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 الحمد هلل وكفى والصالة على الحبيب املصطفى وأهله ومن وفى

 ..بدعوتهما.إلى من غمراني بحنانهما واستظل 

 إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما...

 '' والدي الكريمين حفظهما هللا''

 إلى تلك الوردة الفواحة وصاحبة اليد املعطاء وسند مشواري 

 حفظها هللا وإلى أب زوجي حفظه هللا'' '' أم زوجي

 إلى من سهر على راحتي وكان خير سند

 '' زوجي العزيز''

إلى زينة حياتي... ومصدر سعادتي إلى أوالدي أمدهم هللا بصونه وتوفيقه 

 ومتعهم بالصحة ...

 '' بشير، مازن''

 إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى إخوتي

 مينة، عيس ى، وليد'''' فضيلة، أ

إلى من نسير سويا ونشق طريق الحياة معا وإلى من كان خير عونا إلى أعز 

 '' صليحة، جميلة، أمينة، شريفة، ريمة''قلبيعلى 

                                                                       إلى كل األصدقاء وكل من قدم لي يد العون وساهم في انجار هذا البحث

 

يةــصف  



  

 الحمد هلل وكفى والصالة على الحبيب املصطفى وأهله ومن وفى

 ..بدعوتهما.إلى من غمراني بحنانهما واستظل 

 إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما...

 هللا'''' والدي الكريمين حفظهما 

 إلى تلك الوردة الفواحة وصاحبة اليد املعطاء وسند مشواري 

 '' أم زوجي حفظها هللا وإلى أب زوجي حفظه هللا''

 إلى من سهر على راحتي وكان خير سند

 '' زوجي العزيز''

إلى زينة حياتي... ومصدر سعادتي إلى أوالدي أمدهم هللا بصونه وتوفيقه 

 ومتعهم بالصحة ...

 زن'''' بشير، ما

 إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى إخوتي

 '' فضيلة، أمينة، عيس ى، وليد''

إلى من نسير سويا ونشق طريق الحياة معا وإلى من كان خير عونا إلى أعز 

 على قلبي

 '' صليحة، جميلة، أمينة، شريفة، ريمة''

ي إلى كل األصدقاء وكل من قدم لي يد العون وساهم ف

                                    ار هذا البحثانج

صفيـــة                                    

يةــصف  

عليهما أهدي ثمرة جهدي إلى روح والديا الطاهرتين ورحمة هللا 

إلى أعز وأغلى انسان في حياتي الذي أنار دربي بنصائحه وكان بحر 

صافيا يجري بفيض الحب والبسمة إلى زوجي العزيز الذي يض ئ 

 حياتي...

  '' هواري عبد الكريم '' 

 إلى من علمتني الصبر إلى الغالية على قلبي ابنتي...

 '' أمنـــية ''

 حة حياتي إخوتي إلى من قاسمت معهم فر 

بشير، عبد الحميد، مصطفى، عبد الوهاب، نصر الدين، '' 

 ياسين'' 

 صباح 
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فرتة مهمة يف تاريخ العامل اإلسالمي تلك الدولة  وبالد الشاماملماليك يف مصر .يعد عصر دولة

احلجاز  ، وحىتوالشمال الشرقيالشام .من بالد مصر إىل بالد نفوذهااليت استطاعت أن متد 

 .1واملسلمنيعمر العرب  ونص من، حكمت أكثر من قرنني الغريب.واجلنوباجلنوب  واليمن يف

االشرف صاحب دمشق على أخيه األكرب .شهد البيت االيويب انقسام من الداخل و انشق

األيوبية سوى طريقة االكثار .النزاع بني األمراء األيوبيني إىل اضعاف وحدة الدولة السلطان أدى

احلكام من أسواق النخاسة)من قبائل الرتكمان و .شراء املماليك أو الرفيق البيض يشرتيهم من

و إضافتهما إىل اجليش العام أيام احلرب .املغول( لتكوينهم فوق عسكرية خاصة وفق أيام السلم

، 2من دول املماليك يف مصر و الشام الدول.مث صار املماليك االدارة احلربية الوحيدة يف بعض

يف النزاع القائم بني األمراء و السالطني .قد زاد املماليك مع الزمن يف القرنني بل تداخلواو 

 .3األيوبيني

طويل ولعل املسؤول األول عن .توسعت مصر يف استخدام املماليك قبل قيام دولتهم هبا وقت

اخللفاء جيلبون العباسي حيث كان .ذلك هو اخلليفة املعتصم، ترجع أصول املماليك إىل اخلليفة

هلم و جنودا حيارب يف جيوشهم وهذه  .العبيد من القبائل )كما ذكرنا سلفا( يستخدمهم حرسا

كلمة يأمرون و .كانت البداية لزيادة نفودهم فقد حتولوا من عبيد و مماليك إىل أصحاب

                                                           

   .2، ص:3002 ط،د  عمان، ،األردن ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،العصر المملوكي مفيد الزيدي،  1 
 30املرجع نفسه، ص:  2
   .2ص: ،نفسهاملرجع   3
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أيضا لتحقيق أهدافهم، و .يقودون اجليوش وهلم كلمة مسموعة يف بيت اخللفاء و يثريون الفنت

أسسها صالح الدين األيويب .نفوذ أصول دولة املماليك من مصر إىل ساللة األيوبيني اليت

وكل واحد منهم أحضر عدد كبري .( وبعد وفاته تنازع أبناءه على تويل اإلمرباطوريةم7711عام)

 املماليك يف مصر..من املماليك املؤيدين حوله منها زاد عدد

 حملة عن الشاعرة:

: هي عائشة بنت يوسف بن أمحد بن ناصر الدين وكنيتها وحياهتا.نية امسهاعائشة الباعو 

جليلة وأدبية عظيمة القدر وشاعرة كبرية مع صيانة وصالح ودين .عاملة 1الباعونية الدمشقية

تنكست على يد السيد اجلليل إمساعيل اخلوارزمي مث على خليفة .ذات معرفة يف التصوف

إىل القاهرة واقتطفت فيها حظا وافر من العلوم حىت أجيزت  محلت.احمليوي حيي األرموي مث

يف التأليف حىت اجتمع لديها طائفة جليلة من الكتب والرسائل .باإلفتاء والتدريس مث أخدت

 .2والقصائد

من قرى عجلون يف شرقي األردن أما عن والدهتا فال تذكر املصادر .)الباعون( وهي قرية نسبها

 .3بصاحلية بدمشق ببيت عريق بالعلم والورع.ولدتشيئا )عن سنة والدهتا( 

                                                           
  https://youtube/CSNr36VLhRM                                    :االسرارقناة كشف كشف االسرار،   1

Date de connexion : 20/06/2022 a 11 :10 m                  
، د ط، د س، 2اجلزء  بريوت، الرسالة،مؤسسة  ،اعالم النساء في عالمي العربي واإلسالميعمر رضا كحالة،   2

 .791ص:
 1، ص:3009، سنة 7بت، دار كنان، ط، حتقيق د. عادل العزاوي د. عباس ثاالبديعية وشرحهاعائشة الباعونية،   3
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 مؤلفاهتا:

م( والثانية 7133-ه7027أحدمها كتب سنة).ديوان الفضل( منه نسختان)املسمى ديواهنا 

مولد النبوي )املورد األهىن يف املولد االسىن( .كورة يف اخلزانة التيمورية وكذلكذات السنة املذ 

 .1(م7191 –ه 907).يدها كتبتها نة التيمورية خبطنسخة منه يف اخلزا

املماليك وهي حبسب موقعها اجلغرايف هلا .كانت بالد الشام من أهم األقاليم بعد مصر يف عهد

اآلسيوي القادم من الشرق سواءا من الدولة .أمهية يف الدفاع عن حدود مصر والتصدي للخطر

من املغول التنز والصليبيني  مصر والشام أو.االيوبية وبقاياها من الساعني لالستفادة من حكم

املماليك أنه ال بقاء هلم وال لدولتهم إال يف .أو األرمن والرتكمان مث العثمانيني فأدرك السالطني

هلم مراقبة خمتلف االجتاهات السياسية .ظل وحدة تربط األم ومصر حتت حكمها تضمن

 .2والفكرية اليت قد تأثر على كياهنم

اململوكية ال خيتلفون كثريا عن سكان مصر من حيث هم .لةكان سكان الشام يف عهد الدو 

الوظائف وحرمتهم من إدارة أمور بالدهم وكان املماليك يف .خاضعون ألسرة حاكمة احتكرت

املهيمنة على السلطة والنفوذ وخضع أصحاب البالد .بالد الشام هم أصحاب السيادة والطبقة

 .3بسياسة املماليك وقبلوا.األصليني من أهل الشام للواقع القائم

                                                           

 .8املرجع نفسه، ص:  1 
 303املرجع نفسه، ص: 2 

 .791املرجع نفسه، ص: 3 
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                                                                    مناسبة القصيدة )مناسبة عامة(:

ومسوغاته يف العهد اململوكي كثرية و متنوعة فالظروف السياسية .إن دواعي اتساع املدح النبوي

بعيدين يف عصرهم و جمتمعهم و  سائدة آنذاك يف شعرهم.و االجتماعية و الدينية اليت كانت

تشغل الناس و هي االحتفال بالنيب )ص( و اإلشادة به يف .إمنا كانوا جيسدون حاالت موجودة

الدين هلجمات شرسة و نبيهم الفرتاءات الغزاة و .ظل ظروف احلرب و القهر أو تعرض

السرية النبوية و  االنتصار لدينهم و نبيهم أو اهنم استحضروا.افكهم، فكان البد هلا من الرد

حياهتم للوصول إىل هدف معني فالصراع مع العدو اخلارجي  .الشمائل النبوية و أشاعوها يف

وقد صبغ االوربيني عدواهنم بصفة دينية اقتالع الوجود العريب .كان على أشد و الغزاة أرادوا

ة و أمثلة على قدرة رسول اهلل )ص( صورا من البطولة و التضحي.فهامجوا اإلسالم وانتقصوا من

على مقاومة الغزاة ورد عدواهنم على األرض ة االمة و  املسلمون.التفاين يف نصرة احلق، ليحثوا

 1.تراثها

الذين انفردوا بالسلطة ومل يقيموا عدالة اجتماعية ومل حيفظوا .وجاء كرد سياسيا على املماليك

بالسلطة وبأهنم أهل الرسول أهنم أصحاب احلق واألوىل .حق العرب وعدالتهم االجتماعية رغم

 .لتحفيز العرب عن دفاع عن حقوقهم.)ص( فازدهر يف هذا العصر فن املدائح

                                                           
جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية، ، تداعيات المدائح النبوية على البيئة في العصر المملوكيينظر:  1

 .21جامعة بابل، عدد
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فنذكر صاحبة كتاب املنثور ان هلا ديوان شعر بديع يف املدائح النبوية كلها .أما نتاجها الشعري

 .1لطائف

 .2ه(933سنة ).توفيت يف دمشق

وأديبة لبيبة من مكانتها الشعرية فهي عندهم شاعرة مطبوعة  رفعوا.قدإن الذين ترمجوا هلا كلهم 

بني اجلاهلني وقد  ساءناملنثور أن عائشة هذه بني املولدين تزيد اخل.تقول عنها صاحبة الدار

آخرون  باهنا فاضلة الزمان وحليفة االدب يف كل مكان ووصفها.وصفها عبد الغاين النابلسي

 .3شرف والنسبوصاحبة ال.ربة الفضل واالدب بأهنا

 البديعية:

أن تكون القصيدة يف مدح الرسول )ص( ولكن كل  :''يقول زكي مبارك.يف تعريف البديعية

ب الذين تصدوا هلذا اللون يتفقون على إىل فن من فنون البديع ولعل أغل.بيت من ابياهتا يشري

وتكون يف مدح تنظم على البحر البسيط وعلى روي امليم املكسورة .أن البديعية هي قصيدة

  .4'' النيب )ص(

 

 وتسميتهانظمها  األمني:املبني يف مدح .الفتح
                                                           

 .8املرجع السابق، ص:  1 
 .791عمر رضا كحالة، املرجع نفسه، ص: 2 
 .70عائشة الباعونية، ص: 3 
 .27ص: املرجع نفسه، عائشة الباعونية، 4 
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حيدد لذلك سنة  وشرحها حيثاحلمصي يف ذكر سنة نظم هذه البديعية .ينفرد عبد اهلل

عدا ما ساقه من )أنه اطلع على نسخة خمطوط يف .م ومل يقدم سندا تارخييا7172ه / 979

ه / 979وشرحتها عن نسخة املؤلفة اليت نظمتها .املقدس نقلتخزانة الكتب اخلالدية بيت 

م( ومل 7171 –ه 933)سنة التاسع من شهر رمضان .م( وقد نقلها نسخها يف اليوم7172

نظمتها آخر سنة هلا أما بالنسبة لتسميتها فقد أشارت يف .فمعىن ذلك أهنا صرحيا،يكن مصدرا 

نوعا بديعيا وما  739تضمنت  719ابياهتا  هي البديعية عدد.وبعض خمطوطاهتا على امسها 

 .1تورية لتفيها إىل

 

 

 

 

 

                                                           
 .79 87:ص  ص املرجع نفسه، عائشة الباعونية،  1

 



 أ
 

 

 

 

 

 مقدمة
 

 



 مقدمة
 

 ب
 

عرفت البيئة اململوكية عدة أمساء مشهورة يف خمتلف ربوع وطنها، منها أمساء األدباء مرموقني، 

ومنها أمساء ادبيات استطعن أي يسهمن يف إثراء األدب اململوكي، بألوان طريقة م موضوعات 

شعرية ومقطوعات رخية جذابة من فن القصيدة، ومن هنا كان جهد الشاعرات واضح األثر 

، سجلن أمساؤهن وليس أدل على ذلك من أهنن فرضن وجودهن يف موكب الشعر اململوكي

 بأحرف من ذهب على راية األدب النسوي عامة.

 يت أشهرت باملديح النبوي. ومن بني األمساء اليت زخر هبا األدب النسوي ''عائشة الباعونية'' ال

 والسؤال املطروح دائما هو:

ما هو واقع املديح يف عصر ملوك الطوائف؟ وما هو اهلدف منه يف هذا العصر؟ وهل استطاع 

 املديح النبوي إلبعاد الشكوك اليت وجهت إىل الرسول )ص(؟

هلذا فإن من أهم الدوافع اليت ساقتنا إىل  إن طرحنا هلذه اإلشكالية نابع من صميم موضوعنا،

إىل أن نغوص يف غمارها ونكشف خبايا البىن األسلوبية يف هذه  ارتأينااختيار هذه القصيدة 

   ، أضف إىل ذلك غايتنا يف معرفة اخلصائص اليت امتازت هبا هذه القصيدة.القصيدة

ذناها متكأ ملوضوع حبثنا هذا املعنون بــــ: وانطالقا من أهدافنا املنشودة واألسئلة املطروحة اليت اخت

 .أنموذجا-دراسة اسلوبية-بديعية عائشة الباعونية

وفق  حاولنا التدرج يف اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل املباحث اليت تطرقنا هلا يف حبثنا،

 اخلطة اليت وضعناها للبحث.



 مقدمة
 

 ج
 

لرتكييب فتضمن العناصر التالية حيث أننا تطرقنا يف املبحث األول الذي يتمثل يف املستوى ا

التناص( أما فيما خيص املبحث الثاين الذي متثل يف واإلمسي والصور البيانية و )الرتكيب الفعلي 

 (، أماواألعالم واملوصوالت واإلشاراتاملستوى اإلفرادي تطرقنا لدراسة )الصيغ الصرفية 

 (.للقصيدةواخلارجي الداخلي  اإليقاع)فيه املبحث الثالث درسنا 

تتحدث عن األدب اململوكي  واملراجع اليتوقد اعتمدنا يف ذلك على جمموعة من املصادر 

خاص مثل كتاب: مفيد الزيدي )عصر املماليك(، صاحل بلعيد  والشاعرة بشكلبشكل عام 

 (.وشرحهاعائشة الباعونية )البديعية  (،(، فهد خليل )املستوى الصريفوالنحو )الصرف

ات اليت توفرت لدينا من خالل هذه املراجع وكذا طبيعة حبثنا اعتمدنا على وبفضل املعلوم

مكامنها ومنهج االسلويب  املنهج الوصفي االسلويب يف حتديد خصائص البىن االسلوبية وحتليل

 هو األنسب هلا.

حلته هذه قد واجهتنا  وتقدميه يفإجنازنا لبحثنا  ومن خاللكما ال ننسى أن نذكر بأنه 

مجعنا ملادة البحث  والصعوبة يفكانت سببا يف خلق نوع من التوتر   والعراقيل اليتالصعوبات 

 وهي:

 تتناول موضوع حبثنا هذا. واملراجع اليتقلة املصادر  -

 عدم وجود دراسات سابقة للموضوع. -



 مقدمة
 

 د
 

هام وشكل اهتمام العديد من الباحثني يف  موضوع إن موضوعناويف األخري ميكننا القول 

الساحة األدبية وحنن بدورنا حاولنا اإلملام ولو بقدر يسري من جوانب املوضوع وإعطاء فكرة 

  عن واقع املديح النبوي يف عصر امللوك والطوائف.

  

 

 
 



 

 األول مبحثال

 المستوى التركيبي

 .التركيب الفعلي 

 .التركيب االسمي 

 .التناص 

 .الصور 

 

 

 

 



األول                                                               المستوى التركيبي المبحث  
 

15 
 

 المستوى التركيبي: -1

 بنية اللغة ال تكتفي مبجرد صياغة املفردات وفق قواعد صرفية بل حتتاج وظائف معينة تسمى

عالمات  وتشري إليهاالنحوية( زهي اليت حتمل الكلمات فيها مواقع معينة '' رتب''  )الوظيفة

 والداللية اليتعلى نوع العالقة الوظيفية  واليت تدلمعينة نسميها عالمات االعراب يف العربية 

علم قواعد اجلملة الذي يهتم  ، فالنحو هو1الرتكيبات داخل تربط بني الكلمات أو املفرد

 .2الرئيس للسانيات واجلمل وهو اجلزءبدراسة الرتاكيب 

 ويف هذا املستوى يتم فيه أقسام اجلملة اليت تنقسم إىل قسمان:

 / اجلملة: 1

 واجلملة هيمصطلحان لشيء واحد فالكالم هو مجلة  واجلملة مها، الكالم أنقسم النحاة إىل 

جين يف اخلصائص '' أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه الكالم وهذا ما ذكره ابن 

 3يسميه النحويون اجلمل''  وهو الذي

أحدمها إذا شرطه اإلفادة  مبنزلة وفاعله وما كانوجاء يف املعين:'' اجلملة عبارة عن الفعل 

 .4...مجلة الشرط، مجلة اجلوان خبالفها وهلذا تسمهم يقولون

                                                           

 1                                                                   Sites.google.com// muhayaaadami 
Date de connexion : 20/06/2022 a 10 :20 m    

 2                                                              Uonustan sirtiyah.edu.media.lecteur  
 Date de connexion : 20/06/2022 a 10 :25m  

 2، ط األردن وموزعونناشرون  مكتبة دار الفكر، الجملة العربية تألفيها وأقسامها، فاضل صاحل السامرائي 3 
 11:م، ص2002،
 12:ص املرجع،نفس  4 
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ومها عمدنا الكالم وال ميكن أن تتألف  واملسند إليهتتألف اجلملة من ركنني أساسني مها املسند 

والفعل مبتدأ أو خرب  –خرب وما أصله  –من )مبتدأ  ومسند إليهاجلملة من غري مسند 

 1والفاعل...(

 هناك صورة تعبريية تعرب عن خمتلف الصور أنواع اجلمل وهو االسناد.

