: Lhee Sagoe Press 2015)، )علم البالغة التطبيقي، فهمي سفيان  ٘٘
 ٓٙ: ، أيةالرحمنسورة القرأن،   ٙ٘
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 التوبيخ مثل قول أٛتد شوقي:   .ٗ
 إالم ا٠تلف بينكم إالم؟ وىذي الضجة الكربى عبلم؟ 

 و كثَتا؟: أىذا الذي مدحتالتحقَت مثل  .٘
ال اهلل عّز وجّل: } ما ٢تذ الرسول يأكل الطعام وٯتشي ُب التعجب مثل ق  .ٙ

 األسواق؟{
 ٛ٘و تعاىل: }من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنو{التعظيم مثل قول  .ٚ
: يا طيور ا١تساء ىل من سبيل # تصل النفس بالليايل التمٍت مثل  .ٛ

 الشهيدة؟
 التسوية مثل قول ا١تتنيب:  .ٜ

 إدراكي العبل   أكان تراثا ما تناولت أم كسبا؟ولست أبايل بعد 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                      

 ٖٙ: ، أيةالزمرسورة القرأن،   ٚ٘
 ٕ٘٘: ، أيةالبقرةسورة القرأن،   ٛ٘



28 

 

 
 

 أسلوب التمني .4

ىو طلب حصول الشيء احملبوب دون أن يكون لك طمع ترقب ُب 
 ٜ٘حصولو، وىو قسمان:

 إما لكونو مستحيبل، كقول الشاعر: .(ٔ
 ليت الكواكب تدنو يل فأنظمها   وعقود مدح، فما أرض لكم كلمي

 صول وغَت مطموع ُب نيلو، مثل قول وإما لكونو ٦تكنا ولكنو بعيد اٟت .(ٕ
 ومروان بن أيب حفصة رثاء معن بن زائدة:

 فليت شامتُت بو فدوه   وليت العمر مد لو فطاال.
 أسلوب النداء .3

ىو طلب إقبال ا١تدعو على الدعي بأحد حروف ٥تصوصة ينوب كل حرف 
، وىيا، وأداوتو ٙتانية: ا٢تمزة، وأي، ويا، وآ، وآي ٓٙمنها مناب الفعل "أدعوا".

 ٔٙوأيا، ووا.

                                                           
 ٖٔٔص  (Banda Aceh: Lhee Sagoe Press 2015)، علم البالغة التطبيقي، ا١ترجع السابق  ٜ٘

 ٘ٔٔ ص، علم المعاني ا١ترجع السابق،  ٓٙ
  ٜٛ، ص جواىر البالغةا١ترجع السابق،   ٔٙ
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الحظنا إىل كتب الببلغة ا١تعتربة أشارنا فيها أن النداء قسمان: النداء  لو
 ٕٙللقريب حيث يشتمل فيو أدواتو: ا٢تمزة وأي. والنداء للبعيد سوا٫تا.

 النداء القريب (ٔ
و٫تا حرفان: ا٢تمزة وأي، فتقول ١تن يسمعك أو ١تن ىو قريب منك: أي 

 بٍت، أبٍت.
 دالنداء البعي (ٕ

 وىي األدوات ىي:
 "يا" وىي أكثر أدوات النداء استعماال. مثل قول الشاعر:  .ٔ

 فيا شجر ا٠تابور ما لك مورقا     كأنك مل ٖتزن على ابن طريف
"أيا" مثل قول الشاعر: أيا جامع الدنيا لغَت ببلغة    ١تن ٕتمع الدنيا  .ٕ

 وأنت ٘توت.
 اعر:"و": وىي أكثر ما تستعمل  ُب الندبة، مثل قول الش .ٖ

 فوا عجبا كم يّدعي الفضل ناقص    ووا أسفاكم يظهر النقص فاضل
بقية أحرف النداء مثل: "ىيا"، و"آ" و"آي ". وىي قليلة استعمال. مثل  .ٗ

 تقول: ىيا ذكريات ا١تاضي، آفلسطُت سبلما واعتذارا، آي بٍت قومي.

                                                           

62
 ٘ٔٔص  (Banda Aceh: Lhee Sagoe Press 2015)، علم البالغة التطبيقيا١ترجع السابق،  





31 

 

 
 

 قد ٮترج معاين النداء من معناه األصلي إىل معان أخرى تستفاد من سياق
 الكبلم ويفهم بالقرائن منها:

 التحسر والتوبيخ: مثل قول الشاعر ُب الرثاء: (ٔ
 يا درة نزعت من تاج والدىا   فأصبحت حلية ُب تاج رضوان

 كقول طرفة بن العبد:   ،التعجب (ٕ
 يا لك من قربة ٔتعمر

 كقول ا١تتنيب:  ،الزجر (ٖ

 أفؤادي مىت ا١تتاب أ١تاّ    تصّح والشيب فوق رأس أ١تا.

قة يا وعيشي طلي * يا ببلدي اليوم فاستقبلي النورا١تثال:  اإلغراء، (ٗ
 ببلدي

 اإلستغاثة، ا١تثال: يا أويل القّوة للضعفاء (٘
 الندبة، ا١تثال: واكبدي! ويا والده! (ٙ
 اإلختصاص ، ا١تثل: بعلمكم ايها الشباب يعتز الوطن وينهض (ٚ
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 الباب الرابع
 اىيةء الطلبي في الميات أبي العتتحليل أساليب اإلنشا

ا ُب ومعانيه اإلنشاء الطليبستتحدث الباحثة ُب ىذا الباب عن أساليب 
ىذا الباب موضوعان، األول حملة عامة عن  ندرج ٖتتالميات أيب العتاىية، وي

الميات أيب العتاىية، والثاين أساليب اإلنشاء الطليب ومعانيها ُب الميات أيب 
 العتاىية.

 لمحة عامة عن الميات أبي العتاىية .أ 
طبع ديوان أيب العتاىية طبعات كثَتة، منها: طبعة دار بَتوت للطباعة 
والنشر ومنها: طبعة بتحقيق د. شكري فيصل ومعو دراسة موسعة عن أيب 
العتاىية، وتوجد شرح موجز لبعض األبيات أيب العتاىية. أما البلميات ُب ديوان أيب 

انت كثَتة جدا، ْتيث تبلغ العتاىية وىي القصائد اليت تنتهي ْترف البلم، فقد ك
بيتا. وىذه القصائد  تتحدث ُب الزىديات واٟتث على  ٙٗٚقصيدة، و  ٘ٚ

 االستعداد ليوم ا١تيعاد، وىذه عناوينها: 
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 ا٠تَت مأمول عند اهلل  .ٔ
 اليأس من الدنيا .ٕ
 يأمر باٟتق واليفعل  .ٖ
 ال تلعنب بك الدنيا .ٗ
 القناعة بالكفاف غٌت .٘
 تبارك اهلل .ٙ
 ظبلل اٞتنة  .ٚ
 وب على عقلو مغل .ٛ
 فناء العمر  .ٜ
 دار الفراق .ٓٔ
 عاشق الدنيا ا١تعٌت  .ٔٔ
ما أحسن الدين والدنيا إذا  .ٕٔ

 اجتمعا 
 رب صد بعد ود  .ٖٔ
 ما يل ال أخاف ا١توت؟  .ٗٔ
 سرعة األيام  .٘ٔ
 سبلب أكسية األرامل .ٙٔ
 لكل علة  .ٚٔ
 ما أزين اٞتود وأشُت البخل  .ٛٔ

