
 رابعالفصل ال
 من الرموز و معانيها في قصيدة البردة إلمام البوصيرى عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 

، ةوجوده الرموز و معانيهاالباحث بعد أن حبثت الباحثة يف قصيدة الربدة إلمام البوصريى وجدت         
 :فهي كما يلي

 الرموز والمعنى في قصيدة البردةالمعرف 

 1الذي عرض به شيئ أخر غريه. -لون وعشارة وصيغة رياضية  -هو كل شيئ الرموز
 صيفة كما تشاء.X=Yإعتقد شوشور بني الدال و املدلول، 

 ال يستطيع فراق املدلول من الرموز. الدال و املدلول الشكل الرموز.
شكلها  املعىن هو آدق جزء من آجزاء الكلمة. يف العداة، ال يقع خالف حول نطق الكلمة )  

املسموع ( وال حول كتابتها ) شكلها املكتوب (، كما ال يقع خالف حول توزيعها النحوي ) اسم، 
 2فعل، صفة، حرف (. املسألة الدقيقة هي معىن الكلمة.

بيت من الشعر  82يف البحث التكميلي اليت لتدقيق يعين قصيدة الربدة آلمام البوصريى تتكون   
و هذا البحث  معلومات بالرمو و املعىن احلقيقي و املعىن اجملازي. السابعاصري  و الذي كان اخلامس عن

يبحث الرموز و معانيها يف قصيدة الربدة يف عنصر الواحد والثاين يعين يف  احلب الرسول والتحذير من 
 اهلوى.

أمْن تذكر جرياٍن بذى ســــلٍم مزْجَت دمعا َجَرى من مقلٍة بـــدم  . 1  

من الدال و املدلول. األوىل الرموزكان البيت   

  الدال : دمعا
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  املدلول : دم

املعىن : عدة اليت قطرة يف اخلد دمع ليس الدام إال أصيب املصيبة، بل يف البيت األول من قصيدة 
مزْجَت دمعا َجَرى من مقلٍة بـــدم  الربدة تكتب   

يف الظَّْلماء  من إ ضـم  أَْم هبَّت  الريُح م ْن تلقاء  كاظمـــٍة وأَومض الربق  .2  

من الدال و املدلول. كان البيت الثالث الرموز  

 الدال : الربق

 املدلول : أومض

الربق اخلطف عمل أن اخلطف ضوضأ يف ألذن، و أمض جمانس النور. مث يف البيت املعىن : عدة 
.وَأومض الربق يف الظَّْلماء  من إ ضـم  الثاين من قصيدة الربدة تكتب   

لعينيك إن قلت اْكُففا ََهَتــا وما لقلبك إن قلت استفق يهــــم  فما . 3  

 الدال : قلب

 املدلول : يهم

يف العادة الكلمة يهم يستعمل للعاطفة أو للناس. إذن قلب غري يهم فقد. بل يف هذا البيت املعىن : 
وما لقلبك إن قلت استفق يهــــم  من قصيدة الربدة تكتب   

ب منكتـــٌم ما بني منسجم منه ومْضطَـّـــــرم  أحيسب الصُب أّن احل. 4  

من الدال و املدلول. كان ثالث البيت الرابيع الرموز  

 الدال : الصب

 املدلول : احلب



املعىن : يف العادة الكلمة خمبؤ يستعمل للناس، وحب جمانس بسعادة. مث يف البيت الربيع من قصيدة 
.أحيسب الصُب أّن احلب منكتـــمٌ الربدة تكتب   

املاء عنيالدال :   

منسجماملدلول :   

املعىن : الكلمة قطر مبعىن إنبثق، رش، سكب. وعدة اليت قطر ليس الدمع ولكن املاء، مثل املاء 
.بني منسجم منه ومْضطَـّـــــرم  الذي قطر يف الدلو. بل يف البيت الرابع من قصيدة الربدة تكتب   

القلبالدال :   

مضطرماملدلول :  

املعىن : يف العادة الكلمة مضطرم يستعمل للماء ليس القلب. بل يف هذا البيت من قصيدة الربدة 
.ما بني منسجم منه ومْضطَـّـــــرمتكتب   