يف اجلملة الفعلية واالمسية وإن دراسة اجلملة يعين دراسة تراكيب وأساليب واالسناد يكون 

وتوظيفها عن العالقة القائمة بني قواعد النحو وأدوات حنوية وهذه االدوات هي اليت تكشف 

بعضها البعض حيث يتم التأليف بني األجزاء اجلملة تؤدي لغرض التوصيل وهذه هي  لبيان

 2الوظيفة األساسية

 التركيب الفعلي )الجملة الفعلية(: -2

مجلة حتمل االسناد، ويكون فعال  واملاضي يف( واملثبتاملنفي واملضارع )هي ذات فعل األمر 

الفعل ال يشكل مسندا بذاته  إليه،من أجزاء الفعل الذي أسند  ويكون جزءامسندا إىل الفاعل 

عل ميكن استعماله كمسند فقط وال إىل خرب لتقيد مجلته معىن تاما، فالف مع مرفوعهبل حيتاج 

 .3يستعمل كمسند إليه وتعترب وحدة متكاملة ال يستغين الفعل عن الفاعل

 الزمن.وتصنيفها من خالل األفعال أزمنة دراسة حناول 

                                                           

 11ص:، املرجعنفس   1  
 .191:ص (،ت ط( )د )د ،، اجلزائرهومةدار ، الصرف والنحو، صاحل بلعيد  2 
 .161 :املرجع، صنفس  3 
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وهناك  اضطرابألن الشاعرة يف حالة  على احلركة والتغريالقصيدة اليت تدل  الفعلية يفاجلملة 

ومن أمثلة  هذا،فاملوقف استدعى إىل تعانيه الشاعرة من حالة قلق  مبااالستقرار م دفوضي وع

 لقصيدة حنو:ااجلمل الفعلية املوجودة يف 

االسناد األصلي: وهو ما تألف من الكالم أي اسناد الفعل إىل الفاعل وإسناد اخلرب  2-1

 1إىل املبتدأ

 وجاء يف القصيدة حنو:

 :01يف البيت 

 يف حسن مطلع أقماري بذي سلم  -

 أصبحت يف زمرة العشاق كالعلم                                         

ورد يف مجلة )أصبحت( فعل + فاعل حيث: أصبح فعل ماضي ناقص وتاء املتكلم يف حمل 

  رفع فاعل.

  ُمقلي أقول والّدمُع جاٍر جارٌح  -

 فيِه ُمّتهمي  واجلار جار ِبَعذل                                     

 الشاعرة(  علىتقديره أنا )يعود أقول( فعل مضارع اقول والفاعل ضمري مسترت )مجلة ورد يف 

 ا وٌح مَسحُت بِ يا لََلهوى يف رُ  -

 ُم ِبِِم ومل أجد ُروَح ُبشرى منهُ                                             
                                                           

 .22:نفسه، صاملرجع ، صاحل السامرائيفاضل   1
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 متصل مسحُت( فعال ماضيا )مَسََح( والفاعل ضمري ورد يف اجلملة )

 َويف ُبكاِئي حلال حال ِمن َعَدم  -

 َأجدى ِلَمنِع َدمي لفّقُت صرباً فما                                            

  متصلوالفاعل ضمري  ماضيا لفق( فعال مجلة)لفقتُ ورد يف 

 يا سعُد إن أبصرت عيناك كاِظَمةً  -

 هلها القُدمِ وِجئَت سلعاً َفَسْل عن أَ                                         

فعل أمر  فسل(ضمري مسسترت و) ماضيا وفاعل( فعال )وجئتورد يف الشطر االول من البيت 

 والفاعل مسترت 

 ى فثّم أَقماُر مّت طالِعني عل -

  وانزْل ِِبّيهمِ َحّيهم  طويال                                       

 ورد يف مجلة)انزل( فعل امر والفاعل ضمري مسترت 

 أِحّبّة مَل يَزِالوا ُمنتهى أَملي   -

 وإن مُهو بِالتَّنائي أوجبوا أملي                                        

والفعل الثاين )   متصل والفاعل ضمري   ولؤ ورد يف شطر الثاين فعالن ) إن مهو( مصدر م 

 متصل أوجبوا(  فعل ماضي  والفاعل ضمري 

 َعَلوا كماالً َجلوا ُحسناً سبوا أمماً   -

 زادوا دالالً فين صربي فيا سقمي                                         
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ويف مجلة )زادوا( فعال ماضيا وفاعل   متصل ورد يف اجلملة )علوا( فعال ماضيا وفاعل ضمري 

شكر الثاين  الفاعل ضمريا مسترتا  ويف للمؤكد ) إن أْبصرَت( و فعآل مضارعا  متصل  ريضم

 .من البيت  ورد فعالن

                                           تلفيوا لَ م حاوَ  وإن هُ ظيّن  أحسنتُ  -

 وضين فيه من شيمي سرّ  وثّ                                     

 فعل )أحسن( والفاعل )تاء ضمري متصل يف حمل رفع فاعل(مجلة )أحسنت(  ورد

 صبا سحرا اسُلُهم قًلُت إن هّبت قيل  -

 شَهرِِهم  َوَأشرَق البدُر متّإ سلخٌ                                         

مؤكد فعل مضارعا  هّبَت(ويف )إن مجلة )قلُت( فعال ماضيا وفاعل ضمري مسسترت ورد يف 

 .ماضيا )البدر(( فعال )أشرقويف الشطر الثاين  والفاعل ضمري مسترتمصدر مؤول( )

 رجوهتم يعطفوا فضال وقد عطفوا  -

                              َلفي ِمن فرط ِعشِقِهِم لكن على ت َ                                                 

 )هم(.( والفاعل ضمري متصل رجاورد يف اجلملة)رجوهتم( الفعل)

 هان السُّهاُد غراماً فيِه أقلقين -

 اً وعّز الكرى وجداً فلم أنَِ وقش                                                 

 .فعال ماضيا وفاعل ضمري مسسترت أقلقين()مجلة ورد الفعل )هان( والفاعل )الشهاد( ويف ل
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 لهُ  ُسلواين فُقلتُ وعاِذٍل راَم  -

                                                   
ُ
 يد يف ااَلَجمِ حاِل ُوجوُد الصّ ِمن امل

 ورد يف مجلة )فقلُت( فعال ماضيا وفاعل ضمري مسسترت 

 عذلتين وادعيت النصح فيه فال -

 عمِ إىل النّ  أسعى بال حدّ  برحتُ                                                    

 .)عذلت(والفاعل ضمري متصلفعال ماضيا عذلتيين( مجلة )ورد يف 

( وتاء املتكلم يف حمل رفع برحمجلة)برحت( يف الشطر الثاين من البيت الفعل ماضي) ورد يف

 . فاعل

 بااألسُد يف أجامها وظُ  اُبينهت -

 تلك الِظبا قد أذلتين لعّزِهمِ                                        

فعال ماضيا ( )أذلتينمجلة  شطر الثاين ورد يف والفاعل)اأُلسُد( ويف( املاضي)هتابينورد الفعل 

 متصلوفاعل ضمري 

                                        حني َبدوازروا ِبشمِس الضُّحى والبدر أ  -

 وأومض الربقان تلقاء ُمبتسمِ                                         

)أومض( ويف الشطر الثاين ورد يف مجلة   متصل أزروا( فعال ماضيا وفاعل ضمري ورد يف مجلة )

 .فعال ماضيا وفاعل ضمري مسسترت
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 ِلذكرهم صار مًسعي العذل يُطرُبين  -

 ِلشكرهم من النواحي ويُلجيين                                        

مسترت ويف الشطر الثاين مجلة )يُلجيين( فعال مضارعا والفاعل ضمري ورد يف مجلة )يُطرُبين( فعال 

 مضارعا والفاعل ضمري مسترت 

 هُ دركُ يف شوقي مرمى ليس يُ  بلغتُ  -

 صبا مثلي إىل العدم خليعٌ  إالّ                                         

( والفاعل )يُدركُ وفعال مضارعا  تاء املتكلم(والفاعل ))بلغت( الفعل ماضي)بلغ( ورد يف مجلة  

 ضمري مسترت 

 حايل ويأىب كتمه شجين كتمتُ  -

 ع السقممالدّ  ِِبُكمي الفاضحني                                        

 مسسترت.فعال ماضيا وفاعل ضمري ( )كتمتُ ورد يف مجلة 

 طاوُعين قالوا ارعوي قُلُت قليب ما يُ  -

 قُلُت عهدي غرُي ُمنفِصمقالوا انثين                                        

( فعال ماضيا وفاعل ضمري )قلتُ ومجعة ورد يف مجلة )قالوا( فعال ماضيا وفاعل ضمري مسسترت 

 قلُت.مسسترت ويف شطر الثاين تكرر الفعل قالوا والفعل 

 كلفي      ربُ فقلُت الصَّ قالوا سلوُت  -

 َقميِ قالوا يئسَت فُقلُت الربُء يف سَ                                        
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وتكرر الفعالن قالوا وقلُت يف الشطر تصل فعال ماضيا وفاعل ضمري م( )قالواورد يف مجلة 

 الثاين. 

 فسوف تري  معذورٌ  عاذيل أنتَ يا  -

 إذا الّصبُح ما غطى غشا الظُّلمِ                                     

 ورد الفعل ترى فعال مضارعا والفاعل ضمري مسترت. 

 وُُيشى أن ُُتّر بهأبرمُت عذالً  -

 من شَيمي وما السُّلوانُ  إىل السُّلوَ                                      

)أن ُتّر( والفاعل مضارعا  مسسترت وفعال( فعال ماضيا وفاعل ضمري )أبرمتُ ورد يف مجلة 

 ضمري مسترت. 

 أجِر األمور على إذالهلا فسعى  -

 ميتري ِبعينيك وجه النُّصِح يف كلِ                                      

 . ( فعال مضارعا والفاعل ضمري مسترتمجلة )تريورد يف 

 أم يف الّطف ِمنك عمي اجلهُل أغواُك  -

 أ غاب ُرشُدَك أَم ضرٌب ِمن الّلَممِ                                      

الشطر الثاين فعل ماضي )غاب(  متصل وغيورد يف مجلة )أغواك( فعال ماضيا وفاعل ضمري 

 (.رشدُ والفاعل )
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 عذيل َوَمعِذَرةً أتعبَت نفسك يف  -

 َعنَك يف َصَممِ ِمين إِليَك فسمعي                                   

 فعال ماضيا وفاعل ضمري مسسترت.  )اتعبت(ورد يف مجلة 

 أعذل وعنف وقل ما استطعت ال تريف -

 إال كما شاء وجري حافظا ذممي                                  

 قل( والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت. –عنف  –ورد الفعل األمر يف )أعذل 

 يا عيوين ِوشاِهد ُحسنَ ُهم فإذا مُل  -

 شاهدتُه واستطعت اللوم بعد ملُ                                  

( فعال ماضيا )شاهدتُهيف وورد يف الشطر الثاين فعل أمر والفاعل مسترت ( )ملُ ورد يف مجلة 

 وفاعل ضمري مسسترت. 

 كرى فإن باج مالمك بالذَّ امزُ  -

 ملِ الشوق من أَ عليل ِ ال لِ تعلّ                                  

 والفاعل ضمري مسترت تقديره '' أنت''.ورد يف مجلة)امزج( الفعل األمر)أمزج(

 أِجب  ّن َغنّ ب ابُسط ثَ طر ِعد أأ كررّ  -

 ِم ُقل أعرب الّدمُع فيهم ُكّل ُمنعجِ                                                

 سل، جد( قل،غن أجب،  ثن،، ، أطرب)كر، أعدنالحظ يف هذا البيت تكرر فعل األمر 

  والفاعل ضمري مسترت.
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 أعد حديث أحبائي فهم عرب -

 قد أعرب الدمع فيهم كل منعجم                                    

   .مسترت تقدره )أنت( والفاعل ضمريوردت يف اجلملة فعل االمر)أعد( 

 استوطنوا السر مين فهو منزهلم -

 ومل أفوه به يوما لغريهم                                    

 .وردت يف اجلملة فعل ماضي )استوطنوا( والفاعل ضمري مسترت تقدره )هم(

 دود بِبعدي عن ِجوارهم بدا الصُّ  -

 حَمَّلهِم ِبُقريب من  فعاد َوصلٌ                                                  

 (والفاعل )وصل )عاد(ويف شطر الثاين ورد الفعل بدا( فعال ماضيا والفاعل )الصدود( يف )ورد 

 لزمت صدق والهم والتزمت به -

 فلست أسلوه إال عن سلوهم                                     

أما يف الشطر الثاين وردت )لست(  (،وردت يف اجلملة فعل ماضي )لزم( والفاعل )تاء املتكلم

 .تاء املتكلم(والفاعل )فعل ماضي ناقص 

 ِبَفضلهم َغمروين من َفواضلهم  -

 ُشكرِهِم  عن حقّ ِبِه جزُت مبا عَ                                                  

الشطر الثاين من البيت ورد يف  مسسترت ويففعال ماضيا وفاعل ضمري  )غمروين(ورد يف مجلة 

  .فعال ماضيا وفاعل ضمري مسسترت.()عجزتُ مجلة 
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 مُ نارهُ  آنستُ ذ  مُ قبسوين أَ وَ  -

 ميلَ جال ظُ  وراً من طور حضرهتم نُ                                  

ضمري تقديره أن( يعود على والفاعل )وردت يف اجلملة)أقبسوين( الفعل املاضي )قبس( 

 الشاعرة.

 بم فيه فزتُ  كاً للوين مُ وّ خَ وَ  -

 مِ هِ ضلِ فَ  ضِ يوايف فبِ  فاةِ العُ  فوزَ                                  

وردت يف اجلملة)خولوين( الفعل املاضي)حول( والفاعل ضمري مسترت أن يعود على الشاعرة 

 .ة()فاز( والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )يعود على الشاعر ومجلة )فزت( الفعل املاضي

 تلَ حسان قد مشَ اإلِ  لُ م مشائِ هلُ  -

 والّشيمِ  خالقِ ألا مَ مت كرَ لّ وعَ                                 

و يف شطر الثاين من البيت ورد  فعال ماضيا وفاعل ضمري مسسترت )مشلت(ورد يف مجلة 

 ( فعال ماضيا وفاعل ضمري مسسترت. )علمتَ 

سَتهاِم هِلم قالوا الوفا راَق َعيشُ  -
ُ
  امل

 بعدما جادوا ِبوصِلهِم  فال جفا                                            

 ماضي والفاعلفعل  )راق( مسسترت ويففعال ماضيا وفاعل ضمري  )قالوا(ورد يف مجلة  

 فعال ماضيا وفاعل ضمري مسسترت. ويف الشطر الثاين من البيت ورد )جادوا(  )عيُش(،
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 مبِ  ليب فيا قليب هتنّ قَ و بِ حلّ  -

 همِ ريِ غَ لتفت عنهم لِ ال تَ وَ افرح و                                 

 الفعل االمر)افرح( والفاعل ضمري مسترت تقديره )أنت(..وردت يف اجلملة )افرح(

 نعم نعم حدثتين وهي صادقة -

 ظنون سّري حديثا غري متهم                               

املاضي)حدث( والفاعل ضمري مسترت تقديره )أنا( يعود على لفعل اوردت يف اجلملة)حدثثين( 

 الشاعرة.

 وبذهلُمُ  م جمّ هُ دسادوا فجو  -

 ميظَ  ،ل  كُ لِ  وَمورُدُهم ُغنمٌ  حتمٌ                               

 .)هم(متصل  وردت يف اجلملة )سادوا( الفعل املاضي )ساد( والفاعل ضمري

 َمَعت يا سَعُد ِإن ساَعَد االسعاُد واجتَ  -

 أَُمِم  َوجئت احَلّي عنَلَك اأَلماين                                            

شطر الثاين ورد يف مجلة  مسسترت ويففعال ماضيا وفاعل ضمري  )اجتمعت(ورد يف مجلة 

 فعال ماضيا وفاعل ضمري مسسترت تقديره أنت. .)جئَت(

 وقف الم َ السَ  بابُ  هِ د مصلى بِ واقصِ  -

 لَ                                
َ
 َموِطئ القَدمِ ل بّ وق َ  قامِ دى امل
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فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره ''أنت'' وفعل )قف( فعل أمر وفاعلها .ورد فعل )أقصد(

 ضمري مسترت.

 قة شرِ ألنوار مُ اوَ اهلل  ناَشدتُهُ  -

 مِ دُ ا القُ انِ كّ علوا املعامل من سُ تَ                                   

 واهلاء ضمريورد يف اجلملة )ناشدته( فعال ماضيا)ناشد( والفاعل )تاء املتكلم يف حمل رفع فاعل 

فعال مضارعا والفاعل  )تعلوا(الشطر الثاين من البيت  وورد يف.متصل يف حمل نصب مفعول به(

 ضمري مسترت. 

