
 األول الباب

 مقّدمـة

سمها   احلمد هلل الذي أنعم علينا  ننعماا اانا ا ساا ا       

أشادد أا   للاإ ل  اهلل سأشادد أا امادا ع اد        س أفضل النعم

سر ولإ اللدم صل س لم سن رك علا   ايدن  اماد سعلا  ألاإ      

 سصح إ أمجعني.

أم  نعد، فإا هذ  الر ا لا اا معياا الاض سااعد  ال   ا       

" املصاري  ال وصا   الربد لإلما    قصايد   يف التش يإ"حتت املواوع 

نيال الشاد د  اا معي اا    ليف ء نعا  الشارس    ال       ت كت هب 

األسىل نكليا ا داب جب معاا  اونأ أم يال اا ا ميا احلكومياا      

 وران ي . سرج  ال     أا تكوا هاذ  الر ا لا اا معياا تع ا      

 املنفعا لإ ساميع مأ ينتفع هب  أمني ي  رب الع ملني.
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سق ل أا يصل ال     لىل الغ ياا املصصاود   ناد لل   ا ،     

أس  أا ي ني م  يتعلق ن ملس ئل املوجاود    هاذ  الر ا لا اا معياا     

 سم  يتعلق ن ملومضوع، سهي كم  يلي:

 خلفية البحث .أ

 أشادر  أ اد  الربياا،  خا   ماد   يف الدري َّاا  الربد  قصيد 

 ناأ  اماد  كت اد   س لم، عليإ اهلل صل  امد النيب مد  يف الصص ئد

 احلا دي  الصارا  املوافاق  اهلجاري  الس نع الصرا يف ال وص ي  عيد

 الصصايد   هاذ   أا علا   ال ا  يني  معظم أمجع سقد 1.املي دي عشر

  ا   أفضالد ،  تكاأ  مل لا الن وي املديح قص ئد سأعجب أفضل مأ

 2.ساخل صاا  الع ماا  ناني  العريب الشعر يف مد  قصيد  أشدر لهن : قيل

 اا ا ميا،  الا  د  يف سا اعا   انتشا راا  الصصيد  هذ  انتشرت سقد

. مجعاا  ليلاا  كال  اا ا    دنا   معظم يف املسلموا نع  يصرأه 

                                                      
1
 .2011 يوليو 6 الوصول ت ريخ لبردةا :سيبيلبي.  

2
 .2011 يوليو 4 الوصول ت ريخ النبوية لمدائحا :اإللكترونيةحصادصحيفة.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/art/alburda.shtml
http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://www.hasad.net/stations/3152-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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 جمـال   أس ،الشـيففة  الـدة   جمـال   نا عرفت جم لس هل  سأق موا

 هباذ   ال وصا ي : »م ا رك  زكي الدكتور يصول .النيب على الصال 

 يف أثار  سلصصايدتإ  املسالمني،  اما ه   األعظام  األ ت ذ هو الربد 

 النا    تّلصا   الاربد   فعاأ  ساألخا ،،  سالتا ريخ  األدب تعليمدم

 الاربد   سعاأ  التخ طاب،  لغا هب  غنيت سالتع ن  األلف ظ مأ طوائف

 كار   يف در  أنلا   تّلصوا الربد  سعأ الن ويا، الس   مأ أنوانا  عرفوا

 نساحره   الصصايد   هذ  تنفذ أا الصليل مأ سليس. ساخل ل الشم ئل

 علا   احلار   يكاوا  سأا اا ا ميا،  األق ا ر  خمتلف لىل األخ ذ

 3.سالر ول اهلل لىل التصرب س  ئل مأ س فظد  ت سهت 

 عيد ناأ اا د ناأ ع اداهلل     ا م   ال وص ي هو امد نأ 

الصند جي ال وص ي املصري شرف الديأ أنو ع اداهلل. سلاد ا ما      

هااا. سهااو  414 – 406مااا   2111 – 2121ال وصاا ي 

                                                      
3
 .512  العرىب األدب يف الن ويا املدائح م  رك، زكي . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9
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ا د الشعراء الصف  مأ ي نر أفريكيا الشمليا مبصار. عناإ الصصا     

الذى رغب فيإ جمتمع مو س  نصصا ا م   ال وصا ي نفساإ. أصالإ    

عا ا د مأ ق يلا يعارف أنن هها  نا ب   ناوا، س     مأ املغرب مأ قل

ا م   ال وص ي يف هبشيم مأ أعم ل ال دنسا سيا، ينساب تا ر  اىل    

نوص  )مأ أعمل نب  ويف مبصار  ألا أماإ مناد ،ست ر  أخار ى     

لىل صند جي،لكأ انا ء  ا اتوطنوا قرياا د   أس نوصا . فاإذا      

أنياإ فداو   نسب لىل أمإ فداو نوصا ي النساب،سلذا نساب لىل     

د صي النسب.سلإ ث ليا مرك ا مندم  مع الد صا ي لكناإ اشاتدر    

 4.ن ل وص ي

مأ عن صر ال  غيا ألّا فيإ جيد عأ قصيد  الربد   خيل   ال ح  

  احلصيصا أا كي ا مأ  ا.الكلما التش يإ الذى هو ا د مأ أث ر ن غي

الن    يفدموا األداب لصعونا الفدم   انت جإ األصل  لم  لغا عرنيا 

                                                      
4
 97 ، ل ن ا-ن ست  الع ميا الكت ب در) "ال وص ي" ع وي جنيب عل  الدكتور.  
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سلم  لغا أجن يا لذلك ال  ب أا يفدموا لغا املنت ق ل قراء  ذلك اانت ج 

 أس دقا الفدم.

سمأ املعلو  أا لل  غا مسا مها ه ماا لصاراء  الكلما ت س       

كميال   ال  غاا  نادسا  األدابأا ، لذلك الع  رات   اانت ج األداىب

 علام ال  غاا علا     ينصسام سالداج  ندسا نر، سملع الصمر سالنجم 

  : ث ثا أقس

 علم الي  ا .2

 علم ال ديع .1

  علم املع ىن .3

ماأ فارسع علام     نارد   يريد ال     أا حيلل عأ قصايد  

 اال  يعا  علياإ  يادل  طريصاا  اس ل هاو  التش يإال ي ا، مند : التش يإ. 

 – ال يا ا  علما ء  سعناد  – التمييال  اللغاا    سهو – املعىن ل ي ا
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الد لاا علا  مشاترك    : هو 5.معلوما نأدسات ، معىن   أمر مش ركا

 6أمرألخر   معىن.

  كت ب ال  غا الوااحا، التشا يإ هاو نيا ا أا شايو  أس     

 7.صفا أس أكير  معىن أشي ء ش ركت غ ه   

 أااد  ناأ  عمار  نأ ع دالراأ نأ امحد الديأ ج لسعند  

 سال اديع  سال يا ا  املعا ىن  ال  غا علو    اايض   كت ب يف امد نأ

 إ الشاي   سشا التش يإ لغا هو : التمييل يص ل هذا   إ هاذا سمييلاإ،   

 8.ن الشي  أقمتإ مص مإ مل  نيندم  مأ الصفا املشتركا

صصايد   الالشاعر سالنيار س  لو مأ ثحا   خي التش يإ    ح  ال

  التش يإ، ميل: ألا لكل

 ُفيىَاْعَيااْلَورى َفْهُم َمْعَناُه َفَلْيَ  

                                                      
5
 522   .ل ن ا - ن ست) العلميا، الكتب دار ال  غا، جواهر اهل مش ، أاد اليي د.  

6
 161  . 5222 ها 1151.ل ن ا ن ست ،سال ديع سال ي ا املع ىن ال  غا علو    اايض   امد، نأ أاد نأ رعم نأ ع دالراأ نأ امحد الديأ ج ل.  

 10.  . 2146 مصر، دار املع رف،ال  غا الوااحا، علي اا رمي سمص ف  أمني، .  7
8
 512   .ل ن ا - ن ست) العلميا، الكتب دار ،ال ديع س ساملع ىن ال ي ا ال  غا علو  ملراغ ،ا مص ف  أاد.  
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 ِمِلْلَقْيِب َواْلُبْعِد ِمْنُه َغْيُي ُمْنَفِح

 ِلْلَعْيَنْيِن ِمْن ُبُعٍد ُيَهْظَت َكالشَّْمِ 

ـَِغْيَيً   9َوُتِكلُّ الـطَّْيُف ِمْن َاَمٍم ص

 ْتَظَعااتََّم ِءْوسُّلاى ِبِتا َرمََّا نَِّإَف
 10َيِمـِذْفِيالشَّْيِب َواْلـَهِبن َجْهِلها ْنم  

مملا    املاذكور هاي   الربد  الصصيد  ق عا مأ هذ نظرا لىل أا 

أا ي حيدا  ماأ ن  ياا    نا ال ا    د اسلذلك ارالعن صر ال  غياا 

ل لىل الن ت ئاا   وتد  سخ ص ا ماأ ن  ياا التشا يإ، سللوصاا    ن غ

 قصاايد  يف تشاا يإال"امل لوناااا  ااالل هاااذا املوااااوع 

 م  يأيت:ك" املصري ال وص  الربد لإلم  

 

 مشكالت البحث .ب

                                                      
9
 . Zainu Ridlo Buyan Muhammad S., “Terjemah Salawat Burdah, hal. 12. 

10
 . Zainu Ridlo., “Terjemah Salawat ..., hal. 5. 
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ق ل أا ي ني ال   ا  الصضايا األ   ايا لنيال السادولا        

 ال ح . فأراد ال     أا يضع مشكلا ال ح ، هي كم  يلي:

 قصيد  الربد ؟ م  هي .2

 م هي انواع التش يإ   قصيد  الربد ؟ .1

 فيوض البحث .ت

ظر لىل تلك مشاكلا ال حا   ناد لل   ا  أا يصاد       ن لن

 فرسض ال ح ، سهو كم يلي:

الصصيد  الا  كت اد  ااما   ال صا ي     قصيد  الربد  هي  .2

   النىب امد )  دمل

سانواع التش يإ   قصيد  الربد  مناد  : التشا يإ املر ال     .1

 ، ميل :ال لي   ، املر ل اجململ سمفصل

 ُفيىْعَناُه َفَلْيَ  َاْعَيااْلَورى َفْهُم َم

 ِمِحَفْنُم ُيْيَغ ُهْنِم ِدْعُباْلَو ِبْيَقْلِل
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 ِلْلَعْيَنْيِن ِمْن ُبُعٍد ُيَهْظَت َكالشَّْمِ 

ـَِغْيَيً   11َوُتِكلُّ الـطَّْيُف ِمْن َاَمٍم ص
 

حم   الع  ر  "يرى للصارب سال عاد مناإ غا  مانف     

تشا يإ ف ملشا  إ   ك لشمس تظدر للعينني ماأ نعاد صاغ  "    

"يرى" س املش  إ نإ "الش مس" سأدا  التشا يإ  ارف كا ف س    

سجإ الش  إ "للعينني مأ نعد صاغ  " ناوع التشا يإ "مر ال     

 مفصل" س    إ ذكرت األدا  س سجإ الش إ.

