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الفصل الخامس
الخاتمة

النتائج.أ
يف مسط الربيّةومن حتليل الباحث عن احملسنات املعنوية من مدح خري 

للحبيب علي وماله من أخالق وأوصاف وسريالربيّةيف أخبار مولد خري الدرر
بن حممد بن حسني احلبشي بدراسة حتليلية بالغية، حيصل الباحث الفوائد أو 

اخلالصة عنها فيما يأيت:
هو وماله من أخالق وأوصاف وسريالربيّةيف أخبار مولد خري مسط الدرر.١

كتاب التاريخ النبوي املكتوب باللغة العربية وبعض املسلمني اإلندونيسيني 
تالوته وتنشيد أشعاره منفردا كان أو مجاعة، يوميا أو خاصة يرغبون يف 

أسبوعيا وهو يتكون على شكل الشعر والنثر املسجوع الشرتاك أخر املقطع 
يف األصوات السيما يف شعره الذي يتضمن كثريا من الكلمة الطيبة اجلميلة 

البديعة األدبية وهو كتاب يتضمن فيه أدب علوي وصويف عظيم.
والطباق واملقابلةهي التوريةنوع احملسنات املعنوية بعض قد وجد الباحث .٢

خري تمدحاليت للحبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي يف مسط الدرر
البشر صلى اهللا عليه وسلم 

يف مسط الدرر للحبيب علي بن حممد بن حسني الربيّةمن مدح خري التورية .٣
هي أربعة أنواع:احلبشي

ردة هي اليت مل يذكر فيها الزم من لوازم املّورى به وهو املعىن القريب )أ
إثنا عشر ب اوال من لوازم املوّرى عنه وهو املعىن البعيد، ويف هذه الكت

جمردة.
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رشحة هي اليت يذكر فيها الزم املوّرى به مسيت بذلك لتقويتها بذكر امل)ب
ويف هذه الزم املوّرى به مث تارة بذكر الالزم قبل لفظ التورية وتارة بعده، 

.مخسة أنواعاملرشحةتوريةالب االكت
ويف بينة هي ما ذكر فيها الزم املوّرى عنه قبل لفظ التورية أو بعده، امل)ج

.أنواعستة عشربينةية املب التور اهذه الكت
الذي قبلها أو بلفظ املهيأة هي التقع فيها التورية والتتهيأ إال بلفظ)د

.أنواعمثانيةب التورية املهيأة اويف هذه الكتالذي بعدها.
يف مسط الدرر للحبيب علي بن حممد بن حسني الربيّةمن مدح خري الطباق.٤

هي نوعان:احلبشي
بايف هذه الكتفيه الضّدان إجيابا وسلبا.االجياب هو مامل خيتلف )أ

.ااعنو أاحدى وستون 
ب اكان يف هذه الكتالسلب هو ما اختلف فيه الضّدان إجيابا وسلبا.)ب

.ننوعااثنان
يف مسط الدرر للحبيب علي بن حممد بن حسني الربيّةمن مدح خري املقابلة .٥

هي نوعان:احلبشي
يف هذه الكتاب ستة إثنان بإثننيمقابلة ، أما عدد مقابلة إثنان بإثنني)أ

أنواع.
.عاأما عدد مقابلة ثالثة بثالثة يف هذه الكتاب نو ، مقابلة ثالثة بثالثة)ب

التوصيات واالقتراحات .ب
إن كتاب املولد الذي يبحث فيه التاريخ النبوي و أوصاف النيب حممد ومدح خري 

. ويتضمن على األديب قد حصل الباحث على حتليلية بدراسة صلى اهللا عليه وسلمالربيّة
احملسنات بالغية وهو البديع احملسنات املعنوية من ناحية التورية والطباق واملقبلة وأن 
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ما مع بل بنظر تنظر بتحليل البالغيةوال تقصر األشياء األدبية، اأنواعأكثر املعنوية
اإلتفاق عليها.

حبث عن تذاليت حبث تكميليهالباحث من نظم هذقصد وإىل هنا قد ّمت ما 
صلى اهللا عليه وسلم يف مسط الدرر للحبيب علي الربيّةاحملسنات املعنوية من مدح خري 

واملبتدا الل املنتهىفلنسئل املوىل كل يوم دائمان أبدا ياذااجلبن حممد بن حسني احلبشي.
اللهم صل على سيدنا نفعا حسنااوالباحث خاصاواملراجع عامولعل اهللا ينفع به القراء

واهللا أعلم بالصواب..وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب


