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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ
. ثة ادلعروفة: ادلعاين والبيان والبديعدلعاين ىو أحد علوم البالغة الثالعلم ا

ىذه العلوم بال يف أول األمر وحدة شاملة دلباحث وقد كانت البالغة العربية 
عرف بو أحوال اللفظ العريب اليت بـها يعلم ادلعاين ىو علم  1حتديد أو تـمييز.

وفائو بغرض بالغي يفهم ضمًنا من السياق وما حييط  مقتضى احلال، مع يطابق
ة عن ادلعىن  بو من القرائن، أو ىو علم يبحث يف اجلملة حبيث تأيت معِّبر

  2ادلقصود.
: خٌِّب وإنشاٌء. فاخلِّب ما يصّح أن قسمٌن ومها وعلم ادلعاىن ينقسم إىل

لكالم مطابقًا للواقع كان قائلو يقال لقائلو إنّو صادٌق فيو أو كاذٌب، فإن كان ا
اإلنشاء ىو ماال يصح أن و  صادقاً، وإن كان غًن مطابٍق لو كان قائلو كاذباً.

اإلنشاء نوعان طلىّب وغًن طلىّب،   3.فيو أو كاذبٌ  يقال لقائلو إنو صادقٌ 
ما يستدعي مطلوبا غًن حاصل وقت الطلب، ويكون باألمر، والنهي،  فالطلىبّ 

ولو صيٌغ   يستدعي مطلوبا، ىو ما ال والتمين والنداء. وغًن الطلىبّ ام، واإلستفه
                                                             

م(،  2009لبنان  -، )دار النهضة العربية، بًنوتيف البالغة العربية علم ادلعاينعبد العزيز عتيق،  1
 .25ص: 

اإليضاح يف علوم اخلطيب القزويين جالل الدين حمّمد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حمّمد،  2
  .4(، ص: 2003لبـنـان -دار الكتب العلمية بًنوت)البالغة ادلعاين والبيان والبديع، 

 .139، ص : ، )احلرمٌن(البالغة الواضحة البيان وادلعاين والبديعاجلارم ومصطفى أمٌن،  ىعل 3
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غ ، وأفعل الرجاء، وكذلك صي، والقسمب، وادلدح، والذمّ منها: الّتعجّ  كثًنةٌ 
 4العقود.

ا األسلوب مثل يف قصيدة الِّبدة ستعمل كثًنا ىذية تبيف قصائد العر 
لى اهلل عليو النيب صمدح  لم عنتتك اليت ، قصيدة الِّبدة ىي قصيدةبوصًنيلل

سعيد  )اإلمام شرف الدين حممد بنوأما البوصًني ىو وألفو بوصًني.  وسلم،
( بـمدائحو النبوية، اليت ذاعت شهرتـها يف اآلفاق، بن محاد الصنهاجي البوصًني

، ومجال تصويرىا، وتـميزت بروحها العذبة وعاطفتها الصادقة، وروعة معانيها
وقد جار البوصًني يف كثًن من  5، وبراعة نظمها.ودقة ألفاظها، وحسن سبكها

شعره شعراء عصره يف استعمال األلفاظ ادلولدة، كما كانت لو جتارب عديدة يف 
إىل النسك وحياة الزىد، واجتة إىل -بعد ذلك-األىاجي ادلقذعة، ولكنو مال

ع من أعظم ادلدئح النبوية، وقد أمج ر ادلدائح النبوية. وتعد قصيدتو )الِّبدة(شع
أفضل ادلدائح النبوية بعد قصيدة )كعب بن زىًن( النقاد والشعراء على أنـها 

يف مدح النيب صلى اهلل  الشهًنة )بانت سعاد(. ولو أيضا القصيدة )الـهمزية(
فيها األساليب  تا قرأت الباحثة ىذه القصيدة فوجدعند م 6عليو وسلم.

  اإلنشائية كثًنة.
تعِّب دة رائعة و يصىذه القصيدة ققصيدة الِّبدة" ألن حثة "اختارت البا 

ىذه يف بأسلوب مجيل منها بأسلوب إنشائية. لذلك دفعت الباحثة أن تبحثها. 

                                                             
 .170ص :  ،نفس ادلرجع 4
، )دار الرتاث البوديلمي(، بردة ادلديحشرف الدين حممد بن سعيد بن محاد الصنهاجي البوصًني،  5

 .2ص: 
 .3، ص: نفس ادلرجع  6
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إلمام الِّبدة ل قصيدة يف اإلنشائية ستبحث الباحثة عن األساليب ةلرسالا
 لبوصًني.ا

 
 مشكلة البحث . ب

 اإلنشائية ساليبألا ام فهي:الرسالة أما مشكلة البحث يف ىذه   
 لبوصًني؟إلمام ايف قصيدة الِّبدة ل ـهايومعان

 
 أغراض البحثج. 

 نشائيةاإل ساليباألدلعرفة  فهي: أما أغراض البحث من ىذه الرسالة
 لبوصًنيإلمام ايف قصيدة الِّبدة لـها يومعان

 
 معاني المصطلحات . د

 ىذه الرسالة، وىي:  ة بعنوانت ادلتعلقاتوضح الباحثة فيما يلي ادلصطلح
 األساليب اإلنشائية .1

الطريق أساليب ىو  (ج)ألساليب من كلمة أسلوب كانت كلمة ا
 7والفنُّ. يقال: أخذنا يف أساليب من القول: فنون متنّوعة.

ىو طريقة األديب اخلاصة اليت يسلكها يف اختيار  اصطالحاً  فاألسلوب
حيتمل الصدق اإلنشاء لغة اإلجياد، وإصطالحا كل كالم ال و  8ألفاظو وعبارتو.
 9.والكذب لذاتو

                                                             
 .441(، ص: 1972، )دار ادلعارف مبصر ادلعجم الوسيطيس، نإبراىيم أ 7
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 قصيدة .2
قصيدة: من الشعر . اقصدً -يقصد-كانت كلمة القصيدة من قصد
 10العريب: سبعة أبيات فأكثر. )ج( قصائد.

 الِّبدة .3
الِّبدة: كساء ُُمَّطٌط يلتحف بو. )ج( بـُْرٌد، وبـَُرٌد. ىو قصيدة يف مدح 

 11الرسول.
 الِّبدةقصيدة  .4

قصائد عدة يف أدب النبوة مدحا وتعظيما لرسول اهلل  قصيدة الِّبدة ىي
  12صلى اهلل عليو وسلم.

 
 السابـقة اتساالدر  . ه
  IAIN antasariجامعة " التشبيو يف القصيدة الِّبدة للبصًنيحكمة حيايت " .1

ه يف ىذه القصيدة دالباحثة عن التشبهات ادلوجو  حتدثتيف ىذه الرسالة 
 البحث الذي يتعلق بأسلوب اإلنشائي منها.أما . و فقط

أليب القاسم الشايب  أغنية األحزانيف شعر اء نور الفجرنا "عناصر اإلنش .2
عناصر اإلنشاء الباحثة عن  حتدثتيف ىذه الرسالة " )دراسة بالغية(

                                                                                                                                                                       
جامعة -، )حقوق الطبع حمفوظةوومناىج النقد األديب عند العرب أصولوطو عبد الرحيم عبد الِّب،  8

 .164م(، ص:  1999األزىر 
 .69ص: ،بًنوت(-، )ادلكتبة العصرية، صيداجواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديعأمحد اذلامشي، 9

 .738 ، ص:ادلرجع السابق، يسنإبراىيم أ10
 .84 ص:، نفس ادلرجع 11

 .7)مكتبة مدبويل(، ص:  اهلل عليو وسلم،ثالثية الِّبدة بردة الرسول صلى حسن حسٌن،  12
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ه يف ىذا الشعر فقط، وأما البحث الذي يتعلق بأسلوب اإلنشائي دادلوجو 
 منها.

سوفرمان مستفى "القيم اإلسالمية يف قصيدة الِّبدة لإلمام  رادين .3
ه دعن القيم اإلسالمية ادلوجو  ت الباحثحتدثيف ىذه الرسالة البوصًني" 

 يف ىذه القصيدة فقط، وأما البحث الذي يتعلق بأسلوب اإلنشائي منها.
بديل نواحى علم البيان ىف قصيدة الِّبدة لإلمام البوصًني و مسطيفة " .4

ه يف ىذه دالباحثة عن العلم البيان ادلوجو  حتدثتيف ىذه الرسالة دراستو"  
 القصيدة فقط، وأما البحث الذي يتعلق بأسلوب اإلنشائي منها.

 
 منهج البحث . و

هو منهج ف ىذه الرسالة يف ةو الباحثستخدمتإن منهج البحث الذي 
 الِّبدة.التحليل من ناحية البالغية بإطالع على قصيدة و  البحث الوصفي

على طريقة عتمد فت، ةالباحث احتاج إليهتـجلمع ادلعلومات والبيانات اليت و 
ادلتعلقة بادلسألة ادلبحوثة من كتب  طالع على الكتب العلميةإالبحث ادلكتبـى ب

  مما يتعلق بادلوضوع.
عتمد الباحثة على الطريقة العلمي فت ىذ البحث وأما الطريقة يف كتابة

جامعة  والعلوم اإلنسانية ها بكلية األدآبـاللغة العربية وأدباليت قررىا قسم 
 بندا آتشية ىو كتاب:-الرانًني اإلسالمية احلكومية دار السالم

Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Ar-

Raniry Darussalam Banda Aceh  2014.  
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

ية عند ويف ىذا الباب تريد الباحثة أن تتكلم عن األساليب اإلنشائ 
 الباب يشمل على مفهوم اإلنشائية وأسلوب اإلنشاء وأنواعو. اهذفالبالغيُت. 

 
 مفهوم اإلنشائية . أ

أما اإلنشائية اصطالًحا ما و  1اإلنشاء لغة الشروع واإلجياد والوضع.
 يأيت:

ربية علم ادلعاين بأن اإلنشائية العزيز عتيق يف كتابو البالغة الععرف عبد  .0
 2ىي الكالم الذي ال حيتمل الصدق والكذب لذاتو.

-البيان-عرف غريد الشيخ يف كتابو ادلتقن يف علوم البالغة ادلعاين .2
اإلنشاء ىو الكالم الذي ال حيتمل الصدق  بأن والعروض-البديع

 3والكذب لذاتو.

                                                             
 .ر، للطباعة والنشر والتوزيع(، د)دار الفك جواىر األدب يف ادبيّات وانشاء لغة العرب،امحد اذلامشي،  1

 .01س، ص: 
م(، ص:  0985لبنان، -، دار النهضة العربية، بَتوتالعربية علم ادلعاينيف البالغة عبد العزيز عتيق،  2

74. 
، )دار الراتب اجلامعية، حقوق والعروض-البديع-البيان-ادلتقن يف علوم البالغة ادلعاينغريد الشيخ،  3

 .04ص:  د.س، (،لبنان-حمفوظة للناشر، بَتوت الطبع
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األساليب اإلنشائية يف النحو  د السالم حممد ىارون يف كتابـوعرف عب .3
العريّب بأن األساليب اإلنشائية ىي الحيتمل الصدق والكذب لذاتو، وال 
يصّح أن يقال لقائلو إنو صادق أو كذٌب، لعدم تـحقق مدلولو يف اخلارج 

 4وتوقفو على النطق بو، مّسى كالماً إنشائيًا.
البالغة الواضحة البيان  أمُت يف كتابو عرف علي اجلارم ومصطفى  .4

 5بأن اإلنشاء ىو الحيتمل صدقًا وال كذبًا. وادلعاين والبديع
عرف أمحد مصطفى ادلراغي يف كتابو علوم البالغة البيان وادلعاين والبديع  .5

بأن اإلنشاء يطلق بأحد إطالقُت األول ادلعن ادلصدري وىو إلقاء الكالم 
بقو أو ال تطابقو. والثاين ادلعٌت االمسي وىو الذي ليس لنسبتو خارجىتطا

 6نفس الكالم ادللقى الذي لو الصفة ادلتقدمة.
 ادلعاىن-البالغة-أساليب بالغية الفصاحة يف كتابو امحد مطلوب عرف .6

بأن اإلنشاء ىو كل كالم الحيتمل الصدق والكذب لذاتو، ألنو ليس 
 7دلدلول لفظو قبل النطق بو واقع اخلارجي يطابقو.

عما يتعلق باإلنشائية فلخصت الباحثة  الباحثة بـحثتبعد أن 
 الحيتمل الصدق والكذب.الذي  بأن اإلنشاء ىو كل الكالم

 
                                                             

)الناشر ادلكتبة اخلاذمى بالقاىرة،  يف النحو العرىّب،األساليب اإلنشائية عبد السالم حممد ىارون،  4
 .03(، ص: 2110

 .029)احلرمُت(، ص :  البالغة الواضحة البيان وادلعاين والبديع،علي اجلارم ومصطفى أمُت،  5
لبنان -، )دار الكتب العلمية بَتوتعلوم البالغة البيان وادلعاين والبديعأمحد مصطفى ادلراغي،  6

 . 60م(، ص:  0993
-، )وكالة ادلطبوعات، شارع فهد الساملادلعاىن-البالغة-أساليب بالغية الفصاحةامحد مطلوب،  7

 .017م(، ص:  0981الكويت 
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 وأنواعه أسلوب اإلنشاء . ب
نشاء طلىب و إنشاء غَت م إىل قسمُت: إلوب اإلنشائى ينقساألس

ليس حاصاًل ما يستلزم مطلوبًا  ىبن باإلنشاء الطلطلىب. ويعٌت البالغيو 
ماال يستلزم مطلوبًا ليس حاصاًل وقت  وقت الطلب. وباإلنشاء غَت الطلىب

 8 طلب.ال
 

 إنشاء طلبي .1
، مايستدعى مطلوبا غَت حاصل وقت الطلب إنشاء طليب ىو

 9نداء.الو  تـمٌّت الستفهام و النـهى واالمر و األويكون ب
 أسلوب األمر 0.0

فاألمر ىو طلب الفعل من األعلى إىل األدىن، حقيقًة أو 
 .أم مّدعًيا لذلك قع األمراأعلى ىف و أكان الطالب أى سواٌء  عاًء،اد  

واعمل اآلخرتك كأنك  كأنك تعيش أبدا  كالدني اعمل)كقوذلم: 
 .(تـموت غداً 

وب األمر عن معناه احلقيقي إىل معنا آخر وقد يـخرج أسل
 فهو:

 لنااغفر ربّنا )أدىن إىل أعلى، رمو:  إذا كان موّجهًا من : لدعاءوا .0
 10.(ذنوبنا

                                                             
 .03ص:  رجع السابق،ادلعبد السالم حممد ىارون،  8
 .071ص :  ادلرجع السابق،على اجلارم ومصطفى أمُت،  9

 من سورة ال عمران. 047اآلية  10
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ساوين قدرا وىو طلب الفعل الصادر عن األنداد ادلت اللتماس:وا .2
 .(أعطٍت الكتاب)رمو:  11ومنزلة.

لتمٌّت: وىو طلب األمر الـمحبوب الذي يرجى وقوعو إّما لكونو وا .3
 مستحيالً. كما أَنشدوا من قولو:

 يا ليل ُطل يا نوم ُزل * با صبح قف ال َتْطُلعِ 
ى عليو، إظهارًا لعجزه ادلخاطب بعمل ال يقو  لتعجيز: وىو مطالبةوا .4

)فأتوا بسورة رمو:  وضعفو وعدم قدرتو، وذلك من قبيل التحدي.
 .12من مثلو(

ستصغاره والتحقَت: ويكون بتوجية األمر إىل ادلخاطب بقصد ا .5
 .13)ُكونوا ِحجارًة أو حديدا(واإلقالل من شأنو. رمو: 

واليكتب بينكم الكتاب ) رمو: .اإلرشاد: إذا مل يكن فيو إلزامو  .6
 14(.بالعدل

التخيَت: ويكون يف ختيَت ادلخاطب بُت أمرين أو أكثر، كقول و  .7
 ادلتنيب:

 وأنت كرًن # بُت طعن القنا وحفق البنودِ  متعش عزيزاً أو 

                                                             
 .04، ص: ادلرجع السابقغريد الشيخ،  11
 من سورة البقرة. 23اآلية  12
 من سورة اإلسراء. 51اآلية  13
 من سورة البقرة. 282اآلية  14
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اإلباحة: ويكون لإلبلغ جبواز الفعل عندما يتوّىم ادلخاطب أن و  .8
عل، وال حرج عليو يف تركو، الفعل حمظور عليو، فيكون إذنًا لو بالف

 .15)وِإذا َحللُتم فاصطادوا(رمو: 
التسوية: وتكون يف طلب األمر أو نقيضو ألن كليهما سواء و  .9

 .16)اصربوا أَْو الَتصربوا(جة نفسها يف كال األمرين(، رمو: )النتي
لب ادلتضمِّن معٌت الوعيد، رمو: )اعملوا التهديد: ويكون يف الطو  .01

 .17(ماشئتم
 يأسلوب النه 2.0

عن الفعل أو االمتناع عنو وىو طلب الكّف  أسلوب النهى
  .19(ىنَ زِّ ا الوْ بُـ رَ قْ  تَـ اَل وَ )كقولو تعاىل:   .18على وجو االستعالء

وقد خترج صيغة النهي عن معناىا األصلي إىل معاٍن أخرى 
عديدة تناسب ادلقام وتفهم من سياق الكالم، وتدّل عليها قرائن 

 األحوال، وأبرز ىذه ادلعاين:
الدعاُء: وذلك عندما يكون صادرًا من األدىن إىل األعلى منزلة  .0

َنا أَْو َأْخطَاْنَا(كقولو تعاىل:    20وشأناً،  .21)َربَـَّنا اَل تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيـْ
                                                             

 من سورة ادلائدة. 2اآلية  15

 من سورة الطور. 06اآلية 16
، )دار الرتب اجلامعية، حقوقف البديع والعروض-البيان-ادلعاينادلتقن يف علوم البالغة غريد الشيخ،  17

 .06 -04(، ص: 2121لبنان  -الطبع حمفوضة للناشر، بَتوت
 .08، ص: نفس ادلرجع 18
 من سورة اإلسراء. 32اآلية  19
 .08، ص: ادلرجع السابقغريد الشيخ،  20
 من سورة البقرة.  286اآلية  21
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نهي صادرًا من شخص إىل آخر وذلك عندما يكون الااللتماس:  .2
 .(ال تفعل)كقولك للمساوى:    .22قدراً ومنزلةً  يساويو

يا ليلة )، كقولك: 23التمٌّت: عندما يكون التمٍّت موجهاً دلن ال يعقل .3
 .(األنس ال تنقضي

 24)الَ تـَْقُف َما لَْيَس ِبِو ِعْلٌم( رمو:اإلرشاد،  .4
ادلخاطب والتقليل التحقَت: عندما يكون الغرض من النهي اإلزراء ب .5

أَْزَواًجا )وال متدَّنَّ َعينَيك إىَل َما َمتـَّْعَنا بو ، رمو: 25وقدراتو من شأنو
 .26(منهم

و يريد  ن ادلخاطب فيو شخصًا ال يقوى على أمرالتيئيس: ويك .6
 .28(رمو: )الَ تـَْعَتِذُرْوا اليومَ  ،27القيام بو

الَتَـْمتـَِثل  رمو: ،29التهديد: كقولك دلن ىو دونك منزلة وقدراً  .7
   30أَْمَرى!

 أسلوب اإلستفهام 3.0

                                                             
 .85، ص: ادلرجع السابقعبد العزيز عتيق،  22

 .نفس ادلرجع 23
24

 من سورة اإلسراء. 36آلية  
 .87، ص: ادلرجع السابقعبد العزيز عتيق،  25
 من سورة طو. 030اآلية  26
 .21-09، ص: ادلرجع السابقغريد الشيخ،  27
 من سورة التحرًن. 7اآلية  28
 .21 ، ص:ادلرجع السابقغريد الشيخ،  29
 .21 -08، ص: ادلرجع السابقغريد الشيخ،  30
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لب العلم بشيٍء مل وىو طلب الفهم، أى ط أسلوب اإلستفهام
يكن معلوما، بوساطة أدة من أدواتو وىى: اذلمزة، وىل، ومن، وما، 

 31، وأيّان، وأىن، وكيف، وكم، وأّى.ومىت، وأين
اذلمزة : لطلب التصديق، رمو: )أقَاَم َزْيٌد؟( أو التّصور، رمو: )أَعْمرًا  .0

 َعَرْفَت؟(
ىل قَاَم لطلب التصديق فحسب، ويكون جوابـها. رمو:) ىل: .2

 32؟(َزْيدٌ 
رمو: )َما الكربياء؟( أو ماىية ادلسمى  ما: يطلب بو إما شرح االسم .3

 33رمو: )ما االنسان؟(.
 .34من: ىو للسؤال عن اجلنس من ذوي العلم، رمو: )من جربيل؟( .4
)أي   ادلتشاركُت يف أمٍر يعمهما، رمو:فللسؤال عما يـميز أحد أي:  .5

 الثياب ىي؟(.
 كم: فللسؤال عن العدد، رمو: )كم رَِجالً رأْيَت؟(. .6
 ، رمو: )كيف زيٌد؟(.كيف: فللسؤال عن احلال .7
  أين: فللسؤال عن ادلكان، رمو: )أين زيٌد؟(. .8
 .35أىّن: فتستعمل تارًة مبعٌت )كيف( رمو: )فَْأتـُْوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم( .9

                                                             
  .08، ص: ادلرجع السابقعبد السالم حممد ىارون،  31
لبنان -، )دار الكتب العلمية بَتوتاإليضاح يف علوم البالغة ادلعاين والبيان والبديعاخلطيب القزوين،  32

 .019 م(،  ص: 2113
 .94، ص: ادلرجع السابقعبد العزيز عتيق،  33
  .001، ص:ادلرجع السابقاخلطيب القزوين، 34

 من سورة البقرة. 223اآلية  35
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 مىت: فللسؤال عن الزمان، رمو: )مىت ِجئَت؟(.  .01
، رمو: )َيْسَئُل أَيَّاَن يـَْوُم 36أيَّاَن: تستعمل يف مواضع التفخيم .00

  37ِة(اْلِقَيامَ 
ّم اإلستفهام قد يـخرج عن معناه احلقيقي إىل معان ُأخر ـث

 تفهم من ادلقام:
ونفياً  د والتقرير: محل ادلخاطب على اإلقرار بـما يعرفو إثباتاً يالتوك .0

لغرض من األغراض، على أن يكون ادلقّرر بو تاليًا ذلمزة اإلستفهام، 
 أأنت كتبت القصيدة؟ )إذا أردت أن تقّرره بأنو الفاعل(.نـحو: 

 النفي، كقولك: ىل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟ .2
 اإلنكار، كقولو تعاىل: أََغيـَْر اهلِل َتْدُعْوَن. .3
 .38(رمو: )ماىل ال أرى اذلُْدُىدَ  ،التعجب .4
لي إىل معٌت األمر، كقولو األمر: ويـخرج االستفهام عن معناه األص .5

 أي: أسلموا. 39(تعلى: )فـََهْل أَنـُْتْم ُمْسِلُمْونَ 
أي ال  40(فَاهلُل َأَحق  أَْن خَتَْشْوهُ )َأخَتَْشْونـَُهْم النهي، كقولو تعاىل:  .6

 ختشوىم.

                                                             
 .002-000، ص: ادلرجع السابقاخلطيب القزوين،  36
 ة القيامة.ر من سو  6اآلية  37
 من سورة النمل. 21اآلية  38
 من سورة اذلود. 04اآلية  39
 من سورة التوبة. 03اآلية  40
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إنَّ الَِّذْيَن  )تسوية ادلصرّح هبا، كقولو تعلى: : وتأيت اذلمزة للالتسوية .7
فهو  41(تـُْنِذْرُىْم اَل يـُْؤِمنـُْونَ  َكَفُروْا َسَوآٌء َعَلْيِهْم َءأَْنَذْرتـَُهْم أَْم لَـمْ 

 42يصّرون على كفرىم وعنادىم رغم علمهم ادلسبق.
التمٍت: وذلك عندما يكون السؤال موجها إىل من ال يعقل. رمو:  .8

 اء تعرف لونـها؟ وتعلم أي الساقيُت الغمائم.)ىل حدث احلمر 
التعظيم: وذلك باخلروج باإلستفهام عن معناه األصلى واستخدامو  .9

يف الداللة على ما يتحلى بو ادلسئول عنها صفات محيدة كالشجاعة 
 43والكرم والسيادة وادللك وما أشبو ذلك.

 أسلوب التمٌت 4.0
التمٌت نوع من اإلنشاء الطلىب ىو طلب أمر حمبوب ال يرجى 
حصولو: اما لكونو مستحيال، واالنسان كثَتا ما حيب ادلستحيل 

. واألصل فيو أن 44ا غَت مطموع يف نيلوننو دمكواما لكو ويطلبو، 
، وَأالَّ )ليت ظبلفيكون  ، وَلْواَل، ( وقد يأتى بلو، وىل، ولعّل، وىالَّ

، وقال: 45(بيالسَ  ولِ مع الرسُ  ذتُ خَ )ياليتٌت اتَـّ ولوما. قال تعاىل: 
أبلُغ األسباَب. )لَعّلى ، وقال: 46(ِمْن ُشَفَعاء فـََيْشَفُعْوا لنا)فَهْل لنا 

 47(َأسباَب السموات
                                                             

 من سورة البقرة. 6اآلية  41
 .29-23، ص: ادلرجع السابقغريد الشيخ،  42
 .018-017: ، صادلرجع السابقعبد العزيز عتيق، 43

 .022، ص: ادلرجع السابقعبد العزيز عتيق،  44
 من سورة الفرقان. 27اآلية  45
 من سورة الألعراف.  53اآلية  46
 من سورة غافر. 37-36اآلية  47
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 أسلوب النداء 5.0
والنوع اخلامس واخلَت من أنواع االنشاء الطليب النداء: ىو 

عو على الداعى بأحد حروف خمصوصة ينوب كل طلب إقبال ادلد
واألصل يف مناداة القريب أن  .48دعو(حرف منها مناب الفعل )أ

 49 نداء البعيد أن تكون بغَتىـما.تكون بالـهمزة أو أى، وىف
 لنداء القريب (0

 اذلمزة: أبٍّت ال تتأخر عن الـموعد. 0.0
تك لـما # مل أجد يف احلياة أي: أي صديقي إين قصد 2.0

 شهما.غَتك 
 لنداء البعيد (2

يا مشس بغداَد إنٍت َدِنُف # إذ ماَت منِك الوداُد  يا: 0.2
 والّلطُف.

أيا جامع الدنيا لغَت بالغٍة # دلن جتمع الدنيا وأنت  أيا: 2.2
 متوت؟

ىيا غائبًا عٍت ويف القلب عرسو # أما آن أن حيظى  ىيا: 3.2
 بوجهك ناظري.

نداء القريب أو البعيد  وقد خيرج النداء عن معناه األصلي من
 .أخرى تستفاد من سياق الكالم وقرائن األحوال إىل معان

 اإلغراء: يا بالدي اليوم فاستقبلي النور # وعيشي طليقًة يا بالدي. .0

                                                             
 .025، ص: ادلرجع السابقعبد العزيز عتيق،  48
 .08-07، ص:  ادلرجع السابقعبد السالم حممد ىارون،  49
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 التحسَت: يا شبايب! وأين مٍت شبايب؟ # آذنتعٍت حبالو بانقضاب. .2
الزجر: يا من يكّذب يف اذلوى أىل اذلوى # اذىب إليك فأنت  .3

 غَت موفَِّق.
 التعجب: يا لـجامل الطبيعة! يا لروعة السماء! .4
الندبة: واحّر قلباه مـمن قلبو شبم # ومن بـجسمي وحايل عنده  .5

 سقمُ 
 االختصاص: يا أي ها العلماء، بكم تتقّدم األوطان. .6
 50االستغاثة: يا سّباح، أنقذ الغريق. .7

 
 إنشاء غير طلبي .2

لوبا غَت حاصال وقت يستدعي مط إنشاء غَت الطلىب فهو ما ال
 الطلب. 

 ادلدح  0.2
بــ)نعم وحّبذا( رمو: )نعم ادلعرفة ببالد الغربة( و )حبذا العيش 

 حُت قومي مجيع(.
 الذم 2.2

، ابِ قَ لْ اأْلَ ا بِ وْ ذُ ابَ نَ  تَـ اَل وَ  مْ كُ سَ بئس(، رمو: )َواَل تـَْلِمُزوا أَنـْفُ بــ)
يـَْمان(الْ  مُ سْ االِ  سَ ئْ بِ    .51ُفُسْوُق بـَْعَد ااْلِ
 التعجب 3.2

                                                             
 .34 -30، ص: ادلرجع السابقغريد الشيخ،  50
 من سورة احلجرات. 00اآلية  51



21 

 
 

 
 

، رمو: ما أمجل ()ما أفعلوالتعجب يأيت قياسيا بصيغتُت: 
، رمو: أكرم بـها خّلة لو انـها (أفعل بو)و  الدين والدنيا إذا اجتمعا!

  52صدقت...
 القسم 4.2

ويكون بالواو، رمو: )واهلل( أو بالباء، رمو: )بـحيايت( أو 
  .53بالتاء، رمو: تاهلل

 الرجاء 5.2
ثة أفعال ىي: عسى، ، وبثالويكون حبرف واحد ىو )لعّل(

ولعّل اليت تعد من صيغ االنشاء غَت الطلىب ىي  .ولقوحرى، واخل
 أي كي تتقون. 55(: )َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقْون. رمو54ليت تفيد الرجاءا
 العقود صيغ 6.2

، واشًتيت، بعتُ  وتكون بصيغة ادلاضي على العموم رمو:
 .56واج )قبلُت ىذا الزواج(ووىببت، وقولك لـمن أوجب لك الز 

ق بُت االنشاء الطلىب وعَت الطلىب، أن االنشاء الطلىب ما والفر 
يتأخر وجوده معناه عن وجود لفظة. وأما االنشاء غَت الطلىب فهو ما 

                                                             
لبنان -، )مجيع احلقوق حمفوضة، طرابلسعاينعلوم البالغة البديع والبيان وادلحممد امحد قاسم،  52

 .  301(، ص: 2113
  .س ادلرجعنف53

 .78، ص: ادلرجع السابقعبد العزيز عتيق،  54
 من سورة البقرة. 083اآلية  55

 .79: ص، ادلرجع السابقعبد العزيز عتيق،  56
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، بـمعٌت أن يتحقق وجود معناه يف الوقت الذي يقًتن فيو الوجدان
 57يتحقق فيو وجوده لفظو، أي يف الوقت الذي يتم التلفظ بو.

