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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis uslub isti’arah
yang berada didalam kitab nidzham ad dhiya’ al lami’ , adapun metode yang
digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif karena berkaitan
dengan kalimat atau tanda, dan untuk pengumpulan datanya menggunakan
metode library recearch (Kajian perpustakaan) dan kajian penelitian ini
menganalisis data kajian balaghah.
Hasil dari penelitian maka ditemukan beberapa jenis isti’arah yang terdapat dalam
nadzam ad dhiya al lami’ , di antaranya : Isti’arah tashrihiyyah ashliyyah delapan
belas bait, dan isti’arah tashrihiyyah tabi’iyyah ada sepuluh bait, isti’arah
makniyyah ashliyyah ada tiga bait dan isti’arah tamtsiyyah sebayak dua bait .

 يهذف هزا البدث لذساظت أظلىب ؤلاظخلاسة وجدلُله في هخاب هـام الظُاء:مستخلص البدث
، والؼشق اإلاعخخذمت في هزا البدث هي ػشٍلت البدث الىُفي ألهه ًخللم بجملت أو كالمت.الالمم
.وػشٍلت حمم البُاهاث هي ػشٍلت البدث اإلاىخبي والبدث الخدلُلي كً البالغت
أما هدُجت البدث هي جدلُل ؤلاظخلاسة في هـام الظُاء الالمم له أهىاق هثحرة مجها اظخلاسة جصشٍدُت
 واظخلاسة، فلشة81  واظخلاسة ملىىٍت أصلُت، فلشة81  واظخلاسة جصشٍدُت جابلُت، فلشة88أصلُت
.جمثُلُت فلشجان
 الظُاء الالمم، اظخلاسة، جدلُل:الكلماث املتفتاخُت
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أ -املقدمت
البالغت لغت الىصىٌ والاهتهاء ،واإلاخيلم اللاحض كً إًصاٌ هالم ًيخهي إلى كشاسة هفغ العامم
لُؤزش فحها جأزحرا ؼذًذا ال ٌعمى بلُغا ،فاالصؼالخا أن ًيىن الىالم فصُدا كىٍا فىُا ًترن في
الىفغ أزشا خالبا ،وٍالئم اإلاىػً الزي كُل فُه ،وألاشخاص الزًً ًخاػبىن 8.كلم البالغت مً
بُجها أحلها ؼأها ،إر هى الىفُل بئًظاح خلائم الخجزًل ،وإفصاح دكائم الخأوٍل ،وإؿهاس (دالئل
ؤلاعجاص) وسفم ملالم ؤلاًجاص 2.والبالغت التي بحن أًذًىا الُىم بللىمها زالزت مجها اإلالاوي ،البُان
والبذٌم.1
أخذ الىىق مً كلم البُان ٌعمى ؤلاظخلاسة ،ان ؤلاظخلاسة هي مأخىرة مً اللاسٍت أي هلل
الش يء مً شخص إلى آخش ختى جصبذ جلً اللاسٍت مً خصائص اإلالاس إلُه 4.ففحها آساء ألاخشي هي
كباسة كً اظخخذام ولماث غحر مىحىدة ألن هىان كالكت بحن اإلالنى الخلُلي واإلالنى املجاصي ،وهى
أمش غحر مفهىم مصخىبا أظباب 5.وال بذ في الاظخلاسة مً اؼتران بحن اإلاؽبه واإلاعبه به بىحه مً
الىحىه ،ألن الاظخلاسة أصلها الدؽبُه ،وهما أن الثىب اإلاعخلاس خُىما ًلبعه اإلاعخلحر ال ًيىن إال
شخص واخذ ،هزلً في الاظخلاسة ال ًىحذ إال لفف واخذ ،إما اإلاؽبه أو اإلاؽبه به ،فال ًجخملان.

6

واإلاذائذ الىبىٍت في أظاظها هي مً أو أخذ أؼياٌ ؼلش اإلاذح ،اإلاذائذ الىبىٍت هي كمل
ألادب اللشبي بمىطىق الذًً في ؼيل اليؽش أو الؽلش الزي ًدخىي اإلاذائذ للىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .وىن
اإلاذائذ الىبىٍت في ملشفت ألادب اللشبي مهما ،الًيىن اللصش الىاخذ في جاسٍخ ألادب اللشبي مىز
مصادس ؤلاظالم ال ًىسر ألادب اللشبي الزي ًظمً اإلاذائخ الىبىٍت .ومً أعجاص اإلاذائذ الىبىٍت في
كمل ألادب اللشبي ألاخش اكخالء الخلذًش بمجخمم الىظم ووؽشه اللالمي .ول مجخمم معلم أي
ؼلىب وبلذانٌ ،لشفىن هزا اإلاذح خخما .لىً مً الاكتراف أن اإلاذائذ الىبىٍت هادس ما أن ًمغ في
دساظت ألادب.

8أخمذ كالػ ،جِعحر البالغت( ،حذة8995 :م) 5
2العیذ أخمذ الھاؼمي ،حواھرالبالغت في املعانى والبیان والبدیع( ،وسق ملىي:اإلاىخبت اللصشیت)8999،ص.86 .
1مدمىد العُذ ؼُخىن ،البالغت الو افُت للصف الثانوي باملعاهد ألازهرٍت( ،مذًىت هصش :داس البُان لليعش ،)8995،ص5.
4أخمذ مؼلىب ،فنون البالغت – البُان – البدٌع( ،اليىٍذ :داس البدىر الللمُت 8975 ،م) ،ص.91 .
 5فترًاوي ،إلاستعارة فى قصُدة سمط الدررللحبِب علي بن دمحم الحبيي( ،الفاؿىا،)2121 ،ص.1 .
6أخمذ كالػ ،اإلاشاحم العابلت ،ص 98
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اإلاذائذ الىبىٍت مً ألادب اللشبي الذًني كذ هلص أن ًىاٌ اإلايان في الذساظت ألادبُت ،لىً
مً حاهب جلذًش املجخمم وجؼىسه اللالمي ال ٌلادٌ كمل ألادب مً هىق ما اخش .وَعببه ٌعخؼُم أن
جصحر اإلاذئذ الىبىٍت حلذ ألازخً حلبحرا دًيُا مً الخلبحر ألادبي ،أو ألهه ال ًىثر أن ًىخبه الؽلشاء
الىبحرة.

7

وأخذ مً الؽلش اإلاذائذ الىبىٍت اإلاؽهىسة هى هخاب هـام الظُاء الالمم  ،هزا الىخاب الزي
ألفه اإلاعىذ الخبِب كمش بً دمحم بً الخفُف ،هزا الىخاب هى هخاب اإلاىلذ اإلاخأخش 8.اإلاظمىن
ألاظاس ي مً جلً ألابُاث هى الثىاء واإلاذح للىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بأظلىب لغت املجاص ،إما بالدؽبُه أو
الاظخلاسة أو الدشخُص .وفي صمىىا الخاطش بلع مً أمت اإلاعلمت مبذكت كً اإلاىلذ بل هثحر مجهم
ٌلخلذون أهمً كشأ هخاب اإلاىلذ مدذزت في ألامش أي الذًً ،وال ًمىً أن ًخخزه معلم خاطشا له إرا
ال ًلشئه وال ًفهم ملاهُه فظال اكخلادهم أن كشاءة اإلاىلذ بذكت ومدذر في الذًً .فمً الظشوسة أن
ًخللم اإلاعلمىن اللغت اللشبُت ختى ًلىمىا بخللم الؽلش وٍفهمىا أمىس جاسٍخ هبحهم وٍذسوىا أظشاس
ملاهُه .مً كلىم اللغت اللشبُت هى كلم البالغت ،فِعخؼُم اإلاعلمىن أن ٌلشفىا به إعجاص الؽلش
مً خُث اللغت ،وبجاهب رلً ٌعخؼُلىن أًظا أن ًخللمىا الؽلش وٍفهمىه وٍخذبشوا ملاهُه.
ٌعخخذمه الباخث الؼشٍلت الىصفُت الخدلُلُت ،هي البُان بما الخدلُل .وهزا البدث هىق
البدث اإلاىخبى( ،)Library Researchهزا البدث هى بدث الزي ًذسط ول الىكائم ما ًؤخز مً
الىخب أو مً البدىر اللذًمت أو ول الىكائم ما ًؤخز مً اإلاىخبت .هىق مً البدث هى البدث الىىعي
( )Qualitative Researchهي البدث التي تهذف إلى وصف وجدلُل الـىاهش وألاخذار وألاوؽؼت
9
الاحخماكُت واإلاىاكف واإلالخلذاث والخصىساث ،وألافياس مً شخص بؽيل فشدي أو في مجمىكاث.
بىاء كلى البُاهاث العابلت فحرًذ الباخث أن ًبدثها بدثا كمُلا في هزه اإلالالت باإلاىطىق جدلُل
"ؤلاظخلاسة" في هخاب هـام الظُاء الالمم.

Al Maliki, Sayyid Muhammad Ibn Alawi. 1995. Mafahim Yajib An Tushahhah. Dubai:
Dairatal Auqafwaal Syu’un Al Islamiyah
8 Irfan, Irawan. 2009. Sejarah Maulid Adh Dhiya Ullami. Cahaya yang Terang Benderang
9 Mahmud, 2011. Attoriq Attahqiq Attarbiyyah, Bandung, Pustak Setia, h. 31.
7
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ب -منهج البدث
أما مىهج البدث في هزه الذساظت هي الؼشٍلت الىصفُت كلى البدث اإلاىخبى .أما الؼشٍلت
الىصفُت فهي الؼشٍلت التي جصىس وجىضح مىاطم الخلائم الللمُت كجها باألمثلت اإلاخلللت بالبدث.
81

وأما البدث اإلاىخبى هي إحشاء البدث بلشاءة الىخب الللمُت اإلاخلللت باإلاعائل اإلابدىزت.