 نبال ا١توت  .ٜٔ
 اآلمال الضائعة  .ٕٓ
 الناس ميت وابن ميت .ٕٔ
 آمال بعد آمال  .ٕٕ
 ١تن تثمر األموال؟ .ٖٕ
 ا١تنجيان الصدق والعمل  .ٕٗ
 شهوة السوء  .ٕ٘
 ىادم العمر  .ٕٙ
 أبقيت مالك مَتثا  .ٕٚ
 دنيا مضللة زوالة .ٕٛ
 اٟترص داء .ٜٕ
 ببلد التكبَت والتهليل .ٖٓ
 كلكم ميت  .ٖٔ
 غفلت وما ا١توت بغافل  .ٕٖ
 التقي ىو الكامل  .ٖٖ
 سيعرض عن ذكري  .ٖٗ
 صفة الدنيا  .ٖ٘
 يا نفس قد أزف الرحيل .ٖٙ
 كم بعد موتك من ناس لك .ٖٚ
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 ا١توت نذير .ٖٛ
 يا نفس .ٜٖ
 ا١توت احملتجب باآلمال .ٓٗ
 إحسان العمل .ٔٗ
 اٟتمد هلل على كل حال  .ٕٗ
 ذل السؤال  .ٖٗ
 اٟتق ال ٮتفى  .ٗٗ
 شبعة بعد جوعة  .٘ٗ
 أتدري من أخوك؟ .ٙٗ
 الذخر الباقي .ٚٗ
 صاحب ا١ترء شبيو بو  .ٛٗ
 يا بؤس للجاىل ا١تغرور  .ٜٗ
 ما حال من سكن الثرى؟  .ٓ٘
 نبال اٟتوادث  .ٔ٘
 أحب ا٠تلق إىل اهلل .ٕ٘
 رب ريث أو حى من عجل .ٖ٘
 كل شيء ما سوى اهلل زائل  .ٗ٘
 عش وحيدا  .٘٘
 ما أحسن الدنيا ُب طاعة اهلل .ٙ٘

 أتتو ا٠تبلفة منقادة .ٚ٘
 ا٠تليل الكرًن  .ٛ٘
 جبُت ا١تلك  .ٜ٘
 ما كان ىذا اٞتود .ٓٙ
 يا أمُت اهلل .ٔٙ
 اليأس ا١تكسل .ٕٙ
 حبال الصرٯتة  .ٖٙ
 ما يروعك من خيايل؟ .ٗٙ
 قطعت حبائل اآلمال  .٘ٙ
 حي ميت  .ٙٙ
 بطال ُب قوم أبطال  .ٚٙ
 أنا فتاة اٟتي  .ٛٙ
 ت مشايل ٯتيٍت لطم .ٜٙ
 تنق خليلك  .ٓٚ
 أيا غمي لغمك  .ٔٚ
 ذريٍت أعلل نفسي  .ٕٚ
 ىدايا الناس  .ٖٚ
 كل الناس يعلم  .ٗٚ
قتيل بيكي على قاتلو.  .٘ٚ
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 أساليب اإلنشاء الطلبي ومعانيها في الميات أبي العتاىية  . ب
 أسلوب األمر .6

 :ويكون معناه حقيقيا، فهي أسلوب األمر شتمل علىأما األبيات التي ت
   * لؤَلْمِر َوْجَهاِن َمْعُرْوٌف َو٣َتُْهْولُ  َما أَْنَت َجاِىُلوُ  دَعْ َماَعَرْفَت وَ  ُخذْ  (ٔ

ُب  يغري ا١ترء بعمل الصاٟتات. قال أبو العتاىية  )ا٠تَت مأمول عند اهلل(
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب الكلمة 

وىو طلب  هو معٌت اٟتقيقي،ف)ُخْذ ودَْع(، أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت 
يأمر أبو العتاىية  .الفعل من األعلى لؤلدىن على وجو الوجوب واإللزام

    علينا ان نفعل ما عرفنا وال نفعل ما ال عرفنا.  
)ا٠تَت   َكأَن َك ِعْنَد الش ِر َمْغُلْولُ   ُكنْ * َو  رَاَحتَ ْيَك بِوِ  فَاْبُسطْ َما َأْوَسَع ا٠تَي َْر  (ٕ

ُب ىذا  ية يغري ا١ترء بعمل الصاٟتات.قال أبو العتاىمأمول عند اهلل( 
البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب الكلمة )فابسط 

هو معٌت اٟتقيقي، وىو طلب الفعل من فوكن( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت 
يأمر أبو العتاىية ا١ترء بعمل  .األعلى لؤلدىن على وجو الوجوب واإللزام

 الصاٟتات. 
ُر َأْٚتَُع ِعْنَد اهلِل َمْأُمْوُل     )ا٠تَت  َوَاْسَتِعد  لَوُ  أْبِشرْ ا٠تََْْتِ ا طَاِلَب يَ  (ٖ * فَا٠تَي ْ

ُب ىذا  قال أبو العتاىية يغري ا١ترء بعمل الصاٟتات.مأمول عند اهلل( 
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البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب الكلمة )أْبِشْر( 
وىو طلب الفعل من األعلى  عٌت اٟتقيقي،هو مفأما ا١تعٌت ُب ىذا البيت 

أن ننقل ا٠تَت  أبو العتاىية يأمرنا .لؤلدىن على وجو الوجوب واإللزام
 لآلخرين.  

)اليأس من  * يَا َداَر ُكلِّ َتَشتٍُّت َوَزَوالٍ  فَاْذَىيب فَاآلن يَا ُدنْ َيا َعَرفْ ُتِك  (ٗ
ُب ىذا  رىا.وقال أبو العتاىية ٮتاطب الدنيا ويبكتها عن غرو الدنيا( 

البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب الكلمة 
هو معٌت اٟتقيقي، وىو طلب الفعل ف)فَاْذَىيب( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت 

قال أبو العتاىية للدنيا . من األعلى لؤلدىن على وجو الوجوب واإللزام
 ليذىب ألّن يعرف أن الدنيا مؤقت.

)اليأس من  َحْيُث ِشْئَت فَأْنَت ُب * ِعرَبٍ ٢َتُن  َتَداُرٌك َوتَ َوالِ ِبَطْرِفَك  ْضِربْ إِ  (٘
ُب ىذا  وقال أبو العتاىية ٮتاطب الدنيا ويبكتها عن غرورىا.الدنيا( 

البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب الكلمة 
ل وىو طلب الفع هو معٌت اٟتقيقي،ف)إضرب( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت 

يأمر أبو العتاىية علينا  .من األعلى لؤلدىن على وجو الوجوب واإللزام
 للوصول إىل أىدافنا.
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)اليأس من  َيَدْيَك بَِعاِجِل التّ ْرَحالِ  فَاْشُددْ َوِإَذا َخِشيَت تَ َعذُّرًا ُب بَ ْلَدٍة *  (ٙ
ُب ىذا  وقال أبو العتاىية ٮتاطب الدنيا ويبكتها عن غرورىا. الدنيا(

ى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب الكلمة البيت يسمّ 
وىو طلب الفعل  معٌت اٟتقيقي،ف)فاشدْد( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت ىو 

يأمر أبو العتاىية علينا   .من األعلى لؤلدىن على وجو الوجوب واإللزام
 أن ال ٩تاف من ٕتربة شيئ.

َا * فَ رَجُ َعَلى ِغََتِ الز   اْصربْ وَ  (ٚ )اليأس من  الش َداِئِد ِمْثُل َحلِّ ِعَقالِ  َمان فَِإ٪ت 
ُب ىذا  وقال أبو العتاىية ٮتاطب الدنيا ويبكتها عن غرورىا. الدنيا(

البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب الكلمة )واصرب( 
وىو طلب الفعل من األعلى ، هو معٌت اٟتقيقيفأما ا١تعٌت ُب ىذا البيت 

يأمرنا أبو العتاىية بالصرب على كل  .الوجوب واإللزاملؤلدىن على وجو 
 شيء. 

