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 الفصل الرابع

عن العناصر الداخلية ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض  

" سمط الدرر"  في قصيدة  للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي    

 مسط "  العناصر الداخلية وة عن قصيدة بعد أن ربدثت الباحثة عن مفهوم

الىت تكون ىف  ىف الفصل الثاين, فتحلل يف ىذا الفصل أحول العناصر الداخلية " الدرر
 ربليال."  مسط الدرر"  ىذه قصيدة

للحبيب علي بن محمد بن حسين  " سمط الدرر"  قصيدةالموضوع  في  . أ
 الحبشي

للتعبَت عن زلبة احلبيب علي   " مسط الدرر " قصيدةوصلت ادلوضوع يف 
الشديدة إىل النيب صلي ا عليو وسلم بشكل ادلدح.  بن زلمد حسُت احلبشي

الشفاعة   حلبيب علي بن زلمد بن حسُت احلبشييقصد ذلك ادلدح لكي تناول ا
يف  من النيب و ادلغفرة من ا سبحانو و تعاىل . و قد  قسمت الباحثة ادلضمون

 كما يلي :  " مسط الدرر"  قصيدة 
 وسلم الدعاء إىل رسول ا صلي ا عليو (ٔ

 مدح رسول ا صلي ا عليو وسلم  (ٕ

 الدعاء لرسول ا و أّمتو و أىلو  (ٖ

 ادلدح و الرجاء  (ٗ

  مولده صلي ا عليو وسلم (٘

  صلى ا عليو وسلمرسول ا  الرجاء إىل شفاعة (ٙ
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  أخالق رسول ا صلي ا عليو وسلم (ٚ

 : و ىذا الشرح من ادلوضوعات اليت قد عرضت الباحثة كما يلي

 الدعاء إىل رسول ا صلي ا عليو وسلم (ٔ

الدعاء و الصالة على و اجلزء األول من القصيدة مسط الدرر يتكلم عن 
. يف ىذه األبيات يصّور احلبشي عن الدعاء رسول ا صلي ا عليو وسلم

" يف أول يا رّب  رسول ا صلي ا عليو وسلم بكلمة " الشديد على عادة
و من أبيات الدعاء و  " يسّمى كلمة الدعاء.يا رّب  "والكلمة  .األبيات

 كما يلي : رسول ا صلي ا عليو وسلمالصالة على 

َمدْ   َمااَلَح فِي اْْلُْفِق نُ ْورَُكوَْكبْ  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمدْ   اَْلَفاِتِح اْلَخاِتِم اْلُمَقرَّبْ  *          يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمدْ   اَْلُمْصطَفَى اْلُمْجَتَبْي اْلُمَحبَّبْ  *             يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمْد  َهبْ  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  َمااَلَح َبْدٌر َوَغاَب َغي ْ

َمْد   َمارِْيُح َنْصِر بِالنَّْصرَِقْدَىبْ   * يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمدْ   َماَساَرِت اْلِعْيُس َبْطَن َسْيَسبْ  *    يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمدْ   ُكلِّ َمْن لِْلَحِبْيِب يُ ْنَسبْ  وَ  *          يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمدْ   وَُكلِّ َمْن لِلنَِّبْي َيْصَحبْ  *         يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمدْ   ْن َكاَن َأْذَنبْ َواْغِفْر َوَساِمْح مَ *             يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ
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َمدْ   َوبَ لِِّغ اْلُكلَّ  ُكلَّ َمْطَلبْ *            يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمدْ  َر َمْذَىبْ *        يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  َواْسُلْك بَِناَربِّ َخي ْ

َمدْ  ْل َما َقْد َتَصّعبْ *          يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  َواْصِلْح َوَسهِّ

َمدْ  يَاَربِّ   َأْعَلي اْلبَ َرايَا َجاَىاَوَأْرَحبْ *         َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمدْ   َأْصَدِق َعْبٍد بِاْلَحقِّ َأْعَربْ *           يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمدْ  َهًجا َوَأْصَوبْ *           يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  َخْيرِاْلَورى َمن ْ

َمدْ  ُريُْمٍن َغنَّى فََأْطَربْ        *     يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  َماطَي ْ

 (ٖ - ٕ)مسط الدرر ص : 

وادلعٌت من ىذه األبيات الدعاء إىل رسول ا صلى ا عليو و سلم 
يعٍت عن الدعاء و الرجاء احلبشي إىل ا للنيب  صلى ا عليو و سلم أن يعطى 

و اخلَت و النجاح على  الرمحة العظيمة بالستغفار )الصالة و السالم( و ادلعاونة 
كل مهّتو و الربكة و أعلى الدرجة و الصراط ادلستقيم و الطمأنينة و اليسر على  

كل العسر يف النجومات و القمر ينّوران الدنيا و األخرة و يف احليوان كالقنربة 
  كاألبيات ذلك.   يزقزق الفرح

  مدح رسول ا صلي ا عليو وسلم (ٕ
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القصيدة ديتلئ عن مدح رسول ا صلي ا ادلوضوع الثاين من ىذه 
و كان مجلة . و ادلدح عن أحوال رسول ا صلي ا عليو وسلم .عليو وسلم

 .أبيات سبعة بيتا. و ىذه ة عن أبيات مدح رسول ا صلي ا عليو وسلم

َمْد * َاْشَرفِ   َبْدٍر ِفى اْلَكْوِن َأْشَرقْ  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمْد * َأْكَرِم َداٍع َيْدُعْوِالَى اْلَحقْ   يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

قْ  َمْد * اْلُمْصطََفى الصَّاِدِق اْلُمَصدَّ  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمْد * َاْحَلى اْلَوَرى َمْنِطًقا َوَاْصَدقْ   يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمْد * َأْفَضِل َمْن بِ  َقى َثَحقَّقْ يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  الت ُّ

َمْد * َمْن بِالّسَخا َواْلَوفَا َتَخّلقْ   يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

ْمِل َما تَ َفرَّقْ  َمْد * َواْجَمْع ِمَن الشَّ  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

 ( ٗ - ٖ )مسط الدرر ص :

وادلعٌت من ىذه األبيات الدعاء إىل رسول ا صلى ا عليو و سلم و 
يصّور احلبشي عن ادلدح يف ىذه القصيدة بادلدح رسول ا  نبالتخصيص أ

َبْدٍر ىِف اْلَكْوِن َأْشَرْق، و َأْكَرِم َداٍع  َاْشَرفِ صلي ا عليو وسلم كاجلملة : 
َيْدُعْوِاىَل احلَْْق، و أَْفَضِل َمْن بِالت َُّقى َثَحقَّْق، و غَت ذلك. ىذه اجلملة يدّل عن 

رسول ا صلي ا عليو وسلم يف كل أحوالو, يف كلماهتا مجيالت ادلدح 
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ليمدحو ويشرفو كالبدر, وصيفاتو الصادق ادلصدق ويتكلم صادقا بيسمى 
 و غَت ذلك كاألبيات.  , ويدعوا اىل احلق, و التقوى ا وامانة ادلصطفى

 الدعاء لرسول ا و أّمتو و أىلو (ٖ

ة تتكلم عن الدعاء لرسول ا صلي و ادلوضوع الثالث من ىذه القصيد
الدعاء لرسول ا صلي ا  عن ا عليو وسلم و أّمتو و أىلو. فيعرب احلبشي

كما يلي  ٖٔ – ٛيف بيت " مسط الدرر"يف قصيدتو  عليو وسلم و أّمتو و أىلو
: 

قْ  ْل َماَقْد تَ َعوَّ َمْد * َواْصِلْح َوَسهِّ  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َتْح ِمَن اْلَخْيِر ُكَل ُمْغَلقْ  يَاَربِّ  َمْد * َواف ْ  َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمْد * َواَ ِلِو َوَمْن بِالنَِّبْي تَ َعلَّقْ   يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمْد * َواَِلِو َوَمْن لِْلَحِبْيْب يَ ْعَشقْ   يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمْد * َوَمْن ِبَحْبِل النَّ   ِبْي تَ َوثَّقْ يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

