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 مة الشكركل

 بسم ه الرمن الرحيم

احمد ه اّلذى جعل القلم للكتابة والكتابة  احمد ه رب العامن،
سيدا َّمد سلم على نو  ىصلن، للقرائة والقرائة للعبادة والعبادة ه تعاى

نعتز هم اأبوة  صفات وبكمال فتّوة وعلى آله اّلذيناشراف ال اموصوف
 وللّتابعن ي َاسن اأخّوة.

هذ الرسالة حت  إعدادمن  هإذن ه وتوفيق فقد انتهى الباحث
. (باغية دراسة) البوصري لإمام البدة قصيدة ي اخبية اأساليبموضوع 

مادة عة الرانري اإسامية احكومية امجها لكلية اآداب والعلوم اإنسانية وقّدم
ي قسم  S.Humللحصول على شهادة  واد الدراسية امقررة على الطالبمن ام

 اللغة العربية وأدها.

لفضيلة امشرفن ِا  فإن الباحث ي هذا امقام يتقدم خالص شكر
، على راماجست رسناديت أولياء إيفانو اماجستر  رع. الدين نور الدكتور

 هما العفو والعافية، ي الدنيا فيسأل ههذ الرسالة ،  مساعدهما وجهودِا ي
 واآخرة.

علوم الالامعة وعميد كلية اآداب و  ئيسر شكر لال الباحثم كما قد
الذين  واحاضرات احاضرينميع و  ،رئيس قسم اللغة العربية وأدهاو اإنسانية  

سأله تعاى أن جزى هم ي عطائه، ، فيعلمو وأفادو عند إعداد هذ الرسالة
 وأن يرفع درجاهم، إنه ميع جيب.



 ب 
 

إجال لولديه الكري على دعمهم  كما ا يفوت أن يتقدم بفائقا
يسبغ سائا ه جل جاله أن الرسالة  ام هذمإ امادي وامعنوي حَ يسر ه 

عليهما نعمه ظاهرة واطنة، وأن جزيهما عنه خر الزاء، وأن يليهاثواب العافية 
 .ي الدنيا واآخرة
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اأساليب اخبية ي قصيدة البدة لإمام موضوع هذ رسالة هي  

  . وامنهج البحث الذي استخدم الباحث ي هذ الرسالة هو دارسة البوصري
تمعها كما بطريقة وصفية  وهي حليل البياات باغية أو وصف البياات الي 

هي. ي هذا لبحث يريد الباحث أن حلل أشكال اخبي ي قصيدة البدة 
ي بيتا وتتضمن  الكام اخبي  161ي قصيدة البدة  لأمام البوصري.

كاما بثاثة أنواع وهي اإبتدائي، الطلي، واإنكاري    83قصيدة البدة وهي 
. وأما اإنكاري بيتا 20، وأما الطلي يكون بيتا 60يكون  أما اإبتدائي فيه.

ووجد اأغراض ي قصيدة البدة وهي فائدة اخب وازم  اأبيات. 3يكون 
فائدة اإسرحام وإظهار الضعف وإظهار التحسر وإظهار الفخر وإظهار الفرح 



 و 

 

، وأما  بيتا 12والتنشيط والتذكر ما بن امراتب والوعظ. أما فائدة اخب يكون 
اأبيات، وأما إظهار  6اأبيات، وأما اإسرحام يكون  7ازم فائدة يكون 

اأبيات، وأما إظهار  3، وأما وإظهار التحسر يكون  بيتا 11الضعف يكون 
اأبيات، وأما التنشيط  6، وأما إظهار الفرح يكون  بيتا 25الفخر يكون 

اأبيات، وأما الوعظ  4اأبيات، وأما التذكر ما بن امراتب يكون  5يكون 
 اأبيات. 4يكون 



 ف
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 Penelitian ini berjudul Uslub Khabariyyah dalam Qasidah Burdah 
karangan Imam Al-Bushiri (Analisis Balaghah). Dalam penelitian ini dibahas 
bentuk-bentuk kalam khabar yang terdapat di dalam Qasidah Burdah.  Adapun 
metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.  Hasil 
penelitian yang diperoleh, yaitu bahwa Qasidah Burdah yang dikarang oleh Imam 
Bushiri yang keseluruhannya ada 161 bait mengandung 83 bait kalam khabar. 
Dari segi jenis kalam khabar memiliki tiga jenis yaitu ibtida’i, thalabi, dan inkari. 
Jenis kalam khabar yang terdapat dalam Qasidah Burdah yaitu; 60 bait ibtida’i, 
20 bait  thalabi dan 3 bait inkari. Demikan pula dalam kalam khabar memiliki 
beberapa tujuan, yaitu faidatul khabar, lazim faidah, idhharul dha’fi, idhharul 
fakhri, idhharul farahi, idhharul tahassuri, istirham, tansyid, taubih, syamatah, 
tazkir ma baina maratib dan al wa’dhu. Dari beberapa tujuan tersebut yang 
terdapat dalam Qasidah Burdah, yaitu faidatul khabar ada 12 bait, lazim faidah 
ada 7 bait, istirham ada 6 bait, idhharul dha’fi ada 11 bait, idhharul tahassuri ada 
3 bait, idhharul fakri ada 25 bait, idhharul farahi ada 6 bait, tansyid ada 5 bait, 
tazkir ma baina maratib ada 4 bait dan al wa’dhu ada 4 bait. 
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 الباب ااول
 مقدمة

 
 خلفية البحث .أ 

اأدب نوعان شعر ونثر. فالشعر عند احققن من اأداء هو الكام 
الفصيح اموزون امقفي امعب غالبا عن صور اخيال البديع. والنثر ما ليس مرتبطا 

ِا يشركان ي امقومات العامة لأدب اإنشائي، الي من أبرزها . و بوزن وا قافية
 1.الفكرة، والعاطفة، واخيال، والصورة، م اأسلوب

درس فيها قواعد أسلوب اللغة من علوم اللغة العربية ت وعلم الباغة هو أحد
نقسم علم الباغة اى ثاثة علوم هي علم البيان وعلم ي 2العربية ي الكام والكتابة.

والباغة بضعة منها هي أحد جناحن حلق هما ي فهم  .امعاي وعلم البديع
 3.الكتاب الذي أنزله ه بلسان عري مبن، وفهم كام الني صلى ه عليه وسلم

 ي.ومن أبرز الشعراء ي العصر الوسيط: اإمام البوصر 
وقد اشتهر رمه ه بقصائد ي مدح الني صلى ه عليه وسلم. وله ديوان 

حَ تكون البدة هذ القصائد ما )الكواكب الدرية ي مدح خر البية(  ضم فيه
ويرجو  ما تزال مشهورة عند بعض الناس من اأوراد الي تقرأ ي الصباح وامساء

                                                 
 9م(. ص: 1983، )مطبعة الساعدة. ب العري بن البادية واحاضراأدإبراهيم عوضن،  1
2
 38م(، ص. 1991لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بروت ر الباغةجواه، ياهام أمد 

3
 8م( ص. 2011لبنان: دار ابن حزم، -اميسرة، )الطبعة الثانية، بروتعبد العزيز، الباغة  
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أمراضهم كما عرفنا أن البوصري انه كان مريضا فشفى  الناس عند قراءها شفاء من
 ه ها.

بقوة ااسلوب وحسن  ل ي مدائحالما ري ملك كثرإن قصيدة البوصو 
الكام اخبي واإنشائي، ة، وجود امعاي، وأن ي امعاي تبحث عن الصياغ

 هريد أن يبحث الباحث الكام اخبي ي هذ القصيدة من احية انواعفلذلك ي
 .هواغرض

 البحث مشكلة .ب 

 اول الباحث اإحابة عليها فهي:حأما أسئلة البحث الي سوف 

 ؟هذ القصيدةا هي أنواع الكام اخبي ي م .1

 ؟هذ القصيدة ما هي أغراض الكام اخبي ي .2

 ض البحثار أغ .ج 

 حقيقها فهي ما يلي: إىض البحث الي يسعى هذا البحث ار أما أغ
 .هذ القصيدةأنواع الكام اخبي ي معرفة  .1

 .هذ القصيدةأغراض الكام اخبي ي معرفة  .2
 معاي امصطلحات .د 

لّب البحث، يريد الباحث أن يشرح بعض معاّ  قبل الشروع ي
 :امصطلحات الي تتضمنها هذ الرسالة

  :4لفظ امركب امفيد الوضع وأقل ما يتألف من امن.الالكام 

                                                 
4
 27َمد، الكواكب الدرية، )الزء ااول، مصر، مؤسسة الكتب الثقافية، جهول السنة( ص.  
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 اخبي: : معن لغة ما ينقل ويتحدث به قوا أو   من اخب ومعنا
 5ومعه أخبار وأخابر. ،أو قول حتمل الصدق والكذب لذاته ،كتابة

 لقائله إنه صادق فيه أو   اخب ما يصح أن يقالهو  :الكام اخبي
للواقع كان قائله صادقا، وإن كان  ان كان الكام مطابقكاذب، فإ

 6غر مطابق له كان قائله كاذا.

 7عدا.كلمة "قصيدة" ج قصائد : قصيدة من : سبعة أبيات فصا 

  الني َمد صلى ه عليه وسلم  حقصيدة مد قصيدة البدة: هي
َراٍن ِبِذْي َسَلٍم # َمَزْجَت  ذات قافية اميم، ومطلعها: أَِمْن َتذَك ِر ِجيـْ

وقد مي وقد كتبه اإمام البوصري.  َدْمعىا َجَرى ِمْن ُمْقَلٍة ِبَدِم ،
 ب "البدة". البوصر هذ القصيدة

 الدراسات السابقة .ه 

 بدأ حثها، ابد من الباحثالسابقة قبل أن يالباحث إى الدراسات تاج ح
معرفة موضوع البحث، هل موضعها الباحث قد كتب قبلها أو ماهي اموضوعات 

البحوث العلمية الَ كتبها الطلبة ي  الباحث  حثه اأن. وبعد أن قرأالي تتصل ي 
البحوث  حث، وجد الباي قسم اللغة العربية وأدها داب والعلوم اإنسانيةكلية اآ
 تصل ي هذا البحث.العلمية ت

                                                 
، إبراهيم 5  215(، ص. 2011، الزء ااول، )مكتبة الشروق الدولية، امعجم الواسيط مصطفى وغر
6
 153 (، ص:2007كرا، روضة فريس، ا ، )جالباغة الواضحةومصطفى أمن،  علي الارم 

7
 21 (، ص:1997مكتبة اآداب، ، )القاهرة : ميزان الذهب ي صناعة شعر العرب مد اهامي،أالسيد  
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 قصيدة البدة للبوصرى دراسة العروض والقواي، إيروان سام الدين .1
هدفت هذ الرسالة ليعرف بكل ما يتتعلم ي العلم  1999.8

العروض كُبحر الذي يستمل ي قصيدة البدة والزحاف إما مفردا 
عر توجد ي أبيات من ومراكبا والعلل إما اقصا و زادة والضرورة الش

أبيات قصيدة البدة. وليعرف إيضا صحيحا وفاسد الشعر البدة. 
ونتيجة البحث يدل أن  قصيدة البدة لإمام البوصرى يستعمل 
قفية بعض كلمة وكلمة وكلمتن. أما جنس القفية ي كل أبياها يعي 
حرف القفية امطلق أن تستعمل احرف اميم يثبت ي قصيدته. 

حرف القواي اآخر أي "الوصل"، وخركة احرف القواي حركة اجرء و 
الكسرة واسم القوافيها مثل امركب. ويستخدم الباحث ي هذ 

 الرسالة منهج التحليل الوصفي.
ي  2003.9 ،الكام اخبي ي سورة النازعات، أمد حسن الفتاح .2

ان الباحث يستعمل حث تكميلي معرفة وجود الكام هذا البحث 
اخبي ي سورة النازعات، ويبحث ي معن اخب، وانواعه وأغرضه، 
ويستقدم هذا البحث طريقة باغية. وأما طريقة مع امعلومات 

                                                 
8
 ، بندا أتشيه: كلية اآداب وعلوم، قصيدة البدة للبوصرى دراسة العروض والقوايإيروان سام الدين 

 .1999دها جامعة الرانري اإسامية احكومية،اإنسانية، قسم اللغة العربية وأ
9
سورااا: كلية اآداب وعلوم اإنسانية، قسم اللغة ، الكام اخبي ي سورة النازعات، أمد حسن الفتاح 

 .2003العربية وآدها جامعة سونن أمبيل اإسامية احكومية، 
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والبياات احتاجة هذ الرسالة فتعتمد الباحث على طريقة البحث 
 امكتي.

القيم الربية اخلق ي قصيدة البدة لامام ، رادين سوفرمان مستفى .3
هدفت هذ الرسالة  2014.10حث تكميلي،  البصري دراسة أدبية

اى التعرف أن القيم اإسامية أمر مهم وأساس ي اإسام ابد من 
امسلمن أن يتمسكوا ها ي حياهم وإجتماعهم وثقافتهم. أما قوانن 

لطبيعة، وهي تنظم أصحابه لكي اإسام فا تعرض العقل وا
أصحبوا صاحا وجاحا َ الدنيا واأخرة. كل جال مصاح الدنيا 
هناك قيم إسامية. ولذلك قيم اإسامية موافقة لميع اإنسان 
وخاصة لميع امسلمن. أها تعرض العقل والطبيعة. وأها إما 

ماعية الي قد قيما روحية وقيما إنسانية وقيما خلقية وقيما إجت
مسك ها اإنسان حياهم وإجتماعهم وثقافتهم وعبادهم. ويستخدم 
الباحث ي هذ الرسالة منهج التحليل امكتي أن يبسط حث 

 تكميلي.
النهج امتبع  2014.11 ،الكام اخبي ي سورة النساء، مهمة العليا .4

ي هذا البحث هو أسلوب التحليل الباغة، والتحديد ي جال 

                                                 
10

، دراسة أدبية حث تكميليالقيم الربية اخلق ي قصيدة البدة لامام البصري رادين سوفرمان مستفى،  
 .2014سورااا: كلية اآداب وعلوم اإنسانية، قسم اللغة العربية وآدها جامعة سونن أمبيل اإسامية احكومية،

11
: كلية اآداب وعلوم اإنسانية، قسم اللغة العربية سورااا، الكام اخبي ي سورة النساءالعليا، مهمة  

 .2014وآدها جامعة سونن أمبيل اإسامية احكومية،
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ي حن أن حصل عليها امؤلفة ي هذا النقاش: هناك العلوم امعاّ. 
 غرضا من الكام اخبي. 282نوعا من الكام اخبي و  364

وأما طريقة مع امعلومات والبياات احتاجة هذ الرسالة فتعتمد 
 احثة على طريقة البحث امكتي.الب

النهج   2015.12 ،الكام اخبي ي سورة الروم، ذرة النصيحة .5
امتبع ي هذا البحث هو أسلوب التحليل الباغة، والتحديد ي 
جال العلوم امعاّ. ي حن أن حصل عليها امؤلفة ي هذا النقاش: 

. م اخبيغرضا من الكا 76نوعا من الكام اخبي و  76هناك 
وأما طريقة مع امعلومات والبياات احتاجة هذ الرسالة فتعتمد 

 الباحثة على طريقة البحث امكتي.
حال استفاد الباحث من هذ الدراسات طريقة البحث وعملية التعليل و 

. وما ا  الدراسات امعلومات تتعن نتفع الباحث من هذالشاعر الي جعل ي شعر
تتحدث عن دراسة الكام اخبي كل هذ الدراسات م و  . البحث ساعد هذالت

 ي قصيدة البدة لإمام البوصري.

