
 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول: سميوتيكية و أنواعها

 مفهومالسميوتيكية .أ
علمالذيالسميوتيكيةهيولذلك1مبعىنالرموز.semeionالسميوتيكيةمنلغةيونانية 

الرموز. عن احلضارة2يدرس مجيع حوادث، اقصاد، عن يدرس علم هو املصطلحات من مث
 الرموز.

أوعلمالرموزالذىهومعروفبعلميدرسوتيكيةإنالسيمي(scholes, 1982: IXرأي)
عنالعالماتليسىفاحلقيقةإالالدراسةعنالرموز.وهونظامأينظامجيعلمناملمكنأن

علىالبحثوتيكيةوىفاألساسالتقتصرالسيمي3.ننظرإىلكائنمعنيكرموزأوشيءلهمعىن
:4عنالرموز،وإمنايدرسكذلكعن

 العالقةالشكليةبنيعالمةوعالماتأخرى،وكذلكالعالقةبنيالعالماتومستخدميها. .1
منأنواع .2 نوعا ليستإال بالرموز نسميه وما مشوال. وأوسع أبعد عامة، بصفة والعالمات،

رةاالهتمامىفالدراسةاليزالىفدائعالقةالعالماتاألخرىاليدخلىفنوعالرموز،لكن
 .وتيكيةالسيمي

تدرسعنالعالمات،أوبالعبارةاألدق،عنعالقةالعالمات،وهىالعالقةوتيكيةإنالسيمي .3
اخلارجي،والعالقة أومدلوهلا بنيعالمةمعينةوعالمةأخرى،والعالقةبنيالعالمةومعناها

بنيالعالماتومستخدميها.

                                                           
1Rokhmansyah, StudidanPengkajianSastra, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2003),  h. 93. 

2Pateda, SemantikLeksikal, (Jakarta: RinekaCipta, 2001), h. 28
3 Kris budiman. Semiotika Visual. (Yogyakarta: Jalasutra. 2011) h. 3

4Ibid. h. viii 
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الرموزالتوجد،مستحيلالناسليفهمالرموز  إذا يشكلالوسيلةملواصالتولتفاعل.
أنواعالرموزأصلها.كانالرموزمنالناسالذياملوجوداإلشارة،مثل:رفعشخصواحدأخرى.

حصل البيتباملعىن التدرجأمام خر مثل: مناحليوان، الرموز كان يريدسأل. املعىن السبابة
وزالذيخلقالناس،مثل:إشارةاملرور.كانالرموزمنالعامل،مثلأغمتمصيبة.كانالرم

السماءيدلنزلاملطر.
لناس.دارالناس  العاملاليستطيعأنخيلوعنالرموزخصوصا إذغخملوقاتيفهذا

 بالرموز،رتبهبالرموز،عينهبالرموز،أثرهبالرموز.
 أنواعالسميوتيكية .ب

:وهي5السميوتيكيةوهناكتسعةأنواع
يوتيكيةوتيكيةالرموز،فريزيقول:قصدمسيهيحتليلمس(SemiotikAnalitik)مسيوتيكيةحتليلية .1

الرموزوحتليلصارفكرة،قصدواملعاين.
2.  ولوكانالرموز(Semiotik Deskriptif)مسيوتيكيةوصفية الذينفعلاآلن، هيهتتمبالرموز

اآلن.املضياثبت،مثليشاهد
مثل:أغمتالسماءيدلنزلاملطر،املاضىحىتاآلنثبتمثلكذلك.بلالتقدمعلم،

تيكنولوجيا،الفنكثريالرموزالذيخلقالناسليمألحاجته.
هيمسيوتيكيةهتتمبالرموزالذيحصلمناحليوان.(Semiotik Faunal) مسيوتيكيةحيوانية .3

باحل ليتصل الرموز حيوان حصل يفسرعادة، الذي الرموز حصله أحيانا بل أخرى، يوان
الناس.

مثل:صاحالدجاجةيدليبيضأوكانالشئخافا.
إذاكانالناسذهبإىلاملكان،يأجلهمألنمسعالصوتورغةأمامه.

مسيوتيكيةهتتمبالرموزالذيمستعمليفاحلضارةهي(Semiotik Kultural)مسيوتيكيةحضارية .4
فأنميلكاجملتمعاحلضارةمعنيالذيأباعنجددفعوحرمة.اجملتمع.قدعر
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احلضارةاليتتوجديفاجملتمعوإستعملالرموزالذيإختلفهاحلضارةأخرى.
مثل:إذايوصلالعريسمصاريفالنكاح،عادةمحلمخسأنواعالنباتيعينبرتقال،لون

أصفرأكرب،البذرنارجيلة،أناناس،مثرهتا،املصانالذيجذعلونأصفر.
الذييدلعلىالبذرنارجيلةاليت قوة مجيعالنباتباملعىنالعريسوالعريسةميلكمبدأ

 و القوة. باجلذر وتنشأ مثرهتا أناناس، برتقال، على )يدل حلبهما بالناس دائما لطيف
املصان.

هيمسيوتيكيةاليتتنبأالرموزيفالروايةالقصصوجوده(Semiotik Naratif)مسيوتكيةقصصية .5
خرافةوقصةاللسان.

اءهيمسيوتيكيةهتتمبالرموزالذيحصلمنالعامل.امل(Semiotik Natural)مسيوتيكيةطبيعية .6
النهرالكدريدلعلىنزلاملطر.العاملالذيغرييصاحببالناس.

مثل:السيلطلبالرموزللناسأنفسدناسالعامل.
7.  هيمسيوتيكيةهتتمبالرموزالذيحصلمنالناس(Semiotik Normatif)مسيوتيكيةمقياسية

وجودهمعيار.
فوجدجياوزالقطار.مثل:اإلشارةاملرور،إذاكانصليبسكةاحلديدالقطار

8.  اجتماعية الناس(Semiotik Sosial)مسيوتيكية من حصل الذي بالرموز هتتم مسيوتيكية هي
وجودهإلشارة.

إلشارةاليتوجودهاالكلمةأوإشارةاليتوجودهاالكالم.
بالكلمةأخرى،سيميوتيكيةإجتماعيةيهتمالرموزيفاللغة.

6.هيمسيوتيكيةهتتمبالرموزالذيإبدأتركيباللغة(Semiotik Struktural)مسيوتيكيةتركيبية .9
منالتاسعأنواعمسيوتوكية،مسيوتيكييةإجتماعيةضمناواحدمنهماالنوعمسيوتيكيةيف

هذاالبحث.ألنيفمسيوتيكيةإجتماعيةتبحثالرموزالذيحصلعلىناس،وجودهاإلشارة.
يكيةإجتماعيةالرموزيفاللغة.كلمةكانأومفيد.لبهحبثمسيوت
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يفهذاالبحثيبحثالرموزيفقصيدةالربدة.يفقصيدةالربدةكثريةاللغةالفن.وكاتبهالناس
يعىنإمامأبوالبوصريى.

 المبحث الثاني: الرموز وأنواعها

 مفهوم الرمز . أ
 7الذيعرضبهشيئأخرغريه.-لونوعشارةوصيغةرياضية-هوكلشيئالرموز 

8عربشوشوركلالشيئالذيعالقةجبانبإحصامنعلمهوسينكرونيك.
 ;Barthes, 1981: 38-39, 47-48; saussure, 1966:66-67) رأي

budiman,1999, 93, 155اللغةهوالنظامالرموزوالرموزشكلإحتادبنيالثاينالناحية
يعينصورةصوتمثلعنصرالدالهوالناحيةمادةالرموزالذي9اليتغريمنفصلواحدأخر

 احلاشة يستطيع "ريالتوم"الذي–صفة خالص هو الدال احلقيقة بالفكرة. اللسان اللغة يف
املدلول من مفكوك ممكن غري هدف،حتديده صوت، بصفة الذي مادة صفة الدال مادة .

10اخليالوغريذلك.
 رأي  Barthes, 1981:42-44; Saussure, 1966:66-67; Budiman,1999:94مث

dan 101)ايدياسيوناليف يعينالفكرة املدلولشكلالناحيةخلقمنالرموزتسمىالفكرة
خلقه.ولذلكاملدلولالبلبلمبراجع.إذامتكلماملدلولغريالشيئالذيهددلرموزبلتصوير

مراجعهوهدفالذيدللرموزالذيوجودهغريصفةالفزيأبلبصفةالفكرةخصاةالشيئ
 11فالرموزهوتصويرخلقمنالذيهددوغريذلك.–يفاألحالمأوخملقخيال

صيفةكماتشاء.X=Yإعتقدشوشوربنيالدالواملدلول،
علىالنباتعالأورقومتشعب.بلأدعىشوشورأنكانبعضالرموزقلدمثل:شجرةيدل

الدالصيفةاحلاسة.
                                                           

7Danesi, Pesan, Tanda, danMakna, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004). h. 6
8Kris budiman. Semiotika visual. (Yogyakarta:jalasutera.2011). h. 23 

9A. Teeuw. Sastra dan ilmu sastra. (Jakarta : Pustaka Jaya. 1988). h. 43 
10Kris budiman. Semiotika visual. (Yogyakarta:jalasutera.2011). h. 23 

11ibid 



.kikkirikiمثنقول(،chicchirichiمثل:يفاللغةإيطايلصياحالديك)

أعطىزوسرمخسةعالمةمنالرموز:
األول:يستطيعراقبالرموزلعملالرموز.

".duisburgالبحر،وجدحولمستنقعكلمة"مثل:كانجالسيفمستنقعالرمليف
.duisburgتلخيصأنهناكجلساملاينمن

الثاين:يستطيعالرموزيقبض.
واحدمنهماإسماملدينةيفاملانيا.duisburgالثالث:رجعمنالشئأخرى.رجعكلمة

أملاين.يفمستنقعشهدهناكحلسduisburgالرابيع:الرموزميلكصيفةمتثيلى.كلمة
الرموزألنduisburgاخلاميس:يستطيعالشئيسمىالرموزبنأعلىواحدوأخرى.يعتقدكلمة

نستطيعنقرأتلكأحراف.
 أنواع الرموز  . ب

( شوشور دو فردنان نوعاFerdinand de Saussureعربر ثاين هلا الرموز أن الصوت12( :
الرابطتانإعتباطي.يفكتابأخرىيسمى.ويسمىأن(Signified)والفكرةSignifier))صورة

مناملدلولإذاجزءمفاهيمييسمىالدالفاهيمي.جزءالطبيعياتتسمىجزءالطبيعياتوم
الدالهوماذاالذىيكلموpetanda.13يسمىY ،إذاpenandaيسمىX=Y،Xالناحيةالعميل

 يعىنالفكرة.ماذاالذىيقراءويكتب.إذااملدلولهوصورةفكريةسجية

كلشيءيتعلقبالبعداإلحصائيبعلممعنيهوعالقةمتحدة.فاللغةهىنظامالرموز
وهذانالبعدانمها عناآلخر. بنيالبعديناللذينالجيوزفصلبعضهما متثلاحتادا والرموز

الدالواملدلول.

داخلىفاحلواس،ىفاللغةاللسانية-والدالهوبُعدماديمنالرموزيتصفبصفةملحوظة
ويتعلقمبعىن)مفهوم(معني.وىفاحلقيقة-وىفصورةمعينةكانعكاسمناألصواتأوالصوتية

                                                           
12Rokhmansyah, StudidanPengkajianSastra, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2003),  h.96 

13Danesi, Pesan, Tanda, danMakna, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004),  h.30 



ليسالدالإال"واقع"الينفصلحتديدهمناملدلول.وإنجوهرالداليتصفبصفةماديةدائما،
ءىفصورةاألصواتأواملوضوعاتأواخلياالتوغريها.سوا

وأمااملدلولفهوبعدذهينمنالرموز،وهومعروف،كذلك،باملعىنوهواملعىنالذهين
الكائنىفذهناملتكلم.وليساملدلولشيئايدلهالرموز،وإمناهووجودذهين.ومنمثالينبغى

(.وإذاكاناملرجعاخلارجىالذىدلعلىreferenارجية)وقوعااللتباسبنياملدلولواملراجعاخل
الدال،واليلزمأنيكونماديا،وإمناجيوزكونهىفشكلفكرةمعينةأوالوجودىفرأياملنامأو

الوجوداخلياىل،فإنالدالليسإالصورةذهنيةمنهذااملرجعاخلارجي.

 دي تكلم شوشوروقد الرموز أبعاد من عدد اعتباطيعن أمر الرموز وإن اخلاصة،
أو اعتباطية بصفة يتصف عامة، واملدلول، الدال بني التوفيق أن يعىن وهذا واصطالحي.

الدالj a r a nعشوائية.إنالفكرةعناحلصانمثال،اليتعلقىفشيءتعلقاداخليامعصوت
يعىنأناختيارالداالت)العالمات(ىفاللغةاإلجنليزية.وهذاالhorseعليهىفاللغةاجلاويةأو

منوطباختياراملتكلمبصفةمطلقة،وإمنايعىنأنهذااالختيارمتجبونأيدافعواليتعلقمبا
دلعليهبصورةطبيعية.

أناللغةليستوحيدةمننظامالرموزاملستخدمةىفاجملتمع.هناكشوشوروبنيدي
روروالعالماتاملرئيةوهىرسمالسهماملنحرفبقدرعددمنالنظماألخرى،مثلعالماتامل

الدال180 هى العالمة هذه ىف املرئية الصورة إن السهم. هذا فوق مائل خط مع درجة
ومدلوهلاأومعناهاهومنعاالستدارإىلاليمني.

وكذلكميكنوجودالعالمةاللغويةىفتركيبالكلمات)أومانسميهىفجمالالتعليم
مثلبشب وmeja hijauاجلملة(، sampul suratمبعىناحملكمة و mata sapiمبعىنغالفالرسالة

مبعىنالبيضاملقليبدونجعلهعجينا.



إستخدمالباحثةالنظرريفردنراندوشوشرورأهرلاللغرة.رأيرههرومرادامأعمرالوأخرالق
،X=Yأنالرمروزنوعرانيعرىنالردالواملردلولمرنالناحيرةالعميرل14الناسمحرلاملعراووالرمروز.