َمْد * يَاَربِّ َصلِّ َعَلْيِو َوَسلِّمْ   يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

 (٘ - ٗ)مسط الدرر ص : 

إىل ا للنيب  صلى ا و ادلعٌت من ىذه األبيات الرجاء و ادلدح احلبشي 
عليو و سلم و من الذي حيّبو باإلديان يف دينو أن يعطى بالصالة و السالم و 

األّمة يف ىنا  فرقة و بالطمأنينة و اليسر من العسر و يعطى باخلَت. ويبعد من 
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يرجون عن شفاعة رسول ا صلى ا عليو و سلم و ألو بادلدح و الدعاء عليهم 
 .بالصالة و السالم الهنم حبيب ا

 ادلدح و الرجاء (ٗ

ادلوضوع اخلامس من ىذه القصيدة ديتلئ عن ادلدح و الرجاء على لقاء و 
أبيات وىي   كان اجلملة أبياتو مخسة. شفاعة رسول ا صلي ا عليو وسلم

 : كما يلي
 يَا َلَقْلٍب ُسُرْورُُه َقْد تَ َواَلى * ِبَحبَ ْيٍب َعمَّ اْْلَنَاَم نَ َواالَ 

 َجلَّ َمْن َشرََّف اْلُوُجْوَد بِنُ ْوٍر * َغَمَر اْلَكْوَن بَ ْهَجًة َو َجَماالً 

 ُحْسِن َاْعَلى َمَقاٍم * َو تَ َناَىى ِفي َمْجِدِه َوتَ َعاَلىَقْد تَ َرقَّى ِفي الْ 

 اَلَحظَْتُو اْلُعيُ ْوُن ِفْيَما اْجتَ َلْتُو * َبَشًرا َكاِمالً يُزِيُح الضَّاَلالَ 

 َوْىَو ِمْن فَ ْوِق ِعْلِم َما َقْد رَأَْتُو * رِفَ َعًة ِفي ُشُئونِِو َو َكَماالَ 

 (ٖٔ - ٕٔ)مسط الدرر ص : 

الكردية و كل  ادلعٌت يف ىذه البيت، ادلدح و الصورة على أخالقوو 
ب أن حضور  . و يصّور احلبشي صلى ا عليو وسلمأحوال رسول ا  لَُتحِّ

صلى ا عليو وسلم وىو حبيب ا و جل من شّرف الوجود بنور رسول ا 
 رلده, وال غمر الكون هبجة و مجاال قد ترقى ىف احلسن اعلى مقام و تناىى ىف

يفصح احلبشي بسرور بيتا  .حظتو العيون فيما اجتلتو بشرا كامال يزيح الضالال
 .كاألبيات ذلك صلى ا عليو وسلممجيال دبدح  رسول ا 
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 مولده صلي ا عليو وسلم (٘

و ادلوضوع السادس من ىذه القصيدة يتكلم عن مولده صلي ا عليو 
 كان اجلملة أبياتو من ىذه.مع إعجاب كل احلادثة يف بيئتو العالمة مولده  وسلم

 وىي كما يلي :،  ٜ – ٔ موجود يف زلل القيام يعٍت يف بيت القصيدة

 بوجود المصطفى احمد  * أشرق الگون ابتهاجا 

 وسرور قد تجدد  * وْلىل الگون أنس 

 فهزار اليمن غرد  *  فاطربوا يااىل المثاني

 فاق في الحسن تفرد  * واستضيئوا بجمال 

 مستمر ليس ينفد  * بسعد  یولناالبشر 

 جمع الفخر المؤبد  * اعطاء  حيث أوتين

 جل أن يحصره العد *  فلربي کل حمد 

 محمد یطفى الهاد*  إذحبانا بوجود المص

 بك إنا بك نسعد  * يارسول اهلل أىال 

 (ٖٔ - ٖٓ)مسط الدرر ص : 

األبيات ادلدح دلولد النيب صلى ا عليو وسلم و  و ادلعٌت من ىذه
بوجود ادلصطفى امحد" و   * أشرق الگون ابتهاجا  حضوره يف الدنيا كالبيت "

يعطي مسط الدرر على مولده باعتبار مجيل لكي يرحب  احلبشي. غَت ذلك
ويف مولده ليست الناس حزنا لكن كل  صلى ا عليو وسلمحلضور رسول ا 

رسول  لتكرمي دبحّل القيام و يكرم احلبشي ببيت مجيل ويسّمى ا مفرحا.سللق 
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و البحث يف زلل القيام يعٍت ادلدح و الرجاء و الدعاء  .صلى ا عليو وسلما 
 .صلى ا عليو وسلمإىل رسول ا 

 صلى ا عليو وسلمرسول ا  الرجاء إىل شفاعة (ٙ
 الرجاء إىل شفاعةالدرر يتكلم عن و ادلوضوع السابع من القصيدة مسط 

و يف ىذه األبيات موجود الكلمة يدّل على  .صلى ا عليو وسلمرسول ا 
من كان اجلملة أبياتو من . صلى ا عليو وسلمرسول ا  الرجاء إىل شفاعة

يف زلل القيام  ٗٔحىت  ٓٔعشر بيتا يبدأ من بيت  ثالثة القصيدة مسط الدرر
 كما يلي :

 جد وبلغ کل مقصد * وبجاىو ياإلهي

 گي بو نسعد ونرشد  *  واىدنا نهج سبيلو 

 في جواره خير مقعد *  رب بلغنا بجاىو 

 أشرف الرسل محمد *  ی وصالة اهلل تغش

 کل حين يتجدد  *  وسالم مستمر 

 (ٖٔ)مسط الدرر ص : 

صلى ا عليو وادلعٍت من ىذه األبيات كما يلي الدعاء إىل رسول ا 
صلى ا عليو وسلم ىف يوم القيامة, مث رسول ا  الرجاء إىل شفاعةعن وسلم و 

  جد وبلغ کل مقصد، و واىدنا هنج سبيلو * وجباىو ياإذلي"  يدّل عليها كاجلملة
يف جواره خَت مقعد و غَت   * گي بو نسعد ونرشد، و رب بلغنا جباىو    *

 أّمة رسول ا يرجون أن يهدوا إىل هنج سبيلو ذلك. ومقصود ىذه األبيات يعٍت
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أي سبيل اخلَت، و يبّلغ على جباىو يف جواره خَت مقعد و أعلى الدرجة و غَت 
 ذلك. 

 أخالق رسول ا صلي ا عليو وسلم (ٚ

ادلوضوع الثامن من ىذه القصيدة ديتلئ عن األخالق رسول ا صلي 
 أربعة بيتاكان اجلملة أبياتو   . بأخالق كرديةيصور احلبشي فيو  .ا عليو وسلم

 فيما يلي :

ُم َواْلَمْش * ُي اْلُهَويْ َنا َو نَ ْوُمُو اإِلْغَفاءُ   َسيٌِّد ِضْحُكُو التََّبسُّ

 َما ِسَوى ُخْلِقِو النَِّسْيُم َوالَ َغْي * ُر ُمًحّياُه الرَّْوَضُة اْلَغنَّاءُ 

 َوَوقَاٌر َو ِعْصَمٌة َو َحَياءُ  رَْحَمٌة ُكلُُّو َو َحْزٌم َو َعْزٌم *

 ُمْعِجُز الَقْوِل َواْلِفَعاِل َكرِْيُم * اَْلَخْلِق َواْلُخْلِق ُمْقِسٌط ِمْعطَاءٌ 

 (٘٘ - ٗ٘)مسط الدرر ص : 

ق النيب   زلمدصلى ا عليو و وادلعٌت من ىذه األبيات يعٍت يصور عن أخال
ُم َواْلَمْش * ُي وىو حبيب ا بأخلق حسن و أمَت األمة و سلم  َسيٌِّد ِضْحُكُو التََّبسُّ

اذْلَُويْ َنا َو نَ ْوُمُو اإِلْغَفاُء و خلقو النسيم وال غَت زلياه الروضة الغناء. و كلل نفسو 
رمحة و حزم و عزم ووقار و عصمة وحياء. و قولو و الفعال مجيلة و الكردية و 

ن ادلعارف و العلوم نفائس ادلقسط معطاء و كان " خلقو القرآن. وإذا تكلم نثر م
الدرر و لقد اويت من جوامع الكلم ما عجز عن اإلتيان دبثلو مصاقع البلغاء من 

 البشر. و تتنزه العيون ىف حدائق زلاسن مجالو فال ذبد سللوقا ىف الوجود على مثالو.
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و يعرب احلبشي عن مجيل وجو الرسول ا صلى ا وسلم يف ىذه القصيدة، 
 فيما يلي : 

َرِت اْْلَْلَباُب ِفي َوْصِف َمْعَناهُ   َحِبْيٌب يَ َغاُر اْلَبْدُر ِمْن ُحْسِن َوْجِهِو * َتَحي َّ

 (٘٘)مسط الدرر ص :  

ومعٌت يف ىذا البيت  يعٍت ىو حبيب ا ووجهو مجيل كالبدر و ربَتت 
 األلباب ىف وصف معناه. فما يعرب القول عن وجهو.