نْ َيا َسبَلَم ُمَود ٍع * وا َسلِّمْ  (ٛ )القناعة  فَ َقْد نُوِديَت بِالت  ْرَحالِ  ْرَحلْ َعَلى الدُّ
أبو العتاىية ُب تقلبات الدنيا وُب زوا٢تا وُب الزىد بالكفاف غٌت( وقال 

وىو أسلوب األمر، توجد ُب  ُب ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب هبا.
وىو ، هو معٌت اٟتقيقيفالكلمة )سّلْم وارحل( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت 
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قال فراق مع  .طلب الفعل من األعلى لؤلدىن على وجو الوجوب واإللزام
 الدنيا وىو مؤفتا فقط.

لدنيا إذا )ما أحسن الدين وا بأن  اْلَمْوُت لَْيَس * بَِغاِفٍل َعم ْن َغَفلْ  َواْعَلمْ  (ٜ
لة وعن صولة وقال أبو العتاىية ٭تذر االنسان عن اآلمال الباط اجتمعا(
ُب ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب ا١تنون. 

وىو طلب ، هو معٌت اٟتقيقيف( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت َواْعَلمْ الكلمة )
يذكرنا أبو العتاىية  .الفعل من األعلى لؤلدىن على وجو الوجوب واإللزام

 أن ا١توت ال يغفل كما اإلنسان.
 :، ويكون معناه إرشادا، فهيأسلوب األمر شتمل علىأما األبيات التي ت

نْ َيا  َىَواَك ِبَسْلَوٍة * وَ  قَ يِّدْ  (ٔ )القناعة  َنَشاَطَك ُب ا٢تََوى بِِنَكالِ  اْقَمعْ َعِن الدُّ
لدنيا وُب زوا٢تا وُب الزىد وقال أبو العتاىية ُب تقلبات ا بالكفاف غٌت(

ُب ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب هبا. 
الكلمة )قّيد واقمع( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت ىو معٌت لئلرشاد. يأمر أبو 

 العتاىية علينا أن نكون قادرون على التحكم ُب عواطفنا.
َنٍة *  قَاِتلْ  (ٕ )القناعة  َىَواَك َىَناَك ُكل  ِقَتالِ  اِتلْ قَ َىَواَك ِإَذا َدَعاَك لِِفت ْ

وقال أبو العتاىية ُب تقلبات الدنيا وُب زوا٢تا وُب الزىد  بالكفاف غٌت(
ُب ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب  هبا.
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هو معٌت لئلرشاد. علينا ف( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت اِتْل وقاِتلْ الكلمة )ق
 ب ا٢توى الذي بداخلنا ألهنا ٯتكن أن تضللنا.أن ٨تار 

 َعَلْيَك َعَواِقَب األَقْ َوالَ  َواْحَذرْ  ِلَساَنَك بِالسُُّكْوِت َعِن ا٠ْتََنا * َزنْ اخْ  (ٖ
)القناعة بالكفاف غٌت( وقال أبو العتاىية ُب تقلبات الدنيا وُب زوا٢تا 

األمر،  ُب ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب وُب الزىد هبا.
هو معٌت ف( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت ِإْخَزْن َواْحَذرْ توجد ُب الكلمة )

 لئلرشاد. انتبو إىل كبلمك ألنو أخطر من السكُت.
ُز اْلُكُنوِز َوَمْعِدُن ِإْفَضالِ  زَجِّ  (ٗ )القناعة  الُعُقوَل الص اِفَياِت فَِإن  َها * َكن ْ

لدنيا وُب زوا٢تا وُب الزىد وقال أبو العتاىية ُب تقلبات ا بالكفاف غٌت(
ُب ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب  هبا.

هو معٌت لئلرشاد. يأمر أبو فالكلمة )زّج( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت 
العتاىية علينا أن نكون بعقل صاف ألنو بعقل صاف ستكون األمور 

 سهلة.
)ا٠تَت  * َحىت  يَ ُغْوَلَك ِمْن أَي اِمَك الُغْول َفِلًتافَ َلْسَت ِمِن األَي اِم ُمن ْ  اْحَذرْ وَ  (٘

ُب ىذا  قال أبو العتاىية يغري ا١ترء بعمل الصاٟتات. مأمول عند اهلل(
البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب الكلمة 
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هو معٌت لئلرشاد. يأمر أبو العتاىية ف)واحذر( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت 
 عن الشهوة ألن الشهوة خطَتة جدا. حذرتأن ن

 :ويكون معناه إباحة، فهما ،أسلوب األمر شتمل علىأما بيتان التي ت
)ما أزين اٞتود وأشُت  أطيليالعمر أو  فقّصرييا نفس البّد من فناء *  (ٔ

ُب ىذا  وقال أبو العتاىية ُب التهيوء للموت باالعمال ا١تربورة. البخل(
البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب الكلمة 

هو معٌت لئلباحة. كل روح  ف)فقصري، أطيلي( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت 
ليست خالدة، كلهم سيموتون بالتأكيد، سواء كانت طويلة أو قصَتة 

 العمر.
)الذخر  ا َمْن أَتْت ال تُِقيُلوُ * فَِإن  اْلَمَنايَ  ْلَمَنايَا ال أبَا َلَك ُعد ةً لِ  ُخذْ وَ  (ٕ

ُب  وعمل الصاٟتات ذكرا لآلخرة. وقال أبو العتاىية ُب التقوى الباقي(
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب الكلمة 

هو معٌت لئلباحة. ا١تنايا ىي ليست ف)خْذ( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت 
 ىدف الرئيسي، ولكن ٣ترد ٖتقيقها.

 :، ويكون معناه تهديدا، فهوأسلوب األمر يشتمل على ذيال البيتأما 
)عش  َر َوِإْن ُكْنَت ال ُٕتَاِوُز زَل وْ   َوِحيًدا ِإْن ُكْنَت ال تَ ْقَبُل اْلُعْذ  ِعشْ  -

ُب ىذا البيت  قال أبو العتاىية ُب التفّرد والسلوة عن الناس. وحيدا(



41 

 

 
 

توجد ُب الكلمة )ِعْش( أما يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، 
 ا١تعٌت ُب ىذا البيت ىو معٌت للتهديد. 

 :ويكون معناه دعاء، فهو ،أسلوب األمر شتمل علىأما البيت الذي ي
)يا بؤس  بِاهلِل َعم ْن ُكْنَت َتْسأَلُُو * فَاهلُل أْفَضُل َمْسُئوٍل ِلُسؤ الِوْ  إْستَ ْغنِ  -

بو إىل  من غرّتو الدنيا وافضتوقال أبو العتاىية ُب   للجاىل ا١تغرور(
ُب ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب األمر، توجد ُب  ا٢تبلك.

الكلمة )إستغن( أما ا١تعٌت ُب ىذا البيت ىو معٌت للدعاء. قال أبو 
 العتاىية اسأل اهلل تعاىل، كما قولو تعاىل: إياك نعبد وإياك نستعُت. 

 أسلوب النهي .2

 :لنهي ويكون معناه حقيقيا، فهيأسلوب ا مل علىشتأما األبيات التي ت

)يأمر باٟتق وال  َما يَ ْقَبُل اهلل ِمْن * ِفْعٍل بَِقْوٍل ِمْنَك اَل يُ ْقَبلُ  اَل َٗتِْلَطنْ  (ٔ
ُب ىذا  يرشد غَته اىل ا٠تَت وال يعمل بو.وقال أبو العتاىية ُب من  يفعل(

د حرف النهي البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب النهي ألّن  يوج
ىو طلب  وىو )ال(، أما معٌت النهي ُب ىذا البيت فهو معٌت اٟتقيقي.