                                                             
 .نفس ادلرجع57
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 يالباب الثان

 ترجمة اإلمام البوصيري

من  يف ىذا الباب تبحث الباحثة عما يتعلق برتمجة اإلمام البوصريي
 تو ومؤلفاتو.ادراس، نشأتو، ناحية حياتو

 
 ونشأته حياته . أ

 حممد بن سعيد بن محاد الصنهاجي البوصرييشرف الدين  اإلمام اشتهر
بين سويف من  ىقر  ىإحدولد البوصريي بقرية )دالص(  .بـمدائحو النبوية

م ألسرة ترجع 2121من مارس  7ه = 608صعيد مصر، يف أول شوال 
قبائل الرببر، اليت استوطنت الصحراء  ىجذورىا إىل قبيلة )صنهاجة( إحد

ثـم جنويب الـمغرب األقصى، ونشأ بقرية )بوصري( القريبة من مسقط رأسو، 
وقد تلقى ة واالدب. انتقل بعد ذلك إىل القاىرة حيث تلقى علوم العربي

مذ على عدد البوصريي العلم منذ نعومة أظفاره، فحفظ القرآن يف طفولتو، وتتل
  1من أعالم عصره.

 
 
 

                                                             

دار الرتاث ، )من منشورت بردة ادلديحشرف الدين حممد بن سعيد بن محاد الصنهاجي البوصريي،  1 
 .1البوديلمي(، ص: 



7 

 

 

  دراساته . ب
وبدأ حياتو الدراسية كما كان يبدؤىا معاصروه وذلك حبفظ القرآن الكرمي 
يف طفولتة ودراسة علوم الدين واللغة كالنحو والصرف والعروض، كما درس 
األدب والتاريخ اإلسالمي وبـخاصة السرية النبوية، مث اجتو حنو التصوف فتلقى 
على يد أيب العباس ادلرسي الطريقة الصوفية، ودرس آداهبا وأسرارىا. وكان 
البوصريي جييد فن اخلط، ومنشدا للمدائح النبوية، كما زوال مهنة كتابة األلواح 

 2اليت توضع شواىد على القبور.
البوصريي فقيها وكاتبًا وشاعرًا ذاعت شهرتو بعد قصيدتو اليت وكان 

صاغها يف مدح خري الربية، واشتهر هبا، دلا روى قصة حلمو بالرسول والتحافة 
بربدتو، ومسيت قصيدة البوصريي بالربدة تشبيًها ذلا بربدة كعب بن زىري اليت 

هبا عنده وخلع  نظمها مدحا يف الرسول الكرمي صلى اهلل عليو وسلم مستشفًعا
عليها ىذا األسم ألن الرسول عليو الصالة والسالم خلع على كعب بربدتو 
حينما مسع شعره فيو. وكذلك بردة البوصريي نظمها مدحا يف رسول اهلل صلى 
اهلل عليو وسلم حني أصيب )بالفاجل( واستشفع هبا إىل النيب وإىل اهلل أن يعافيو 

وسلم ميسح على وجهو بيده ادلباركة وألقى عليو  مث نام فرأى النيب صلى اهلل عليو
 3بردتو الشريفة.

رية، ويـمتاز شعره كثالشعر منذ حدثة سنة ولو قصائد   ونظم البوصريي
مال التعبري، واحلس ادلرىف، وقوة العاطفة، واشتهر ـوج ،جزالةـوال، بالرصانة

ستخدام البيان، بـمدائحو النبوية اليت أجاد استعمال البديع فيها، كام برع يف ا
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محسنات البديعية يف غري تكلف، وىو ما أكسب شعره ـالولكن غلبت عليو 
مـمن خاضوا غمار ادلدائح اعرية متميزة مل تتوفر لكثري قوة ورصانة وشومدائحو 

 النبوية والشعر الصويف.
وقد جارى البوصريي يف كثري من شعره شعراء عصره يف استعمال 

-ذعة، ولكنو ماللو جتارب عديدة يف األىاجي ادلق نتااأللفاظ ادلولدة. كما ك
ر ادلدائح النبوية. وتعد قصيدتو ك وحياة الزىد، واجتو إىل شعس  إىل الن  -بعد ذلك

أفضل ها ـمن أعظم ادلدائح النبوية، وقد أمجع النقاد والشعراء على أن )الربدة(
. ولو أيضا ادلدائح النبوية بعد قصيدة )كعب بن زىري( الشهرية )بانت سعاد(

 4يف مدح النبـي صلى اهلل عليو وسلم. القصيدة )اذلمزية(
 

 مؤلفاته . ج
ي ترك البوصريي عدًدا كبريًا من القصائد واألشعار ضّمها ديوانو الشعر 

م(، 2900ه=2179وطبع بالقاىرة سنة ) ،الذي حققو )حممد سيد كيالين(
ة(، والقصيدة )الكواكب الدرية يف مدح خري الربيقصيدتو الشهرية الربدة و 

، ري الربية(، والقصيدة )اخلمرية(، وقصيدة )ذخر ادلعاد(خ)ادلضرية يف مدح 
رى رج وادلردود على النصاخ)ادلى اليهود والنصارى بعنوان: والمية يف الرد عل

بالقاىرة سنة حممد  أمحد فهمي، وقد نشرىا الشيخ واليهود(
كذلك ، وقد طبع  لو أيضا )هتذيب األلفاظ العامية(م(، و 2901ه=2171)
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م( عن 2190ه=690وتويف اإلمام البوصريي باإلسكندرية سنة ) بالقاىرة.
 5عاًما. 87عمر بلغ 
 صتالبوصريي فلخ اإلمام عما يتعلق برتمجة الباحثة حثتـد أن ببع

الباحثة بأنو رجل عبقرى ونشيط ولو علوم ادلطّلع. فحفظ القرآن الكرمي يف 
خ اإلسالمي يطفولتو ودراسة العلوم ادلتنّوعة منها علوم الدين واللغة واألدب والتار 

 بقصيدتو وىي قصيدة الربدة. أنو أيضا شاعرًا مشهرسالنبوية.  وخباصة السرية
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 سالباب الخام

 الخاتـمة

 ل حىت الباب الرابع عما يتعلق عنبعد ما بـحثت الباحثة من الباب األو  
تم اآلن ـلبوصريي فتحتإلمام ااملوجودة يف قصيدة الربدة ل أساليب اإلنشائية

 تائج والتوصيات.نـال
 
 النتائج . أ

ية يف قصيدة الربدة فلخصت وبعد أن بـحثت الباحثة عن أسلوب اإلنشائ
يف هذه القصيدة تتكون من إنشاء الطليب  بأن األسلوب اإلنشائية الباحث

منأساليب بيتا تسعةوثالثون  تكونيف هذه القصيدة تـوإنشاء غري الطليب. و 
اإلنشائية. وإنشاء الطليب يشمل على األمر ويتكون من معىن حقيقي ومعىن 

تكون من معىن هى يوللدعاء. والنآخر وهو لإلرشاد، لإلباحة، للندب، للّتّمى، 
وخرج من معناه األصلى إىل معنا آخر وهو لإلرشاد. واإلستفهام يتكون  حقيقي

من معىن حقيقي ومعىن آخر وهو للتعجب، للتحقري، للخربية، ولألمر. والتمىن 
يتكون من معىن حقيقي. والنداء يتكون من معىن آخر وهو لإلختصاص فقط. 

فقط، وهو أسلوب القسم وأسلوب التعجب وإنشاء غري طليب تتكون من ثالثة 
 وأسلوب الرتجي.
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 التوصيات . ب
بعد ما بـحثت الباحثة عن هذه الرسالة فينبغي للباحثة أن تأخر هذه 

 الرسالة ببعض التوصيات إىل القارئون وهي كما يلي:
ها أن يبحثوا بالغة ـينبغي على الطالب والطالبة قسم اللغة العربية وأدب (1

 ببحث عميق.من قصيدة الربدة 
ترجو الباحثة أن يهتم مدير اجلامعة بـمكتبة كلية اآلدب بتوفري الكتب  (2

األدبية، لسهولة الطلبة قسم اللغة العربية وأدهبا خاصة يف حبث 
 املراجع.

ترجو الباحثة طلبة كلية اآلدب قسم اللغة العربية وأدهبا ممارسة اللغة  (3
 كتابة الرسالة العلمية.العربية الفصحى نطقا وكتابة تسهيال هلم يف  

 



 
 

32 

 

 الباب الرابع

 لبوصيريلإلمام افي قصيدة البردة  ومعانيها األساليب اإلنشائية

ويف ىذا الباب تريد الباحثة أف تبحث عما يتعلق بأسلوب اإلنشائية 
ومعانيها يف قصيدة الربدة للبوصَتي، ويتضمن يف ىذا الباب موضوعاف وىػما دلػحة 

لإلماـ قصيدة الربدة عامة عن قصيدة الربدة وأساليبب اإلنشائية ومعانيها يف 
 لبوصَتي.ا

 
 لمحة عامة عن قصيدة البردة . أ

قصيدتو الشهَتة )الكواكب الدرية يف مدح خَت الربية(، وادلعروفة باسم وتعد 
)الربدة( من عيوف الشعر العريب، ومن أروع قصائد ادلدائح النبوية، ودرة ديواف شعر 

ئح الشعراء على مّر العصور، ومطلعها من اادلديح يف اإلسالـ، الذي جادت بو قر 
 تتكوف من عشرة أجزاء. ىذه القصيدة1أبرع مطالع القصائد العربية.

على درب غَته من الشعراء يف  ااإلماـ البوصَتي يسَت  كافيف اجلزء األوؿ   
قصيدتو، فهو يبدأ بالنسيب ويتحدث عن معامل ذي سلم يف احلجاز وشوقو 
وحنينو وتلهفو إىل الديار ادلقدسة، لكنو مل ينغمس انغماس غَته من الشعراء يف 

 العفة واإلحتشاـ خالؿ أبياتو.  ما التـزػالغراؿ ادلادي، وإن
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ويف اجلزء الثاين يتحدث اإلماـ البوصَتي عن النفس اإلنسانية والتحذير  
ىواىا، فنتبُت من خالؿ ىذه األبيات واليت بلغت سبعة عشر بيًتا أنو عرب عن 

 2معاناة الشاعر من النفس األمارة.
بالطهر واالبتعاد وينتقل اإلماـ البوصَتي بعد أف حتدث عن النفس وأمرىا  

عن غواية الشيطاف وملذات الدنيا وبعد أت جعل نفسو طاىرة واستعد استعدادا 
نفسيًا للمدح واحلديث عن الرسوؿ الكرمي صلى اهلل عليو وسلم يف اجلزء الثالث 

 3من القصيدة.
ثػم ينتقل بعد ذلك يف اجلزء الرابع من بردتو ليتحدث عن مولد الرسوؿ  

م وعن ادلعجزات اليت حدثت أثناء الوالدة وقد استغل اإلماـ صلى اهلل عليو وسل
البوصَتي يف ىذا اجلزء كثَتا من ادلوضوعات اليت قرأىا يف السَتة النبوية، وكذلك 
حبَتة ساوة العظيمة خسفت بػها األرض وجف مؤىا، وتلك أحداث ذكرىا اإلماـ 

 4وسلم.البوصَتي عند حديثة عن مولد النيب الكرمي صلى اهلل عليو 
ويأيت اجلزء اخلامس ليطرح اإلماـ البوصَتي فيو معجزات النيب يف ستة عشر 
بيتاً وتلك معجزات مؤيدة بػما وردت يف األحاديث وشلا روى عن أصحاب الرسوؿ 
الكرمي رضواف اهلل عليهم فهى معجزات واقعية ال مكاف للشك فيها وأوؿ ىذه 

النبوة يف الرسوؿ صلى اهلل عليو ادلعجزات سجود الشجرة ومعرفة الراىب مسات 
وسلم وىو طفل صغَت، ويطلب من أيب طالب أف يعود بابن أخيو، وكذلك 
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الغمامة اليت تظللو، وانشقاؽ القمر، وغَت من ادلعجزات، ويظل اإلماـ البوصَتي 
 5ينتقل خالؿ ىذا اجلزء من معجزة إىل أخرى حىت خيتتمو بتوسالتو ودعائو.

ث اإلماـ البوصَتي عن معجزة أخرى أعظم مكانة ويف اجلزء السادس يتحد
يف الرسالة احملمدية وىي معجزة القرآف الكرمي يتحدث عنها يف سبعة عشر بيتاً 
ولعل اإلماـ البوصَتي ظل يتحدث حوؿ معجزات الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 

 6وىو يدرؾ كأف ىناؾ ىاتفاً.
لحديث عن اإلسراء وخيصص اإلماـ البوصَتي اجلزء السابع من قصيدتو ل

وادلعراج خالؿ ثالثة عشر بيتا يتناوؿ فيها اإلماـ البوصَتي قصة اإلسراء وادلعراج يف 
تسلسخل منطقي مستمدا من القرآف الكرمي مادار حوؿ ىذا احلدث التارخيي 

 7العظيم.
أما اجلزء الثامن من القصيدة فيصف فيو اإلماـ البوصَتي بعثة الرسوؿ اهلل 

يف فزعت منها قلوب الكفار، مث يتحدث عن الغزوات وشجاعة عليو وسلم، وك
 8الرسوؿ وشجاعة ادلسلمُت خالؿ اثنُت وعشرين بيتا.

ثػم يأيت اجلزء التاسع وعدد أبياتػها أثنا عشر بيتاً يتحدث فيها عن أسفو دلا 
قاـ قي سابق عهده من نظم الشعر ادلدح دلن ال يستحق ىذا ادلديح تقرباً إىل ذوى 

ويتحدث عما فعلو يف أياـ صباه ويقر بذنوبو ولكنو يأمل اخلَت وادلغفرة الشأف 
بػمدحو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ويعرض مقارنة بُت مدحو لرسوؿ صلى اهلل 
عليو وسلم وما سينالو ذلذا ادلدح وبُت ما قاـ بو زىَت حينما ىرِـ بن سناف وأجزؿ 
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ؿ ال ينقص، فهو عطاء مستمر يف الدنيا لو ىـر العاطاء، وبشَت إىل أف عطاء الرسو 
 9واآلخرة.

ويف اجلزء العاشر واألخَت ينهى الشاعر قصيدتو متوسال ومناجيًا رسوؿ اهلل 
عليو الصالة والسالـ وىو بيت القصيد ويعطي لنفسو األمل والثقة مث يتوجو 

اء بالدعاء إىل ربّو عز وجل، ويف ىذا اجلزء ثالثة نداءات لإلماـ البوصَتي، ند
لنفس ادلخطئة، ونداء لشفاعة الرسوؿ لو، ونداء إىل اهلل ليغفر لو الذنوب 

 10واخلطايا.
 قصيدة الربدة. وىذه ن ىذه القصيدة ادلشهورة والرائعةىكذا لػمحة عامة ع

 البوصَتي: لإلماـ
 قصيدة البردة لإلمام البوصيري

 ـِ دَ ةٍ  بِ لَ قْ مُ  نْ ى مِ رَ جَ  عاً مْ َت دَ جْ زَ مَ  # مٍ لَ سَ  يْ ذِ اٍف بِ رَ يػْ ذَكُِّر جِ ِمْن تَ أَ 
 َضمِ اِ اِء ِمْن ْلمَ  الظَّ بَػْرُؽ يف ْوَمَض الْ أَ وَ  #ة ٍ مَ اظِ اِء كَ قَ لْ تِ  نْ ُح مِ يْ بَِّت الرّْ ـْ ىَ أَ 

 ْف قُػْلَت اْسَتِفْق يَِهمِ إِ  َما لَِقْلِبكَ وَ  # اا ََهَتَ فَ فُ َت اكْ لْ قػُ  فْ َك إِ يْ نػَ يػْ عَ ا لِ مَ فَ 
َطِرـِ ضْ مُ ُو وَ نْ مّْ  ا بَػُْتَ ُمْنَسِجمٍ مَ  # ِتمٌ احُلبَّ ُمْنكَ َأََيَْسُب الصَّبُّ أفَّ   

 م ِ َعلَ الْ اِف وَ بَ ِر الْ كْ ذِ َت لِ قْ رِ  أَ اَل وَ  # َوى ملَْ تُرِْؽ َدْمعاً َعَلى طََللٍ الَ اذلَْ لوْ 
ْمِع وَ وْ دُ َك عُ يْ لَ ِو عَ بِ  # ا َشِهَدتْ َد مَ عْ ا بػَ َف تُػْنِكُر ُحبِّ يْ كَ فَ   السََّقمِ ُؿ الدَّ

ْيَك وَ البَػهَ  ِمْثلُ  # َضًٌت ْجُد َخطَّْي َعبػَْرةٍ  وَّ وَ ثْػَبَت الْ َوأَ   َعَنمِ الْ اِر َعَلى َخدَّ
 مِ ػلَ ااْلَ اِت بَ بُّ يَػْعًَتُِض اللَّذَّ احلُْ وَ  # ٍِتْ قَ رَّ أَ ى فَ وَ ىْ أَ  نْ ُف مَ يْ ى طَ رَ ْم سَ عَ نػَ 
 ُلمِ تػَ  مْ ػَت لَ فْ صَ نْ أَ  وْ لَ َك وَ يْ لَ إِ  ٍتّْْ  مِ  ً # ُعْذرِيّْ َمْعِذرَةً َوى الْ ػَ  اذلْ يف  ِئِميْ ا اَل يَ 
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 مِ سِ حَ نْ مُ ػِ ب يْ ائِ دَ الَ اةِ  وَ ُوشَ الْ  نِ عَ  #  ِسرّْي ُمُْسَتًتٍ َعَدْتَك حايلَ اَل 
اِؿ يف الْ  ُمِحبَّ َعنِ إفَّ الْ  # ِكْن َلْسُت َأمْسَُعوُ زَلََّضْتٍِت النُّْصَح لَ    َصَممِ ُعذَّ

  ُنْصٍح َعِن التػَُّهمِ الشَّْيُب أَبْػَعُد يف وَ  # ؿٍ ذَ عَ  يفْ  ْيبِ َح الشَّ يْ صِ ُت نُ مْ هَ  اتػَّ ينّْ إِ 
 ـِ رَ ػَ اذلْ ِب وَ يْ ِر الشَّ يْ ذِ نَ ا بِ هَ لِ هْ جَ  نْ مِ  # تْ ظَ عَ ااتػَّ ِء مَ وْ السُّ  بِ مَّاَريت فَّ أَ إِ فَ 

 مِ شَ تَ حْ ػمُ  رَ يػْ غَ  يْ سِ أْ رَ بِ  ػمَّ لَ ٍف اَ يْ ضَ  # ِل ِقَرىِميْ أََعدَّْت ِمَن الِفْعِل اجلَْ  الَ وَ 
 مِ تَ كَ الْ بِ  وُ نْ مِ  يلْ ادَ ا بَ رِّ سِ  تُ مْ تَ كَ   #  هُ رُ قػّْ وَ ا أُ مَ  ينّْْ أَ  مُ لَ عْ أَ  تُ نْ كُ   وْ لَ 
 مِ لجُ الُّ ِل بِ يْ اُح اخلَْ ا يُػَردُّ ِجَ مَ كَ # ا هَ تِ ايَ وَ غَ  نْ اٍح مّْ ِبَردّْ ِجَ  يلْ  نْ مَ 

ـَ يُػَقوّْيْ عَ إفَّ الطَّ  # هاػَكْسَر َشْهَوتِ   اِصيْ عَ مَ الْ  تَػُرـْ بِ اَل فَ   مِ هِ ةَ  النَّ وَ هْ شَ  ا
َفِطمِ إِ اِع وَ ُحبّْ الرَّضَ  # ىلَ ُو َشبَّ عَ لْ مِ هْ تػُ  فْ ِل إِ فْ الطّْ ُس كَ فْ النػَّ وَ   ْف تَػْفِطْمُو يَػنػْ

 مِ ْو َيصِ ِم أَ ىلَّ ُيصْ وَ ا تػَ ى مَ وَ فَّ اذلَْ إَ  # ْف تُػَولَّْيوُ ْر أَ اذِ حَ ا وَ اىَ وَ ْؼ ىَ رِ اصْ فَ 
  ُتِسمِ اَل َمْرَعى فَ ْف ِىَي اْسَتْحَلِت الْ إِ وَ  # ةٌ اِئمَ اِؿ سَ مَ عْ اأْلَ  َي يفْ ىْ ا وَ اِعهَ َورَ 

ةٍ  لِْلَمرِء قَ   مِ  الدَّسْ مَّ يف فَّ السَّ أَ  رِ دْ يَ  مْ ػُث لَ يْ حَ  نْ مِ #  اتَِلةً َكْم َحسََّنْت َلذَّ
 فَػُربَّ سَلَْمَصةٍ  َشرّّ ِمَن التَُّخمِ #  ٍع َوِمْن ِشَبعٍ اِئَس ِمن ُجوْ َش الدَّسَ َواخْ 

ْمَع ِمْن َعُْتٍ قِ  اْستَػْفرِغِ وِ   ارِـِ َواْلَزـْ ِِحَْيةَ  النََّدـِ َمحَ ِمَن الْ  # تْ اْمَتَلَ  دْ الدَّ
 مِ هِ ػاتَّ َح فَ اَؾ النُّصْ ا زَلَّضَ إْف َهَُ وَ  # امَ هِ صِ اعْ اَف وَ طَ يْ الشَّ وَ  سَ فْ ِف النػَّ الِ خَ وِ 

 مِ كَ احلَْ ْصِم وَ اخلَْ  ْيدَ ْنَت تَػْعِرُؼ كَ أَ فَ  # امً  َحكَ ا َخْصماً َواَل مَ هَ نػْ  ُتِطْع مَ َواَل 
 مِ قُ عُ  يْ ذِ الً لّْ سْ نَ  وِ ُت بِ بْ سَ نَ  دْ قَ لَ  # ِمْن قَػْوٍؿ ِبالَ َعَملٍ  ْستَػْغِفُر اهللَ أَ 
 مِ قِ تَ اسْ  كَ لَ  يلْ وْ اقػَ مَ ُت فَ مْ قَ تػَ ا اسْ مَ وَ  # وِ بِ  تَ رْ مَ أْتَػاْن مَّ كِ َر لَ يػْ َك اخلْ تُ رْ مَ أَ 

 ْم َأُصمِ ػْم ُأَصلّْ ِسَوى فَػْرٍض ولَ ػلَ وَ  #اِفلة ً َمْوِت نَ َل الْ بْ تَػَزوَّْدُت قػَ  الَ وَ 
 َرـِ اُه الضُّرَّ ِمْن وَّ ِف اْشَتَكْت َقَدمَ أَ  # ىَل ـَ إَ اَل ا الظَّ يَ حْ ْن أَ ُت ُسنَّةَ  مَ مْ لَ ظَ 
 ـِ دَ َؼ اأْلَ رَ تػْ حاً مُّ شْ ارةِ  كَ جَ َت احلِْ حتَْ  # ُه َوَطَوىاءَ شَ حْ دَّ ِمْن َسَغٍب أَ شَ وَ 
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 مِ ا شََ ّيََّ ا أَ اىَ رَ أَ ِو فَ سَ فْ نػَّ  نْ عَ  # بٍ ىَ ذَ  نْ شُّمُّ مِ الاُؿ بَ ُو اجلِْ تْ دَ اوَ رَ وَ 
 مِ صَ عِ ى الْ لَ عَ  وْ دُ عْ تػَ ةَ  الَ رَ وْ رُ إفَّ الضَّ  # وُ تُ رَ وْ رُ ا ضَ هَ يػْ ُزْىَدُه فِ  وأكََّدتْ  
نػْ إِ  َف َتْدُعوْ وََكيْ   ـِ دَ عَ الْ  نَ ا مِ يَ نػْ ِج الدُّ رُ خْ ػتَ  مْ ػُه لَ اَل وْ لَ  # َرةُ  َمنْ ا َضُروْ يَ ىَل الدُّ

 مِ جَ عَ  نْ مِ ٍب وَّ ُعرْ  نْ  مِ ُْتِ قَ يػْ رِ فَ الْ وَ  # الثػََّقَلُْتِ  وَ ُْتِ نػَ وْ كَ الْ  دُ يّْ ٌد سَ مَّ زلَُ 
  نَػَعمِ ِمْنُو َواَل   قَػْوِؿ الَ بَػرَّ يف أَ  # دٌ حَ  أَ اَل فَ  يْ اىِ ُر النَّ مِ ا اآْل نَ يػُّ ػبِ نَ 
 اِؿ ُمْقَتَحمِ وَ ىْ َن اأْلَ مّْ لّْ َىْوٍؿ ِلكُ  # تُػْرَجى َشَفاَعُتوُ  يْ ذِ ُب الَّ يْ ػَحبِ ػُىَو الْ 

 مِ صِ فَ نػْ  مُ َْتِ ٍل غَ بْ حَ ػَف بِ وْ كُ سِ مْ تَ سْ مُ  # َف بوِ وْ كُ سِ مْ تَ اْلُمسْ ا اهلِل فَ ىَل ا إِ عَ دَ 
َ ػبِػاَؽ النَّ فَ   َكَرـِ   الَ ٍم وَ لْ عِ  ُه يفْ وْ انػُ دَ يُ  ػمْ لَ وَ  # ُخُلقٍ  يفْ ْلٍق وَ خَ   يفْ ُتّْ

 َن الدّْميَِ ْو َرْشفاً مّْ َبْحِر أَ َن الْ َغْرفاً مّْ  # سٌ مِ تَ لْ اهلِل مُ  ؿِ وْ سُ رَ  نْ ْم مّْ هُ لُّ كُ َو 
 مِ كَ حِ ػةِ  الْ لَ كْ ْن شَ مِ وْ ِم أَ لْ عِ ةِ  الْ طَ قْ نػُ  نْ مِ  # مِ َد َحدّْىِ نْ ِو عِ يْ دَ َف لَ وْ فُ اقِ وَ وَ 

 ـِ  النَّسَ  ئُ ارِ باً بَ ػيْ ػبِ اُه حَ فَ طَ اصْ  ػمَّ ثُ  # رَتُوُ ُصوْ اُه وَ نَ عْ مَّ مَ ػتَ  يْ ذِ ْهَو الَّ فػَ 
 ُر ُمنػَْقِسمَ يػْ ِو غَ يْ ْسِن فِ َفَجْوَىُر احلُْ  # وِ نِ اسَ زلََ  ٍك يفْ يْ رِ شَ  نْ زٌَّه عَ ُمنػَ 

 اْحَتِكمِ ِو وَ يْ ا ِشْئَت َمْدحاً فِ مَ ػُكْم بِ َواحْ  # يِّْهمِ ػنَبِ  اَرى يفْ ا ادََّعْتُو النَّصَ دَْع مَ 
 ْن ِعَظمِ ا ِشْئَت مِ َقْدرِِه مَ  ىَل َواْنُسْب إِ  # ا ِشْئَت ِمْن َشَرؼٍ اتِِو مَ  ذَ ىَل اْنُسْب إِ وَ 

 َفمِ اِطٌق بِ نَ  وُ نْ َحدّّ فيُػْعِرَب عَ  # وُ َس لَ يْ ِؿ اهلِل لَ وْ سُ َل رَ ضْ فَ  فْ إِ فَ 
 مِ َس الرّْمَ ارِ ى دَ عَ  يُدْ ُْتَ ُو حِ امسُْ  يَ حْ أَ  # ماً ظَ عِ  وُ اتُ ُه آيَ رَ دْ ْت قَ بَ اسَ نَ  وْ لَ 
 ْم نَػَهمِ ػَ لوَ  نَػْرَتبْ  مْ لَ ا فػَ نَ يػْ لَ عَ  اِحْرصً  # ُؿ ِبوِ وْ ُعقُ الْ  يَ عْ ا تػَ مَ ػْمَتِحنَّا بِ ػَ ْم يػلَ 
 ِحمِ فَ نػْ مُ  رُ يػْ غَ  ِمْنوُ ِد عْ بػُ الْ ُقْرِب وَ الْ  يفْ  # ىيُػرَ  سَ يْ لَ ُه فػَ انعْ ُم مَ هْ ى فػَ رَ وَ الْ  يَ عْ أَ 

 مٍ مَ َوُتِكلُّ الطَّْرَؼ ِمْن أَ  َرةً َصِغيػْ  # بُػُعدٍ  نْ  مِ ُْتِ نػَ يػْ عَ لْ ُر لِ هَ ظْ ِس تَ مْ الشَّ كَ 
نْػَيا َحِقيػْ  يُْدرُِؾ يفْ َف يْ كَ َو  ـٌ تَ يَ ـٌ نػّْ وْ قػَ  # َتوُ ػقَ الدُّ  ُحُلمِ ػالْ ُو بِ نْ ا عَ لَّوْ سَ ا

 مْ هِ لّْ ِق اهلِل كُ لْ ُر خَ يػْ ُو خَ نَّ أَ وَ  # رٌ شَ ُو بَ نَّ ِو أَ يْ ِم فِ لْ عِ ُغ الْ لَ بػْ مَ فَ 
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ـُ بِ ِكرَ لُّ آِي أََتى الرُّْسُل الْ وَكُ   مِ هِ ػِه بِ رِ وْ نػُ  نْ ْت مِ لَ ا اتَّصَ مَ نَّػإِ فَ  # اهَ ػا
 َلمِ الظُّ  اِس يفْ لنَّ ا لِ اَرىَ يُْظِهْرَف أَنْػوَ  # اهَ بػُ اكِ وَ ْم كَ ٍل ىُ ضْ فَ  سُ ُو شَْ نَّ إِ فَ 

 ِبْشِر ُمتَِّسمِ الْ ُحْسِن ُمْشَتِمٍل بِ ػالْ بِ  # ُو ُخُلقٌ انُ  زَ يبي نَ  قٍ لْ ـْ ِبَ رَ كْ أَ 
 َِهَمِ  ْىِر يفْ الدَّ َكَرـٍ وَ   يفْ  َبْحرِ الْ وَ  # َشَرؼٍ  َبْدِر يفْ الْ تَػَرٍؼ وَ  ِر يفْ الزَّىْ كَ 

 َحَشمِ  يفْ اُه وَ  تَػْلقَ ُْتَ َعْسَكٍر حِ  يفْ  # وِ تِ لَ اَل جَ  يفْ ٌد رْ فػَ  وَ ىُ ُو وَ نَّ أَ كَ 
 مِ سَ تَ بْ مُ ُو وَ نْ ٍق مّْ طِ نْ مَ  ينْ دَ عْ مَّ  نْ مِ  # َصَدؼٍ  ُف يفْ وْ َمْكنػُ ا اللُّْؤُلُؤ الْ َكَأّنََّ 
 مػثِ ُو وُمْلتَ نْ َتِشٍق مِ ػََب ِلُمنْ ُطوْ  # أَْعُظَموُ َب يَػْعِدُؿ تُػْرباً َضمَّ ِطيْ  الَ 
 َتمِ ػتَ ػخْ ػمُ وَ  وُ نْ َب ُمْبَتَدٍإ مّْ ا ِطيْ يَ  # هِ رِ صُ ِب ُعنْ يْ طِ  نْ ُه عَ دُ لِ وْ مَ  افَ بَ أَ 
 مِ قَ النػّْ ِس وَ ؤْ بػُ ِؿ الْ وْ لُ ا حِبُ وْ رُ ذُ نْ أُ  دْ قَ  #مُ هُ ػنَّ ُس أَ رْ فُ ِو الْ يْ رََّس فِ فَ ـٌ تػَ وْ يػَ 

 مِ ئِ ػَ تلْ َر مُ يػْ ى غَ رَ سْ اِب كِ حَ صْ ِل أَ مْ شَ كَ   # عٌ دِ صَ نْ مُ  وَ ىُ ى وَ رَ سْ اُف كِ وَ يػْ اَت إِ بَ وَ 
 ـِ دَ سَ  نْ مِ  ُْتِ عَ الْ  يْ اىِ ُر سَ النػَّهْ وَ  وِ يْ لَ عَ  # ِمْن َأَسفٍ  اسِ فَ نػْ اِمَدةُ  اأْلَ النَّاُر خَ وَ 

 يْ مِ ظَ  ُْتَ ِظ حِ يْ غَ الْ ا بِ ىَ دُ ارِ ُردَّ وَ وَ  # اهَ ػتُ رَ يػْ ْت حبَُ اضَ غَ  فْ أَ  ةَ اوَ سَ  اءَ سَ وَ 
 ـِ رَ ضَ  نْ النَّاِر مِ ا بِ اِء مَ مَ الْ بِ ُحْزناً وَّ  # لٍ لَ بػَ  نْ مِ  اءِ مَ الْ ابِ اِر مَ النَّ فَّ بِ أَ كَ 
 ِمْن َكِلمِ وَ  َحقُّ َيْظَهُر ِمْن َمْعٌتً الْػوَ  #ة ٌ عَ اطِ سَ  ارُ وَ نػْ اأْلَ ُف وَ تِ هْ ػنُّ تَ اجلِْ وَ 

 ْم ُتَشمِ ػاِر لَ ْنذَ اإْلِ  وُ ارِقَ ُتْسَمْع َوبَ  # ػمْ ِر لَ ائِ شَ بَ ُف الْ اَل عْ إِ ا فَ مُّوْ صَ َعمُوا وَ 
ـَ كَ قْػوَ ا َأْخبَػَر اأْلَ ِمْن بَػْعِد مَ   ْم يَػُقمِ ػُمْعَوجَّ لَ نَػُهُم الْ يػْ َأفَّ دِ بِ  # اِىنُػُهمْ ا

 مِ نَ صَ  نْ ِض مِ رْ اأْلَ  ايفْ َق مَ فْ وَّ  ةٍ ضَ قَ نػْ مُ  # ُشُهبٍ  نْ ِق مِ فُ اأْلُ  ا يفْ وْ نػُ ايػَ ا عَ َد مَ عْ بػَ وَ 
 ـِ زِ هَ نػْ َر مُ ثػْ إِ  وْ فُ قْ  يػَ ُْتِ اطِ يَ الشَّ  نَ مِ  # ـٌ زِ هَ ِي ُمنػْ حْ وَ ِق الْ يْ رِ طَ  نْ ا عَ دَ  غَ ىتَّ حَ 
 اَحتَػْيِو ُرِميَصى ِمْن رَّ احلَْ ْو َعْسَكٌر بِ أَ  # اُؿ أَبْػَرَىةٍ طَ بْ ُهْم َىَرباً أَ أَنػَّ كَ  

 اِء ُمْلَتِقمِ شَ حْ ُمَسبِّْح ِمْن أَ ػنَػْبَذ ال # امَ ِح بَِبْطِنهِ ِو بَػْعَد َتْسِبيْ نَػْبذاً بِ 
  َقَدـِ اٍؽ ِباَل ِو َعَلى سَ يْ لَ إِ  ْمِشيْ ػَ ت # اِجَدةً اُر سَ جَ شْ َدْعَوتِِو اأْلَ ْت لِ اءَ جَ 
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 مِ قَ اللَّ  طّْ يفْ ِع اخلَْ يْ دِ بَ  نْ ا مِ هَ عُ وْ رُ فػُ  # ا َسَطَرْت َسْطراً ِلَما َكَتَبتْ ّنََّ أَ كَ 
 يْ  ِحَِ َْتِ جِ هَ لْ ٍس لِ يْ طِ رَّ وَ ِو حَ يْ قِ تَ  #ًة رَ ائِ اَر سَ سَ  ّنَّ ةِ  أَ امَ مَ غَ الْ  لُ ثْ مِ 
 َقَسمِ َرةَ  الْ ِمْن قَػْلِبِو ِنْسَبةً  َمبػُْروْ  # وُ فَّ لَ أَ قّْ شَ نْ مُ ِر الْ مَ قَ الْ ُت بِ مْ سَ قْ أَ 

 يمِ عَ  وُ نْ اِر عَ فَّ كُ الْ  نَ ٍؼ مّْ رْ لُّ طَ كُ َو  # ْن َكَرـِ مِ اُر ِمْن َخَْتٍ وَّ غَ َما َحَوى الْ وَ 
 ـِ اِر ِمْن أَرَ غَ الْ ا بِ َف مَ وْ لُ وْ قُ َوُىْم يػَ  # ارِمَ يَ  مْ ػُق لَ يْ دّْ الصّْ وَ  ارِ غَ الْ  ُؽ يفْ دْ الصّْ فَ 

ـَ وظَنػُّوْ مَ ا احلَْ ظَنػُّوْ   ْم حَتُمِ ػلَ ْم تَػْنُسْج وَ ػلَ  ةِ ػرَبِيَّ ػَْتِ الْ خَ  # ىلَ َت عَ َعْنَكبُػوْ الْ  اا
 مِ طُ اأْلُ  نَ اٍؿ مّْ عَ  نْ عَ ِع وَ وْ رُ الدُّ  نَ مِ  # ةٍ فَ اعَ ضَ مُ  نْ ْت عَ نَ غْ ةُ  اهلِل أَ ايَ قَ وِ 

 ِإالَّ َونِْلُت ِجَوارًا ِمْنُو لَػْم ُيَضمِ  # وِ ُت بِ رْ جَ تَ اسْ ماً وَّ يْ ُر ضَ ىْ الدَّ  ٍِتْ امَ ا سَ مَ 
َرْيِن ِمْن َيِدِه #   مِ لِ تَ  ُمسْ َْتِ خَ  نْ ى مِ دَ ُت النَّ مْ لِ تَ إالَّ اسْ َوالَ اْلَتَمْسُت ِغَن الدَّ

 مِ ْم يَػنَ ػاِف لَ اَمِت الَعيػْنَ ا نَ ذَ قَػْلباً إِ  # وُ فَّ لَ اُه إِ يَ ؤْ رُ  نْ َي مِ حْ وَ ُر الْ كِ نْ تػُ اَل 
 اُؿ زُلَْتِلمِ ِو حَ يْ َس يُػْنَكُر فِ يْ لَ فػَ  # ٍغ ِمْن نُػبُػوَّتِوِ وْ  بُػلُ ُْتَ اَؾ حِ ذَ فَ 

 ُمتػََّهمِ ػِ يّّ َعَلى َغْيٍب بػِ  نَبَواَل  # ُمْكَتَسبٍ ػْحٌي بِ ا وَ تَػَباَرَؾ اهلل مَ 
 اللََّممِ  بْػَقةِ ْن رّْ رِباً مّْ أَْطَلَقْت أَ وَ  # وُ اَحتُ اللَّْمِس رَ ا بِ بْػرََأْت َوِصبً َكْم أَ 

ُىمِ اأْلَ  يفْ   َحَكْت ُغرَّةً ىتَّ حَ  # الشَّْهَباَء َدْعَوتُوُ  َنةَ ْحَيِت السَّ أَ وَ   ْعُصِر الدُّ
 ـِ رِ عَ الْ  نَ مّْ  اًل يْ سَ  وْ َيمّْ أَ الْ  نَ مّْ  ابً يْ سَ  # اهَ ػِ اَح بطَ بِ َت الْ لْ خِ  وْ اَد أَ ٍض جَ ارِ عَ بِ 

 مِ لَ ى عَ لَ الً عَ يْ ى لَ رَ قِ اِر الْ نَ رَ وْ هُ ظُ  # تْ رَ هَ ظَ  وُ اٍت لَّ آيَ  يْ فِ صْ وَ وَ  ٍِتْ عْ دَ 
 مِ ظَ تَ نْ مُ  رَ يػْ راً غَ دْ قَ  صُ قُ نػْ َس يػَ يْ لَ وَ  # مٌ ظِ تَ نْ مُ  وَ ىُ ناً وَ اُد ُحسْ دَ زْ رُّ يػَ الدُّ فَ 
 ْخاَلِؽ والشَّْيمِ اأْلَ  ِو ِمْن َكَرـِ يْ ا فِ مَ  # ىَل َمِديِح إِ اُؿ الْ اَوُؿ آمَ ا َتطَ مَ فَ 
 ِقَدـِ الْ ِؼ بِ وْ َمْوصُ َمة ٌ ِصَفةُ  الْ ػْ َقِدي #ة ٌ ثَ دَ ِن زلُْ ِحَْ الرَّ  نْ مّْ  قي اُت حَ آيَ 
 اٍد وَعْن إَرـِ اِد وَعْن عَ معَ الْ  َعنِ  # انَ ربُِ تُْ  يَ ىْ اٍف وَ مَ زَ ْف بِ ًتَِ قْ تػَ  مْ ػَ ل
ـِ ػلَ ْت وَ اءَ ْذ جَ ِمَن النَِّبيَُّْت إِ  #لَّ ُمْعِجَزة ٍ اَقْت كُ ا فَػفَ اَمْت َلَديْػنَ دَ   ْم َتُد
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 مِ كَ حَ  نْ  مِ ُْتَ غِ بْ يػَ  الَ اٍؽ وَ قَ شِ  يْ ذِ لِ  # وٍ بَ شُ  نْ مِ  ُْتَ قِ بْ يػُ ا مَ اٌت فَ زُلَكَّمَ 
 ِقَي السََّلمِ ا ُملْ هَ يػْ لَ ي إِ ادِ عَ َأْعَدى اأْلَ  # اَد ِمْن َحَربٍ الَّ عَ َقطُّ إِ  رَِبتْ ا ُحوْ مَ 

 ـِ رَ حَ ػالْ  نِ عَ  اينْ جَ ػَد الْ يَ  رِ وْ يػُ غَ دَّ الْ رَ  # اارِِضهَ ى ُمعَ َدْعوَ ا َغتُػهَ اَل َردَّْت بَ 
 ِقَيمِ الْ ُحْسِن وَ ػالْ  فَػْوَؽ َجْوَىرِِه يفْ وَ  # َمَددٍ  يفْ  َبْحرِ اٍف َكَمْوِج الْ ا َمعَ ذلََ 
ـُ َعَلى اإْل  ُتسَ اَل وَ  # ابُػهَ ئِ   حُتَْصى َعَجاتُػَعدُّ َواَل  اَل فَ  ـِ اِر بِ ثَ كْ ا  السََّأ
 اْعَتِصمِ َت حِبَْبِل اهلل فَ ِفرْ ظَ  دْ قَ لَ  # وُ لَ  تُ لْ قُ ا فػَ هَ يػْ ارِ  قَ ُْتُ ا عَ هَ ػِ رَّْت بقػَ 

 مِ يَ ا الشّْ ْرِدىَ َلَظى ِمْن وّْ  َحرَّ َفْأَت طْ أَ  # اِر َلَظىِمْن َحرّْ نَ  َفةً ا ِخيػْ ْف تَػتػُْلهَ إِ 
 ُحَممِ ػُه َكالْ اُءوْ جَ  دْ قَ وَ  اةِ ُعصَ ِمَن الْ  # وِ بِ  هُ وْ جُ وُ ضُّ الْ يَ بػْ ُض تػَ وْ حَ ػا الْ هَ ػنَّ أَ كَ 
 ْم يَػُقمِ ػلَ  اسِ النَّ  ا يفْ ىَ ِقْسُط ِمْن َغَتِْ الْ فَ  # ِدلَةً اِف َمعْ زَ ِميػْ الْ كَ اِط َو الصّْرَ وَكَ 
 َفِهمِ اِذِؽ الْ حَ ػ الْ ْىَو َعُْتُ اُىالً وَ تََ  # اِكُرىَ اَح يُػنْ َحُسوٍد رَ ػِ ْعَجََبْ ل تػَ اَل 

 ْن َسَقمِ مِ  اءِ مَ َفمُّ َطْعَم الْ يُػْنِكُر الْ وَ  # دٍ مَ رَّ  نْ ِس مِ مْ الشَّ  ءَ وْ  ضَ ُْتُ عَ ُر الْ كِ نْ تػُ  دْ قَ 
َم ػَ ي نْ َر مَ يػْ اخَ يَ   يْػُنِق الرُُّسمِ ِف اأْلَ فَػْوَؽ ُمتُػوْ وَّ  اَسْعيً  # َتوُ احَ َف سَ وْ افػُ عَ لْ امَّ

 َوَمْن ُىَو النػّْْعَمةُ  الُعْظَمى ِلُمْغَتِنمِ  # ُكبػَْرى ِلُمْعَتربٍ يَةُ  الْ اآْل  َوَمْن ُىوَ 
 مِ لْ الظُّ  نَ اٍج مِ دَ  ُر يفْ دْ بَ ى الْ رَ ا سَ مَ كَ   # ـٍ رَ  حَ ىَل الً إِ يْ ـٍ لَ رَ حَ  نْ َت مِ يْ رَ سَ 

 ـِ رَ م تػُ ػْ لَ ْؾ وَ رَ دْ م تُ ػْ  لَ ُْتِ سَ وْ اِب قػَ قَ  نْ مِ  #ْف نِْلَت َمْنزَِلة ً ىَل أَ َوِبتَّ تَػْرَقى إِ 
مَ قَ وَ  ـِ  سَلُْدوْ الرُّْسِل تَػْقِدميَْ وَ  # اهَ ػِ ب اءِ يَ بِ نْ ُع اأْلَ يْ َك جَِ تْ دَّ  ـٍ َعَلى َخَد

 َعَلمِ اِحَب الْ ِو صَ يْ ْنَت فِ َموِْكٍب كُ  يفْ  # مْ هِ ػاَؽ بِ َع الطّْبَ بْ السَّ  ؽُ ًتَِ َت تَْ نْ أَ وَ 
 مِ نِ تَ سْ مُ لّْ  اقً رْ  مَ اَل وّْ وَ نػُ الدُّ  نَ مِ  # ُمْسَتِبقٍ ْم َتدَْع َشْأواً لّْ ػا لَ ذَ  إِ ىتَّ حَ 

 َعَلمِ ُمْفَرِد الْ الرَّْفِع ِمْثَل الْ َت بِ ِديْ نُػوْ #  ذْ إِ  ةِ افَ ضَ اإْلِ اـٍ بِ قَ لَّ مَ َت كُ ضْ فَ خَ 
 مِ تَ ػتَ ُمكْ  يَّ ري أَ سِ ِف وَ وْ يػُ عُ الْ  نِ عَ  # ًتٍ تَ سْ يّْ مُ ٍل أَ صْ وَ َز بِ وْ فُ ا تػَ مَ يْ كَ 

 َر ُمْزَدَحمِ يػْ اـٍ غَ َمقَ لَّ ُجْزَت كُ وَ  # َر ُمْشتَػَرؾٍ يػْ لَّ َفَخاٍر غَ َفُحْزَت كُ 
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 َت ِمْن نَِعمِ لِيْ ا أُوْ اُؾ مَ ْدرَ زَّ إِ عَ وَ # َتٍب َت ِمْن رُّ ا ُولّْيْ اُر مَ َوَجلَّ ِمْقدَ 
 ـِ دِ هَ نػْ َرمُ يػْ غَ  انً رُكْ  ةِ ايَ نَ عِ الْ  نَ مِ  # انَ فَّ لَ ـِ إِ اَل سْ ُبْشَرى لَنا َمْعَشَر اإْلِ 

ا دَ لَ   مِ مَ ـَ اأْلُ رَ كْ نَّا أَ ِل كُ ـِ الرُّسْ رَ كْ أَ بِ # ِو تِ اعَ طَ ا لِ نَ يػْ اعِ دَ  ا اهللُ عَ مَّ
 َن الَغَنمِ ْفالً مّْ ْت غُ َلفَ َكَنْبَأٍة َأج# ِو تِ ػثَ عْ اءُ بِ بَ نػْ ا أَ دَ عِ َب الْ وْ لُ ْت قػُ اعَ رَ 
 َضمِ ى وَ لَ عَ  اا حلَْمً َقنَ الْ  َحَكْوا بِ ىتَّ حَ  # ؾٍ ًتَِ عْ لّْ مُ كُ   ُم يفْ اىُ قَ لْ اَؿ يػَ زَ امَ 
 مِ الرَّخَ اِف وَ بَ قْ عِ الْ  عَ ْت مَ الَ َء شَ اَل شْ أَ # ِو َف بِ وْ طُ بِ غْ ا يػَ وْ ادُ كَ فَ  ارَ رَ فِ ا الْ وْ دُّ وَ 
 ُحُرـِ ػْشُهِر الْ اأْلَ  ايلْ يَ ْن لَّ َتُكْن مّْ  ا لَػمْ مَ # ا هَ ػتَ دَّ َف عِ وْ رُ دْ  يَ اَل وَ  ايلْ يَ اللَّ  ىضِ تَْ 

يْ  اَ ػمنَّ أَ كَ   ـِ رَ ا قِ ِعدَ ْحِم الْ ػىَل لَ لّْ قَػْرـٍ إِ ِبكُ # ُن َضْيٌف َحلَّ َساَحتَػُهْم الدّْ
يٍس فػَ ػَ ُجرُّ بػَ ي  مِ طِ تَ لْ اِؿ مُ طَ بْ اأْلَ  نَ ٍج مّْ وْ مَ ػي بِ مِ رْ تػَ # َحٍة ػِ ابَؽ سَ وْ ْحَر َخَِ
 طَِلمِ ُمْسَتْأِصٍل لِْلُكْفِر ُمصْ ػبِ  وْ َيْسطُ  # بٍ سِ تَ حْ ػمُ  وِ لّْ ٍب لّْ دِ تَ نْ لّْ مُ كُ   نْ مِ 
 َلةَ  الرَِّحمِ ا َمْوُصوْ ِمْن بَػْعِد ُغْربَِتهَ # ِهْم ػْىَي بِ وَ  ـِ اَل سْ ىتَّ َغَدْت ِملَّةُ  اإْلِ حَ 

 مِ ئِ تَ  مْ ػلَ وَ  مْ تَ يْ تػَ  مْ لَ ٍل فػَ عْ بػَ  َْتِ خَ وَ # ٍب أَ  َْتِ خَ ػبِ  مْ هُ نػْ داً مَّ بَ ةً  أَ لَ وْ فُ كْ مَ 
 َطَدـِ لّْ ُمصْ كُ   ِمنػُْهُم يفْ  ْواأَ ا رَ اذَ مَ # اِدَمُهْم ْم ُمصَ هُ نػْ اُؿ َفَسْل عَ ِجبَ ػالْ  ُىمُ 

 َوَخمِ ْدَىى ِمَن الْ ْم أَ ػُ هػَؿ َحْتٍف لَ ُفُصوْ #  اْل ُأُحدً سَ وَ  ارً دْ بَ  لْ سَ وَ  انً يػْ ُحنػَ  لْ سَ وَ 
 مِ مَ اللَّ  نَ مِ  دي لَّ ُمْسوَ ا كُ دَ عِ الْ  نَ مِ #  تْ دَ رَ ا وَ مَ دَ عْ بػَ  ارً مْ ػحُ  ضِ يْ بِ الْ  ىرِ دِ صْ مُ لْ اَ 

 مِ جِ عَ نػْ َر مُ يػْ ٍم غَ سْ جِ  ؼَ رْ ْم حَ هُ مَ اَل قْ أَ # تَػرََكْت َخطّْ َماػ ِبُسْمِر الْ اتِِبُْتَ كَ َوالْ 
 مِ لَ السَّ  نَ مِ  امَ يْ السّْ اُز بِ تَ مْ ػُد يَ رْ وَ الْ وَ  # مْ ىُ زُ يػّْ مَ ػتُ  امَ يْ سِ  مْ هُ ػِح لَ السّْالَ  ىاكِ شَ 

 يمِ لَّ كَ اـِ كُ مَ كْ اأْلَ  َر يفْ ُب الزَّىْ سَ حْ تَ فػَ # ُم ىً رَ شْ ِر نَ صْ اُح النَّ يَ َك رِ يْ لَ إِ  يدِ هْ ػتُ 
ةِ  الْ #  ُت ُرًَب بْ ِل نػَ يْ خَ ػالْ ِر وْ هُ ظُ  ْم يفْ هُ ػنَّ أَ كَ  ةِ ػِمْن ِشدَّ  ُحُزـِ ػالْ  َحْزـِ الَ ِمْن ِشدَّ

 َهمِ بػُ الْ وَ  مِ هْ بػَ الْ  ُْتَ بػَ  ؽَ َفرَّ ا تػَ مَ فَ #  اقً رَ فػَ  مْ هِ سِ أْ بَ  نْ ا مِ دَ عِ ُب الْ وْ لُ قػُ  تْ ارَ طَ 
 مِ جِ ػا تَ هَ امِ آجَ  ُد يفْ سْ ُو اأْلُ قَ لْ تػَ  فْ إِ #  تُوُ رَ صْ نُ  اهللِ  ؿِ وْ سُ رَ ْن بِ كُ تَ  نْ مَ وَ 
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 مِ صِ َغيػَْر ُمنػْقَ   ِمْن َعُدوي اَل ِو وَ بِ #  رٍ صْ تَ نْ مُ  رَ يػْ  غَ يلي وَّ  نْ ى مِ رَ تػَ  نْ لَ وَ 
 َجمِ أَ  يفْ  اؿِ بَ شْ اللَّْيِث َحلَّ َمَع اأْلَ كَ   # وِ لَّتِ ِز مِ رْ حِ  مََّتُو يفْ لَّ أُ حَ أَ 

َلْت كَ ْم جَ كَ   َخَصَم البُػْرىاُف ِمْن َخِصمِ  مْ كَ َو  وِ يْ فِ # ٍؿ دَ جَ  نْ اُت اهلِل مِ مَ لِ دَّ
 مِ تَ يُ الْ  ِب يفْ يْ دِ أْ التَّ وَ  ةِ يَّ لِ اىِ جَ ػالْ  يفْ  # يّْ ُمْعِجَزةً مّْ اأْلُ  ِعْلِم يفْ الْ اَؾ بِ فَ كَ 

 َدـِ خَ ػالْ الشّْْعِر وَ  َضى يفْ َب ُعْمٍر مَّ ُذنُػوْ # ُل ِبِو ْسَتِقيْ ٍح أَ يْ َمدِ ػِ َخَدْمُتُو ب
 َن النػََّعمِ َىْدٌي مّْ  امَ هِ ػبِ  َكأنٍَّتْ # ُو بُ قِ  اوَ ى عَ شَ خْ ػا تُ مَ  اينْ دَ لَّ قػَ  ذْ إِ 

 ـِ دَ النَّ اـِ وَ ثَ ى اآْل لَ الَّ عَ ُت إِ لْ صَّ حَ # َما وَ  َحالَتَػُْتِ ػالْ  َطْعُت َغيَّ الصَّْبا يفْ أَ 
يْ ًَتِ شْ تَ  مْ ػلَ #ا هَ ػتِ ارَ ِتَ  ٍس يفْ فْ ةَ  نػَ ارَ سَ اخَ يَ فػَ   َتُسمِ  مْ ػلَ ا وَ يَ نػْ الدُّ َن بِ  الدّْ

 َسَلمِ  بَػْيِع َويفْ  َغَْبُ يفْ ُو الْ َيَِبْ لَ # ِجِلِو اُو بِعَ نْ ِبْع آِجالً مِ َوَمْن يَّ 
 ُمْنَصرـِِ ػِ  َحْبِلي بيّْ َواَل ػبِ ِمَن النَّ # ُمْنَتِقٍض ػا َعْهِدي بِ مَ ْف آِت َذنْباً فَ إِ 

َممِ ِق بِ َخلْ ػالْ  أَْوفَ  وَ ىْ وَّ  ادً مَّ زلَُ #  يِتْ يَ مِ سْ تَ ػُو بِ نْ مّْ  ةً مَّ ذِ  فَّ يلْ إِ فَ   الذّْ
 ـِ دَ قَ الْ  ازَلَّةَ ْل يَ قُ  فػَ الَّ إِ الً وَّ ضْ فَ # بَِيِدي  اآِخذً  اِديْ َمعَ  يفْ  ْم َيُكنْ ػلَ  فْ إِ 

 ـِ ًتَِ زلُْ  رُ يػْ ُو غَ نْ اُر مِ جَ ػَع الْ جِ رْ يػَ  وْ أَ # ُو مَ ارِ كَ مَ  يْ ـَ الرَّاجِ رِ ْف َيُْ اُه أَ اشَ حَ 
 َر ُمْلَتِزـِ يػْ خَ  ِصيْ َخالَ ػِ َوَجْدتُُو ل# ُو حَ ائِ دَ مَ  يْ ارِ كَ فْ ُت أَ مْ زَ لْ ُذ أَ نْ مُ وَ 

 َكمِ اأْلَ  اَر يفْ ىَ زْ ا يُػْنِبُت اأْلَ َحيَ ػفَّ الْ إِ # َترَِبْت  ادً  ِمْنُو يَ ِغٌَت َت الْ ُفوْ َوَلْن يػَّ 
نْػيَ ػَولَ   ـِ رَ ى ىَ لَ  عَ ٌَت ثػْ ا أَ مَ ػ بِ َْتٍ ا ُزىَ دَ يَ # َطَفْت تَ ػ اقْ يِت ا الَّ ْم أُرِْد َزْىَرة َ الدُّ

 مِ َعمَ اِدِث الْ حَ ػِؿ الْ وْ لُ َد حُ نْ ِسَواَؾ عِ #  وِ ُذ بِ َمْن أَُلوْ  ايلْ مَ  قِ لْ خَ ػَرـَ الْ كْ ا أَ يَ 
 اْسِم ُمْنَتِقمِ لَّى بِ ػجَ  تَ مْيُ رِ كَ الْ  ذِ إِ #  اُىَك يبْ جَ  َؿ اهللِ وْ َق َرسُ ِضيْ َوَلْن يَّ 

 مِ لَ قَ الْ ِح وَ وْ َم اللَّ لْ عِ  كَ مِ وْ لُ عُ  نْ مِ وَ  # اهَ ػَضرَّتَ ا وَ يَ نػْ ِدَؾ الدُّ ُجوْ  نْ فَّ مِ إِ فَ 
 اللََّممِ اِف كَ رَ ُغفْ الْ  َر يفْ ائِ َكبَ فَّ الْ إِ # َعُظَمْت  تَػْقَنِطي ِمْن زَلَّةٍ  ا نَػْفُس الَ يَ 
 مِ سَ قِ الْ  اِف يفْ يَ صْ عِ الْ  بِ سَ حَ  لىَ عَ  يتْ أْ تَ # ا هَ مُ سِ قْ يػَ  ُْتَ حِ  يبّْْ رَ  ةَ ِحَْ لَّ رَ عَ لَ 



34 

 
 

 
 

 َر ُمْنَخزـِِ َغيػْ  ايبْ َلَدْيَك َواجَعْل ِحسَ # ٍس كِ عَ نػْ مُ  رَ يػْ غَ  يْ ائِ جَ رَ  لْ عَ اجْ بّْ وَ ارَ يَ 
 ـِ زِ هَ نػْ اُؿ يػَ وَ ىْ ُو اأْلَ عُ دْ  تَ ىَت مَّ  ارً بػْ صَ # ُو لَ  فَّ ِن إِ يْ ارَ الدَّ  َؾ يفْ دِ بْ عَ ْف بِ طُ الْ وَ 
 مِ جِ سَ نْ مُ وَ  لي حَ نْ مُ ػ بِ يبّْ ى النَّ لَ عَ  # ةٍ ائمَ َك دَ نْ مِ  ةٍ َوالْف ِلُسْحِب صَ ذَ أْ وَ 

 11ِس بِالنػََّغمِ ِعيْ الْ  ىادِ َس حَ ِعيْ ْطَرَب الْ أَ وَ #  اُح َصبَ يْ اِف رِ بَ اِت الْ َحْت َعَذبَ ػَرنَّ ا مَ 
 

 لبوصيريإلمام ااألساليب اإلنشائية في قصيدة البردة ل . ب
، لقد تكلمت الباحثة طويال يف الباب الثالث عن األسلوب اإلنشاء وأنواعو 

أساليب اإلنشائية ادلوجودة يف قصيدة  عن ستحلل الباحثة التالية ففي صفحات
 م إىل قسمُت وىػماحيث إف األساليب اإلنشائية تنقس لبوصَتي.إلماـ االربدة ل

 إنشاء الطليب وإنشاء غَت الطليب. وأما شرحها فهو كما يلي:
 

 إنشاء طلبي .1
 لبوصَتي كما يف أبيات التالية:إلماـ اكاف إنشاء الطليب يف قصيدة الربدة ل

 األمرأسلوب  1.1
أْف تُػَولَّْيُو # إفَّ اذْلََوى َما تُػَوىلَّ ُيصِم أْو  َحاِذرْ َىَواَىا وَ  فَاْصِرؼْ  .1

 .12َيصمِ 
 (11)وىذا البيت يقع يف بيت 

 اإلنشاء الطليب يف ىذا البيت ىو كلمة "اصرؼ" و "حاذر".
يأمر أسلوب األمر ألّف يف ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وَها ىذا البيت

                                                             
 .332 -351ص: (، طو فوترا -مكتبة ومطبعةسػمارغ: ) رَلُْمْوَعُة َمَواِلْد َواَْدِعيَّْة،أبو جعفر الربزصلى،  11

 
 .نفس ادلكاف12
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عٌت ىذا األمر معنا حقيقيا باع اذلوى. فميباعد عن التاإلنساف أف 
 طلب الًتؾ يف التباع اذلواء. ألنػو

 اَل َمْرَعى فَ ْف ِىَي اْسَتْحَلِت الْ إْ ٌة # وَ اِئمَ اِؿ سَ مَ عْ اأْلَ  َي يفْ ىْ وَ  ااِعهَ َورَ  .3
 (35. )وىذا البيت يقع يف بيت 13ُتِسمِ 

. فلمر اعها"ويف ىذا البيت يتكوف من أسلوب األمر وىو "ر 
دونا االبوصَتي إرش ألف ىنا ليس معناه للوجوب ولكن لإلرشاد
فادلفكوؾ ويػخّسر وكذلك أناذلواى كاحليونات إذا تتباعد عن راعيها 

 وى إذا ال تراعها فيدعونا إىل السيئة.اذل
َشرّّ ِمَن  سَلَْمَصةٍ # فَػُربَّ  ٍع َوِمْن ِشَبعٍ ُجوْ  اِئَس ِمنْ الدَّسَ  َواْخشَ  .2

 (33ت . )وىذا البيت يقع يف بي14التَُّخمِ 
اخش". وألمر ىنا و " كلمة  وأسلوب األمر يف ىذا البيت  ىو

خر اآج معناه من ادلعٌت احلقيقي إىل معنفخر ولكن ليس معنا حقيقيا 
ألف يف ىذا البيت البوصَتي إرشادونا أّف شبع غلّو  وىو لإلرشاد

 و.فجعلنا غافال يف تعبد اهلل وجوع غلّو فحّلل شيء احلراـ لشّبع بطن
حَ  واْستَػْفرِغ .4

َ
ْمَع ِمْن َعُْتٍ َقِد اْمَتلْت # ِمَن ادل ِِحَْيةَ   َواْلَزـْ ارِـِ الدَّ

 (32. )ىذا البيت يقع يف بيت 15النََّدـِ 
أسلوب إنشاء طلىب وىو أسلوب األمر، و ىذا البيت يسّمى 

" واستفرغ"األمر يف ىذا البيت ىو كلمة " . فمعٌت ىذا األمر  و "الـز
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اليندـ يف  أكثر البكاء خطيئة لكيمعنا حقيقيا ألّف ىذا البيت يأمر 
 أخره.