النيب يف الدنيا بأخالق كردية ليجعل  مث بعدىا يصور احلبشي أّن أرسل
، اإلمام القومان يعٍت العرب و ليس   ادلصباح الذي ينّور العالم يعٍت الناس و اجلن

 : العرب . ىو كالؤلؤ بدون القيم يف طويل الزمان كما يف البيت 

َنا * لِْلَبْدِر ِعْنَد َتَماِمِو َلْم يُ   ْخَشفِ َكُمَلْت َمَحاِسُنُو فَ َلْو َأْىَدى السَّ

 َو َعَلى تَ َفنُِّن َواِصِفْيِو ِبَوْصِفِو * يً ْفَنى الزََّماُن َوِفْيِو َماَلْم يُ ْوَصفِ 

 (ٙ٘)مسط الدرر ص : 

ومعنو يعٌت عن صفة الرسول و كان صلى ا عليو وسلم احسن الناس 
ُخُلًقا و َخْلًقا. وأوذلم اىل مكارم األخالق سبقا و أوسعهم بادلؤمنُت حلما و 

فهو صلى ا عليو وسلم جامع  .رفقا. برّا رؤفا. ال يقول وال يفعل إال معروفا
الصفات الكمالية وادلنفرد ىف خْلِقِو و ُخُلِقِو بأشرف خصوشية. " فما من خلق 

 يف الربية زلمود. إال و ىو متلقى عن زين الوجود".
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  ِفي َمْجِدِه َو َمَكانِوِ َأْجَمْلُت ِفي َوْصِف اْلَحِبْيِب َوَشْأنِِو * َوَلُو اْلُعاَل 

َها ِبِعَنانِوِ   َاْوَصاُف ِعزٍّ َقْد تَ َعاَلى َمْجُدَىا * َأَخَذْت َعَلى َنْجِم السُّ

 (ٜ٘)مسط الدرر ص : 

ولو اخللق السهل واللفظ اتوي على ادلعٌت اجلزل. إذا دعاه ادلسكُت 
لة, ولو مع سهولة أجابو إجابًة معجلة, وىو األب الشفيق الرحيم باليتيم واألرم

أخالقو اذلْيبة القوية. الىت ترتعد منها فرائص األقوياء من الربية. ومن نشرطيبو 
  تعطرت الطرق وادلنازل. وبعرف ذكره تطيبت اجملالس واافل.

مسط الدرر لإلديام قد شرحت الباحثة شرحا مفصال عن ادلوضوعات يف قصيدة 
 . و ىذا جدوال عن ادلوضوعات فيو:احلبشي

 
 صحيفة الشعر  الموضوعات  رقمال

 في كتاب سمط الدرر
 ٖ - ٕ الدعاء إىل رسول ا صلي ا عليو وسلم ٔ
 ٗ – ٖ مدح رسول ا صلي ا عليو وسلم ٕ
 ٘ – ٗ الدعاء لرسول ا و أّمتو و أىلو ٖ
 ٖٔ – ٕٔ ادلدح و الرجاء ٗ
 ٖٔ - ٖٓ مولده صلي ا عليو وسلم ٘
صلى ا عليو رسول ا  إىل شفاعةالرجاء  ٙ

 وسلم
ٖٔ 

 ٘٘ - ٗ٘ أخالق رسول ا صلي ا عليو وسلم ٚ
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 العاطفة في قصيدة سمط الدرر لإليمام الحبشي . ب

واآلن تبحث و تشرح الباحثة عن البيانات و التوضيحات عن العواطف 
 لإلمام احلبشي حبثا واضحا و شرحا مفصال . "مسط الدرر"األدبية يف قصيدة 

كما ىو ادلعروف أن العاطفة بصفتها جزء من احلياة الوجدانية لدى  
اإلنسان و إمنا يطلق عليها الفرح و التعّجب و احلزن و غَت ذلك . وىي أىم 

لإلمام  العناصر و أقواىا يف طبع األدب . و العواطف يف قصيدة مسط الدرر
 :كما يلي  احلبشي

 عاطفة اْلبيات التي تدّل على ذلك
 

ٔ 
 يا َلَقْلٍب ُسُرْورُُه َقْد تَ َواىَل *   عاطفة الفرح

 حِبَبَ ْيٍب َعمَّ اأْلَنَاَم نَ َواالَ 
 َجلَّ َمْن َشرََّف اْلُوُجْوَد بِنُ ْوٍر * 

 َغَمَر اْلَكْوَن بَ ْهَجًة َو مَجَاالً 
 َقْد تَ َرقَّى يف احلُْْسِن اَْعَلى َمَقاٍم *

 َو تَ َناَىى يف رَلِْدِه َوتَ َعاىَل  
 اَلَحظَْتُو اْلُعيُ ْوُن ِفْيَما اْجتَ َلْتُو * 

اَلالَ   َبَشرًا َكاِمالً يُزِيُح الضَّ
 َوْىَو ِمْن فَ ْوِق ِعْلِم َما َقْد رَأَْتُو *

 رِفَ َعًة يف ُشُئونِِو َو َكَماالَ 
يصّور ىذا البيت فرح احلبشي إىل ا سبحانو و  معٌت األبيات

ب أن حضور رسول ا  صلى ا تعاىل لَُتحِّ
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يفصح احلبشي بسرور بيتا مجيال  .عليو وسلم
مشهد  .صلى ا عليو وسلمدبدح  رسول ا 

إىل ادلقصود من ذلك البيت األعلى فالعاطفة 
حلضور  رسول  فيو يعٍت العاطفة الفرح احلبشي

 .صلى ا عليو وسلم ا 
 
 
 

ٕ 

 یبوجود ادلصطف *أشرق الگون ابتهاجا  عاطفة الفرح
 امحد

 وسرور قد ذبدد *وألىل الگون أنس 

 فهزار اليمن غرد *ی فاطربوا يااىل ادلثان

 احلسن تفرد یفاق ف *واستضيئوا جبمال 

 مستمر ليس ينفد *بسعد  یولناالبشر 

 مجع الفخر ادلؤبد *حيث أوتيناعطاء 

 جل أن حيصره العد *کل محد   یفلرب

 زلمد یاذلاد یطف*  إذحبانا بوجود ادلص

 بك إنا بك نسعد *يارسول ا أىال 
 (ٜ – ٔ)زلل القيام : 

يف ىذا البيت فرح احلبشي لنفس لكي يرحب  معٌت األبيات
يكرم  . صلى ا عليو وسلمحلضور  رسول ا 

صلى رسول ا  لتكرمي احلبشي ببيت زلل القيام
. نظر إىل تعبَتًا  بيتًا أعلى ا عليو وسلم
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فالعاطفة فيها عاطفة الساعدة الشديدة الذي 
صلى ا يشَعر احلبشي إىل حضور  رسول ا 

 .عليو وسلم
 اْلبيات التي تدّل على ذلك

ٔ 
 

 