 هنى أبو العتاىية علينا ان نفعل/ ،على وجو اإلستعبلء فعلعن ال الكفّ 
 ٮتلط شيئا ما يقبل اهلل وما مل يقبل. 
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 )شهوة السوء( ْعُقوالَ ِإىَل الر َجاِء فَِإن ُو * َخدََع اْلُقُلوَب َوَضل َل اْلمَ  اَل تَ رَْكَنن   (ٕ
وقال أبو العتاىية ُب شهوة السوء وعاقبتها الوخيمة وُب كبحها ٓتوف 

ُب ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب النهي ألّن  يوجد  .اهلل
حرف النهي ُب االبتداء البيت وىو )ال(، أما معٌت النهي ُب ىذا البيت 

ا ان نتمٌت شيئا ألنو قد يسبب فهو معٌت اٟتقيقي. هنى أبو العتاىية علين
 خيبة أمل ُب قلوبنا.

ٖ)  ََ * َوِمْن ُخُطْوِب َجَرْت بِالر ْيِث َوالَعَجِل  ِمَن األي اِم َوالدَُّول اَل تَ ْعَجنَبَ
ُب ُب غفلة ا٠تاطيء عن تبلُب سَتتو. ولو ُب تنّقل األيّام و  )نذير ا١توت(

ّن  يوجد حرف ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب النهي أل
ىو  النهي وىو )ال(، أما معٌت النهي ُب ىذا البيت فهو معٌت اٟتقيقي.

ٯتنعنا أبو العتاىية ان  ،على وجو اإلستعبلء فعلعن ال طلب الكفّ 
 نعجب باأليام والدول الذي سريع الزوال. 

 :لنهي، ويكون معناه إرشادا، فهيأسلوب ا شتمل علىأما األبيات التي ت

 * فًأَْنَت َعْن ُكّل َما اْستَ ْرَعْيَت َمْسئُ ْولُ  رَِعايَ تَ َها اَل تُ ْغِفلْ لن  ْفِس يَا رَاِعَي ا (ٔ
  وقال أبو العتاىية يغري ا١ترء بعمل الصاٟتات. )ا٠تَت مأمول عند اهلل(
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ُب ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب النهي ألّن  يوجد حرف 
بيت فهو ٮترج من ا١تعٌت النهي وىو )ال(، أما معٌت النهي ُب ىذا ال

اٟتقيقي إىل معٌت آخر فهو لئلرشاد. ألّن ُب ىذا البيت إرشادونا أبو 
 ن كل شيء نفعلو سنكون مسؤولُت.العتاىية بعدم إ٫تال أنفسنا. أل

)ما  ُب ُدنْ َياَك بِاأَلملِ  اَل تُ َغَرن  ِإْعَمْد لِنَ ْفِسَك َواذُكْر َساَعَة ألَجِل * وَ  (ٕ
وقال أبو العتاىية ُب من يستند على  إذا اجتمعا( أحسن الدين والدنيا

ُب ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب النهي  اآلمال الباطلة.
ألّن  يوجد حرف النهي وىو )ال(، أما معٌت النهي ُب ىذا البيت فهو 
ٮترج من ا١تعٌت اٟتقيقي إىل معٌت آخر فهو لئلرشاد. ألّن ُب ىذا البيت 

 عتاىية أن ال تنخدع باألمال ويذكرنا بوقت ا١توت.إرشادونا أبو ال
ََ َوِإَذا أنَ ْلَت أًخا  (ٖ وقال أبو  )اٟترص داء( لو اٞتَْزِيبلَ  َفبَل * َتْسَتْكِثَرن 

ُب ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب  العتاىية ُب ذّم اٟترص وسوء عقباه.
 وىو أسلوب النهي ألّن  يوجد حرف النهي وىو )ال(، أما معٌت النهي

ُب ىذا البيت فهو ٮترج من ا١تعٌت اٟتقيقي إىل معٌت آخر فهو لئلرشاد. 
ُب ىذا البيت إرشادونا أبو العتاىية أن ال تفرطوا مع اإلخوة ألن ذلك 

 قد يؤدي الفتنة والضرر.
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ْىَر َذا ثَ ْرَوٍة * اَل تَ ْغِبَطن   (ٗ )صاحب ا١ترء شبيو  الِوِ مَقْد َجَعَل الل ذ اِت ِمْن  الد 
ُب ىذا اد ٔتثال الغَت ومصادقة العقبلء. ال أبو العتاىية ُب االرتشوق بو(

البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب النهي ألّن  يوجد حرف النهي 
وىو )ال(، أما معٌت النهي ُب ىذا البيت فهو ٮترج من ا١تعٌت اٟتقيقي إىل 

 يغرينا معٌت آخر فهو لئلرشاد. ُب ىذا البيت إرشادونا أبو العتاىية أن ال
 با١تال ألنو ٯتكن أن ٬تعلنا هنمل واجباتنا كعبد اهلل على األرض.    

 أسلوب اإلستفهام .5

، ويكون معناه حقيقيا، االستفهامأسلوب  شتمل علىأما األبيات التي ت
 :فهي

 بَ ْعَد َمْوِتَك أَْيًضا َعْنَك ِمْن َسالِ  َكمْ ميَتِتِو *   َمْن َسبل َعْن َحِبيٍب بَ ْعدَ  يَا (ٔ
أما ىذا و العتاىية ينذر االنسان بزوالو. وقال أب تلعنب بك الدنيا()ال 

البيت يسّمى إنشاء الطليب فهو أسلوب اإلستفهام، توجد حرف 
االستفهام )كم( ُب أول اٞتملة يطلب هبا تعيُت عدد مبهم ، أما معٌت 

، طلب العلم بشيء مل يكن االستفهام ُب ىذا البيت فهو معٌت اٟتقيقي
 قبل.معلوما من 

َها قَِلْيلُ  َأملَْ  (ٕ نْ َيا ُغُرْوٌر * َوأن  ُمَقاَمَنا ِفي ْ َا الدُّ أبو  وقال )تبارك اهلل( تَ َر ِإ٪ت 
أما ىذا البيت يسّمى  .ُب الكماالت اال٢تية وُب الرجاء بو تعاىل العتاىية
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إنشاء الطليب فهو أسلوب اإلستفهام، توجد حرف االستفهام )أ( ُب أول 
يق ، أما معٌت االستفهام ُب ىذا البيت فهو معٌت اٞتملة لطلب التصد

 ، طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل.اٟتقيقي
نْ َيا َويَا ِجَتََة اْلَمْوَتى * ِإىَل   (ٖ  )ظبلل اٞتنة( تُ ْغِفُلوَن الس ِبيلْ  َكمْ أيَا َبٍِت الدُّ

أما  .ا١ترء على االنتباه من غفلتو وطلب اآلخرة ٭تضّ  أبو العتاىية وقال
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب فهو أسلوب اإلستفهام، توجد حرف 
االستفهام )كم( ُب أول اٞتملة يطلب هبا تعيُت عدد مبهم ، أما معٌت 

، طلب العلم بشيء مل يكن االستفهام ُب ىذا البيت فهو معٌت اٟتقيقي
 معلوما من قبل.