# َوِإْف َُها زَلََّضاَؾ النُّْصَح  َواْعِصِهَماالّشْيطَاَف النػَّْفَس وَ  َوَخاِلفِ  .0
 (34. )ىذا البيت يقع يف بيت 16فَاتَّػِهمِ 

يسّمى ىذا البيت إنشاء طلىب وىو أسلوب األمر، وأسلوب 
األمر يف ىذا البيت ىو كلمة "وخالف" و "اعصهما". فلمر يف ىذا 

خر اآج معناه من ادلعٌت احلقيقي إىل معن، فخر اليس معناه حقيقيالبيت 
 والشيطاف. خالف النفسػأف ير يأملإلرشاد ألنّ وىو 

ا ِشْئَت َمْدحًا فيِو مَ ػبِ  ُكمْ َواحْ نَبيِّْهِم # اَرى يفْ ا ادََّعْتُو النَّصَ مَ  دَعْ  .2
 (42. )ىذا البيت يقع يف بيت 17واْحَتِكمِ 

ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب األمر، وأسلوب 
س أمر لي وألنّ  امعٌت حقيقيمر ىنا ليس األمر ىو كلمة "دع". واأل

خر وىو اآمعٌت احلقيقي إىل معنىواجب لذلك فخرج معناه من
األمر عن معناه احلقيقي إىل وأما كلمة "واحكاـ" فخرج  لإلرشاد.

 خر وىو لإلباحة.اآمعنى
ا ِشْئَت إىل َقْدرِِه مَ  َواْنُسبْ ا ِشْئَت ِمْن َشَرٍؼ # اتِِو مَ  ذَ إىَل  اْنُسبْ فَ  .7

 (44)ىذ البيت يقع يف بيت . 18مْن ِعَظمِ 
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ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب األمر، وأسلوب 
فمعٌت األمر وتكرر مرتاف، ر يف ىذا البيت وىو كلمة "وانسب"األم

خر وىو اآإىل معنى خرج لكن اليس معناه احلقيقييف ىذا البيت 
 ندب.لل

َعنػُْهْم َمَصاِدَمُهْم # َماَذا رََأى َمنػُْهْم ِؼ ُكلّْ  َفَسلْ ُىُم اجْلَِباُؿ  .2
 (137. )ىذا البيت يقع يف بيت 19ُمْصَطَدـِ 

أسلوب األمر ىو كلمة "فسل". وىو ىذا البيت إنشاء طليب 
 خر وىو لإلرشاد.ا آعٌت األصلى إىل معنىادلعن ألمر ىنافخرج ا

ًنا وَ  َوَسلْ  .1 ُْم أَْدَىى ِمَن  َوَسلْ َبْدرًا  َسلْ ُحنَػيػْ ُأُحًدا # ُفُصْوَؿ َحْتٍف ذلَّ
 (132)ىذا البيت يقع يف بيت  20اْلَوَخمِ 

وىو أسلوب األمر بكلمة  إنشاء طليبىذا البيت يسّمى
خر ا آولكن بػمعنى ا"وسل". فلمر يف ىذا البيت ليس معناه حقيقي

 غَت عاقل.يسأؿ إىل  ووىو للّتمٌّت ألنّ 
ِحَسايبْ َغيػَْر  َواْجعلْ َرَجاِئْي َغيػَْر ُمنػَْعِكٍس # َلَدْيَك  َواْجَعلْ يَا َربّْ  .15

 .21ُمْنَخزـِِ 
 (.107)ىذا البيت يقع يف بيت 

، وأسلوب ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب األمر
األمر يف ىذا البيت وىو كلمة "واجعل". فخرج األمر عن معناه 
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طلب الفعل على جهة  وللدعاء، ألنّ  خر وىوآاحلقيقي إىل معنا
 اإلستعالء و موجها من أدّن إىل أعلى.

اَرْيِن ِإفَّ َلُو # َصبػْرًا َمىَت َتْدُعُو اأْلَْىَواُؿ يَػنػَْهزـِِ  َواْلُطفْ  .11 . 22ِبَعْبِدَؾ يفْ الدَّ
 (102)ىذا البيت يقع يف بيت 

ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب األمر، وأسلوب 
األمر عن معناه  كلمة "والطف". فخرج  األمر يف ىذا البيت وىو

طلب الفعل على جهة  وخر وىو للدعاء، ألنّ ا آىاحلقيقي إىل معن
 اإلستعالء و موجها من أدّن إىل أعلى.

 23ٍة مّْْنَك َداِئَمٍة # َعَلى النَّيبّْ بِػُمنػَْهلي َوُمْنَسِجمِ واِلُسْحِب َصل فْ ذَ أْ وَ  .13
 (101)ىذا البيت يقع يف بيت 

يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب األمر، وأسلوب ىذا البيت 
األمر عن معناه  ". فخرجذفأكلمة "و   األمر يف ىذا البيت وىو

طلب الفعل على جهة  وخر وىو للدعاء، ألنّ ا آىاحلقيقي إىل معن
 اإلستعالء و موجها من أدّن إىل أعلى.

 أسلوب النهي 1.3
ـَ يُػَقوّْي َشْهَوَة النَِّهمِ  َفاَل تَػُرـْ  .1  24بِاْلَمَعاِصْي َكْسَر َشْهَوِِتَا # إفَّ الطََّعا

 (17)ىذا البيت يقع يف بيت 
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ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب النهي ألّف يف ىذا 
فمعٌت  كّف عن الفعل.ل"ال" لطلب اوىو  حرؼ النهي يذكر البيت 

خر وىو اآإىل معن خرج ولكن االنهي يف ىذا البيت ليس معناه حقيقي
 .نهى عن الًـتلإلرشاد ألن

َفاَل َورَاِعَها وىَي يفْ اأْلَْعَماِؿ َساِئَمٌة # َوْإْف ِىَي اْسَتْحَلِت اْلَمْرَعى  .3
 (35. )وىذا البيت يقع يف بيت 25ُتِسمِ 

ألّف يذكر  أسلوب النهي طليب وىوإنشاء ال يسّمى ىذا البيت
ىنا معنا حقيقيا  يفمعٌت النهىو "ال". و يف ىذا البيت حرؼ النهي 

يتقن  وىألف يف ىذا البيت نػهى اإلماـ البوصَتي علينا ال تسم اذل
 احلياة.

ْصِم  َواَل ُتِطعِ  .2 ِمنػُْهَما َخْصًما َواَل َحَكًما # فَأَْنَت تَػْعِرُؼ َكْيَد اخلَْ
 . 26َواحلََْكمِ 

 (30)ىذا البيت يقع يف بيت 
ألّف يف ىذا  ،وىو أسلوب النهي ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب

ليس معناه  فمعٌت ىذا النهي "ال". وىو حرؼ النهي يذكرالبيت 
اإلماـ البوصَتي ألنّ  األصلى لكن خرج إىل معناه اآلخر وىو لإلرشاد،

 مبُت. إرشادوف أّف النفس والشيطاف َها عدوّ 

َناِف لّػْم يَػَنمِ  الَ تُػْنِكرُ  .4  27اْلَوْحَي ِمْن ُرْؤيَاُه ِإفَّ َلُو # قَػْلًبا ِإَذا نَاَمِت اْلَعيػْ
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 (23)ىذا البيت يقع يف بيت 
ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب النهي، ألّف يف ىذا 

خرج من معناه حرؼ النهي وىو "ال". فمعٌت ىذا النهي يذكر البيت 
لإلرشاد ألّف اإلماـ البوصَتي إرشادوف إّف األصلى إىل معٌت اآلخر وىو 

 لو قلًبا إذا نامت العيناف مل ينِم.
 28لِػَحُسْوٍد رَّاَح يُػْنِكرَُىا # تَػَجاُىالً َوْىَو َعُْتُ احْلَاِذِؽ اْلَفِهمِ  الَ َتعَجََبْ  .0

 (152)ىذا البيت يقع يف بيت 
ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب النهي ألّف يف ىذا البيت 

"ال" لطلب الكف عن الفعل أو اإلمتناع عنو وىو حرؼ النهي يذكر 
فخرج على اإلنساف ال تعجَب حلسود.  على وجو اإلستعالء وىو تنهى

 خر وىو لإلرشاد.ا آمعٌت احلقيقي إىل معنى
 أسلوب اإلستفهاـ 1.2

ِجيػْرَاٍف ِبِذْي َسَلِم # َمَزْجَت َدْمًعا َجَرى ِمْن ُمْقَلٍة ِبَدـِ  أَِمْن َتذَكُّرِ  .1
29 

 (1)ىذا البيت يقع يف بيت 
، ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب اإلستفهاـ

. فخرج ىذا البيت أسلوب اإلستفهاـ ىنا حبرؼ اإلستفهاـ وىو "أ"
 تقرير. لمن معناه األصلى إىل معٌت اآلخر وىو 
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لَِقْلِبَك إْف قُػْلَت اْسَتِفْق  َوَمالَِعيْػنَػْيَك ِإْف قُػْلَت  اْكُفَفا َىػَمَتا #  َفَما .3
 30يَِهمِ 

 (2)ىذا البيت يف بيت 
ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب اإلستفهاـ ألّف 

 اإلستفهاـ يف معٌتف. "ما" وىو حرؼ اإلستفهاـ يف ىذا البيتيذكر 
ىذا البيت ليس معناه حقيقي لكن خرج إىل معٌت آخر وىو 

 .للتعجب
 31ُمْنَسِجٍم ِمْنُو َوُمْضَطِرـِ  الصَّبُّ أَفَّ احلُْبَّ ُمْنَكِتٌم # َما بَػُْتَ  أََيَْسبُ  .2

 (4)ىذا البيت يف بيت  
تفهاـ، ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو  أسلوب اإلس

لطلب الفهم بشيء لػم يكن حرؼ اإلستفهاـ وىو "أ" يذكر ألنّ 
 معلوما أو لطلب التصديق. فمعٌت اإلستفهاـ ىنا وىو معنا حقيقيا.

ْمِع  َكْيفَ فَ  .4 تُػْنِكُر ُحبِّا بَػْعَد َما َشِهْدَت # ِبِو َعَلْيَك ُعُدْوؿ الدَّ
 32َوالسََّقمِ 

 (2)ىذا البيت يقع يف بيت 
ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب اإلستفهاـ ألّف 

فللسؤاؿ عن احلاؿ  "كيف" وىو يف ىذا البيت حرؼ اإلستفهاـيذكر 
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وىو  ا آخرن ادلعٌت األصلى إىل معنىفخرج معناه علػم يكن معلوما. 
 للتعجب.

يلْ ِبَردّْ ِجَاٍح ِمْن َغَوايَِتها # َكَما يُػَردُّ ِجَاُح اخلَْيِل بِاللُُّجمِ  َمنْ  .0
33 

 (12)ىذا البيت يقع يف بيت 
ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب اإلستفهاـ ألّف يف 

للسؤاؿ للجنس من  "من".وىو حرؼ اإلستفهاـ يذكر ىذا البيت 
 فمعٌت اإلستفهاـ ىنا وىو معنا حقيقيا. ذوي العلم.

يْنَ ِمَن  وََكْيفَ  .2 نْػَيا َضرْوَرُة َمْن # َلْواَلُه لَػْم تَػْخرُج الدُّ َتْدُعْو إىَل الدُّ
 34ـِ اْلَعدَ 

 (22)ىذا البيت يقع يف بيت 
ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب اإلستفهاـ ألّف يف 

ىذا البيت وىو "كيف". فخرج  حرؼ اإلستفهاـيذكر ىذا البيت 
ال ّيكن تدعو  وألنّ  خر وىو للتعجبا آعٌت احلقيقي إىل معنىعن ادل

 إىل الدنيا.
ـٌ َتَسّلوا َعْنُو بِاحْلُُلمِ  وََكْيفَ  .7 َقَتُو # قَػْوـٌ نَِيا نْػَيا َحِقيػْ  35يُْدرُِؾ يفْ الدُّ

 (05)ىذا البيت يقع يف بيت 
ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب اإلستفهاـ ألّف يف 

يف معٌت اإلستفهاـ فوىو "كيف" حرؼ اإلستفهاـ يذكرىذا البيت 
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خر ا آادلعٌت األصلى إىل معن خرج عنليس معناه حقيقي فىذا البيت 
 لتحقَت.لوىو 

 36أَبْػرَْأَت َوِصًبا بِاللَّْمِس رَاَحُتُو # َوأَْطَلَقْت أَرِبًا ِمْن رّْبْػَقِة اللََّممِ  َكمْ  .2
 (20)ىذا البيت يقع يف بيت 

ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب اإلستفهاـ ألّف يف 
فخرج اإلستفهاـ من . حرؼ اإلستفهاـ وىو "كم"يذكر ىذا البيت 

 خر وىو خربية.اآمعناه األصلي إىل معنى
ُكلّْ   رََأى َمنػُْهْم يف  َماَذاُىُم اجْلَِباُؿ َفَسْل َعنػُْهْم َمَصاِدَمُهْم #  .1

 .37ُمْصَطَدـِ 
 (137)ىذا البيت يقع يف بيت 

ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب اإلستفهاـ ألّف يف 
اإلستفهاـ وىو"ما" ليستفهم عن حقيقة يت يذكر حرؼ ىذا الب

 خر وىو للمر.اآالشيء. فخرج اإلستفهاـ من معناه األصلي إىل معنى
ْلَت َكِلَماُت اهلِل ِمْن َجَدٍؿ # ِفْيِو  َكمْ  .15 َخَصَم اْلبُػْرَىاُف ِمْن  وََكمْ َجدَّ

 38َخِصمِ 
 (122)ىذا البيت يقع يف بيت 

ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب اإلستفهاـ ألّف يف 
فمعٌت اإلستفهاـ يف .حرؼ اإلستفهاـ وىو "كم" يذكرىذا البيت 
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ا ج عن ادلعٌت اللصلى إىل معنىلكن خر ليس معنا حقيقيا ىذا البيت 
 لتعجب.لخر وىو آ

 أسلوب التمٍّت  1.4
 39الْػَهَوى لَػْم تُرِْؽ َدْمًعا َعَلى طََلٍل # َوالَ أَرِْقَت ِلذِْكِر اْلَباِف َوالَعَلمِ  َلْوالَ  .1

 (0)ىذا البيت يقع يف بيت 
ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب التمٍّت ألّف يف ىذا 

لفظ "لو" لطلب حصوؿ أمر زلبوب مستحيل الوقوع أو يذكر البيت 
 ذا البيت وىو معنا حقيقيا.فمعٌت التّمٌت يف ى بعيده.