 جد وبلغ کل مقصد *ی وجباىو ياإذل عاطفة الرجاء

 نسعد ونرشدگي بو  *واىدنا هنج سبيلو 

 جواره خَت مقعد یف *رب بلغنا جباىو 

 أشرف الرسل زلمد *ی وصالة ا تغش

 کل حُت يتجدد  *وسالم مستمر 
 (ٗٔ - ٓٔ:  زلل القيام )

ىذا البيت من أخر الباب يف زلل القيام. يعرّب  معٌت األبيات
ىذا البيت ساعدة احلبشي ليعطي ا احتماماً  

مستفيد جيعلو أّمًة زلمداً كبَتاً إىل ادلسلمُت و 
صلى ا   ألّن زلمداً ىو  أكرم النيب و الرسول

حىت جعلنا أكرم األّمة . و حنن نريد  عليو وسلم
نظر . صلى ا عليو وسلم أن لقاء رسول ا 

إىل تعبَتاً  بيتاً أعلى، فالعاطفة حيتوى يف ذلك 
صلى ا  البيت ىو الرجاء إىل لقاء  رسول ا 

 .و وسلمعلي

 اْلبيات التي تدّل على ذلك
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ُم َواْلَمْش * عاطفة التعّجب   ٔ  َسيٌِّد ِضْحُكُو التََّبسُّ
 ُي اذْلَُويْ َنا َو نَ ْوُمُو اإِلْغَفاءُ  

 َما ِسَوى ُخْلِقِو النَِّسْيُم َوالَ َغْي * 
 اُه الرَّْوَضُة اْلَغنَّاءُ ُر زُلًيّ 

 *َرمْحٌَة ُكلُُّو َو َحْزٌم َو َعْزٌم 
 َوَوقَاٌر َو ِعْصَمٌة َو َحَياءُ  

 ُمْعِجُز الَقْوِل َواْلِفَعاِل َكرمِْيُ *
 َاخْلَْلِق َواخْلُْلِق ُمْقِسٌط ِمْعطَاءٌ  

 
يصور ىذا البيت عن كمالو و شرفو و فضلو  معٌت األبيات 

صلى ا عليو وسّلم . وىو كاللؤلؤ و ليس حد 
اصطفاه يف مجاذلا فيعرب عنو ناطق بفم . مثّ 

حبيباً بارئ النسم .و ىذا البيت ادلدح إىل 
الرسول ا صلى ا عليو و سلم ألن احلبشي 

تعّجب إىل  الكمالو و شرفو و فضلو صلى ا 
عليو وسّلم. فالعاطفة ىذا البيت عاطفة 

 . صلى ا عليو وسّلم  التعّجب إىل رسول ا
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  عاطفة التعّجب   ٕ
َنا *   َكُمَلْت زَلَاِسُنُو فَ َلْو أَْىَدى السَّ

 لِْلَبْدِر ِعْنَد ََتَاِمِو َلَْ خُيَْشفِ           
 َو َعَلى تَ َفنُِّن َواِصِفْيِو ِبَوْصِفِو * 

 يً ْفٌَت الزََّماُن َوِفْيِو َماَلَْ يُ ْوَصفِ 
 َأمْجَْلُت يف َوْصِف احْلَِبْيِب َوَشْأنِِو * 

 َولَُو اْلُعاَل يف رَلِْدِه َو َمَكانِوِ            
 اَْوَصاُف ِعزٍّ َقْد تَ َعاىَل رَلُْدَىا * 

َها ِبِعَنانِوِ   َأَخَذْت َعَلى ََنِْم السُّ

يعرّب ىذ البيت عن  ادلدح إىل الرسول ا صلى  معٌت األبيات
ا عليو و سلم. واحلبشي يتعّجب عن األحوال 

و تعجب  .ا عليو و سلم رسول ا  صلى
احلبشي يفصح ببيت مجيلة كاألعلى.  فالعاطفة 
ىذا البيت عاطفة التعّجب الشعراء إىل  رسول 

    .ا  صلى ا عليو و سلم
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"سمط الدرر" للحبيب علي بن محمد بن حسين اْلسلوب في قصيدة  ج.
 الحبشي

يف ىذا اجلزء ستبحث الباحثة عن البيانات و التوضيحات عن األسلوب يف 
الذي كتبو  أما األسلوب. قصيدة مسط الدرر احلبشي حبثا واضحا و شرحا مفصال 

بأسلوب اللغة الفصيحة التابعة  "مسط الدرر"إمام احلبشي( يف قصيدة ) الشاعر
بالقواعد النحوية والصرفية. وكان أيضا من ناحية علم البالغية. ووجد الباحثة 

 كمايلي : األساليب البالغية

 التشبيو  (ٔ

 كان فيو التشبيو وىي :  مسط الدررذبد الباحثة بيتا يف 

َهابِِعَنانِوِ َأَخَذْت َعَلى  *    َأْوَصاُف ِعزٍّ َقْد تَ َعاَلى َمْجُدَىا  َٕٙنْجِم السُّ

ىف ىذا البيت عرف احلبيب علي بن زلمد بن حسُت احلبشي أّن  ىو 
, فأراد أن يأيت دبثيل تقوى  الرسول ا صلّى ا عليو وسّلم ديلك َأْوَصاَف ِعزٍّ

َهاِبِعَنانِِو. فإنو  لذلك كلمة " فيو الصفة, و َقْد تَ َعاىَل رَلُْدَىا بُأخذت َعَلى ََنِْم السُّ
َهاِبِعَنانِِو ) ادلشبة بو و دبعٌت  ) رسول ا ( ) ادلشبو ( "و " َأَخَذْت َعَلى ََنِْم السُّ

أَْوَصاُف ِعزٍّ َقْد تَ َعاىَل رَلُْدَىا )وجو الشبو(". و يسمى بالتشبيو  أداةالتشبيو  ( " و
 مؤكد مفصل, ألنّو حذفت األداة وذكر وجو الشبو.

 السبب نوع التشبيو بووجو الش بو المشبة المشبو
َأَخَذْت َعَلى ََنِْم  رسول ا

َهاِبِعَنانِوِ   السُّ
أَْوَصاُف ِعزٍّ َقْد 

 تَ َعاىَل رَلُْدَىا
التشبيو مؤكد 

 مفصل
حذفت األدات و 

 ذكر وجو الشبو
                                                           

 83: ص( 0202:  جاوية سولو،فوستكا) ,الدرار مسط مؤلف احلبشي علي ترمجة االليدوس، زلمد نوفال 44
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 َٖٙضُة اْلَغنَّاءُ رو رُُمَحيَّاُه الَّ  *  َماِسَوى ُخْلِقِو النَِّسْيُم َوالَ َغيْ 

 ىو  أنّ  احلبشي حسُت بن زلمد بن علي احلبيب" عرف البيت ىذا ىف
 فيو تقوى دبثيل يأيت أن فأراد, النَِّسْيمُ  ُخْلِقوِ  ان وسّلم عليو ا صلىّ  ا الرسول

( ادلشبو) ا رسولأي  فإنو"  كلمة لذلك.  اْلَغنَّاءُ  ْوَضةُ ر الَّ  ُرزُلَيَّاهُ  َغيْ  َوالَ  ,الصفة
و ( .  بو ادلشبة و) " اْلَغنَّاءُ  ْوَضةُ ر الَّ  ُرزُلَيَّاهُ  َغيْ  َوالَ  النَِّسْيمُ  ُخْلِقوِ  َماِسَوى " و

 ألن حذفت األداة ووجو الشبو. . البليغيسمى بالتشبيو 

 السبب نوع التشبيو بو المشبة المشبو
 النَِّسْيمُ  ُخْلِقوِ  َماِسَوى رسول ا

 ْوَضةُ ر الَّ  ُرزُلَيَّاهُ  َغيْ  َوالَ 
 اْلَغنَّاءُ 

ألن حذفت األداة  التشبيو البليغ
 ووجو الشبو

 

  اإلستعارة المكنية (ٕ

 : وىي اإلستعارة ادلكنيةذبد الباحثة بيتا يف مسط الدرر الذي كان فيو 
 ٗٙبحبيٍب عّم االنام نواال * يالقلٍب سروره قد توالى