 )فناء العمر( ٧َتَْهُل أْمرًا لَْيَس ٣َتُْهوالَ  َكْيفَ َو ِإْن َقد َر اهلُل أَْمرًا َكاَن َمْفُعْواَل *  (ٗ
أما ىذا البيت يسّمى  .ُب تقلبات الدىر وفناء العمر أبو العتاىية وقال

إنشاء الطليب فهو أسلوب اإلستفهام، توجد حرف االستفهام )كيف( 
ُب أول اٞتملة يطلب هبا تعيُت اٟتال، أما معٌت االستفهام ُب ىذا البيت 

 ، طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل.قيفهو معٌت اٟتقي
نْ َيا َكَما نَاالَ  َىلْ ملَْ تَ َر اْلَمِلَك اأَلْمِسي  ِحَُت َمَضى * أَ  (٘  نَاَل َحيٌّ ِمَن الدُّ

أما ىذا  .ُب من ينوط بالدنيا وآما٢تا أبو العتاىية وقال )اآلمال الضائعة(
حرف  البيت يسّمى إنشاء الطليب فهو أسلوب اإلستفهام، توجد
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االستفهام )أ وىل( ُب أول اٞتملة، أما معٌت االستفهام ُب ىذا البيت 
 ، طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل.فهو معٌت اٟتقيقي

)أبقيت  بَ ْعَدُىُم َداَرْت ِبَك اْٟتَالُ  َكْيفَ فَ الَقْوُم بَ ْعَدَك ُب َحاِل َتُسرُُّىْم *  (ٙ
وقد أخذه عن قول  لدنيا وزوا٢تاُب فناء ا أبو العتاىية وقال مالك مَتاثا(

اسَت الدنيا رضيت من لّذهتا ٔتا ينقضي ومن  اٟتسن: يا ابن آدم انت
نعيمها ٔتا ٯتضي ومن ملكها ٔتا ينفد فبل ٕتمع االوزار لنفسك وال ىلك 

أما ىذا  االموال فاذا مّت ٛتلت االوزار لنفسك وال ىلك االموال.
إلستفهام، توجد حرف البيت يسّمى إنشاء الطليب فهو أسلوب ا

االستفهام )كيف( ُب أول اٞتملة يطلب هبا تعيُت اٟتال، أما معٌت 
، طلب العلم بشيء مل يكن االستفهام ُب ىذا البيت فهو معٌت اٟتقيقي

 معلوما من قبل.
 * َوأَْنَت الد ْىَر اَل تَ ْرَضى ِْتَاِل )ذل السؤال( ُ٘تِْسي َوُتْصِبُح ُمْسًَتِ٭ًتا َمىَت  (ٚ

أما . ُب من يبذل وجهُو للسؤال ومل يرض بالكفاف و العتاىيةأب وقال
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب فهو أسلوب اإلستفهام، توجد حرف 
االستفهام )مىت( ُب أول اٞتملة يطلب هبا تعيُت الزمان، أما معٌت 

، طلب العلم بشيء مل يكن االستفهام ُب ىذا البيت فهو معٌت اٟتقيقي
 معلوما من قبل.
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 : ، ويكون معناه تحقيرا، فهيأسلوب االستفهام شتمل علىما البيت التي تأ
وقال ٭تّذر  )التقي ىو الكامل( * ِحَجُة اْلَبطَارَِقُة األول اْلُمَرازِبَُة اٟتََْجا أْينَ  -

أما ىذا البيت يسّمى  .االنسان عن اآلمال الباطلة وعن صولة ا١تنون
د حرف االستفهام )أين( ُب إنشاء الطليب فهو أسلوب اإلستفهام، توج

أول اٞتملة يطلب هبا تعيُت ا١تكان، أما معٌت االستفهام ُب ىذا البيت 
 ٮترج من معٌت اٟتقيقي إىل معٌت آخر فهو التحقَت.

 :، ويكون معناه توكيدا، فهيأسلوب االستفهام شتمل علىأما البيت التي ت

)أتدري من  ِه َلَك َواْحِتَمالِو* أُخوَك ِبَصربِْ  أُخوَك َأُخوَك َحًقاّ  َمنْ  أَتْدرِي -
أما ىذا البيت يسّمى إنشاء  .وقال ُب ا١تؤاخاة وطلب احملامد أخوك؟(

الطليب فهو أسلوب اإلستفهام، توجد حرف االستفهام )أ، من( أما معٌت 
قيقي إىل معٌت آخر فهو االستفهام ُب ىذا البيت ٮترج من معٌت اٟت

 التوكيد.

 

 أسلوب التمني .4
َراثًا ِلَوارِثِِو *  أَبْ َقْيتَ  -   َلْيتَ ف َ َما َلَك ِمي ْ

َ
)أبقيت  الِشْعرِي َما أبَقى لَك ا١ت

وقد أخذه عن قول  ُب فناء الدنيا وزوا٢تا أبو العتاىية وقال مالك مَتاثا(
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اٟتسن: يا ابن آدم انت اسَت الدنيا رضيت من لّذهتا ٔتا ينقضي ومن 
االوزار لنفسك وال ىلك  نعيمها ٔتا ٯتضي ومن ملكها ٔتا ينفد فبل ٕتمع

أما ىذا الوزار لنفسك وال ىلك االموال. االموال فاذا مّت ٛتلت ا
البيت يسّمى إنشاء الطليب فهو أسلوب التمٍت، توجد اللفظ )ليت( ىو 
طلب حصول الشيء احملبوب إما لكونو مستحيبل أو ٦تكنا ولكنو بعيد 

 اٟتصول. وأما معٌت ىذا البيت فهو حقيقيا. 
 لنداءأسلوب ا .3

، ويكون معناه إختصاصا، أسلوب النداء شتمل علىأما األبيات التي ت
 : فهي

 * فَأَْنَت َعْن ُكلِّ َما اْستَ ْرَعْيَت َمْسئُ ْولُ  رَِعايَ تَ َها ال تُ ْغِفلْ رَاِعَي اْلنَ ْفِس  يَا (ٔ
 .ي ا١ترء بعمل الصاٟتاتر وقال أبو العتاىية يغ )ا٠تَت مأمول عند اهلل(

نشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف ىذا البيت يسّمى إ
الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت 

 األصلى إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.
ُر أَ  َواسَتِعّد لوُ  أْبِشرْ طَاِلَب ا٠تََْْتِ  يَا (ٕ )ا٠تَت ْٚتَُع ِعْنَد اهلِل َمْأُمْوُل * فَا٠تَي ْ

ىذا  .ي ا١ترء بعمل الصاٟتاتر وقال أبو العتاىية يغ (مأمول عند اهلل
البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب 
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 إىل فخرج معناه من ا١تعٌت األصليأول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. 
 معٌت آخر وىو لئلختصاص.

)اليأس من  ُدنْ َيا َوإْن يَ ب َْقى يل  يَاِفيِك َويَِئْسُت َأْن أَبْ َقى ِلَشْيٍء نِْلُت ٦ت ا *  (ٖ
ىذا البيت  .ٮتاطب الدنيا ويبكتها عن غرورىا أبو العتاىية وقال الدنيا(

يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول 
البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت 

 ئلختصاص.آخر وىو ل
)اليأس من  داَر ُكّل َتَشّتٍت َوَزَوالِ  يا*  فاذَىيب ُدنْ َيا، َعَرفْ ُتكِ  يافَاآلَن،  (ٗ

ىذا البيت  .ٮتاطب الدنيا ويبكتها عن غرورىا أبو العتاىية وقال الدنيا(
يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول 

فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت  البيت وىو )ياء( لنداء البعيد.
 آخر وىو لئلختصاص.