 حضرتكم ليم وهذا طورِ كأنت ال -

 أقبل وال ختف الواشني بالكلمِ                                  

  ورد الفعل)أقبل(فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره ''أنت''

  واإلحسان جُزؤُهمُ  سنَ وشاهد احلُ  -

 قتسمِ غري مُ  دع منك جزءاً وال تَ                                  

 ضمري.وفاعل .ورد يف اجلملة )شاهد( فعل أمر )شاهد(

-  
ُ
 تَ ر امل

ُ
 ضى امل

َ
 نمَ  محدَ خصص أَ جتىب امل

 مِ ب ومل نَ رتَ نَ  اهلل قبلَ  هُ اختارَ                                               

 هو.مسسترت تقديره وفاعل ضمري .ورد الفعل يف الشطر الثاين فعل ماضي)اختار(
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 امبِ  من أوحى إليهِ  اهللُ  تباركَ  -

نتهىوخصصُه أوحى                              
ُ
 مِ العظَ  بامل

الثاين ورد فيها الفعل )أوحى( فعل  ويف الشطرلفظ جالل اهلل( والفاعل )ورد الفعل )تبارك( 

 )يعود على لفظ اجلاللة(.ماضي والفاعل ضمري مسترت تقديره )هو(

 فال ثان يشاركهَل نا ونادَ   -

 والكرمِ خصيص التّ  َحواه منفيما                              

 مسترت تقديره ''هو''. وفاعل ضمريأمر فعل .البيت)دنا(فعل ماضي)ونال( الفعل يف هذاورد 

 خالِِقهِ  أتى وكان نَبباً ِعندَ  -

 بعد مَل يَ ُقمِ  قدماً َوآدم طيناً                                           

  تقديره هوأيت فعل ماضي والفاعل ضمري مسترت ورد الفعل  

 هُ يبلى وليس لَ  وحَيلو والتلى يُ  -

 اهلل فاعتصمِ  حبلُ  هوَ وَ  بذلٌ مُ                               

فعال ماضيا وفاعل ضمري مسسترت تقديره  وحيلو.يتلى(ورد الفعل فعل مضارع مبين للمجهول )

 فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت  )اعتصم( هو والفعل

 اولهُ ا حيُ ذي ينتهي عمّ لّ ل لِ قُ  -

 يمِ الشّ  اهرِ الطّ  طهَ  عجزِ مُ  صرِ من حَ                                

 مسترت.وفاعله ورد فعل يف هذا البيت فعل أمر)قل( 
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 هُ مس راحتُ اللّ بِ  راحةً  كم أعقبتَ  -

 مِ فَ بِ  لهُ  ريقٌ  نةً ا حِم م حمَ كَ َو                               

الثاين جند  ويف الشطرمسسرت  ضمريوالفاعل  ورد الفعل يف هذا البيت فعل ماضي )أعقبت(

 .مسترت والفاعل ضمريفعل ماضي .الفعل )حما(

 اثلهٍ تسامى عن ممُ  د حسنٍ فريُ  -

 واخلُلِق واألحكام واحلكمِ  لقِ يف اخلَ                              

 مسترت ''هو''. والفاعل ضمريورد يف اجلملة)تسامى( الفعل املاضي تسامى 

 ممتنعّ  شبيهُ لتّ فاَ  ال عن املثلِ عَ  -

 كالعلمِ   العقلِ  وقصورُ  يف وصفهِ                              

 الفعل املاضي )قال( والفاعل ضمري مسترت تقديره ''هو''..ورد يف اجلملة )عال(

 آونَةً  الغيثُ  لتُ يث قُ الغَ  وَ قالوا هُ  -

 يمهَ  ال يزالُ  نداهُ ََ  يهمين وغيثُ                               

 ويف نفسورد يف اجلملة )قالوا( الفعل املاضي )قال( والفاعل ضمري مسترت تقديرهم)هم( 

 مسترت تقدره ''أنا''. والفاعل ضمري.الشطر وردت اجلملة)قلت( الفعل املاضي )قال(

 َترى  أَمانِيَ ُهم فَ َلستَ  يُعطي الُعفاةَ  -

  َغرَي ممنوٍح وُمغَتِنمِ بَِّه يف حُ                                             
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ترى فعال ماضيا وفاعل  مسترت والفعلفعال مضارعا والفاعل ضمري  )يعطي(ورد يف مجلة  

 . ضمري مسسترت تقديره أنت

 مفسدةٍ  لّ من كُ  ي لهُ حجّ  جردتُ  -

 ميدَ قَ  سعى لهُ فا تَ ل بالصّ زَ  ت َ ملَ وَ                               

ورد يف مجلة )جردت( الفعل املاضي )جرد( والفاعل ضمري مسترت تقديره''أنا'' يعود على 

 ضمري مسترت تقديره ''أنت''(والفاعل )سعى( ت)املضارع الثاين ورد الفعل  شطرالويف الشاعرة 

 إىل لوفاءِ دعاين باِ  الوفاءِ  ِبرُ  -

 الن ََّغِم  وَرّواين ِمن نيل الوفاءِ                              

يعود على )أنا ورد يف اجلملة )دعاين( والفعل ماضي)دعا( والفاعل ضمري مسترت تقديره 

 .الشاعرة(

 مِ أرُ  مِ م فلَ نهُ مِ  مُتهُ رُ  بلغت ما -

 واهلممِ َِ  ُغَممي بِالغرام ن جاَل عمّ                            

 ورد يف اجلملة)بلغت( فعل ماضي)بلغت( والفاعل ضمري مسترت

 من وأستثين مبدحكوافراده يف املدح  -

 مِ هِ قِ سيذ فازوا بِ حازوا عال الفضل مُ                             

ورد يف اجلملة )أستثين( فعل ماضي)استثىن( وفاعله ضمري مسترت تقديره ''أنا'' يعود على 

 الشاعرة.
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 ماضا)حاز( والفاعل ضمري مسترت تقديره ''هم''. فعلها.ويف شطره الثاين وردت مجلة)حازوا(

 هبواما وُ  اهللِ  فضلِ بِ ون سلبال يُ  -

 مالق بالكرمِ اإلِ  رَ بوا ضرَ سلُ يَ وَ                            

ضمري مسترت تقديره  يسّلُب( والفاعلفعل مضارع ).ورد يف الشطر الثاين من البيت )يسلبوا(

 هم.

 تزميملَ  ََمَدَك اإلخالصُ  حتُ دَ مَ  -

 ميتَ تَ خمُ  داحي فيكَ متِ اِ  سنُ حُ وُ  فيهِ                               

 مسترت. والفاعل ضمريورد الفعل)مدحت( فعال ماضيا 

      يلي نصنف األفعال الواردة يف القصيدة حسب: وفيما
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 فعل أمر فعل ماضي
فعل مضارع غير 
 منفي أو مجزوم

 –أصبح -أبصرت -لفقت-مسحت  

أشرق - زادوا-علوا –اوجبوا  –أحسن 

 عذل-هتابين  –.عطفوا–رجى –هان -

-أبرمُت -قالوا –كتم   –بلغ  – برح-

-غمروين  –لزم  – استوطنوا-أغوى 

حدث  –.حلوا –ألبسوين  – عجزتُ 

خول  –قبس   أيت  –ينيب -اجتمع  –

علم  –أتعب  –ترى –قلت  –فاز  –

 –تبارك  –ساد  –عدت  –قال  –

عال  –تسامى  –حما  –دنا  –أوحى 

 –دعاين  –سعى  –جردت  –قالوا  –

 –ناشد  –.حازوا –استثىن  –بلغت 

 .منحت–اختار  –شاهد 

 –قل  –أعد -انزل 

 أمضى–عنف  –أعذل 

أعد -كرر –قل  –أمزح 

 – ثن-ابسط -أطرب -

 – سل-أجب  –َغّن 

 – نال-افرح –ترن –ُجد 

 اقصد - أقبل –قل 

جئت  – مهوا-أقول 

 –ُيشي  –هبت  –

يعطفوا - أزروا-ُتر 

–ترى  –يطربين -

- ييب  -.تسومين

-يسلبوا –يتلي 

  -يعطي 

75 22 17 
 المجموع

 69 

76.95 17.92 27 
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 خالل القصيدة منية بن وواضحا يفبارزا دورا  تلعب.األفعالأن اجلدول نستنتج من خالل 

النحوي لنا سيطرت األفعال املاضية حسب زمنها اتضح .اجلدولومن  تركيبها، ح داللتهايتوضل

يدل على الزمن املعين هذا  والزمن املاضيالقصيدة .يف.(29.15%) ااجدهنسبة تو  وحسب

الفعل. ث تليها وهي تتعلق باملعىن الذي يتضمنه  املعنوية.الداللة الزمانية، أمامن ناحية الداللة 

 .(% 22)فعل املضارع بنسبة  (، ث12.62%األمر بنسبة )أعال 

تدل على باعتباره أن األفعال املاضية املوجودة يف القصيدة .حسب توارد األفعال وهذه النسبة

هذا ما فعلته الشاعرة اسرتجاع أَماد بيها  والتذكري.األحداثالسرتجاع ، فتحيت حدث وزمن

 .األبرار()ص( وأصحابه  )الرسولالسلف 

 الواردة يف القصيدة ألفعال املاضيةدالالت ا: 

 .القلق اخلوف، املتحرك، احليوية، الوصف.اإلنتقال، التغيري، السرعة، التبدل، -1

فيه استعمال الفعل املاضي  والذي يكثراملتحرك .تلعب دورا بارزا يف السرد القصصي -2

 1القصيدة.املوجودة يف .أصبح، صار( ،كان)الناقص 

 

 

 

                                                           
1                                                                                https//www.startimes.com 

Date de connexion : 20/06/2022 a 11 :58 m                  
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 (:والتأخيراالسناد الغير أصلي )التقديم  2-2

جعل النحاة الكالم رتبا ببعضها أسبق من بعض فإن جئت بالكالم على األصل مل يكن من 

 1والتأخريغري مرتبتها دخلت يف باب التقدمي  يف.الكلمة والتأخري وإن وضعتباب التقدمي 

عريب أصيل هو مصدر للفعل '' انزاح''  علمهيف باب '' االنزياح'' هو  والتأخري يدخلوالتقدمي 

من  واملعتاد وهواملؤلف  واالنزياح علىالذي يفيد املطاوعة أي ازاحته على داللته احلقيقية 

ال يستطيع ألفاظ  ومشاعره اليتنقل احساسه  وسائل إبار املتلقي وشده لكالمه عن طريقة

 قسمني:إىل  واالنزياح سنقسمباحلياة،  وجعله نابضاللغة أدائها وذمل الشارة اخليال 

 (.واجملاز الكناية-االستعارة–)تشبيه .نزياح داليل تصوري يدخل فيها األول:/ االنزياح 1

 2وتأخري( عامل املعاين )تقدمي  الثاين:/االنزياح 2

 يف:واالنزياح الوارد يف القصيدة 

  حنو: تقدمي اجلار واجملرور-

 ِمن َفواِضِلهم ِبَفضِلهم َغَمروين  -

 ُشكرِهمِ  عن حقّ  َعِجزُت بهبِا          

 بفضلهم من فواضلهم  الكالم: غمروينتقدير 

 
                                                           

 .15ص نفسه،املرجع  ،فاضل صاحل السامراين  1 
  www.youtube.com/watchvdRG9Y1jbFOg لغة الضاد مع طارق اخلابور سهلة، تعلمتعلم االنزياح بصورة   2

Date de connexion : 20/06/2022 a 11 :18 m                  
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 الفعل:تقدمي الفاعل عن 

 َواملاُء ِمن إصبعيِه فاَض فيَض َندا  -

 ُمعدم العدِم  َمردود هذا كفيه                                     

 فاض املاء من اصبعيه تقدير الكالم: 

 ُحسِن تسامي عن مُماثلٍة  فريُد  -

  واالحكام واحِلكمِ يف اخلَلِق واخلُلِق                                     

 .ُحسنِ  تسامي فريدتقدير الكالم: 

 1والتخصص.نا التقدمي أفاد التوكيده

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1                                                                                            www.alnahw.com
  Date de connexion : 20/06/2022 a 11 :05 m                  
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 االسمي: التركيب -9

  االسمية:الجملة  -

أو ما  ويكون اسميسند إليه  واملنسوخة واملنفية فاالسمهي مجلة حتمل االسناد بأنواعها املثبتة 

ما  فاملسند.، االسناد هو احلم بشيء على شيء كاحلكم عليه يسمى )املسند إليه(1جيرى َمراه

 االسناد.وعالقة بينهما هي  2حكمت به على الشيء

 يلي:ما  وتكمن يفومن خالل دراستنا للقصيدة تبني لنا أن هناك أنواع اجلملة االمسية   

  املثبتة:االمسية  اجلملة -1-1

اليت يتصف فيها املسند إليه اتصافا  والثبوت أوهي اجلملة اليت يدل فيها املسند على الدوام 

هي اليت تعطي  املثبتة واجلملة االمسيةيكون فيها املسند '' امسا'' ...  وهي اليتغري متجدد  ثابتا

 .3التام.املعىن

  هو:أنواع االسناد الذي يوجد يف القصيدة 

 :واخلرب معرفةاملبتدأ معرفة )علم( -أ

 يف االبيات التالية وهذا ما هو متفق عليه. واخلرب معرفةجاء املبتدأ اسم)صريح( 

 تقول الشاعرة حنو:

                                                           
 .165 :صوالنحو، صاحل بلعيد، الصرف   1
 .11 :ص ،1991 ،10أجزاء، طموسوعة يف ثالثة  ،العربيةجامع الدروس  الغاليين،الشيح مصطفى   2 
 3                                                                              mix.net www.soma// https 

Date de connexion : 20/06/2022 a 11 :18 m                  
 

http://www.soma/
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 طه املنادى باأللقاب العال شرفا -

 وغريه باألسامي ضمن كتبهم                                        

 الز حممد املصطفى ابن الذبيح أبو -

 هراء جد أمري فتية الكرم                                    

 كل شبح   وأبو التماماليحمدي  -

 عاىن الغرام إىل قليب ألجلهم                                    

 الوافر العظم ابن الوافر العظم اب -

 ن الوافر العظم ابن الوافر العظم                                    

 تحليل:

جاء  وخربه.اليحمدي( –الوافر  –حممد  – )طهاملبتدأ يف األبيات جاء اسم صريح مفرد 

 –وصفا يدل على )املسند( وهنا الوصف باخلرب وصفا ثابتا وخربه كالتايل )املنادى 

 أ بو متام( –العظم  –املصطفى 

 :منفصل( واخلرب معرفة )ضمريمعرفة  املبتدأ-ب

 أنت الكليم وهذا طور حضرتكم

 أقبل وال ختف الواشني بالكليم                                      

 الكليم(واخلرب ).مري منفصل )أنت(املبتدأ ض
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فاليسُ  -
َ
 ذاقوا الغرام وال ما هم امل

  خلق اهلل كلهمِ ريأّموا محى خ                                 

 (املفاليسواخلرب ).()هماملبتدأ ضمري منفصل 

 هم النجوم فما أسىن مطالعهم -

 يف أفق ملته البيضا بديهم                                 

 (واخلرب )النجوم( )هماملبتدأ ضمري املنفصل 

 هو احلبيب من الرمحان رمحته -

 للعاملني بإجياد من القدم                                 

 (واخلرب )احلبيباملبتدأ ضمري منفصل )هو( 

 .1داللة الدوام والقصر والتوكيد وهذاهلذا النمط هي احلصر  والوظيفة األساسية

 املوصول( واخلرب مجلة فعلية:املبتدأ )اسم 

 حنو:

 ذو اجلاه حيث يضم اخللق حمشرهم

 وال يرى غري يف الكشف للغمم                                          

وخربه جاء 2اسم موصول مشرتك ِبيث يكون بلفظ واحد للجمع.اسم موصول )ذو( املبتدأ

 مجلة فعلية)يضم(.

                                                           
 .1العدددواة، َملة فصلية بالبحوث والدراسات اللغوية  1
 .111 :ص ،املرجع نفسه الغاليين،الشيخ مصطفة  2



األول                                                               المستوى التركيبي المبحث  
 

39 
 

 ابذو اجملد حيث أهيل اليت منها الكت -

 تسري حتت لواه يوم حشرهم                                    

 ( اسم موصول يف حمل رفع مبتدأ، وجاء اخلرب مجلة فعلية )تسري(.)ذو

 ذو املعجزات اليت منها الكتاب -

 بشرى للمقتبسني منه بكل جم                                   

 وهنا جاء اخلرب جاء حال )بشرى(. مبتدأ،موصول يف حمل رفع  )ذو( اسم

ويفهم من الرتكيب االسنادي من خالل األبيات أن الشاعرة تتحدث عن النيب )ص( واسم 

 حاالت وصف النيب مالزمة. والثبات أناملوصول ذل على االستقرار 

 مجلة: واخلرب شبهاملبتدأ معرفة  -ت

 ممجد الذكر يف الفرقان بالعظم  -

 حممد األمر يف التبيان من احلكم.                                 

والشطر  الفرقان،)ممجد( وخربه )شبه مجلة( يف .املبتدأ البيت:نالحظ أن يف الشطر األول من 
ويقول التبيان( نالحظ أن اخلرب جاء مؤخر  )يفمجلة  وخربه شبه)حممد( املبتدأمن البيت  الثاين

 ...(.واملركب الثاين والبسيط األول واجلملة املركبةأن املفرد بسيط  علىوالذي  العيش، ابن
وهنا نالحظ أن شبه مجلة جاءت خرب للمبتدأ وهذا '' ما قاله واشرتطه ابن عصفور أن يكون 

 .1يكون فيها االخبار بالفائدة'' وتامة أن.أن يكون تامة واجملردات فيشرتط وأما الظروفتام 

                                                                                                                                                                          
 
 .9:ص ،1دواة ، َملة فصلية للبحوث و الدراسات اللغوية، العدد  ،ينظر 1
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امسني ال جيوز أسناد  العالقة بنيتعمل عمل إجياد نوع  –يف شبه اجلملة  –وعمل حروف اجلر 

ومن خالل الرتكيب االسنادي اخلرب دال على 1العالقة اجلامعة بينهما.خر النتقاءمها إىل اآلأحد

 واالستقرار. ثبوت

 :واخلرب مجلةاملبتدأ اسم )صريح(  -ث

 ِبر الوفائي دعاين بالوفاء إىل  -

 نيل الوفاء ورواين من النعم                                  

 خربه مجلة فعلية )دعاين(..هنا جاء املسند إليه)ِبر(

 فريد حمسن تسامى عن مماثلة -

 واخللق واألحكام واحلكميف اخللق                                  

 مى(.جاء املسند إليه اسم )فريد( وخرب مجلة فعلية )تسا

 اجلهل أغواك أم يف الطرف منك عين -

 أغاب رشدك أم ضرب من اللمم                                 

نالحظ أن اخلرب جاء يف البيت الثاين .املبتدأ اسم صريح )اجلهل( وخربه مجلة فعلية )أغواك(

 ر.خمتأ

                                                           
 ،جامعة البصر، كلية اآلداب  الصحيفة الصادقة ، ،المثبتة وداللتهاأنماط الجملة اإلسمية  ،خليل خلق بشري 1

 .61:ص
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'' أما علة االنزياح اخلرب من املفرد إىل االخبار باجلملة فقد ذكر أبو البقاء العكربي ثالثة 

أسباب لذلك يقول و إمنا أخربنا باجلملة مكان املفرد لثالثة أشياء، أحدمها احلاجة إىل توسيع 

أو أن يف ذكر شيء مظهرا أو مضمرا .يف بعض املواضع و ليسأالعبارة يف النظم و النثر 

وَميء اخلرب يف الزمن املاضي جاء منط الثناء و التبجيل و التمجيد يف البيتني  1تفخيما'' 

 2(2-1األوليني)

 معرفة:نكرة واخلرب  مبتدأ -ج

 والربهان متضحخري النبيني  -

 نرتب ومل نم ونقال فلمعقال                                 

بالنكرة أن يكون معرفة أو مقارب املعرفة من النكرات  االبتداءجاء املبتدأ نكرة ألن األصل يف 

 .3بالنكرة مشرتطني حصول فائدة االبتداءوجاء النحويني 

 وقد يقع هذا النوع يف التعجب

 .)النبيني( واخلرب معرفةورد املبتدأ نكرة )خرب( 

 سود الوقائع محر البيض يف حرب -

 عقل يف سلمخضر املراجع بيض ال                               

   جاء املبتدأ نكرة )سود( واخلرب معرة)الوقائع(

                                                           

 .9ص املرجع،نفس  1 
 .11ص املرجع،فس ن  2 
 .19ص املرجع،نفس   3 
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 نكرة واخلرب نكرة: مبتدأ -ح

 مجال صورته عنوان سريته -

 هذا بديع وهذا آية األمم                                  

 وخربه جاء نكرة)عنوان(.جاء نالحظ يف الشطر األول من البيت أن املبتدأ نكرة )مجال(

 بديع(نكرةوخربه )ويف شطر الثاين من البيت جاء املبتدأ اسم إشارة )هذا( 

  االمسية املنسوخ بالفعل الناقص "صار"اجلملة 

 الَعذل يُطربين ِلذكرهم صار مسعي  -

 ويُلجيين ِلشكرهمِ من الَلواحي                                           

 يطربينتقدير الكالم صار مسعي ِلذكر العذل 

 إنزياح يف تقدمي اجلار واجملرور على الفعل. نالحظ هنا 

 اجلملة االمسية املنسوخ بالفعل " كان:" 

 يدركهبلغت يف شوق مرمى ليس  -

  دمقخليع صبا مثلي إىل الإال                                            

 بلغت مرمي يف العشق ليس يدركه الكالم  تقدير

 .العشق( )يفجلار واجملرور هنا تقدم اجلار واجملرور على املفعول به و" ليس" وقعت صفة 

  ن "ا" كاجلملة املنسوخة بالفعل 
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 أيت وكان نبيا عند خالقه  -

 طينا بعد مُل يقمقدما وآدم                                      

 أيضا قالت:

 طلعته  مثيل قلتولو كان ث  -

 حاشا تعاىل كامل العظمِ كالبدر                                      

  بالفعل " صار " اجلملة املنسوخة 

 ملتزمي  اآلمالغوث الورى كعبة  -

 ُحبِه بالّتفإين صار من لِزمييف                                      

 (.حبهِ  )يفوقعت صفة جلار واجملرور .صار()فاجلملة املنسوخة 

  ب " كأن " اجلملة االمسية املنسوخة: 

 حنو:1 على معىن التشبيهاحلرف املشبه بالفعل لالسم النكرة 

 حني بدوا كأنم يف العجاج النِقع  -

 يف حندس الظلمِ  مّت بدتبدور                                      

 

 

 
                                                           

 21:، ص2006، 1 األردن. ط عمان،الضياء  ، دارالعربيالوصفية في النحو  الجملةاحلميد، ليث أسعد عبد   1 
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 اجلملة االمسية املنفية: 1-2

ومن تنفي اجلملة االمسية بأدوات النفي  1ونفيته نفياتنحي  ينفي:نفي الشيء  النفي:تعريف 

 القصيدة:النفي يف  أمثلة

 النفي بأداة النفي )ليس(: -1

 حنو:

 ليس لهيبلى و  وحيلو واليتلى 

 مبذل وهو حبل اهلل فاعتصم                                  

 مبذل)له(وخرب ملا .جاء اسم امسها شبه مجلة2 معناها النفي وهي جامدة ليس:

 والستقرارأنا تفيد الثبوت ومن خالل دراستنا للجملة االمسية املوجودة يف القصيدة تبني لنا  

حلق بسيدنا  واملسلمني وماالعرب  اُتاه واقعتعيشها الشاعرة  اليت وأساها واخلريةعلى حزنا 

 يف غزواته. .والسالم وتشكيكحممد عليه الصالة 

 

 

 

 

                                                           
البناء النحوي للجملة العربية )الدراسة التطبيقية على سورة آل عمران( ِبث مقدم لنيل درجة أوىل )ماجستري يف ر ينظ 1

 .12، ص:2012 ،عيسىموسى  إعداد: علوية والصرف،ختصص النحو 
 212:، ص2001 ، سنة1 ، ط1ج ،وتطبيقاتهالواضح في النحو نادية رمضان حممد النجار،   2
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 التناص:- 2

وأخص ما يعنيه أنه ترحال النصوص  ،النصوصبإنتاجية  تتعلق آليةإشكالية .باعتباره التناص

عديدة مقتطفة من نصوص  وتناص ملفوظاتمعني تقاطع .ففي فضاء نص وتداخل نصي

 1أخرى.