 
 
 

                                                 
12

سورااا: كلية اآداب وعلوم اإنسانية، قسم اللغة العربية ، الكام اخبي ي سورة الروم، ذرة النصيحة 
 .2015وآدها جامعة سونن أمبيل اإسامية احكومية، 
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 منهج البحث .و 

. حث هي طريقة البحث امكتيقة الي سلكها الباحث ي هذا البما الطريأ
اجات وغرها الي ها صلة اموضوع. م وهي مع امعلومات من الكتب و 

ن فيه يشرح عن الكام ة باغية من احية علم امعاي أراسد يستعمل الباحث
قصيدة  وجد يان يفرق بن مال ياخبي واانشائي. ولذلك يسهل للباحث 

عن الذي يتضمن ي تلك م امع فاهمسإمام البوصري حَ تكون قارء و الالبدة ل
 ستر ي البيتعاي امامهو فائدة اخب أو ازم الفائدة او غر ذلك من القصيدة أ

 الي ا مكن بقرء فقط.
حيث أن يطالع لبياات احتاجة هذ الرسالة وأما طريقة مع امعلومات وا

على الكتب الي تتعلق هذ الرسالة. وأما ي كيفية كتابة هذ الرسالة  الباحث
داب اآ اللغة العربية وأدها، بكلية فتعتمد الباحث على الكتاب الذي قرر قسم

 والعلوم اإنسانية جامعة الرانري اإسامية احكومية دار السام هو الكتاب :
Pedoman penulisan skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Ar-Raniry 
Darussalam Banda Aceh, Tahun 2014. 
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 الباب الثاي
 وشعره ترمة اإمام البوصري

 
 حياته ونشأته .أ 

البوصري هو َمد بن سعيد ماد بن عبد ه ابن صنهاج. كان 
أحد أبويه من )أبو صر(، واآخر من )داص( من قرى بي سويف، 
فركبت له منهما نسبة، وقيل: )الداصرى( لكنه اشهر البوصرى، وكان 

 والتصرف، ويباشر الشرقسة ببلبيس.بعاتى صناعة الكتابة 
رى ي والبوصرى شاعر مصرى ظريف من شعراء  القرن السابع 

شعر النكت امستملحة، وله ي شكوى حاله والتذمر من اموظفن قصائد 
لو من ذكاء، وي شعر وصف ، وأحسبه  ا  للحالة ااجتماعية ي عصر

يسرقون الغال، وأهم لوا ذلك من الصادقن، فهو يذكر أن اموظفن كانوا 
ما لبسوا احرير، وا شربوا احمور، وأن من من الكتاب طائفة تنسكت 
وعدت من الزهاد مع أها مأ بطوها السحت، وأكل مال اأيتام، ويذكر 

ياهم بتأويل القرآن واحديث، ويذكر أن أن القضاة خانوا اأمانة، وبرروا خ
ختلفن، فكان امسلمون يقولون: لنا مصر حقوق  امسلمن واأقباط كانوا
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وحن أوى اآخذين، وكان القبط يقولون: حن ملوك مصر، ومن سواا هم 
 1الغاصبون، وكان اليهود يستحلون مال الطوائف أمعن.

تثقف بثقافة العصر، فدرس القرآن الكري، والتحقق جامع الشيخ و 
ديوانه، فدرس العلوم الدينية وما تيسر له عبد الظاهر كما أشار إى ذلك ي 

من علوم اللغة كالنحو والصرف والعروض، واأدب والتاريخ والسرة النبوية. 
اطلع على أسرار التصوف وآدابه وطرقه، وأخذ ذلك عن أي العباس  م

 امرسي الذي خلف أا احسن الشاذ ي طريقته.
ن اأندلسي امتَو سنة منهم أبو  حيا وقد أخذ عن البوصري ماعة

، ا سيما وأنه كان  وما أخذو عنه قده،  735 ا يتجاوز شعر ونوادر
بن أيدينا ما يدل على  جلس ي جامع الظاهر وينشد مدائحه هناك. وليس

أن البوصري قد جلس للتدريس، وعلى ذلك فليس عند تاميذ امعن 
الكري، وا يعد  لتحفيظ القرآن الدقيق امعروف، ولو أنه كان قد فتح كتاا

 ذلك ي امدارس الي نقصدها.
ما يروى عنه أنه كان قصرا حيفا، ما دعا بعض ه شخصيتوأما 

الناس أن يسخروا منه، وهو إزاء ذلك كان يضيق هم ذرعا، ويظهر مقته 
، فيهجو أو يسخر منه. وقد ذهب  وكرهه من يسخر منه أو ينتقد شعر
بعض امؤرخن إى أن البوصري كان مقوا مقته كل الناس حَ زوجته، أما 

                                                 
1
( 2003، )الطبعة: اأوى، مصر، اهينة العامة لقصور الثقافة ة ي اأدب العريامدائح النبويزكى مبارك،  

 189-188ص: 
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أنه ي ذلك نه كان سليط اللسان، ملحا ي السؤال شالناس فكرهو أ
 الزمن.

نشأ البوصري ي أسرة فقرة، ما دفعه إى السعي احثيث وأما عمله 
، فعمل ي كتابه األواح الي توضع شواهد على  طلبا للرزق منذ صغر
القبور، م تقرب إى أهل احكم من أمراء ووزراء بقصد نيل أعطياهم. فمدح 

وغر من أمراء امماليك، وقد اله من ذلك حظ، إا أنه   الشجاعي، سنجر
حاجته الدائمة، خصوصا  كما يقول عنه امقريزي كان كرما. وهذا ما يفسر

وأنه  كان من مسؤوا عن أسرة كبرة العدد. وم تطل فتوجه إى احلة، 
النصارى ، فلقي هناك من الكتاب وال منه رزقا إعانة شهرية ومدح اظرها

ما م يرضه أذ أخروا عنه ماله فهجاهم أيضا. ويعود بعد جهد إى القاهرة 
 ه. 690ليعيد فتح كتابه، واستقر ها إى حن وفاته سنة 

وفق البوصري من امذاهب الدينية موقفا وسطا وأما مذهبه وتوصوفه 
، فلم ير أسا ي أن ينظم القضاء ي مصر أن يكون أربعة قضاة للشافعية

وللحنيفية وللمالكية وللحنابلة، ونظر إى اأمر أنه من اب التوسعة، 
فوقف منهم موقف العداء واهمهم والتيسر على الناس. أما بنو أمية 

إضطهاد بي هاشم وآل البيت، وي الوقت ذاته رفض موقف غاة الشيعة 
لم. وقد عب عن حبه أصحاب الني صلى ه عليه وس ،ي سبهم للصحابة

أما موقفه من الصوفية، فمؤيد هم بل كان ينافح عنهم خضومهم، ويرى أن 
الشاذ قطب الزمان وغوثه وإمامه، ومدح أا العباس امرسي وهو تلميذ 
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، ولكنه مع ذلك م يبلغ مرتبة عالية ي التصوف، ولو أن أثرها  الشاذ
.  2واضح ي شعر

 
 قصيدة الردة .ب 

 الشريفةتسمية القصيدة ب البدة  .1
وإما ميت البدة أن اإمام البوصري رمه ه تعاى بعد أن 
نظمها كما ذكر ي تعليقه بقصد البء من داء الفاج، رأي الني صلى ه 

 عليه وسلم ي منامه فمسح بيد الشريفة عليه، ولفه ي بردته فبئ لوقته.
البءة؛ أن  وقد قال بعض العارفن: اأوى أن يقال هذ القصيدة

 3الناظم برئ ببكتها من الفاله.
وقد أطلق البوصري على هذ القصيدة "البدة" من اب احاكة 
 وامشاكلة للقصيدة الشهرة لكعب بن زهر رضي ه عنه ي مدح رسول ه

صلى ه عليه وسلم، فقد اشتهر أن الني صلى ه عليه وسلم أعطى كعبا 
لقصيدة وقيل: كأنه شبه نفسه بكعب بن زهر، ولكعب بردته حن أنشد ا

 قصيدة )البدة( والي مطلعها:
 (.......)انت سعاد فقلي اليوم متبول...

                                                 
2
)جامعة سونن أمبيل اإسامية  مال امدح ي قصدة البدة لإمام البوصريسي فاطمة الصاحة،  

 9-7( ص: 2016احكومية، سوراا، 
3
)الطبعة : اأوى، مكتبة الفاراي،  الشرح الفريد ي بردة الني احبيبَمد عيد عبد ه يعقوب احسن،  

 9( ص: 2004سورية، 
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حيث أراد البوصري أن تكون له قصيدة حمل اسم قصيدة كعب 
 4وذلك من اب التبك ها.

مدح وقد مي البوصري هذ القصيدة أيضا بــــــ "الكواكب الدرية ي 
خر البية". كما أن هذ البدة إما آخر هو البأة، أن البوصري كما 

ميت كذلك بقصيدة الشدائد؛ وذلك أها  ، وقديزعمون برئ ها من علته
ي زعمهم تقرأ لتفريج الشدائد وتيسر كل أمر عسر. وقد زعم بعض 

وبعضها  شراحها أن لكل بيت من أبياها فائدة؛ فبعضها أمان من الفقر،
 5أمان من الطاعون.

ومع تلك القصيدة "البدة" كانت للبوصر القصائد اأخرى الي ها 
أيضا القيم اأدبية وامواعظ الدينية ي النظر عن احياة والراعة ما وقع من 

 ء.احوادث جري عليه الكباء واأمرا
 خصائص القصيدة البدة .2

لوب وحسن الصياغة، لقد امتاز البوصري ي مدائحه بقوة اأس
وجودة امعاي، ومال التشبيهات. كما قال البوصري ي بردته من اب 

 الثاي التحذير من هوى النفس:
 (مِ طِ فَ نْـ يَـ  هُ مْ طِ فْ تَـ  نْ إِ وَ  اعِ ضَ الرّ  بِّ ى     حُ لَ عَ  بّ شَ  هُ لْ مِ هْ تُـ  نْ إِ  لِ فْ الطِّ كَ   سُ فْ النّـ وَ )

                                                 
4
)الطبعة:  شيخ اإسام الشيخ إبراهيم الباجوري البدة لإمام البوصري شرحعبد الرمن حسن َمود،  

 3( ص: 1993الثانية، مكتبة اآداب، القاهرة، 
5
 197امراجع السابق، زكي مبارك، ص:  
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تركته أمه ويكب ويشيب م يشبه النفس الطفل، فكما أن الطفل إذا 
ينفطم ومتنع،  على حب الرضاع، أما إذا فطمته ومنعته من الرضاع فإنه

فكذلك النفس من تركها تعب من الشهوات تزداد ي تغياها. ومن كبح 
 ماحها ومنعها عن امعاصي امتنعت وأابت إى رها سبحانه وتعاى.

الدينية خاصة  ومن خصائص شعر البوصري إستعماله على العاطفة
على امدائح النبوية، ا سيما العاطفة الدينية  أن أكثر هذ العاطفة يصورها

توجد ي قصيدة البدة واهمرية فضا عن قصائد اأخرى امملؤ على 
العاطفة الدينية واأدبية. ومع ذلك أن شعر ا خلو عن القيم الدبية بقوة 

كما متاز مدائحه حسن إختيار   اأسلوب وحسن الضياغية، ومال الصورة.
 لألفاظ والعبارات، مع إستعماله على أسلوب التورية ي بعض اأحيان.

ا التارخي الذي  لو عن اإ والقوة الروحية ي هذ القصيدة ا 
ري عليه إذ كما روي تلخيصا أن البوصري قد نظم ي مدح رسول ه 

أن أصابه فلج أبطل نصفه ففكر ي صلى ه عليه وسلم واتفق بعد ذلك 
عمل قصيدته البدة فعملها فاستشفع ها إى ه تعاى أن يعافيه وكرر 
إنشدها وبكى ودعى وتوسل م ام فرأى ي منامه الني صلى ه عليه وسلم 
مسح على وحهه بيد امباركة وألقى عليه بردة فانتبه ووجد ي هضة فقام 

 على صحته وعافيته من العلل الفالة.وخرجت من بيته دالة 
وحقيقة أن الرواية هذ دلت على أن للقصيدة البدة قوة روحية 
بوجود توسل الناس ها إى ه تعاى للحصول على مقاصدهم، وقوة أدبية  
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كما أن البوصري يهتم أيضا ي عبارة هذ القصيدة البدة على اأساليب 
 6الباغية.

 

                                                 
6
)جامعة سونن أمبيل اإسامية  ة البدة لإمام البوصرالعناصر اخارجية ي قصيدَمد فاتح الدين،  

 13-12( ص: 2014احكومية سورااا، 



 
 

 الباب الثالث 
 اإطار النظري

 ياخر الكام  التعريف  .أ 

 هى ما يلي:أما تعريف الكام اخبي ختلف بن النجوم، و 

 1ما حتمل الصدق والكذب لذاته. .1

 2ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. .2

الكام الذي حتمل الصدق والكذب، إعتبار كونه جرد كام،  .3
قائله، ودون النظر إى كونه مقرا ما يدل على إثباته دون النظر إى 

حتما، أو نفيه حتما، ومذلوله ا يتوقف على النطق به، ويدخل 
فيه الوعد الوعيد، أهما خبان عما سيفعله صاحب الوعد 

 3والوعيد.

 4ما احتمل الصدق والكذب لذاته أي لذات اخب نفسه. .4

أن كام اخب هو ما حتمل جمعها الباحث ومن ذلك التعريفات 
 الصدق والكذب لذاته مطلقا دون النظر إى قائله ومذلوله وإثباته أو نفيه.

                                                 
1
( ص: 2015)بندا أتشيه، هو سغو فرس،  الباغة التطبيقي البيان امعاي البديع علمفهمي سفيان،  

100 

2
 149( ص: 2008 ،)الطبعة: اأوى، مكتبة اآداب، القاهرةقواعد اللغة العربية حفي اصف وآخرون،  

3
، دار القلم، 1، والطبعة: 1)الزء:  الباغة العربية أسسها وعلومها وفنوهاعبد الرمن حبنك اميداي،  

 167( ص: 1996دمشق، 
4
( ص: 1997)الطبعة: الرابعة، دار الفرقان، إربد،  الباغة فنوها وأفناها علم امعايفضل حسن عباس،  

101 



 
 

 عناصر الكام اخري  .ب 

الكل ملة ركنان أساس امسند إليه و  يان ابد منهما ي تكوينها، ِو
 مسند.
وائبه حو:  (جاء علي)حو: فاعل الفعل التام  :هوفامسند إليه  أما

وأماء اأدوات  (الصدق افع)الذي له خب حو:  أوامبتد (رب أمدضُ )
 (أمسافر أخوك)وفاعل الوصف:  (إن الصادق َبوب)الناسخة حو: 

عول الثاي فوام (ظننت فاطمة قائمة)وامفعول اأول لظن وأخواها حو: 
 .(عليا الصدق افعا أريتُ )وأخواها حو:  أرى

 (الصدق افع)واخب حو:  (جاء علي)هو الفعل حو: فامسند  أماو 
، وأخبار النواسخ  (هل َبوب اجتحدون)و: وامبتداء امستغن عن الب ح

فعول الثاي لظن وأخواها حو: ، وام(إن زيدا قائم)حو:  وكان وظنّ  كإنّ 
أريت عليا )، وامفعول الثالث أرى وأخواها حو: (ظننت فاطمة قائمة)
معن  (هيهات)معن أعجب،  (وي)سم الفعل حو: او  (،لصدق افعاا

 5بعد.

وي الكام البي توكيد، وللتوكيد ي العربية أدوات. وهذ ادوات   
 كما ذكرها النحويون والباغيون هي:

 .(65احج: ) (مٌ يْ حِ رَ  فٌ وْ ؤُ رَ لَ  اسِ لنّ اِ  هَ  نّ )إِ حو ي قوله تعاى:  نّ إِ  .1

                                                 
)الطبعة: الثالثة، دار الكتب العلمية، بروت،  علوم الباغة البيان وامعاي والبديعمصطفى امراغي،  أمد5 

 45( ص: 1993



 
 

 (هِ  نَ مِ  مْ هِ رِ وْ دُ صُ  ِيْ  ةٌ بَ هْ رَ  د  شَ أَ  مْ تُ نْـ بتداء حو ي قوله تعاى: )َأَ ااام  .2
 (13)احشر: 

 مْ هُ نَـ يْـ بَـ  رَ جَ ا شَ مَ يْ فِ  نَ وْ مُ كُ  حَْ َّ حَ  نَ وْ نُـ مِ ؤْ يُـ َا  كَ بِّ رَ  وَ َا قوله تعاى: )فَ  القسم حو .3
 كذلك.(، وقد يكون القسم الباء والتاء  65)النساء: 

 مُ هُ  كَ ئِ لَ وْ أُ وَ  مْ هِِّ رّ  نْ ى مِ دى ى هُ لَ عَ  كَ ئِ لَ وْ قوله تعاى: )أُ  حو ضمر الفصل .4
 (5)البقرة:  (نَ وْ حُ لِ فْ مُ الْ 

 ةى ضَ وْ عُ ا بَـ  مَ اى ثَ رب مَ ضْ يَ  نْ أَ  يْ يِ حْ تَ سْ  يَ َا  هَ  نّ ا الشرطية حو قوله تعاى: )إِ مّ أَ  .5
ا وْ رُ فَ كَ   نَ يْ ذِ ا الّ مّ أَ وَ  مْ هِِّ رَ  نْ مِ  ق  احَْ  هُ نّ أَ  نَ وْ مُ لَ عْ يَـ ا فَـ وْ نُـ آمَ  نَ يْ ذِ ا الّ مّ أَ ا فَ هَ قَـ وْ ا فَـ مَ فَ 
 (.26 )البقرة: اى ثَ ا مَ ذَ هَِ  هُ  ادَ رَ أَ  ااذَ مَ  نَ وْ لُ وْ قُ يَـ فَـ 

ا أَ  حرف .6  (اءُ هَ فَ الس   مُ هُ  مْ هُ نّـ  إِ َا قوله تعاى: )أَ  ا، حومّ  و أَ َا التنبيه، ِو
 كقوله أي صجر:ا بعدها القسم،  مّ أَ (. و 13)البقرة: 