لوال اهلوى مل ترق دمعاً على طـلٍل وال أرْقَت لذكر البان  والَعلــــم  . 5  

من الدال و املدلول. كان البيت اخلامس الرموز  

 الدال : دمعا

 املدلول : طلل

املعىن: البكاء مبعىن عبارة العاطفة حزن )ندم، خيبة األمل(. أحدما الذي البكاء حلب، فهم متلك 
لوال اهلوى مل ترق دمعاً على مسألة، وهم البكاء لناس. مث يف البيت اخلامس من قصيدة الربدة تكتب 

.طـللٍ   

والســــقم  فكيف تنكر حباً بعد ما شــهدْت به عليك عدول الدمع . 6  

من الدال و املدلول. كان البيت السادس الرموز  



 الدال : الدمع والسقم

 املدلول : حبا

فكيف املعىن : أحدما الذي هام جمانس بسعادة. مث يف البيت السادس من قصيدة الربدة تكتب 
 تنكر حباً بعد ما شــهدْت به عليك عدول الدمع والســــقم  

ٍة وضــىًن مثل البهار على خديك والعنــــم  وأثبت الوجُد خطَّْي عرب . 7  

من الدال و املدلول. كان البيت السابع الرموز  

 الدال : أثبت

 املدلول : خطَّْي عربٍة وضــىنً 

املعىن : عدة أحدما الذي حزن بسهل قطرة العني ليس اخلط. إذا يف البيت السابع من قصيدة الربدة 
 تكتب أثبت الوجد خطي عربة وضىن 

نعْم سرى طيُف مْن أهوى فأرقـين واحلب يعرتض اللذات باأللــــم  . 8  

من الدال و املدلول. كان البيت الثامن الرموز  

 الدال : احلب

 املدلول : اللذات

املعىن : عدة احلب جمانس بسعادة، وتستعمل الكلمة نعمة لطعام ليس احلب. بل يف البيت الثامن 
اللذات باأللــــم  واحلب يعرتض من قصيدة الربدة تكتب   

يا الئمي يف اهلوى العذري معذرة مين إليك ولو أنصفت مل تلــــم  . 9  

من الدال و املدلول. كان البيت التاسع الرموز  



 الدال : الئمي

 املدلول : اهلوى

املعىن : اهلجا مبعىن شتم، عيب. إذا الشتام هو شخص الذي اهلجا، وتستعمل الكلمة الشتام 
أحب ليس حب. حب جمانس بسعادة. مث يف البيت التاسع من قصيدة الربدة ألحدما الذي ال 

يا الئمي يف اهلوى العذري معذرةتكتب   

إىن اهتمت نصيَح الشيب يف عَذٍل والشيُب أبعُد يف نصح عن التهــم  . 10  

من الدال و املدلول. كان البيت الثاين عشر الرموز   

   الدال : نصيح

 املدلول : عذل
املعىن : يف العادة العمل عذل يستعمل لناس ليس اجلماد، اليستطيع اجلماد فعل الشيئ بال الناس. 

 . إىن اهتمت نصيَح الشيب يف عَذلٍ مث يف هذا البيت الثاين عشر من قصيدة الربدة تكتب 
 الدال : نصح
 املدلول : هنم

فعل الشيئ بال الناس. مث يف البيت املعىن : الكلمة نذير جمانس ناس ليس اجلماد. اليستطيع اجلماد 
 .والشيُب أبعُد يف نصح عن التهــم  الثاين عشر من قصيدة الربدة تكتب 

 فإنَّ أَماريت بالسوء  ما أتعظـــْت من جهلها بنذير الشيب واهلـــرم   .1
 من الدال و املدلول. كان البيت الثالث عشر الرموز

 أَماريت الدال : 
 املدلول : السوء



املعىن : الكلمة السوء مبعىن صعب أن يفهم، صعب أن أدرك الشيئ. ذلك عرب هو استعمل أن 
فإنَّ أَماريت بالسوء  ما العمل الناس ليس اهلوى. مث يف البيت الثالث عشر من قصيدة الربدة تكتب 

 .أتعظـــتْ 
 وال أعّدْت من الفعل اجلميل قـرى ضيٍف أملّ برأسي غرَي حمتشـــم .2

 من الدال و املدلول. الرايع عشر الرموزكان البيت 
 الفعل اجلميلالدال : 

 املدلول : ضيف
بمعىن قبض اجليئة وقدم الطعام وغري ذلك لطيف ليس لطعام. مث يف البيت الرابع املعىن : الكلمة قرى

 .اجلميل قـرىعشر من قصيدة الربدة تكتب وال أعدت من الفعل 
 الدال : أمل برأسي
 شماملدلول : غري حمت

ف بالعدة، ميلك عيب احلياء مبعىن هني، اللئيم وغري ذلك ألن كت وال صديق، خل املعىن : الكلمة
احلياء ميلك عقل يعين الناس ليس جلماد. مث يف البيت الرابع عشر من قصيدة  والناقص. أي الكلمة

 .ضيٍف أملّ برأسي غرَي حمتشـــمالربدة تكتب 
 كتمُت سراً بدا يل منه بالكتــم  لو كنُت أعلم أين ما أوقـــرُه   .3

 من الدال و املدلول. كان البيت اخلامس عشر الرموز
 شيبالدال : 

 املدلول : ضيف
املعىن : الضيف هو شخص الذي زار إىل املكان شخص أخر. أي الكلمة الضيف لناس ليس    

 .أوقـــرُهلو كنُت أعلم أين ما جلماد. مث يف البيت اخلامس عشر من قصيدة الربدة تكتب 
 الدال : سرا بدا 

 املدلول : الكتم



املعىن : الكلمة إختبأ له معىن اخلبيئ لغري عرف شخص أخر. إذا الطأل هو الدهن لون ليصنع اجللد 
صار ملاع. ويف العادة الكلمة إختبأ يستعمل لناس ليس جلماد. مث يف البيت اخلامس عشر من قصيدة 

 .بالكتــم   كتمُت سراً بدا يل منهالربدة تكتب  
 من يل برد مجاح من غوايتها كما يرد مجاح اخليل باللجم .4

 .و املعىن كان البيت السادس عشر الرموز من الدال و املدلول
 الدال : مجاح

 املدلول : غواية 
. إذن الكلمة الضلة يعىن تستعمل الميشى على طريق احلق أو املستفيم الكلمة الضلةهلا معىناملعىن : 

على املشى وله العقل وليس لألشياء. أما يف البيت السادس عشر من قصيدة الربدة ملن له قدرة 
 تكتب الكلمة من يل برد مجاح من غوايتها.

 فال ترْم باملعاصي كسَر شهوهتـــا إنَّ الطعام يقوي شهوَة النَّهـــم   .5
 .واملعىن من الدال و املدلول كان البيت السابع عشر الرموز

 شهوةالدال : 
 املدلول : باملعصية.

املعىن : الكلمة "املعصية" يعىن العمل الذي يتجاوز من أمر اهلل تعاىل كالذنب )السوء وغري ذلك(. إذن 
الكلمة "املعصية" تستعمل ملن له العقل وليس األشياء. وأما يف البيت السابع عشر قصيدة بردة تكتب 

 .فال ترْم باملعاصي كسَر شهوهتـــاالكلمة 
ـم  فاصرْف  .6  هواها وحاذر أن تـَُوليَــُه إن اهلوى ما توىلَّ ُيْصم  أو َيص 

 .واملعىن من الدال و املدلول كان البيت التاسع عشر الرموز
 اىاهلالدال :

 املدلول : نويل
املعىن : الكلمة "امللك" يعىن القدرة أو اإلستطاع ليعمل عماال، أو القدرة على إثبات )األمر، النائب أو 

ملسؤؤلية وغري ذلك(. إذن الكلمة "امللك" تستعمل ملن له العقل وليس لألشياء. وأما يف البيت الوكيل، ا
 .فاصرْف هواها وحاذر أن تـَُوليَــهُ قصيدة بردة تكتب 19



م   .7  وراعها وهي يف األعمال  ســائمٌة وإْن هي استحلت  املرعى فال ُتس 
 من الدال و املدلول. كان البيت عشرون الرموز

 سائمة الدال :
 املدلول : األعمال

املعىن: الكلمة "املاشية" يعىن احليوانات الرتبية لتكاثر ولإلنتاج. إذن الكلمة "املاشية" يعىن تستعمل 
 .وراعها وهي يف األعمال  ســائمةٌ للحيوان ليس للعمل. أما يف البيت عشرون قصيدة بردة تكتب 

 أنَّ السم ىف الدسـم   كْم حسنْت لذًة للمرء  قاتلــًة مـن حيث مل يدر   .8
 الرموز. من الدال و املدلول.21كان البيت 

 اهلوىالدال : 
 املدلول : الناس

كْم حسنْت لذًة قصيدة بردة تكتب   21املعىن : يف العادة الكلمة "لذيذ" تستعمل للطعام. وأما يف البيت 
 .للمرء  قاتلــةً 

 فما قوىل لك استقـم  أْمرُتك اخلرَي لكْن ما ائتمْرُت بـه وما اسـتقمُت  .9
 الرموز من الدال و املدلول. 23كان البيت 

 الدال : ما استقم
 املدلول : ت

الكلمة "املستقيم" يعىن يتطاول فقط يف اجلهة واحدة بدون العطفة أو اللية )سطر، طريق وغري  املعىن :
قصيدة بردة  23ذلك(. إذن الكلمة "املستقم" يعىن تستعمل للجامدو ليس لإلنسان. وأما يف البيت 

 .أْمرُتك اخلرَي لكْن ما ائتمْرُت بـهتكتب 
 سوى فرٍض ومل اصــــم   وال تزودُت قبل املوت نافلـــًة ومل أصل   .10

 الرموز من الدال و املدلول. 24كان البيت 

 الدال : تزودت
 املدلول : املوت



الكلمة "الزاد" يعىن األشياء املستعدة يستعمل للسفر )الفلوس، الطعام وغري ذلك(. إذن الكلمة املعىن : 
. والكلمة زودُت قبل املوتوال تقصيدة بردة تكتب  24"الزاد" يعىن يفيد لإلنسان. وأما يف البيت 

 "املوت" اليفيد لإلنسان.
 وأكدْت زهده فيها ضرورتُـــه إنَّ الضرورة ال تعدو على الع َصم   .11

 عشرون الرموز من الدال و املدلول. كان البيت السادس
 الدال : الضرورة
 إنَّ الضرورة ال تعدو على الع َصم  املدلول : العصم

: الكلمة الطهرة هلا معىن النظافة. يف العادة الكلمة الطاهرة تستعمل للمكان وليس لضرورة. بل يف  املعىن
 هذا البيت من قصيدة الربدة تكتب 

 نبينا اآلمُر الناهي فال أحــــٌد أبرَّ يف قول  ال منه وال نعــــم    .12
 عشرون الرموز من الدال و املدلول. كان البيت التاسع

 الدال : األمر
 املدلول : حسن

ينظم يعىن اإلنسان الذي ينظم، أو آلة لينظم. ويف العادة  –املعىن : الكلمة "املنظم" أصله من كلمة نظم 
الكلمة "املنظم" يعىن يستعمل للعمل، كمثل ينظم أثاث البيت. ولكن يف هذا البيت قصيدة بردة تكتب 

 .منه وال نعــــم  نبينا اآلمُر الناهي فال أحــــٌد أبرَّ يف قول  ال 
 الدال : الناهي
 املدلول : منكر

مينع يعين آلة للمنع. ويف العادة الكلمة ممناع يستعمل  –املعىن : الكلمة "ممناع" أصله من كلمة منع 
 .نبينا اآلمُر الناهي فال أحــــٌد أبرَّ يف قول  ال منه وال نعــــم  للعمل. بل يف هذا البيت من قصيدة تكتب 

 هو احلبيب الذي ترجى شفاعـته لكل هوٍل من األهوال مقتحـــم    .13
 عشرون الرموز من الدال و املدلول. لثكان البيت الثا

 الدال : هول من األهوال
 املدلول : جاء )مقتحم(



: الكلمة "جاء" يف العادة يستعمل اإلنسان وليس للجامد. وأما يف هذا البيت قصيدة بردة تكتب  املعىن
 .من األهوال مقتحـــم   لكل هولٍ 

 دعا إىل اهلل فاملستمسكون بــه مستمسكون حببٍل غري منفصـــم   .14
 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت الواحد ثالثون

 الدال : الدين
 املدلول : ملستمسكون

وغري  الكلمة "املستقيم" يعىن يتطاول فقط يف اجلهة واحدة بدون العطفة أو اللية )سطر، طريق املعىن :
ذلك(. إذن الكلمة "املستقم" يعىن تستعمل للجامدو ليس لإلنسان. وأما يف هذا البيت قصيدة بردة 

 .دعا إىل اهلل فاملستمسكون بــه مستمسكون حببٍل غري منفصـــم  تكتب 
 الدال : حبل

 املدلول : غري منفصم
ي العادة هذه الكلمة تستعمل املعىن : الكلمة "أمسك" يعىن له معىن مربوط، العزم، بطريقة منط. وق

مستمسكون حببٍل غري لإلنسان الذي ميسك على اليقني. وأما يف هذا البيت قصيدة بردة تكتب 
 .منفصـــم  

 وكلهم من رسول اهلل ملتمـــٌس غرفاً من البحر أو رشفاً من الدي   .15
 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت الثالث ثالثون

 الدال : البحر
 : غرفا املدلول

املعىن : الكلمة "الشرف" له معىن جمموع من املياه املاحل )يف العدد الكثري والواسع(. إغتمر وإنقسم الرب 
حسب القارة واجلزيرة. ويف العادة الكلمة الشرف يستعمل للناس ليس البحر. بل يف هذا البيت من 

 .غرفاً من البحر أو رشفاً من الدي  قصيدة الربدة تكتب 
 الدي الدال :

 املدلول : رشفا



املعىن : الكلمة "املطر" يعىن نقاط املاء سقط يف السماء يسبب عملية التربيد. وأما العلم هو معرفة عن 
جمال الذي يرتب حسب املنهج املعني الذي يستطيع أن يبني املشكالت يف تلك املعرفة. ويف العادة 

 .من البحر أو رشفاً من الدي  غرفاً يتخرج املطر املاء ليس علم. بل يف هذا البيت من قصيدة الربدة تكتب 
 وواقفون لديه عند حدهــــم من نقطة العلم أو من شكلة احلكم   .16

 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت الرابع ثالثون
 الدال : نقطة

 املدلول : العلم
العلم أو نقطة الكلمة "نقطة" تستعمل للماء ليس للعلم، وأما يف هذا البيت قصيدة بردة تكتب :  املعىن

 .من شكلة احلكم  
 الدال : شكلة

 املدلول : احلكمة
من نقطة املعىن : الكلمة "شكلة" تستعمل للجماد ليس للشكلة، وأما يف هذا البيت قصيدة بردة تكتب 

 .العلم أو من شكلة احلكم  
 لو ناسبت قدرَه آياتُه عظمــــاً أحيا امسُه حني يدعى دارَس الرمم   .17

 لرموز من الدال و املدلول.ا كان البيت األربعون

 الدال : أحيا
 املدلول : الرمم

الكلمة "احلياة" له معىن مازال موجود، يتحرك، يعمل كعادته )اإلنسان، احليوانات، النبات وغري املعىن : 
 .أحيا امسُه حني يدعى دارَس الرمم  ذلك(. و أما يف هذا البيت قصيدة بردة تكتب 

 يُْظه رَن أنواَرها للناس يف الظُلـم   فإنه مشُس فضٍل هم كواكُبهــا .18
 كان البيت األربعون الرموز من الدال و املدلول.

 الدال : مشس
 املدلول : فضل

 املعىن : الكلمة "الشمس" هو شيئ فضاء اخلارجي



 أكرْم خبَْلق نيّب زانه ُخلـُـــٌق باحلسن مشتمٍل بالبشر متَّســـــم   .19
 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت الثامن أربعون

 الدال : زانه
 املدلول : خلق باحلسن

الكلمة "زين" له معىن تزين النفس باملالبس والزينة اجلميل وغري ذلك. وهذا الكلمة يف العادة املعىن : 
 .أكرْم خبَْلق نيّب زانه ُخلـُـــقٌ تستعمل لإلنسان. و أما يف هذا البيت تكتب 

 ضم أعُظَمـــُه طوىب ملنتشٍق منه وملتثـــــمال طيَب يعدُل تُرباً  .20
 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت الثاين مخسون

 الدال : طيب
 املدلول : أرض

ال طيَب الكلمة "عطر" تستعمل لألزهار ليس لألرض. ولكن، يف هذا البيت قصيدة بردة تكتب املعىن : 
 .يعدُل تُرباً ضم