 ومن أمثلة التناص املوجودة يف القصيدة حنو:

 التناص مع القرآن الكرمي )االقتباس(:  1-1

حتويل املقتطفات القرآنية على صور مشوشة لكي تنسجم مع .يعمد التناص فيما يبدو إىل

 و: حن 2الداللية.النص الشعري ومتطلباته

 أنَت معذوّر َفسوَف ترى   عاِذيليا  -

 ما غّطى َغشا الظُلمِ  الّصبحُ ِإذا َبدا                                               

( إشارة 18اآلية )سورة التكوير  نمَوالصُّْبِح ِإَذا تَ نَ فََّس﴾ ﴿ :يف قوله تعاىلاالقتباس وجند هنا 
 استعانة به الشاعرة.

 أنت الَكليم وَهذاَ طور حضرهتم  -

 الواشني بالكلمِ وال َتخف أَقبل                                              

فَ َلمَّا رَآَها تَ ْهتَ زُّ َكأَن ََّها َجانٌّ َولَّٰى ُمْدِبًرا َوَلْم  ﴿ َوَأْن أَْلِق َعَصاكَ يف قوله تعاىلاقتباس  هنا

 (.11اآلية ) سورة القصصن م  يُ َعقِّْب  يَا ُموَسٰى َأْقِبْل َواَل َتَخْف  ِإنََّك ِمَن اْْلِمِنيَن﴾

                                                           

 .22:ص ،2011/2011 ،1ط  األردن، والتوزيع،دار َمدالري للنشر  التناص، جماليات ،شعت أمحد جرب   1 

 .222:ص ،املرجعنفس   2 
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 رد.االقتباس يف عجز البيت مبثابة 

 ينيب مفصلها عن عز مرتبه -

 مل ُتدرك ومل ترمِ  من قاب قوسين                                            

(9اآلية) لنجمسورة امن ﴿ َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسْيِن َأْو َأْدَنٰى﴾ يف قوله تعاىلاقتباس  هنا  
تكمن ازدواجية بني  نية وهناقرآوظفت الشاعرة قصة .واضح،وهنا يف عجز البيت االقتباس 

 النص الشعري والعملية اإلبداعية. 

 اهللُ من أوحى إليه مبا تَباركَ  -

نَتهى العَظمِ                                            
ُ
 أَوحى وخّصصُه بِامل

( 11( واملؤمنون )21آيات قرآنية منها االعراف ) يف.وردت تَ َباَرَك ﴾﴿ اقتباس يف كلمة
( امللك 52( والرمحان)22( والزخرف)61( وغافر)61( والفرقان)10( والفرقان)1والفرقان)

(1.) 
 االقتباس وارد يف صدر البيت واعتمدت على هذه املفردة من أجل إجالل وعظمة مكانته.

 يف الُنوِر الَح ُعالُه ال نظري لهُ  -

 َلُدن حكمِ نُوُر الُقرآن قرآناً من                                             

﴾﴿ َوِإنََّك لَتُ َلقَّى اْلُقْرآَن ِمن لَُّدْن َحِكيم  تعاىليف قوله اقتباس  هنا اآلية سورة النمل  من َعِليم 
( يتضمن عظمة القرآن الكرمي.60)  

 يُتلى وحَيلو وال يبلى َولَيَس لهُ 

  حبُل اهلِل فاعَتِصممبذٌل وهو                                            
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ََ اللَّهِ ﴿ َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َواَل ت َ  يف قوله تعاىلاقتباس  هنا  َفرَُّقوا  َواذُْكُروا نِْعَم
َفا حُ ْصَبْحُتم بِنِ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبُكْم فَأَ  ََ ْفَر ٍ  ْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكنُتْم َعَلٰى 

ِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه َلعَ  َها  َكذَٰ  من سورة آل عمرانلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن﴾مَِّن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّن ْ
جاء به سيدنا  الصورة احلية وهو التمسك مبا وُتسيد.ةييتضمن العقيدة الدين٠ (101اآلية )

 حممد صلى اهلل عليه وسلم. 
 حممٌد ِإمسُُه نعٌت جُلملِة ما  -

 نُون والقلمِ يف الذّكر من مدِحِه من                                            

           ( 10ية )اآل من سورة القلمَواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن﴾ ﴿ ن يف قوله تعاىلقتباس هنا ا
 مجاليات اإلقتباس من القرآن الكرمي: -

يسعى النص الشعري للتطابق بني داللته وداللة املصدر القرآين وحماولة انتاج داللة مؤازرة له أو 

تقوية معانيه وتوطيد مواقفه، وميكن رؤية حتقيق الغايات يف معىن هذا التآلف عرب ديناميكية 

 1.اليت ترتاوح ما بني توظيف مفردة قرآنية أو آية واالقتباس املباشر التناص

يتكأ عليها الشاعر لتحسني وتزيني .يتميز القرآن الكرمي بالتنسيق وتأليف العبارات البليغة اليت

ألفاظه ومعانيه وصوره بألوان بديعية هذا من جانب واجلانب اآلخر حترك عنصر اإلثارة 

 212.وهذا التشويق يولد قيمة فنية مجالية والتشويق عند املتلقي،

 

 
                                                           

 .122ص املرجع،نفس    1 
مجلة جامعة األنبار  للبنات،شعر لسان الدين ابن اخلطيب، فاطمة أمحد محاد، كلية الرتبية  والتضمني يفأثر االقتباس   2

 .2012 ،25العدد للغات واْلداب السابع والعشرون، 
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 تناص مع َخصية األنبياء والرسل: 9-2

من املدونات الفقه والعقيدة هم بشر اصطفاهم اهلل تعاىل .الرسل واألنبياء كما ورد يف الكثري

اإلسالمية اليت أختد منها الشعر  الشخصيات.حلمل الرسالة املقدسة ويعترب الرسل واألنبياء من

يف نج خطابه، واليت حتولت إىل رموز و الشاعرة عائشة .العريب مرجعيته رئيسية يتكأ عليها

 وجند يف البيت حنو:1على توظيف شخصيات األنبياء.الباعونية من بني الشعراء الذين عكفوا

 أتى وكان نبيا عند خالقه -

 قدما وآدم طينا بعدهم يقم                                  

تعترب رمز عن األصالة اليت يولد عليها االنسان سواء  .وهنا توظيف )مفردة آدم( عليه السالم

 .2الفطرة الصافية اليت تتسم بالصفاء والنقاء والطهارة.كان عريب أو عجمي ويعرب عن رموز

 الديني(: النص)التناص مع الحديث الشريف  9-9

أجنع الوسائط الثرية املؤثرة اليت تساعد على إظهار قوة النص .إن توظيف النصوص الدينية يعد

من  وما ميثلهبسبب طبيعة النص الديين  إىل الكلمة الثانية.العطف تكون أقرب ومتانته واو

فاعل للحديث النبوي الشريف يف قصيدة '' مدح املبني''  موضوعي.هلذا جند حضور 3قدسية

 حنو:

                                                           
 واألدب العريب،أطروحة دكتورة يف اللغة  ،َعر مفدي زكرياء والديني فيالتناص التاريخي  ،بن خليفة عبد الفتاح  1

 .211ص:
 .211:ص املرجع،نفس   2

 
3   :35 m                  : 20/06/2022 a 11 connexionDate de         Impact.https//iaahj.org 
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 أجِر األموَر على إدالهلا فَعسى -

 َكلميِ   النُّصح يفَترى ِبعينك َوجَه                                          

 1تناص من النص الديين )خري األمور أوسطها(

 :البيت 

 قيل أسُلُهم قُلُت إن َهّبت َصبا سحراً  -

 وَأشَرق البدُر متّا سلَخ شهرِهمِ                                          َ 

 2تناص مع النص الديين )إن من البيان لسحرا(

  ّأَعد حديَث أحّبائي َفهم عرب 

 قد أعرب الّدمُع فيهم ُكّل ُمنعجمِ                                          

 .3بيد أين من قريش( تناص مع النص الديين )أنا أفصح العرب

 :البيت 

 أتى وكان نبياً عنم خالِقهِ  -

 قدماً وآدم طيناً بعد مل يُقمِ                                        

 املاء والطني(. وآدم منتناص مع النص الديين )كنت نبيا 

 :البيت 

                                                           
2  1 1   :38 m           : 20/06/2022 a 11 Date de connexion                      https://sunnah.one
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 حسيب ِِبُبك أّن املرَء حُيشُر مع -

 أحبابِه فَ َهنائي غري ُمنحِسِمش                                       

 تناص مع النص الديين )حيشر املرء مع من أحب(.

 مجاليات التناص مع احلديث الشريف: -

الشريف وسيلة إلدراج صورة سيدنا حممد)ص( إىل شيء ظاهر .إن اقتباس من احلديث النبوي

 لكي يدرك باحلواس..حمسوس وملموس

 التناص األدبي: 2-2

القدمي بأطيافه املختلفة وأشكاله املتعددة يدل على أن التناص .تنوع التناص مع املورث الشعري

 .1الفن الشعري.يغدو لوحات منمنمة من

يف القصيدة أنا مقدمة غزالية متدح النيب عليه الصالة والسالم وتبناها .أهم ما ميكن أن نالحظه

 البديعية. فن.العديد من الشعراء يف

 من أمثلة التناص يف مطلع القصيدة:

 :يف البيت األول 

 

 يف حسن مطلع أقماري بذي سلم -

 أصبحت يف زمرة العشاق كالعلم                                            

                                                           
 .151:ص نفسه،املرجع  النص،مجاليات   1
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 هنا تناص مع '' برودة البوصريي '' حيث قال:

 أمن تذكر جريان بذي سلم -

 1مزجت دمعا جرى مقلة بدم                                            

 ه  520احممد بن أمحد بن علي األندلسي .وجندها أيضا يف بديعية ابن جابر

 بطيبة أنزل سيد األمم -
 .2العلم وانثر أطيبوانشره له املدح                                        

املوصلي )علي بن احلسن بن علي بن أيب بكر عزالدين وجندها أيضا يف بديعية 

 ه  529املوصلي(

 براعيت تستعمل الدمع يف الدمع القلم -

 3عبارة عن نداء املفرد العلم                                           

 ه    215دجه احلموي  ابن.بديعيةوجندها يف 

 يل يف القدا مدحكم يا عرب ذي سلم -

 4براعة تستهل الدمع يف العلم                                            

 وأيضا يف بديعية صفي الدين احلي )الكافية البديعية يف املدائح النبوية(

 إن جئت سلعا فسل عن جرية القلم -

                                                           

 .20:صت(، )د  ط()د الكتب، دار عامل  ،البديعيات زيد،علي أبو   1 
 .56: املرجع، صنفس   2
 .52ص  املرجع،نفس   3 
 .91ص املرجع،نفس   4 
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 .1واقر السالم على عرب بذي سّلم                                          

 ه  ( ومطلع بديعيته: 591الدين العلوي الزبيدي اليمين ).وجندها أيضا يف بديعية وجيه

 سل ما يسلمى وسل ما ربة السلم -

 2وخص طيته مأوى الطيب والكرم                                       

 ه ( 922عائشة الباعونية ).بعدها أيضا جاءت بديعية

 لقصيدة حنو:أيضا جند تناص يف أبيات أخرى من ا

 حممد املصطفي ابن الذبيح أبو ال      -

 زهراء أمري فتيه الكرم                                           

 بديعيته يف مدح الرسول)ص( .مع ابن احلجة يف

 حممد ابن الذبيحني األمني أبو ال      -

 بتول خري نيب يف اظردهم                                          

 وأيضا يف البيت:

 يا أكرم الرسل سؤيل منك غري خف -

 وأنت كرم مدعو إىل الكرم.                                          

 مع البوصريي:

 يا أكرم اخللق ما يل ألوذ به -
                                                           

 51ص  املرجع،نفس   1 
 20ص  املرجع،نفس   2 
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 1سواك عند حلول احلادث العمم                                          

 جند تناص يف البيت:

 محر البيض يف حربسوء الوقائع  -

 خضر املرابع بيض الفعل يف السلم                                         

 عمورية )اليت مدح فيها اخلليفة املعتصم(.مع بيت أبو متام يف فتح

 بيض إذا انتصيت من حجبها رجعت -

 أحق بالبيض أترابا من احلجب                                        

 الصفائح ال سود الصحائف يفبيض  -

 2متونن جالء الشك والريب                                      

 جند تناص يف البيت:

 تبارك اهلل من أوحى إليه مبا -

 أوحى إليه وخصصه باملنتهى العظم                                     

 ه  ( 692مع البوصريي )

 تبارك اهلل ما وحى مبكتسب -

 1وال نيب على غيب مبتهم                                     

                                                           
1   :40 m  : 20/06/2022 a 11 Date de connexion                            wdoo3.comhttps//ma 
 2  :44 m  : 20/06/2022 a 11 Date de connexion                             https// mFacebook-post
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 جند التناص يف البيت:

 أقول والدمع جار جارح مقلي -

 واجلار جار بعذل فيه متهمي                                  

 ه   ( 225مع بيت ال سهروردي )

 أقول جلاريت والدمع جار -

 زم الرحيل إىل الديارويل ع                                

 )الخيال(:  الص      ور-7
 :الصورة الشعرية 

بالصورة يف أغلب األحيان، فإن الشعر الصويف خباصة حمكوم .إذا كان األدب العريب عامة يعرب

يبدو لنا فيه من تقرير لفكرة ما، فهي يف احلقيقة  ما.حىت.عليه أال يستغين عن الصور ذلك أنه

حىت أصبحت .والتجليات،.تصوير أو َماز لغوي ألن الصويف إزاء احلقيقة املطلقة والكشف

الصورة الشعرية لغته املفضلة وهي نفس الوقت وعاء حلاالته .ملزمة للشاعر الصويف، ألن

 .2الوجدانية.وانفصاالته

                                                                                                                                                                          

 1   :53 m  : 20/06/2022 a 11 Date de connexion                                     https//dotore.com
                 

 51:صاملرجع السابق،  ،البديعيات زيد،علي أبو   2 
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البديعيات إذ ال تعد كل قصيدة تتضمن نوعا من .والصورة الشعرية ظهرت بصفة كبرية يف فن

اليت تتضمن مدح النيب )ص( على ِبر البسيط وروي امليم  1أنواع البديع يف أبياهتا بديعية

 3.و ''مدح أصحابه األبرار'' 2املكسرة

قا واشرتاك العاطفة مع التأليف الشعرية يف البديعيات تزيد رونقا وتأل.وعلى ذلك فإن الصورة

 .4وهتتز األرحيية.وهنا ُتود القرائح

 وهلا أمهية كبرية يف التصوير الذي تبىن عليه القصيدة

 ومن الصور البالغية املوجودة يف قصيدة جند: 

 التشبيه:-7-1

الكاف أو حنوها ملفوظة أو أكثر بأداة هي .هو بيان شيئان أو أشياء شاركت غريها يف وصفه

 .5ملحوظة أو

                                                           

 16املرجع، ص:نفس   1 
 16:ص ،نفس املرجع  2
 15املرجع، ص:نفس  3 
(، )د ت ط()د ، املعارف للنشر ، دارالثانوية( والبديع للمدارس)البيان الواضحة  أمني، البالغةعلي حازم مصطفى  4

 .21 ص:
 .21 املرجع نفسه، ص:  5 
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مباشرة تدل على معرفة جوانب خفية من األشياء بالنسبة للشاعر، .فاتشبيه وسيلة لكشف

عن املعاين ونقل األفكار ومأل النفوس بالصور واألخيلة ومن أمثلة .فهي أعظم ألوان التعبري

 التشبيه الواردة يف القصيدة جند:

 :التشبيه 

 يف حسن مطلع أقماري بذي سلم -

 أصبحت يف زمرة العشاق كالعلم                                        

على نج القدامى يف البكاء على األحبة والديار يف هذه .أوال جند مطلع القصيدة جاءت

حممد)ص( حيث شبهت الرسول )ص( مبطلع األقمار يف بذي .املقدمة تقديس ألنبل خلق اهلل

 حبه أصبحت من عشاقه. سلم )بني مكة واملدينة( وأنا يف

: العلم، وهنا ووجه الشبهاألقمار أداة التشبيه: الكاف، .املشبه يف احلسن واملشبه به يف مطلع

 تشبيه أضاف الوضوح واجلالء إىل احلبيب املصطفى)ص(.

 عال عن املثل فاتشبيه ممتنع -

 يف وصفه وقصور العقل كالعلم                                      

 البيت جند نوعان من التشبيه: يف هذا

 (واملشبه بهذكر فيه املشبه  )ما بليغ:/ تشبيه 1

 يف شطر البيت )عال عن املثل فاتشبيه ممتنع(
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 )التشبيه ممتنع(مثلك شبيه  إنه الإىل هنا أرادت القول 

وقصور )ما جذف فيه وجه الشبه( هنا يف الشطر الثاين )يف وصفه  حممل:/ أي التشبيه 2

 مبالغ يف وصفه..لعلم( هنا )قصور(كا  العقل

 كأنم يف عجاج النقع حني بدوا -

 بدو ث بدت يف حندس الظلم                                      

بالبدر الذي يظهر يف عجاج )غبار( حىت لو كانوا يف  وأصحابه األبرارهنا شبه النيب)ص( 

 )بدور(.ووجه الشبهاملشبه به )عجاج النقع(  (،التشبيه)كأن أداة.الظلم(حندس الظلم )شدة 

 :تشبيه تام 

 عاله كالشمس ال ُيفى على بصر -

 والوجه كالبدر جيلو حالك الظلم                                    

 هنا تشبيهان يف الشطر األول: منزلة النيب )ص( مبرتبة الشمس يف الضياء 

عاله يقصد واملشبه )( والضياء)البصر جه الشبه وو .أداة التشبيه)الكاف( (،املشبه به )الشمس

 به مكانة(.