Xيسمىالدال،إذاY.يسمىاملدلول 
مثليفعملأدبيةيفقصيدةالربدةمنبيتاألول:

أمنتذكرجرينبذىسلم#مزجتدمعاجرىمنمقلةبدم

الدال:دمعا

املدلول:دم

علررريسالررردامإالأصررريباملصررريبة،برررليفالبيرررتاألولمرررناملعرررىن:عررردةالررريتقطررررةيفاخلرررددمررر
مزْجَتدمعاَجَرىمنمقلٍةبررردم قصيدةالربدةتكتب

 المبحث الثالث : المعنى 
إنعلمالداللة،كمايدلعليهامسه،هوعلميبحثيفمعاينالكلماتواجلمل،أي

املعىن".يفمعىناللغة.ولعلمالداللةاسمآخرشائعهو"علم
الحظأناملرادفلعلمالداللةهوعلماملعىن،وليسعلماملعاين،ألنعلماملعاينفرعمن

 15فروععلمالبالغة.
أكثرإلفالنا.غريأناملعجميعرضعددامناملعاين–بالطبع–ومصطلحاملعىنهو 

دنوريتشاردزمااليقل،وقدسجلأوجmean،أوبعبارةأدقللفعلmeaningاملختلفةللكلمة
عنسنةعشرمعىن،استحسنهاكبارالعلماء،غريأنهالميكنجلزءمنكتابمنهذاالنوعأن
يستقصيتعريفاتهذهالكلمة.ماهوشائعبنيعامةالناسمنهاوماهوعلمي،والأنيسأل

 معنيي بني كان إذا meanعما meaningو إىل سريعة نظرة لكن مشرتك. االشيئ بعض
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 13الدوكتورحممدعلياخلويل،علمالداللة،15



ستخداماتالشائعةقدتلقي،بعضالضوء،ألننانستطيعأننسأل:ايالكلمتنييقرتبمن
16املصطالحاتاليتحنتاجتهايفعلمالداللة.

املعىنهوآدقجزءمنآجزاءالكلمة.يفالعداة،اليقعخالفحولنطقالكلمة)
املكتوب )شكلها املسموع(والحولكتابتها اليقعخالفحولتوزيعهاشكلها (،كما

17النحوي)اسم،فعل،صفة،حرف(.املسألةالدقيقةهيمعىنالكلمة.

ر،شوشوغىأننلتفتالنظرإىلنظريةوألجلالفهمعمانسميهباملعىنأوالفائدة،ينب
موزاللغويةأبوعلماللغةاحلديث،وهىمانعرفهبالرموزاللغوية.ويرىهذااللغويالكبريأنالر

مدلول) ومها ودال)signifiedتنقسمإىلعنصرين، )signifierإال ىفاحلقيقة، وليساملدلول، .)
الفونيماتاللغوية من فليسإالاألصواتاملركبة الدال وأما الصوتية. املعىنللرموز أو املفهوم

 الصوتى تتألفمنالعنصر لغوية إنكلعالمة أخرى، فعبارة وهذاننفسها. املعىن. وعنصر
وبعبارةأخرى،18العنصران،ىفالعادة،يرجعانإىلمرجعمعنيوهوميثلعنصراخارجيالللغة.

املعىنهوعنصرمنالعناصرىفلفظمعنيأوباألدقإناملعىنهوقرينةىفاخلطاب.منمث
خمتلفافاملعىنخمتلفهناكقاعدةعامةىفعلمالداللةقالتأنهإذاكانالشكل)شكلاللفظ(

 كلمة مثل وذلك ayahأيضا. املعىن.bapakو ىف خمتلفتان وبالتاىل الشكل ىف خمتلفتان ومها ،
منالناس ،يرونأنلكلمة-حىتيومناهذا،منهمعلماءاللغة–بالرغممنذلك،فإنكثريا

ayahمعىنمتحدامعكلمةbapakالوالد.وهذاالرأي،وذلكألنكالمنالكلمتنيتدالنعلى
واملعلومة املعىن مفهوم بني يشوهون كانوا فقد العامة. القاعدة تلك إىل بالنسبة صحيح غري
ميثلقرينة كاناخلرب)املعلومة( بينما مناخلطاب، قرينة هو سبقبيانه، فاملعىن،كما )اخلرب(.

لوالد،ولكنمعنامهااليقدماننفساإلعالم،وهواbapakوayahخارجيةمناخلطاب.فكلمة
،حيثayah saya sakitيكونمستوياحذوكالنعلبالنعلالختالفشكلهما.فلننظرإىلمجلة

 bapakجيوزوضعكلمة بدالمنكلمة ،ayah ولكنbapak saya sakit،حىتأصبحتاجلملة: .
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.bapak presiden yang terhormat،بدالمنayah presiden yang terhormatالجيوزوضعشبهاجلملة
إناملعلومة الغرض. وهو آخر هناكأمر خارجيمناخلطاب، كوجود إىلاملعلومة فباإلضافة
والغرضأمرانخارجانمناخلطاب،إالأناملعلومةميثلشيئاخارجاخلطاببالنسبةإىلمرجع

بالنس الغرضيكونشيئاخارجيا بينما املتكلم، بةإىلاملتكلمأوخارجيأوشيءيتكلمعنه
شخصيتكلمعنه.فاملتكلميعربخطاباىفصورةاجلملةأوشبهاجلملة،ولكنغرضهاليتفق
معاملعىناخلارجيلذلكاخلطاب.إذاكنانرى،مثال،بائعابالتجزئةيعرضسلعتهأمامسائقأو

"وهبذهالعبارة،اليريد?koran, koran ركابالسيارة)وتعطلتالسيارةلكثرةالسيارات(بقوله:"
البائعأنيسأهلم،وإمنايعرضهلمسلعته.

وبعداملالحظةىفعددمناملصادر،جنداملصطلحاتالدالةعلىنوعاملعىنأومنطه.
نوعامناملعىن،وهىاملعىنالعاطفى25(،برتتيبأجبدي،1986علىسبيلاملثالعددباتدا)

وال واملعىن اإلشارى واملعىن ومعىن الشعورى واملعىن الوجودى واملعىن واملعىنgereflekterوصفى
واملعىن االرتصايف واملعىن الذهىن واملعىن اجملازى واملعىن النحوي واملعىن املقصود واملعىن الفكري

عىنالداليل،واملعىناملفهومىواملعىنالبنائيواملعىنواملعىنالواسعوالبيكتونالواملعىنالتناسيبوامل
املركزيواملعىناملرجعيواملعىناحملددواملعىناألسلويبواملعىناملوضوعي.

(،ىفتأليفهالذىكثرنقلهلدىالدارسنيىفعلمالداللة،فيفرقبني1978وأماليتش)
األسلويب واملعىن التلميحي املعىن أن إىل بالنظر وهذا املوضوعية. املعىن أمناط من أنواع سبعة

الرتابطيواملعىن املعىن ىفمنطأوسعوهو داخلة العاطفيواملعىناالنعكاسيواملعىناالرتصايف
(asosiatif.)

إنهمناملمكنتفريقأنواعاملعاوأوأمناطهااعتماداعلىعددمناالعتباراتووجهات
و ينقسمإىلاملعىنالداليلواملعىنالنحوي. كذلكميكنالنظر.فاملعىن،منحيثنوعالداللة

إىلاملعىناملرجعيواملعىنغرياملرجعي. أوعدمه تقسيماملعىنمنحيثوجودمرجعللفظما
إىلاملعىنالداليلواملعىن املعىن ميكنتقسيم عدمه، أو ىفلفظما الشعور حيثوجود ومن



باملعىناملعجميواملعىناالص نسميه هناكما إىلثبوتاملعىن، وبالنظر طالحيأوالتلميحي.
املعىنالعامواملعىناخلاص.وهناكوجهةالنظراألخرىتقسماملعاوإىلاملعىنالرتابطيواملعىن

19االرتصايفواملعىناالنعكاسيواملعىناالصطالحيوعريها.

 املعىناملعجمىواملعىنالنحوي .1
والكلمات(، )املفردات "املعجم" االسم من مشتقة صفة "املعجمي" لفظ إن

)وال بلفظ معروف املعجم من وإذاleksemوحدة معىن. هلا الىت الكلمة من وحدة وهو ،)
اعتربناأناملعجميساوىاملفردات،فكذلكتساوىاأللفاظبالكلمات.منمثميكنتعريف
املعىناملعجمىعلىأنههومعىنمعجميولفظي.فكالمآخر،يستطيعأنيقالبأناملعىن

لذىيناسبمرجعه،وهواملعىنالذىيناسبمعنتيجةاملالحظةمناملعجميهواملعىنا
املعىن إن املثال، سبيل وعلى اليومية. حياتنا واقع ىف املوجود املعىن أو اخلمسة احلواس
املعجميمنلفظ"الفأرة"هوحيوانقوارضوقديؤدىإىلظهورداءالتيفوذ.وأمااملعىن

مثالالنحويفهواملعىنالكائننتيجة والرتكيب. للعملياتالنحويةمثلوعمليةاملضاعفة
buku"ىفاللغةاإلندونيسيةيستخدمعمليةاملضاعفة،مثلالكلمةbanyakذلكأنمعىن"

الدالةعلىكتبكثرية.buku-bukuالدالةعلىكتابواحدوالكلمة
 املعىناملرجعيوغرياملرجعي .2

املرجعيناتجمنوجودمرجعخارجيلأللفاظإنالفرقبنياملعىناملرجعيوغري
وعدمه.إذاكانلللفظمرجع،وهوشيءخارجعناللغة،وهومايدلعليهذلكاللفظ،
معىنغري لفظله فهو مليكنلللفظأيمرجع، وإذا املعىنباملعىناملرجعي. يسمىهذا

 و ”meja“مرجعا،وهوبعضاألثاثاتالبيتيةاملعروفةب”meja”و”kursi“مرجعي.إنلكلمة
“kursi”" لفظ فإن العكس، وعلى .karena" و "tetapiينبغى حىت مرجعا، هلما ليس ،"

اعتبارمهاكلمتنيباملعىنغرياملرجعي.
 املعىنالداليلواملعىنالتلميحي .3
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ه"قيمةالشعور"،ومناملمكنأننقولأنكلمةماهلامعىنتلميحيإذاوجودفي
(،ىفاملنطقةالىتكانأكثرbabiإجيابياكانأوسلبيا.علىسبيلاملثال،كانلكلمةاخلنزير)

وهذا اإلسالم. نظر ىف وجنس حرام احليوان هذا ألن سلبية، داللة مسلمني، سكاهنا
باختالفاملناطقالىتكانأكثرسكاهناغرياملسلمنيمثلجزيرةباىل.

امل أووأما املفاهيمي واملعىن الدينوتاسيونال باملعىن معروف هو ما )أو الداليل عىن
الواقعية باملعلومات يتعلق الداليل واملعىن األخرى(. النظر وجهة من اإلدراكي املعىن

،فهمايتضمننفساملعىنالداليلوهوإنسانwanita وperempuanواملوضوعية،مثلكلمة
ىفسنالرشدوليسرجال.

 املعىناللفظىواملعىناالصطالحي .4
،tahananإنمعىنلفظمعنيمليكنواضحاإالبعداستخدامهىفاجلملة.فكلمة

وضعأحدىفالسجن. يدلعلىنتيجة يدلعلىأحددخلىفالسجنوقد قد مثال،
هذا وثبوت وجازم. ثابت معىن هلا فاملصطلحات عام، معىن ذات الكلمات وباختالف

وجزمهنتاجمنكوناملصطلحاتيتحدداستخدامهاىفنشاطأوعلممعينني.مناملعىن
مث،أصبحمعىناملصطلحاتثابتابدونحاجةإىلسياقالكالم.ومنأمثلةاملصطلحاتىف

،حيثيثبتمعناهللداللةعلىأحدوضعىفالسجنجلرميةtahananجمالالقانون،كلمة
واقعةمنه.

 واملعىنالرتابطياملعىناملفاهيمي .5
املعىناملفاهيميهواملعىناملناسبمبفهومهأواملعىنالذييناسبمعمرجعهاخلارجي

أواملعىناحلرمنأيترابطأوعالقة.
تلك بني العالقة بوجود ويتعلق كلمة ىف الكائن املعىن فهو الرتابطي املعىن وأما

تتعلقبكلمةطهرأوطهارة.melatiلمةالكلمةواملرجعخارجاللغة.ومنأمثلةذلكأنك
يتعلقبالشجاعة.merahوكلمة

 املعىنالتعبرييواملعىناملثلي .6



التعبرياالصطالحيهووحداتاللغة)كلمةأوشبهمجلةأومجلة(الىتالميكن
معرفةمعناهااعتماداعلىاملعىناملعجميمنعناصرهاأواملعىنالنحويمنتلكالوحدات.

،منحيثالنحو،kebimbangan وkesedihan وketakutanومنأمثلةذلكأنكلمة
ليسهلامعىنمثلذلك.kemaluanهلامعانكماهومذكورىفأصلالكلمة.ولكنكلمة

منمثفاملعىنالتعبرييهواملعاولوحداتاللغة)كلمةأوشبهمجلةأومجلة(البعيدةمن
املعىناملعجميأوالنحويلعناصرها.والميكنمعرفةاملعىنالتعبرييمنكلمةماإالبالعثور

ىفاملعاجم.
العال لوجود افرتاضها معاواألمثالفقدجيوز التعلقبنياملعىناملعجميأما أو قة

واملعىنالنحويللعناصراملكونةلتلكاألمثالباملعىناآلخرالذىلهعالقةهبا.علىسبيل
 يقالىفاملثل: بعدأخرى، وجدشخصانيتشاجرانمرة إذا  bagai anjing denganاملثال،

kucingبداواليئتلفانىفشيء..وكانالقطوالكلبىفواقعالتاريخحيواننييتعادانأ
 املعىناجملازي .7

 WJSجندهاىفاحلياةاليوميةوىفمعجماللغةاإلندونيسيةالعاملkiasanإنكلمة

Poerwadarmintaونرىأناملعىناجملازيهوعكساملعىناحلقيقي.منمث،كلعبارةلغوية.
 احلقيقي املعىن على التدل اجلملة( أو اجلملة شبه أو املعىن)كلمة أو املعجمى )املعىن

للداللةtamu yang tidak di undangاملفاهيميأواملعىنالداليل(يسمىباجملاز،كمثلعبارة
علىالسارق.

 (perlokusi(واملعىنالتأثريي)illokusi(واملعىناإلجنازي)lokusiاملعىنالقويل) .8
نسميهباملع ما ىفالبحثعناألفعالالكالمية ىناألسلويبواملعىناحلريفعرفنا

املعىناألسلويبفهواملعىنكماوردىفالعبارةأواملعىناحلريفأواملعىن واملعىنالتأثريي.أما
واملعىنالتأثرييهواملعىنالذى السامع. املعىنالذىيفهمه واملعىناألسلويبهو األصلي.

ل:"كمجمموعالثالثةىفاألربعة؟"إنيريدهاملتكلم.ومثالذلكأننسألإىلاملصورونقو
املعىنالقوىلمنهذهالعبارةإرادةاملتكلمأنيعرفجمموعالثالثةىفاألربعة.ولكنمعناها

سنتيمرت.وإذا3x4التأثريييدلعلىأناملتكلميريدمعرفةالسعرلطباعةالصورةباحلجم



سبمعماللسائلمناملعىنالتأثرييكانللسامع،وهوصاحبالطباعة،معىنإجنازييتنا
فمناجلليأنهسيجيب،مثال،بقوله:ألفانأوثالثةآالف.ولكنإذاكانمعناهاإلجنازي
يتناسبمعاملعىنالقوىلمنتلكالعبارة)ثالثةىفأربعة(،فمنالطبيعيأنجييببقوله:اثنا

عشر،الغري.
ضمناواحدمنهماالنوعاملعىنيفهذاالبحث.ألنمنالثامنأنواعاملعىن،معىناجملازي

منمث،كلعبارةلغوية)كلمةأوشبهاجلملة،عكساملعىناحلقيقييفاملعىناجملازييبحث
أواجلملة(التدلعلىاملعىناحلقيقي)املعىناملعجمىأواملعىناملفاهيميأواملعىنالداليل(

.يسمىباجملاز
املعىنيفقصيدةالربدة.يفقصيدةالربدةكثريةاملعىناجملازي.ويفهذاالبحثيبحث

كاتبهالناسيعىنإمامأبوالبوصريى.مثليفالبيتاألول
أمنتذكرجرينبذىسلم#مزجتدمعاجرىمنمقلةبدم

   الدال:دمعا

   املدلول:دم

من األول البيت يف بل املصيبة، أصيب إال الدام ليس دمع اخلد يف قطرة اليت عدة : املعىن
مزْجَتدمعاَجَرىمنمقلٍةبررردم قصيدةالربدةتكتب

 البوصيرى وقصيدة البردة:  رابعةالمبحث ال

مغريباألصل، ، مصريالنشأة الصنهاجي، بنمحاد بنسعيد اهللحممد أيبعبد
. 20هر840هر،وقدتويفسنة696الطريقة،تويفسنةشاذيل

إىل أخرى وتارة منها، أمه ألن مبصر( سويف بين أعمال بوصري)من إىل تارة ينسب
بوصريي فهو نسبإىلأمه فإذا وهلذا دالصأوبوصري. قرية استوطنوا لكنآباءه صنهاجة،
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 نسبة وله فهودالصيالنسب، نسبإىلأبيه وإذا الدالصرييالنسب، معا منهما ثالثةمركبة
21لكنهاشتهربالبوصريي.

واختلفاملؤرخانابنتغريبرديواملقريزييفاسمالبلدةاليتولدفيهاالبوصريي.فقد
رأيابنتغريبرديأنمولدهكانببهشيممنأعمالالبهنسا،ورأىاملقريزيأنهولدبناحية

هكما207208610يومالثالثاءأولشوالسنةدالص،ولكنهماانفقاعلىأنهولديف
 وتبعهيفذلكصاحبشذراتالذهبوابنحجراهلشمي.208رأىاملقريزي.ويفسنة

وهياصطالحا22الربدةلغةثوبخمططويقالكساءمنالصوفاألسودويلتحقبه.
ىوسيدملانظمهذهمنإسمالقصيدةالطويلةاليتنظمهاالشيخاملشهورإمسهاإلمامالبوصري

اليستطيعأنيعاجله،ويفذالكالوقتكاد24وكانكلمعاجل23القصيدةألنهمصاببفاجل،
يبأسالبوصريىمنالنفسهففكرأنيضعقصيدةطويلةيفمدحخريالربيةفيستشفعهباإىلاهلل

25تعاىلأنيعافيه.

صلاهللعليه)حممدالنيبمدحيفالقصائدقصيدةالربدةيفمدحخريالربية،أحدأشهر
.وسلم( قصائد وأعجب أفضل من القصيدة هذه أن على الباحثني معظم أمجع املديحوقد

.ملتكنأفضلها،حىتقيل:إهناأشهرقصيدةمدحيفالشعرالعريببنيالعامةواخلاصةإنالنبوي
وقدانتشرتهذهالقصيدةانتشارًاواسًعايفالبالداإلسالمية،يقرأهابعضاملسلمونيفمعظم

،أوجمالسالصالةالربدةالشريفةمجالسمجعة.وأقامواهلاجمالسعرفتبربالداإلسالمكلليلة
 26.علىالنيب

                                                           
 ة.دارالكتبالعلمي.البوصرييشاعراملدنجالنبويةوعلمهاجنبعطويعلى21

(.ص:1986لويسمألوف،املنجديفاللغةواإلعالم،)داراملشرق،2233
penyakit lumpuh separuh (struk)الفاجل:23
 dokterاملعاجل:24
.2البوصريى،حاشيةالباجورىعلىمنتالربدة،ص.25

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=26(صرييقصيدة_الربدة_)البو&oldid=16642652 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A9_%28%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A%29&oldid=16642652
https://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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9


الدارسون تشملأقسمقصيدةالربدةلألمامالبوصرييعشرةأجزاءرئيسة،وقدقسمها
لمايلىمنموضوعات:إىلفصولأساسيةتناو

 21-1يفوالشكوىالغرام .1
مزْجَتدمعاَجَرىمنمقلٍةبررردم أمْنتذكرجرياٍنبذىسررررلٍم.1
الريُحم ْنتلقاء كاظمرررٍة.2 وأَومضالربقيفالظَّْلماء منإ ضرم أَْمهبَّت 
استفقيهررررم ومالقلبكإنقلتفمالعينيكإنقلتاْكُففامَهَتررا.3
مابنيمنسجممنهومْضطَّرررررررم أحيسبالصُبأنراحلبمنكترررٌم.4
والَعلررررم لوالاهلوىملترقدمعاًعلىطرلٍل.5 والأرْقَتلذكرالبان 
بهعليكعدولالدمعوالسررررقم فكيفتنكرحباًبعدماشررهدْت.6
مثلالبهارعلىخديكوالعنررررم وأثبتالوجُدخطَّْيعربٍةوضررىًن.7
واحلبيعرتضاللذاتباأللررررم نعْمسرىطيُفمْنأهوىفأرقرين.8
مينإليكولوأنصفتملتلررررم ياالئمييفاهلوىالعذريمعذرة.9

رِّيمبسرررررترٍت.10 َالس  والدائيمبنحسررررم عنالوشاةَعدْتَكحايل 
إناحملبعنالعذاليفصررمم حمْضتينالنصحلكنلستأسررمعُه.11
والشيُبأبعُديفنصحعنالتهررم إواهتمتنصيَحالشيبيفعَذٍل.12
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.واهلررررم منجهلهابنذيرالشيبفإنَّأَماريتبالسوء ماأتعظرررْت.13
ضيٍفأملربرأسيغرَيحمتشرررموالأعدرْتمنالفعلاجلميلقررى.14
كتمُتسراًبدايلمنهبالكتررم لوكنُتأعلمأينماأوقررررُه.15
باللُُّجررررم مْنيلبردِّمجاٍحمنغوايتهرررا.16 كمايُردُّمجاُحاخليل 
.إنَّالطعاميقويشهوَةالنَّهرررم فالترْمباملعاصيكسَرشهوهترررا.17
على.18 وإنتفطمُهينفطررم والنفُسكالطفلإنتُرْهملُهشبَّ حبالرضاع 



رم فاصرْفهواهاوحاذرأنتُرَوليَررُه.19 أوَيص  ُيْصم  إناهلوىماتوىلَّ
سررائمٌة.20 م وراعهاوهييفاألعمال  املرعىفالُتس  وإْنهياستحلت 
مرنحيثمليدر أنَّالسمىفالدسرم كْمحسنْتلذًةللمرء قاتلررًة.21
فربخممصةشرمنالتخمواحشالدسائسمنجوعومنشبع.22
الندممناحملارموالزممحيةواستفرغالدمعمنعنيقدامتألت .23
وإنمهاحمضاكالنصحفاهتموخالفالنفسوالشيطانواعصهما24
فأنتتعرفكيداخلصمواحلكموالتطعمنهماخصماوالحكما25
لقدنسبُتبهنساًللذيُعقرررررُم أستغفُراهللمنقوٍلبالعمررررٍل26
قوىللكاستقرم ومااسرتقمُتفماأْمرُتكاخلرَيلكْنماائتمْرُتبره27
وملأصلِّسوىفرٍضوملاصررررم والتزودُتقبلاملوتنافلرررًة28
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اشتكْتقدماهالضَرمنورم ظلمُتسنََّةمْنأحياالظالمإلرررى 29 إن 
األدم حتتاحلجارةكْشحاًمرتفوشدَّمنسغٍبأحشاءهوطررروى 30
عننفسهفأراهاأمياشررررمم وراودْتهاجلباُلالشُممنذهررٍب 31
إنَّالضرورةالتعدوعلىالع َصم وأكدْتزهدهفيهاضرورتُررره 32
الدنيامنالعردم وكيفتدعوإىلالدنياضرورُةمْن33 .لوالهملُُتْرج 
والفريقنيمنُعْربومْنعجررم حممدسيدالكوننيوالثقليررررن34
المنهوالنعررررم نبينااآلمُرالناهيفالأحررررٌد35 يفقول  أبرَّ
.لكلهوٍلمناألهوالمقتحرررم هواحلبيبالذيترجىشفاعرته36
مستمسكونحببٍلغريمنفصرررم دعاإىلاهللفاملستمسكونبرره37
ومليدانوهيفعلٍموالكررررم ويفُخلرٍُقفاقالنبينييفَخلٍق38
غرفاًمنالبحرأورشفاًمنالدي وكلهممنرسولاهللملتمرررٌس39



مننقطةالعلمأومنشكلةاحلكم وواقفونلديهعندحدهررررم40
مثاصطفاهحبيباًبارُئالنسرررم فهوالذيمتمعناهوصورترره41
فجوهراحلسنفيهغريمنقسرررم منزٌهعنشريٍكيفحماسرررنه42
واحكممباشئتمدحاًفيهواحتكمدْعماادعْتُهالنصارىيفنبيهم43
وانسبإىلقدرهماشئتمنعظم وانسبإىلذاتهماشئتمنشرف44
حدٌّفيعربعنهناطٌقبفررررررم فإنفضلرسولاهللليسلرررره 45
أحياامسُهحنييدعىدارَسالرمم لوناسبتقدرَهآياتُهعظمرررراً 46
حرصاًعلينافلمنْرتْبوملهنرررم ملميتحنامباتعياالعقوُلبررره 47
يفالقربوالبعدفيهغريُمْنفحرم أعياالورىفهُممعناهفليسيُرى 48
وُتكلُّالطرَفمنأَمرررم صغريةًكالشمستظهرللعيننيمنبُعرٍد 49
قوٌمنياٌمتسلواعنهباحلُلُررررررم وكيفيُْدر ُكيفالدنياحقيقترَه 50
فيهأنهبشررررررٌر 51 اهللكلهررررررم فمبلغالعلم  وأنهخرُيخلق 
فإمنااتصلْتمننورههبررررم وكُلآٍيأتىالرسلالكرامهبا 52
يُْظه رَنأنواَرهاللناسيفالظُلرم فإنهمشُسفضٍلهمكواكُبهررا 53
باحلسنمشتمٍلبالبشرمتَّسرررررم أكرْمخبَْلقنيبرزانهُخلرُرررٌق 54
َم كالزهريفترٍفوالبدريفشرٍف 55 والبحريفكرٍموالدهريفمه 
اهويفحشرم يفعسكٍرحنيتلقكانهوهوفرٌدمنجاللترررره 56
منمْعد يَنمنطٍقمنهوُمْبَتسررمكأمنااللؤلؤاملكنونىفصدٍف 57
طوىبملنتشٍقمنهوملتثرررررمالطيَبيعدُلتُرباًضمأعُظَمرررُه 58

 
 
 

 69-59يفمولدهعليهالصالةوالسالم .4



ياطيَبمبتدٍأمنهوخمتتررررم أبانمولُدهعنطيبعنصررره 59
قدأُْنذ رواحبلولالبْؤسوالنقرم يوٌمتفرَّسفيهالفرسأهنررررُم 60
أصحابكسرىغريملتئرم وباتإيوانكسرىوهومنصدٌع 61 كشمل 
منأسرٍف 62 عليهوالنهُرساهيالعني منسدم والنارخامدُةاألنفاس 
حنيظمرريوُردَّوارُدهابالغيظوساَءساوةأْنغاضتحبريهُتررا63
حْزناًوباملاءمابالنارمنَضرررم كأنربالنارماباملاءمنبررررلل64
واحلقيظهُرمنمعىًنومنَكل رم واجلُنهتتُفواألنوارساطعررٌة65
ُتسمْعوبارقُةاإلنذارملُتشررررَم َعُمواوصمُّوافإعالُنالبشائرلررم66ْ
نُرُهْم67 بأنديَنهماملعوجَّمليقرررررم منبعدماأخرباألقواَمكاه 
منقضرٍةوفقمايفاألرضمنصنم وبعدماعاينوايفاألفقمنُشُهب68
منالشياطنييقفوإثرُمنرررهزم حىتغداعنطريقالوحيمنهزٌم69
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أوعسكٌرباحَلَصىمنراحتيهرُم ي كأهنمهرباًأبطاُلأبرهررررررٍة70
نبَذاملسبِّحمنأحشاء ملتقررررم نبذاًبهبعدتسبيٍحببطنهمرررررا71
متشىإليهعلىساٍقبالقرررردم جاءْتلدعوتهاألشجاُرسررراجدًة72
اَسَطرْتسطراًملاكتررربْت73 اخلطِّيفاللرَقرم كأمنَّ فروُعهامنبديع 
سارسائرررررًة74 وطيٍسللهجريَحررررم يمثَلالغمامةأوَّ تقيهحرَّ
منقلبهنسبًةمربورةالقسررررم أقسْمُتبالقمراملنشقإنرلررره75
وكُلطرٍفمنالكفارعنهعرميوماحوىالغارمنخريومنكرٍم76
يُقمليَر ما77 وهميقولونمابالغرارمررنأرم فالصِّْدُقيفالغاروالصِّدِّ
خريالربيةملتنُسجوملحتُررررم ظنوااحلماموظنواالعنكبوتعلى78
منالدروعوعنعاٍلمناألطرُم وقايُةاهللأغنْتعنمضاعفرررٍة79



ونلُتجواراًمنهملُيَضررررم إالماسامىنالدهُرضيماًواستجرُتبه80
إالاستلمتالندىمنخريمستلم والالتمسُتغىنالدارينمنيده81
لرره82 العينانمليَرنَرررمالتُنكر الوحَيمنرؤياُهإنر قلباًإذانامت 
فليسيُنكُرفيهحاُلحُمتلررررم ذاكحنيبلوٍغمننبوتررررهف83
والنيبٌّعلىغيٍبمبتهرررررم تباركاهللماوحٌيمبكتسرَررٍب84

 
 101-85يفشرفالقرآنومدحه .6

باًباللمسراحتُره85 وأطلقْتأرباًمنربقةاللمرررم كمأبرأتوص 
السنَةالشهباءدعوترُرره 86 حىتحكْتغررًةيفاألعصرالُدُهم وأحيت 
ْلُت 87 َسْيٌبمناليمِّأوسيٌلمنالَعرر م البطاَحهبرابعارٍضجادأوخ 
 ظُهورَنار الق رَىليالعلىَعَلم  َدعن يَوَوصف َيآياتٍلهظَهَرت88ْ

 وليسَينُقُصَقدرَاغريَُمنَتظ م  فالدُّرُيزداُدُحسناَوْهَوُمنَتظ م89ُ

ملد حي اىل90  مافيهم نَكَرم األخالق والشَِّيم  فَماَتطَاُوآُلماال 

َنالرمحن ُمحَدثَة91ٌ َفةُاملوصوف بالق َدم  آياحُتَقم  قدميٌَةص 
ُنا92 َعاد وَعنعاٍدوَعنا َرم  ملَتقرَت نبزمانٍَوْهَيُتخرب 

َ
 َعن امل

زَة93ٍ َنالنَّبييَنا ذجاَءْتوَلمَتُدم  داَمْتلديناففاقَرْتُكلَُّمعج   م 

َكم  حُمَكََّماتٌفماتُبق يَنم نُشَبه94ٍ َقاٍقوماتَبغ يَنم نح  لذيش 
 أَعَدىاألعاد ياليهاُملق َيالسََّلم  ماُحور بَتَقطُّاالعاَدم نَحَرب95ٍ

َها96  َردَّالَغُيور َيَداجلان يَعناحلَُرم  َردَّْتبالَغتُرَهاَدعوىُمعار ض 

البحر فيَمَدد97ٍ وَفوَقَجوَهر ه فياحُلسن والق َيم هلاَمَعاٍنَكمْوج 
 والُتَساُمعلىاال كثار بالسََّأم  هاتُرَعدُّوالحُتَصىعجائ بُالف98َ

م  قَررَّتْرَبهاعيُنقار يهافُقلتُله99 للهفاعَتص   لقدَظف رتَبَحْبال 

أطفأتحرلظىمنوردهاالشيمإنتتلهاخيفةمنحرنارلظى 100



ااحلوُضَتبَيضُّالُوُجوهب ه  101 َنالُعَصاة وَقدجاُؤوهكاحُلَمم  كأهنَّ  م 
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َعَدَلة102 لميَرُقم وكالصِّراط وكامليزامن  فالق سُطم نغري َهافيالناس 
 جتاُهالَوْهَوعينُاحلاذ ق الَفه م  الَتعَجبَرْنل َحُسوٍدراَحيُنك رَُها103

نَرَمد104ٍ م   ويُنك رُالَفَمطعَماملاء م نَسَقم  قدتُنك رُالعيُنَضْوَءالشمس 

 سعَياوَفوَقُمُتون األَيْرُنق الرُُّسم ياخريََمنَيمََّمالعاُفوَنساَحَته105ُ
ومنهوالنعمةالعظمىملغتنمومنهواأليةالكربىملعترب 106
َنالظَُّلم َسرَيَتم نَحَرٍمليالالىَحَرم 107  كماَسرَىالَبدرُفيدامٍج 
 م نقابَقوَسْين لمُتدرَْكوَلمتُرَرم وب تَّرتقَىالىأنن لَتَمنز َلة108
َمْتَكجميُعاألنبياء هبا109  والرُّْسل تقدميَمخدوٍمعلىَخَدم وَقدَّ
َبالَعَلم وأنَتَتخرَت قُالسبَعالطَِّباقَبهم110  فيَموك ٍبُكنَتفيهصاح 
سَتب ق111ٍ

ُ
نُروِّوالَمرقىلُمسَتن م حتىاذاملتَدْعَشْأَوامل َنالدُّ  م 

فَرد الَعَلم َخَفْضَتُكلََّمَقاٍمباالضاَفة ا ذ112
ُ
 نُود يَتبالرَّفع مثاَلمل

ُسَترت  113 ُكَتت م كيماتَرُفوزَب َوْصأٍلميِّ رأميِّ  َعن الُعيونوس 
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 وُجْزَتُكلََّمَقاٍمغريَُمزَدَحم َفُحزَتُكلََّفَخارٍغريَُمشتَرَرك114ٍ
نن َعم وَجلَّم قَدارُماُولِّيَتم نرَُتب115ٍ  وَعزَّا دراُكماأُول يَتم 
ا نَّلنا116 َنالع َنايَة رُكَناغريَمنَهد م ُبشرَىلناَمعَشرَاالسالم   م 
الرُّْسل ُكنَّاأكَرَماألَُمم ملَّاَدَعىاهلُداعينالطاَعت ه 117  بأكرم 
َنالَغَنم راَعْتقلوبَالع َداأنباءُب عثَت ه 118 ُغْفالم  َكَنبَأٍةَأْجَفَلترْ