)اليأس من رْبِِه ُمتَ َفرَِّق  اأَلْوَصاِل * ُِب ق َ  ي ىَو ُِب َغدٍ ذِ ِطُر الّ البَ  اهَ ي ُّ ا أَ يَ  (٘
ىذا البيت  .ٮتاطب الدنيا ويبكتها عن غرورىا أبو العتاىية وقال الدنيا(

يذكر حرف الّنداء ُب أول  يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألنّ 
البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت 

 آخر وىو لئلختصاص.
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)اليأس من َمىَت بِالَغيِّ أَْنَت تُ َغايل * َحىت   بُِرْشِدهِ  تَاِجَر اْلَغيِّ اَْلُمِضر   يَا (ٙ
ىذا البيت  .غرورىاٮتاطب الدنيا ويبكتها عن  أبو العتاىية وقال الدنيا(

يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول 
البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت 

 آخر وىو لئلختصاص.
ليأس من )ا ُدنْ َيا، ُوُجوَه رَِجالٍ  يَاَما يل أَرَاَك ِٟتُرِّ َوْجِهَك ٥ُتِْلًقا * أْخَلْقِت،  (ٚ

ىذا البيت  .ٮتاطب الدنيا ويبكتها عن غرورىا أبو العتاىية وقال الدنيا(
يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول 
البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت 

 آخر وىو لئلختصاص.
 * َما أََمَر اهلُل َواَل يَ ْعَمُل )يأمر باٟتق وال يفعل( ُكتُِبوِ َذا ال ِذي يَ ْقَرُأ ُِب   يَا (ٛ

ىذا البيت  .ُب من يرشد غَته إىل ا٠تَت وال يعمل بو أبو العتاىية وقال
يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول 

إىل معٌت البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي 
 آخر وىو لئلختصاص.

 ِمْيَتِتِو * َكْم بَ ْعَد َمْوِتَك أَْيًضا َعْنَك ِمْن َسالِ  َعْن َحِبيٍب بَ ْعدَ  َمْن َسبلَ  يَا (ٜ
ىذا البيت  .ينذر االنسان بزوالو أبو العتاىية وقال )ال تلعنب بك الدنيا(
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ل يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أو 
البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت 

 آخر وىو لئلختصاص.
)القناعة  لِ نْ َيا َكَفْيِء ِظبلدُ  يَا ُدنْ َيا ِبَداِر ِإقَاَمٍة * َمازِْلتِ  يَاَما أَْنِت  (ٓٔ

ُب تقلبات الدنيا وُب زوا٢تا وُب الزىد  أبو العتاىية وقال بالكفاف غٌت(
لبيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف ىذا ا. هبا

الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت 
 األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.

)القناعة  ُدنْ َيا ِبُكلِّ َوبَالِ  يَا ُدنْ َيا ِبُكلِّ َبِكي ٍة * َوُمزِْجتِ  يَا َوَخَفْقتِ  (ٔٔ
ُب تقلبات الدنيا وُب زوا٢تا وُب الزىد  أبو العتاىية وقال ٌت(بالكفاف غ

ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف . هبا
الّنداء ُب البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي 

 إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.
)القناعة  ِبِوَساِوٍس َوَخَبالِ  فَ َقَريِْتٍِت  َقاَدٌب *ُدنْ َيا َمَلْكِت مُ  يَا َقْد ُكْنتِ  (ٕٔ

ُب تقلبات الدنيا وُب زوا٢تا وُب الزىد  أبو العتاىية وقال بالكفاف غٌت(
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف  .هبا
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صلي الّنداء ُب البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األ
 إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.

)القناعة  ُدنْ َيا َٚتَاَل َشِبيَبيت * قُ ْبًحا َفَماَت ِلَذاَك نُ ْوُر َٚتَايل  يَا ْلتِ َحو   (ٖٔ
ُب تقلبات الدنيا وُب زوا٢تا وُب الزىد  أبو العتاىية وقال بالكفاف غٌت(

ف ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حر  .هبا
الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت 

 األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.
 وقال )تبارك اهلل( لط وِْيلُ اَوَمْن َقْد َغر ُه َاأْلََمُل َمْن َقْد تَ َهاَوَن بِاَْلَمَنايَا *  أَيَا (ٗٔ

ىذا البيت يسّمى . ىلُب الكماالت اال٢تية وُب الرجاء بو تعا أبو العتاىية
إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت 
وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر 

 وىو لئلختصاص.
نْ َيا َويَا ِجَتََة اَبٍِت  أيَا (٘ٔ  نة()ظبلل اٞت لس ِبيلْ اْلَمْوَتى * ِإىَل َكْم تُ ْغِفُلوَن الدُّ

ىذا  .٭تض ا١ترء على االنتباه من غفلتو وطلب اآلخرة أبو العتاىية وقال
البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب 
أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل 

 معٌت آخر وىو لئلختصاص.
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 * ِإن  ٢َتَا ُِب ُكلِّ يَ ْوِم َعوِْيل )ظبلل اٞتنة(  نَ ْفِسَهانْ َيا ِإىَل لدُّ اَخاِطَب  يَا (ٙٔ
ىذا  .٭تض ا١ترء على االنتباه من غفلتو وطلب اآلخرة أبو العتاىية وقال

البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب 
صلي إىل أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األ

 معٌت آخر وىو لئلختصاص.
)فناء  * أَْمَسى َوَأْصَبَح ُِب اأَلْجَداِث ٣َتُْدْوالَ  ا بَِناِصرِهِ َمْن َكاَن ُمْغتَ ر   ُرب   يَا (ٚٔ

ىذا البيت  .ُب تقلبات الدىر وفناء العمر أبو العتاىية وقال العمر(
أول  يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب

البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت 
 آخر وىو لئلختصاص.

  يَا (ٛٔ
َ
 * يَ ْوًما ِوَيْشَربُُو ِإْذ َصاَر َمْأُكْواَل )فناء العمر( اِل يَْأُكُلوُ ُرب  ٌمْغَتِبٍط بِا١ت

شاء ىذا البيت يسّمى إن .ُب تقلبات الدىر وفناء العمر أبو العتاىية وقال
الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو 
)ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو 

 لئلختصاص.
)ما يل ال  َسْلَم ُبَن َعْمرِو * أَذل  آْٟتِْرُص أْعَناَق آلرَِّجال يَاتَ َعاىَل اهلُل  (ٜٔ

ُب فناء الدنيا وىو من احسن ما جاء  ىيةأبو العتا وقال أخاف ا١توت(
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ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن  .ُب ىذا ا١تعٌت
يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه 

 من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.
قال  )لكل علة( َأيِّ َعِظْيٍم ِمْن أْمرِِه َغَفبلَ  بُ ْؤَس لِْلَغاِفِل اْلُمَضيِِّع َعْن * يَا (ٕٓ

ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو  .ولو ُب الزىد واالدبأبو العتاىية 
أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء 

 البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.
)ما أزين اٞتود وأشُت  ِحيلِ ْدت  لِلر  يِل * َماَذا تَ َزو  َقرْبِ َعْن قَلِ لا َساِكنَ  يَا (ٕٔ

ىذا البيت . ُب التهيوء للموت باالعمال ا١تربورة أبو العتاىية وقال البخل(
يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول 

من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت  البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه
 آخر وىو لئلختصاص.

)ما أزين اٞتود وأشُت ٍث َجِلْيِل * ملَْ تَ ُعْر ِمْن َحادِ  َعَجًبا ِمْن ُٚتُوِد َعُْتٍ  يَا (ٕٕ
ىذا البيت  .ُب التهيوء للموت باالعمال ا١تربورة أبو العتاىية وقال البخل(

الّنداء ُب أول يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف 
البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت 

 آخر وىو لئلختصاص.
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ًفا َونُ ْبتَ لَ أِخي * ُنَصر ُف تَ  يَاًة َأين  َوأن َك َكَفى ِعربَ  (ٖٕ )الناس  ىْصرِيًفا َلِطي ْ
دون  تعاىل االتكال عليو ُب أبو العتاىية وقال ميت وابن ميت(

ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن  .اتا١تخلوق
يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه 

 من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.
ُعْوِث ٥تُِف ا اْبَن اَْلَمْوِت َوالبَ ْعُث بَ ْعَدهُ  يَاُىَو اَْلَمْوُت  (ٕٗ َوُمثْ َقبلَ  * َفِمْن بَ ُْت َمب ْ

ُب االتكال عليو تعاىل دون  أبو العتاىية وقال )الناس ميت وابن ميت(
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن . ا١تخلوقات

يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه 
 من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.