 ىَلَع بََّش ُهْلِمْهُت ْنِا َكالطِِّْفِل النَّْفُ َو
 12ِمِطَفْنَف ُهـْمِطْفَت ْنِاَو اِعـَضيَّال بُِّح    

"سالانفس"  تش يإ ف ملشا  إ    الع  ر  "سالنفس ك لّ فل" 

س املش  إ نإ "الّ فال" سأدا  التشا يإ  ارف كا ف س سجاإ      

                                                      
11

 . Zainu Ridlo., “Terjemah Salawat ..., hal. 12. 
12

 . Zainu Ridlo., “Terjemah Salawat ..., hal. 6. 
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الش إ اذسف. نوع التش يإ "مر ل جممال" س  ا  إ ذكارت    

 س خدف سجإ الش إ.أدا  التش يإ 

 ْتَظَعااتََّم ِءْوسُّلاى ِبِتا َرمََّا نَِّإَف
 13ِبَنـِذْفِيالشَّْيِب َواْلـَهَيِم َجْهـِلَها ْنِم   

  الع  ر  " فإا ام  رت  ن  وء م اتعظات ماأ جدلاد     

تا " س املشا  إ ناإ    "اما  ر تش يإ ف ملش  إ ننذيرالشيب ساهلر  " 

س أدا  "جدلد  )اا هل   يص ال نصايحا الشايب ساهلار  "     

" ال ليا  اذسف س سجإ الش إ اذسف. نوع التشا يإ " التش يإ 

 س    إ خدفت األدا  التش يإ س سجإ الش إ.

 توضيح املوضوع وحتدفده  .ث

تيس ا لفدم هذ  الر ا لا اا معياا شار  ال   ا  معاىن      

 يد  سهي كم يلي:الكلم ت املوجود  ف

                                                      
13

 . Zainu Ridlo., “Terjemah Salawat ..., hal. 5. 
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لغا التمييل سمعن   لصا     هاو الد لاإ علا       : التش يإ

مش ركااا أمر ألمر   معاىن مشاترك نينادم     

تأخد أدسات املذكاااور  اس املصادر  املفدوماا   

 14مأ  يا ، الك  .

 15:  رف جر. مم  يدل عليإ الظرفيا.   

د، سهو لغا املخ السامني، س الصصايد     ئ: مجعد  قص الصصيد  

  أنيا ت، سقيال   رمأ الشعر م ج سز   عإ اس عشا 

نيا ت. اس ماأ  اتا عشار     أم ك ا مأ ث ثاا  

 16.قص عدا

                                                      
14

 15    1111 الفكر، دار:  ن ست) ،ال ديع س ال ي ا س املع ىن   ال  غا جواهر اهل مش ، أاد.  
15

 621  ، ،ا ع   س اللغا املنجد معلوف لويس.  
16

 625  . املنجد معلوف، لويس.  
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: مجعد  الربد كس ء مأ الصاوف األ اود يلتحاف     الربد  

نإ. س الربد مجعاإ نارسد ساناراد سانارد، ثاوب      

 .17ا ط

ا م   ال وص ي هو امد نأ  عيد نأ ا د نأ ع داهلل :  ال وص  اام  

الصند جي ال وص ي املصري شرف الديأ أنو ع داهلل. 

 406  ما 2111 – 2121   ال وص يسلد ا م 

 18ها 414 –

ن لنظر لىل التوايح املذكور، فتحدياد املوااوع يف هاذ  الر ا لا      

اا معيا هو ال ح    التع ن  ال  تتضامأ التشا يإ   

ن نواعإ املوجود    قصيد  الاربد  للشايخ ام اد    

 ال وص ى فصط.

 
                                                      

17
 22  . املنجد معلوف، لويس.  

18
 97 ، "ال وص ي"  جنيب عل  الدكتور . 
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 ة البحثأمهي .ج

هاذ املوااوع، سها  كما       مأ أمهي ت اختي ر ال     أم 

 يل :

الصصا ئد   ماد  الانيب    شدر أ د هي أربد  الأا قصيد    .2

 ام د صل  اهلل عليإ س لم

  يإشعن صر التضمأ امل أا قصيد  الربد  كي   .1

 أهداف البحث .ح

ني ق ل أا يند  ال     لىل املند  الت ىل فاأراد ال   ا  أا يا    

 أهداف ال ح  ن لسدولا يف ال ح  سهي كم يل :

 ملعرفا قصيد  الربد  .2

لراد  ال     معرفا العن صار ال  غياا الا  سجادت         .1

 سأنواعإقصيد  الربد  مأ التش يا 

 دراسة السابقةال .خ
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ال     أا املوااوع ماأ هاذ  الر ا لا اا معي اا مل       ىرأ

   مجياع الر ا لا امل اايا    ي ح  مأ ق ل. سلكأ نعد أا فتش ال  

 سجد ال   ا  ث ثاا موااوع ت سلكناد  خمتلفاا      نيلل ل ا الس نص

 ن لر   لا اا معيا ال   وف يكت د  ال    ، سه :  

الكتاب خمتـار األحاةفـث النبوفـة     منأنواع التشبيه  .2

ماد عماراا   حملواحلكم احملمدفة للسيد امحد اهلـاىى   

جب معاا   ا الرنيا سأدهبا  قسم اللغ ا م    كليا األداب

  ونأ أم يل اا  ميا احلكومياا  اوران ي ،   السانا   

عاأ   ال   ا   .   هذ  الر  لا اا معيا ثحا  2010

خمتار األحاةفـث النبوفـة واحلكـم    " كت بالتش يإ   

 "احملمدفة للسيد امحد اهلاىى

لما    ارمني     الذى كت اإ  ، سور  فوسف   تشبيه .1

جب معاا  اونأ    للغا الرنياا سأدهبا   قسم ا كليا األداب



15 
 

أم ياال اا اا ميا احلكوميااا  ااوران ي ،   الساانا  

  هذ  الر  لا اا معيا ثحا  ال   ا  عاأ     .1020

 .سور  فوسفالتش يإ   

 ايف   الاذى ألفاإ   ،شعي أىب القاسم الشاىب   تشبيه .3

جب معاا  قسم اللغا الرنياا سأدهبا     اهلدى   كليا األداب

   ميا احلكومياا  اوران ي ،   السانا    ونأ أم يل اا

  هذ  الر  لا اا معيا ثحا  ال   ا  عاأ    . 1020

 .شعي أىب القاسم الشاىبالتش يإ   

كتب ال     هذ  الر  لا اا معياا حتات املوااوع      .6

ــ ى  " ــام البوص ــدة  للم ــيد  ال ــبيه ق يص التش

 سفيإ ي ح  عأ التش يإ   قصيد  الربد . "املصيى

 

 ج البحثمنه .د
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أم  مند  ال ح    كت نا هذ  الر  لا اا معياا فصاد انتاد     

 ال     عل  املندجني مه :

 طيفقة مجع املواة .2

 ريصا امل  شر : هذ  ال ريصا أخذ ال   ا  املاواد علا     ال . أ

العلما ء نانفس نصوصادم سع ا رهتم دسا      أسرد ميل م  

 تغي  ست ديل.

ماأ   يأخذ ال   ا  املاواد   أا هي ريصا غ  امل  شر : ال  . ب

 .العلم ء معىن   نصًّ  راءآ

 طيفقة حتليل املواة .1

ال ريصا ال ي نيا هي عرض املواد عل  ما  أسردها  العلما ء     . أ

 مث يصد  ال     التعليق سراءه .

 اتن    اخلا       هو ا Induktifرائ  )صاملند  اا ت  . ب

  ىل ااتدواعااد سالنظريااا الع مااا ساملنااد  ا علا  الص 
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(Deduktif تن    ماأ النظرياا أس الصواعاد      هو ا 

عتم د علا  ما    ت  يصد  عل  احلص ئق اخل صا، ن  الع ما س

 ك ا   علم ال ي ا مأ علو  ال  غا.

 هيكل البحث .ذ

ال  ب األسل: يتكوا مأ خلفياا ال حا  سمشاكلا ال حا      

سفرسض ال حا ، تواايح املوااوع سحتدياد ، أمهياا ال حا ،       

ال ح ، درا ا   نصا، مناد  ال حا ، هيكال ال حا  س     أهداف 

 املراجع.

ال  ب الي ىن: ي ح  فيإ عأ  ي   الشايخ ام اد ال وصا ى س    

قصيد  الربد  سحيتوى عل  فصلني. الفصال األسل : حملاا عاأ      ول

 قصيد  الربد . الفصل الي ىن : تر مجا عأ الشيخ ام د ال وص ى.
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إ سينصسام لىل الفصالني.   ال  ب الي ل : ال يا ا عاأ التشا ي   

سالفصال اليا ىن أغاراض     سأنواعاإ  التشا يإ مفداو   الفصل األسل 

 التش يإ.

. سينصسام لىل  سحتليلاد   ال  ب الرانع: التش يإ   قصيد  الاربد  

الفصلني، الفصل األسل أنواع التشا يإ   قصايد  الاربد  سالفصال     

 الي ىن حتليل التش يد ت   قصيد  الربد .