 أسـٍف عليه والنهُر ساهي العني  من سدم  والنار خامدُة األنفاس  من  .21
 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت السادس مخسون

 الدال : ساهي العني
 املدلول : سدم 

والنهُر ساهي العني  من الكلمة "يسيل" يف العادة تستعمل للماء، وأما يف هذا البيت تكتب املعىن : 
 .سدم  

 ْزناً وباملاء ما بالنار من َضــرم  كأّن بالنار ما باملاء من بــــلل ح .22
 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت الثامن مخسون

 الدال : بالنار
 املدلول : ما بااملاء

 عدة استعمال لفظ تزود لطعام ليس املوت، إذا يف هذا البيت للموت.املعىن : 
 الدال : باملاء



 املدلول : ما بالنار
 املعىن : 

 واجلُن هتتُف واألنوار ساطعــٌة واحلق يظهُر من معىًن ومن َكل ـم    .23
 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت التاسع مخسون

 الدال : احلق
 املدلول : معىن ومن كلم

واحلق يظهُر يف العادة تستعمل الكلمة "احلق" لإلنسان، ولكن يف هذا البيت قصيدة بردة تكتب املعىن : 
 .من َكل ـم  من معىًن و 

 جاءْت لدعوته األشجاُر ســـاجدًة متشى إليه على ساٍق بال قــــدم   .24
 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت السادس ستون

 الدال : األشجار
 املدلول : 

جاءْت لدعوته األشجاُر جاء يفعل اإلنسان واحليوانات، ولكن يف هذا البيت قصيدة بردة تكتب املعىن : 
 .متشى إليه على ساٍق بال قــــدم  ســـاجدًة 

 الدال : سطرت
 املدلول : 

جاءْت لدعوته املعىن : ميشى يفعل اإلنسان واحليوانات، ولكن يف هذا البيت قصيدة بردة تكتب 
 .األشجاُر ســـاجدًة متشى إليه على ساٍق بال قــــدم  

ا َسَطرْت سطراً ملا كتـــبْت فروُعها من بديع  اخلط  يف .25  الّلَقـم   كأمنَّ
 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت السابع ستون

 الدال : اخلط
 املدلول : اللقم

 .فروُعها من بديع  اخلط  يف الّلَقـم  كتابة تكتب يف الكتاب، وأما يف هذا البيت قصيدة بردة تكتب املعىن :  
 وما حوى الغار من خري ومن كرٍم وكُل طرٍف من الكفار عنه عـمي .26



 الرموز من الدال و املدلول. البيت السبعونكان 

 الدال : حوى الغار
 املدلول : من خري ومن كرم

يف العادة الكلمة "أخالق الكرمية والشرف" يستعمل اإلنسان ملن له العقل فقط. وأما يف هذا املعىن : 
 .وما حوى الغار من خري ومن كرمٍ البيت قصيدة بردة تكتب 

 العنكبوت على خري الربية مل تنُسج ومل حتُــــم  ظنوا احلمام وظنوا  .27
 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت الثاين سبعون

 الدال : احلمام
 املدلول : العنكبوت

الطيور هو حيوانات هلا رجلني، واجنحان ويف العادة يطور كاحلماية. ولكن قي هذا البيت قصيدة املعىن : 
 لعنكبوت علىظنوا احلمام وظنوا ابردة تكتب 

باً باللمس راحتُـه وأطلقْت أرباً من ربقة اللمـــم     .28  كم أبرأت وص 
 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت التاسع سبعون

 الدال : ربقة
 املدلول : اللمم

جمنون هو الذاكرة املريضة. ويف العادة هذه املرض تصيب اإلنسان. و أما يف هذا البيت تبني املعىن : 
 .أرباً من ربقة اللمـــم   وأطلقتْ 

ْلُت البطاَح هبـا َسْيٌب من اليم  أو سيٌل من الَعـر م .29  بعارٍض جاد أو خ 
 الرموز من الدال و املدلول. كان البيت الواحد مثاننون

 الدال : جاد
 دلول : البطاحامل

يفيض أصله فاض، له معىن يريق اخلريج ألن أكثر. ويف العادة يفيض هنا تستعمل للرزق، املعىن : 
ْلُت البطاَح هبـاوالفلوس. وأما يف هذا البيت قصيدة بردة تذكر   .بعارٍض جاد أو خ 

 