 استعملت كلمة أي لغوى، رلاز البيت ىذا ففي﴾ تواىل قد سروره﴿
 رمز مث بإنسان،"  سروره"  يشبو أن يراد وىنا  احلقيقي معناىا غَت يف

 االستعارة سبيل على"  تواىل قد"  ىو لوازمو من بشيء ادلخدوف بو للمشبو
 تفهم حالية قرينة رلاز يف احلقيقي ادلعٌت إرادة من َتنع اليت والقرينة. ادلكنية

 .الكالم سياق من
                                                           

 83:ص(  0202:  جاوية سولو،فوستكا) ,الدرار مسط مؤلف احلبشي علي ترمجة االليدوس، زلمد نوفال  44
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 امسا رأيناه"  سروره"  وىو ادلستعار اللفظ تأملنا وإذا لفظها، وباعتبار
 ادلستعار اللفظ فيها يكون اليت االستعارة من النوع ىذا ُيسمى فلهذا مشتق،

 .تبعية مكنية استعارة وىي مشتقا امساً 

 ٘ٙبوجود المصطفى احمد *  أشرق الكوُن ابِتهاجا
﴿أشرق الكوُن ابِتهاجا﴾ ففي ىذا البيت رلاز لغوى، أي كلمة 

احلقيقي وىنا يراد أن يشبو " الكوُن " بإنسان، مث استعملت يف غَت معنها 
رمز للمشبو بو ادلخدوف بشيء من لوازمو ىو " أشرق " على سبيل 
االستعارة ادلكنية. والقرينة اليت َتنع من إرادة ادلعٌت احلقيقي يف رلاز قرينة 

 ."لفظية " بوجود ادلصطفى امحد
و " الكون " رأيناه امسا وباعتبار لفظها، وإذا تأملنا اللفظ ادلستعار وى

مشتقا، فلهذا ُيسمى ىذا النوع من االستعارة اليت يكون فيها اللفظ ادلستعار 
 .امساً مشتاقا وىي استعارة مكنية تبعية

َرتِ *  َوْجِهوِ  ُحْسنِ  ِمنْ  اْلَبْدرُ  يَ َغارُ  َحِبْيبٌ   َٙٙمْعَناهُ  َوْصفِ  ِفى اْْلَْلَبابُ  َتَحي َّ

 كلمة أي لغوى، رلاز البيت ىذا ففي﴾  اْلَبْدرُ  يَ َغارُ  َحِبْيبٌ ﴿ 
"  يَ َغارُ  َحِبْيبٌ "  يشبو أن يراد وىنا  احلقيقي معناىا غَت يف استعملت

 على"  اْلَبْدرُ "  ىو لوازمو من بشيء ادلخدوف بو للمشبو رمز مث بإنسان،
 رلاز يف احلقيقي ادلعٌت إرادة من َتنع اليت والقرينة. ادلكنية االستعارة سبيل

 .الكالم سياق من تفهم حالية قرينة
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"  يَ َغارُ  َحِبْيبٌ "  وىو ادلستعار اللفظ تأملنا وإذا لفظها، وباعتبار
 فيها يكون اليت االستعارة من النوع ىذا ُيسمى فلهذا مشتق، امسا رأيناه

 .تبعية مكنية استعارة وىي مشتقا امساً  ادلستعار اللفظ

 اإلستعارة التصريحية (ٖ

 : وىي اإلستعارة التصرحييةذبد الباحثة بيتا يف مسط الدرر الذي كان فيو 

 ٚٙ االً َوَجَم        بْهَجةً  اْلَكْونَ  َغَمرَ    *   بِنُ ْورِ  اْلُوُجْودَ  َشرَّفَ  َمنْ  َجلَّ 

 معناىا غَت يف استعملت كلمة أي لغوى، رلاز ىنا البيت ىذا ففي
 ُشبِّو". وسلم عليو ا صلى زلمد سيدنا" منها يراد" بنور" وىي  احلقيقي

" النور" وىو بو مشبو على الدال اللفظُ  اسُتعَت مث بالنور م.ص زلمد سيدنا
. التصرحية االستعارة سبيل على ادلشاهبة، لعالقة" زلمد سيدنا" وىو للمشبو
 من جلّ " وىي لفظية قرينة رلاز يف احلقيقي ادلعٌت إرادة من َتنع اليت والقرينة

 .الوجودَ  شّرفَ 

 امسا رأيناه" النور" وىو ادلستعار اللفظ تأملنا وإذا لفظها، وباعتبار
 ادلستعار اللفظ فيها يكون اليت االستعارة من النوع ىذا ُيسمى فلهذا مشتقا،

 .تبعية تصرحية استعارة ىي مشتقا امساً 

َر َمْقَعد  *     وَجاِى  َربِّ بَ لِّْغَنا بِ      ٛٙفي ِجَوارِِه َخي ْ
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 معناىا غَت استعملت كلمة أي لغوي، رلازى ىنا البيت ىذا ففي
رَ "  وىي  احلقيقي رَ  اجلنة ُشبِّو". اجلنة" منها يراد"  َمْقَعد َخي ْ  مث َمْقَعد خبَي ْ

رَ "  وىو بو مشبو على الدال اللفظُ  اسُتعَت "  اجلنة"  وىو للمشبو"  َمْقَعد َخي ْ
 إرادة من َتنع اليت والقرينة. التصرحية االستعارة سبيل على ادلشاهبة، لعالقة

 ." ِجَوارِهِ  يف * جِب و بَ لِّْغَنا َربِّ "   لفظية قرينة رلاز يف احلقيقي ادلعٌت

 مكان اسم" مقعد"  وىو ادلستعار اللفظ تأملنا وإذا لفظها، وباعتبار
 اليت االستعارة من النوع ىذا ُيسمى فلهذا مشتقا،  امسا رأيناه  قَ َعدَ  من

 .تبعية تصرحية استعارة وىي مشتقا امساً  ادلستعار اللفظ فيها يكون

 َٜٙكْي ِبِو ُنْسَعْد َو نُ ْرَشد   *َواْىِدنَا نَ ْهَج َسِبْيِلو 

 بالدين َسِبْيِلو شبو حيث تصرحية، االستعارة( َسِبْيِلو) كلمة يف
 فالتخشيص(. َسِبْيِلو) شبو حيث لوازمو من عليو يدل ما استعَت مث. اإلسالم

 و شجرة جبل، حجر، بدون طاويل طاريق يف ديسى كاإلنسان َسِبْيِلو لفظ
 وىذا التأثَت، و توضيخ  التوكيد لغرض الدرار مسط يف ناجحة لوسيلة غَتىا

 .بالتخشيص التصوير مجاذلا سر

َنا  ٓٚلِْلَبْدِر ِعْنَد َتَماِمِو َلْم ُيْخَسفْ  *  َكُمَلْت َمَحاِسُنُو فَ َلْو َأْىَدى السَّ

 معناىا غَت استعملت كلمة أي لغوي، رلازى ىنا البيت ىذا ففي
َنا أَْىَدى فَ َلوْ "  وىي  احلقيقي  ُشبِّو". كامال أخالقو"  منها يراد"   لِْلَبْدرِ  السَّ
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َنا أَْىَدى فَ َلوْ "  باعتبار كامال أخالقو  الدال اللفظُ  اسُتعَت مث"    لِْلَبْدرِ  السَّ
"  كامال أخالقو"  وىو للمشبو"  خُيَْسفْ  َلَْ  ََتَاِموِ  ِعْندَ "  وىو بو مشبو على

 إرادة من َتنع اليت والقرينة. التصرحية االستعارة سبيل على ادلشاهبة، لعالقة
َنا أَْىَدى"   لفظية قرينة رلاز يف احلقيقي ادلعٌت  َلَْ  ََتَاِموِ  ِعْندَ  *   لِْلَبْدرِ  السَّ

 اللفظ فيها يكون اليت االستعارة من النوع ىذا ُيسمى فلهذا".  خُيَْسفْ 
 .تبعية تصرحية استعارة وىي مشتقا امساً  ادلستعار