 رُ مْ اْأَ  ُ رُ مْ أَ  يْ ذِ الّ ا وَ يَ حْ أَ وَ  اتَ مَ # أَ  يْ ذِ الّ وَ  كَ حَ ضْ أَ ى وَ كَ بْ أَ  يْ ذِ الّ ا وَ مّ أَ 
 رُ جْ ا الزّ مَ هُ عُ وْ رُ  يَـ ا َا هَ نْـ مِ  ْنِ فَ لِ ى # أَ رَ أَ  نْ أَ  شِ حْ وَ الْ  طُ بِ غْ أَ  ِيْ تْ كَ َر تَـ  دْ قَ لَ 

 احروف الي موها زوائد، وهي: .7

  ِمن  ما فعلتُ )، (ما جاءي من أحد)ستغراقية، حو قولك: اا نْ م
 .(ذنب

  :لستُ (الطامع لستُ )والباء الواقعة ي خب ليس، فكقولك ، 
 .(احاسد



 
 

  :ما إن نصرتُ ) (،أحدا ما إن ظلمتُ (وإن الواقعة بعد ما النافية، حو 
 .(بواجب

  (96()يوسف: رُ يْـ شِ البَ  اءَ جَ  ا أنْ مّ لَ وأن الواقعة بعد ما الظرفية: )فَـ 

 ( :بِ رْ احَْ  ِيْ  مْ هُ نَـ فَ قَ ثْـ ا تَـ مّ إِ فَ  وما الي هي للتوكيد، حو ي قوله تعاى 
ا تدعون إى احق مّ (. كقولك: إِ 57()اأنفال : مْ هُ فَ لْ خَ  نْ مَ  مْ هِِ  دْ رِّ شَ فَ 

ا  مَ اى يْ لِ فاعمل به. وقد أي بعد النكرة مثل قوله تعاى: )قَ 
 ا أعتب احوادث.قليا مَ (، وقولك: 41()احاقة: نَ وْ نُـ مِ ؤْ تُـ 

ا نون التوكيد الثقيلة امشددة امفتوحة، ونون التوكيد 9 . ونوا التوكيد، ِو
 ُ رُ ا آمُ مَ  لْ عَ فْ يَـ  مَْ  نْ ئِ لَ غر امشددة، حو ي قوله تعاى: )وَ  اخفيفة الساكنة

 (.15)العلق:( نَ يْ رِ اغِ الصّ  نَ مِ  نْ نَ وْ كُ يَ لَ وَ  نّ نَ جَ سْ يُ لَ 
 لدار أنتَ  . ا، ا أجيءُ لِّ لذ  ى اِ ضَ رْ . وتكرير النفي، كما تقول: ا، ا أَ 10

 تسكنها.
 6احرص، واما السعادة الرضا. عُ شْ ا الَْ مَّ ا، كقولك: إِ مَّ . وإِ 11

 

 أنواع الكام اخري  .ج 

ينبغي أن يقتصر من من حيث كان قصد امخب خب إفادة امخاطب 
وعلي  7فضل حسن عباسفقال  ، على قدر احاجة حذرا من اللغو الكام

                                                 
6
( ص: 1997)الطبعة: الرابعة، دار الفرقان، إربد،  الباغة فنوها وأفناها علم امعايفضل حسن عباس،  

114-121 



 
 

 10حفي اصفوكذلك  9وأمد مصطفى امراغي 8الارم ومصطفى أمن
 فهي:
الكام اخبي اإبتدائي: كان امخاطب خا الذهن من احكم،  .1

ألقي إليه اخب جردا عن التأكيد، حو: أخوك قادم. الدين امعاملة، 
 احسد داء.

الكام اخبي الطلي: كان امخاطب مرددا فيه، طالبا معرفته حسن  .2
، حو: إن أخاك  قادم، إن الدين امعاملة، إن احسد داء. توكيد

الكام اخبي اإنكار: كان امخاطب منكرا له، وجب توكيد مؤكد  .3
أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة اإنكار، حو: إن أخاك قادم أو 

 أو وه إن أخاك لقادم، وه لقد سافر خالد. إن أخاك لقادم

 أغراض الكام اخري .د 

ه و اآن سيبحث بعد أن يبحث الباحث عن مفهوم الكام اخبي وتقسيم
 ، ِا:ل ي اخبي أن يلقي أحد غرضنصاأ أنّ  الباحث ي أغراضه

فائدة اخبي هي إفادة امخاطب احكم الذي تضمنته الملة، حو:  .1
 حروب امستقبل جوية.

                                                                                                                                          
7
 113نفس امرجع، ص:  

8
)دار امعارف، جهول البلد، جهول  الباغة الواضحة البيان امعاي البديع أمن،علي الارم ومصطفى  

 90السنة( ص: 
9
)الطبعة: الثالثة، دار الكتب العلمية، بروت،  علوم الباغة البيان وامعاي والبديعمصطفى امراغي،  أمد 

 50-49  ( ص:1993
10

 151( ص: 2008)الطبعة: اأوى، مكتبة اآداب، القاهرة، قواعد اللغة العربية حفي اصف وآخرون،  



 
 

ازم الفائدة هي إفادة امخاطب أن امتكلم عام هذا احكم. كما  .2
تقول لشخص أخفى عليك سفر فعلمته من طريق آخر: أنت 

 سافرت أمس.

وقال علي الرم ومصطفى أمن وأمد مصطفى امرغي وفضل حسن عباس، 
 ي:خرى تفهم من السياق"، منها ما أ"قد يلقي اخب أغرض أ

 اإسرحام .1

 حو: إي فقر إى عفو ه وغفرانه
 إظهار الضعف .2

 حو قول أي امنهل عفو بن َلم اخزاعي:
 انِ مَُ رْ  تَـ َى إِ  يْ عِ مَْ  تْ جَ وَ حْ أَ  دْ ا # قَ هَ تَـ غْ لِّ بُـ وَ  ْنَ انِ مَ الثّ  نّ إِ 

 إظهر التحسر .3

 حو قول لبيد بن ربيعة بن مالك:
 بِ رَ جْ اْأَ  دِ لْ جِ كَ   فٍ لْ خَ  ِيْ  تُ يْ قَ بَـ # وَ  مْ هِ افِ نَ كْ أَ  ِيْ  اشُ عَ يُـ  نَ يْ ذِ الّ  بَ هَ ذَ 

 إظهار الفخر .4

 شٍ يْ رَ قُـ  نْ  مِ ّيِ أَ  دَ يْ بَـ الَعَرِب  حُ صَ فْ  أَ اَ حو قال رسول ه: أَ 
 التنشيط .5

 شباب عدة امستقبل، بسواعدهم يبن الوطنحو كأن تقول: ال
 التوبيخ .6

 ت!الشمس طالعحو كما تقول لكثر اأخطاء والعثرات: 



 
 

 إظهر الفرح .7

 نرجو أن تؤي مارها حو كما نقول: هذ اليقظة اإسامية
 الشماته: .8

حو كما يقول امستضعفون ي اأرض: ها هم الظامون يلقون 
 مصارعهم، وها هم اخونة يتساقطون واحدا أثر واحد

 التذكر ما بن امراتب: .9

 رِ رَ  الضّ ِ وْ أُ  رَ يْـ غَ  ْنَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ مِ  نَ وْ دُ اعِ قَ ي الْ وِ تَ سْ  يَ حو قوله تعاى: )َا 
 (95()النساء: مْ هِ سِ فُ نْـ اَ وَ  مْ اهِِ ْموَ أَِ  هِ  لِ يْ بِ سَ  ِيْ  نَ وْ دُ اهِ جَ مُ الْ وَ 
 الوعظ .10

 11(185()آل عمران: تِ وْ مَ الْ  ةُ قَ ائِ ذَ  سٍ فْ نَـ  ل  حو قوله تعاى: )كُ 
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 56-55( ص: 1999)امكتبة العصرية، بروت،  جواهر الباغة ي امعاي والبيان والبديعأمد اهامي،  
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 الباب الرابع
 ري ي قصيدة الردة لإمام البوصريحليل كام اخ

 
حث ي هذا الباب أن يعرض البياات الي قد أوضحها ي اول الباح

رض ي ع ستفيد منها الباحثالباب الثالث م حللها. وأما مراحل الدراسة الي ي
ي قصيدة البدة  وأغراضه البياات فهي مرحلة التعرف على أنواع الكام اخبي

 :أيكما  وهيلإمام البوصري، 
1 

َرٍة ّوَضــنى   َعَلى َخّدْيَك َواْلَعنَــــمِ  ۞     ِمْثَل اْلبَـَهارِ       َوأَثـَْبَت اْلَوْجُد َخّطْي َعبـْ
، وقيل نران أشواق تنشرها راح احبة عند *الوجد : هو احزن بسبب احب

وقوله خطى عبة بفتح العن: أي خطن من الدموع، وقوله  ماع ذكر احبوب.
وضن: عطف على خطى عبة لكن على تقدير مضاف، وقوله مثل البهار إخ 
صفة لكل من خطى العبة والضن مثل البهار ي الصفرة والعنم بفتح العن 
والنون : شخر له أغصان مر، وقيل ورد أمر، واخطان من العبة أمران 

 1زاج الدمع، فاخطان من العبة مثل العنم.امت
خلو من أداة  ؛بتدائيالبيت الثامن من القصيدة، واخب فيه ا هو *هذا البيت

 من اخب:أن امخاطب خا الذهن من احكم. والغرض وذلك التوكيد، 
ر التحسر أّن امخاطب حزن بسبب حب اى رسول ه ويشبهه أثر اإظه

 .ي الصفرةالضن البهار 
 

                                                 
1
 36ص: (1923القاهرة، مكتبة اآداب،  شرح البدة لإمام البوصري )إبراهيم الباجوري، 
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 9، البيت: 2

ب  فََأرَّقِي  ۞  نـََعْم َسَرى طَْيُف َمْن أَْهَوى   لَــــــمِ ِاْأَ  اتِ ذّ يـَْعَرُِض اللّ  َواحُْ
* ما اتضح حال امسؤل ما هو عليه من احب وم يبق له سبيل إى اإنكار أقر 

سار إى ليا واعرف بذلك، و "نعم" حرف إجاب ما سبق، "سرى إى" أي 
أن السرى هو السر ليا. وقوله طيف من أهوى: اي خيال من أحب، و 
"أهوى" مضارع هوي بكسر الواو معن أحب خاف هوى بفتح الواو فإنه 

، يقال عرض اللذات اأم" أي يدفعها اأممعن سقط، وقوله " واحب ي
ن فيه من النوم والتسلي عن إعرضه السهم إذا دفعه به، وامراد اللذات ما كا

 2احبوبن، واأم ما ينشأ عن احب من الوجد.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

 متكلم يضح أنّ   . والغرض فيه فائدة اخبامخاطب خا الذهن من احكم
 امخاظب قد يعرض احب لصاخبه بينه وبن اللذات احب وأخر اأم.

 11، البيت: 3
 َشاِة َوَا َداِئْي ِمُْنَحِســمِ ۞     َعِن اْلوُ   َتِرٍ   َاِسرِّْي ِمُسْ  َعَدْتَك َحـــالِـيَ 

: ا أراك ه  ، كما يقول الشخص لغر *عدتك حا إخ: أي جاوزتك حا
، وحتمل أيضا أها خبية، وعليه فامراد اإخبار أنه جاوزته حاله. وقوله "  حا
، والوشاة:  ا سرى مستر عن الوشاة" : السر: ما يكتمه الشخص عن غر

يزينه ويزخرفه وب، أي مع واش، وهو الذي يشي احديث بن احب واحب

                                                 
2
 37نفس امراجع ص:  
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أجل اإفساد بينهما. قوله: وا دائي منحسم: أي وا دائي احاصل بسبب 
 3احب منقطع بوصل احبوب ومؤانسته.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
 تكلم حزنم أنّ  . والغرض فيه إظهار التحسرامخاطب خا الذهن من احكم

 بسبب احب منقطع بوصل احبوب ومؤانسته.
 12البيت: ،4

 َعِن الُعّذاِل ِي َصَممِ  ُمِحبّ الْ  نّ إ  ْن ّلْسُت َأْمَُعُه  ۞ََّْضَتِي الن ْصَح َلكِ 
*"َضتي النصح" إخ أي: أخلصت  النصح، وقوله : "لكن لست أمعه" 
امنفي إما هو ماع القبول، وإا فقد يسمعه، وقوله : " إن احب" إخ تعليل 
لقوله لكن لست أمعه، وقوله: " عن العذال: أي عن نصحهم، والعذال مع 

فوق الوقر )قال عاذل، وهو الائم ي احب، والصمم: ضعف ي قوة السمع، 
ثقل ي اأذن، أو  –ي القاموس احيط: الوقر بفتح الواو وسكون القاف 

ذهاب ذهاب السمع كله(، ودون الطرش، ودون الصنج ) بفتح الصاد والنون: 
حاسة السمع (، ولذلك قال الثعالي : " يقال ي أذنه وقر، فإن زاد فهو صمم، 

 4.الرعد فهو صنج " فإن زاد فهو طرش، فإن زاد حَ ا يسمع
هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت

متكلم يضح  أنّ  والغرض فيه الوعظ "إّن، أن امخاطب مردد ي احكم.
 ن يسمع نصحة بسبب مأ قلبه حبه.للمخاتب أنه ا يستطع أ

  

                                                 
3
 38-37نفس امراجع ص:  

4
 38نفس امراجع ص:  
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 14البيت:  ،5
 ۞     َوالّشْيُب أَبـَْعُد ِي ُنْصِح َعِن التـ َهمِ     ْيِب ِي َعَذلِ شّ ِإِّّ اتـَّهْمُت َنِصْيَح ال

*فكأن السائل قال له: كيف تتهمي ي العذل ؟ فقال له: إي اهمت إخ، أي 
فإذا اهمت نصيح الشيب ي عذله علي ي اهوى، واحال أن الشيب أبعد عن 

عن التهم ي النصح، بل من التهم ي النصح، فكيف العاذل الذي ليس أبعد 
شيبا اصحا، وإما كان الشيب  شأنه أن يتهم فيه؟ "نصيح الشيب" أي

اصحا؛ أنه يدل على قرب اأجل وحصول اموت اموجب لرك دواعي 
الشباب واشتغال العبد ما يقربه موا زلفى. وقوله: "فعذل" متعلق اهمت أي 

الشباب، وقوله: "والشيب أبعد ي نصح اهمته ي لومه علي ي اهوى ودواعي 
 5عن التهم" : أي واحال أن الشيب أبعد عن التهم ي النصح.

هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت
متكلم  فيه إظهار الضعف أنّ  الغرضو  "إّي، أن امخاطب مردد ي احكم.

وت اموجب لرك دواعي الشباب واشتغال قرب اأجل وحصول امُضِعف ب
 العبد ما يقربه موا زلفى.

 14البيت:  ،6
 مِ رَ ْيِب َواهَْ ِمْن َجْهِلَها بَِنِذيِر الشّ   َعَظْت    ۞ وِء َما اتّـ ْـ ِالس   اَرِيْ فَِإّن أَمّ 

تعليل للبيت قبله. واأمارة من أنواع النفس، وهي الي أمر  *هذا البيت*
امخالفة، فا يوج ها طمع إا فعلته، وا برزت ها شهوة إا قضتها، ومنها 

لسابقة  اللوامة: وهي الي ترجع اللوم على صاحبها كثرا عند الوقوع ي امعصية
وللتصديق بوعد ه، فهي القضاء، ومنها امطمئنة: وهي الي اطمأنت لإمان 

                                                 
5
 38نفس امراجع ص:  
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دائما موفقة للطاعة، مصدقة بلقاء ه تعاى. السوء : القبيح. وقوله "ما 
اتعظت" خب إن، أي ما قبلت الوعظ، فيكون مصدرا، أو معن امنذر، فيكون 

 6اسم فاعل.
هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت
متكلم يشرح أن  فيه الوعظ أنّ  الغرضو  خاطب مردد ي احكم."إّن، أن ام

 أمرة م تقبل من النصيحة.
 

 15البيت: ،7

ََُْتِشمِ   ِمْيِل ِقَرى  ۞ َا أََعّدْت ِمَن الِفْعِل الَْ وَ  َر   َضْيٍف أََمّ ِبَرْأِسي َغيـْ
وقوله: "من الفعل *قوله "وا أعدت" إخ أي نفسه اأمارة، واإعداد: التهيئة، 
ف: إكرامه؛ أنه  الميل" أي من اأعمال الصاحة. وقرى الضيف بكسر القا

شبه الشيب الضيف، ي طرو على الشخص بعد أن م يكن. وقوله أم بتشديد 
اميم: معن نزل، وقوله برأسي: أي ي رأسي، فالباء معن ي، وقوله غر َتسم: 

 7زل ا يرحل إا اموت.أي غر مستحي، فالشيب إذا ن
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

نفس  فيه إظهار الضعف أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 اأمأرة منع بعمل الصاحة.