اخل متاا الا  اشاتملت علا  اا اتن  ط ت      ال  ب اخل مس: 

 سااقترا  ت.
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 الثاىن الباب

 االمام البوص ي وتيمجة املباركة" الدة " يصيد  عن حملة

 األول الفصل

 املباركة" الدة " يصيد  عن حملة

 أشاادر أ ااد الربيااا، خاا  مااد  يف الدري َّااا الااربد  قصاايد 

 اماد  د كت ا  س الم،  علياإ  اهلل صال   اماد  الانيب   مد يف الصص ئد

 الصاارا املوافااق اهلجااري الساا نع الصاارا يف ال وصاا ي  ااعيد نااأ

 هاذ   أا علا   ال ا  يني  معظام  أمجاع  سقاد  19.املي دي عشر احل دي

 تكااأ مل لا الن ااوي املااديح قصاا ئد سأعجااب أفضاال مااأ الصصاايد 

 ناني  العاريب  الشاعر  يف ماد   قصايد   أشادر  لهنا  : قيل    أفضلد ،

 يف سا اعا   انتشا راا  الصصايد   هاذ   انتشارت  سقاد  20.ساخل صاا  الع ما

 اا ا    دنا   معظام  يف املسالموا  نعا   يصرأها   اا ا ميا،  ال  د

                                                      
19

 .2011 يوليو 6 الوصول ت ريخ لبردةا :سيبيلبي.  
20

 .2011 يوليو 4 الوصول ت ريخ النبوية لمدائحا :اإللكترونيةحصادصحيفة.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/art/alburda.shtml
http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://www.hasad.net/stations/3152-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011


20 
 

 الـدة   جمـال   ناا  عرفات  جما لس  هلا   سأقا موا . مجعاا  ليلاا  كل

 زكااي الاادكتور يصااول .الــنيب علــى الصــال  جمــال  أس ،الشــيففة

 اماا ه  األعظاام األ اات ذ هااو الااربد  هبااذ  ال وصاا ي: »م اا رك

 ساألخاا ،، سالتاا ريخ األدب تعلاايمدم يف أثاار سلصصاايدتإ املساالمني،

 لغاا  هبا   غنيات  سالتعا ن   األلفا ظ  ماأ  طوائف الن   تّلص  الربد  فعأ

 سعاأ  الن وياا،  السا    ماأ  أنواناا   عرفاوا  الاربد   سعاأ  التخ طب،

 مااأ سلاايس. ساخلاا ل الشاام ئل كاار  يف در  أنلاا  تّلصااوا الااربد 

 األق ا ر  خمتلاف  لىل األخا ذ  نساحره   الصصايد   هاذ   تنفذ أا الصليل

 س ا ئل  ماأ  س فظدا   ت سهتا   علا   احلار   يكاوا  سأا اا  ميا،

 ناارد  أا مااأ الاارغم سعلاا « 21.سالر ااول اهلل لىل التصاارب

 السالفيا  علما ء  أا ل  األدنياا،  ساملك ناا  الت جيال  هاذا  هل  ص يال و

 .امد النيب مد  يف غلو أنإ يرسا م  الصصيد  عل  ع نوا

                                                      
21

 .512  العرىب األدب يف الن ويا املدائح م  رك، زكي . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 القصيد  هذه نظم سبب

 قاد  كنات ": صايد  الص هلاذ   نظماإ   ا ب  عأ ال وص ي يصول

 س االم، سآلاإ  عليااإ اهلل صال   اهلل ر ااول ماد   يف قصاا ئد نظمات 

 مث الابن ،  ناأ  يعصاوب  الاديأ  زياأ  الصا  ب  علاي   اقتر إ م  مند 

 نصافي،  فأن ال   النصافي  الشالل ) الفا    دامهاب  أا ذلاك  نعد اتفق

 اهلل لىل هباا  سا تشاافعت فعملتااد  هااذ  قصاايديت عماال يف ففكاارت

 ستو االت، سدعااوت، لنشاا ده ، سكااررت يعاا فيب، أا يف تعاا ىل

 نياد   سجداي  علا   فمساح  س الم  علياإ  اهلل صل  النيب فرأيت سمنت

 فصمات  هنضاا،  يّف سسجادت   ف نت ادت  نارد ،  علاي   سألصا   امل  ركا،

 نعا   فلصايب  أ ادا،،  ناذلك  أعلمات  أكاأ  سمل نايض،  مأ سخرجت

 هباا  مااد ت الااض الصصاايد  تع اايب أا أريااد": يل فصاا ل الفصااراء

 "؟قصاا ئدي أي ":فصلاات "س االم، سآلااإ عليااإ اهلل صاال  اهلل ر ااول

 لين ساهلل" :سقاا ل "أسهلاا  سذكاار مراااك، يف أنشااأهت  الااض": فصاا ل
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 علياإ  اهلل صال   اهلل ر اول  يادي  ناني  تنشاد  سهاي  ال  ر اا  مسعتد 

 فأع يتاإ . نارد   أنشاده   ماأ  علا   سألصا   سأعج تاإ  س الم،  سآلإ

 22."الرهي  سش عت ذلك الفص  سذكر. لي ه 
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 159-156ص ،1ج الطف، أدب.  

http://www.rafed.net/books/shear/adab-altaff-4/09.html
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 الفصل الثاىن

 تيمجة اإلمام البص ى

ا م   ال وص ي هو اماد ناأ  اعيد ناأ اا د ناأ ع اداهلل        

الصااند جي ال وصاا ي املصااري شاارف الااديأ أنااو ع ااداهلل. سلااد 

هااا.  414 – 406  مااا 2111 – 2121 يا ماا   ال وصاا  

سهو ا د الشاعراء الصاف  ماأ يا نر أفريكياا الشامليا مبصار. عناإ         

الصص  الذى رغاب فياإ جمتماع مو سا  نصصاا ا ما   ال وصا ي        

نفسإ. أصلإ مأ املغارب ماأ قلعاا اا د ماأ ق يلاا يعارف أنن هها          

 ن ب   نوا، س ا ما   ال وصا ي يف هبشايم ماأ أعما ل ال دنسا سيا،      

ينسب تا ر  اىل نوصا  )ماأ أعمال ناب  اويف مبصار  ألا أماإ         

منااد ،ست ر  أخاار ى لىل صااند جي،لكأ اناا ء  ا ااتوطنوا قريااا د   

أس نوص . فاإذا نساب لىل أماإ فداو نوصا ي النساب،سلذا نساب        
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لىل أنيااإ فدااو د صااي النسااب.سلإ ث ليااا مرك ااا مناادم  مااع   

 .23الد ص ي لكنإ اشتدر ن ل وص ي

 وثقافته

قياال أنااإ ناادأ  ي تااإ الدرا اايا ثحفااج الصااراا، مث جاا ء لىل  

الصاا هر ،سالتحق مبسااجد الشاايخ ع ااد الظاا هر  ياا  در  العلااو  

الدينيا، سشيو  ماأ علاو  الغاا كا لنحو سالصارف سالعارسض، كما         

ريخ اا اا مي، سص صااا الساا    در  األدب، سج نااب مااأ التاا  

الن ويااا، سرمباا  يكااوا در  يف مساا جد أخاارى غاا  مسااجد ع ااد 

 .24الظ هر

سقد  دث أا امللك الصا   جنام الاديأ األياويب الاذي تاوىل       

ها  أخارج ث ثاا أ ف دينا ر لتاوزع علا         431ملك مصر  انا  

أ ااد الفصداا ء، فلاام يااوزع طل ااا املاادار . سعدااد يف توزيعداا  لىل 

                                                      
23

 97 ، ل ن ا-ن ست  الع ميا الكت ب در) "ال وص ي" ع وي جنيب عل  الدكتور.  
24

 02 ، ".ال وص ي" ع وي جنيب.  
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شيو . فنظم ال وص ي قصايد  علا  لسا ا هاذا املساجد. ناني فيدا         

أا امل ل الذي أخرجاإ السال  ا قاد اخاتلس. سماأ هاذ  الصصايد         

نفداام أا الشاا عر كاا ا ي لااب العلاام يف املسااجد املااذكور. فلاام 

فران  أا السل  ا اخارج هاذا املا ل يف العا   لاذي تاوىل يف،سهاو        

 ل وص ي لذ ذاك يف اليليني مأ عمر  تصري  .لك ا ا 431ع   

مث أق اال علاا  التصااوفإ فاادر  ادانااإ سأ اارار ، سقااد نلصاا  

ذالك عاأ أيب ال ا   املر ام، الاذي خلاف أنا  احلساأ الشا ذيل         

طريصتإ. سك ا ناني ال وصا ي سشايخإ ع قاب  اب. سقاد تاأثر        

ال وص ي هبذ  التعا مل. سهدار أثار ذلاك يف شاعر  ساااح . سعرتاا        

سهيفااا احلساا ا،سهذ  الوهيفااا   تسااتند ا  ملااأ أمل مب اا د   عليااإ

الفصيا. مث لنإ  اشتغل ك ت ا  يف نل ايس. فا  ناد أا يكاوا قاد أمال        

ن ألعمل احلسا نيا الاض ين غاي أا تتاوافر فايمأ يعاني يف ميال هاذ          

 الوهيفا.
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سك ا ي ا لع امل لفا ت الاض يضاعد  النصا ر ساليداود تأييادا        

 را لن ااو  امااد )   فاادع   ذالااك لىل ألدياا هنم. سقااد رأى لنكاا

درا ااا ااجنياال سالتااور  درا ااا دقيصااا،كم  در  تاا ر  هدااور   

املساايحيا ، مث أخااد ياارد علاا  أصااح ب هااذ  الاادي ن ت، ااا س  

لقن عدم نأا األن جيل الض ناني أياديدم   تادل علا  الواهياا عيساي       

سلمن  تدل علا  ن وتاإ. سلا هاذ  األن جيال ظارب نظداور نايب ماأ         

أنناا ع لمس عياال، مث ا ااتنكر ماا  تنساا إ التااورا ا لىل األن ياا ء مااأ  

 ارتك ن  املع صي.

سلىل ج نااب ماا  تصااد ، كاا ا ال وصاا ي، جييااد فااأ اخلااط، 

سقد ذكر اناأ  جار اهلييماي أا ال وصا ي كا ا ماأ عج ئاب اهلل        

  النير سالنظم. سلكنن    نعارف عاأ نيار  شايو ، سما  كت اإ تعليصا         

رج ساملاردسد علا  النصا ري ساليداود    يادل      علي قصايدتإ ))املخا  
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عل  نراعاا   النيار. أم الاذيأ أخادس علا  ال وصا ي: منادم أناو         

 ه  ن لص هر . 117 ي ا األندلو ي املتويف  نا 

 ،  136سأنو الفاتح ناأ  ايد النا   اليعيم اري املتاويف  انا        

ها ، سي ادس أهنام أخادس عناإ       137سعب الديأ نأ مج عاا املتاو    

وادر . سكاا ا جيلااس أ ي ناا  يف جاا مع الظاا هر، سينشااد شااعر  سناا

. سعلاا  كاال فمااأ الراجااع أا 25مدائحااإ الن ويااا علاا  احلضااريأ

ال وص ي مل يصب  ظ ، ك  ا ماأ الدرا اا املنظماا ألناإ ماع كيار        

املاادار  يف عدااد  مل تسااند لليااإ سهيفااا التاادريس يف أي مدر ااا. 