حتىَحَكْوابالَقَناحَلَماعلىَوَضم مازالَيلقامُهُفيُكلُِّمعتَرَركٍ 119
أشالَءشالَْتَمَعالُعقبان والرََّخم َودُّواالف رَاَرفكاُدوايَغب طُونَبه 120
تَرَها 121 ياللياليوالَيدُرونَع دَّ نليال ياأُلشُهر احلُرُم مَتض  ماملَتُكنم 
ٌفَحلَّساَحتَرُهم 122 يُنَضيرْ َاالدِّ الع َداَقر م كأمنَّ بُكلَِّقْرٍمالىَلحم 
َةٍ 123 يرميبَمومٍجناألبطال ملَتط م جَيُرُّحبَرمخيٍسَفوَقساحب 
بٍ 124 ٍلللُكفر ُمصطَل م م نُكلِّمنَتد بٍللهُمحَتس  َيسطُومبُسَتأص 
َوْهَيبهم 125 م حتىَغَدمتْ لَّةُاالسالم  نَبعد ُغربَت َهاموصوَلةالرَّح  م 
وخري بَعٍلفلمتَرْيَتْموملَتئ م َمكفوَلةأبَدامنهمب َخري َأب 126
ماذاَلق يمنهمفيُكلُِّمصَطَدم مُهُاجلبالَُفَسْلعنُهمُمَصاد َمُهم 127
َناَوَسْلَبْدرَاَوَسأْلُُحَدا 128 َنالَوَخم َوَسْلُحنَريرْ ُفصوحُلَْتٍفَلهمأدهىم 
ُحمرَابعدماَوَرَدتْ 129 صد ر يالب يض 

ُ
نالِّلَمم امل َنالع َداُكلَُّمْسَودم  م 

م والكات بيَنب ُسمر اخَلطِّماتَررََكتْ 130 سٍمغريَُمنَعج  أقالمُهْمَحْرَفج 
يَمىُتَميرِّزُُهم 131 لهمس  والَوْرُدميتازُبالسِّيَمىَعن السََّلم شاك يالسالح 
بُالزَّهَرفياألكمام ُكلََّكم يهُتد ياليَكرياُحالنَّصر َنْشَرُهمُ 132 فَتحس 
م نَشدَّة احَلْزم الم نشدَّة احلُزُم كأنرَُّهمفيظُهور اخلَْيل َنْبتُررُبَا 133
ه مَفَرقَا 134 فماتُرَفرِّقُبينالبَرْهم والبُرَهم طارَْتقلوبُالع َدام نبأس 
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لله ُنصرَتُهُ 135 ا نتَرْلَقُهاأُلْسُدفيآجام َهاجتَ م وَمنَتُكنربسوال 
رٍ 136 نَول يغريَمنَتص  م ولَنرَتىم  نَعُدوغريَُمنَعج  هب  والم 
لَّت ه  137 ْرز م  ُمَّتَرُهفيح  كاللْيث َحلََّمَعاألشبال ف يَأَجم َأَحألَّ
لَْتَكل َماتُاهلم نَجَدلٍ 138 م َكمَجدَّ فيهوكمَخَصَمالرُبهامنُ نَخص 
فياجلاهلية والتأديَبفياليُُتم كفاَكبالعلم فياألُمِّيُِّمعَجزَة 139



ُذنوبَرُعْمرَمَضىفيالشِّعر واخل َدم خَدْمتُرُهبمدحٍيأسَتق يل ب ه  140
َماَهْدميٌ َنالنرََّعم ا ذقَرلََّدان َيماُُتَشىعواق ُبهُ 141 كأننيب ه 
َحَصلتُاالعلىاآلثام والنََّدم َأَطعتُرَغيَّالصَِّبافياحلالَتَرْين وما 142
َا 143 يَنبالدنياوملَتُسم فياَخَسارََةنَرْفٍسفيت َجاَرهت  َلمَتشرَت الدِّ
ل ه  144 المنهبعاج  ُنفيبَرْيٍعوفيَسَلم وَمنَيب ْعآج  ب يَنلهالَغبرْ
َنالنَّب يِّوالَحبل يبُمنَصر م ا ْنآت َذنْرَبافماَعهد يبُمنَتق ضٍ 145 م 
َمم فا نَّليذ مَّةمنهبَتسم َييت  146 حُممََّداوُهَوأوفَىاخللق بالذِّ
َذاب َيد ي 147  َفْضالواالفَرُقْليازَلَّةالَقَدم ا نْلميُكنفيَمَعاد يآخ 
يَمَكار َمهُ 148 َعاجلارُمنهغرَيحُمتَرَرم حاشاُهأنْرَيْحر َمالرَّاج  أويَرج 
يخريَُملَتز م وُمنُذأَلَزْمتُأفَكار ميََدائ َحهُ 149 وَجْدتُرُهلَخالص 
ا نَّاحلََيايُرْنب تُاألزهاَرفياأَلَكم ولَنيَرُفوتَالغ َنىمنهَيَداَتر َبتْ 150
َيَدازَُهرْيٍمباأثَنىعلىَهر م وَلمُأر ْدَزهرََةالدنياالتياقَتَطَفتْ 151

 

 160-147فياملناجاةوعرضاحلاجات153 .10

َذاب َيد ي 147  َفْضالواالفَرُقْليازَلَّةالَقَدم ا نْلميُكنفيَمَعاد يآخ 
يَمَكار َمهُ 148 َعاجلارُمنهغرَيحُمتَرَرم حاشاُهأنْرَيْحر َمالرَّاج  أويَرج 
يخريَُملَتز م وُمنُذأَلَزْمتُأفَكار ميََدائ َحهُ 149 وَجْدتُرُهلَخالص 
ا نَّاحلََيايُرْنب تُاألزهاَرفياأَلَكم ولَنيَرُفوتَالغ َنىمنهَيَداَتر َبتْ 150
َيَدازَُهرْيٍمباأثَنىعلىَهر م وَلمُأر ْدَزهرََةالدنياالتياقَتَطَفتْ 151
حلاد ث الَعم م ياأكَرَماخللق ماليَمنألوُذبه 152 َواَكع نَدُحلوال  س 
يَقرسواَلهل جاُهَكيب 153 اذاالكرميَُتَجلَّىبامس ُمنَتق م ولَنَيض 
ومنعلومكعلماللوحوالقلمفإنمنجودكالدنياوضرهتا 154



ا نَّالَكَبائ َرفيالُغفرَان كالَّلَمم يانَرْفُسالَتقَنط يم نزَلٍَّةَعُظَمتْ 155
ُمَها 156 تَأت يعلىَحَسب الع صَيان فيالق َسم لَعلََّرمَحَةرَبِّيحينَرَيقس 
َساب يغريَُمنَخر م يارَبِّواجَعْلرجائ يغريَُمنَعك سٍ 157 َلَدْيَكواجعْلح 
ارَين ا نرََّلهُ 158 َصربَاَمَتىَتدُعُهاألهوالُينَهز م والطُْفبَعبد َكفيالدَّ
موائَذنْل ُسْحب صالٍةمنكدائ َمةٍ 159 َهلوُمنَسج  علىالنب يِّب ُمنرْ
أهاُللترَُّقىوالنرََّقىواحل ْلم والَكَرم واآلل والصَّحب ُثمَّالتَّاب ع ينَرَفُهمْ 160

 