 19البيت: ،8
َفِطمِ   ِإْن تـُْهِمْلُه َشّب َعَلى ۞ِل فْ ْفُس َكالطِّ َوالنّـ   ُحبِّ الّرَضاِع َوِإْن تـَْفِطْمُه يـَنـْ

                                                 
6
 39نفس امراجع ص:  

7
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*كالطفل: شبه النفس الطفل، فكما أن الطفل إن تركته على ما ألفه من 
الرضاع دام على حبه، وإن منعته عنه امتنع، كما ذكر بقوله: "إن همله" إخ،  
كذلك النفس إن تركتها على ما ألفته من امعاصي دامت على حبه، وإن 

عنه امتنعت. وقوله "شب على" أي كب، وقوله "وإن تفطمه" فطمت منعتها 
امرأة الرضيع فطما من اب ضرب: فصلته عن الرضاع، فهي فاطمة، والرضيع 

 8فطيم.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

عل ن والغرض فيه الوعظ أنّ  امخاطب خا الذهن من احكم. فس السيئة 
 صاحبه بقيا ي الظلم إن م منعه كما الطفل يرضع من أمه دواما.

 27البيت:  ،9

 ِلِذي ُعُقمِ  ۞     لََقْد َنَسْبُت بِِه َنْساى  ِمْن قـَْوٍل ِبَاَعَمــٍل     َأْستَـْغِفُر اّلَ 
بقوله، وقد قال قوله "أستغفر ه إخ" ما كان امصنف معرفا أنه غر عامل *

( استغفر من ذلك. 3تعاى: كب مقتا عند ه أن تقولوا ما ا تفعلون )الصف: 
وقوله "لقد نسبت به نسا لذي عقم" أي لقد نسبت هذا القول بسا، وهو 

 9الذرية، لشخص صاحب عقم بضم القاف، وهو الذي ا يولد مثله.
لوجود مؤكدين أو أكثر وهي هو من نوع الكام اخبي اإنكاري  *هذا البيت

متكلم  فيه اإسرحام أنّ  الغرضو  " "الام و قد" أن امخاطب منكرا له.
 طلب الرمة من ه لعفو كل ذنوبه من قول و فعل.
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 28البيت:  ،10

َر ل    َلَك اْسَتِقمِ  َوَما اْستَـَقْمُت َفَما قـَْوِ    ِكْن َما ائْـَتَمْرُت بِِه     ۞أََمْرُتَك اْخَيـْ
"أمرتك اخر إخ" ومراد اأمر ما يشمل النهي. واخر: ما له عاقبة  *وقوله

َمودة. وقوله "لكن ما ائتمرت به" أي لكن ما عملت به. وقوله: "وما 
استقمت" أي بفعل امأمورات وترك امنهيات. وقوله "فما قو لك استقم" أي 

معن النفي، أي  فما مرة قو لك استقم حيث م أستقم؟ واإستفهام إنكاري
 10ا مرة له وا فائدة له.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
متكلم  فيه إظهار الضعف أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

.  أضغف إستقامة من قوله وفعله، أمر امعروف ولكن نفسه م يعمل ما أمر
 29يت: الب ،11

 َوَا تـََزوّ 
َ
 ِسَوى فـَْرٍض َوَمْ َأُصمِ  َمْ ُأَصلِّ ۞     وَ   ْوِت َاِفلَــةى    ْدُت قـَْبَل ام

امراد التزود هنا العمل، وإما عب التزود نظرا لكون اموت سفرا طويا َتوا *
فإن على اأهوال وامشاق، والسفر امذكور يناسبه التزود، قال تعاى: وتزودوا 

(، وقوله "افلة" أي مستقلة عن الغرض، وقد 198خر الزاد التقوى )البقرة: 
اشتهر أن النافلة جب ها ما نقص من الفرائض. وقوله "وم أصل سوى فرض وم 
أصم" إما خص الصاة والصوم الذكر؛ أهما َض عبادة بدنية، وإما سكت 

الفرض ويصوم الفرض إما هو  يعن اإمان أنه ا يتنفل به وأن الذي يصل
 11امؤمن، ا الكافر، فلذلك م يذكر اإمان أنه ابت ي قلبه واحمد ه.
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هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
ما يفعل  فيه إظهار الضعف أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 ما فعل ني صلى ه عليه وسلم من افلة وغر ذلك. متكلم م يصل إى كل
 30البيت:  ،12

ُ الض    ْن َأْحَيا الّظَاَم ِإى    َة مَ ظََلْمُت ُسنّ   ِمْن َوَرمِ  رّ ۞     َأِن اْشَتَكْت َقَدَما
لص للشروع ي امقصود، وهو مدحه صلى * قوله "ظلمت سنة من إخ" هذا 

والسنة: لغة الطريقة، وشرعا الطريقة امسلوكة ي الدين من غر ه عليه وسلم ، 
افرض وا وجوب، و "من" واقعة على الني، وهو نبينا صلى ه عليه وسلم. 
وقوله "أحيا الظام" أي أار الليل امظلم الصاة، وقوله: "إى أن اشتكت 

احاصل هما من  قدما الضر من ورم"، واشتكاء القدمن كناية عن شدة اأم 
وجه امبالغة. والورم: ازداد احجم على غر اقتضاء طبيعي،  كثرة القيام، على

، فقيل له:  وقد روي امغرة أنه قام صلى ه عليه وسلم حَ تورمت قدما
أتتكلف هذا وقد غفر ه لك ما تقدم من ذنبك وما أخر؟ قال: "أفا أكون 

 12عبدا شكورا؟.
ن نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن هو م *هذا البيت

ما يفعل  فيه إظهار الضعف أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 متكلم م يصل إى كل ما فعل ني صلى ه عليه وسلم من افلة وغر ذلك.

 31البيت:  ،13
ُ َوَطو ى     ِمْن  َوَشدّ   َدمِ اأَ احَِْجارَِة َكْشحىا ُمتـَْرَف ۞     َحَْت  َسَغٍب َأْحَشاَء
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*الشد: العصب والربط، والسغب: الوع، و "من" الداخلة عليه للتعليل، 
واأحشاء مع خشى، وهو كما ي الصحاح ما انضمت عليه الضلوع، وقيل: 

د القلب، وقيل: اأمعاء، وفائدة هذا الشد انضمام اأحشاء على امعدة، فتخم
احرارة بعض مود، وقد روي الشد مسلم عن أنس قال "جئت رسول ه صلى 
ه عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه حدثهم، وقد عصب بطنه 
بعصابة، قالوا: من الوع وقوله "وطوى حت احجارة كشحا مرف اأدم" 

 13: اللد.الطي: اللف، والكشح: اخاصرة، وامرف: الناعم من الرف، واأدم
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

متكلم يصور  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
دفع اهوا وقوة عبادته إى ه وم يشعر ني صلى ه عليه وسلم كيفة الني من 

 متعب.
 32البيت:  ،14

 َعْن نـَْفِسِه فََأرَاَها أَّمَا َمَمِ    ْن َذَهٍب   ۞ مِ  َورَاَوَدْتُه اْلَِباُل الش م  
: أي طلب منه أن  *قوله "وراودته البال إخ"، امراودة: امطالبة، يقال وراود
، وإسناد امراودة للجبال جاز، وامقصود جبال مكة، كما تدل  يكون على مراد

لصحيحة؛ إذ روي أن جبيل عليه السام نزل عليه صل ه عليه اأحاديث ا
عليه وسلم فقال له: إن ه يقرئك السام، ويقول لك: أحب أن تكون لك 
هذ البال ذهبا وفضة، تكون معك حيثما كنت؟ فأطرق صلى ه عليه وسلم 
ساعة، م قال: ا جبيل إن الدنيا دار من ا دار له ومال من ا مال له، 
جمعها من ا عقل له )روا اإمام أمد، والبيهقي عن السيدة عائشة والبيهقي 
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فقال له جبيل: ثبتك ه القول الثابت. وقوله عن عبد ه بن مسعود موقوفا( 
الشم: أي امرتفعة وهي مع أشم. وقوله "عن نفسه" أي من أجل نفسه، وقوله 

 14مم، أي مما عظيما."فأراها أما مم": أي فأراها مما أما 
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

متكلم يشرح  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 أن الني يعرض ماا كثر يعطيه جبيل إليه بقلب سليم.

 33البيت:  ،15
 ُ َها َضُروْ َوَأّكَدْت ُزْهَد  ِإّن الَضُرورََة َا تـَْعُدْو َعلَى اْلِعَصمِ  رَتُُه  ۞ ِفيـْ

*قوله: وأكدت زهد فيها إخ التأكيد: التقوية، والزهد: ترك الشيء وقلة الرغبة 
تكون من ذهب، والضرورة: شدة  فيه، والضمر اجرور بفي راجع للجبال الي
تعليل. وقوله: ا تعدو على العصم: احاجة. وقوله: إن الضرورة إخ مستأنف أو 

أي ا تتعدى عليها، يقال عدا عليه أي تعدي عليه، وي كامه حذف 
مضاف؛ أي على ذوي العصم أي امعصومن، وهم اأنبياء عليهم الصاة 

 15والسام.
هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت

متكلم يعظ  فيه الوعظ أنّ  الغرضو  ردد ي احكم."إّن، أن امخاطب م
خاطب  أن ماا ا ينفع إلينا فلذلك ا تبيع عرض نفس مال الصغر من 

 الدنيا.
 36البيت:  ،16
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 َنا ْاآِمُر الّناِهي َفَا َأَحٌد  ۞     أَبـَّر ِيْ قـَْوِل َا ِمْنُه َوَا نـََعمِ نَِبيـ  
ي نبينا لتشريف امضاف إليه، وقوله "اآمر الناهي"  *قوله: نبينا إخ، اإضافة

أي عن ه تعاى، وقوله "فا أحد أبر ي قول ا منه وا نعم" أي إذا أمر 
 16وهي، فا أحد أصدق منه ي اأمر والنهي.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
ا أحد أخر  أنّ  فيه ازم الفائدة الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 من الرسول ه صلى ه عليه وسلم.
 37البيت:  ،17

ْهَواِل ُمْقَتحَ ْوٍل هَ  ۞     ِلُكلِّ   اّلِذْي تـُْرَجى َشَفاَعُتُه   ُهَو اْحَِبْيبُ   مِ ِمَن اْأِ
، أو لبنينا. وهو احبيب: أي ه أو أمته *قوله "هو احبيب" الضمر راجع حمد

بوب ها.  أنه أعظم َب ه، وأفضل خبوب له، وهو أيضا َب أمته، َو
وقوله "الذي ترخى شفاعته لكل هول من اأهوال مقتحم" أي الذي تتوقع 

اخر للغر عند كل هول، واهول: هو اأمر امخوف. وله شفاعته، ةهي طلب 
صلى ه عليه وسلم شفاعات، منها شفاعته ي فصل القضاء حن يتمن الناس 
اإصراف من احشر ولو للنار، لشدة اهول، وهذ هي الشفاعة العظمى، 
 وتسمى امقام احمود؛ أنه حمد عليها اأولون واآخرون، وهي ختصة به

ماعة النة  صلى ه عليه وسلم، ومنها شفاعة صلى ه عليه وسلم ي دخول
بغر حساب. ومنها شفاعة صلى ه عليه وسلم ي ماعة استحقوا النار، ا 
يدخلوها، بل يدخلون النة، ومنها شفاعة صلى ه عليه وسلم ي ماعة 

ى ه عليه وسلم، بل دخلوا النار أن خرجوا منها، وهذ غر ختصة به صل
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تكون لغر أيضا، ومنها شفاعة صلى ه عليه وسلم ي رفع درجات أاس ي 
فيف العذاب عن بعض  النة، ومنها شفاعة صلى ه عليه وسلم ي 

 17ر.الكفا
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

كل خلوق   فيه ازم الفائدة أنّ  الغرضو  كم.امخاطب خا الذهن من اح
 يرجوا شفاعة الني قطعا.

 38البيت:  ،18

َ ِه فَاْلُمْسَتْمِسُكوَن بِِه       ۞     ُمْسَتْمِسُكوَن ِحَْبٍل َغْرِ ُمنـَْفِصمِ   َدَعا ِإ
قوله "دعا إى ه إخ" أي دعا إى دين ه، وقوله "فامستمسكون به *

" : امراد من احبل السبب، كما هو أحد مستمسكون حبل غر منفصم
 18إطاقيه، والفصم الفاء: القطع من غر إابة.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
م ينكر أن  فيه ازم الفائدة أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 الني أمر الناس إى مرضة ه.
 39البيت:  ،19

 ۞     َوَمْ يَُدانُـــــــــْوُ ِي ِعْلٍم َواَ َكَرمِ    ِي َخْلٍق ّوِيْ ُخُلٍق  فَاَق الّنِبيْنَ 
قوله: "فاق النبين إخ" أي زاد صلى ه عليه وسلم على النبين. "ي خلق" *

الام: هو الصورة والشكل، وي خلق بضمهما: وهو ما  بفتح اخاء وسكون
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طبع عليه اإنسان من اخصال احميدة؛ كالعلم، واحياء، والود، والشفقة، 
 19واحلم، والعدل، والعفة، وأمثال ذلك.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
يضح امتكلم  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

اخصال احميدة؛ كالعلم، واحياء، والود، أفضل الني َمد على اأنبياء من 
 والشفقة، واحلم، والعدل، والعفة، وأمثال ذلك.

 40البيت:  ،20

 َرْشفىا ِمَن الدِّيَِ ْرفىا ِمَن الَبْحِر َأْو غ ِه ُمْلَتِمٌس  ۞  وَُكل ـــــُهْم ِمْن َرُسولِ 
رسول ه: هو سيدا َمد صلى ه عليه وسلم، وامراد من قوله ملتمس: *

" : اي حال كون بعض آخذ. وقوله "غرفا من البحر أو رشفا من الدي
املتمسن مغرفا من البحر، وبعضهم مرتشفا من الدي، والغرف: مصدر غرف 

ع دمة وهي امطر الدائم يوما وليلة من معن أخذ، والرشف: امص. والدي: م
مطر يدوم ي  –الكسر  –غر رعد )مع دمة، قال ي القاموس: والدمة 

سكون با رعد وبرق(، وامراد من البحر والدي هنا علمه وحلمه صلى ه عليه 
 20وسلم.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
كل اأنبياء  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 يلتمسون من رسول ه.
 41البيت:  ،21

                                                 
19

 48نفس امراجع ص:  
20

 48نفس امراجع ص:  



35 
 

 َكمِ ْلِعْلِم أَْو ِمْن َشْكَلِة احِْ َوَواِقُفوَن َلَديْـــــــــــــــــِه ِعْنَد َحدِِّهِم         ۞     ِمْن نـُْقطَِة ا
عند حدهم: أهم ابتون عند صلى ه عليه وسلم ي معن كوهم واقفن لديه *

العلم واحكم عند احد الذي حد هم من ذلك فا يتجوزونه. وقوله "من نقطة 
العلم أو من شكله احكم" بيان حدهم، وامراد من العلم واحكم علم الرسول 

ا قيل: امراد هما علم ه وحكمه، وإموحكمه كما قال بعض الشارخن، و 
خص النقطة العلم والشكلة احكم أن النقطة ميز احروف امشتبهة الصور، 
والعلم خاصته التميز، والشكلة ها يضاف احكم لصاحبه مع زوال اللبس 
وااختال، واحكمة فائدها وضع الشيء ي امكان الذي يستحقه على أكمال 

 21وجه لئا ختل النظام.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

متكلم يضح  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
نقطة أكمال الني َمد صلى ه عليه وسلم حَ قاموا سائر اأنبياء لرجوا 

 العلم أو من شكله احكم من رسول ه صلى ه عليه وسلم.
 42البيت:  ،22

ُ َحِبيـْـــــــــــــبىا بَــارُِئ الّنَسمِ  ُ َوُصـــــــْورَتُُه         ۞     ُمّ اْصطََفا  فـَْهَو الذِّْي َمّ َمْعَنا
: أي كمااته الباطنية من اخلق، وامراد بصورته: صفاته الظاهرية، وقوله: * معنا

اختارهحبيبا خالق اخلق، والنسم بفتح م اصطفا حبيبا ارئ النسم، أي م 
 22النون امشددة: مع نسمة بفتحات، وهي اإنسان.
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هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
ختار ه  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 تعاى رسول ه من ميع العام. 
 43البيت:  ،23

َــــــاِسِنِه        ُمنَـّزٌ َعْن َشرِيكٍ  ََ َقِسمِ  ِيْ  ُر ُمنـْ ْسِن ِفِيِه َغيـْ  ۞     َفَجْوَهُر احُْ
إخ. وقوله عن شريك : أي عن كل شريك. قوله "منز إخ" أي وهو منز *

وقوله "ي َاسنه" أي صورة ومعن، وقوله "فجوهر احسن" إخ: امراد من 
جوهر احسن ذاته وحقيقته، وقوله "فيه" أي الكائن فيه، وقوله: "غر منقسم" 
أي بينه وبن غر اختصاصه به، خاف يوسف عليه السام فإنه أعطي شطر 

 23احسن.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

اختصاص  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 .رسول ه على غر

 46البيت:  ،24

 َفْضَل َرُسـوِل اّلِ لَْيَس َلُه       ۞     َحٌد فـَيُـْعِرَب َعْنُه نَـــــــــــــــاِطٌق بَِفـــــمِ  فَِإنّ 
تعليل للبيت قبله، فكأنه قال: ا فضل رسول ه إخ، وقوله "ليس  هذا البيت*

حد" أي ليس له غاية ومنتهى. وقوله يعرب: أي يفصح، ومعن "اطق" له 
 24متكلم.
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هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت
متكلم  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  "إّن، أن امخاطب مردد ي احكم.