. لتحفياد الصرأا.سهاذا عمال   نبسالاإ ل  ماأ أسيت      سقد فاتح كت نا ،  

 قلي ، مأ اليص قا.
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 05 ، ".ال وص ي" ع وي جنيب.  
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 صفاته وأخاليه

 كا ا  أناإ  هاذا  سمعاىن  ااار ،  خمتار   نأناإ  ال صا ي  سصف

 يساخرسا  النا    دع ناا  موااع  كا ا  هاذا  أجال  ماأ . حنيف  قص ا

 :نصولإ ذلك أش ر سقد. عيوهنم ستصتمحمإ أ ي ن ، منإ

نادا ماأ فام كا لك  أس هاو      سرب أديب ذى لسا ا كاربد     
 26ك 

أم  الصافيا فاإهنم ذكارس لل وصا ي من قاب كاي   مناد         

انااإ نلاا  مصاا   الغوئيااا الكااربى، سكاا ا لذا مشاا    الشااوراع 

أ راع لليإ الن   يص لو يدياإ  ا  الصاغ ر. سك نات تن عا  ماأ       

 27.جسد  رائحا طي ا

  غاا  الساال  ا الظاا هر نظاا   الصضاا ء. فجعاال 443يف  اانا 

الصض   أرنعاا، لكال ماذهب ق ااي، نعاد أا كا ا يتاوىل الصضا ء         

                                                      
26

 02 ، ".ال وص ي" ع وي جنيب.  
27

 09-06 ، ".ال وص ي" ع وي جنيب.  
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. سقااد أنكاار نعاا  28ق اااي سا ااد، ينتمااي لىل املااذهب الشاا فعي

الفصداا ء علاا  الساال  ا ذلااك، ألهناام رأسا فيااإ تفاار، لكلمااا   

سقاد رسياي أا نعضادم رأى السال  ا الظا هر يف الناو ،        املسلمني.

فسألإ عأ   لإ، فصا ل: )ما  رأيات أشاد علاي ماأ س ياا قضا           

أرنعا. سقيل يل فرقات الكلماا . سلكاأ ال وصا ي مل جياد نأ ا  يف       

هذ  التفرقا، نل سجد فيدا  تو اعا سيسارا. سقا ل لا  ننياا اا ا         

 ك نت مريضا، فصحت هبذا العمل. 

ذا الرأي عصيد  عند املسالمني فيما  نعاد، س اندهم يف     سقد ص ره

ذلك احلدي  معن   أا اخت ف أماض رااا. هاذا ماذهب ال وصا ي      

الفصدي. سأخد ي ري السيد  نفيسا، فذكر أهن  هي العارس  الوثاق، سالرت اا    

العلي ، سالغ يا الصصوى ملأ قصده  سا تجد هب ، سأهن  من اع الكار . سلاو     

                                                      
28

 76 ، ".ال وص ي" ع وي جنيب.  
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 نس ، مث شاك  لليدا  جياد  ماأ الضايق سالا  ء،       سجوده  م  اخضر ي

 ستوا ل لليد  أا تدركد  ستنصذ  مم  يع نيإ.

 حياته منزله:

ي دس مأ شعر ال صا ي أا  ي تاإ يف منبلاإ ك نات جحيما         

ي  ،، سهو   يلو  نفسإ س  حيملد  شيو  مأ الت عاا يف ذلاك. نال يلصاي     

هن  ك نات سلاودا، فأثصلات    كل اللو  عل  زسجتإ، سذن د  األسل يف نظر  أ

 هدر  ن ألس د. 

ك ا ال وصا ي متربما  نكيار  أس د ، فاتمىن لوك نات زسجتاإ       

عصيم ، أس أنإ ك ا خ دم  يف منبل، أس أنإ عدل عاأ الابساج لىل ارتكا ب    

الف  شا، أس ج ري نع  الصوفا يف الشذسذ اانس، سذكار أناإ  ا فر لىل    

يعج ادم  افر  س  اق متاإ نينادم.      احمللا  عي  سراء م  يكفي اس د ، فلم

 ق ل :

 ف رقتدم ط ل   لرزقدم ف    صريف يسرهم س  ا تخدمي



31 
 

سألا ال وص ي ك ا مصت راا عليإ   الرز،، هلات اخلصاوما اتدماا    

ن  انص  ع نينإ سنني زسجتإ. سعل  ااملاا، فاإا احليا   الص  ايا الاض      

،ك نت موااوع   ترتكبعل  الفصر سالشيخوصا، سم  صاح د  ماأ أ اص     

 للشعر، يعراإ يف مدائحإ، ليستدر ع ف ممدس يا.

فنحأ هن  نعلم أا الرجل مل يكأ م  لغا  فيما  صاور ناإ  ي تاإ      

الص  يا، سالعجب نعد ذلك ملأ يعتصد أا الصصايد للاب الارر،، ست ارد     

الفص . سيف أساخر أي مإ انت ناإ األ اص  ، فكا ا يصا ب ن اغما   ملاد        

م ت، سيذكر أنإ مص ب نا  الرب ا  ، سهاو التاد ب      طويلا،    يظأ أنإ

 .29  الصدسر

 

 

 

                                                      
29

 121 ، ".ال وص ي" ع وي جنيب.  
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 الباب الثالث

 التعيفف بالتشبيه

 الفصل األول

 وأنوعه مفهوم التشبيه

 مفهوم التشبيه .1

 نَأداٍ  َأْكير ، أسي صفٍا يف غيير ه  ش ر َكتي أشيي َء َأسي ش ييو ، َأاَّ ن ي ُا هو التشي يإ 

 .30مْلح وها، َأسي مْلفوها، حْنو ه  َأسي الك ف ِهي 

 اللغاا    سهاو  – املعىن ل ي ا ال  يعا عليإ يدل طريصا اس ل هو التش يإ

 .31معلوما نأدسات ، معىن   أمر مش ركا – ال ي ا علم ء سعند – التمييل

 إ الشي  ن الشي  سشالتش يإ لغا هو : التمييل يص ل هذا   إ هذا سمييلإ، 

 .32أقمتإ مص مإ مل  نيندم  مأ الصفا املشتركا

 
                                                      

 10.  . الوااحاال  غا علي اا رمي سمص ف ، .  .30
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 522  .ال  غا جواهر  مش ،اهل أاد اليي د.  
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 512   .ل ن ا - ن ست) العلميا، الكتب دار ،ال ديع س ساملع ىن ال ي ا ال  غا علو  املراغ ، مص ف  أاد.  



33 
 

علم ال ي ا العراىب: هو الد لا أا شيو  أس صور  تشترك ماع   التش يإ  

 . 33شي  أخر أس صور  أخرى   معىن أس صيفا

ق ل الصعيدي : لا التش يإ الد لا علا    أم التش يإ لص     : فدو كم 

 .34معىنمش ركا أمر ألخر   

  كت ب ال  غا الوااحا، التش يإ هو ني ا أا شيو  أس أشي ء شا ركت  

 .35صفا أس أكير  معىن غ ه   

 .36عىن نأدا التش يإ هو لحل ، أمر نأمر   م

سق ل الرم ين : التش يإ هو العصد عل  أا أ د الشيوني يسد مسد اآلخار  

   س أسعصل، س  خيلوا التش يإ مأ أا يكوا   الصول أس   نفس. سق ل أنو 

وصف نأا أ د املوصوفني ينوب من ب اآلخر نأدا  ه ل العسكري: التش يإ : ال

 .37التش يإ

                                                      
33

 77.    ل ن ا مكت ا) ساآلدب، اللغا   العرنيا املص لح ت معجم سه إ، اد.  
 4 .  3)مكا : امل  عا النموجيا، جمدول السنا ج. نغيا اايض  ، . ع د املعت ل الصعيدي،  34
 10.  . ال  غا الوااحا. علي اا رمي،  35
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  .K.H.A. Wahab Muhsin، Pokok-pokok Ilmu Balaghah، Angkasa Bandung. 1991. Hal 27 

 32   . 2117)ن ست: دار ال حوث العلميا، فنوا ن غيا، . أاد م لوب،  37
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 .38سق ل البركشي : التش يإ هو لحل ، شي  ندي سصف   صفا

التش يإ الد لا عل   ق ل الصعيدي : لا التش يإ لص     : فدو كم  أم 

 .39مش ركا أمر ألخر   معىن

سأم    كت ب قواعد الغا العرنيا ف لتش يإ هو لحل ، أمر نأمر   سصاف  

 نأدا الغرض.

لتش يإ اشتراك شاي   تلك التعريف ت كلد  ت دي لىل معىن سا د هو أا ا

 شيو  آخر   مأ صفا أس اكير.

 أنواع التشبيه .2

 ينصسم التش يإ لىل ث ثا أقس  :

 األسل : ن عت  ر ذكر األدا  سسجإ الش إ ينصسم لىل مخسا أقس   :

. ميل : قا ل اهلل تعا ىل   40التش يإ املر ل : هو م ذكرت فيإ األدا  . أ

 : ميل نور  كمشكو  فيد  مص   .

                                                      
 34 . فنوا ن غيا.. أاد م لوب،  38
 4 .  3)مكا : امل  عا النموجيا، جمدول السنا ج. نغيا اايض  ، . ع د املعت ل الصعيدي،  39
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نور  مش إ، مشكو  فيدا  مصا    مشا إ ناإ س     

 الك ف أداتإ.

. ميل : العا مل  اراج   41التش يإ امل كد : هو م   ذفت منإ األدا  . ب

. العا مل هاو مشا إ،    أمتإ   اهلدايا ست ديد الظ  

  راج هو مش إ نإ، س ذفت  األدا .

ميال : كأناإ    42.التش يإ اجململ : هو م   ذف منإ سجإ الشا إ  . ت

الند ر سالباهر سالصمر ال  هر الذي  خيففا  علا    

 كل ن هر.

الباهار س   مدلول ام    كأنإ مش إ نإ، الناد ر 

الصمر ال  هر مش إ نإ، سهذالتشا يإ مل ياذكر فياإ    

 سجإ الش إ.