 الكناية  (ٗ

 : وىي كنايةذبد الباحثة بيتا يف مسط الدرر كان فيو  

 ٔٚ يَا َلَقْلٍب ُسُرْورُُه َقْد تَ َواَلى * ِبَحبَ ْيٍب َعمَّ اْْلَنَاَم نَ َواالَ 

ىو كناية عن شديد "  َلَقْلٍب ُسُرْورُهُ يَا  " و شرح ىذا البيت يعٍت الكلمة
 .  احلب

 َٕٚقْد تَ َرقَّى ِفي اْلُحْسِن َاْعَلى َمَقاٍم * َو تَ َناَىى ِفي َمْجِدِه َوتَ َعاَلى

" ىو  َقْد تَ َرقَّى يف احلُْْسِن اَْعَلى َمَقاٍم  " و شرح ىذا البيت يعٍت الكلمة
 .  كناية عن الدرجة العلي

 احمد یبوجود المصطف *أشرق الگون ابتهاجا 

 ٖٚوسرور قد تجدد *وْلىل الگون أنس 
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" ىو كناية عن  وسرور قد تجدد " و شرح ىذا البيت يعٍت الكلمة
 .  الشديد الفرح

 الطباق (٘

 : ربليل الباحثة فيما يلي أنواع الطباق يف قصيدة مسط الدرر للحبشي

َمدْ   ٗٚاْلُمَقرَّبْ  اْلَخاِتمِ  ْلَفاِتحِ اَ   *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

الذي ربتو خط تضمّن على طباق اإلجياب  الَلَ      مِ و لفظ  الّلّذاتَ لفظ 
" َتلك ادلعٌت إختالف . ألّن الطباق  اْلَخاِتمِ " و لفظ "  اَْلَفاِتحِ إلّن لفظ " 

ىو اجلمع بُت الشيء وضده يف الكالم . وىف ىذا الشعر وضّمن على طبق 
 . اب ىو ما َل خيتلف فيو الضدان إجيابا وسلبااإلجياب ألّن تعريف طباق اإلجي

َمْد  َهبْ  َغابَ َبْدٌر وَ  اَلحَ َما  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  َ٘ٚغي ْ

الذي ربتو خط تضمّن على طباق اإلجياب إلّن  َشَبعِ و لفظ  ُجوعٍ لفظ 
" َتلك ادلعٌت إختالف . ألّن الطباق ىو اجلمع  َغابَ " و لفظ "  اَلحَ لفظ " 

بُت الشيء وضده يف الكالم . وىف ىذا الشعر وضّمن على طبق اإلجياب ألّن 
 . تعريف طباق اإلجياب ىو ما َل خيتلف فيو الضدان إجيابا وسلبا
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 اإلطناب  (ٙ

 التذييل .أ

َمدْ      ٙٚاْلُمَحبَّبْ اَْلُمْصطَفَى اْلُمْجَتَبْي  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

تذييل، و يراد من التذييل ىنا تعقيب  اإلطناب ىذا البيت كان
. و بزيادة اجلملة جبملة أخرى مستقلة تشتمل على معناىا للتأكيد

و لكن  اَْلُمْصَطفَى اْلُمْجَتيَبْ األلفاظ على ادلعاين حيث يكفي بللفظ 
و فوائدىا زيادة ادلبالغة  .. وادلعناىا ادلخلوق التاماْلُمَحبَّبْ  بالزيادة اللفظ

 و التأكيد.

َمْد  َهبْ  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  َٚٚمااَلَح َبْدٌر َوَغاَب َغي ْ

تذييل، و يراد من التذييل ىنا تعقيب  ىذا البيت كان اإلطناب
. و بزيادة اجلملة جبملة أخرى مستقلة تشتمل على معناىا للتأكيد

و لكن بالزيادة  َمااَلَح َبْدرٌ األلفاظ على ادلعاين حيث يكفي بللفظ 
َهبْ  اللفظ  و فوائدىا زيادة ادلبالغة و التأكيد.  .. وادلعناىا بدرَوَغاَب َغي ْ

َمدْ  َهًجا َوَأْصَوبْ *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  َٛٚخْيرِاْلَورى َمن ْ

من التذييل ىنا تعقيب  تذييل، و يراد ىذا البيت كان اإلطناب
. و بزيادة اجلملة جبملة أخرى مستقلة تشتمل على معناىا للتأكيد
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 و لكن بالزيادة اللفظ َخَْتِاْلَورىاأللفاظ على ادلعاين حيث يكفي بللفظ 
َهًجا َوَأْصَوبْ   و فوائدىا زيادة ادلبالغة و التأكيد.  .. وادلعناىا خَت الناسَمن ْ

 ٜٚاْلُحْسِن َاْعَلى َمَقاٍم * َو تَ َناَىى ِفي َمْجِدِه َوتَ َعاَلىَقْد تَ َرقَّى ِفي  

تذييل، و يراد من التذييل ىنا تعقيب  ىذا البيت كان اإلطناب
. و بزيادة اجلملة جبملة أخرى مستقلة تشتمل على معناىا للتأكيد

 امٍ َقْد تَ َرقَّى يف احلُْْسِن اَْعَلى َمقَ األلفاظ على ادلعاين حيث يكفي بللفظ 
و  .. وادلعناىا خَت الناسَو تَ َناَىى يف رَلِْدِه َوتَ َعاىَل  و لكن بالزيادة اللفظ

 فوائدىا زيادة ادلبالغة و التأكيد.

 اإليضاح بعد اإلبهام  .ب

 ٓٛاحمد یبوجود المصطف *أشرق الگون ابتهاجا 
 " أشرق الگون ابتهاجا "  يف ىذه البيت ىنا إطناب لظهور مجلة

. و ىذا "  احمد یبوجود المصطف " ادلبهمة، مث وضحت دبا بعده جبملة

اإلطناب من نوع اإليضاح بعد اإلهبام و يكون ذلك لتقرير ادلعٌت يف ذىن 
السامع بذكره مرتُت، مرة على سبيل اإلهبام و اإلمجال و مرة على سبيل 

 التفصيل واإليضاح.
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 التكرير .ت

يَاَربِّ َصلِّ  " ففي ىذه القصيدة كانت موجودة التكرير، اجلملة 
َمدْ  مرات مستمر يف الصالة األول و الصالة الثاين. ىذه العبارة "  َعلي ُمحَّ

إعادتو  -فيها نوع من أنواع اإلطناب وىو التكرير دلا فيها من إتيان لفظ مث
كلم بلفظ مث يعيده  و ىذا موافق لنظرية التكرير وىو أن يأتى ادلت بعينو.
 بعينو.

َمدْ  قْ  الصَّاِدقِ اْلُمْصطََفى   *   يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  ٔٛاْلُمَصدَّ

مرتُت كما وردت يف مجلة "  الصَّاِدقِ  " ففي ىذه اآلية ذكرت كلمة
قْ  " ىذه العبارة فيها نوع من أنواع اإلطناب وىو التكرير دلا فيها ".  اْلُمَصدَّ

و ىذا موافق لنظرية التكرير وىو أن يأتى  إعادتو بعينو. -من إتيان لفظ مث
 ادلتكلم بلفظ مث يعيده  بعينو.

َمدْ   َٕٛقْدَىبْ لنَّْصرِ بِا َنْصرِ َمارِْيُح       *يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

 مرتُت كما وردت يف مجلة ""  َنْصرِ  " ففي ىذه اآلية ذكرت كلمة
أنواع اإلطناب وىو التكرير دلا فيها من  ىذه العبارة فيها نوع من".  بِالنَّْصرِ 

و ىذا موافق لنظرية التكرير وىو أن يأتى  إعادتو بعينو. -إتيان لفظ مث
 ادلتكلم بلفظ مث يعيده  بعينو.
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 مجاز مرسل (ٚ

َمدْ   ٖٛاَْلَفاِتِح اْلَخاِتِم اْلُمَقرَّبْ  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ
احلال و أراد بو اال بيب علي بن زلمد بن حسُت احلبشي أطلق احل

  وىو الفاتح و اخلامت و ادلقرب باختيار الكلمات السائدة ادلشهودة.