 الظالم احلالك يضيءشبهت وجهه بالبدر الذي  والشطر الثاين:

 )جيلو حالك الظلم( ووجه الشبه.)الكاف(وأداة التشبيهاملشبه)وجه( واملشبه به)البدر( 

  البيت:تشبيه يف  
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 ولو كان ث مثيل قلت طلعته  -

 كالبدر حاشا تعاىل كامل العظم                                    

بالبدر الكامل، املشبه )طلعته(، املشبه به)البدر( وأداة .شبهت طلعة النيب)ص(

 التشبيه)الكاف(.

 يتلى وحيلو وال يبلي وليس به -

 مبّذل وهو حبل اهلل فاعتصم                                  

 من البيت تشبيه بليغ )وهو حبل اهلل فاعتصم( املشبه )هو( واملشبه به )حبل(. يف الشطر الثاين

 بدر الكمال كمال البدر مكتسب -

 من نوره وضياء الشمس فاعتلم                                   

 هنا شبهته بالبدر الكامل، تشبيه بليغ

 هم النجوم فما أسىن مطالعهم -

 يف أفق ملته البيضا بديهم                                     

ضمري يعود على النيب وأصحابه األبرار واملشبه به .ورد يف هذا البيت تشبيه بليغ املشبه)هم(

 )النجوم(.
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 بالغة التشبيه: 2-1-1

يستعني الشاعر الصويف مبثل هذه الصور حىت ينجو من اإلث والذنوب ألن الصويف غالبا ما 

من أوجي األسباب يف طلب .يتوسل إلىل اهلل العظيم بالرسول الشفيع من أجل مرضاته واملديح

 .1الغفران والتكفري على الذنوب

وصحابته رضوان اهلل .وتشبيه يف االبيات املدروسة ليصدر لنا شجاعة وبسالة الرسول )ص(

  .عليهم

فالتشبيه يكسب القول قوة وخاصة يف املدح ويعرب عن أقبل ما يف النفس ما بلغ درجة القبول 

 حلسنه. 

بالتشبيه ترغيبا وتعظيما وهتيج يف النفس قوال .واملدح 2والغرض من التشبيه اإليضاح والبيان

 .3يف نفس.االستحسان هذا راجع الستقرار املشبه

 التشبيه يف القصيدة:أثر  2-1-2

أنواع التشبيه يف  4تعددت.التشبيه كما ذكرناه سابقا الداللة على مشاركته أمر آلخر يف معىن

 القصيدة:

                                                           
 .269(، ص:)د ط( )د ت، ، مصر اهلنداويدار  ،والبيانواهر البالغة في المعاني ج اهلامشي،أمحد   1
 .269ص:املرجع، نفس   2 
 250 :ص ،املرجعنفس   3 
، 2020، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طدار  واملباين،املعاين  ،البالغةاإليضاح في علوم  القرويين،اخلطيب  4 

 .161ص
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 التشبيه الذي ذكرت فيه أداة التشبيه:/ 1

 :)التشبيه بأداة التشبيه )الكاف 

 .(02أصبحت يف زمرة العشاق كالعلم. البيت)

 صدر البيت.(102البيت) –عاله كالشمس ال ُيفى على البصر  -

 ( عجز البيت102البيت ) –والوجه كالبدر جيلو حالك الظلم  -

 .(101البيت ) –كالبدر حاشا تعاىل العظم  -

 هنا التشبيه )جاء يتكون من املشبه واملشبه به وأداة التشبيه( هنا التشبيه احلسي.

 :)التشبيه بأداة )كأن 

 .(115البيت) –كأنم يف عجاج النقع حني بدوا 

 هنا أيضا التشبيه حسي وردت فيه األداة

 :التشبيه البليغ 

 (.26البيت) –هو حبل اهلل فاعتلم  -

 (.96البيت ) –هذا بديع وهذا آية األمم  -

 (.62البيت ) –أنت العليم وهذا صور حضرهتم  -
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الشاعرة أن تنوع يف التشبيه بني متثيلي والبليغ والضمين ألن صورة يف التشبيه نبع من  تاستطاع

 1والثناء.من الشوق واحلب واملدح .الروح واالستعانة با هي إيضاح عما جيلو يف صدرها

النفس حىت تتضح صورة  إىل.كونه التشبيه أمرا مجاليا ألن اجلملة اليت فيها تشبيه أسبق

تسبق إىل الذهن والتفصيل مغمورة فيها .املرصوف ألن حكم ما يدرك بالعقل ترى اجلمل أبدا

 2.الروية ال حتضر إال بعد إكمال

 االستعار ٍ: 7-2

يف غري ما وضع له عالقة مع قرينة مانعة  واللفظ استعمل .واجملازاالستعارة من اجملاز اللغوي 

احلقيقي واملعىن اجملازي قد تكون املشابة وقد تكون .منم إرادة املعىن احلقيقي والعالقة بني املعين

 .3حالية.غريها والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون

 واملاء من اصبعيه فاض فيض ندا

 ردود معدوم العدمكفيه م                                          

الذي يفيض كالنهر مثال وحذف املشبه به ورمز له )فاض( .شبه خروج املاء من أصابعه بالشيء

 املكنية..على سبيل االستعارة

 
                                                           

 .191 املرجع، صنفس   1
 .191:ص ،نفس املرجع  2 
 .51:ص نفسه،املرجع  أمني،صطفى معلي حازم   3 

 



األول                                                               المستوى التركيبي المبحث  
 

62 
 

 وأقبسوين منذ آنست نارهم -

 من طور حضرهتم نورا جال ظلمي                                        

من النار وشبهت اشتعاهلا بالنار ث حذفت)النار( ورمزت إليها ب    تقدير الكالم أنما أوقدومها

 على سبيل االستعارة املكنية والقرينة الدالة على إثبات اإلشارة النار..)قبس(

 االستعارة:بالغة  2-2-1

الذي ظهر يف األبيات املدروسة ألن التعبري بواسطتها يكسب املعىن روعة  تشخيص تكمن يف

 .1املتلقي وسحرا وجيذب إليه

وتكمن أيضا من حيث االبتكار وروعة اخليال وما حتدثه من أثر يف نفوس سامعيها فاجملال 

 .2لإلبداعفسيح 

 الكناية: 7-9

دم وجود قرينة األصلي لع.الكناية لفظ أريد به غري معناه الذي وضع له مع جواز إرادة املعىن

 .3مانعة من إرادته

 للقصيدة:وردت الكناية يف األبيات التالية 

 
                                                           

 .2016،  12مرباح ،ورقلة ،العدد .جامعة قاصدي.َملة األثر، ه  2الشعرية يف القرن .القرآين يف الصورة.أثر التعبري  1 
 .120 :ص نفسه،املرجع  اهلامشي،أمحد   2 
 .112 :ص املرجع،نفس   3 
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 يف حسن مطلع أقماري بذي سلم -

 أصبحت يف زمرة العشاق كالعلم                                          

 كناية عن موقع بني مكة واملدينة املنورة..وردت لفظة )بذي سلم(

 هتابين األسد يف آجامها وظبا -

 قد أذلتين لعزهم تلك الظبا                                         

 كناية عن الشجاعة..وردت لفظة )هتابين األسد(

 حممد املصطفى ابن الذبيح أبو الز -

 هراء جد أمريي فتية الكرام                                     

 نالحظ كناية عن املوصوف:

 / ''حممد املصطفى'' كناية عن الرسول)ص(.1

 إمساعيل بن سيدنا إبراهيم عليهما السالم./ ''ابن الذبيح'' كناية عن سيدنا 2

 / '' أبو الزهراء'' كناية عن سيدنا حممد)ص(.1

 / ''جد آمريي فتية الكرم'' ومها احلسن واحلسني أحفاد الرسول)ص(.1

 أثر االستعارة يف القصيدة:
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تقيد بالتحقيقية،  وقد.'' 1االستعارة كما ذكرنا سابقا ما كانت عالقته تشبيه معناه مبا وضع له

 لتحقيق معناه حّسا وعقال''

ونسبة االستعارة تقل عنة التشبيه يف قصيدة عائشة الباعونية ألن نوع من هذا الفن)البديعية( 

 حيتاج إىل تشبيه أكثر من أي صورة فنية.

 أثر الصورة البيانية: 2-1

                                الصور الشعرية تبني لنا ما يلي: بعد حتليل القصيدة من حيث

اجلانب تظهر   ويف هذابعد اإليقاع .أن الصورة الشعرية من املكونات األساسية للقصيدة الفنية

 واجملاز جنداالستعارة  واجملاز ألن.واالستعارة والكنايةكل اخلطابات الشعرية من حيث التشبيه 

 وانتاج هذهواجد يعرب عن مدلول يرمز إليه عادة بدال آخر يف لغة اخلطاب العادي دال  فيها

الصورة يف حالة الرتكيب اللغوي يف السياق الشعري الذي ميثل العالقة ربط ما بني املدلوالت 

 .2من خالل الدوال

االندماج يرجع حتقيق  الفنية فإليهالشعرية مهما كانت درجته  الصور.أساساخليال  نستنتجهوما 

 3 .الفينبني الشعور والالشعور وهذا ُيلق العمل 

                                                           
 .216ص املرجع نفسه، ،اخلطيب القرويين  1
 .26:ص، مذكرة لنيل شهادة ماجستري أسلوبية،دراسة ، البوصيري حكيمة، بردة لقبوشال  2 
اهلجري، ناية القرن الرابع  حىتبل اإلسالم يف الشعر العباسي ق ماجستري بعنوان، استدعاء شخصيات ما ينظر، رسالة  3

 121 ص: ،حممد رافع غالب القاضي
 



 ثانيال مبحثال

 رفااي المستوى اال

 صيغ الصرفيةال. 

 لعاماأل. 

 موصوالت واالشاراتال. 
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 الصارفية:الصيغ   -1

 .1الصيغ املختلقة اليت تشتق من أصوهلا واألفعال لبيانالنمطي املنظم لألمساء لغة: 

 '':يف مدح االمني املبني فتحالصيغ الصرفية لألفعال املستعملة يف القصيدة'' 

 '' الواردة يف القصيدة هي:ل  '' و '' فع  عل  أوزان مصادر األفعال الثالثية السماعي على وزن '' ف  

 

                                                           

 1                                                                            ar-.alaang.com.dict.ar www  
 Date de connexion : 20/06/2022 a 09 :10 m    

 
 

 الفعل الثالثي المجاي الفعل الفعل الثالثي المجاي الفعل

 سحاا  

 رفضال  

 خليع  

 معذور  

 عدال  

 ضاب  

 حتم  

 منعطفا  

 حسن  

 مفاض  

 َسَحاَ 

 رَفَضلَ 

 َخَلعَ 

 َعَذرَ 

 َعَذلَ 

 َضَابَ 

 َحَتمَ 

 عَطفَ 

 َحَسنَ 

 رفَاضَ 

 معتقد  

 َمكشف  

 رجوع

 األشجان

 غااما

 الفاضحين

 َعَقدَ 

 كَشفَ 

 رَجعَ 

 شَجنَ 

 ُغاِمَ 

 رُفِضحَ 



 المستوي اإلفرادي                                                                 الثاني المبحث
 

67 
 

 1أما الفعل الالزم هو بيان عمل بالغالب يكون مصدره على وزن ''فعولة '' او '' فعالة ''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األفعال الغري الثالثية: 2-1

 على وزن افتعل الفعل

 اتصل

 ارتضى

 اجتنب

 اتصال

 املرتضى

جتنب  
ُ
 امل

 .حبرفنيواملزيد من خالل معاينتنا للجدول تبني لنا ورود األفعال الثالثية اجملردة بنسبة عالية 

                                                           
 .111 ، ص:م1991سنة  ،2العصرية، بريوت، ط : املكتبةالعابية، ياللغة  ، نحوالناد ريحممد أسعد   1

 

 على وزن ف  ُعولة   الفعل

 ع ل م  

 س ف ر  

 ُمث ل  

 ش ر ف  

 معلمة  

 مسفرة  

 ممُاثلة  

 مشرفة  

 على وزن فعالة   الفعل

 كظ م  

 ص د ق  

 كاظمة  

 صادقة  
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وصيغ املبالغةاشتقاق اسم فاعل أو اسم املفعول  االشتقاق: 1-1

واملراد هو صفة مشتقة تدل على معىن حادث وعلى فاعله  اسم الفاعل: -1-1-1
 1بتجدد االزمنة.احلادث املعىن املتجدد  باملعىن

 القصيدة:يبني أمساء الفاعل الواردة يف  واجلدول اآليت

 اشتقاقه تكااره وزنه اسم الفاعل

 ظاهاُ 

 شاهد  

 بارئ  

 مناي 

 كاظمة  

 معلمة  

 مكتسب  

 رفاعل

 رفاعل

 رفاعل

 رفاعل

 رفاعل

 رفاعل

 رفاعل

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 ظها

 شاهد

 با ء

 نايى

 كظم

 علم

 كسب

على  إهنا تدلفيمكن أن نقول  وتعدد داللتهاورد اسم الفاعل أكثر من مرة على اختالل 
 يف خمتلف األزمنة. ثبوت

 

 

 

                                                           
 .111:ص ،املرجعنفس   1
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 1مفعوله اسم املفعول هو صفة مشتقة تدل على معىن حادث على  اسم المفعول:  1-1-2

 القصيدة:يبني أمساء اسم املفعول الواردة يف  واجلدول اآليت

 اشتقاقه تكااره اسم المفعول

 بتسم  مُ 

 نظم  مُ 

 تشم  حمُ 

 نفصم  مُ 

 نعجم  مُ 

 غتنم  مُ 

 نسجم  مُ 

 عتصم  مُ 

 قتسم  مُ 

 تتمي  خمُ 

 لتزمي  مُ 

 همي  تمُ 

 سفرة  مُ 

 تسم  مُ 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

 بسم  ت  

 نتظم  ا  

 حتشم  ا  

 نفصم  ا  

 نعجم  ا  

 غتنم  ا  

 نسجم  ا  

 عتصم  ا  

 قسم  ا  

 ختتم  ا  

 التزم

 م  تُ  ا  

 سفر  ا  

 تسم  ا  

                                                           
 .151:ص ،املرجعنفس   1
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 تدلإهنا فيمكن أن نقول  وتعدد داللتهاورود اسم املفعول يف القصيدة أكثر من مرة اختلف 
 .والثبوتعلى الداللة الزمنية 

هي اسم مشتق يدل على من يقوم باحلدث على وجه املبالغة  المبالغة: صيغ 1-1-3
 1واملبالغة.أي تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل مع إفادة التكثري  ،والكثرة

 القصيدة:يبني ورود صيغ املبالغة يف  واجلدول اآليت

 اشتقاقها تكاارها صيغ المبالغة

 نرير مُ 

 يعر ل  خ  

 تنع  ممُ 

 يمُ ل  الك  

 يبُ احلب  

 كتملُ مُ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 ار  أن  

 ل ع  خ  

 ع  ن  م  

 م  الك  

 ح ب  أ  

 كُمل  

 

 جاءت على وزن ''فعيل'' وتعددت داللتهاورود صيغ املبالغة يف القصيدة أكثر من مرة 

 

 

 

                                                           

 .56:، ص2111، 1دار الصغرى، ط الصارفي،المستوى الثاني المستوى  ،رائد فهد خليل   1 
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 األعالم:-2

دينية وسياسية واجتماعية حلاجة املواقع الفنية وال والشخصيات مناستدعاء االعالم  إن دوافع

دوانه القرآين والشعري  يف اتقان عمله األويل وهذه الوسائل جيدها يف الشاعرة إىل وسائل تعينه

 1عمله. حه طاقة عريقة تثري الذي مين

بالنسبة هلم  العصور، فهولعل املوروث الديين من أبرز املصادر اليت عين هبا الشعراء بعامة عرب 

أو هذا املوروث لقداسته يشكل قوة حتقق أقصى درجات التعبري الداخلي  ي، ذلكالشعر امللهم 

لديهم فالشاعر دائم البحث عن تلك الوسائل اليت تكون عون له وهذا املوروث واحد من أهم 

 2الوسائل.

 وردت يف القصيدة حنو: والشخصيات اليتمن أبرز األعالم 

 آدم عليه السالم 

 ه  ق  عند خال   نبيا   كان  تى و  أ   -

 ق م  ي   بعد ل   وآدم طينا   قدما                                 

 وهو االستسالم. دينيااستدعاء الشاعرة ألب البشر آدم عليه السالم فما استخدمت بعدا 

                                                           
استدعاء شخصيات ما قبل اإلسالم رفي الشعا العباسي حتى نهاية القان الاابع  ينظر رسالة ماجستري بعنوان 1

 .1ص: نفسه، الهجا ، الماجع
 .11ص: ،املرجعنفس  ،رائد فهد خليل  2
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 ‘:توظيف الشخصية ب   '' الكنية ' -

بعض األنبياء '' أم'' وقد اشتهر تعرف الكنية عند النحويني بأهنا ما كان يف أوله '' أب'' او 

 .ومن أمثلة الرسل اليت استدعتهم 1الكنيةب

 حنو:فالكنية 

 مر حُم   -
ُ
 بو الزبيح أ  فى ابن الذر صط  د امل

 ر  ة الك  ف ْتي  ي مري  أ   جد   هراء                                           
 م 

سيدنا ابراهيم عليه السالم  استدعاء الشخصية وابن الذبيحاملصطفى(  نالحظ ورود )حممد

أيضا نسبة إىل سيدنا حممد  والسالم وأبو الزهراءوهذا تذكري بأصل سيدنا حممد عليه الصالة 

 )ص(

 ل:الرسمجاليات شخصية 

إذ الشاعرة تبني خالل مقدرتا اللغوية استطاعة أن خترج دالالت القصيدة القرآنية مع لغتها 

ا أن استعمال اسم املمدوح من القصة املستوحاة جعل ذلك الشعرية لتخرج لنا شعرا ابداعيا كم

ة دينيا ليتناسب العاطف ومنحها بعدااملضمرة داخلها  واسرار فكرهاعامال آخر يف تعميق 

 2الدينية

                                                           
 .81ص: املرجع،نفس   1
 .11ص: نفس املرجع،  2
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 من أبرز شخصيات الشعراء املوجودة يف القصيدة حنو:

 حمديابو متام و الي 

 جش   كلر   وأ بو مت رامحم د ي الي   -

 هم   الغرام إىل قلب ألجل  عاىن                               

استدعاء شخصيات الشعراء كان مميز على غريها من االستدعاءات فاستدعاء الشاعر لشاعر 

 1حتديا أو اظهار اعجابه بالشاعر الذي مت استدعاءه قصيدته يشكلآخر يف 

 واإلشارات: الموصوالت-3

 معرفة ألنهاملقصود هنا  واالمسي هووامسي املوصول قسمان حريف 

 الموصوالت الحارفية: 3-1-1

صلتها مبصدر  وتؤول على وتسمى أحرف سبكلو  ما، وأنر وكي،مخسة أحرف هي أن  

 2موقعه يف اجلملة ويعرب حسبك يسمى املصدر املؤول أو املصدر املسبو 

 :3جيب أن تكون صلتها مجلة فعلية فعلها تام حنو أنر:

 بهزر ن تُ أ  شى وال يُ  ذال  ع   مت  بر  أ   -

 مين شي  م   وما السرلوانُ  ور لُ إىل الس                                       

                                                           
 .89ص: نفس املرجع،   1
 .212:نحو اللغة العابية، ص ،النادريأسعد  محد  2 
 .212ص: نفس املرجع،  3 



 المستوي اإلفرادي                                                                 الثاني المبحث
 

74 
 

 :1نر: الناسخة فتكون صلتها من امسها وخربها حنوأ  

  نر أ  بك حسب حب ُ  -
 
 ع م   رُ ش  يُ  رء  امل

 نحسم  هنائي غري مُ ف   ه  ب  حباأ                                  

 2حنو  زمانية  ظرفية    فهي إما املصدرية   ما:

 لت  كتح  ما ا  هد غري الس  ب   فون  ويل جُ  -

 سم  ل تُ  قم  غري الس  ب   سوم  ويل رُ                                         

 ين  ر  ال ت    ستطعت  ا   وُقْل ما فْ ن  وع   اعذل   -

 ي  مم  دي حافظا ذ  إال كما شاء وج                                

 الوجوه هلم ل  عن بذ دك  وال يصُ  -

 ب ُنطقهم  ما صاغوا وايت و اللر  حُ صنُ                                 

 م  رُ أُ  مفل  م   نهُ م   هُ ُرمتُ  ب  ل غُت ما -
 م  واهلم  َ   ُغم مي با لع زم  ن خال عمر                                 

 واهن  ما وُ  الل   فضل  بون ب  سلُ ال يُ  -
 ر  مالق بالك  إلا ر  ر  بوا ض  سلُ ي  و                                   

 م 
 عزائمهم ت  لر ف   ما وا و  لر جميع ف   لل   -

واضي هي و                                  
 
 ع م   لر على استئصال كُ امل

                                                           

 .212:نحو اللغة العابية، ص ،النادريأسعد  محد  1 
 .212ص: نفس املرجع،  2 
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 فاو   رق  ال مشت ب  إ   يحُ الر   ت  ما هبر  -
 م  ع  ة الن ر مي  ن د  عطا م   و بلُ   فيه  يل                                

 لو: فتكون صلتها مجلة فعلية فعلها ماضي أو مضارع حنو:
 هُ طلعتُ  قلتُ  مث مثيل   لوكان -

 العظم   ل  عاىل كام  كالبدر حاشا ت                               
 .)كان( ورد فعلها فعل ماضي

 ومشرتكاملوصول االمسي نوعان نص  :ةاالسمي تالموصوال 1-1-2
  :حنو:موصول النص 

 الذي:

 به   تُ ذولُ  أخف ذنبن إ   ذيالر ه ط   -

 النقم   وجناين منويف آمنت خ                                         

  للمفرد املذكر عاقال (الذي)ورد 

 الريت:

 م هلُ  نزل  ب م  قل  وقي و  ش   طال   دق   -
 م  ه  مس  إ  سمو بت   يتالر  ول  لىل الطُ إ                                 

 .ورد اسم املوصول '' اليت'' للمفرد املؤنث وغري عاقلة

 االشارات: 1-2

حسي أما املشار إليه أي  واالشارة عمل واشارة اليهاسم االشارة هو اسم يدل على مسمى 
 1ة فقد يكون حسيا وقد يكون معنويامدلول اسم االشار 

                                                           

 211، ص:نفس املرجع  1 
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 واجلدول التايل يوضح لنا ورود اسم االشارة يف القصيدة حنو:

 وياللتهورويه رفي القصيدة  االشارةاسم 

 مثر 

 

 

 ذلك

 

 

 هذا

 لىطالعني ع   متر  أقمارُ  ثمر ف -
 وانز ل حب  يرهم طُويلع  ح يرهم                        

 اسم اشارة ذال على مكان
 ظُبا آجام ها   يف  سدُ بين األُ تاُ  -

 ه م  ل عزر ذلتين أ   الظ با قد ك  تل                          
 اشارة ذال إىل البعداسم 

ان أطاعاهُ   لك ب د تت  ف   و الن  رير
 م  ل  يف الظُ  قر شُ  األُفول وهذا بعد                          

 اسم اشارة للمفرد املذكر العاقل

 

  

 

 

 

 
 



 لثالثا مبحثال

 موسيقى القصيدة

 ةموسيقى الخارجيال. 

 يةموسيقى الداخلال. 

 

 

 

 

 

 

 



الثالث                                                                موسيقى القصيدة المبحث  
 

78 
 

 الموسيقى الخارجية )االيقاع(:  -1

االيقاع ظاهرة قدمية عرفها االنسان يف حركة الكون املنتظمة أو املتعاقبة املتكررة أو 

من حوهلا ليتوفر االنسجام  وتوضح األشياءاملنسجمة...هي حركات جتسدها نربات الصوتية 

 .1واملتعةشعورا بالراحة  والتوازن ومينح احلواس

 2 والقافية والوزنإن عنصر االيقاع عملية مجالية الذي جنده يف العمل الفين ذاته يف االنسجام 

 العمل الفين. وهو أساس

تقوم على القواعد املوضوعية العامة  واحكامه إمناالذوق اجلمايل .ان امساعيل:يقول عزالدين 

 .3والتنسيق واالنسجاموهي النظام 

ويرى شكري عياد وجود العمل الفين يقوم على سببني أوهلما الشخصية املبدعة اليت ترتبط 

حتقق من خالله وحدة  الفين، الذيبفلسفة وفكر معينني ثانيهما احلركة االيقاعية يف العمل 

 .4(والسكونالوحدة بني احلركة  –املضمون  –ل الشك – )وحدة.العمل الفين

العناصر اهلامة يف صنع اهليكل االيقاعي لكن القسم االكرب إمنا  والقافية منيعد الوزن  -

 5 العروضي(التنسيق  )مع.يصدر عن النظام الداخلي حلركة العناصر

 
                                                           

 )د ت( (،)د ط العريب سورياالقلم  العباسي، داراألسس الجمالية لإليقاع البالغي في العصر  ،ابتسام أمحد محدان  1
 .11:ص 

 .11:ص املرجع،نفس   2
 . 11 :ص املرجع،نفس   3
 .  02 :ص املرجع،نفس   4
 .64:ص  املرجع،نفس   5
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 الوزن: -1-1

مستويات خمتلفة من واملتحركات املستنتجة منه جمزأة إىل .هو سلسلة السواكنوزن البيت 
 .1واألوتاداالسباب .التفاعيل، الشطران، :املكونات

 التفعيالتمن احلاصل  وهو اإليقاعقصائده الشعراء يف نظم .النظام الذي خيضع له مجيعهو 
بنعم خاص يوافق الشعرية املعروفة  واحد من املعىن فكلتأدية مهم يف .وله أثرمن تأليف أبياهتم 

 2الشاعرة التعيري عنها .اليت يريدالعواطف اإلنسانية 

 الشاعرة:تقول  املتغريات اليت طرأت عليه ، للكشف املوالينيتقطيعا عروضيا اآلن لنقطع البيتني 

 م  س ل  دي ع أقماري ب  طل  سن م  يف ح  

 العروض                يــمــلــس   ديـــــب مارن ـــــــــــــــــــــق أ ع ـــلــــــــــمـطـ  ن ــــحس ـي ـــــف 

  /0    /0 /   /0   / /   /0  /0/0 / / 0    /  /  /0   

 ـنـــــلــــــــعــــــــفــ   ن ـــلـــعــــــــفـــسـتــــن مــــــــلــــــــــــعـــــــن فــــــــلـــــــــعـــــــتـــفــــــــــــــــــــــــســـــم

 

 م  ل  ع  الاق ك  ش  الع  ة  ر  ــمز   ت فـــي ح  صب  أ  

 ضرب ــيـــمــــلــعـــــــــــــــــــــــلـــــق ك اـــــعــشــشــــــــــلــ ز مــر ة  فـــي  بحت ــــــأ صـ

 /0  /0  /  /0 / 0 / / 0 / 0 / 0 /  / 0   / / / 0 

 لـــنـــــــعــــفــ  ن ــــلــــــــعــــــفــــــتـــــــســــن مـــــلــــع  اــــلــن  فــــــــــــعــــفــــــــــتـــــــــمـسـ

                                                           
  .7:ص ،1991، 1ط القاهرة، ،دار الثقافة للنشر، أوزان الشعر ،بركاتمصطفى   1
دار للكتب العلمية لبنان، والوزن وفنون الشعرية، والقافية  علم العروض، المعجم المفضل في بديع يعقوبإمييل  0

 .851ص:  ،1991، 1 ط
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 ليق  م   ح  جار   جار   مع  قول و الد  أ  

 ـيــــــمـــقــــلــ   ن جـــا ر حـــن  د مـــع جـــا ر  و د ـو لـــــقـــ أ  

/ / 0 / / 0  / 0 / /0 / 0 / 0 / / 0    / / / 0   

 فـــعـــــلــــن     ــعـــلـــنـــــفـــــتــــــــــن مــســــعـــلــ ـاــــــــفــ ن ــــعــــلــــــــــفــــــتـــمـ

 ت هميم   عذل فيه  اجلار جار ب  و  

 تـــهــــمـــي   مــتــــعــذ لــن فــيــهـــــــــو لــجــا ر جـــا   رن بـ

/0 /0 / /0   /0 / /0 /0 /0  / /0   / / /0  

 فـــعـــــلــــن ـن  ــــلــــعـــــــــتــــفـمـس  نـــعــلــ ــعــلـن   فــاـــــــتــــفــمـسـ

النبساط  ومسي البسيط البسيط( القصيدة )حبرمن خالل التقطيع العروضي للبيتني فإن حبر 
 1البسط يف أجزائه السباعية.يف عروضه أو ألن أسباب احلركات

 هو: هوالذي مفتاح

 إن البسيط لديه يبسط األمل       

 مستفعلن  فاعلن مستفعلن  فاعلن

)مستفعلن  فعلن مستفعلن   :البسيط يف القصيدة حنو.إذن التغريات اليت طرأت على حبر -
 الشطر األول. فعلن(

 )مستفعلن  فاعلن مستفعلن  فعلن( الشطر الثاين. -

 ما طرأ عليهوهذا 2 احلرف الثاين الساكن.والضرب وهو حذفض و ه العلة يف العر أصابت اخلنب:
///(0) 

                                                           
 .87:ص ،1991 (،د ط)العامة، دار اهليئة املصرية  العربي، وايقاع الشعرالعروض ، البحراويسيد  1
 .107:ص ،1911، 2املعارف، طدار  وقوافيه،القديم أوزان الشعر العربي  ، العروضمانالنعحممود علي  2
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 ي آخر تفعيله يف الشطر األول من البيت.وه العروض:

 .1وهي آخر تفعيله يف الشطر الثاين من البيت الضرب:

 القافية: -1-0

صر االخرى أن العروض العريب يبىن أساسا على احساس واضح مع امكانية وجود بعض العنا

وشديدة  جندها واضحة كل الوضوح الوزن، والغموض يفطة البسا وهذه العناصر اليت تبين

 2القافية  ونقصد بهيف العنصر التايل من عناصر االيقاع الشعري  األمهية

يراها اخلليل )جمموعة احلروف اليت تبدأ  ويف حني3 البيت(يرى االخفش )آخر كلمة يف  -

 وهذه هو األصح.4 البيت(يف مبتحرك قبل آخر ساكنني 

 .اخالل أو تغيريهناية كل بيت دون  يف ومتفق عليها فال اختالف فيها تعريفهأي كان  -

 ( نتيجة لإلشباع يف حركة الروي)وصل(.0جند أن القافية جاءت مطلقة )///

 هي:حركات القافية املوجودة يف قافية القصيدة ف

 وهو حركة الروي املطلق )الكسرة(. اجملرى: -1

 هو حرف لني ناشئ عن اشباع الروي. الوصل: -2

                                                       .1وهو حركة ما قبل التأسيس الرس: -1

                                                           
 .00 :ص نفسه،، املرجع سيد البحراوي  1
 .15 :ص ،نفس املرجع  2
 .11:ص  املرجع،نفس   3
 .11: ، صنفس املرجع 4
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ميتاز ين للتغذب مناسب وطيدة مبوضوع القصيدة ألنه حبر ع عالقة البسيط لهأن عالقة حبر 

 يف صناعة الشعر اختيار البحر املناسب للمعىن وهلذا جيباملوسيقية ودقة االيقاع  زالةباجل

 .2'' املناسب

 3ااهلدوء بتأديته واليت تلتزمالبحر البسيط من البحور الطويلة اليت تتميز باملعاين الرقيقة 

وتغزهلا  هااختارت لقصيدهتا )يف مدح املبني( البحر البسيط لتعبري عن مدح ةرى الشاعر وهلذا ن

بها للرسول رمز حل وهذه املقدمةحماسن النيب )ص( بدأت مبقدمة غزالية ألهنا وصفت  حبيث

 به.خصص الذي  وشرف القرآن وذكرت معجزاتهوى اهلمن  ومنع النفس وشوقها لزيارته)ص( 

نستخلص أن تكرار الوزن والقافية يف كل ابيات القصيدة نشأ عن ذلك صراع بني النظام 

وبني املتغريات االيقاعية الداخلية اليت تتحكم يف نسج العالقات  االيقاعي اخلارجي الثابت

فإذا ما خرج جزء عن موضعه  4اللغوية والداللية وحيدد حركتها بوسائل متعددة ذات صبغة فنية

 ومن هذا الكالم فإن قافية القصيدة .5الطبيعي اختل النظام والنسق واضطرب املعىن وفسد

-11-59-89-81-88-11-29-21-21-9-1-7-8)مطلقة ما عدا األبيات 

112.) 

 
                                                                                                                                                                          

 .11:ص  نفسه،املرجع   1
 .21(، ص:1919-1915)(، 2-1ط ) ،دار االدب لبنان ،العربيةالشعرية  ،أدونيس  2
 .21 :ص ،املرجع نفسه  3
 .87:ص مرجع نفسه محدان،ابتسام أمحد   4
 .57:صنفس املرجع    5
 



الثالث                                                                موسيقى القصيدة المبحث  
 

83 
 

 :الداخلية الموسيقى  -0
 االيقاع الداخلي: تعريف-0-1

االيقاع الداخلي يعرب عن خمتلف الوحدات االيقاعية اليت تزين النص حبيث هو االنارة اليت يضع 

املتلقي. حبيث فيها الشاعر مجاليته ويرتبها حسب املضمون والذي مينح القصيدة التأثري يف عقل 

ال ينفصل عن االيقاع اخلارجي للقصيدة، فهو يتناغم مع اجلرس واملوسيقى الذي يصدر عن 

 .1الوزن والقافية

والعروض الشعريني تبقى ناقصة ما مل تتبني احلركة االيقاعية .إن أية دراسة جلماليات الوزن

مذاقه اخلاص الذي يغري تأثري الوزن الداخلية، املؤثرة يف نشاط االيقاع اخلارجي، إذ أهنا متنحه 

 .2العروضي الواحد يف القصائد املختلفة

:المجهورة الحروف -0-0  
ران ويتقاربا، اجلهر هو أن يتحرك الوتران أثناء انتاج الصوت، وحيدث ذلك بأن يتوتر الوت

فيضيق املزمار )الفراغ الذي بني الوترين( بينهما ضيقا شديد3، فالصوت اجملهور صفة لصوت 
لصوتيني يف احلنجرة االهتزاز عن متاس الوترين ا.لغوي تتذبذب معه احلبال الصوتية، وينشأ هذا

)حجرية غضروفية( وابتعادها شكل متكرر4. وعدد االصوات يف اللغة العربية كما ينطقها هي 
 –م  –ل –غ  –ع  –ص  –ز  –ر  –ذ  –د  –ج  –( صوتا وهي: ب 15مخسة عشرة )

 ن – و – ي5
                                                           

1                                                                                      www.alkhaleej.ae         
Date de connexion : 20/06/2022 a 10 :20 m    

 .11:ص ،املرجع نفسه محدان،بتسام أمحد   2
 .11:ص، 1ط، 1بريوت، جالعريب  ، شرقوصرفهاالمحيط في أصوات اللغة العربية ونحوها حممد األنطاكي،   3
 .59:ص، ومبناهامعناها  العربيةاللغة متام حسان،   4
 178، ص:2000 ،ط(-)د القاهرة،غريب لطباعة والنشر والتوزيع  ، داراألصوات علمبشر، كمال   5

http://www.alkhaleej.ae/
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 واجلدول اآليت يبني مدى تواتر األصوات اجملهورة يف القصيدة:

 الحرف صفاته مخرجه التكرار سبة المئويةالن

 الياء مجهور شجري لين شفتاني 312 11.86

 النون مجهور منفتح أنفي لثوي 290 11.03

 الميم مجهور منفتح أنفي شفوي 477 18.14

 العين ما بين الشديد و رخو حلقي 196 7.45

 الباء انفجاري منفتح شفوي 233 8.86

 الذاء منفتح رخو مجهور أسناني 50 1.90

 الالم جانبي ما بين الشدة والرخاوة لثوي 297 11.29

 الزاء احتكاكي لثوي 33 1.25

 الداء انفجاري لثوي أسناني 135 5.13

 الواو مجهور لين منفتح شفوي 297 11.29

 الجيم حرف شجري رخو مجهور غاري 70 2.66

 الراء حرف مكرر بين الشدة والرخاوة لثوي 136 5.17

 الظاء رخو مجهور مطلق أسناني 27 1.03

 الضاد مجهور رخو لثوي 39 1.48

 الغين مجهور رخو لهوي أدنى الحلق 38 1.44

 المجموع 2630 100.00
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األمني( للشاعرة من خالل دراستنا لتواتر األصوات اجملهورة للقصيدة )فتح املبني يف مدح 

 8011مرة من أصل ).(2110عائشة الباعونية حيث وردت ألفني وستة مئة وثالثون )

واجلهر كما عرفته % 15.28صوت( فكان هلا حصة األسد من األصوات القصيدة بنسبة 

معرفة االرتقاء والشدة يف الصوت واالكثار من اجملهور يف القصيدة جاء ليظهر لنا احلالة النفسية 

عرة يف بوحها ومدحها يف حب النيب )ص(ويف سياق هذه األصوات اليت هلا قوة التأثري للشا

 على املتلقي.

  :األصوات المجهورة المتكررة 

األصوات املتواترة يف القصيدة حسب الكثرة واألغلبية هي: امليم والياء والالم والواو، الباء 

 والراء.

 / الميم: 1

وجمهور وهو شفوي أنفي، تنطبق الشفتان انطباق عند هو صوت متوسط بني الشدة والرخاء 

النطق بصوت امليم فيقف اهلواء أي حيبس حبسا متاما يف الفم وتتذبذب األوتار الصوتية عند 

أعلى نسبة أصوات يف  % 11.18مرة( أي بنسبة  877، تكرر يف القصيدة )1النطق به

 القصيدة.

 

 
                                                           

 .181نفسه، ص: بشر، املرجعكمال   1
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 / النون:0

عند النطق بصوت النون يعتمد على اللسان على أصوات األسنان العليا مع اللثة ويقف اهلواء 

 1.صوت أسناين لثوي أنفي جمهور شديدوتذبذب األوتار الصوتية، فالنون 

 %11.01مرة( بنسبة 290تكرر النون يف القصيدة )

 / الالم: 3

وهذا الصوت % 11.29مرة( بنسبة  297هو حرف جانيب جمهور لثوي تكراره يف القصيدة )
 يتميز بتمرير اهلواء باحلنجرة.