                                                                                                                                                       
 17.  . ال  غا الوااحا، علي اا رمي سمص ف  . علي اا رمي 40
 17.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  41
42

 17.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
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. ميال : زرنا    43التش يإ املفصل : هو م ذكر فيإ سجاإ الشا إ   . ث

  ديصا كأهن  الفردس    اام ل سال د ء.

س  الضاام  كأهناا  ع ئااد لىل  ديصااا املشاا إ،

الفردس  املش إ نإ مث ذكر سجاإ الشا إ سهاو      

 اام ل سال د ء.

 . ميل:44التش يإ ال لي  :   هو م   ذفت منإ األدا  سسجإ الش إ . ج

انلت منك الود ف مل ل هني * سكل الاذى فاو،    لذ

 التراب تراب

مش إ، ستراب مشا إ ناإ،    كل الذي فو، التراب

   هذا التش يإ س ذفت منإ األدا .

 الي ىن : ن عت  ر نوع سجإ الش إ ينصسم لىل قسمني :

                                                      
43

 17.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
44

 17.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
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ا ماأ  تبغا التش يإ التمييل : هو لذاك ا سجإ الش إ فيإ صاور  من  .2

 . ميل : 45متعدد

  * غرقت   صحيفا زرق ءسكأا اه ل نوا اني

ه ل أني  مل ع  مصو   السم ء سالبرق ء مش إ. ثحا ل  

نوا اني مأ فضا غ ر،   صحيفا زرق ء مش إ ناإ.  

 سسجإ الش إ صور  منتبغا مأ الع  ر  املذكور .

التش يإ غ  التمييل : هو م مل يكأ سجإ الش إ فيإ صور  منتبغا ماأ   .1

 : ميل  46.مصتعدد

 سم املوت ل   ر، د، شخصإ * يصول ن  كف سيسع  ن  رجل

املوت هو املش إ الل  احلف  األعضا ء املشا إ   

 ور سجإ الش إ.دنإ. اخلف ء سعد  الظ

 الي ل  : ن عت  ر قو  سجإ الش إ
                                                      

 37.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  45
 40.  . ال  غا الوااحااا رمي سمص ف ، علي  علي اا رمي.  46
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دعا ء أا سجاإ    : هو جعال املشا إ مشا د  ن    مصلوب  .3

 .47 إ فيإ أقوى سأهدرالش

 ميل : كأا النسيم يف الرقا أخ قإ.

النسيم هو املش  إ سأخ قإ املشا إ ناإ   الرقاا سجاإ     

الش إ. لو ساعت تلك الع  ر  غا  مصلاوب لك نات :    

كأا أخ قإ نسيم   الرقا. سلكاأ ادعا ء أا سجاإ    

، أي كأا النسايم   الرقاا   الش إ أقوى فواعت مصلون 

 أخ قإ.

: هو اد املصلوب ناأا ث ات املشا إ س     غ  مصلوب  .6

 املش إ نإ نغ  لندال نيندم .

 ميل : أنت ك ل در   اام ل.

 

                                                      
 40.  . ال  غا الوااحا. علي اا رمي،  47
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 أركان التشبيه  .3

  ا التش يإ فد  أرنعا :أركاأم  

 .48: هو األمر الذى يراد لحل قإ نغ    املش إ  -

. سي لاق علا    49: هو األمر الذى يلحق ناإ املشا إ  املش إ نإ  -

املش إ س املش إ ناإ طار  التشا يإ سمها  الركنا ا      

 األ   ي ا   التش يإ.

وصوف املشترك ناني املشا إ ناإ ساملشا إ     : هو امل سجإ الش إ  -

سيكوا   املش إ نإ أقوى منإ   املش إ، سقاد يكاوا   

 سجإ الش إ أقوى منإ    املش إ نإ هعا ء، سذلاك لذا  

ك ا التش يإ مصلونا  سقاد ياذكر سجاإ الشا إ        

  .50الك   سقد حيدف

                                                      
 161   . 2622)ن ست: دار الفكس ل  غا   املع ىن س ال ي ا س ال ديع، جواهرا. أاد اهل مشي،  48
49

 161 .  جواهرال  غا...،أاد اهل مشي، .  
 161 .  جواهرال  غا...،. أاد اهل مشي،  50
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لفج الذى يادل علا  التشا يإ سيارنط     : ه  ال أدا  التش يإ  -

املش إ ن ملش إ نإ، سقد تاذكر األدا    التشا يإ سقاد    

 .51حتدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 161 .  جواهرال  غا...،. أاد اهل مشي،  51



41 
 

 الفصل الثاىن

 أغياض التشبيه

 أغراض التش يإ تنصسم لىل مخسا أقس   :

ب  تابسل  ني ا لمك ا املش إ : سذلاك  اني يساند للياإ أمار مساتغر       .2

 .52غرانتإ ل  نذكر ش يإ لإ

 كصولإ ال ختري :

داا للا  أيادي العفا   سش  اع   عاأ كال ناد يف النادى         

 ساريب

ك ل اادر أفاار  يف العلااو سااا      للعصاا ا الساا ريأ جااد   

 قريب

قريااب سصااف ال حتااري ممدس ااإ   ال ياات األسل نأنااإ   

للمحت جني نعيد املنبلاا، نيناإ سناني نظرائاإ   الكار  ناوا ش  اع،        

                                                      
52

 21.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
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سلكااأ ال حتاارى  ينماا  أ سااأ أنااإ سصااف ممدس ااإ نوصاافني  

متضاا ديأ مهاا  الصاارب سال عااد، أراد أا ياا ني لااك أا ذلااك ممكااأ. 

سأا  ليس   األمر تن ق  : فشا إ ممدس اإ ن ل ادر الاذى هاو نعياد       

لسا ئريأ ن لليال، س هاذا أ اد       السم ء سلكأ  اوء  قرياب جاد ا ل  

 .53أغراض التشي إ س هو ي  ا لمك ا املش  إ

ني ا   لإ : سذلك  ينما  يكاوا املشا إ غا  معارسف الصافا ق ال         .1

 .54التشي إ فيفد  التس يإ الوصف

 كصول الش عر النَّ نغا الذُّنيي ينُّ :

فِإنَّااك  ش ااميسمل سامُلُلااوك  َكواِكاابمل   ِلذا َطَلع ااتي َلاامي ي  يااد  ِماانيدأَّ  

 .55َكويَكب  

                                                      
53

  22.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
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 22.  . الوااحاال  غا علي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
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 22.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
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سالنَّ نغااا ي شاا ممإ  ممدس  ااإ ن لشاامس سيشاا ممإ غاا   مااأ  

ن لكواكااِب، أَلاَّ  اا وَ  املماادس  ت غ اا ة مااأ  اا وِ   امللااوك

كاال ملااٍك كماا  ظِفااي الشاامس  الكواكااب ، فدااو يريااد َأْا 

ي ني   َل املدس  س  َل غا   ماأ امللاوك، سنيا ُا احلا ل ماأي       

 .56َأغراض التش يإ َأيض ،

ِإ: سذلاك لذا كا ا املشا َّإ  معارسف  الصافِا َق ياَل       ني ُا مصادار   ِلا   .3

 .57التش يِإ م عيرَفا، ِلجيم ليَّا، سك ا التش يإ ي   يممأ  مصدار  هذ  الصفِا

 كصول املتنيب يف سصف أ د :

لاادةج   ناا ر  الَفريااِق ماا  ُقوِنَلااتي ع ييناا    لّ  ُهن ت اا    ت حياات  ا

    ُلو 

 ا اارار  نشاد ِ  الظا    يف اأَل ادِ  عاييب  يصاف   املتانيب  سنيت 

   لاول  لصاو    نا را،  يظنادم   ن عيادٍ  ماأ  يرامها   ماأ  ِلاَّ    سالتوقِد،

                                                      
56

 22.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
57

   22.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
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 اأَل ااِد ع يين ااي ِلاَّ: لصاا ل التشاا يإ ِلىل املتاانيب يعيمااِد مل فلااو مصاايمني،

 ا ااارار  هااذا مصاادار  ِلي   اايممأ  تشاا يإال ِلىل اايااْ رَّ سلكنااإ امرتاا ِا

 .58التش يإ أغراض مأي سهذا سِعَظمإ،

 التي يات  ِلىل حيتا ج  املشا َّإ  ِلىل ُأ ياِند   ما   كا اَ  لذا كما  :   ِلِإ ت ْصرير  .1

 .59ن ملي ل ساِايض  

 : تع ىل كصولإ

 َك   ِ ااِط ِل َّ ِنش ااييٍء َلد اام ي سياات ِجي  وَا َ  د سِنااِإ ِمااأ ي ااديع وَا س الَّااِذيأ 

 .60ِن   ِلِغِإ ه و  س م   َف    ِلي  يُلَ  اْلم  ء ِلَل  َكفَّييِإ

 يعي اادسَا م ااأي شااأا يف تتحاادث فإهناا  الكرنااا اآليااُا أمَّاا 

 يرجااع  س  هلاام، يسااتجي وا   آهلاات دم دعااوا لذا سأهناام األسثاا ا،

 هاذ   ي صارممر  أْا شاْأنإ  جال  اهلل أراد  سقادي  نف ئادٍ ،  الادع ء   هذا لليدم

                                                      
58

 22.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
59

   22.  . ال  غا الوااحاسمص ف ، علي اا رمي  علي اا رمي.  
60

 25.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
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 كفياإِ  ي س اط  مباأ  الاوثنينيِ  ها  ءِ  فشا َّإ   اأَلذها ِا،  يف سي َي ت د  احل ل

 ماأ  ي خيار ج   ألناإ  ن ل داهاا   فماإ  لىل املا ء    يصُل ف  ليشرب  امل ء لىل

 هااذا مااأي فاا لغرض  م سااوطتنِي، كفاا    داماات ماا  أصاا نعإ خاا ِل

 املشا َّإ   يكاوا   ينما   الغارض   هاذا  سياْأيت  املش َِّإ،   ل تصرير  التش يإ

  ت،ن حلساايَّ جبم داا  ن ملعنوياا ِت لااب    الاانفس  أَلاَّ معنويًّاا   أمااراا

 .61ااقن ِع لىل   جٍا يف فدي

 .62ت ْص يح إ  أس اْلم ش  َِّإ ت بييني  .2

 :  اأَلن  ريمم احلسأ َأنو قول للتبيني التش يإ ميل

 .63ن هل  ِت ِلَلييِدمي َكم د ِهمَ    ا ِتف ًء ن حيو ه م  ك ي د يي م د ديت 

 يف شاادر ، ن لااتي قصاايدٍ  مااأ األن اا ري احلسااأ أيب سنياات 

 ُق حاإ  علا   النا     أمجاع   ما    س انتي  أهن  ل  لشيٍء   العريب األدب

                                                      
61

 21.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
62

 22.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
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 املصالوبِ  ذراعاي  مادَّ  يشا  إ   فداو " صَّاْلب  ال سهاو " مناإ  سا مشوباز 