 ُٗٛر ُمًحّياُه الرَّْوَضُة اْلَغنَّاءُ *  النَِّسْيُم َوالَ َغيْ َما ِسَوى ُخْلِقِو       

احلال و أراد بو اال بيب علي بن زلمد بن حسُت احلبشي أطلق احل
زلياه الروضة الغناء وكلها تصور من صفة النيب زلمد صلى  وىو النسيم وال غي ر

 .مرتبا باعتبار مجيال ا عليو وسلم
 َ٘ٛوَوقَاٌر َوِعْصَمٌة َوَحَياءُ    * رَْحَمٌة ُكلُُّو َوَحْزٌم َوَعْزمٌ 

احلال و أراد بو اال بيب علي بن زلمد بن حسُت احلبشي أطلق احل
وكلها تصور من صفة النيب   َوَوقَاٌر َوِعْصَمٌة َوَحَياءُ  َوَعْزمٌ وىو َرمْحٌَة ُكلُُّو َوَحْزٌم 

 زلمد صلى ا عليو وسلم مرتبا باعتبار مجيال.

 كالم اإلنشاء الطلبي (ٛ

 باْلمر 

َمدْ        َٙٛوَساِمْح َمْن َكاَن َأْذَنبْ  َواْغِفرْ  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

ألّن وجود  األمر وىو ىذا البيت يدّل علي كالم اإلنشاء الطليب 
 لألمر ." كلمة  "اغفر
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َمدْ  َر َمْذَىبْ  اْسُلكْ وَ  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  ٚٛبَِناَربِّ َخي ْ

البيت يدّل علي كالم اإلنشاء الطليب ألّن وجود  األمر وىو  ىذا
 لألمر ." كلمة  "اسلك

َمدْ  لْ وَ  اْصِلحْ وَ  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  َٛٛما َقْد َتَصّعبْ  َسهِّ

ىذا البيت يدّل علي كالم اإلنشاء الطليب ألّن وجود  األمر وىو 
 لألمر ." كلمة  "اصلح و سّهل

َمدْ  ْمِل َما تَ َفرَّقْ  َواْجَمعْ *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ  ِٜٛمَن الشَّ

ىذا البيت يدّل علي كالم اإلنشاء الطليب ألّن وجود  األمر وىو 
 لألمر ." كلمة  "امجع

 ٜٓفهزار اليمن غرد   *ی يااىل المثان اطربواف

ىذا البيت يدّل علي كالم اإلنشاء الطليب ألّن وجود  األمر وىو 
 لألمر ." كلمة  "اطرب

 ٜٔگي بو نسعد ونرشد   * نهج سبيلو  اىدناو 
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ىذا البيت يدّل علي كالم اإلنشاء الطليب ألّن وجود  األمر وىو 
 لألمر ." كلمة  "اىدنا

 بالندأء 
َمدْ       يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

ىذا البيت يدّل علي كالم اإلنشاء الطليب ألّن وجود  الياء 
 للمندى )للنداء(.

 ٕٜبك إنا بك نسعد *يارسول اهلل أىال 

ىذا البيت يدّل علي كالم اإلنشاء الطليب ألّن وجود  الياء 
 للمندى )للنداء(.

مسط الدرر لإلديام يف قصيدة  األسلوبد شرحت الباحثة شرحا مفصال عن ق
 فيو: األسلوب. و ىذا جدوال عن احلبشي

 
  قصيدة سمط الدرر اْلسلوب الرقم 

 التشبيو ادلؤّكد : التشبيو ٔ

 َهابِِعَنانِوِ  * أَْوَصاُف ِعزٍّ َقْد تَ َعاىَل رَلُْدَىا  َأَخَذْت َعَلى ََنِْم السُّ
 التشبيو البليغ :

  ُرزُلَيَّاُه الَّْوَضُة اْلَغنَّاءُ  * النَِّسْيُم َوالَ َغيْ َماِسَوى ُخْلِقِو 
 حببيٍب عّم االنام نواال * يالقلٍب سروره قد تواىل  اإلستعارة ادلكنية ٕ

 بوجود ادلصطفى امحد *  أشرق الكوُن ابِتهاجا 
  ََرتِ *  َوْجِهوِ  ُحْسنِ  ِمنْ  اْلَبْدرُ  يَ َغارُ  ِبْيبٌ ح  َوْصفِ  ىِف  اأْلَْلَبابُ  رَبَي َّ
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 َمْعَناهُ 
اإلستعارة  ٖ

 التصرحيية
  ََّومَجَ        االً  هْبَجةً  اْلَكْونَ  َغَمرَ  * بِنُ ْورِ  اْلُوُجْودَ  َشرَّفَ  َمنْ  َجل 
  َر َمْقَعد *َربِّ بَ لِّْغَنا جِبَاِى     و  يف ِجَوارِِه َخي ْ
  َكْي بِِو نُْسَعْد َو نُ ْرَشد   *َواْىِدنَا نَ ْهَج َسِبْيِلو 
  َْنا َكُمَلت  لِْلَبْدِر ِعْنَد ََتَاِمِو ََلْ خُيَْسفْ  *  زَلَاِسُنُو فَ َلْو أَْىَدى السَّ

 يَا َلَقْلٍب ُسُرْورُُه َقْد تَ َواىَل * حِبَبَ ْيٍب َعمَّ اأْلَنَاَم نَ َواالَ   الكناية ٗ
  َقْد تَ َرقَّى يف احلُْْسِن اَْعَلى َمَقاٍم * َو تَ َناَىى يِف رَلِْدِه َوتَ َعاىَل 
  امحد یبوجود ادلصطف *أشرق الگون ابتهاجا 

 وسرور قد ذبدد *وألىل الگون أنس 
 اْلُمَقرَّبْ  اخْلَامتِِ  ْلَفاِتحِ اَ   *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي زُلََّمدْ   الطباق ٘

  َهبْ  َغابَ بَْدٌر وَ  اَلحَ َما  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي زُلََّمْد  َغي ْ
 التذييل : اإلطناب ٙ

  ِّاَْلُمْصطَفَى اْلُمْجَتيَبْ اْلُمَحبَّبْ  * َعلي زُلََّمدْ يَاَربِّ َصل 
  َهبْ  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي زُلََّمْد  َمااَلَح بَْدٌر َوَغاَب َغي ْ
  ٍَو تَ َناَىى يِف رَلِْدِه َوتَ َعاىَل *   َقْد تَ َرقَّى يف احلُْْسِن اَْعَلى َمَقام 

 : اإليضاح بعد اإلهبام
  امحد یبوجود ادلصطف *أشرق الگون ابتهاجا 

 : التكرير
  ْيَاَربِّ َصلِّ َعلي زُلََّمد ...... 
  ْقْ  الصَّاِدقِ اْلُمْصَطَفى   *   يَاَربِّ َصلِّ َعلي زُلََّمد  اْلُمَصدَّ
  َْقْدَىبْ لنَّْصرِ بِا َنْصرِ َمارِْيُح       *يَاَربِّ َصلِّ َعلي زُلََّمد 

 اَْلَفاِتِح اخْلَامتِِ اْلُمَقرَّبْ  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي زُلََّمدْ   رلاز مرسل ٚ
  ُر زُلًّياُه الرَّْوَضُة اْلَغنَّاءُ *  النَِّسْيُم َواَل َغيْ َما ِسَوى ُخْلِقِو 
  ٌَوَوقَاٌر َوِعْصَمٌة َوَحَياءُ     * َرمْحٌَة ُكلُُّو َوَحْزٌم َوَعْزم 

كالم اإلنشاء  ٛ
 الطليب

 : باألمر
  َْوَساِمْح َمْن َكاَن أَْذَنبْ  َواْغِفرْ  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي زُلََّمد 
  َْر َمْذَىبْ  اْسُلكْ وَ  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي زُلََّمد  بَِناَربِّ َخي ْ

  ْلْ وَ  اْصِلحْ وَ  *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي زُلََّمد  َما َقْد َتَصّعبْ  َسهِّ
  ْْمِل َما تَ َفرَّقْ  َوامْجَعْ *  يَاَربِّ َصلِّ َعلي زُلََّمد  ِمَن الشَّ
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 فهزار اليمن غرد   *ی يااىل ادلثان اطربواف 
  گي بو نسعد ونرشد   * هنج سبيلو  اىدناو 

 : بالندأء
  ْيَاَربِّ َصلِّ َعلي زُلََّمد ...... 