)١تن تثمر  ب  َعْيِش َكاَن يُ ْغَبُط أْىُلُو * بَِنِعْيِمِو  َقْد ِقيَل َكاَن فَ َزاالَ رُ  يَا (ٕ٘
وقال أبو العتاىية يصف خطوب الدىر و٭تّث ا١ترء على طلب  األموال(
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر  اآلخرة.

بعيد. فخرج معناه من حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء ال
 ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.

  َيا يُ ثَ ق ُل نَ ْفَسُو * ِإنّ ن ْ لدُّ اطَاِلَب  يَا (ٕٙ
ُ
)١تن تثمر  الَ اْحَسُن حَ ِخف  َغًدا ألا١ت

وقال أبو العتاىية يصف خطوب الدىر و٭تّث ا١ترء على طلب  األموال(
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سلوب الّنداء ألّن يذكر ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أ اآلخرة.
حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من 

 ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.
َها ال  اِر لد  اُموِطَن  يَا (ٕٚ أبو  وقال )اٟترص داء( ِحيبلَ لر  ايِت * ُىَو ُمْسرٌع َعن ْ

يسّمى إنشاء الطليب وىو  ىذا البيت .ُب ذّم اٟترص وسوء عقباهُ  العتاىية
أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء 

 البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.
يَا نَ ْفُس َقْد أِزَف * َوَأظَل ِك ا٠َتْطُب اٞتَِلْيُل ) لر ِحيلُ انَ ْفُس َقْد أِزَف  يَا (ٕٛ

ىذا البيت  .٭تّض نفسو على التهيُّوء لآلخرة أبو العتاىية الوق (لر ِحيلُ ا
يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول 
البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت 

 آخر وىو لئلختصاص.
 (لر ِحيلُ انَ ْفُس َقْد أِزَف  يَا) لط وِيلُ اُل مَ ألانَ ْفُس ال * يَ ْلَعْب ِبِك  يَا يب فَ َتأى   (ٜٕ

ىذا البيت يسّمى  .٭تّض نفسو على التهيُّوء لآلخرة أبو العتاىية وقال
إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت 
وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر 

 اص.وىو لئلختص



56 

 

 
 

نْ َيا ُتِذلُّ َوَتْسَتِطْيلُ انْ َيا أَرى * لدُّ اَصاِحَب  يَا (ٖٓ  (لر ِحيلُ انَ ْفُس َقْد أِزَف  يَا) لدُّ
ىذا البيت يسّمى  .٭تّض نفسو على التهيُّوء لآلخرة أبو العتاىية وقال

إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت 
د. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو )ياء( لنداء البعي

 وىو لئلختصاص.
 (لر ِحيلُ انَ ْفُس َقْد أِزَف  يَا) أَخا * آْلش َهَواِت أَْنَت ٢َتَا قَِتيلُ  يَاَعم ا قَِليٍل  (ٖٔ

ىذا البيت يسّمى  .٭تّض نفسو على التهيُّوء لآلخرة أبو العتاىية وقال
يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن 

وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر 
 وىو لئلختصاص.

َعْن َحِبيٍب بَ ْعَد َغْيَبِتِو *   َمْن َسبل يَا (ٕٖ  بَ ْعَد َمْوِتَك ِمْن نَاٍس َوِمْن َسالٍ  َكمْ ََ
ويردعها يعاتب نفسُو  أبو العتاىية وقال )كم بعد موتك من ناس لك(

ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر  .عن غي ها
حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من 

 ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.
 )يا نفس( نَ ْفُس ألمٍر َجِليلْ  يَا ِبيْل * ُخِلْقتِ لس  انَ ْفِس َما َأْوَضَح َقْصَد  يَا (ٖٖ

ىذا البيت يسّمى  .ٮتاطب نفسو وينذرىا با١توت أبو العتاىية وقال



57 

 

 
 

إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت 
وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر 

 وىو لئلختصاص.
 وقال أَنَا ال ِذْي الَ نَ ْفَس َعْن قَِليٍل )يا نفس( * ِبَلىال نَ ْفِس َما أقْ َرَب ِمن ا يَا (ٖٗ

ىذا البيت يسّمى إنشاء  .ٮتاطب نفسو وينذرىا با١توت أبو العتاىية
الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو 
)ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو 

 لئلختصاص.
 أثْ َقالَ  َٛت الَ  ُكنْ لث  َواَب فَ اَما ال ثَ َواَب َلُو * تَ ْبِغي َذا ال ِذي َيْشَتِهي  ايَ  (ٖ٘

و٭تّث على انفاق ا١تال ُب  أبو العتاىية وقال )ا١توت احملتجب باآلمال(
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب . سبيل الصبلح ويذكر وثبات اآلجال

اء ُب أول البيت وىو )ياء( وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّند
لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو 

 لئلختصاص.
أبو  وقال )إحسان العمل( اَل َيْذُكُر اأَلَجبلَ  ل ِذيا ألَمِل *اَذاِكَر  يَاأاَل  (ٖٙ

ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو  .ُب عرب ا١توت وموعظاتو العتاىية
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ّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء أسلوب الّنداء أل
 البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.

* َمْن يُ َباىِل ِمْنَك َما اَل تُ َباىِل )اٟتمد هلل على   ْلَهْزِل ِمْنوُ ٞتِْد  باُمِضيَع  يَا (ٖٚ
ى إنشاء ىذا البيت يسمّ  .ولو ُب الدىر وصروفو وغدراتو كل حال(

الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو 
)ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو 

 لئلختصاص.
ُب  أبو العتاىية وقال * َمْن ُكن ا نُ َنازِلُُو )اٟتق ال ٮتفى( اَْلَمَقاِبُر ِفيكِ  أَأَي  تُ َها (ٖٛ

ىذا البيت يسّمى إنشاء  .ود ا١تبنية وبطشها باالنام طرٍّاالفراق وُب ور 
الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو 
)ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو 

 لئلختصاص.
)يا  ِت يَ ْوَم َغَواِشيِو َوأْىَوالِوْلَموْ ااَْعَتَددت  ِلَكْر  ِب  َماَذاَمْن ٯَتُْوُت َغًدا  يَا (ٜٖ

ُب من غرّتو الدُّنيا وافضت بو أبو العتاىية وقال  بؤس للجاىل ا١تغرور(
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن  .إىل ا٢تبلك

يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه 
 عٌت آخر وىو لئلختصاص.من ا١تعٌت األصلي إىل م
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ولو ُب  )نبال اٟتوادث( ْٟتََياِة ألْىِلَهاا* نَ ْعَي  اْٝتَُعواألْرِض اَمْن َعَلى  يَا  (ٓٗ
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب  .ببلء الدنيا وُب معاطبها

الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. 
 عٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.فخرج معناه من ا١ت

ولو ُب  )نبال اٟتوادث( * لِْلَحاِدثَاِت وََكل َها اْفطَُنوا َمْن َعَلى آألْرضِ  يَا (ٔٗ
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب  .ببلء الدنيا وُب معاطبها

الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. 
 معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص. فخرج

 وقال )أحب ا٠تلق إىل اهلل( ْبَكْت َجِديَد َٚتَالِوِ اُرب  َساِكِن ُحْفَرٍة *  يَا (ٕٗ
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب  .ُب الدنيا وعواقب ا١توت أبو العتاىية

ياء( وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )
لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو 

 لئلختصاص.
 * َىَلْكِت ِإْن ملَْ يَ غُْثِك اهلُل ِمْن ِقَبِلو ْلَغْوَث ِمْن ِقَبِليانَ ْفِس اَل تَ ْرٕتََُِت  يَا (ٖٗ

 .ُب الدنيا وعواقب ا١توت أبو العتاىية وقال)رب ريث أوحى من عجل( 
ء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف ىذا البيت يسّمى إنشا



61 

 

 
 

الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت 
 األصلي إىل معٌت آخر وىو لئلختصاص.

نْ َيا أتَ ْغتَ رُّ اَبٍِت  يَا (ٗٗ نْ َياابِ  لدُّ  وقال * َولَْيَسْت ألْىِلَها ُب ٤َتَّلة )عش وحيدا( لدُّ
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب  .فّرد والسلوة عن الناسُب الت أبو العتاىية

وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( 
لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت األصلي إىل معٌت آخر وىو 

 لئلختصاص.

  :، ويكون معناه حقيقيا، فهيأسلوب النداء شتمل علىأما األبيات التي ت

اَل ِإْن َقد ْمَتوُ  َأَخيّ أَ  (ٔ
َ
* َلَك لَْيَس ِإْن َخل ْفَتو َلَك َمااًل )١تن تثمر  إن  ا١ت

وقال أبو العتاىية يصف خطوب الدىر و٭تّث ا١ترء على طلب  األموال(
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر  اآلخرة.

 داء القريب. فمعناه للحقيقي.حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )٫تزة/أ( لن
 * فَِلَمْن نَ َراَك تُ َثم ُر األَْمَواال )١تن تثمر األموال( ُكلٌّ اَل ٤َتَاَلَة زَاِئلٌ   أََأَخي   (ٕ

دىر و٭تّث ا١ترء على طلب اآلخرة. وقال أبو العتاىية يصف خطوب ال
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف 

 ُب أول البيت وىو )٫تزة/أ( لنداء القريب. فمعناه للحقيقي.الّنداء 
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)١تن  ْلَكَفاِف َوَخلِّ َمْن * أثْ َرى َونَاَفَس ُب اُٟتطَاِم َوَغاىَل اَشْأَنَك بِ  أََأَخيُّ  (ٖ
دىر و٭تّث ا١ترء على وقال أبو العتاىية يصف خطوب ال تثمر األموال(

أسلوب الّنداء ألّن ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو طلب اآلخرة. 
يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )٫تزة/أ( لنداء القريب. فمعناه 

 للحقيقي.
)١تن تثمر  ْحَسِن َما َيُكوُن ِفَعاالَ أل ْنظُرْ افَ ِإن  اَْلَمْرَء َحْيُث ِفَعالُُو *  أََأَخيُّ  (ٗ

وقال أبو العتاىية يصف خطوب الدىر و٭تّث ا١ترء على طلب  األموال(
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر . اآلخرة

 حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )٫تزة/أ( لنداء القريب. فمعناه للحقيقي.
)١تن  الْطَغى َو٭ُتِْدُث ِبْدَعًة َوَضبللرِئَاَسَة ِخْفُت أْن * يَ اَمْن َعِشَق  أََأَخيُّ  (٘

دىر و٭تّث ا١ترء على ال وقال أبو العتاىية يصف خطوب تثمر األموال(
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن طلب اآلخرة. 

يذكر حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )٫تزة/أ( لنداء القريب. فمعناه 
 للحقيقي.

ََ أََماَمَنا أَْىَوااًل )١تن تثمر األموال( إن  أَماَمَنا ُكَربًا ٢َتَا أََأَخيُّ  (ٙ  * َشْغٌب َوإًَن
 وقال أبو العتاىية يصف خطوب الدىر و٭تّث ا١ترء على طلب اآلخرة. 
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ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف 
 الّنداء ُب أول البيت وىو )٫تزة/أ( لنداء القريب. فمعناه للحقيقي.

اَر ُمْدِبَرٌة َوِإْن * ُكن ا نَ َرى ِإْدبَاَرىَ اإن   أََأَخيُّ  (ٚ  )١تن تثمر األموال( ا ِإق َْبااللد 
 وقال أبو العتاىية يصف خطوب الدىر و٭تّث ا١ترء على طلب اآلخرة. 

ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف 
 الّنداء ُب أول البيت وىو )٫تزة/أ( لنداء القريب. فمعناه للحقيقي.

* يَ َتَتب ُع الَعثَ َرات ِمْنَك َمَقااَل )١تن تثمر  بٍ اَل َٕتَْعْل َعَلْيَك ِلطَالِ  أََأَخيُّ  (ٛ
وقال أبو العتاىية يصف خطوب الدىر و٭تّث ا١ترء على طلب  األموال(
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر اآلخرة. 

 حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )٫تزة/أ( لنداء القريب. فمعناه للحقيقي.
*  ٯَتِْسي َوُيْصِبُح لئللو عياال )١تن تثمر  ٠ْتَْلَق ُب طَبَ َقاتِوِ اإن   يُّ أََأخَ  (ٜ

دىر و٭تّث ا١ترء على طلب وقال أبو العتاىية يصف خطوب ال األموال(
ىذا البيت يسّمى إنشاء الطليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر اآلخرة. 

 . فمعناه للحقيقي.حرف الّنداء ُب أول البيت وىو )٫تزة/أ( لنداء القريب
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   :، ويكون معناه تحسرا، فهيأسلوب النداء يشتمل على أما البيت الذي

َقَليب َلُذو َجْهلِ  يَا -  )مغلوب على عقلو( َغْفَليِت َعم ا ُخِلْقُت لَُو * إينِّ ٔتُن ْ
 يصف خطوب الدىر و٭تّث ا١ترء على طلب اآلخرة. وقال أبو العتاىية

ليب وىو أسلوب الّنداء ألّن يذكر حرف ىذا البيت يسّمى إنشاء الط
الّنداء ُب أول البيت وىو )ياء( لنداء البعيد. فخرج معناه من ا١تعٌت 

 األصلي إىل معٌت آخر وىو للتحسر.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

ُب إختتام ىذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج 
 ور كتابة ىذه الرسالة.واإلقًتاحات اليت حصل عليها الباحثة ُب مر 

 النتائج   (6
ميات ومن أىم نتائج الرسالة وجدهتا الباحثة أن إنشاء الطليب ا١تتضمنة ُب ال

أما األمر األمر والنهي واالستفهام والتمٍت والنداء.  :أيب العتاىية، فهي كما يأٌب
فيتكون من معناه اٟتقيقي وقد خرج عن معناه اٟتقيقي وذلك ٔتعٌت اإلرشاد، 

باحة، والّتهديد والدعاء. وأما النهي فيتكون من معناه اٟتقيقي وقد خرج عن واإل
معناه اٟتقيقي وذلك ٔتعٌت اإلرشاد. وأما االستفهام فيتكون من معناه اٟتقيقِت وقد 
خرج عن معناه اٟتقيقي وذلك ٔتعٌت التحقَت والتوكيد. وأما التمٍت فيتكون من 

ٟتقيقي وقد خرج عن معناه اٟتقيقي وذلك واحد. وأما النداء فيتكون من معناه ا
 ٔتعٌت اإلختصاص والتحسر.
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 التوصيات  (2
قبل أن ٗتتم الباحثة ىذه الرسالة العلمية تريد الباحثة أن تسجل بعض 

 التوصيات، كما تلي:
ترجو الباحثة من الطلبة بكلية اآلداب وعلوم االنسانية خاصة قسم اللغة  -

طون هبذا العنوان ٟتصول النفع من ىذه العربية وأدهبا والباحثون ا١ترتب
 الرسالة.

وترجو الباحثة من ا١تكتبة جامعة الرانَتي وا١تكتبة كلية اآلداب أن تزيد  -
 الكتب العربية وأدهبا وما يتعلق هبا.
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