 40ُكْنُت أَْعَلُم َأينّْْ َما اَُوقػّْرُُه # َكَتْمُت ِسّراً َبَدا يلْ ِمْنُو بِاْلَكَتمِ   َلوْ  .3
 (10)ىذا البيت يقع يف بيت 

مٍّت ألّف يف ىذا ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب الت
 معنا حقيقيا.. فمعٌت التّمٌت يف ىذا البيت وىو "لو" لفظيذكر البيت 

نْػَيا َضرْوَرُة َمْن # َو  .2 يْنَ ِمَن َلْوالَ َكْيَف َتْدُعْو إىَل الدُّ ُه لَػْم تَػْخرُج الدُّ
 41اْلَعَدـِ 

 (22)ىذا البيت يقع يف بيت 
ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب التمنّػي ألّف يف ىذا 

 فمعٌت التّمٌت يف ىذا البيت وىو معنا حقيقيا. البيت يذكر لفظ "لو".
 42نَا َسَبْت َقْدَرُه آيَاتُُو َعِظًما# َأْحَيا امْسُُو ِحُْتَ يُْدَعى َداَرَس الرَّْممِ  َلوْ  .4
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 (42)ىذا البيت يقع يف بيت 
نّػي ألّف يف ىذا ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب التم

 فمعٌت التّمٌت يف ىذا البيت وىو معنا حقيقيا. "لو". لفظيذكر البيت 
 أسلوب النداء 1.0

يفْ اذْلََوى الُعْذرِْي َمْعِذَرًة # ِمٍتّْْ إِلَْيَك َوَلْو أَْنَصْفَت مَلْ تَػُلمِ  يَا الَِئِميْ  .1
43 

 (1)ىذا البيت يقع يف بيت 
ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب الّنداء ألّف يف ىذا 

ه من فخرج معنا "يا" لنداء البعيد.حرؼ النداء وىو يذكر البيت 
 خر وىو لإلختصاص.ا آادلعٌت احلقيقي إىل معنى

ِم لَِعافُػْوَف َسَحَتُو # َسْعًيا َوفَػْوَؽ ُمتُػْوِف األَيْػُنِق الرُُّسمِ  ياَ َخيػْرَ  .3  44َمْن يَػمَّ
 (150)ىذا البيت يقع يف بيت 

ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب الّنداء ألّف يف ىذا 
ه من فخرج معنا "يا" لنداء البعيد.حرؼ النداء وىو يذكر البيت 

 خر وىو لإلختصاص.ا آادلعٌت احلقيقي إىل معنى
 45اخْلَْلِق َمِلْي َمْن أَُلْوُذِبِو # ِسَواَؾ ِعْنَد ُحُلْوِؿ احْلَاِدِث اْلَعِممِ  يَا َأْكَرـَ  .2

 (103)ىذا البيت يقع يف بيت 
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ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو أسلوب النداء ألّف يف ىذا 
ه من ادلعٌت لنداع البعيد. فخرج معنا حرؼ النداء "يا".يذكر البيت 

 خر وىو لإلختصاص.ا آاحلقيقي إىل معنى
ُمْنَتِقمِ َوَلْن َيِضْيَق َرُسْوَؿ اهلِل َجاُىَك يبْ # ِإَذا اْلَكرمِْيُ َتَلَّى بِ  .4  46امسِْ

  (102)ىذا البيت يقع يف بيت 
حملذوؼ  أسلوب النداء ىذا البيت يسّمى إنشاء طليب وىو

ا ه من ادلعٌت احلقيقي إىل معنىفخرج معنا .وتقديرىا "يا" رسوؿ اهلل
 خر وىو لإلختصاص.آ

 47الَتَػْقَنِطي ِمنػْزَلٍَّة َعُظَمْت # إفَّ اْلَكَبِئَر يفْ اْلُغْفرَاِف َكاللََّممِ  يَا نَػْفسُ  .0
 (100)ىذا البيت يقع يف بيت 

ىذا البيت يسّمى  إنشاء طليب وىو أسلوب النداء ألّف يف ىذا 
ه من ادلعٌت احلقيقي وىو "يا". فخرج معنا حرؼ النداءيذكر البيت 
 لإلختصاص.خر وىو ا آإىل معنى

 
 إنشاء غير طلبي .2

 أسلوب القسم 3.1
 48بِاْلَقَمِر اْلُمْنَشقُّ ِإفَّ َلُو # ِمْن قَػْلِبِو ِنْسَبًة َمبػُْرْوَرَة اْلَقَسمِ  أَْقَسْمتُ  .1

 (70بيت يقع يف بيت س)ىذا ال
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إنشاء غَت طليب وىو أسلوب القسم ألف  ىذا البيت يسّمى
البيت وىو معنا  فمعٌت القسم يف ىذا".يذكر يف ىذا البيت "أقسمت

 حقيقيا.
 أسلوب التعجب 3.3

 49ِبَْلِق نَّيبِّ زَانُُو ُخُلٌق # بِاحلُْْسِن ُمْشَتِمٍل بِاْلِبْشِر ُمتَِّسمِ  ـْ َأْكرَ  .1
 (04)ىذا البيت يقع يف بيت 

 ىذا البيت يسّمى إنشاء غَت طليب وىو أسلوب التعجب
ألّف يف ىذا البيت تبُّت على أكـر  بصيغة "أفعل بػػ" وىو "أكـر بػػػ"

 يف ىذا البيت وىو معنا حقيقيا. تعجبفمعٌت البلق الّنيّب.
 أسلوب الًتجي 3.2

َرِْحََة َريبّْْ ِحُْتَ يَػْقِسُمَها # تَْأيت َعَلى َحَسِب اْلِعْصَياِف يف  َلَعلَّ  .1
 50اْلَقَسمِ 

 (102)ىذا البيت يقع يف بيت 
ىذا البيت يسّمىإنشاء غَت طليب وىو أسلوب الًتجي ألّف يف 

فمعٌت الًتجي يف ىذا البيت  حرؼ الًتجي "لعل".يذكر ىذا البيت 
 وىو معنا حقيقيا.

 يدة الربدة فلخصتصوبعد أف بػحثت الباحثة عن أسلوب اإلنشائية يف ق
وإنشاء غَت  قصيدة تتكوف من إنشاء الطليبيف ىذه ال بأف األسلوب اإلنشائية

منأساليب اإلنشائية.وإنشاء تسعة وثالثوف بيتا من تكوفيف ىذه القصيدة تػالطليب.و 
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مثانية أبيات ومعٌت آخر إثنا الطليب يشمل على األمر ويتكوف من معٌت حقيقي 
 يتكوف من بيتا والنهىوىو لإلرشاد، لإلباحة، للندب، للّتّمى، وللدعاء.  أبيات

لإلرشاد.  كلهاصلى إىل معنا آخر ثالثة أبيات و معٌت حقيقي، وخرج من معناه األ
أبيات مثانية أبيات ومعٌت آخر إثنا يتكوف من معٌت حقيقي واإلستفهاـ 

للتعجب، للتحقَت، للخربية، وللمر. والتمٌت يتكوف من معٌت حقيقي أربعة وىي
و لإلختصاص فقط.وإنشاء أبيات. والنداء يتكوف من معٌت آخر َخسة أبيات وى

غَت طليب تتكوف من ثالثة فقط، وىو أسلوب القسم وأسلوب التعجب وأسلوب 
 الًتجي.



45 

 

 المراجع

 .(5791، )دار ادلعارف مبصر ادلعجم الوسيطيس، نإبراهيم أ
 .مسارغ(-، )مكتبة ومطبوعة، طه فوترارلجُْمْوعجُة مجوجاِلْد وجاجْدِعيَّةْ أبو جعفر الربزجنى، 

)دار الفكر، للطباعة  ادبّيات وانشاء لغة العرب،جواهر األدب يف امحد اذلامشي، 
 .س .والنشر والتوزيع(، د

)دار الكتاب العلمية:   ،علوم البالغة البيان وادلعاين والبديعأمحد مصطفى ادلرغي، 
 (.5353لبنان،  -بريوت

 .، مكتبة مدبويلثالثية الربدة بردة الرسول صلى اهلل عليه وسلمحسن حسني، 

اخلطيب القزويين جالل الدين زلّمد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن زلّمد، 
دار الكتب العلمية (، اإليضاح يف علوم البالغة ادلعاين والبيان والبديع

 (.1002لبـنـان -بريوت
، )ادلكتبة العصرية، جواهر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديعالسيد أمحد اذلامشي، 

 .بريوت(-صيدا
من ، بردة ادلديح، ن محاد الصنهاجي البوصرييشرف الدين زلمد بن سعيد ب
 .منشورات دار البوديلمي

، )حقوق الطبع هالنقد األديب عند العرب أصوله ومناهجطه عبد الرحيم عبد الرب، 
 .م( 5777جامعة األزهر -زلفوظة

)الناشر ادلكتبة ، األساليب اإلنشائية يف النحو العربّ عبد السالم زلمد هارون، 
 .اخلاجنى بالقاهرة



52 

 

 
 

 -ة العربية، بريوت، )دار النهضيف البالغة العربية علم ادلعاينعبد العزيز عتيق، 
 .م( 1007لبنان 

 )احلرمني(. ،البالغة الواضحة، علي اجلارم ومصطفى أمني
، )دار الرتب البديع والعروض-البيان-ادلتقن يف علوم البالغة ادلعاينغريد الشيخ، 

 .(1010لبنان  -فوضة للناشر، بريوتجلامعية، حقوقف الطبع زلا
)دار ادلشرق   ،ادلنجد الوسيط يف العربية ادلعاصرةكميل إسكندار حشيمه، 

 (1002لبنان  -بريوت
، )مجيع احلقوق زلفوضة، علوم البالغة البديع والبيان وادلعاينزلمد امحد قاسم، 

 .(1002لبنان -طرابلس
 



 أ
 

 كلمة الشكر

بسماهللالرمحنالرحيم
ونستعينو حنمده الذي هلل باهللاحلمد ومنونعوذ أنفسنا شرور ومن

منيهدهاهللفالمضللوومنيضللفالىديلو.أشهدأنالسّيئاتأعمالنا
إلوإالاهللوحدهالشريكلووأشهدأنحممدرسولاهلل.أمابعد

تو.ىذهالرسالة،بإذناهللعّزوجّلوىديفقدانتهتالباحثةمنكتابة
بـجامعةو اإلنسانية اآلدبوالعلوم بكلية وأدبـها العربية اللغة إىلقسم قدمتها

الطلبة على املقررة الدراسية مواد من كمادة احلكومية اإلسالمية الرانريى
"يفاللغةالعربيةوأدبـها.S.Humللحصولعلىشهادة"

 الباحثة اختارت لوقد الربدة قصيدة يف اإلنشائية إلماماألساليب
للباحثةا نافعة تكون أن عسى الرسالة هلذه موضوعا بالغية لبوصرييدراسة

خاصةوللقارئنيعامة.
أستاذمشرفنيالكرمنيمهالىالباحثةعفرصةالسعيدة،تقدمويفىذهال

اأوقاتـهمنفقاالذينقداحممدفردوساملاجستريوأستاذرشادىشامىاملاجستري
وأفكارمهايفاالشرافعلىتأليفىذهالرسالةوتكميلهامنالبدايةإىلالنهاية.

 جلميع العميق الشكر وأيضا الباحثةاألساتذة علموا قد الذين الكرام
إرشاداحسنا.وزودوىابـمختلفةالعلومواملعارفالنافعةوارشدوىا
 قسم لرئيس خاصا شكرا الباحثة وجلوتقدم وأدبـها العربية ميعاللغة

و األساتذ كتابةاألساتذة ملساعدة اإلنسانية اآلدابوالعلوم كلية وعميد فيو،
 ىذهالرسالة.



 ب

 

 الـمحبوبنيالباحثةخاصةوتقدم يفإلوالديها تـمامىذهعلىدعائهما
واألخرة. أحسنالثوابيفالدنيا لعلاهلليـجزيهما إىلأصدقاءالرسالة وتقدم

كرمنيالذينساعدوينيفإمتامالرسالة.امل
وأخرياعسىاهللأنيـجعلهانافعةللباحثةخاصةوللقارئنيعامة.حسبنا

العظيمواحلمدهللعمالنصريوالقوةإالباهللالعلياهللونعمالوكيلونعماملوىلون
ربالعلمني.

بنداأتشيو-دارالسالم


نّاالفرياروساد
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لبوصرييإلماماكانموضوعىذهالرسالة"األساليباإلنشائيةيفقصيدةالربدةل
 بالغية(. األ)دراسة ما ىي املسئلة لإلمامساليبوأما الربدة قصيدة يف اإلنشائية

وأماالنتائج.التحليلولباحثةفهومنهجالوصفياوأمامنهجالذيتستعملالبوصريي.
 نوعان القصيدة ىذه يف الباحثة عليها حصلت غريومهااليت وإنشاء الطليب إنشاء

الطليب. مناإلوأما تتكون القصيدة الطليبيفىذه بيتاأسلوباألمرنشاء عشر ،إثنا
النهي أبياتأسلوب مخسة أسلوب أبياتاإلستفهام، التمّنعشرة أسلوب أربعة،

قصيدةتتكونمنيفىذهالإنشاءغريطليب،وأمامخسةأبياتأسلوبالنداءو،أبيات
أسلوبالتعجببيتاأسلوبالقسم بيتا، .بيتاأسلوبالرتجيو، متنوعةوأما معانيها

لإلرشاد،وىيلألمرأخرىىنىلمعىإوبعضهاخرجمنمعناهاألصلحقيقيمنهامعان
 .ىن،للتحقري،للخربية،ولإلختصاصللدعاء،لإلباحة،للندب،للتعجب،للتم
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Penelitian ini berjudul Al-Asalibul Insyaiyah fii Qashidah Burdah lil Imam 

Al-Bushairi (Dirasah Balaghiyah). Permasalahan yang akan dikaji di dalam 

penelitian ini yaitu uslub-uslub Insya’ yang terdapat dalam qashidah ini. Adapun 

metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

analisis deskriptif. Hasil yang didapatkan peneliti dalam qashidah ini yaitu insya’ 

thalabi dan insya’ ghairu thalabi. Insya’ thalabi yang terdapat dalam qashidah ini 

terdiri dari uslubul, uslubul nahyi, uslubul istifham, uslubul tamanni dan uslubun 

nida’.dan insya’ ghairu thalabi yang terdapat dalam qashidah ini terdiri dari 

uslubul qasam, uslubut ta’ajjub dan uslubut taraji. dan makna insya’ dalam 

qashidah ini bermacam-macam diantaranya makna haqiqi dan  sebagiannya keluar 

dari makna asli kepada makna lain yaitu amr, irsyad, do’a, ibahah, nadbi, ta’ajub, 

tamanni, tahqir, khabariyah, dan ikhtishash. 
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