 ه عليه وسلم.يضح أكمال وأفضل صلى 
 48البيت:  ،25

َنا فـََلْم نـَْرتَـْب َوَمْ هَِمْ   مَْ َمَْتِحّنا ِمَا تـَْعَيا اْلُعُقـــْوُل بِِه        ۞     ِحْرصىا َعَليـْ
*قوله "م متحنا إخ" أي م خبا بشيء تعجز عنه عقولنا، بل أتى احنيفية 

اإهتداء  الواضحة، فاإمتحان: اإختبار، تبعا: العي اأمر: العجز عنه، وعدم
، لوجهه. حرصا: احرص على الشيء : شدة الرغبة فيه، واإرتياب: الشك

 25واهيام: التحر.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

ا يكلف الني  فيه فائدة اخب أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 ى أمته إا وسعها.صلى ه عليه وسلم عل

 
 49البيت:  ،26

ُ فـََلْيَس يـُر ى     ۞     َأْعَيا الَور ى فـَْهَم َمْعنَ  َفِحمِ ِي اا َر ُمنـْ  ْلُقْرِب َواْلبُـْعِد ِفيـــــــِه َغيـْ
* " قوله "أعيا الورى" إخ، اإعياء: اإعجاز، والورى: اخلق. وقوله "فهم معنا

وسلم. ويرى البناء للمفعول، وهو بصرية. و أي إدراك حقيقته صلى ه عليه 
"ي" معن عن وامنفحم: العاجز. وحاصل امعن أنه أعجز اخلق فهم حقيقته 

                                                 
25

 51  امراجع ص:نفس  



38 
 

فليس يبصر شخص غر عاجز عنه ي القرب والبعد منه صلى ه عليه 
 26.وسلم

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
أعجز اخلق  أنّ  فيه إظهار الضعف الغرضو  اطب خا الذهن من احكم.امخ

فهم حقيقته فليس يبصر شخص غر عاجز عنه ي القرب والبعد منه صلى ه 
 عليه وسلم.

 50البيت:  ،27

نَـْنِ ِمْن بـُُعٍد    ۞  َكالّشْمِس َتْظهَ   ِمْن أََممِ ْرَف َصِغيــْــــــــــــةى َوُتِكل  الطّ   ُر لِْلَعيـْ
قوله "كالشمس إخ" أي هو كالشمس إخ، وامقصود تشبيهه صلى ه عليه *

، وقوله: وسلم الشمس ي أنه ا خاطب كنهه وحقيقته ي حالي القرب والبعد
"وتكل الطرف" أي وتعيي البصر وتضعفه لقوة شعاع نورها، وقوله "من أمم" 

 27القرب.أي ي حالة القرب، واأمم بفتح اهمزة: 
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

ه يضعف أنّ  فيه إظهار الضعف الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
.عن الناس إى نظر رسول ه   لقوة شعاع نور

 52البيت:  ،28

َلُغ اْلِعْلِم ِفْيــ  ُه َخْيـــــــــــُر َخْلِق الِّ ُكلِِّهمِ ۞     َوأَنّ     ـــــــــِه أَنُّه َبَشٌر َفَمبـْ
ما يبلغه علم الناس ي حقه صلى ه عليه وسلم: أنه بشر، ا إله وا ملك، *

وأنه خر خلوقات ه كلهم إنسا وجنا وملكا وغرهم. والبشر: إسم لبي آدم، 
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ه "أخر" حذفت منه موا بذلك لبدو بشرهم، وهي ظاهر اللد. وخر: أصل
 28اهمزة لكثرة اإستعمال. واخلق: معن امخلوقات.

هذا البيت هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *
متكلم يضح  فيه التنشيط أنّ  الغرضو  ."إّن، أن امخاطب مردد ي احكم

أّن رسول ه بشر مثلنا ولو كان عبادته أفضل من غر خلوق بل  للمخاطب
م تيئس ي ميع هو اإنسان. فإنّه أكل ويشرب ومشي ي أسواق. فلذلك 

 اأمر.
 53البيت:  ،29

 فَِإّمَا اّتَصَلْت ِمْن نُـــــــــوِرِِ ِهِمِ    ى الر ْسُل اْلِكرَاُم ِهَا   ۞وَُكل  أ ٍي أَتَ 
وله "وكل آي أتى إخ"، مع آية معن امعجزة، والرسل: مع رسول، والكرام: *ق

مع كري، وامراد بنور معجزاته، ويصح مله على النور احمدي الذي هو أصل 
 29امخلوقات كلها.

هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت
معجزة كل   فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  "إّن، أن امخاطب مردد ي احكم.

 الرسل ينشأ من النور احمدي.
 54البيت:  ،30

 يُْظِهْرَن أَنـَْواُرهاَ لِلنّـاِس ِيْ الظ َلمِ   ْضٍل ُهْم َكَواِكبُــــَها    ۞  فَِإنُّه َمُْس فَ 
*أي فإنه كالشمس ي الفضل، وقوله: "هم كواكبها" أي الرسل كواكب 
الشمس، أي مثل كواكبها، وكما أن الشمس إذا بدت م يبق أثر للكواكب، 
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فكذلك شريعته صلى ه عليه وسلم ما بدت نسخت غرها من سائر 
 30الشرائع.

هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  ت*هذا البي
ه صلى ه فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  "إّن، أن امخاطب مردد ي احكم.
 عليه وسلم أفضل على سائر اأنبياء.

 56البيت:  ،31

َمِ   ٍف َوالَبْدِر ِي َشَرٍف   ۞  َكالّزْهِر ِيْ تـَرَ   َوالَبْحِر ِي َكَرٍم َوالّدْهِر ِي ِِ
: بفتح التاء والراء: النعومة، والبدر: هو *الزهر: نور النبات بفتح النون، والرف

القمر ليلة كماله، وهي ليلة أربعة عشر. والشرف بفتح الشن والراء: العلو. وكرم 
نه حما طرا البحر مذكور ي قوله تعاى: )وهو الذي سخر البحر لتأكلوا م

وتستخرجوا منه حلية تلبسوها( والدهر: الزمان، واهمم: مع ِة العزم على 
 31الشيء واإرادة له.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
أنّه صلى ه عليه فيه إظهار الفخر  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 ل على سائر اأنبياء.وسلم أفض
 57البيت:  ،32

ُ َوِي َحَشمِ ٍر ِحْنَ ْسكَ َوُهَو فـَْرٌد ِمْن َجَالَتِــــــــــــــــِه      ۞     ِي عَ  هُ َكأَنّ    تـَْلَقــا
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وتقرير البيت: كأنه حن تلقا وهو فرد مثل حاله وهو َاط جيشه وحشمه، *
العظمة، والعسكر: اليش، واحشم: وذلك من مهابته وجالته: الالة: 

 32.اخدم
هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت

أنّه صلى ه فيه إظهار الفخر  الغرضو  "أّن، أن امخاطب مردد ي احكم.
 عليه وسلم أفضل على سائر اأنبياء.

 58البيت:  ،33

َتَسمِ مَ َكَأّمَا الل ْؤُلُؤ الْ   ْكنُـــــْوُن ِيْ َصَدٍف     ۞     ِمْن ّمْعِدَيْ َمْنِطٍق ِمْنُه َوُمبـْ
شبه اللؤلؤ امكنون ي صدفه بكامه وثغر صلى ه عليه وسلم اللذين يبزان *

معدي منطقه ومبتسمه، واللؤلؤ: هو الدر امسمى الوهر، وامكنون: من 
يتولد فيه، وهو وعاء له حفظه حَ ينشق عنه، امصون، والصدف: احار الذي 

 33بفتح السن: َل اإبتسام. وامنطق: َل النطق، وامبتسم
هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت

متكلم  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  "أّن، أن امخاطب مردد ي احكم.
.يضح للطخاطب أّن رس  ول ه شيء عظيم ا يوجد أحد عر

 59البيت:  ،34

َتِشٍق ِمْنُه َوُمْلَتِثمِ  طُوَب    ّم َأْعُظَمُه    ۞ يـَْعِدُل تـُْراى ضَ  َا ِطْيبَ   ِلُمنـْ
ما مدحه صلى ه عليه وسلم ما اتصف به من احاسن قبل مفارقته الدنيا، *

الراب، والضم: المع، واأعظم: مع مدحه ما والرب بسكون الراء لغة ي 
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عظم، وطوب: إما مصدر معن التطيب أو اسم لشجرة ي النة يساوي الراب 
الذي مع احسد الشريف، وهو تراب قب صلى ه عليه وسلم، وما كان 
الطيب يستعمل على وجهن: ارة يستعمل الشم، وارة يستعمل التضمخ، 

بقوله "ملتثم" وامراد املتثم هنا امعفر موضع  شق وللثايأشار لأول بقوله: منت
الثام، وقد قال عليه الصاة والسام: "القب أول منزل من منازل اآخرة؛ فإما 
روضة من راض النة، أو حفرة من حفر النار" وا شك أن قب صلى ه عليه 

 عليه وسلم وسلم روضة من راض النة بل أفضلها، وقد قال أيضا صلى ه
 34."ما بن قبي ومنبي روضة من راض النة"

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
ه يفرح من كان فيه إظهار الفرح أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 مع الني ولقي به.
 60البيت:  ،35

 ُ  ِمْنُه َوُخْتَـَتمِ  ْفتَـَتحِ َا ِطْيـــَب مُ    ۞    َعْن ِطْيـــــِب ُعْنُصرِِ َأَاَن َمْوِلُد
: يصلح أن يراد به الوادة أو زماها أو مكاها، والطيب: اخلوص عما * مولد

ا ينبغي ي النسب، و"العنصر" بضم العن امهملة وسكون النون وضم الصاد 
: تناسل هو منهم. وامراد امفتتح بفتح التائنهو اأصل، وامراد به آاؤ الذين 

، وامختتم كذلك أبو صلى ه عليه وسلم عبد ه، من فوق ادم عليه السام
خافا ما قاله بعض الشارحن من أن امراد امفتتح هاشم، وامختتم الني صلى 

أمه أها  ه عليه وسلم. ومن آات مولد صلى ه عليه وسلم ما ذكرو عن
قالت: "لقد أخذي الطلق، وإي لوحيدة ي امنزل، وعبد امطلب ي طوافه يوم 
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اإثنن، فسمعت وجبة أي سقطة هالتي، ورأيت كأن جناح طر أبيض مسح 
، وكنت عطشى فإذا بشرية بيضا ء فؤادي، فذهب رعي وكل وجع أجد

 35له القسطاي.فشربتها، فأصابي نور عال إى آخر احديث، وقد ذكر بطو 
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

آاؤ صلى  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 اخلوص عما ا ينبغي ي النسب من اأصل إى عبد ه.ه عليه وسلم 

  
 61البيت:  ،36

 َقمِ َقْد أُْنِذُروا ِحُُلوِل اْلبُـْؤِس َوالنِّ   ۞      واِفْيـــــــــــِه الُفْرُس أَنـُّهمُ يـَْوٌم تـََفّرَس 
تفرس فيه الفرس: أي ظهر هم بطريق الفراسة بكسر الفاء، وهي قوة يدرك ها *

اإنسان امعاي اللطيفة بسبب امخايل الظاهرة. والفرس: بضم الفاء وسكون 
،  الراء أهل ملكة فارس، وكانوا جوسا يعبدون النار بعد رفع كتاهم حن بدلو

وإما مو فرسا أنه ولد أبيهم بضعة عشر رجا كل منهم شجاع فارس، فسموا 
الفرس لذلك. وقوله "أهم" اإشباع، وقوله: قد أنذروا أي أعلموا البناء 

ؤس: هو نقم، والبللمجهول، وقوله "حلول البؤس والنقم" أي بنزول البؤس وال
 36الشدة امؤثرة ي القلب اهم واحزن، و "النقم" مع نقمة وهي العقوبة.

هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت
ي يوم مولد  فيه فائدة اخب أنّ  الغرضو  "أّن، أن امخاطب مردد ي احكم.

 نزول البؤس والنقم الفرس.
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 62البيت:  ،37

َر ُمْلَتِئمِ كَ َوَاَت ِإيـَْواُن ِكْسر ى َوُهَو ُمْنَصدٌِع      ۞        َشْمِل َأْصَحاِب ِكْسر ى َغيـْ
أي وات ي ليلة وادته صلى ه عليه وسلم إيوان كسرى إخ، واإيوان: بناء *

يبي طوا غر مسدود الوجه، يعد املك للوسه فيه لتدبر ملكه. وكسرى 
بكسر الكاف: لقب لكل من ملك الفرس، وقوله "وهو منصدع" أي واحال 

منه أربع عشرة أنه منشق شقا بينا أشرف به على اهدم، ومع انصداعة سقط 
شرافة من شرافاته، وكانت اثنتن وعشرين. وقوله : كشمل أصحاب كسري 

 37بفتح الشن أي حاهم، وقوله "غر ملتئم" خب ات.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

 يوم مولد ي فيه فائدة اخب أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 ملك كسرى.إهدم 

 63البيت:  ،38

 َوالّناُر َخاِمَدُة اْأَنـَْفاِس ِمْن َأَسٍف      ۞     َعَلْيِه َوالنّـْهُر َساِهْي الَعْنَ ِمْن َسَدمِ 
مد قبل تلك الليلة ألف عام* . النار: هي ار الفرس الي كانوا يعبدوها، وم 

وامراد به هنا هب النار، وقوله "من أسف" واأنفاس: مع نفس بفتح الفاء، 
أي من أحل أسف أي شدة احزن، "عليه": جوز بعض الشارحن أن يكون 
راجعا إى الني صلى ه عليه وسلم. وقوله "والنهر ساهي العن" امراد النهر 
هر الفرات، وامراد بكونه ساهي العن: أنه ساكن العن الي هي مادته عن 

حتمل أن ي الكام إستعارة الكناية فيكون قد شبه النهر إنسان الري، و 
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ساهي العن. وقوله "من سدم" أي من أجل سدم، فمن للتعليل، والسدم بفتح 
 38السن والدال: احزن.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
متكلم يضح أّن  فيه فائدة اخب أنّ  رضالغو  امخاطب خا الذهن من احكم.

ر.  النار الي يعبدون الفرس انطفأت وهر الفرات م 
 64البيت:  ،39

َرتـَُها  َسآَء َساَوةَ وِ   ۞     َوُرّد َوارُِدَها ِالَغْيِظ ِحْنَ َظِميْ    َأْن َغاَضْت ُحَيـْ
مدينة من مدن قوله "وساء ساوة" إخ أي وساء أهل ساوة إخ، وساوة اسم *

الفرس. غاضت: غار ماؤها وذهب امرة، والباء ي قوله "الغيظ" للمابسة أو 
امصاحبة. وحاصل امعن: وأحرن أهل امدينة امسماة بساوة أمران: أحدِا 

 39غيض مائها، والثاي رد الذي يردها ليستقي منها الغيظ حن عطش.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

متكلم يضح أن  فيه فائدة اخب أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
وأحرن أهل امدينة امسماة بساوة أمران: أحدِا غيض مائها، والثاي رد الذي 

 يردها ليستقي منها الغيظ حن عطش.
 65البيت:  ،40

 اِر ِمْن َضَرمِ ِء َما ِالنّ امَ ۞     ُحْزاى َوِالْ   ٍل   اِر َما ِاْلَمـــــآِء ِمْن بـَلَ َكَأّن ِالنّ 
قوله "كأن النار" وأصل كأن ما اماء النار، وما اسم موصول معن الذي،  *

. وقوله: حزا أي للحزن، والضرم: اإلتهاب. وحاصل امعن من بلل: بيان ها
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النار الي مدت تلك الليلة صارت كأن ها ما اماء من البلل، فصارت  أن
مبتلة حزها، وأن اماء الذي غاض تلك الليلة صار كأن فيه ما النار من الضرم 

 40حزنه أيضا.
هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت

متكلم يضح  فيه فائدة اخب أنّ  الغرضو  م."أّن، أن امخاطب مردد ي احك
أن النار الي مدت تلك الليلة صارت كأن ها ما اماء من البلل، فصارت أّن 

 مبتلة حزها.
 66البيت:  ،41

 َكلِــــمِ َوالِْن  تـَْهِتُف َواْأَنـَْواُر َساِطُعـــــــــٌة      ۞     َواحَْق  َيْظَهُر ِمْن ّمْعنى َوِمْن  
أي وصارت الن هتف ي البال واأودية، والن: هم أواد إبليس، كما أن *

البشر أواد آدم، وقيل: الن أواد الن، فإبليس أبو الشياطن، والن أبو 
الن، والقول اأول أقوى، واهتف: قيل الصوت مطلقا، وقيل الصوت اخفي. 