هو حرف جمهور بني انزلقي شفوي وطريقة خروج اهلواء عند النطق وهو من بني / الواو: 6
( والرخوة احلروف املتوسطة اليت تتميز بالوضوح السمعي واليت تتميز بني الشدة)الوقفات

 2 %11.29مرة( بنسبة  297)االحتكاكات( توتر )

 / البـــاء: 5

وتتميز بسهولة النطق  % 1.11بنسبة .مرة( 211هلا صفات الواو يف النطق وتكررت )
 3وخروجها أدىن خمارج النطق.

  .األصوات: الالم، امليم، النون، الراء 

ومهمة تتمثل فيما يعرف بالوضوح بعة تشبه احلركات يف خاصية مسعية ر هذه األصوات األ
 السمعي وذلك نتيجة طبيعة حرية مرور اهلواء عند النطق هذه األصوات.

                                                           
 .159:ص نفسه،املرجع  ،بشركمال   1
 .151ص: نفسه، بشر، املرجعكمال    2
 .111:ص نفسه،املرجع  ،كمال بشر   3
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من روعة موسيقى الشعر  يزيددليل على امتياز بقوة السماع الذي  الرويوتوظيف امليم 
 ونغمات االنشاء حبيث يشكل منط خاص من االصوات.

من األلوان التعبريية أو من النربات الصوتية، حيث أن روي  نوعاحيث موقف الشاعرة يتطلب 
 القصيدة )امليم( هو صوت شديد تعرب من خالله عن ثبات مشاعره جتاه سيد اخللق أمجعني.

هو من األصوات اجملهورة اللينة وطريقة خروج هوائها عند النطق وهي من األصوات فأما الياء 
 112مثل صوت )الواو( بني الشدة والرخوة تواترت )املتوسطة اليت تتميز بالوضوح السمعي 

 .1% 11.11مرة( أي بنسبة 

أيضا تكرار حرف الراء وهو حرف حلقي يتصف بالقوة وهو من بني األصوات اليت يتكرر فيها 
اللسان على مؤخر اللثة تكرارا سريعا أين يكون اللسان مسرتخيا يف طريق اهلواء اخلارج من 

مرة(  111الرئتني وتذبذب االوتار الصوتية عند النطق به ويتميز بني الشدة والرخاوة وتكراره )
 2.% 5.17بنسبة أي 

وما نستخلصه أن احلروف الطاغية يف االصوات اجملهورة تتميز بالقوة والشدة وااليضاح من 
 أجل تبيان موقف حالة نفسية انفعالية للشاعرة وشدة موقفها جتاه النيب)ص(.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .751:ص نفسه،املرجع  بشر،كمال    1
 .111:ص نفسه،املرجع  ،كمال بشر  2 
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:المهموسة الحروف 0-3  
عف االعتماد يف فحرف أض املهموسني؟اهلمس هو عكس اجلهر يقول سبيويه يف تعريفه:'' أما 

موضعه حىت جرى النفس معه''1واالصوات املهموسة هي اليت ال تنز  عند النطق هبا االوتار 
 الصوتية 2وهو صفة لصوت تنفتح مع فتحه املزمار وال تتالقي عند نطقه احلبال الصوتية3.

 واجلدول اآليت يبني مدى تواتر االصوات املهموسة يف القصيدة:

                                                           
 .51:ص م،1991، 1ط ،الثقافة للنشر القاهرة ، داروالفونولوجياالصوتيات  ،مصطفى حركات  1
 .111بشر، ص:كمال   2
 .118، ص:1915 ، سنة1ط ،االصواتعلم  معجمخوري حممد علي   3
 

 النسبة المئوية التكرار مخرجه صفاته الحرف

 9.35 131 لثوي رخو السين

 2.64 37 لثوي شديد مفخم الطاء

 9.21 129 لهوي شديد مفخم القاف

 13.56 190 لثوي شديد مرفق التاء

 9.64 135 حلقي رخو الحاء

 12.99 182 شفوي أسناني رخو مرفق الفاء

 16.42 230 حنجري رخو مرفق الهـــاء

 4.14 58 أدنى حنكي رخو الشين

 7.14 100 لهوي شديد انفجاري الكاف

 1.64 23 لهوي رخو الخاء

 1.43 20 ذوقي أسناني انفجاري الثاء

 7.64 107 حنجري شديد مرفق الهمزة

 4.21 59 لثوي رخو مطبق صفيري الصاد

 100.00 1401 المجموع
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( 1801وواحد ) وأربعة مئةمن خالل دراستنا لألصوات املهموسة للقصيدة حيث وردت ألف 

االصوات اليت تكون  وبنسبة هذهمن أصوات القصيدة  % 18.71صوت مهموس أي بنسبة 

إىل أصوات قوية انفجارية حىت تعرب عن موقفها  والشاعرة حتتاج وضيق النفسياهلمس الوضع 

 .والثبات فيه

 المهموسة المتكررة:

 املتواترة يف القصيدة حسب كثرهتا:

 111والسني ) %12.99مرة( بنسبة  112والفاء ) % 11.11ة( بنسبة مر 190التاء )

 %9.21مرة( بنسبة  129والقاف ) % 9.15مرة( بنسبة 

  التكرار الصوتي: 0-6

 / تكرار حروف المد )األلف، الواو، الياء(:1

ن هذه إن تكرار حروف املد وسيلة للقوة والتوازن ألن موقف الشاعرة حيتاج إىل نوع م

زيد القصيدة رونقا ومجاال حيث كان عدد تكرارها هو:األصوات حىت ت  

 الحرف تكراره النسبة المئوية

 األلف 121 0.45

 الواو 011 1.31

 الياء 310 1.16

 المجموع 114 11.14
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 ونستنتج من هذه النسب أن حروف املد مسيطرة على القصيدة.

 / تكرار اللفظة:0

 وظفت الشاعرة يف قصيدهتا التكرار اللفظي 

 حدثتين وهي صادقة  ° نعم° نعم   -

ظنون سري حديثا غري متهم                                                     

 تكرار عبارة عن أعادة اللفظ بتقرير املعىن واستطراء يف ذكر القبيح منهو احلسن1

ورد التكرار يف البيت:    

 الوافر العظم ابن الوافر العظم ابــ   -

ن الوافر العظم ابن الوافر العظم                                             

نا من الشوية بذرك تكرار اللفظة )الوافر( )العظم( لتقرير الكالم عليه وآتى به هنا فما جيب ه

 آبائه من النبيني عليهم وعليه الصالة والسالم2.

 :تكرار اللفظة االبتدائية في االبيات 

 يطاوعين  قالوا ارعوي قلت قليب ما  -

 قالوا انثين قلت عهد غري منفصم                                           
                                                           

كنان   ثابت، دارعادل العزاوي د: عباس  :حت ،األمينالبديعية وشرحها الفتح المبين في مدح  الباعونية،عائشة   1
 .91، ص:2009 ، سنة1ط والتوزيع، بغداد،للطبع 

 .112 :ص ،املرجع نفسه  2
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يدخل هذا التكرار ضمن التكرار االستهاليل ليضع ايقاع مميز للمقطع تعطى له مجالية 

موسيقية. وتكرار اللفظة يف الشطر االول والثاين )قلت( تكرار متقارب أي االلفاظ املتتالية 

 مباشرة.

وخنلص إىل أن التكرار له أمهية كبرية يف تأكيد وما أرادته الشاعرة إظهار وإبراز أحاسيسها 

 وأفكارها حبيث يضيف معىن عميق.
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ومن خالل دراستنا لقصيدة الشاعرة الباعونية دراسة اسلوبية ميكن أن نقول ،يف ختام حبثنا هذا

حممد صلى اهلل  –اخللق حلبيب .لقصيدة لتعرب عن مدى حبها وشوقهاهذه ا إن الشاعرة كتبت

حكم ونفوذ املماليك عليهم .جراء، يف العصر اململوكي إليه العرب ملا آىلوآملها  –عليه وسلم 

 .وحبثناوتعد هذه القصيدة من أروع القصائد اليت اخرتناها لتكون موضوع دراستنا 

 وباتباع املنهجالقصيدة  والتطبيقية هلذه النظرية.إذ حتدثنا عن جممل ما تناولنا يف الدراسة

 :وكانت كاآليتتوصلنا إليها .األسلويب سنورد أهم النتائج اليت

 خالل  ويظهر منمنسجما .تبني لنا مايلي بأنه مركب تركيباالرتكييب للقصيدة  إذ املستوى

 استعماله ما يلي:

( واألمر، املضارع ياملاض)األفعال .نوعيها ففي واجلمل مبختلفاألفعال مبختلف أنواعها  -

مع غلبة األفعال  املاضية مث األمر.هي فاألفعال األكثر استعماال، االستعمال متفاوت

 املاضية.

 بنسبة متفاوتة. واالمسية معا، اجلمل الفعلية.أما فيما خيص اجلمل فقد استعملت -

بشكل كبري على القصيدة  واليت ضفتالصور البيانية .ظ أن الشاعرة قد استخدمتفنالح -

إىل العمل اليصال املعىن عن طريق أسلوب .بغرض لفت انتباه السامع واضافة، هي التشبيه

بصورة  وتوضيح املعىن، يف بناء القصيدة.بصفة عامة أسهمت وصور بيانية، مركب ملفت

 .والسامعنيجتلب األنظار 
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لتقوية موقفها  واحلديث الشريفالقرآن الكرمي .كما استعملت التناص فاقتبست من -

 .وتدعيمه

  ( فالصيغ واالعالم واملوصوالت واإلشاراتالصرفية .)الصيغفاملستوى االفرادي للقصيدة

لتختص يف مدح النيب )ص(  وصيغ املبالغة املفعول.واسمالصرفية استعملت اسم الفاعل 

املوصوالت  وفيما خيص موقفها،االعالم لتقوية  يف.وشخصيات وأصحابه ووظفت رسل

 املذكر املطلق..الصيغ مفرد واإلشارات استعملت

  لصويت للقصيدة اتضح املستوى ا خالل العمودي، ومنإن القصيدة مصنفة ضمن الشعر

 فأعلن)مستفعلن  الذي جعل على تفعلة.مت البجر البسيطدالشاعرة استخ لنا أن

 ( فعلن.فأعلن) .إىلمستفعلن فاعلن( وقد طرأت عليه تغريات حيث حتولت 

هذا راجع لكوهنما من الشعر حرف امليم و .باستعماهلاوروي واحد قصيدة بقافية واحدة وأهنا 

، كما درسنا األصوات املهموسة يتطلب ذلك الذي. الشعرونوع  املوضوعوطبيعة ي العمود

اىل التكرار اللفظي للقصيدة  وتطرقنا أيضاعلى القصيدة األصوات اجملهورة  وقد طغتواجملهورة 

 معناها. وتأكيدا يفالذي زادها قوة 

توفر مراجع ميكن أن نقول يف األخري أن دراستنا هذه تبقى جمرد قابل للنقد يف ظل تواجد و 

 جديدة.
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عائشة ني لـــ: قصيدة فتح املبني يف مدح األميهدف حبثنا إىل معرفة البىن األسلوبية يف 

الباعونية واشتملت الدراسة على اجلانب النظري وآخر تطبيقي واعتمدنا يف هذه 

 .سلويالدراسة على املنهج األ

 :السؤال اآليت يفوتكمن اإلشكالية حبثنا 

 األسلوبية الموجودة في القصيدة؟ماهي المستويات  -

الثة تطبيقية حيث قمنا بتحليلها يف ثمث أجنزنا هذه اإلشكالية يف ثالثة فصول 

مستويات )الرتكييب، اإلفرادي والصويت( وحبثنا هذا يضفي نتائج ومعلومات جديدة نظرا 

 لعدم وجود دراسات سابقة هلذا املوضوع.

 .عائشة الباعونية –ملوك الطوائف  – املديح النبوي الكلمات المفتاحية:

L’objectif de notre recherche (exposé ou étude) est identifier extraire et 

connaitre les structures stylistiques dans le poème « alftha almobyn fi madh 

al amyn (sa)’’ de aicha bent yusuf al-bauiyyah. 

Notre étude comporte les deux aspects théorique et pratique. 

Pour cette étude on a opté pour l’analyse (la méthode) stylistique. 

Et on a choisi la problématique suivante : 

- Quels sont les niveaux stylistiques (les modes de compositions) utilisés dans 

de poème ? 

Pour répondre a cette problématique notre étude s’organise en 3 chapitres : 

le 1er est consacré pour le mode composé, le 2ème pour le mode unique 

(individuel) et le dernier pour le mode sonore. 

Et puisque il n’y a pas d’études précédentes à ce sujet, notre étude précieuse 

et elle rapporte des nouveautés. 

Mots-clés : Louange prophétique , rois des dénominations, aicha al-  
bauiyyah. 
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 فــي ُحــســن َمــطــَلِع َأقـمـار بِـذي َسـَلم
 َأصــبَـحـُت فـي زُمـَرِة الُعـّشـاق َكـالَعـَلمِ 

 َأقـــول َوالدَّمـــُع جــاٍر جــارٌِح ُمــَقــلي
 َوالجــار جــار بِــَعــذل فــيـِه ُمـّتِهـمـي

ُروٌح َسمحُت ِبهايـا َللَهـوى فـي الَهـوى   
 َوَلم َأجــد ُروَح بُــشــرى ِمــنــُهــُم ِبِهــمِ 

 َوفــي بُــكــائي لحــال حــاَل ِمــن َعــَدم
 لّفـقـُت َصـبـرًا فَـمـا َأجـدى ِلَمـنـِع َدمـي

 يـا َسـعـُد ِإن َأبـَصـَرت َعـيـنـاَك كـاِظـَمةً 
ُدمِ َوجـئت ِسـَلعـاً فَـَسـل َعـن َأهـِلهـا الق  

 فَــثــّم َأقــمــاُر تَــّم طــاِلعــيــن َعــلى
 طُـــويـــِلِع َحـــّيهـــم َوانــزل بِــَحــّيِهــمِ 

 َأِحــبّــٌة َلم يَــزالوا ُمــنــَتهــى َأَمــلي
 َوِإن ُهــمـو بِـالتَّنـائي َأوَجـبـوا َأَلمـي

 َعـَلوا َكـمـااًل َجـلوا ُحسناً َسبوا أَمماً 
َدالاًل فَـنـي َصـبـري فَـيـا َسَقمي زادوا  

 َأحـَسـنـُت ظَـنّـي َوِإن ُهـم حـاَوَلوا تَـَلفي
 َوثَــّم ســّر َوَضــنــي فــيــِه ِمــن ِشــيَـمـي

 اليَـــحـــَمــِدي َوَأبــو تَــّمــام كــّل َشــج
 عــانــى الغَــرام ِإلى قَـلبـي ِِلَجـِلِهـمِ 
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قُـلُت ِإن َهـّبت َصبا َسَحراً قـيـل اسـُلُهـم   
 َوَأشــَرق البَــدُر تَــّمــا َســلَخ َشهــرِِهــمِ 

 مـا لي رُجـوٌع َعـن اَِلشـجـان فـي َوَلهي
 بَـل َعـن ُسـُلّوي رُجـوعـي صـاَر ِمـن لزمـي

 َرَجـوتـُُهـم يَـعـطـفـو فَـضـاًل َوقَـد َعـَطفوا
ِعـشـِقِهـمِ  َلكــن َعــلى تَــَلفــي ِمــن فَـرط  

 هــاَن السُّهـاُد غَـرامـاً فـيـِه َأقـَلَقـنـي
 َشــوقــاً َوَعــّز الَكـرى َوجـدًا فَـلم َأنَـمِ 

 َوعــــاِذٍل راَم ُســـلوانـــي فَـــُقـــلُت َلهُ 
 ِمـن الُمـحـال ُوجـوُد الصَّيـد فـي اَِلَجمِ 

 َعــذلتَـنـي َوِاّدَعـيـَت النُّصـَح فـيـِه فَـال
 بَــرِحــُت َأســعــى بـال َحـّد ِإلى النّـعـمِ 

 َكــيــَف الســلّو َونــاُر الُحــّب مــوقَــَدةٌ 
يَـمِ   وسـَط الَحـشـا َوُعـيـوُن الدَّمـِع َكـالدِّ

 َولي ُجـفـوٌن بِـغَـيـِر السُّهـِد ما اِكَتَحَلت
 َولي ُرســوٌم بِــغَــيــر السُّقــِم َلم تُـَسـمِ 

ـنـي اُِلسـُد فـي آجـاِمهـا َوظُـبـاتـهـابُ   
 تِــلَك الِظــبــا قَــد َأذلتــنــي ِلِعـّزِهـمِ 

 َأزروا ِبَشمِس الضُّحى َوالَبدِر حيَن َبدوا
 َوَأوَمــَض البَــرُق ِمــن تِـلقـاِء ُمـبـتـِسـمِ 
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 يـا نَـفُس ماذا الَونى ِجّدي فَِإن َيِصلوا
َمـوت ُمـحـتَـِشمِ فَـالَقـصـُد َأولى فَـمـوتـي   

 ِلذِكـرِهـم صـاَر َسـمـعـي الَعـذل يُـطرِبُني
 ِمــن الَلواحــي َويُــلجــيــنـي ِلشـكـرِِهـمِ 

 بَـَلغـُت فـي العـشـق َمـرمـى َليـَس يُدرُِكهُ 
 ِإاّل َخــليــٌع َصــبـا ِمـثـلي ِإلى الَعـَدمِ 

يَكــتَــمــُت حـالي َويَـأبـى َكـتـَمُه َشـَجـنـ  
 بِـُحـكـِمـَي الفـاِضـحـيـن الدَّمـع َوالَسـَقمِ 

 قـالوا ارَعـِوي قُلُت َقلبي ما ُيطاِوُعني
 قـالوا ِانـثَـنِـي قُلُت َعهدي َغيُر ُمنَفِصمِ 

 قـالوا َسـَلوَت فَـُقـلُت الصَّبـُر فـي َكلفي
 قـالوا يَـئسـَت فَـُقـلُت البُـرُء في َسَقمي

ـذوٌر فَـَسـوَف تَـرىيــا عــاِذلي َأنـَت َمـع  
 ِإذا بَـدا الصَّبـُح مـا غـّطى َغشا الظَُلمِ 

 َأبــَرمــَت َعــذاًل َويُـخـشـى َأن تُـجـّر بـه
 ِإلى السُّلـُوِّ ومـا السُّلـواُن ِمـن ِشـيَـمي

 أجــِر اَِلمــوَر َعــلى ِإذالِلهـا فَـَعـسـى
يتَـرى بِـَعـيـنـيـَك َوجـَه النُّصـِح في َكِلم  

 َعـــن ذمِّ ِمـــثــِلَك تــبــيــانــي أنــّزُههُ 
 ِإذ َأنــَت ِعــنــِدَي َمــعـدوٌد ِمـن النـعـمِ 
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 الَجهـُل َأغـواَك َأم في الطَّرف ِمنَك َعمي
 أغـــاب ُرشـــُدَك َأم َضـــرٌب ِمـــن اللََّمــمِ 

 َأتــعــبــت نَــفـسـَك فـي َعـذلي َوَمـعـِذرَةً 
َليـَك فَـَسـمـعـي َعـنـَك فـي َصـَمـمِ ِمــنــي إِ   

 اعـذل َوَعـنّـف َوقُـل ما ِاسَطعَت ال تـََرني
 ِإاّل َكــمـا شـاَء َوجـدي حـاِفـظـاً ِذَمـمـي

 تــسـوُمـنـي الصَّبـَر َعـّمـن لي َحـال ِبهـمِ 
 َجــمــيــُع مــا َمـّر ِمـن حـاالِت ِعـشـِقِهـمِ 