  بك إنا بك نسعد *يارسول ا أىال 
 

 د. الخيال في قصيدة سمط الدرر لإلمام الحبشي  

ربليلو يف قصيدة واآلخر تبحث و تشرح الباحثة عن مواضع اخليال و  
مسط الدرر لإلمام احلبشي بصورة التشبيو أو االستعارة و الكناية و ستكتب 
الباحثة النمرة الًتبية قبل التحليل مّث تشرح الباحثة عن ادلراد من كل البيت الذي 

 جيد فيو اخليال و ىو كما يلي :

 التشبيو  (ٔ

َهابِِعَنانِوِ َأَخَذْت  * َأْوَصاُف ِعزٍّ َقْد تَ َعاَلى َمْجُدَىا  َٖٜعَلى َنْجِم السُّ
ِإْن تُ ْهِمْلُو َشبَّ َعَلى ُحبِّ خييل احلبشي النفس بالطفل يف الصفة 

َفِطمِ  كما عرفنا يفطم الطفل عن الرضاع ليس يسَت  الرََّضاِع َوِإْن تَ ْفِطْمُو يَ ن ْ
النفس بالطفل لكي جيعل معٌت حسيا مشهود  فلذلك شبو لذلك النفس  .

 متحركا.ملموس حيا 
 ٜٗرُُمَحيَّاُه الَّْوَضُة اْلَغنَّاءُ  * َماِسَوى ُخْلِقِو النَِّسْيُم َوالَ َغيْ 
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ِإْن تُ ْهِمْلُو َشبَّ َعَلى ُحبِّ خييل البوصَتي النفس بالطفل يف الصفة 
َفِطمِ  كما عرفنا يفطم الطفل عن الرضاع ليس يسَت  الرََّضاِع َوِإْن تَ ْفِطْمُو يَ ن ْ

النفس بالطفل لكي جيعل معٌت حسيا مشهود  ك شبوفلذل لذلك النفس  .
 ملموس حيا متحركا.

 اإلستعارة المكنية  (ٕ

 : وىي اإلستعارة ادلكنيةذبد الباحثة بيتا يف مسط الدرر الذي كان فيو 

 ٜ٘ نواال االنام عمّ  بحبيبٍ  * توالى قد سروره يالقلبٍ 

جيسم احلبشي السرور ليس فيو حركة وىو الشيب باإلنسان حيت  
 يستطيع أن يتواىل حببيب عّم االنام نواال . 

 ٜٙ احمد المصطفى بوجود * ابِتهاجا الكونُ  أشرق    

النيب  بوجود جيسم احلبشي الكون ليس فيو حركة باإلنسان حيت 
 صلى ا عليو وسّلم.

َرتِ *  َوْجِهوِ  ُحْسنِ  ِمنْ  اْلَبْدرُ  يَ َغارُ  َحِبْيبٌ   ٜٚ َمْعَناهُ  َوْصفِ  ِفى اْْلَْلَبابُ  َتَحي َّ

جيسم احلبشي البدر ليس فيو حركة باإلنسان حيت  وصف معٌت وجو  
 النيب صلى ا عليو وسّلم.
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 اإلستعارة التصريحية (ٖ

 : وىي اإلستعارة التصرحييةذبد الباحثة بيتا يف مسط الدرر الذي كان فيو 

 ٜٛ  االً َوَجَم   بْهَجةً  اْلَكْونَ  َغَمرَ    *   بِنُ ْورِ  اْلُوُجْودَ  َشرَّفَ  َمنْ  َجلَّ     

خييل احلبشي نور الوجو النيب . النور يعٍت غمر الكون هبجة حيت 
  حسيا مشهود ملموس حيا متحركا .معٌتجيعل 

َر َمْقَعد  *    وا ِبَجاِى بَ لِّْغنَ  َربِّ   ٜٜفي ِجَوارِِه َخي ْ

يف ِجَوارِِه خَت ادلكان ىو .  الرجاء يف خَت ادلكانخييل احلبشي 
َر َمْقَعد  معٌت حسيا مشهود ملموس حيا متحركا .حيت جيعل  َخي ْ

 ٓٓٔ نُ ْرَشد وَ  ُنْسَعدْ  ِبوِ  َكيْ    *  َسِبْيِلو نَ ْهجَ  َواْىِدنَا

خييل احلبشي الرجاء يف النعمة. النعمة ىو رلرد مث جيسم باللفظ 
 حسيا مشهود ملموس حيا متحركا . معٌتالنعمة حيت جيعل 

 الكناية    (ٗ

  : وىي كناية ذبد الباحثة بيتا يف مسط الدرر كان فيو

 ٔٓٔ ِبَحبَ ْيٍب َعمَّ اْْلَنَاَم نَ َواالَ   * يَا َلَقْلٍب ُسُرْورُُه َقْد تَ َواَلى    
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خييل احلبشي احلب القوي بالسرور الشديد حىت انتهى دمع العُت فخرج      
   . عم االنام منو دم حببيب

 َٕٓٔقْد تَ َرقَّى ِفي اْلُحْسِن َاْعَلى َمَقاٍم * َو تَ َناَىى ِفي َمْجِدِه َوتَ َعاَلى

 . َقْد تَ َرقَّى يف احلُْْسِن اَْعَلى َمَقامٍ ألنو  خييل احلبشي الدرجة العلي

 مجاز مرسل  (٘
َمدْ   ٖٓٔاَْلَفاِتِح اْلَخاِتِم اْلُمَقرَّبْ   يَاَربِّ َصلِّ َعلي ُمحَّ

احلال و أراد بو اال بيب علي بن زلمد بن حسُت احلبشي أطلق احل
  وىو الفاتح و اخلامت و ادلقرب باختيار الكلمات السائدة ادلشهودة.

 ُٗٓٔر ُمًحّياُه الرَّْوَضُة اْلَغنَّاءُ *  النَِّسْيُم َوالَ َغيْ َما ِسَوى ُخْلِقِو 

أراد بو اال احلال و بيب علي بن زلمد بن حسُت احلبشي أطلق احل
وىو النسيم وال غي ر زلياه الروضة الغناء وكلها تصور من صفة النيب زلمد صلى 

 .مرتبا باعتبار مجيال ا عليو وسلم
 َ٘ٓٔوَوقَاٌر َوِعْصَمٌة َوَحَياءُ  #  رَْحَمٌة ُكلُُّو َوَحْزٌم َوَعْزمٌ 

احلال و أراد بو اال بيب علي بن زلمد بن حسُت احلبشي أطلق احل
وكلها تصور من صفة النيب   َوَوقَاٌر َوِعْصَمٌة َوَحَياءُ  وىو َرمْحٌَة ُكلُُّو َوَحْزٌم َوَعْزمٌ 

 زلمد صلى ا عليو وسلم مرتبا باعتبار مجيال.
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اخليال ىو األدة الالزمة إلثارة العاطفة، و خيالو يف ىذه القصيدة يعٍت كثَت من 
لعناصر الذي يتناول ادلعاين و األفكار و أسلوب البيان، ألهنا من عناصر اخليال. وا

احلقائق فيلنها بوسطة علم البيان كالتشبيو أو اإلستعارة أو الكناية أو حنوىا من ألوان 
 التخيل ليهيج العاطفة يف نفوس السامعُت و يشعرىم دبا شعر الشاعر و أحس.

ىو من األسلوب البيان الذي جعل  اخليال و معٌت اخليال من ىذه القصيدة 
اخليال ليس سواء  ادلعاين الذىنية اجملردة حسية مشهودة ملموسة منظورة حية متحركة. و 

 ىذه القصيدة. كان مع الواقع احلقيقي و لو ما يزال من احلقيقي و اخلربي و كذالك من

 