عند وادته  ت معه صلى ه عليه وسلمواأنوار ساطعة" أي واأنوار الي خرج
ظاهرة، ففي احديث عن آمنة رضي ه تعاى عنها أها قالت: "ما ولدته خرج 
من فرجي نور أضاء له قصور الشام، فولدته نظيفا ما به قذر". وقوله "واحق 
يظهر من معن ومن كلم" أي واحق الذي هو أمر صلى ه عليه وسلم من 

 41ه يظهر من معن كااأنوار، ومن كلم كهتف الن.نبوته ورسالت

                                                 
40

 56نفس امراجع ص:  
41

 57نفس امراجع ص:  



47 
 

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
ي ليل مولد   فيه فائدة اخب أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 ي البال واأودية. هتفكل الن 
 68البيت:  ،42

 ِديـْنَـُهُم اْلُمَعّوُج َمْ يـَُقـــــــمِ  َأْخبَـَر اْأَقْـَواَم َكاِهنُـُهْم     ۞     ِأَنّ ِمْن بـَْعِد َما 
وقوله "من بعد ما أخب" اي من بعد اإخبار، والكاهن: من كان له ابع من *

الن خب السماء، وقوله "أن دينهم امعوج م يقم" أي أن ما هم عليه من 
اله على عبادة اأصنام ا قيام له، مع وجود صلى ه الدين امعوج، إشتم

 42عليه وسلم.
هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت

متكلم يضح  فيه فائدة اخب أنّ  الغرضو  "أّن، أن امخاطب مردد ي احكم.
 دينهم امعوج.أّن الكاهن يعلمون 

 69البيت:  ،43

 ْفَق َما ِيْ اْأَْرِض ِمْن َصَنمِ نـَْقّضٍة وِ اْأُُفِق ِمْن ُشُهٍب   ۞     مَ َوبـَْعَدَما َعايـَنـُْوا ِيْ 
، وقوله: ي اأفق، * قوله "وبعد ما عاينوا" والتقدير عاينو أي شاهدو وأبصرو

وامراد به هنا السماء: ا حقيقته، الي هي أطرف السماء امماسة لأرض لعدم 
وجود الشهب ي ذلك، وقوله "من شهب" مع شهاب، وهو شعلة من ار 
ساطعة، وقوله "منقضة" أي ساقطة من السماء على الشياطن الذين كانوا 
يسرقون السمع من امائكة ليلة وادته صلى ه عليه وسلم. وقوله "وفق ما ي 

صنم" بيان  اأرض" أي مثل ما ي اأرض ي اإنقضاض والسقوط. وقوله "من
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ها، والصنم: الوثن، وقيل: الصنم ما كان من حجر، والوثن ما كان من غر  
 43كنحاس.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
ي ليل مولد  فيه فائدة اخب أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 ميع اأصنام.صلى ه عليه وسلم اهدمت 
 71البيت:  ،44

ى ِمْن رَاَحتَـْيِه رُِميْ أَْو َعْسَكٌر ِاحَْ    ۞     َكأَنـُّهْم َهَراى أَْبطَاُل أَبـَْرَهـــــــــــــــــــــٍة   ص 
قوله "كأهم هرا" إخ الضمر للشياطن. واأبطال: مع بطل، وهو الشجاع *

الشعرية: ملك اليمن. والعسكر: اليش، القوي جدا. وأبرهة: الصرف للضرورة 
واحصى: حجارة صغرة صلبة. والراحتان: بطنا الكف. ورمي احصى كان ي 

 44غزوة بدر.
هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت

الشياطن  فيه إظهار الضعف أنّ  الغرضو  "أّن، أن امخاطب مردد ي احكم.
 هرب اليش أبرهة ااحصى. ب مثلهر 

 72البيت:  ،45
ا بِِه بـَعْ   نـَْبَذ اْلُمَسبِِّح ِمْن َأْحَشآِء ُمْلَتِقمِ  َد َتْسِبيٍح بَِبْطِنِهَما ۞نـَْبذى

أي  قوله "نبذا به" إخ أي نبذ صلى ه عليه وسلم نبذا إخ، وقوله "به"*
احصى، احصى امرمي به سبح ي كفيه صلى ه عليه وسلم. وقوله "نبذ 
امسبح من أحشاء ملتقم" أي كنبذ امسبح، الذي هو يونس عليه السام، من 
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أحشاء املتقم له، واأحشاء: ما انضمت عليه اأضاع، وقيل: اأمعاء. 
 45مليم. وهو واملتقم له هو احوت، قال ه تعاى: فالتقمه احوت

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
متكلم يضح   فيه فائدة اخب أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

احصى كنبذ يونس عليه السام  نبذ صلى ه عليه وسلمف كيفية نبذ الني 
 من احوت.

 73البيت:  ،46

 ۞     َمِْشْي ِإلَْيِه َعلى  َساٍق ِباَ َقَدمِ   تِِه اْأَْشَجاُر َساِجَدةى  ِلَدْعوَ َجآَءْت 
قوله "جائت لدعوته اأشجار إخ" أي أتت لطلبه اأشجار إخ، وقوله *

"ساجدة"، وامراد السجود هنا معنا اللغوي، وهو اخضوع، والساق: ما حت 
صفة للساق، أو متعلق بتمشي، وأشار الفروع من الشجرة، وقوله "با قدم" 

بذلك ما روي أن أعرابيا سأل الني صلى ه عليه وسلم آية، فقال له: قل لتلك 
الشجرة: رسول ه يدعوك، فمالت عن مينها وماها وبن يديها وخلفها، حَ 
ر عروقها ي اأرض، فوقفت بن يديه، وقالت:  قطعت عروقها، م جاءت 

ا رسول ه، قال اأعراي: مرها فلرجع إى منبتها، فأمرها  السام عليك
 46فرجعت، ودلت عروقها ي منبتها فاستوت فيه.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
ما معجزة  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 لدعوته خضوعا وا مكن احد يفعل كذلك. اأشجارجائت الني: 
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 74البيت:  ،47

 َقمِ ِمْن َبِدْيِع اخَْطِّ ِيْ اللّ ۞     فـُُروُعَها   َرْت َسْطرىا ِلَما َكتَـَبْت    ا َسطَ َكَأمَّ 
امعن "كأما سطرت" تلك اأشجار ي حال مشيها سطرا للذي كتبته *

ي م يعهد مثله، امرسوم ي اللقم، اللقم: بفتح فروعها، وهو اخط البديع أي الذ
 47الام والقاف: وسط الطريق لكوها مشت مشي استقامة.

هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت
متكلم   فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  "أّن، أن امخاطب مردد ي احكم.

ي حال مشيها سطرا للذي كتبته فروعها اخط البديع تلك اأشجار يضح أّن 
 أي الذي م يعهد مثله.

 75البيت:  ،48

ّّ  َساَر َسآئِـــــــــَرةٌ  َمْثُل اْلَغَماَمةِ   تَِقيِه َحّر َوِطْيٍس لِّْلَهِجيِـــرِمَِي   ۞    َأ
سار قوله "مثل الغمامة إخ" أي: هي مثل الغمامة: السحابة. وقوله "أي *

سائرة" أي ي أي موضع سار هي سائرة، وقوله "حر وطيس" أي حر الشمس 
 48.الشبيهة الوطيس ي احرارة

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
متكلم يضح  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 صلى ه عليه وسلم عن حر الشمس.السحابة  تقيه أّن 
 76البيت: ،49

َتَشقِّ ِإنّ   ۞     ِمْن قـَْلِبِه ِنْسَبةى َمبـُْرورََة اْلَقَسمِ    َلُه  أَْقَسْمُت ِاْلَقَمِر اْلُمنـْ
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قوله "أقسمت القمر" إخ أي أقسمت برب القمر إخ، وقوله: "امنشق" أي *
ن أهل مكة سألو آية فأراهم الذي انشق آية له صلى ه عليه وسلم؛ أ

انشقاق القمر فلقتن، فكانت فلقة فوق البل وفلقة دونه، فقال رسول ه 
صلى ه عليه وسلم "اشهدوا"، فقال كفار قريش: قد سحرا َمد، فابعثوا إى 
أهل اآفاق حَ يظهر هل رأوا مثل هذا، فأخب أهل اآفاق أهم رأو منشقا، 

هذا سحر مستمر، فنزل قوله تعاى "اقربت الساعة وانشق فقال كفار قريش: 
( وامراد النسبة: 2-1وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر" )القمر:  القمر

امناسبة وامشاهة ي اانسقاق. وقوله "مبورة القسم" أي أن القسم عليها مبور 
 49فيه، يقال بر ي مينه إذا صدق فيها.

اهو من نوع الكام اخبي  *هذا البيت  انكاري لوجود أداان التوكيد فيها ِو
 فيه إظهار التحسر أنّ  الغرضو  ي احكم. و أقسم، أن امخاطب منكر "إنّ 

فأراهم  عن الني صلى ه عليه وسلم آية ل أهل امكةئمتكلم يضح فلما س
زن رسول انشقاق القمر فلقتن، فقال كفار قريش: هذا سحر مستمر حَ ح

 ه. 
 77البيت:  ،50

 ۞     وَُكل  َطْرٍف ِمَن الُكّفـــــــــــاِر َعْنُه َعِميْ     ــاُر ِمْن َخْرٍ ّوِمْن َكَرمٍ َوَما َحَوى اْلغَــ
خر ومن  الغار: ثقب ي البل، وكان ي جبل ثور أسفل مكة، وقوله "من *

كرم" بيان ما حوى الغار، وكل منهما لكل من الني صلى ه عليه وسلم ومن 
أي بكر، وحتمل أن اأول للني صلى ه عليه وسلم، والثاي أي  بكر، وعلى 
هذا فإما خصه الكرم أنه آثر رسول ه صلى ه عليه وسلم بنفسه وماله، 
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ي الدخول ا حتمال أن يكون فيه ما أبو بكر ولذلك ما أتيا إى الغار تقدم 
يؤذي، فيتلقا عن صلى ه عليه وسلم. وقوله "وكل طرف" إخ أي واحال أن  

صر. وقوله "عنه" كل طرف إخ، فالواو للحال، والطرف بسكون الراء هو الب
أي عن ما حوى الغار، وقوله "عمي" حتمل جعله فعا، وجعله إما. وقد لبث 

بو بكر ي الغار ثاث ليال، وجاء الكفار حوا الغار ينظرون، فأعماهم الني وأ
 50ه تعاى عنهما.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
متكلم يضح  فيه فائدة اخب أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 حال الني ي غار الثور مع أي بكر.
 78البيت:  ،51

دِّْيُق َمْ يَرَِما  ۞     َوُهْم يـَُقوُلوَن َما ِاْلغَــــــــــــــــــاِر ِمْن أَرِمِ  ْدُق ِي اْلَغاِر َوالصِّ  فَالصِّ
قوله "فالصدق" إخ أي فذو الصدق، أو يؤول الصدق الصادق، وقوله *

أي ي الغار، وقوله "م يرما بكسر الراء" أي م يبحا، وأصله يرما،  "والصديق"
حذفت منه الياء. وقوله "وهم يقولون" أي واحال أهم يقولون إخ، والضمر 
راجع للكفار. "ما الغار من أرم"، وأرم بفتح اهمزة وكسر الراء معن واحد، أي 

 51ليس ي الغار شيء.
ام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن هو من نوع الك *هذا البيت

بعد ما نزول  فيه ازم الفائدة أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 العنكبت و احمام ي اب الغار م يبحث الكافر ويظن ا أحد ي الغار.
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 79البيت:  ،52

 َخْرِ اْلَبِيِّة مَْ تـَْنُسْج َوَمْ َحُمِ   ن وا اْلَعْنَكُبوَت َعلى   ۞ َوظَ  ظَن ـــْوا اْحََمامَ 
كالتعليل ما قبله، كما علمت، وقوله "على   *هذا البيتقوله "ظنوا احمام" إخ *

اخلق وخرهم: َمد صلى ه عليه وسلم، وقوله "م تنسخ" خر البية" البية: 
بوت، وقوله "م حم" بضم احاء راجع بكسر السن وضمها راجع للعنك

للحمام، وسبب ظنهم ذلك أن هذين مَ أحسا اإنسان فرا منه، وم يعلموا 
 52أن ه تعاى حفظ من شاء من عباد ما شاء من خلقه.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
بعد ما نزول  فيه ازم الفائدة أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 العنكبت و احمام ي اب الغار م يبحث الكافر ويظن ا أحد ي الغار.
 84البيت:  ،53

َُْتَـَلمِ ۞     فـََلْيَس يـُنْ     ــــــــوٍغ ِمن نـُبُـّوتِِه َذاَك ِحْنَ بـُلُـــــوَ   َكُر ِفْيــــِه َحاُل 
اإشارة راجع للوحي من رؤا ي النوم، وقوله "حن بلوغ قوله "وذاك" اسم *

من نبوته" أي حن وصول إى نبوته. وامراد حال احتلم: والوحي من رؤا ي 
؛ أن احتلم هو النائم، وحاله : ما يرا ي نومه، واحاصل أن ذلك إما كان النوم

 53لك حد مبدأ النبوة.ي ابتداء النبوة، وقد نيء على رأس أربعن سنة، وذ
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

ي احال الني  أنّ  فيه ازم فائدة الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 ائما كان قلبه يقظة. ولو عينه
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 87البيت:  ،54

َّ  َحَكْت ُغرّ    ۞       ْهبَـــاَء َدْعَوتُهُ َوَأْحَيِت الّسَنَة الشّ   ُهمِ ةى ِيْ اْأَْعُصِر الد  َح
الشهباء إخ، والشهباء  قوله "وأحيت السنة الشبهاء" إخ أي وأخصبت السنة*

قليلة امطر، "دعوته" أي دعاؤ السقيا. حكت: أشبهت، وغرة كل شيء: 
ع أحسنه، واأعصر: مع عصر، وهو الزمن، والدهم بضم الدال واهاء: م

أدهم، وهو اأسود، وأشار بذلك إى ما ورا الشيخان عن أنس "أن رجا 
دخل امسجد يوم معة ورسول ه صلى ه عليه وسلم قائم خطب، فقال: 
ارسول ه هلكت اأموال، وانقطعت السبل، فادع ه يغثنا، فرفع رسول ه 

( وما نرى ي السماء من يديه، وقال: اللهم أغثنا )ثاا صلى ه عليه وسلم
أي  فطلعت سحابة م أمطرت، وه ما رأينا الشمس سبتا –سحاب وا قزع 

 54أسبوعا.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

كل شيء   فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 ينشأ بسبب الني.

 88البيت:  ،55

 ِمَن الَعرِمِ  مَِّن اْلَيمِّ أَْو َسْيلٌ  ِبطَاَح ِهَا     ۞     َسْيبٌ َأْو ِخْلَت الْ  دَ بَِعاِرٍض َجا
*قوله "بعارض" أي أحيت السنة الشهباء دعوته بعارض، وامراد العارض 
السحاب. وقوله "جاد" أي جاد امطر الكثر، وقوله "أو خلت" أي أو 

ن إى. "البطاح" مع أبطح: وهو الوادي امتسع الذي فيه دقاق ظننت، وأو مع
احصى، و "السيب" احري، واليم: البحر، والعرم: بفتح العن وكسر الراء ي 
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، وهو أيضا اسم لواد، فالناظر اأصل:  اسم ما مسك اماء من بناء وغر
البحر أو يتشكك ي اماء الكثر الكائن على سطح اأرض، هل هو سيب من 

 55سيل من السد الذي حطم.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

ما معجزة  أنّ  فيه إظهار الفخر الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 الني أحيت السنة الشهباء السحاب.