ُحـسـنَـُهـم فَـِإذا ُلم يـا َعـَذولي َوشـاِهـد  
 شــاَهـدتـُه َوِاسـتَـطَـعـت اللوم بَـعـد ُلمِ 

 َأبِــن َأنــل َعــرفــن فــّرع َلنــا نَــبــأً 
 ِمـــن الَمـــالِم َوحـــشـــيــِه بِــَوصــِفِهــمِ 

 َوِامــُزج َمــالَمــك بِـالذِّكـرى فَـِإن ِبهـا
ِق ِمـــن َأَلمِ تَــــَعـــّلال ِلَعـــليـــِل الشَّو   

 َكــّرر َأِعــد َأطـِرب ابـُسـط ثَـّن غَـّن َأِجـب
 قُـــل َســـّل ُجـــد تَـــَرنّـــم بـــّر مــّن ُدمِ 

 َأِعـــد َحـــديـــَث َأِحـــبّــائي فـَُهــم َعــَربٌ 
 قَـد َأعـَرب الدَّمـُع فـيـهـم ُكـّل ُمـنـَعـِجمِ 

ِمـّني َفهَو َمنزُِلُهمَوِاسـتَـوطَـنـوا السـرَّ   
 َوَلم أفـــّوه ِبِه يَـــومـــاً ِلغَـــيـــرِهـــمِ 
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 بَــدا الصُّدوُد بِــبُــعــدي َعــن ِجـوارِهـم
 فَــعــاَد َوصــٌل بِــُقــربــي ِمــن َمــَحـّلِهـمِ 

 َأِحـــبّـــٌة مــا ِلَقــلبــي غَــيــُرُهــم َأَربٌ 
ل يَـربـو ِمـن الِقـَدمِ َوُحــبــهــم َلم يَــزَ   

 َلزِمـــُت صـــدَق َوالُهـــم َوالتَـــَزمــت ِبهِ 
 فَـــَلســـت َأســـلوُه ِإاّل َعـــن ُســـُلّوِهـــمِ 

 حــّلوا بِــَقــلبــي َوحــّلى جـود مـنَّتـِِهـم
 ِجـيـدي َوشـكـر اِلَيـادي َمـسـَمـعي َوَفمي

ـاِق ُمسِفَرةً مـا َبهـَجـُة الشَّمـِس فـي اآلف  
 يَــومــاً بِــأَبــَهــَج ِمـن ِلالِء ُحـسـِنِهـمِ 

 ال َمـّكـنـتـنـي الَمـعـالي ِمـن سياَدِتها
 ِإن َلم َأُكــن َلُهــُم ِمــن جــمـَلِة الَخـَدمِ 

 بِــَفــضــِلهــم غَــَمـرونـي ِمـن فَـواِضـِلهـم
ُشــكــرِهــمِ بِــمــا َعــِجــزُت ِبِه َعــن َحــّق   

 َوَأقـــبَـــســونِــَي ُمــذ آنَــســُت نــاَرُهــمُ 
 ِمــن طُـور َحـضـَرِتهـم نُـورًا َجـال ظُـَلمـي

 َوألبَــســونــي ثِــيــاَب الَوصـل ُمـعـَلَمـةً 
 بِــُقــرِبِهـم َوَأقَـّروا فـي الُعـال َعـَلمـي

ُت ِبهــمَوَخــّولونــَي ُمــلكــاً فــيــِه فُــز   
 فَــوَز الُعــفـاِة بِـوافـي فَـيـِض فَـضـِلِهـمِ 
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 َلُهــم َشــمــاِئُل بِـاإِلحـسـان قَـد َشـمـَلت
يـــَمِ   َوَعــــّلمـــت َكـــَرَم اَِلخـــالِق َوالشِّ

 َولي َعــوائُد ِمــنــُهـم بِـالَجـمـيـل َلهـا
ِسـمِ بــمــنــهــم ِاتــصــاٌل غَــيــُر ُمــنــَحـ  

 قالوا الَوفا راَق َعيُش الُمسَتهاِم ِبهم
 فَــال َجــفـا بَـعـَدمـا جـادوا بِـَوصـِلهـمِ 

 حـّلوا بِـَقـلبـي فَـيـا قَـلبـي َتهـّن ِبهـم
 َوِافـرح َوال تَـلتَـفـت َعـنـهـم ِلغَـيـرِِهـمِ 

 قَــد طــاَل َشــوقـي َوقَـلبـي َمـنـِزٌل َلُهـم
تــي تَـسـمـو بِـِإسـِمِهـمِ ِإلى الطُــلوِل الَّ   

 فَــَليــَت ِشــعــري َهــل حـالي بِـُمـنـتَـظـم
 قَــبــل الَوفــاِة َوَهـل َشـمـلي بِـُمـلتَـِئمِ 

 نــعــم نــعــم َحــّدثـتـنـي َوهـَي صـاِدقَـةٌ 
 ظُــنــوُن ســّري َحــديــثــاً غَــيــَر ُمـتّـَهـمِ 

ُهـم َعـن فَـواِضلهمَعـن ُجـوِدهـم َعـن نَـدا  
 َعــن مــّنهــم َعــن َوفـاُهـم نَـيـل بـّرِهـمِ 

 ســـادوا فَـــجـــودُهـــم جـــّم َوبَـــذلُهــمُ 
 َحــتــٌم َوَمــورُدُهــم غُــنــٌم ِلُكــلِّ ظَــمــي

 يـا َسـعـُد ِإن سـاَعَد اإِلسعاُد َوِاجَتَمَعت
َعـن أَُمـمِ  َلَك اَِلمــانــي َوجــئت الَحــيّ   
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 َعـّرج َعـلى قـاعـة الَوعـسـاِء ُمـنـَعـِطـفاً 
 َعـلى الَعـقـيـِق َعـلى الَجـرعاِء ِمن ِإَضمِ 

 َوِاقــِصـد مـصـلى ِبِه بـاُب الَسـالِم َوقـف
 َلدى الَمــقــاِم َوقَــبّــل َمــوِطـَئ الَقـَدمِ 

 فَـــِلي فُـــؤاد بِـــذاَك الَحـــيِّ ُمــرَتهــنٌ 
 َســـال السُّلـــُّو َوعـــانـــى َوجــَدُه ِبهــمِ 

 نــاَشــدتُُه اللَّه َواِلَنــوار ُمــشــرِقَــة
 تَـعـلو الَمـعـالم ِمـن ُسـّكـاِنهـا الُقُدمِ 

 َأنــَت الَكــليــم َوَهـذا طَـور َحـضـرتـهـم
 َأقــبــل َوال تَـخـف الواشـيـن بِـالَكـلمِ 

ــَن َواإِلحـسـاَن ُجـزؤُهـمُ َوشــاهــِد الُحــس  
 َوال تَــدَع ِمــنـَك ُجـزءًا غَـيـَر ُمـقـتَـسـمِ 

 َوال يَــُصــّدَك َعــن بَــذِل الُوجــوِه َلُهــم
 نُـصـُح اللَّواحـي َومـا صـاغـوا بِـنُـطِقِهمِ 

 ُهـم الَمـفاليُس ما ذاقوا الَغراَم َوال
ِه ُكـلِّهـمِ َأّمــوا حــمــى َخــيـِر َخـلِق اللَّ   

 ُمـَحـّمد الُمصَطفى ابن الّذبيح أَبو الز
 زهــراِء جــّد َأمــيــَري ِفــتــيَـة الَكـَرمِ 

 الوافر العظِم ابن الوافر العظم اب
 ِن الوافـر العـظم ابن الوافر العظمِ 
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 الُمـرتَـضى الُمجَتبى الَمخصوص َأحمَد َمن
َوالَقـَلمِ  ِاخــتــارَُه اللَُّه قَــبـَل اللَّوحِ   

 َخــيــر النَــبـيّـيـَن َوالبُـرهـاُن ُمـتَـِضـحٌ 
 َعــقــاًل َونَـقـاًل فَـلم نَـرتَـب َوَلم َنِهـمِ 

 َأســنــاُهــُم نَــَســبــاً َأزكــاُهـُم َحـَسـبـاً 
 َأعــالُهــُم قُــَربــاً ِمــن بــاِرِئ النَّســَمِ 

ال َشـَرفـاً َطَه الُمــنـادى بِـأَلقـاِب الُعـ  
 َوغَــيــُرُه بِــاَِلســامــي ِضــمـَن ُكـتـِبِهـمِ 

 عــــّزت َجـــاللتـــُه جـــّلت َمـــكـــانَـــُتهُ 
 َعـــّمـــت ِهـــدايَـــُتُه ِللَخــلِق بِــالنِّعــِمِ 

 َأعــِظــم ِبِه ِمــن نَــبــّي ُمــرســل نَــزلت
اِت ِمـن ِحـَكـمِ فــي َمــدِحِه ُمــحـَكـُم اآليـ  

 يــنــبــي مــفــصــلهـا َعـن عـز مـرتـبـة
 ِمــن قـاب قَـوسـيـن َلم تُـدرك َولم تـرمِ 

 تَــبــاَرَك اللَُّه َمــن َأوحـى ِإَليـِه بِـمـا
 َأوحــى َوَخــصَّصــَُه بِــالُمــنـَتهـى العـظَـمِ 

 بِــُرتــبــِة القـاِب بِـاَِلدنـى بـحـظـَوتِهِ 
 بِــُرؤيــة اللَِّه بِــاإِليــنــاِس بِـالَكـلمِ 

 َدنـــا َونـــاَل فَـــال ثـــان يــشــاركــه
 فــيـمـا َحـواه ِمـن التَّخـصـيـِص َوالَكـَرمِ 
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 َأتـــى وَكـــاَن نَــبــيــاً ِعــنــَد خــاِلِقهِ 
 ِقــدمــاً َوآدم طــيــنــاً بَـعـد َلم يَـُقـمِ 

ـيـُث يَـضـمُّ الَخـلق َمحشرهمذو الجـاِه حَ   
 َوال يُــرى غَــيـُرُه فـي الَكـشـِف ِللغـمـمِ 

 ذو الَمـجـِد َحـيـُث ُأَهـيـُل الَمجِد قاِطبةً 
 تَــســيــُر تَــحــَت ِلواُه يَــوَم َحــشــرِِهــمِ 

 ذو الُمعِجزاِت التي ِمنها الِكتاُب فيا
بِــُكـلِّ َجـمِ  بُــشــرى ِلمــقــتَــبِــس ِمــنــهُ   

 يُــتــلى َويَــحـلو َوال يـبـلى َوَليـَس َلهُ 
 ُمــبَــّدٌل َوهــَو َحــبــُل اللَِّه فَــِاعــتَـِصـمِ 

 قُــل ِلّلذي يَــنــتــهــي َعــّمــا يُـحـاولهُ 
يـَمِ   مــن َحـصـِر ُمـعـِجـِز َطَه الطّـاِهـِر الشِّ

لّلمـِس راَحـُتهُ َكــم َأعــَقــبَــت راَحـًة بِـا  
 وََكــم َمــحــا ِمــحــنَــًة ريــٌق َلُه بِــَفــمِ 

 َوالنَـــيّـــران َأطــاعــاُه فَــتِــلَك بَــَدت
 بَــعــَد اِلُفــوِل َوَهـذا ُشـقَّ فـي الظُـَلمِ 

 َوالمـاُء ِمـن إصـبـَعـيـِه فـاَض فَـيَض َندا
م العـدمِ َكــّفــيــِه َمــردود َهــذا ُمــعـد  

 فَــريــُد ُحــســٍن تَــسـامـى َعـن ُمـمـاثَـلةٍ 
 فـي الَخـلِق َوالُخلِق َواَِلحكام َوالِحكمِ 
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 بَـدُر الَكـمـاِل َكـمـاُل البَـدِر ُمـكـتَـَسـبٌ 
 ِمــن نُــورِِه َوضــيــاُء الشَّمـِس فَـِاعـتَـلمِ 

ــدَأعـــِظـــم ِبِه ِمــن نَــبــّي َســيّــد َســنَ   
 هــاٍد ِســراج ُمــنــيــر َصــفــَوِة الُقــُدمِ 

 بِـالَحـقِّ ُمـشـتَـغـٍل فـي الخـلِق ُمـكـتَـِمـل
 بِــالبــرِّ ُمــلتَــِزٍم بِــالبّــر ُمــعــتَـِصـمِ 

 ِللبَــذِل ُمــغــتَــنــم بِــالبــشـِر ُمـتـِسـم
ِظـمِ يَــســمــو بِــمــبـتـسـم َكـالُدرِّ ُمـنـتَـ  

 ُمـمـجـِد الذكـِر فـي الُفـرقـاِن بِـالعَظمِ 
 ُمـّحـمـِد اَِلمـِر فـي التـبـيـان ِمن ِحَكمِ 

 َجـــمـــاُل ُصـــورَتِِه ُعـــنـــواُن ســـيــَرتِهِ 
 َهـــذا بَـــديـــٌع َوَهـــذي آيـــُة اِلَُمـــمِ 

 َوَلو غَـدا البَـحـُر حـبرًا َوالَفضا َوَرقاً 
َحــصــِر َأوصــاِفِه ضـاقـا بِـبَـعـِضِهـمِ فــي   

 َوِذكـــُرُه كـــاَد َلوال ُســـنّـــٌة َســبَــَقــت
 ِإذا تَـــكـــّرر يَــحــيــي بــاِلَي الّرَمــمِ 

 َعـال َعـِن الِمـثـِل فَـالتَّشـبـيـُه ُمـمـَتِنعٌ 
 فــي َوصــِفِه َوقُــصــوُر الَعـقـِل َكـالعـلمِ 

ـّل ُحــســٍن مــفــاٌض ِمــن َمــحـاِسـِنهِ ِإذ ُكـ  
 وَُكــلُّ ُحــســنــى فـمـن ِإحـسـانِِه العـمـمِ 
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 ُمـــَحـــّمــٌد ِإســُمُه نَــعــٌت ِلُجــمــلِة مــا
 فـي الذِّكـر ِمـن َمـدِحِه في نُون َوالَقَلمِ 

 عــالُه َكـالشَّمـِس ال يَـخـفـى َعـلى بَـَصـرٍ 
ـالبَـدِر يَـجـلو حـاِلَك الظَُّلمِ َوالَوجـُه كَ   

 َوَلو كــاَن ثَــّم َمــثــيــٌل قُــلُت طَـلعـُتهُ 
 َكـالبَـدِر حـاشـا تَـعـالى كـاِمـَل العظمِ 

 قـالوا ُهـَو الغَـيـث قُـلُت الغَـيُث آِونَةً 
 َيهــِمــي َوغَــيــُث نَـداُه ال يَـزاُل َهـمـي

ُهـم فـََلسَت َترىيُـعـطـي الُعـفـاَة َأمـانِـيَـ   
 فــي ُحــبِّهــِ غَــيــَر َمــمـنـوٍح َوُمـغـتَـنِـمِ 

 فــي النُــوِر الَح ُعـالُه ال نَـظـيـَر َلهُ 
 نُــوُر الُقــرآن قُــرآنـاً ِمـن َلُدن َحـَكـمِ 

 حــاَز الَجـمـاَل فَـمـا فـي ُحـسـِن ُمـتّـصـفٍ 
اِلَُمـمِ  بِــَشــطــرِِه بَــعـض مـا فـي َسـيّـدِ   

 ُهــَو الَحــبــيــُب ِمــن الرَّحـَمـِن َرحـَمـُتهُ 
 ِللعــاَلمــيــَن بِــِإيــجــاٍد ِمــن الَعــَدمِ 

 غَـوُث الَورى َكـعـبَـُة اآلمـاِل ُمـلتَـزِمـي
 فــي ُحـبِّهـِ بِـالتَّفـانـي صـاَر مـن لَزمـي

مــفــســَدةٍ َجـــردُت حـــّجــي َلُه ِمــن ُكــّل   
 َوَلم تَــَزل بِــالصَّفـا تَـسـعـى َلُه قَـَدمـي
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 بَــحـُر الَوفـاِء َدعـانـي بِـالَوفـاِء ِإلى
 نَــيــِل الَوفــاِء َوَرّوانــي ِمــن النَّغــَمِ 

 بَــَلغــُت مــا رُمــُتُه ِمــنــُهـم فَـَلم أرُمِ 
ـَمـمِ َعــّمــن َجـال غُـَمـمـي بِـالَعـزِم َوالهِ   

 َوأفـرده المـدح َوَأسـتَـثـنـي ِبَمدحك َمن
 حـازوا ُعـال الَفضِل ُمذ فازوا ِبَسبِقِهمِ 

 البـاذلو النَّفـس َبذَل الماِل ِمن َيِدهم
َممِ   َوالحـاِفـظو الجار ِحفَظ الَعهِد َوالذِّ

 ال يُـسـَلبـون بِـَفـضـِل اللَِّه مـا ُوِهـبوا
مــالق بِـالَكـَرمِ َويَــســُلبــوا َضــَرَر اإلِ   

 ُسـوُد الَوقـاِئِع ُحـمـُر البـيـِض فـي َحـربٍ 
 ُخـضـُر الَمـرابـع بِـيـُض الفـعـِل في سَلمِ 

 َكـأَنَّهـُم فـي َعـجـاِج النَّقـِع ِحـيـَن َبدوا
 بُــدوُر تَــّم بَــَدت فــي حــنــدِس الظُــَلمِ 

َعـزائمـهـمِللَجــمــع فَــّلوا َومــا فَـّلت   
 َوهـَي الَمـواضـي َعـلى اسـتـئصاِل ُكّل َعمِ 

 ُهــم النُّجــوُم فَـمـا َأسـنـى َمـطـالعـهـم
 فــي أُفــِق مــّلتــِه البـيـضـا ِبهـديـِهـمِ 

 ال يَـمـزُج الشَّكـ ِمـنـُهـم َصـفـَو ُمـعـتَـَقدٍ 
 َوال يَــشــيــن التُّقــى بِـاللمِّ َواللََّمـمِ 
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بـِق فـازوا بِـتَـخـصـيـِص تَـَقـدمـهـمبِـالسَّ   
 فــيــِه َخــليـَفـتـه الصـديـق ذو القـَدمِ 

 ال َعـيـَب فـيـهم ِسوى َأن ال ُيضاُم َلُهم
 َوفـٌد َوال يَـبـَخـلوا بِالّرفِد في العدمِ 

 َطه الَّذي ِإن َأخــــف َذنـــبـــي َوُلذُت ِبهِ 
النـقـمِ  آمــنــت َخــوفــي َونـجـانـي ِمـن  

 َوال طَــمــحــت ِإلى نَــيــٍل ِمــن الَكــَرمِ 
 ِإاّل َوبَـــــلَّغَـــــنــــي فَــــوَق الَّذي أرُمِ 

 مـا َهـبّـِت الرِّيـُح ِإال شـمـت بَـرَق َوفـا
 ِلي فـيـِه َوبـُل َعـطـا ِمـن ِديـَمـة النـَِّعمِ 

 يـا َأكـَرَم الرُّسـِل ُسـؤلي ِمـنـَك َغيُر خفِ 
 َوَأنــــَت َأكـــَرُم َمـــدعـــّو ِإلى الَكـــَرمِ 

 َحــسـبـي بِـُحـبـك َأّن الَمـرَء يُـحـَشـُر َمـع
َهــنــائي غَــيــر ُمــنــَحـِسـمِ   َأحــبــاِبِه فـَ

 َمــَدحــُت َمــجــَدَك َواإِلخــالُص ُمــلتَـزمـي
 فـيـِه ُوُحـسـُن ِامـتِـداحـي فـيـَك ُمـخَتَتمي
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