 أياا   للساا ئلني  ن لع اا ِء ذراعيااِإ مباادمم  وَلااإ سالناا    اخلشاا ا علاا 

 هاذا  يكاوا  ما   سأكيار  التابيني ،  التشا يإ  هاذا  ماأ  سالغرض   ي تِإ،

 .64النفو   لليإ متيُل م  سسصِف سالفخر سالرث ء املديِح يف النوع

 : امرَأتإ ذ  يف َأعرايب قول للتص يح التش يإ مي ل

 ي ْفت ح  النَّ ر ِمأ  ن ن ، تو هَّميت إ    ر َأييت إ  َلو َفم ، ك نتي   ست ْفت ح 

   ااخط يف امرأتااإ عااأ يتحاادَُّث األخااِ  ال ياات يف ساألعاارايبة

  : "فيصااول الوجااود مااأ  ن حلرماا ِا عليداا  لياادعو ِلنااإ  اا  سأمل ،

 جداانَّم، أناوابِ  ماأ  ن ا ب   تفتح ااإ  ينما   فمدا   سيشا ممإ   ،"ك ناتي 

 اهلجا ءِ  يف يكاواُ  ما   سأكيار   التص ايح ،  التشا يإ  هاذا  ماأ  سالغرض 

 .65النفس  منإ تنِفر  م  سسصِف
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 21.  . ال  غا الوااحا، علي اا رمي سمص ف  علي اا رمي . 
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 21.  . ال  غا الوااحاعلي اا رمي سمص ف ،  علي اا رمي.  
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 الباب اليابع

 وحتليلها د  الدة التشبيه ق يصي

 الفصل األول

 التشبيه ق يصيد  الدة أنواع 

س قد انتد  ال ح  عأ حملا  ي   ا م   ال وص ي   ال  ب الي ين س 

ا ثح  ال       ال  ب عأ التش يإ   ال  ب الي ل  س اآلكذلك ال ح  

 الرانع هو التش يإ   قصيد  الربد  سحتليلد .

ش يإ   قصيد  الربد  ينصسم لىل ث ثا أقس   لصد اطلع ال     أا الت

 سهي كم  يل .

 األول : التشبيه امليسل املفصل
 َاْعَيااْلَورى َفْهُم َمْعَناُه َفَلْيَ  ُفيى .1

 ِلْلَقْيِب َواْلُبْعِد ِمْنُه َغْيُي ُمْنَفِحِم

 َكالشَّْمِ  َتْظَهُي ِلْلَعْيَنْيِن ِمْن ُبُعٍد
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 66ْيُف ِمْن َاَمٍمطَّالِغْيَيً  َوُتِكلُّ َص

 َاْكِيْم ِبَخْلٍق َنِبيٍّ َزاَنُه ُخُلٌق .2

 ِباْلـُحْسِنُ مْشَتِمٍل ِباْلِبْشِي ُمتَِّسِم     
 َكالزَّْهِي ِفى َتَيٍف وَّاْلَبْدِر ِفى َشَيٍف

 67ِمـَهَمِفى  دَّْهِيـَواْلَبْحِي ِفى َكَيٍم َوال     
 َو َفْيٌة ِفى َجَلاَلِتِهـَكَانَُّه َوُه .3

 ِمــْيَن َتْلَقاُه َوِفى َحَشِحِفى َعْسَكٍي 

 َكَأنََّما الّلْؤُلْوُء اْلَمْكُنْوُن ِفى َصَدٍف

 68مــُه َوُمْبَتِسْنِطٍق مَِّمْنِمْن مََّعِدِنْى 

ـًَكَأنَُّهْم َهَيب .4  ا َاْبَطاَل َاْبَيَهٍةــ

 69َأْوَعْسَكٍي ِباْلَحَصى ِمْن َراَحِتْيِه ُرِمـْى

 َلَها َمَعاٍن َكَمْوِج اْلَبْحِي ِفى َمَدٍة .5
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 70َجْوَهِيِه ِفى اْلُحْسِن َواْلِقَيـِم َوَفْوَق    
 َكَأنََّها اْلَحْوُض َتْبَيضُّ اْلُوُجْوُه ِبِه .6

 71ُحَمِمَكاْلِمَن اْلُعَصـاِ  َوَيْدَجـآُؤُه 

 َيٍم لَّْيًلا ِإىَل َحَيٍمَسَي ْفَت ِمْن َح .7

 72َكَما َسَيى اْلَبْدُر ِفى َةاٍج ِمَن الـظَُّلِم

 َكَأنَُّهْم ِفى ُظُهْوِر اْلَخْيِل َنْبُت ُرَبا .8

 73ِمْن ِشـدَِّ  اْلـَحْزِم َلاِمْن ِشدَِّ  اْلُحُزِم

 
 : التشبيه امليسل اجململ الثاين

 َوالنَّْفُ  َكالطِِّْفِل ِاْن ُتْهِمْلُه َشبَّ َعَلى .1
 74ُه َفْنَفِطِمـْمُحبِّ اليََّضـاِع َوِاْن َتْفِط    
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 ُوُجْوُه ِبِهَكَأنََّهااْلَحْوُض َتْبَيضُّ اْل .2

 ِمــُحَمَكاْلآُؤُه دَجِمَن اْلُعَصاِ  َوَي    
 َكالصَِّياِط َوَكاْلِمْيَزاِن َمْعِدَلًة

 75َفاْلِقْسُط ِمْن َغْيِيَها ِفى النَّاِس َلْم َفُقِم

 ِإْذ َخَفْضَت ُكلَّ َمَقاٍم ِباْلِاَضاَفِة .3

 76َلِمـْفَيِةاْلَعَل اْلُمـيَّْفِع ِمْثـُنْوِةْفُت ِبال    
 َراَعْت ُيُلْوَب اْلِعَدى َأْبَنآُء ِبْعَثِتِه .4

 77ِمــًلا مَِّن اْلَغَنـَكَنْبـَأٍ  َأْجَفَلْت ُغْف    
 َكَأنََّماالدِّْفُن َضْيٌف َحلَّ َساَحَتُهْم .5

 78ِيِمَيِم اْلِعَدى ـْحــى َلـُكلِّ َيْيٍم ِإَلِب    
 ِتِهــْيِز ِملَِّحَاَحلَّ ُامَُّتُه ِفى  .6

 79ِملَّ َمَع اْلَأْشَباِل ِفى َأَجَحَكاللَّـْيِث     
 ِإَذَيلََّداِنَى َماُتْخَشى َعَواِيُبُه .7
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 80ِمـَعـْدٌى مَِّن الـنََّه َكَأنَِّنـى ِبِهَما    
 الثالث : التشبيه البليغ

 َظْتـَمااتََّع َفِإنَّ َامَّا َرِتى ِبالسُّْوِء .1
 81الشَّْيِب َواْلـَهَيِم ِمْن َجْهِلَها ِبَنـِذْفِي    

 َوُكلُُّهْم ِمْن َرُسْوِل اهلِل ُمْلَتِمٌ  .2

 82ًفا مَِّن الـدَِّفِمـَغْيًفا مَِّن اْلَبْحِي َاْوَرْش     
 َفِإنَُّه َشْمٌ  َفْضٍل ُهْم َكَواِكُبَها .3

 83ِمـظَُّلـالُفْظـِهْيَن َاْنَواَرَها ِللنَّاِس ِفى 

 َفِإنَُّه َشْمٌ  َفْضٍل ُهْم َكَواِكُبَها .4

 84 ظَُّلِمالـِس ِفى ُفْظـِهْيَن َاْنَواَرَها ِللنَّا

 ُمْعَتَيٍك َماَزاَل َفْلَقاُهُم ِفى ُكلِّ .5

 85َحتَّى َحـَكْوا ِباْلَقَنا َلْحًما َعَلى َوَضِم
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 َأٍب َمْكُفْوَلًة َأَبًدا ِمْنُهْم  ِبَخْيِي .6

 86ِمِئْم َتـــَوَلَوَخـْيِي َبْعٍل َفَلْم َتْيَتْم 

 َوْأَذْن لُِّسْحِب َصَلوٍ  ِمْنَك َةآِئَمٍة .7

 ِمـُمْنَهٍل َوُمـْنَسِجِبنَِّبى ـَعـَلى ال

 َماَرنََّحْت َعَذَباِت اْلَباِن ِرْفُح َصًبا

 87ِعْيَ  َحاِةى اْلِعْيِسى ِباالنََّغِمَوَأْطَيَب اْل

 َوْأَذْن لُِّسْحِب َصَلوٍ  ِمْنَك َةآِئَمٍة .8

 َعـَلى الـنَِّبى ِبُمْنَهٍل َوُمـْنَسِجـِم

 َماَرنََّحْت َعَذَباِت اْلَباِن ِرْفُح َصًبا

 88ْيِسى ِباالنََّغِمَوَأْطَيَب اْلِعْيَ  َحاِةى اْلِع
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 الفصل الثاىن
 حتليل التشبيهات ق يصيد  الدة 

، ك ناات أشااع ر   قصاايد  مااأ حتلياال مااأ قصاايد  الااربد س 
  اا عاتشاا يد ت للمر اال املفصاال س علاا  ن نياااالااربد  تتضاامأ 

 .لل لي تش يد ت سن نيا  ت للمر  اجململتش يد 
 

 األول : التشبيه امليسل املفصل
 
 ُفيى َ ْيَلَف اُهَنْعَم ُمْهرى َفَوااْلَيْعَا .1

 ِمِحَفْنُم ُيْيَغ ُهْنِم ِدْعُباْلَو ِبْيَقْلِل

 ِلْلَعْيَنْيِن ِمْن ُبُعٍد ُيَهْظَت َكالشَّْمِ 

ـَِغْيَيً   89َوُتِكلُّ الـطَّْيُف ِمْن َاَمٍم ص

  الع  ر  "يرى للصرب سال عد منإ غ  منفحم ك لشامس تظدار للعيانني    
"يارى" س املشا  إ ناإ "الش امس" سأدا      تش يإ ف  ملشا  إ  مأ نعد صغ  " 
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التش يإ  رف ك ف س سجإ الشا  إ "للعيانني ماأ نعاد صاغ  " ناوع       
 سجإ الش إ.التش يإ "مر ل مفصل" س    إ ذكرت األدا  س 

 وجه الشبه أةا  التشبيه مشبة به مشبة

 للعينني مأ نعد صغ   ك الش مس يرى

 ٌقُلُخ ُهاَنَز ِبَخْلٍق َنِبيٍّ ْمِيْكَا .2

 ِمِستَُّم ِيْشِباْلِب ٍلِمَتمْشُ ِنْسُحـاْلِب     
 ِفى َشَيٍف اْلَبْدِروَّ ِفى َتَيٍف َكالزَّْهِي
 90ِفى َهَمِمالدَّْهِيَو ِفى َكَيٍم اْلَبْحِيَو      

   ك لبهر   الع  ر  "اكر  صلق نيب زانإ خلق ن حلسأ مشتمل ن ل شر مت سم
ترف سال در  شرف سال حر   كر  سالدهر  مهم" تش يإ ف  املش  إ "خلق نيب" 

، الدهر" س األدا  التش يإ  رف تش يإ س املش  إ نإ "البهر،ترف ال در، ال حر
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ك ف س سجإ الش إ " ترف، شرف، كر ، مهم". نوع التش يإ "مر ل مفصل" 
 س    إ ذكرت األدا  التش يإ س خدف سجإ الش إ.

 وجه الشبه أةا  التشبيه مشبة به مشبة

البهر، ال در،  خلق نىب
 ال حر، الدهر

ترف، شرف، كر ،  ك
 مهم

 ِهِتاَلَلى َجِف ٌةْيَف َوُهَو َكَانَُّه .3

 ِفـى َعْسَكٍي ِحـْيَن َتْلَقاُه َوِفى َحَشِم

 اْلَمْكُنْوُن ِفى َصَدٍف الّلْؤُلْوُء َكَأنََّما

 91ِمِسَتْبـُمَو ُهـْنمِّ ٍقِطـْنَم  ْىِنِدَعمَّ ْنِم
 ر  اني تلصا   س   شام     الع  ر  "ك ن إ سهو فرد   ج لتإ   عساك 

"اام    ك ن اإ" س   تشا يإ ف ملشا  إ   كأمن  الل لوء املكنوا   صادف"  
املش  إ نإ " الل لوء" سأدا  التشا يإ "كاأّا" س سجاإ الشا  إ  املكناوا        
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صدف" نوع التش يإ "مر ال مفصال" س  ا  إ ذكارت األدا  س سجاإ      
 الش إ.

 وجه الشبه أةا  التشبيه مشبة به مشبة
 املكنوا   صدف ك ّا الل لوء ك ن إ ام   

 َاْبَطاَل َاْبَيَهٍة َهَيًبا ْمُهنََّأَك .4

 92ْىـِمُر ِهْيِتاَحَر ْنى ِمَصَحاْلِب ٍيَكْسَعْوَأ
"  اام  هام" س   تش يإ ف ملشا  إ    الع  ر  " كأهنم هرن  ان  ل انرها " 

نإ "ان  ل انرها" س األدا  التش يإ "كاأّا" س سجاإ الشا إ "هرنا ".     املش  إ 
نوع التش يإ "مر ل مفصل" س  ا  إ ذكارت األدا  التشا يإ س خادف     

 سجإ الش إ.

 وجه الشبه أةا  التشبيه مشبة به مشبة

 هرن  ك ّا ان  ل انرها ام    هم

 َمَدٍةِفى  َكَمْوِج اْلَبْحِي َمَعاٍن َلَها .7
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 93ِمـَيِقاْلَو ِنـْسُحى اْلِف ِهِيَهْوَج َقْوَفَو     
  الع  ر  " هل  مع ا كموج ال حر   مدد " تش يإ ف  املشا  إ "هلا  معا ا"    
تش يإ س املش  إ نإ "موج ال حار"  سأدا  التشا يإ  ارف كا ف س سجاإ      

 ال مفصال" س  ا  إ ذكارت األدا      الش إ "  مدد". نوع التش يإ "مر
 التش يإ س خدف سجإ الش إ.

 

 ِبِه اْلُوُجْوُه ضَُّيْبَت اْلَحْوُضا َهنََّأَك .4

 94ِمَن اْلُعَصـاِ  َوَيْدَجـآُؤُه َكاْلـُحَمِم
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  الع  ر  " كأهن احلوض ت اي  الوجاو  ناإ ماأ العصا   سقادج ه        
" ام    كأن د " س املشا  إ ناإ "احلاوض" سأدا     تش يإ ف ملش  إ ك حلمم " 

التش يإ  رف ك ف س سجإ الش  إ "الوجو  ناإ ماأ العصا   سقادج ه      
ك حلمم" نوع التش يإ "مر ل مفصال" س  ا  إ ذكارت األدا  س سجاإ     

  إ.الش

 وجه الشبه أةا  التشبيه مشبة به مشبة

الوجو  نإ مأ  ك احلوض ام    كأن د 
العص   سقدج ه  

 ك حلمم
 ٍمَيَح ىَلِإ َحَيٍم لَّْيًلا ْنِم َتْف َيَس .7

 95ِفى َةاٍج ِمَن الـظَُّلِم اْلَبْدُرى َيا َسَمَك
 ر  لي  لىل  ر  كما   ارى ال ادر  داج ماأ الظلام "          الع  ر 

" ر  لي " س املش  إ نإ "ال در" سأدا  التشا يإ  ارف كا ف    تش يإ ف ملش  إ 

                                                      
95

 . Zainu Ridlo., “Terjemah Salawat ..., hal. 24. 



59 
 

س سجإ الش  إ "  داج مأ الظلم" نوع التش يإ "مر ال مفصال" س  ا  إ    
 ذكرت األدا  س سجإ الش إ.

 وجه الشبه أةا  التشبيه مشبة به مشبة

   داج مأ الظلم ك رال د  ر  لي 
 ُرَبا َنْبُتاْلَخْيِل  ِفى ُظُهْوِر َكَأنَُّهْم .8

 96ِمُزُحاْل ِ دَِّش ْناِمَل ِمْن ِشـدَِّ  اْلـَحْزِم
 

  الع  ر  "كأهنم   هدوراخليال ن ات رنا  ماأ شاد  احلاب   ماأ        
"هدوراخليال" س املشا  إ ناإ "ن ات رنا "       تشا يإ ف ملشا  إ  شد احلب " 

سأدا  التشاا يإ "كااأّا" س سجااإ الشاا  إ "مااأ شااد  احلااب " نااوع  
 التش يإ "مر ل مفصل" س    إ ذكرت األدا  س سجإ الش إ.

أةا   مشبة به مشبة
 التشبيه

 وجه الشبه

 مأ شد  احلب  كأّا ن ت رن  هدوراخليل
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 : التشبيه امليسل اجململ الثاين
 ىَلَع بََّش ُهْلِمْهُت ْنِا َكالطِِّْفِل ْفُ النََّو .1

 97ِمِطَفْنَف ُهـْمِطْفَت ْنِاَو اِعـَضيَّال بُِّح      
"سالانفس" س املشا  إ ناإ    تشا يإ ف ملشا  إ     الع  ر  "سالنفس ك لّ فل" 

ااذسف. ناوع التشا يإ     "الّ فل" سأدا  التش يإ  رف ك ف س سجإ الش إ
 "مر ل جممل" س    إ ذكرت أدا  التش يإ س خدف سجإ الش إ.

 أةا  التشبيه مشبة به مشبة

 ك الّ فل سالنفس

 ِهِب ُهْوُجُواْل ضَُّيْبَت ااْلَحْوُضَكَأنََّه .2

 ِمَمُحـاْلَك ُهُؤـآدَجَيَو اِ ـَصُعاْل َنِم     
 ًةَوَكاْلِمْيَزاِن َمْعِدَلَكالصَِّياِط َو
 98ِمُقَف ْمَل اِسى النَّا ِفَهِيْيَغ ْنِم ُطْسِقاْلَف     

  الع  ر  " كأن د احلوض ت اي  الوجاو  ناإ ماأ العصا   سقادج ه        
ك حلمم سك لص را  سك مليباا معدلا ف لصساط ماأ غ ها    النا   مل     
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  كأن د  " س املش  إ ناإ "الص ارا  ساملياباا" س     " ام تش يإ ف ملش  إيصم "
ناوع التشا يإ "مر ال    خمادسف.  أدا  التش يإ  رف ك ف س سجإ الش إ 

 سجإ الش إ. خدفدا  التش يإ ساأل" س    إ ذكرت جممل

 أةا  التشبيه مشبة به مشبة
 ك الص را  سامليباا ام    كأن د 

 ْذِإ ِةاَفَضِااْلِب اٍمَقَم لَُّك َخَفْضَت .3

 99اْلُمْفَيِةاْلَعـَلِم َلْثِم ِعْفيَّـالِب ُتْفِةْوُن     
  الع  ر  "خفضات كال مصا   ن  اا فا لذنوديات نا لرفع ميال        

"خفضات)مصمك " ساملشا  إ ناإ "املفاردالعلم"     تش يإ ف ملش  إ املفردالعلم" 
س سجإ الش إ اذسف. ناوع التشا يإ "مر ال     سأدا  التش يإ  رف ك ف

 جممل" س   إ ذكرت أدا  التش يإ س خدف سجإ الش إ.

 أةا  التشبيه مشبة به مشبة
 ك املفردالعلم خفضت )مص مك 

 ُيُلْوَب اْلِعَدى َأْبَنآُء ِبْعَثِتِه ْتاَعَر .4

 100َكَنْبـَأٍ  َأْجَفَلْت ُغْفًلا مِّـَن اْلَغـَنـِم     
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  الع  ر  " راعت قلوب العدى أنن ء نعيتاإ كن اأ  أجفلات غفا  ماأ      
"راعت قلوب العدى أنن ء نعيتإ" س املشا  إ ناإ "ن اأ     تش يإ ف ملش  إ الغنم " 

أجفلت غف  مأ الغانم" سأدا  التشا يإ  ارف كا ف س سجاإ الشا إ       
"مر ال جممال" س  ا  إ ذكارت أدا  التشا يإ س       اذسف. نوع التش يإ
 خدف سجإ الش إ.