 92البيت:  ،56

ََُْدثٌَة     يَــاُت َحقٍّ آ  ِقَدمِ ۞     َقِدْيٌة ِصَفُة اْلَمْوُصْوِف ِالْ   ِمَن الّرْم ُن 
قوله "آات حق" أي من معجزاته صلى ه عليه وسلم آات حق، أي آات *

موصوفة أها حق، هي القرآن. وقوله "من الرمن" أي من عند الرمن ا من 
أي أحدثها ه تعاى، وقوله  عند َمد، كما زعم كفار قريش. وقوله َدثة

"قدمة" استشكل أنه يناي قوله َدثة، وأجيب أها َدثة اعتبار األفاظ، 
قدمة اعتبار معاي، وهذا كله ظهر وقوله "صفة اموصوف القدم" فليس امراد 
أن األفاظ الي نقرؤها صفة للموصوف القدم، الذي هو ه تعاى؛ أها 

 56مراد أن معناها صفة له تعاى.حادثة، بل ا
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

آات القرآن   فيه ازم الفائدة أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 ولن.كله من ه تعاى ا أساطر اأ

 95البيت:  ،57
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 ْبِغْنَ ِمْن َحَكمِ تَـ  َما۞     ِلِذْي ِشَقاٍق وَ        ِمْن ُشَبٍه  ْبِقْنَ تُـ ََُّكَمـــاٌت َفَما 
ي  ت النظم"َكمات" أي واآات امذكورة َكمات، ومعن َكمات: متقنا*

الباغة والفصاحة، أو أن معن َكمات: ذوات حكمة. وقوله "فما تبقن من 
شبه لذي شقاق" أي فما ترك تلك اآات احكمات شبها لصاحب شقاق، 
وهو الكافر؛ أنه مشاق الدين، والشبه: مع شبهة، وهي ما يظن دليا 

كما، يعي وليست بدليل. "وما تبغن من حكم" بفتح التاء أي وا تطلن ح
حاكما حكم على ذلك امخالف للحق أنه على خاف الصواب لظهور 

 57براهينها عليه. و"ما" افية ي اموضعن.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

ا مكن  فيه إظهار الضعف أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 يء مثل ما من القرآن ولو مع كل خلوق.أحد أن ج

 97البيت:  ،58

 َرمِ َعِن احُْ  ِر َيَد اْلَاِي وْ يُـ ۞     َرّد اْلغَ    ِرِضَها َاَغتـَُها َدْعو ى ُمَعاَرّدْت بَ 
مة الكذاب، "ردت باغتها" أبطلت باغتها دعوى معارضها، كما وقع مسيل*

النبوة، وأرد أن أي بقرآن يشبه القرآن، حيث عارض لعنه ه القرآن ما ادعى 
فقال ي معارضة سورة النازعات: "والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، 

رد الشخص الغيور الذي هو  واخابزات خبزا". وقوله "رد الغيور" أي ردا مثل
شديد الغرة على النساء، واحرم بضم احاء وفتح الراء: مع حرمة، كامرأته 

ا. وظاهر كام امصنف أن إعجاز القرآن للبشر عن اإتيان مثله وأخته وغِر
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سببه ما اشتمل عليه من الباغة الي م يصلوا إليها، وعلى ذلك فالقرآن ليس 
 58من جنس مقدورهم، وهو قول المهور.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
أبطلت القرآن  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 باغتها دعوى معارضها.
 98البيت:  ،59

سْ   ِيْ َمَدٍد   َهَا َمَعاٍن َكَمْوِج اْلَبْحِر   ِن َواْلِقَيمِ ۞     َوفـَْوَق َجْوَهرِِ ِيْ احُْ
"ها معان إخ" أي لتلك اآات معان كثرة ا هاية ها. "كموج البحر ي *

مدد" أي مثل موج البحر ي كونه مد بعضه بعضا؛ إذ ما من موجة إا وبعدها 
موجة، وأشار بذلك إى قوله بعضهم: أقل ما قيل ي العلوم الي ي القرآن من 

أربعة وعشرون ألف علم، ومامائة  علم، وما حكي ظواهر امعاي اجموعة فيه 
عن بعضهم من أنه قال:لكل آية ستون ألف فهم، وما بقي من فهمها أكثر. 
وقوله "وفوق جوهر ي احسن والقيم" أي وها معان فوق الوهر امستخرج من 

ء البحر ي حسنها البديع، وي قدرها وشرقها، والقيم: بكسر القاف وفتح اليا
 59قيمة، وامراد ها هنا ما ها من القدر والشرف جازا. مع

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
معن القرآن  فيه ازم الفائدة أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 واسع كاموج البحر.
 100البيت:  ،60
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  فَاْعَتِصمِ لََقْد ظَِفْرَت ِحَْبِل الّ ِ     ۞    قَارِيـَْها فـَُقْلُت َلُه   قـَّرْت ِهَا َعْنُ 
"قرت ها" أي سكنت واطمأنت بتلك اآات عن قاريها قارئها حصول *

السرور ها؛ فإن عن احزين تكون مضطربة، وعن امسرور تكون ساكنة، وقيل 
بردت بدمعة الفرح، وم تسخن قرت من القر بضم القاف وهو البد، وامعن 

بدمعة احزن عن قارئها. وقوله "لقد ظفرت حبل ه فاعتصم" أي وه لقد 
فزت ما يوصلك إى ه، فامتنع ببكة قراءته من عذاب ه، أو أمتنع اتباع 

 60أوامر واجتناب نواهيه من الوقوع ي امخالفة امؤدية إى عقاب ه تعاى.
هو من نوع الكام اخبي اإنكاري لوجود مؤكدين أو أكثر وهي  *هذا البيت

من قرأها  فيه إظهار الفرح أنّ  الغرضو  " "الام و قد" أن امخاطب منكرا له.
 القرآن. سكنت واطمأنت قلبه بتلك آات
 105البيت:  ،61

 ۞     َويـُْنِكُر اْلَفُم طَْعَم اْلَمآِء ِمْن َسَقمِ   َء الّشْمِس ِمْن ّرَمٍد  َقْد تـُْنِكُر اْلَعْنُ َضوْ 
ما ادعى أن إنكارها للحسد مع كوها متصفة امعجزات امذكورة، أثبت ذلك *

أمرين َسوسن: اأول إنكار العن ضوء الشمس من أجل الرمد القائم ها، 
إنكار اآات والثاي إنكار الفم طعم اماء من أجل السقم القائم به، فكذلك 

 61من أجل احسد القائم امنكر.
هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت

متكلم  فيه إظهار الضعف أنّ  الغرضو  "قد، أن امخاطب مردد ي احكم.
 يضح أّن من ي قلبه احسد ا يقدر أن يفهم احق.
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 108البيت:  ،62
 ِمْن َحَرٍم لَيــــْلى ِإَى  َحَرٍم        ۞     َكَما َسَرى اْلَبْدُر ِيْ َداٍج مَِّن الظ َلمِ َسَرْيَت 

قوله "سريت" سرت ليا. وقوله "من حرم" أي حرم مكة. وقوله "ليا" أي ي *
ليل، وإما خص الليل بذلك دون النهار؛ أنه وقت تفريغ البال، وقطع العائق، 

آية الليل وجعل آية النهار مبصرة انكسر خاطر وقيل: أن ه تعاى ما َا 
ه وسلم. وقوله "إى حرم" أي الليل، فخب أن أسري فيه محمد صلى ه علي

حرم بيت امقدس، وقوله "كما سرى البدر" أي مثل سر البدر الذي هو القمر 
ليلة كماله، وهي ليلة أربعة عشر، والدجي: اسم لليل امظلم، يقال دجا الليل، 
أي أظلم، فهو داج، أي مظلم، فقوله "من الظلم" تكملة أي من ذي الظلم، 

إشارة إى قصة اإسراء، وقد ذكرها ه تعاى بقوله  بيت*هذا المع ظلمة، وي 
بعبد ليا من امسجد احرام إى امسجد اأقصا الذي  )سبحن الذي أسرى

 62.( 1بركنا حوله : اإسراء: 
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

حداث إسرء ه اأفيه فائدة اخب أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 معراج.

 
 109البيت:  ،63

 مِ رَ َسْنِ َمْ ُتْدَرْك َوَمْ تُـ ۞     ِمْن قَاِب قـَوْ   َأْن نِْلَت َمْنزَِلةى      َوِبّت تـَْرقـــى  ِإى  
أي وبعد وصولك إى بيت امقدس بت ترقى أي تصعد؛ فإنه صلى ه عليه *

وسلم نصب له معراج له مرقاة فصعد عليها إى ماء الدنيا، فلما جاوز السماء 
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اأوى دليت امرقاة فصعد عليها إى السماء الثمانية، وهكذا إى السماء 
مستوى مع فيه صريف  السابعة، م إى الكرسي، م إى سدرة امنتهى م إى

اأقام، م د له الرفرف، وهو سحابة خضراء، فصعد عليها إى ما شاء ه 
تعاى. وقوله: "إى أن نلت منزلة" أي إى أن أعطيت مرتبة ي القرب. وقوله 

؛ أن كل قوس له قاان )القاب: ما "من قاب قوسن"، واأصل من قاي قوس
هما شيء قليل جدا، فبينهما غاية القرب، بن امقبض وطرف القوس( وبين

فكذلك بينه صلى ه عليه وسلم وبن ه، فبينهما غاية القرب، لكن امراد هنا 
القرب امعنوي، وقوله "م تدرك" أي م يدركها غرك، وقوله "وم ترم" أي م يرمها 

ى قصة إشارة إ *هذا البيتغرك وم يطلبها؛ للعلم أها ليست إا لك، وي 
 63امعرج.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
هذا  فيه إظهار الضعف أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 أحداث ا يقدر الناس أن يفعل كذلك.
 110البيت:  ،64

يُع اْأ   ۞     َوالر ْسِل تـَْقِدَيَ َخُْدوٍم َعلى  َخَدمِ   نِْبيَــــــــآِء ِهَا     َوَقّدَمْتَك مَِ
قوله "ها" أي بتلك امنزلة، وقوله و "الرسل" أي وميع الرسل، وقوله "تقدي *

 64خدوم على خدم" أي تقدما مثل تقدي خدوم على خدم.
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هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
متكلم  فيه التذكر بن امراتب أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 يضح فرق مرتبة الني صلى ه عليه وسلم مع سائر اأنبياء.
 111البيت:  ،65

َباَق ِهِْم   ََْرُِق الّسْبَع الطِّ  اِحَب اْلَعَلمِ ۞     ِيْ َموِْكٍب ُكْنَت ِفيِه صّ    َوأَْنَت 
رق" معن تقطع السموات السبع الطباق، أي الي هي طبقة * وقوله "وأنت 

فوق طبقة. وقوله "هم" أي حال كونك مارا اأنبياء، ففي حديث اإسراء ي 
ى، وي صحيح مسلم "أنه مر ي السماء الدنيا آدم، وي الثانية بعيسى وح

الثالثة بيوسف، وي الرابعة إدريس، وي اخامسة هارون، وي السادسة موسى، 
وي السابعة إبراهيم صلوات ه وسامه عليهم أمعن. وقوله "ي موكب": 
اموكب: المع العظيم امتلبس هيئة عظيمة، وقد كان معه صلى ه عليه وسلم 

؛ أن العلم م": أي كنت فيه امشار إليهجبيل. وملة "كنت فيه صاحب العل
الرمح ي رأسه راية، ومن شأن صاحبه أن يشار إليه، وكان جبيل يستفتح ي  

 65كل ماء فيقال له: ومن معك؟ فيقول: َمد.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

متكلم  فيه التذكر بن امراتب أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 يضح فرق مرتبة الني صلى ه عليه وسلم مع سائر اأنبياء.

 113البيت:  ،66

 ْفِع ِمْثَل اْلُمْفَرِد اْلَعَلمِ ۞     نـُْوِديَت ِالرّ   َقاٍم ِاِْإَضاَفٍة ِإْذ    َخَفْضَت ُكّل مَ 
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ك، وقوله "اإضافة" أي قوله "خفضت كل مقام" أي خفضت كل رتبة لغر *
النسبة إى مقامك ا مطلقا، وإا فاأنبياء كلهم متصفون الكمال، لكنه 
صلى ه عليه وسلم أكمال؛ فمقام غر منخفض النسبة مقامه امرتفع عن 
مقام كل خلوق، وإاك أن تعتقد أن غر صلى ه عليه وسلم من اأنبياء ليس 

كفر. وقوله "إذ نوديت الرفع" أي أنك نوديت   متصفا الكمال؛ أن ذلك
من قبل ه تعاى نداء مصحوا برفع شأنك إى ما م يصله أحد غرك. قوله 

مصحوا الرفع "مثل امفرد العلم" فكما أن امفرد العلم خص بكونه نودي نداء 
 من بن أقسام امنادى؛ فإن ما عدا منها منصوب، كذلك صلى ه عليه وسلم

خص بكونه نودي نداء مصحوا الرفع من بن سائر اأنبياء، وامراد امفرد 
 66العلم: امعرفة.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

متكلم  فيه التذكر بن امراتب أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 يضح فرق مرتبة الني صلى ه عليه وسلم مع سائر اأنبياء.

 115البيت:  ،67

َر ُمْشتَـرَ خَ َفُحْزَت ُكّل فَ  َر ُمْزَدَحمِ    ٍك اٍر َغيـْ  ۞     َوُجْزَت ُكّل َمَقاٍم َغيـْ
قوله "فحزت" احيازة: المع، فمعن حزت معت، والفخار: هو ما يفتخر به *

وقوله "عر مشرك" أي بينك وبن غرك، بل هو ختص بك، من الفضائل، 
اوزت، وقوله "كل مقام" امقام: الرتبة، وقوله "غر  وقوله "وحزت" أي عبت و

 67مزدحم" بفتح احاء أي غر مزدحم فيه لعدم الواصلن إليه.
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هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
متكلم يضح  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  خاطب خا الذهن من احكم.ام

 أعظم الني صلى ه عليه وسلم.  
 116البيت:  ،68

 ۞     َوَعّز ِإْدرَاُك َما أُولِْيَت ِمْن نَِّعمِ     َت ِمْن رَُتبٍ َوَجّل ِمْقَداُر َما ُولِّيْ 
البناء للمفعول أي ما واك ه. قوله "جل" إخ أي عظم، وقوله "ما وليت" *

والرتب: امناصب الشريفة. وقوله "عز" أي امتنع ذلك، فا حصل أحد غرك. 
 68وقوله "ما أوليت" البناء للمفعول، أي ما أواك مواك أي أنعم عليك.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
النعم أي له  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
.  صلى ه عليه وسلم أكب من غر
 119البيت:  ،69

ى أَنـَْباُء بِْعثَِتِه رَاَعْت قـُُلوَب ا  َن اْلَغَنمِ مِ  ۞     َكنَـْبأٍَة َأْجَفَلْت ُغْفاى    ْلِعد 
قوله "راعت" إخ أي أفزعت، وقلوب: أي أصحاب قلوب، والعدا بكسر *

أخبارها الي صدرت والقصر مع عدو، وامراد هم الكفار، وامراد أبناء بعثته 
وقوله من الكهان واأحبار وغرهم، كقوهم: إنه سيظهر دين يغلب كل دين. 

"كنبئة" أي مثل نبئة أي زأرة اأسد، وملة أجفلت: أي أفزعت صفة لنبئة، 
 69وغفا: مع غافل.
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هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
أخبار بعثته  فيه إظهار الضعف أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 ت قلوب الكفار.أفزعصلى ه عليه وسلم 
 122البيت:  ،70

ْن لََياِ اْأَْشُهِر اْحُُرمِ  ْ َواَ َيْدُروَن ِعّدتـََها      ۞     َما َمْ َتُكْن مِّ  َمِْضْي اللَّياِ
" إخ أي مر عليهم الليا أامها، واحال أهم ا يعلمون * قوله "مضي الليا

الفزع، وقوله "ما م تكن من الليا عددها من شدة ما دخل ي قلوهم من 
اأشهر احرم" أي ما م تكن تلك الليا من ليا اأشهر احرم الي هي ذو 
القعدة وذو احجة واحرم ورجب؛ إمساك الني وامؤمنن عن جهادهم ي 

 70اأشهر احرم.
أن  هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، *هذا البيت

هم ا يعلمون فيه فائدة اخب أ الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 عددها من شدة ما دخل ي قلوهم من الفزع بسبب ضائع على احرب.

 123البيت:  ،71
 مِ ى َقرِ الِّ قـَْرٍم ِإى  حَِْم اْلِعدَكَأّمَا الدِّْيُن َضْيٌف َحّل َساَحتَـُهْم     ۞     ِبكُ 

"كأما الدين" إخ أي كأما دين اإسام ضيف حل ونزل ساحة الكفار، *قوله 
وقوله "بكل قرم" بفتح القاف وسكون الراء: أي مع كل شجاع، وقوله إى حم 
العدا قرم : بفتح القاف وكسر الراء: أي شديد الشهوة إى حم العدا 

 71للمسلمن.
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هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت
فيه التنشيط لينشط الشباب  الغرضو  "أّما، أن امخاطب مردد ي احكم.

 مسلم حرب الكفار وإقامة الدين اإسام.
 124البيت:  ،72

 َن اْأَْبطَاِل ُمْلَتِطمِ َجُر  َحَْر َمْيٍس فـَْوَق َساِحٍَة        ۞     تـَْرِمْي ِمَْوٍج مِ 
قوله "جر" إخ أي يستتبع هذا القرم الذي هو الشجاع، وقوله "حر ميس" *

أي ميس كالبحر ي موجه وإهاكه الكفار، واخميس هو اليش العظيم، مي 
بذلك أنه مركب من مس قوائم: مقدمة، وميمنة، وميسرة، وساقة، وقلب. 