وأما مصادس اإلاللىماث فهي اإلاصذس ألاظاس ي واإلاصادس الثاهُت .اإلاصذس ألاظاس ي هى هخاب
هـام الظُاء الالمم .أما اإلاصادس الثاهُت هي الىخب التي مخلللت بهزا البدث
وأما الخؼىاث التي ٌعحر كلحها الياجب في هزا البدث ما ًلى حمم اظلىب ؤلاظخلاسة في هخاب
الظُاء الالمم وجصيُف جلً ألاظلىب
ج -نتائج البدث
هخاب اإلاىلذ الظُاء الالمم هى كمل الخبِب كمش ألازشي ًدخىي ؼلش اإلاذائذ لشظىٌ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ،هثرث ألامت اإلاعلمت في إهذووعُا ًخلشفىن هزا اللمل وَعملىن أًظا بمىلذ الخبِب كمش 88.في
لُلت واخذة دكا الخبِب كمش بً خافف واخذا مً ػالبه ،وٍأمشه خمل الللم والىسكت ،فلائال :
اهخب ،زم ًمالء الظُاء الالمم بذاًت مً زالر اللُل واهخلط ى هزا الخألُف كبل الفجش.
هزا اإلاىلذ كض ،ألن ألاكذاد اإلازوىسة جىخب كً جاسٍخ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص .كذ هثرث ألاظشاس اإلاىىىهت في
هـام الظُاء الالمم .أأبُاث الصلىاث فخدها ازىا كؽش كذدا الزي ًشظم والده في جاسٍخ زاوي كؽش
بشبُم ألاوٌ .مً الفلشة ألاولى ًخدذر مً زالر ظىسة (ظىسة الفخذ ،ظىسة الخىبت وظىسة ألاخزاب).
هزه العىسة جشظم والدة الىبي في الؽهش الثالث ،ومً زم إلى اللُام كذدها زالر وظخىن جشظم ظً
الىبي زالر وظخىن ظىت .هزا اإلاىلذ كذده ًددعب الخاسٍخ في صمً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وظىت الهجشة وكذد
أصخابه بأظالُبها البالغُت.

82

Hadeli, Metode Penelitian Kependidikan, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001), h.3
www. Majelisrasulullah.org
)12 Irawan, Irfan, Sejarah Maulid Adh Dhiya Ullami (Cahaya Yang Terang Benderang
10
11
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أصىٌ مباخثها هي جمأل جلشٍبا هخابت حمُم جاسٍخ سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مً كصش والدجه ،جاسٍخ
والدجه ،ؼهش والدجه ،ظىه وكذد الخشب الزي ٌعلاه ،وحهاده في مىت اإلاىشمت وفي اإلاذًىت ،وفخذ
اإلاىت ،وكمشه ،وكذد أهل البذس الزي كذ ماجىا ،وظىت البذس ،وجاسٍخه وؼهشه ،ومائت جاسٍخاث في
كصش سظىٌ هللا .وهؤالء ولهم جظمً في مىلذ الظُاء الالمم بالشمض الزي ًمىىه لم ولشفه.
وإن ألابُاث مً هـم الظُاء الالمم جخيىن مً مائت وخمغ وخمعحن أبُاث ،وهزه آلابُاث
التي حؽمل الاظخلاسة هما ًلي:
8
2
1
4
5
6
7
8
9
81
88
82
81
84
85
86
87
88
89
21
28
22

هدل في خصىً اإلامىم
خادي اإلاىدة هُج ألاشجاها
بزٌ الىفىط مم الىفائغ هان
وجدً حعأٌ سبها الشطىاها
واخظش لللبً ًمخلئ وحذاها
هىس فعبدان الزي أهباها
وملخصما بدبل هللا مً أوؽاها
مً غفلت كً را وهً ًلـاها
وما بشي همثله إوعاها
ًمؽىن جدذ لىاء مً هاداها
ٌعمم للىلً هجم فخشن باها
هُما جضٍذ كً الللىب الشاها
أكص ى ألاري والهم وألاخضاها
ؿهش الخبِب مىشما ومصاها
مشخبا  X2حذ الخعحن مشخبا
بدُا هؼاٌ يهمم
مً ري فؤاد إمخال إًماها
دمحم ما خحر ألارهان
أشجاس أحجاس كلى مىالها
مشطُت وما أحى كصُاها
أخعً جأدًب الىبي إخعاها
فدباه كبذ اإلاؼلب خىاها

ًا سب صل كلى دمحم
والخابلحن لهم بصذق ما خذي
أًً املخبىن الزًً كلحهم
فاهخاحذ ألاسواح حؽخاق الللا
واهصذ إلى أوصاف ػه املجخبى
هبأن هللا فلاٌ حاء هم
معخمعيا باللشوة الىزلى
بحن التراب وبحن ماء فاظخفم
ػهشه هللا خماه اخخاسه
فهى وإن حاء ألاخحر ملذم
ختى أهادي اسفم وظل حلؽ وكل
باهلل هشس رهش وصف دمحم
وبها أخاغ اللؼف مً سب العما
وكبُل فجش أبشصث ؼمغ الهذي
مشخبا ً X2ا هىس كُني
واظلىا ًاسب أغثىا
هزا مم الىفش فىُف بفشخت
وسأث خلُمت ما سأث مً بشواث
أهىشه سفلتها وظلمذ
هزا وكذ وؽأ الخبِب بعحرة
جشكاه كحن هللا مً أدبه
وكذ أجاه اإلاىث خحن سحىكها
95

Vol. II No. 1 Tahun 2021

El-Jaudah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab

كم مال اللؼف كلُه حىاها
ظيخحن وافاه الخمام فظمه
21
كؽشًٍ حاصث باإلاؽفم ؼاها
خؼبخه بيذ خىٍلذ فى الخمغ واٌ
24
ظبدان مً كلمه أكاها
كً ظلت الللل ووكاد الدجا
25
كذ ؼاهذوا ما خحر ألارهاها
وللذ سأي مً خلله عجبا وهم
26
جحي الللىب تهُج ألاشجاها
وللذ أؼشث لىلذ مً أوصافه
27
صًٍ الىحىد به ؤلاله خباها
مخخاسه وخبِبه وصفُه
28
كذ كام الباخث بخدلُل هـم الظُاء الالمم بِخا بلذ بِذ مً هاخُت الاظخلاسة ،ووحذ أن فحها زمان
وكؽشًٍ بِخا ٌؽخمل كلى الاظخلاسة ،وجىطُدا لىسود الاظخلاسة في جلً ألابُاث فُبدث بدثا
جفصُلُا هما ًلي :