 أةا  التشبيه مشبة به مشبة

راعت قلوب العدى 
 أنن ء نعيتإ

ن أ  أجفلت غف  مأ 
 الغنم

 ك

 َضْيٌف َحلَّ َساَحَتُهْم َكَأنََّماالدِّْفُن .5

 101ِمِيـى َيَدِعاْل ِمْحـى َلَلِإ ٍمْيَي لُِّكـِب     
"الاديأ" س  تشا يإ ف ملشا  إ     الع  ر  "كأمن الديأ ايف  ل  ا  تدم"  

املش  إ نإ "ايف  ل  ا  تدم" سأدا  التشا يإ "كاأّا" س سجاإ الشا إ      
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اذسف. نوع التش يإ "مر ال جممال" س  ا  إ ذكارت أدا  التشا يإ س      
 خدف سجإ الش إ.

 أةا  التشبيه مشبة به مشبة
 كأّا ايف  ل    تدم الديأ

 ِفى ِحـْيِز ِملَّـِتِه ُهُتمَُّا َاَحـلَّ .6
 102َكاللَّـْيِث َحـلَّ َمَع اْلَأْشَباِل ِفى َأَجِم    

 الع  ر  "ا ل امتإ    رز ملتإ ك للي   ال ماع األشا  ل   أجام "      
تش يإ ف مش  إ"ا ل امتإ    رز ملتإ)أ  ل الر ول أمتاإ " س املشا  إ ناإ    
"اللي   ل" س أدا  التش يإ  رف ك ف س سجاإ الشا إ ااذسف. ناوع     
التش يإ "مر ل جممل" س  ا  إ ذكارت أدا  التشا يإ س خادف سجاإ      

 الش إ.
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 ُهُباِيَوَع َماُتْخَشى َىاِنَدلََّيَذِإ .7
 103الـنََّعِم َنـمِّ ٌىْدـاَهَمِهـى ِبـِننََّأَك    

تشا يإ ف ملشا  إ     الع  ر  "م ظش  عواق إ كأنىن هبم هدى ماأ الانعم"   
أدا   "م ظش )خشيا اما   ال صا ى " س املشا  إ ناإ "هادي الانعم" س      

التش يإ "ك ّا" س سجإ الش إ اذسف. ناوع التشا يإ "مر ال جممال" س     
    إ ذكرت أدا  التش يإ س خدف سجإ الش إ.

 أةا  التشبيه مشبة به مشبة
م ظش  )خشيإ ام   

 ال وص ى 
 ك هدي النعم
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 : التشبيه البليغ ثالثال
 ْتَظَعااتََّم ِءْوسُّلاى ِبِتا َرمََّا نَِّإَف .1

 104ِبَنـِذْفِيالشَّْيِب َواْلـَهَيِم َجْهـِلَها ْنِم    
  الع  ر  " فإا ام  رت  ن  وء م اتعظت مأ جدلاد  ننذيرالشايب ساهلار     

"ام  رت " س املش  إ نإ "جدلد  )اا هال   يص ال نصايحا    تش يإ ف ملش  إ " 
   التش يإ اذسف س سجإ الش إ اذسف. الشيب ساهلر  " س أدا

 " س    إ خدفت األدا  التش يإ س سجإ الش إ.ال لي نوع التش يإ "

 

 

 ُمْلَتِمٌ  اهلِل ِلْوُسَر ْنِم ْمُهلُُّكَو .2

 105الـدَِّفِم َنا مًِّفْشَرْوَا اْلَبـْحِي َنمِّ َغْيًفا     
تشا يإ ف ملشا  إ     الع  ر  "ملتمس غرف  مأ ال حر اسرشاف  ماأ الاد "    

"ملتمس غرف  )علم الر اول " س املشا  إ ناإ " ال حار سالاد  " س أدا       
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التش يإ اذسف س سجإ الش إ اذسف س ناوع التشا يإ "ال ليا " س  ا  إ     
 ت األدا  س سجإ الش إ.خدف

 

 

 

 

 اَهُباِكَوَك ْمُه ٍلْضَف َشْمٌ  ُهنَِّإَف .3

 106ِمَلظُّـى الِف اِسنَّـلا ِلَهاَرَوْنَا َنْيِهـْظُف

"ام  ه و" س املشا  إ ناإ "مشاس" س    ف ملش  إ  تش يإ  الع  ر  "فإن إ مشس" 
أدا  التش يإ اذسف س سجإ الش إ ااذسف س ناوع التشا يإ "ال ليا " س     

    إ خدفت األدا  س سجإ الش إ.
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 َكَواِكُبَها ُهْم ٍلْضَف ٌ ْمَش ُهنَِّإَف .4

 107ِمَلظُّـى الِف اِسنَّـلا ِلَهاَرَوْنَا َنْيِهـْظُف

  الع  ر  "هم كواك د " " تش يإ ف  املشا  إ "اام  هام" س املشا  إ ناإ      
"كواك د " س أدا  التش يإ اذسف س سجإ الش إ ااذسف س ناوع التشا يإ    

 "ال لي " س    إ خدفت األدا  س سجإ الش إ.

 ِفى ُكلِِّ ُمْعَتَيٍك َفْلَقاُهُم اَلاَزَم .5

 108ِمَضى َوَلَع َلْحًما َحـَكْوا ِباْلَقَناى تََّح

  الع  ر  "م زال يلص هم   كل معترك     كاوا ن لصنا  حلما  علا      
إ ناإ "حلما " س أدا    سام" تش يإ ف  املش  إ " كوا ن لصن " تشا يإ س املشا    

                                                      
107

 . Zainu Ridlo., “Terjemah Salawat ..., hal. 13. 
108

 . Zainu Ridlo., “Terjemah Salawat ..., hal. 26. 

 مشبة به مشبة

 كواك د  ام  هم



68 
 

" س  ا  إ  ال ليا  التش يإ اذسف س سجإ الش إ اذسف. ناوع التشا يإ "  
 خدفت األدا  التش يإ س سجإ الش إ.

 

 ِبَخْيِي َأٍب  َمْكُفْوَلًة َأَبًدا ِمْنُهْم .6

 109ِمـِئَت ْمـَلَو ْمَتْيَت ْمَلَف ٍلْعـَب ِيْيـَخَو     
  الع  ر  " مكفولا أندا مندم  ص  أب " " تشا يإ فا  املشا  إ "مكفولاا     
أندا مندم" س املش  إ نإ "ص  أب" س األدا  التش يإ ااذسف س سجاإ الشا إ    

 اذسف س نوع التش يإ "ال لي " س    إ خدفت األدا  س سجإ الش إ.
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 َصَلوٍ  ِمْنَك َةآِئَمٍة ِبْحُسلِّ ْنَذْأَو .7

 ِمِجَسـْنُمَو ٍلـَهْنـُمى ِبِبى النَّـَلَع
 اًبَص ُحْفِر َماَرنََّحْت َعَذَباِت اْلَباِن

 110ِمَغاالنَّى ِبِسْيِعى اْلاِةَح َ ْيِعاْل َبَيْطَأَو    
  الع  ر  "صلو  منك دائماا علا  الانىب م رحنات عاذن ت ال ا ا"       
تش يإ فا  املشا  إ "صالو  مناك دائماا علا  الانىب" س املشا  إ ناإ          
"م رحناات عااذن ت ال اا ا" س أدا  التشاا يإ اااذسف س سجااإ الشاا إ 
اااذسف س نااوع التشاا يإ "ال لياا " س  اا  إ خاادفت األدا  س سجااإ 

 .ش إال

 
 

 َصَلوٍ  ِمْنَك َةآِئَمٍة ِبْحُسلِّ ْنَذْأَو .8

 ِمِجَسـْنُمَو ٍلـَهْنـُمى ِبِبى النَّـَلَع
 اًبَص ُحْفِر اِنَباْل اِتَبَذَع ْتَحنَّاَرَم
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70 
 

 111َوَأْطَيَب اْلِعْيَ  َحاِةى اْلِعْيِسى ِباالنََّغِم    
  الع  ر  "صلو  مناك دائماا علا  الانىب م رحنات عاذن ت ال ا ا        

تشا يإ ف ملشا  إ   ريح ص   سأطارب العايس  ا دى العيسا  نا النغم"      
"صلو  مناك دائماا علا  الانىب" س املشا  إ ناإ "سأطارب العايس         

سف س سجااإ الشاا إ  اا دى العيساا  ناا النغم" س أدا  التشاا يإ اااذ
اااذسف س نااوع التشاا يإ "ال لياا " س  اا  إ خاادفت األدا  س سجااإ 

 الش إ.
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 اخل مس ال  ب
 اخلامتة

 االستنباطات
 :الت ليا تا  تن  ط  ال     ا تخرج املرير سالكد السديد العن ء نعد 
النيب  مدحيف  القصائدقصيد  الربد  يف مد  خ  الربيا، أ د أشدر  .2

يف  محمد بن سعيد البوصيريصل  اهلل عليإ س لم، كت د   محمد

 .الصرا الس نع اهلجري املوافق الصرا احل دي عشر املي دي

 قصيد  الربد ا ذكر أدا  التش يإ سذكر سجإ الش إ ك نت   ن  ي .1

حتتوى عل  أنواع التشيإ املذكور    علم ال  غا سهي مر ل، جممل 

 سنلي .
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 االيتياحات
 ثح  مأ ينتد  أا ال     يست يع سعونإ سنتوفيصإ سالشكرهلل احلمدهلل 
 امل جست  الراأ ع د لشراف حتت اا معيا الر  لا هذ 

. الر  لا هبذا   وا  مأ سلكل لنفسإ النفع تع ىل اهلل مأ ال     يرجو 
. ساألخ  ء النصص ا عأ س ظلو الكم ل عأ نعيد  الر  لا هذ  زالت سم 

 سااص   ت امل  ظ ت نتصد  يتكرموا أا الصراء  مأ ال     يرجو سلذلك
 .ال ن ء  ساانتص دات الرشيد 
 سن فعا  سن  ق و  مص ولا الكت نا هذ  جيعل اا تعل  اهلل مأ يرجو سأخ ا 
. سدرا تد  العرنيا اللغا فدم   املسلم ت ساألخوات املسلمني سااخواا لل    
 .الع ملني رب ساحلمدهلل

 

  

 

 

 

 

 

 

 