فوق خيل ساحة: أي مسرعة ي طلب الكفار   وقوله "فوق ساحة" أي كائن
كالسابح ي البحر. واأبطال: مع بطل، وهو الشخاع، وقوله "ماتطم" صفة 

 72موج، أي ملتطم بعضه ببعض.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

يضح حال  أنّ  فيه إظهار الفرح الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 ي زمان الرسول ه.اليش امسلمن 

 125البيت:  ،73

َتِدٍب ِلّ ِ  ََُْتِسٍب      ِمْن ُكلِّ ُمنـْ  مِ ْسَتْأِصٍل لِلُكْفِر ُمْصطَلِ ْسطُوا مُِ ۞     يَ   
قوله "من كل منتدب" أي من كل جيب، وقوله "َتسب" أي مدخر ثواب *

أي يصول، وقوله "مستأصل للكفر" أي آلة عمله عند ه، وقوله "يسطو" 
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مستأصلة أهل الكفر، أي مزيل هم من أصلهم، وقوله "مصطلم" أي مهلك 
 73هم.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
متكلم ينشظ  فيه التنشيط أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 لينشر كلمة احق وجاهد الكفار. الناس
 

 127البيت:  ،74

ُهْم ِخَْرِ َأٍب َمْكُفْوَلةى أََبدى  َتْم َومَْ تَِئمِ    ا مِّنـْ  ۞     َوَخْرِ بـَْعٍل فـََلْم تـَيـْ
قوله "مكفولة" إخ أي َفوظة، وقوله "أبدا" أي إى اأبد، وقوله "منهم" أي *

ل" هوالني صلى ه عليه وسلم، فإنه من الكفار، وقوله "خر أب وخر بع
، وأقوم مصاحهم من البعل على زوجاته  أشفق على أمته من اأب على أواد
)ولذلك قال رسول ه صلى ه عليه وسلم "أا أوى امؤمنن ي كتاب ه، 

ادعوي فأا وليه، وأيكم ما ترك ماا فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوي ف
ماله عصبته من كان" روا مسلم. ويشر صلى ه عليه وسلم بقوله "ي   فليؤثر

")الني أوى امؤمنن من  6كتاب ه" إى قوله تعاى ي سورة اأحزاب اآية 
أنفسهم( وقوله "فلم تيتم" أي من جهة اأب، وقوله "وم تئم" أي من جهة 

ويقال: آمت امرأة تئيم كباعت البعل، يقال: يتم الولد إذا مات أبو وهو صغر، 
 74تبيع: إذا خلت من زوجها.
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هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
متكلم يضح  فيه إظهار الفرح أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 أّن من متسك إسام فقد فاز.
 130البيت:  ،75

ى ُكّل ُمْسَودٍّ مَِّن اللَِّممِ  ْيضَ اْلبَـ اَْلُمْصِدرِى   ُمْرىا بـَْعَد َما َوَرَدْت ۞     ِمَن الِعد 
قوله "امصدري البيض"، وامصدرين مع مصدر اميم، من أصدر عن اماء: *

رجع، وامراد من البيض السيوف امصقولة. وقوله "مرا" أي من الدماء الي 
، وقوله "من اللمم" أي الشعر ي بعد ورودهاخالطتها، وقوله "بعد ما وردت" أ

اجاور شحمة اأذن، فاللمم بكسر الام: مع مة، وهي الشعر امذكور. 
فحاصل امعن: أمدح الصحابة الذي أصدروا أي أرجعوا السيوف البيض حال  
كوها مراء من الدماء بعد ورودها كل شخص مسود اللمم، حال كونه من 

على شجاعة الصحابة  رضي ه عنهم  حيث ا يرضون  العدا، وي ذلك دليل
 75إا بقتل سود اللمم من العدا، وهم الشبان ي الغالب.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
متكلم يعطى  فيه التنشيط أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 احماسة للمخاطب.
 132البيت:  ،76

ْيَما  َاِح َهُْم ِسيَما ُمَيُِّزُهْم     ۞     َواْلَوْردُ َشاِكى السِّ   الّسَلمِ  نِ عَ َمَْتاُز ِالسِّ
قوله "شاكي الساح" إخ أي حادية، وقوله "هم سيما ميزهم" أي هم عامة *

ح: ميزهم عن غرهم، قال تعاى: )سيماهم ي وجوههم من أثر السجود: الفت
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( وقوله "والورد متاز السيما عن السلم": شجر من العضاة، فالورد والسلم 29
وإن اشركا ي أن كا شجر مورق ذو شوك إا أن بينهما فرقا ظاهرا لكل ذي 

هم، فإهما وإن اشركا ي أن كا ذو ساح، إا بصر، وكذلك الصحابة وغر 
 76أن بينهما فرقا ظاهرا لكل ذي بصرة.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  البيت*هذا 
متكلم يصور  فيه إظهار الفخر أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 غرة اأصحاب رسول ه ي حرب الكفار.
 

 133البيت:  ،77

 فـََتْحَسُب الّزْهَر ِيْ اْأَْكَماِم ُكّل َكِميْ   ۞     الّنْصِر َنْشَرُهُم  تـُْهِدْي ِإلَْيَك رَِاحُ 
قوله "هدي إليك" معن ترسل، وامراد براح النصر الراح الي حصل ها *

النصر، وامراد النشر اخب السار، وإن كان ي اأصل الرائحة الطيبة، والزهر: 
اع ي نور الشجر، واأكمام مع كم: وهو غاف النور، والكمي : الشج

 77ساحه.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

أصحاب  فيه إظهار الفرح أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.
 رسول ه فاز ي كل غزوة.

 
 134البيت:  ،78
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 ِشّدِة اْحَْزِم َا ِمْن ِشّدِة اْحُُزمِ َكأَنـُّهْم ِيْ ظُُهوِر اْخَْيِل نـَْبُت ُراى      ۞     ِمْن 
قوله "كأهم ي ظهور اخيل" إخ أي كأن الصحابة حال كوهم على ظهور *

اخيل نبت را ي ااستقرار والثبوت. والرا مع ربوة، وهي ما ارتفع من 
اأرض، ونبتها يكون أثبت من غر لطول عروقه حَ يصل إى اماء، ويكون 

؛ أنه ا يستقر عليه اماء فيأخذ حظه من الشمس والراح، أحسن من  غر
وقوله "من شدة احزم" من قوة جودة رأيهم وتدبرهم، وقوله "ا من شدة احزم" 

 78أي ا من ربط احزم مع حزم الي يربط ها السرج أو غر على ظهر الدابة.

التوكيد فيها وهي  هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة *هذا البيت
الصحابة  والغرض فيه إظهار الفخر أنّ  "أّن، أن امخاطب مردد ي احكم.

من قوة جودة رأيهم  حال كوهم على ظهور اخيل نبت را ي ااستقرار والثبوت
 وتدبرهم.

 135البيت:  ،79
ى ِمْن َأِْسِهْم فَـَرقىا  ۞     َفَما   تـَُفرُِّق بـَْنَ اْلبَـْهِم َوالبـَُهمِ طَاَرْت قـُُلوُب اْلِعد 

قوله "طارت" معن اضطربت، وقوله "من أسهم" أي من شدهم وقوهم ي *
احرب، وقوله "فرقا" أي فزعا. وقوله "فما تفرق بن البهم والبهم" البهم مع 
همة وهي السخلة، وهي أواد الضأن، والبهم بضم الباء اموحدة وفتح اهاء: 

 79الشجعان.
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هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
متكلم  فيه التذكر بن امراتب أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 يضح فرق قوة أصحاب الرسول ه والكفار.
 138البيت:  ،80

 َكالّلْيِث َحّل َمَع اْأَْشَباِل ِيْ َأَجمِ َتُه ِيْ ِحْرِز ِمّلِتِه     ۞      مّ َأَحّل أَ 
قوله "أحل أمته" أي أنزها، أنه أحل أمته إخ. وقوله "ي حرز ملته" أي ي *

ملته الشبيهة احرز، وإما كانت ملته صلى ه عليه وسلم شبيهة احرز؛ أها 
حفظ من اتبعها من ار الكفر. وقوله "كلليث حل مع اأشبال ي أجم" أي 

الليث حل مع أشباله ي اأجم، فالني صلى ه عليه وسلم حل مع أمته ي ك
، واأجم مع أمة، وهي الغابة أي  والليث هو ااسد، واأشبال هي أواد

 80الشجر املتف.
هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت

 الني صلى ه عليه والغرض فيه التنشيط أنّ امخاطب خا الذهن من احكم. 
وسلم حل مع أمته ي كالليث حل مع أشباله ي اأجم إستقامة عند إلتقاء  

 كل مسألة.
 141البيت:  ،81

ْعِر َواخِ َب ُعمْ ُل بِِه   ۞     ُذنـُوْ َخَدْمُتُه ِمَِديٍح َأْسَتِقيْ  ى ِي الشِّ  مِ دَ ٍر ّمض 
يقيلي أي خدمته صلى ه عليه وسلم ما تقدم من امداح، أطلب من ه أن *

 81بسبب هذا امديح ذنوب عمر مصي ي الشعر مدحا أبناء الدنيا.
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هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
ه يسرحم من ه فيه اإسرحام أنّ  الغرضو  امخاطب خا الذهن من احكم.

 أن يغفر ذنوبه ببكة مدح الني.
 147البيت:  ،82

َممِ  ََ اْخَْلِق ِالذِّ ا َوْهَو أَْو ََُّمدى      ۞   َِ ْ ِذّمةى ِمْنُه بَِتْسِمَي  فَِإّن ِ
تيار تعليل للبيت قبله. ووجه ذلك أن اخ *هذا البيتقوله "فإن  ذمة" إخ *

التسمية امه صلى ه عليه وسلم دليل على َبته فيه؛ فإنه ا يتسمى ااسم 
، وأما من يكرهه فا يتسمى به. وقوله "هو أَو اخلق إا من أحب  مسما

الذمم" أي وهو صلى ه عليه وسلم أشدهم وفاء ها، فيقوم حقها أن يشفع 
أهلها لعظم جاهه وعلو مكانته عند ربه. وي كام امصنف ترغيب ي التسمية 

 82امه صلى ه عليه وسلم.
هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت

متكلم يطلب  فيه اإسرحام أنّ  الغرضو  "إّن، أن امخاطب مردد ي احكم.
 .البننشفاعة عند رسول ه صلى ه عليه وسلم ي يوم ا ينفع امال و 

 149البيت:  ،83

ُ َأْن ّحْرَِم الرّاِجيْ  َُْتَـَرمِ  ْرِجَع اْلَارَ ۞     َأْو يُـ    َمَكارَِمُه  َحاَشا َر   ِمْنُه َغيـْ
حاشا هنا اسم معن احاشاة، وهي التنزيه. وقوله "أن حرم الراجي مكارمه" أي *

من أن حرم الني صلى ه عليه وسلم الراجي منه مكارمه، وامكارم: مع 
جع الار إخ فامعن: وحاشا من أن مكرمة، وامراد منها الشفاعة، وقوله "أو ير 

، حال كونه غر َرم، بل  يرجع الار منه أي امستخر به الداخل ي جوار
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يرجع َرما بشفاعته صلى ه عليه وسلم، جعلنا ه من أهل شفاعته 
 83أمعن.

هو من نوع الكام اخبي اإبتدائي خلو من أداة التوكيد، أن  *هذا البيت
أّن متكلم  فيه اإسرحام أنّ  الغرضو  طب خا الذهن من احكم.امخا

 يطلب شفاعة عند رسول ه صلى ه عليه وسلم ي يوم ا ينفع امال والبنن.
 155البيت:  ،84

نـَْيا َوُضرّتـََها   فَِإّن ِمْن ُجودِ   ۞     َوِمْن ُعُلوِمَك ِعْلَم الّلْوِح َواْلَقَلمِ   َك الد 
تعليل للبيت قبله، فكأنه قال: وإما كان جاهك ا رسول ه ا  *هذا البيت*

يضيق ي بل يسعي وغري من العصاة؛ أن من جودك الدنيا هدايته صلى ه 
عليه وسلم للناس، ومن خر اآخرة شفاعته صلى ه عليه وسلم فيهم. قوله 

ه عليه وسلم امعلومات  "ومن علومك علم اللوح والقلم": امراد بعلومه صلى
الي أطلعه ه عليها، وامراد بعلم اللوح والقلم: امعلومات الي كتبها القلم ي 
اللوح أمر اللع تعاى فإنه ورد "أول ما خلق ه القلم، فقال له: اكتب، قال: 
وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حَ تقوم الساعة"، واستشكل جعل 

القلم بعض علومه صلى ه عليه وسلم أن من ملة علم اللوح علم اللوح و 
والقلم واأمور اخمسة امذكورة ي  آخر سورة لقمان. وأجيب بعدم تسليم أن 

مسة ما كتب القلم ي اللوح وإا ا طلع عليها من شأنه أن هذ اأمور اخ
كتب القلم ي   يطلع على اللوح كبعض امائكة امقربن، وعلى تسليم أها ما
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اللوح، فامراد أن بعض علومه صلى ه عليه وسلم  علم اللوح والقلم الذي 
 84يطلع عليه امخلوق.

هو من نوع الكام اخبي الطلي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  *هذا البيت
متكلم يطلب  فيه اإسرحام أنّ  الغرضو  "إّن، أن امخاطب مردد ي احكم.
 الرمة من ه تعاى ي الدنيا واأخرة.
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 الباب اخامس
 خامة

 النتائج .أ 

 بعد ما حث الباحث ي موضوع هذا البحث أخذ اإستنباطات ما يلي:
كاما    83اخبي ي قصيدة البدة وهي وجد كثر من الكام  .1

ري فيه. أما اإبتدائي بثاثة أنواع وهي اإبتدائي، الطلي، واإنكا
وأما اإنكاري يكون  بيتا، 20، وأما الطلي يكون بيتا 60يكون 

 اأبيات. 3

وهي فائدة اخب وازم فائدة ووجد اأغراض ي قصيدة البدة  .2
اإسرحام وإظهار الضعف وإظهار التحسر وإظهار الفخر 
وإظهار الفرح والتنشيط والتذكر ما بن امراتب والوعظ. أما 

، اأبيات 7، وأما ازم فائدة يكون بيتا 12فائدة اخب يكون 
 11أبيات، وأما إظهار الضعف يكون ا 6وأما اإسرحام يكون 

أبيات، وأما إظهار الفخر ا 3وأما وإظهار التحسر يكون  بيتا،
اأبيات، وأما  6وأما إظهار الفرح يكون  بيتا، 25يكون 

 4اأبيات، وأما التذكر ما بن امراتب يكون  5التنشيط يكون 
 يات.اأب 4اأبيات، وأما الوعظ يكون 

 
 التوصيات  .ب 

اأساليب اخبية ي قصيدة قد م حث تكميلي حت عنوان "
"، واعرف الباحث أنه ا خلو عن النقصان البدة لإمام البوصري
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ويرجو الباحث أن يكون من القارئن خاصة الطاب بكلية اآداب 
وعلوم اإنسانية ومن يهتم البحث اأدي مواصلة البحث امتعلق 

 العنوان امذكور حصول على النفع اأكثر.

حّلل الباحث موضوعا من كتاب العواصف ويريد الباحث لكّل 
 القارئن أن حّلل موضوعا أخر من ذلك الكتاب. 

وأخرا يرجو الباحث من ه تعاى أن جعل هذا البحث 
التكميلي افعا للباحث واإخوان امسلمن واأخوات امسلمات ي فهم 

 للغة العربية ودراستها.ا



76 

 امراجع
 

 (.1983)مطبعة الساعدة،  ،اأدب العري بن البادية واحاضرإبرهيم عوضن، 
 (.1991لبنان، -، )دار الكتب العلمية، بروتجواهر الباغةأمد اهامي، 

 ،  (.2011، )مكتبة الشروق الدولية، معجم الوسيطإبراهيم مصطفى وغر
، لبنان: دار ابن حزم-الثانية، بروتعبد العزيز، الباغة اميسرة، )الطبعة 

2011) 
، الكواكب الدرية، )الزء ااول، مصر، مؤسسة الكتب الثقافية، جهول َمد

 السنة(
، )جاكرا، روضة فريس، ، الباغة الواضحةعلي الارم ومصطفى أمن

2007). 
، )القاهرة : مكتبة ميزان الذهب ي صناعة شعر العربالسيد أمد اهامي، 

 .(1997اآداب، 
)الطبعة: اأوى، مصر، اهينة العامة  امدائح النبوية ي اأدب العريزكى مبارك، 

 .(2003لقصور الثقافة، 
)الطبعة  الشرح الفريد ي بردة الني احبيبَمد عيد عبد ه يعقوب احسن، 

 .(2004: اأوى، مكتبة الفاراي، سورية، 



77 
 

دة لإمام البوصري شرح شيخ اإسام الشيخ ، الب عبد الرمن حسن َمود
 .(1993)الطبعة: الثانية، مكتبة اآداب، القاهرة،  إبراهيم الباجوري

)بندا أتشيه، هو سغو  ، علم الباغة التطبيقي البيان امعاي البديعفهمي سفيان
 .(2015فرس، 

اآداب، )الطبعة: اأوى، مكتبة  قواعد اللغة العربيةحفي اصف وآخرون، 
 .(2008القاهرة، 

، 1)الزء:  الباغة العربية أسسها وعلومها وفنوهاعبد الرمن حبنك اميداي، 
 .(1996، دار القلم، دمشق، اأوىوالطبعة: 

)الطبعة: الرابعة، دار  الباغة فنوها وأفناها علم امعايفضل حسن عباس، 
 .(1997الفرقان، إربد، 

)الطبعة: الثالثة، دار  وم الباغة البيان وامعاي والبديععلأمد مصطفى امراغي، 
 .(1993الكتب العلمية، بروت، 