ًا سب صل كلى دمحم

هدل في خصىً اإلامىم

لفف " هدل في خصىً اإلامىم" اظخلاسة واإلاشاد بها ؤلاهضاٌ في خصً هللا حؽبحها بدبل الجص
في اإلااء فاخخلؽ فُه ،فلفف اإلاؽبه به هدل وكذ صشح فُه .فؽبه الخاٌ فى خصً اللهبا ؤلاهضاٌ،
وهى إظم مؽخم ،واظخلحر اللفـا الذاٌ كلى اإلاؽبه به للمؽبه كلى ػشٍم الاظخلاسة الخصشٍدُت
الخبلُت.
خادي اإلاىدة هُج ألاشجاها
والخابلحن لهم بصذق ما خذي
الاظخلاسة في البِذ ولمت "هُج" ؼبه إًضاٌ الهم والخضن في الللب بتهُج الخائؽ ،ألن مً
ًدب مدبىبه ظحزاٌ همه وخضهه بلللاء ورهشها همثل تهُُج الش يء أو العتر .واؼخللىا الفلل
اإلااض ى " هُج " بملنى صاٌ أي سفم مً اإلاصذس الجامذ  :التهُج فياهذ اظخلاسجه جصشٍدُت وجبلُت.
بزٌ الىفىط مم الىفائغ هان
أًً املخبىن الزًً كلحهم
ؼبه الذهُا بالىفائغ حمم هفِعت ،زم خزف اإلاؽبه وهى الذهُا .ألن الذهُا التزًً واإلاخاق إلاً
ًديى فحها .والىفِعت همثل اليعاء والبىحن والزهب والفظت وظائش الىفائغ فحها .وكفا بلىله حلالى "
صًٍ للىاط خب الؽهىاث مً اليعاء والبىحن واللىاػحر اإلالىؼشة إلخ 81.في جلً ألاًت ٌعخلمل هللا
بضًٍ وفي ألاخش باإلاخاق ،وهما ًترادفان بالىفِعت.
زم صشح باإلاؽبت به وهى الىفائغ وخزف اإلاؽبه وهى الذهُا كلى ظبُل الاظخلاسة
الخصشٍدُت جبلُتً ،زهش فحها اإلاؽبه به وهى ولمت مؽخلت .زم هىـش إلى لفف "هان" فهزه اظخلاسة
81ظىسة آٌ كمشان84 ،
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واإلاشاد بها اظخدلاس بأمىس الذهُا حؽبحها بالزي ٌعتهضئها أو الزي ٌعخلمل دهُاه لللمل الصالح ختى
ال ًذخل له أو للائلخه .فلفف اإلاؽبه به هاها ،وكذ صشح فُه .فؽبه مً اظخدلش بالذهُا بمً هان
بها ،وهى إظم مؽخم ،واظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به للمؽبه كلى ػشٍم الاظخلاسة الخمثُلُت
الخبلُت.
لفف " بزٌ الىفىط " فهزه اظخلاسة واإلاشاد بها ًجتهذ حهذ ظعي ختى ًشطىن كىذما صالذ
هفىظهم لُىالىا ماًدبه مدبىبهم .فلفف اإلاؽبه به بزٌ الىفىط ،وكذ صشح فُه .فؽبه مً حهذ
بعلُه بمً بزٌ هفىظه وهما إظمان حامذان ،واظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به للمؽبه كلى
ػشٍم الاظخلاسة الخمثُلُت ألاصلُت.
وجدً حعأٌ سبها الشطىاها
فاهخاحذ ألاسواح حؽخاق الللا
فللفف اإلاعخلاس "فاهخاحذ ألاسواح" وأصله "فاهخاحذ الللب" اظخلحر لفف ألاسواح للللب
ألن الللب اهخاحذ واؼخاكذ .وسبما وان الللب أكظاء واضخت وَعخؼُم أن ٌؽلش بزلً ولهم.
والشوح غائب الزي اؼخلذ أن ًىـش وٍبدث ،وؤلاؼاسة الخعُت أوعب بلظى هزا أال وهي الللب .إرا
جأملذ ول مجاص ظبم وحذث أهه جظمً حؽبحها خزف لفف اإلاؽبه واظخلحر بذله لفف اإلاؽبه
لُلىم ملامه بادكاء أن اإلاؽبه به هى كحن اإلاؽبه ،وهزا أبلذ مذي في البالغت .وَعمى هزا املجاص
اظخلاسة ،وإلاا وان اإلاؽبه به مصشخا به فى املجاص ٌعمى اظخلاسة جصشٍدُت أصلُت.
واخظش لللبً ًمخلئ وحذاها
واهصذ إلى أوصاف ػه املجخبى
لفف اإلاعخلاس " واخظش لللبً ًمخلئ " فدلُلت هزا الؽلش " واخظش لللبً واإلهاء ًمخلئ
وحذاها " ؼبه الللب باإلهاء ،ألن الللب واإلاىطىق .فيل ما ًىطم فُه ظُمأل فُه .وهزا الللب ًمخأل
بؽلش الخب ،والؽىق ،والهم وغحر رالً .زم اظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "ؤلاهاء"
للمؽبه وهى " الللب " كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت ألاصلُت.
هىس فعبدان الزي أهباها
هبأن هللا فلاٌ حاء هم
ؼبه هللا في هخابه الىبي بالىىس بجامم الهذي به مً كصش حاهلي إلى صشاغ اإلاعخلُم،
فملىاه ألاصلي كذ حاءهم دمحم والىىس .زم اظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "هىس" للمؽبه
وهى "الىبي دمحم" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت ألاصلُت.
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وملخصما بدبل هللا مً أوؽاها
معخمعيا باللشوة الىزلى
ؼبهذ الللذة املخىمت أي ؤلاظالم باللشوة الىزلى ال اهلؼاق لها أي فلذ أخز بالثلت
الاهلؼاق لصاخبها كً ولُم الجىت وال صواٌ كً الجىت وال هالن بالبلاء في الىاس .هما كاٌ حلالى فمً
ًىفش بالؼاغىث وٍؤمً باهلل فلذ اظخمعً باللشوة الىزلى 84.فعش اإلافعشون اللشوة الىزلى
باإلظالم وبال إله إال هللا وأخش ،ول جفعحرهم صىاب .ؼبهذ هزه اليلمت باإلًمان بجامم الللذة زم
اظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى اللشوة الىزلى للمؽبه وهى الللىد كلى ظبُل الاظخلاسة
الخصشٍدُت ألاصلُت.
ؼبه اللشآن باالخبل واظخلحر إظم اإلاؽبه به وهى الخبل للمؽبه وهى اللشآن والجامم
بُجهما الىجاة في ول 85.فهزه اظخلاسة جصشٍدُت أصلُت خُث صشح اإلاؽبه به وهى إظم حامذ.
وجؼابم هزه الاظخلاسة إلاا كاله الىبي اللشآن خبل هللا اإلاخحن ،الجىلط ى عجائبه وال جفنى غشائبه وال
ًخلم كلى هثرة الشد مً كاٌ به صذق ومً خىم به كذٌ ومً كمل به سؼذ ومً اكخصم به هذي إلى
صشاغ معخلُم 86.أمش هللا في هزه آلاًت باالكخصام بىخابه وكهذه الزي كهذ به إلى الىاط وههي كً
الخفشق كىه أبذا.

87

مً غفلت كً را وهً ًلـاها
بحن التراب وبحن ماء فاظخفم
ؼبه خاٌ الغفلت بالشكىد بزهاب الللىٌ به أي سفم الافم بفلله أوكىله .فملىاه ألاصلي
فاظخفم مً غفلت والشكىد ،زم اظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "الغفلت" للمؽبه وهى
"الشكىد" كلى ظبُل الاظخلاسة اإلاىىُت .و خزف اإلاؽبه " الشكىد " وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى "غفلت"
كلى ظبُل الاظخلاسة ألاصلُت.
وما بشي همثله إوعاها
ػهشه هللا خماه اخخاسه
فاللفف اإلاعخلاس ػهشه هللا ؼبهت سكاًت هللا بالخؼهش مىه بجامم خفـه له مً صفاث
الشرائل واإلالاص ي ،فملىاه ألاصلي ساكه هللا خماه اخخاسه .رهش في مىلذ ظمؽ الذسس للخبِب كلي بً
دمحم بً خعحن الخبش ي فيؽأ كلى أهمل ألاوصافً ،دفه مً هللا حمُل الشكاًت وغامش ألالؼاف .زم

 84ؤلامام الىىوي ،مراح لبُد جتفسيرالنووي ،الهذاًت .ص 882
 85دمحم كلى الصابىوى ،صتفوة التتفاسير( ،بحروث  :داس اللشآن الىشٍم  8 .م) ،ص 221
86أبى اللاظم الضمخؽشي ،الكشاف( ،داس الفىش  8977م) ،ص 458 - 451
87وهبت الضخُلي ،التتفسيراملنيرفى العقُدة والشرَعت واملنهج( ،بحروث :داس الفىش اإلالاصش 8998 .م) ،ص 28
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اظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "ػهش هللا" للمؽبه وهى "سوكه هللا" كلى ظبُل الاظخلاسة
الخصشٍدُت الخبلُت.
ًمؽىن جدذ لىاء مً هاداها
فهى وإن حاء ألاخحر ملذم
ؼبهت الى الًت بلىاء بجامم اللذسة واإلالً في ًذه ،اظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى
"لىاء" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .وزم خزف اإلاؽبه "والًت" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى "لىاء"
كلى ظبُل الاظخلاسة ألاصلُت.
ٌعمم للىلً هجم فخشن باها
ختى أهادي اسفم وظل حلؽ وكل
ؼبه اإلايان أو الشجبت بالىجم بجامم الشفلت ،اظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "
هجم" للمؽبه وهى "ميان" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .فملىاه ألاصلي ٌعمم للىلً ميان
فخشن باها .وخزف اإلاؽبه "ميان" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى "هجم" كلى ظبُل الاظخلاسة ألاصلُت.
هُما جضٍذ كً الللىب الشاها
باهلل هشس رهش وصف دمحم
ؼبهت أفت الللب بالشاها بجامم الخبث ،اظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "الشاها"
للمؽبه وهى " الذوغ " كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت ،فملىاه ألاصلي هُما جضٍذ كً الللىب
الشاها .وزم خزف اإلاؽبه "الشاها" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى "دوغ" كلى ظبُل الاظخلاسة الخبلُت .إرا
هىـش ولمت "جضٍذ" ؼبهت اللالحت الاصاخت بجامم إًضالها وسفلها ول الذاء .زم اظخلحر اللفف الذاٌ كلى
اإلاؽبه به وهى "جضٍذ" للمؽبه وهى "حلالج" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .فملىاه ألاصلي هُما
جضٍذ كً الللىب الشاها ،وزم خزف اإلاؽبه "حلالج" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى جضٍذ كلى ظبُل
الاظخلاسة الخبلُت.
أكص ى ألاري والهم وألاخضاها
وبها أخاغ اللؼف مً سب العما
ؼبهت الغؽُت باإلخاػت بجامم ؤلاخخىاء مً سبه ،واظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبهبه وهى
"أخاغ" للمؽبه وهى "غش ي" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .فملىاه ألاصلي وبها غش ي اللؼف مً
سب العما ،وخزف اإلاؽبه "أخاغ" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى "غش ي" كلى ظبُل الاظخلاسة الخبلُت.
إرا هىـش إلى ولمت اللؼف ،ؼبهذ الؽفلت و الشخمت باللؼف بجامم ألالفم له ،زم اظخلحر اللفف
الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "ؼفلت" للمؽبه وهى اللؼف كلى ظبُل الظخلاسة الخصشٍدُت ،فملىاه
ألاصلي وبها أخاػذ الشخمت مً سب العما ،وخزف اإلاؽبه "الشخمت" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى
"اللؼف" كلى ظبُل الاظخلاسة ألاصلُت.
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ؿهش الخبِب مىشما ومصاها
وكبُل فجش أبشصث ؼمغ الهذي
ؼبه الىبي بؽمغ الهذي بجامم الظُاء والهذي بىحىده وهذاًخه بشظالخه ،واظخلحر اللفف
الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "ؼمغ الهذي" للمؽبه وهى "هبي ملسو هيلع هللا ىلص" كلى ظبُل الاظخلاسة والخصشٍدُت.
فملىاه ألاصلي كبُل فجش أبشص الىبي هؽمغ الهذي .وخزف اإلاؽبه الىبي دمحم وبذله بلفف اإلاؽبه به
وهى "ؼمغ الهذي" كلى ظبُل الاظخلاسة ألاصلُت.
مشخبا  X2حذ الخعحن مشخبا
مشخبا ً X2ا هىس كُني
ؼبه الىبي بىىس كُني بجامم حماله فى الىحه ختى جلش اللُىن بىـشه .واظخلحر اللفف الذاٌ
كلى اإلاؽبه به وهى "ًاهىس كُني" للمؽبه وهى "الىبي" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .فملىاه
ألاصلي مشخبا ً X2ا هبي دمحم را وحه العشوس هىىس كُني .وخزف اإلاؽبه "الىبي دمحم" وبذله بلفف
اإلاؽبه به وهى " ًا هىس كُني" كلى ظبُل الاظخلاسة ألاصلُت.
بدُا هؼاٌ يهمم
واظلىا ًاسب أغثىا
ؼبه هضوٌ اإلاؼش بالعلي بجامم الهبىغ مً ألاكلى وهى العماء وىهه مؼشا إلى ألاظفل وهى
ألاسض ،وبها جديى ما فحها .زم اظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه وهى "اظلىا" للمؽبه وهى "أهضلىا"
كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .فملىاه ألاصلي وأهضلىا ًاسب أغثىا .وخزف اإلاؽبه "أهضلىا" وبذله
بلفف اإلاؽبه به وهى "اظلىا" كلى ظبُل الاظخلاسة الخبلُت .إرا هىـش إلى ولمت خُا هؼاٌ ،ؼبهذ
والىفدت الخصِبت بدُا هؼاٌ بجامم الخصب والخُاة بهما .زم اظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به
وهى "خُا هؼاٌ" للمؽبه وهى "الىفدت" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .فملىاه ألاصلي بدُا
هؼاٌ الىفدت والشخمت يهمم .وخزف اإلاؽ به "الىفدت" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى "خُا هؼاٌ" كلى
ظبُل الاظخلاسة ألاصلُت.
مً ري فؤاد إمخال إًماها
هزا مم الىفش فىُف بفشخت
فاللفف اإلاعخلاس " مً ري فؤاد إمخال إًماها " فدلُلت هزا الؽلش " مً ري فؤادواإلهاء
إمخال إًماها " ؼبه الفؤاد باإلهاء ،ألن الللب واإلاىطىق .فيل ما ًىطم فُه ظُمأل فُه ،وهزا الللب
ًمخأل بؽلش الُلحن وؤلاًمان والللىم وغحر رلً .واظخلحر اللفف الذاٌ كلى ظبُل اإلاؽبه به وهى
"ؤلاهاء" للمؽبه وهى "فؤاد" كلى ؼبُل الاظخلاسة اإلاىىُت ألاصلُت.
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ث دمحم ما خحر ألارهان
وسأث خلُمت ما سأث مً بشوا
فاللفف اإلاعخلاس " ما خحر ألارهان " فدلُلت هزا الؽلش "ماكبل ألارهاها" ؼبه مىم اللبىٌ بالخدحر
بجامم العجب الزي ًصلب كبىله فى الزهً وغحر مللىٌ فُه .واظخلحر اللفف الذاٌ كلى ظبُل
اإلاؽبه به وهى "خحر" للمؽبه وهى "كبل" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت الخبلُت.
أشجاس أحجاس كلى مىالها
أهىشه سفلتها وظلمذ
فاللفف اإلاعخلاس " أهىشه سفلتها " فدلُلت هزا الؽلش "ماكبلذ سفلتها" ؼبه الجخذ باإلهياس
بجامم اإلاىم بما ًلم بأم الىبي مً بشواجه .واظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "أهياس" للمؽبه
به وهى "جخذ" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .وخزف اإلاؽبه "جخذ" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى
"أهياس" كلى ظبُل الاظخلاسة الخبلُت.
مشطُت وما أحى كصُاها
هزا وكذ وؽأ الخبِب بعحرة
ؼبه اللمل باإلًخاء بجامم الخىض والذخىٌ باللمل ،واظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به
وهى "أحى" للمؽبه وهى "كمل" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .فملىاه ألاصلي وما كمل كصُاها،
وخزف اإلاؽبه "كمل" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى "أحى" كلى ظبُل الاظخلاسة الخبلُت.
أخعً جأدًب الىبي إخعاها
جشكاه كحن هللا مً أدبه
ؼبهت الشكبت بلحن هللا بجامم ؤلاػالق والىـش الخاصخان له مً سبه ،واللحن أبلغ مً كظى
اخش .إرا اللحن حعخلمل هثحرا بهزه الصفت والخالت،واظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "كحن
هللا" للمؽبه وهى "سكبت هللا" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .فملىاه ألاصلي جشكاه سكبت هللا مً
أدبه ،وخزف اإلاؽبه "سكبت هللا" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى "كحن هللا" كلى ظبُل الاظخلاسة ألاصلُت.
فدباه كبذ اإلاؼلب خىاها
وكذ أجاه اإلاىث خحن سحىكها
ؼبهت الىفالت بدبا بجامم الخظاهت وهىه سكاًخه إلُه ،واظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به
وهى "فدباه" للمؽبه وهى "هفله" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .فملىاه ألاصلي فىفله كبذ
اإلاؼلب خىاها ،وخزف اإلاؽبه "هفله" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى "فدباه" كلى ظبُل الاظخلاسة
الخبلُت.
كم مال اللؼف كلُه حىاها
ظيخحن وافاه الخمام فظمه
ؼبهذ الخظاهت بلظم بجامم بزٌ الهمت في جشبِخه وجأدًبه وملِؽه بؽلش الخب والىد،
واظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "فظمه" للمؽبه وهى "خظىه" كلى ظبُل الاظخلاس
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الخصشٍدُت .فملىاه ألاصلي فدظىه كم مال اللؼف كلُه حىاها .وخزف اإلاؽبه "فدظىه" وبذله
بلفف اإلاؽبه به وهى "فظمه" كلى ظبُل الاظخلاسة الخبلُت.
كؽشًٍ حاصث باإلاؽفم ؼاها
خؼبخه بيذ خىٍلذ فى الخمغ واٌ
ؼبهت ملشفت الؽأن بئًجاصها بجامم إحاصتها الؽأن وألادب الزي ًخأدب الىبي بأخعً
جأدًب .إرا وان ًجىص العبُل فدخما فهى ٌللم بما حاصه ،واظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى
"حاصث" للمؽبه وهى "كشفذ" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .فملىاه ألاصلي كلمذ بلمؽفم
ؼاها ،وخزف اإلاؽبه "كلمذ" وبذله بللفف اإلاؽبه به وهى "حاصث" كلى ظبُل الاظخلاسة الخبلُت.
ظبدان مً كلمه أكاها
كً ظلت الللل ووكاد الدجا
ؼبهت ظلت الللل بالبدش بجامم حلمُم وخلم ملشفتالىبي وكلىمه ،واظخلحر اللفف الذاٌ
كلى اإلاؽبه به وهى "ظلت الللل" للمؽبه وهى "البدش" كلى ظبُل الاظخلاسة اإلاىىُت .فملىاه ألاصلي
كً ظلت الللل والبد ش ،وخزف اإلاؽبه "البدش" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى "ظلت الللل" كلى
ظبُل الاظخلاسة ألاصلُت .إرا هىـش إلى ولمت ووكاد الدجا ،ؼبه وكاد الدجا بالعىحن بجامم كؼم
الش يء أي خلها ،واظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "ووكاد الدجا" للمؽبه وهى "العىحن"
كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .فملىاه ألاصلي ووكاد الدجا والعىحن ،وخزف اإلاؽبه "العىحن"
وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى "ووكاد الدجا" كلى ظبُل الاظخلاسة ألاصلُت.
كذ ؼاهذوا ما خحر ألارهاها
وللذ سأي مً خلله عجبا وهم
فاللفف اإلاعخلاس "ماخحر ألارهاها" فدلُلت هزا الؽلش "ماكبل ألارهاها" ؼبه مىم اللبىٌ
بالخدحر بجامم العجب الزي ًصلب كبىله فى الزهً وغحر مللىٌ فُه ،واظخلحر اللفف الذاٌ كلى
اإلاؽبه به وهى "خحر" للمؽبه وهى "كبل" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت الخبلُت.
جحي الللىب تهُج ألاشجاها
وللذ أؼشث لىلذ مً أوصافه
ؼبه الللىب بالخلم بجامم خشهخه واهلالبه بما كاسض وأصابه ،هما أوص ى للمان البىه
كاٌ" ًابني حالغ الللماء وصاخمهم بشهبدًُ فئن هللا ظبداهه ًحي الللىب بىىس الخىمت هما ًديى
ألاسض بىابل العماء .وكاٌ الفخذ اإلاىصل سخمه هللا ألِغ اإلاشٍع إرا مىم الؼلام والؽشاب والذواء
ًمىث وللذ صذق فئن غزاء الللب الللم والخىمت وبهما خُاجه هما أن غزاء الجعذ الؼلام ومً
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فلذ الللم فللبه مشٍع ومىجه الصم 88.وزم اظخلحر اللفف الذاٌ كلى اإلاؽبه به وهى "الخلم"
للمؽبه وهى "الللىب" كلى ظبُل الاظخلاس اإلاىىُت .فملىاه ألاصلي جحي الللىب والخلم ،وخزف
اإلاؽبه به "الخلم" وبذله بلفف اإلاؽبه وهى "الللىب" كلى ظبُل الاظخلاسة ألاصلُت.
والاظخلاسة في ولمت "تهُج" ؼبه إًضاٌ لهم والخضن في الللب بئيهاج الخائؽ ،ألن مً ًدب
خبُبخه ظحزاٌ همه وخضهه بلللاء ورهشها همثل إيهاج الش يء .واؼخللىا الفلل اإلااض ى "هُج" بملنى
"صاٌ أي سفم" مً اإلاصذس الجامذ "إيهاج فياهذ اظخلاسجه جصشٍدُت وجبلُت".
صًٍ الىحىد به ؤلاله خباها
مخخاسه وخبِبه وصفُه
ؼبه الىبي بضًٍ الىحىد بجامم اصدهاء اليىن وله ببروص الىبي ،واظخلحر اللف الذاٌ كلى
اإلاؽبه به وهى "صًٍ الىحىد" للمؽبه وهى "الىبي" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصشٍدُت .فملىاه ألاصلي
وصفُه دمحم صًٍ الىحىد ،وخزف اإلاؽبه "الىبي دمحم" وبذله بلفف اإلاؽبه به وهى "صًٍ الىحىد" كلى
ظبُل الاظخلاسة ألاصلُت.
د -الخاجمت
بلذ ما كام الباخث بالبدث في الاظخلاسة الىاسدة في هـم الظُاء الالمم فىصل آلان إلى جلذًم الىخائج
وهي هما ًلي:
 .8أكعام الاظخلاسة الىاسدة في هـم الالمم هي جصشٍدُت أصلُت زمان كؽشة أبُاث ،وجصشٍدُت
جبلُت زالر كؽشة أبُاث ،ومىىُت أصلُت زالر أبُاث ،وجمُلُت بِخان.
 .2ملاوي ألفاؾ التي جخيىن كلى الاظخلاسة في هـم الظُاء الالمم وهي :
 مىحم

 :البأط

 هدل

 :هجزٌ

 هُج ألاشجىا

 :إًضاٌ الهم والخزن

 بزٌ الىفىط

 :حهذ ظعي

 مم الىفائغ

 :الذهُا

 هاها

 :اسخلاس

88إمام الغضالي ،إخُاء علوم الدًن (،الخشمحن :ظىلافىسة – حذة إهذووعُا) ،ص 8
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 فاهخاحذ ألاسواح

 :فاهخاحذ الللب

 لللبً

 :ؤلاهاء

 هىس

 :الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

 باللشوة الىزم

 :الإله إال هللا

 بدبل هللا

 :ؤلاظالم أو اللشآن

 غفلت

 :الشكىد

 ػهشه هللا

 :كصم هللا

 جدذ لىاء مً

 :جدذ والًخه وكذسه

 هجم

 :ميان

 هُما جضٍذ

 :هُما حلالج

 الشاها

 :آفت الللب

 أخاغ

 :الغؽُت

 اللؼف

 :الشخمت

 ؼمغ الهذي

 :الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

ً ا هىس كُني

 :الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

 واظلىا

 :أهضلىا

 بدُا هؼاٌ يهمم  :الىفدت الخصِبت
 فؤاد

 :ؤلاهاء

 ما خحر ألارهاها

 :مىم اللبىٌ

 أهىشه

 :جخذ

 وما أحى

 :ما كمل

 كحن هللا

 :سكبت هللا

 فدباه

 :هفله

 فظمه

:خظىه

 اللؼف

 :الىد
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 حاصث

 :كلمذ

 كً ظلت الللل

 :بدش

 ووكاد الدجا

 :ظىحن الدجت

 ما خحر ألارهاها

 :مىم اللبىٌ

 الللىب

 :الخلم

 تهُج ألاشجاها

:إًضاٌ الهم والخضن

 صًٍ الىحىد

 :الىبي ملسو هيلع هللا ىلص
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