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Abstract : The purpose of this study is to analyze the meaning of Istia'rah in the book
Simtudduror Habib Ali ibn Muhamad Al-Habsyi and its kind. This type of research is
the research of the library used by document researchers, read the books of
Simtudduror Habib Ali ibn Muhamad Al-Habsyi and Balaghoh book. Analysis of the
data on this research that researchers used is, restrict data by summarizing, the
selection of important and systematic things arranged so that clear the results of his
research, Data presentation clear and systematic, conclusion and verification,
conclusion is the exact description of the object under study. The process of drawing
conclusions based on withdrawals from information in data presentation. The result
of this research is the meaning of Istia'rah in the picture Simtudduror Habib Ali bin
Muhamad Al-Habsyi is very diverse that is about the glory of Muhammad, the
attributes of the Prophet Mohammed, the love of a corrupted to his people, the Power
of God and the nature of God's compassion on creatures. The type of Istia'rah in the
book Simtudduror Habib Ali bin Muhamad Al-Habsyi is the term of Istia'rah
Tasrihiyyah 87%, Istia'rah Makniyah of 10%, and Istia'rah Tamtsiliyah 10%.
Keywords : Istia'rah, simtudduror, Habib Ali ibn Muhamad Al-Habsyi
Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa makna istia’rah dalam
qasidah simtudduror habib Ali bin Muhamad Al-habsyi dan jenisnya. Jenis penelitian
ini adalah penelitian pustaka. Peneliti mendokumentasikan hasil dari membaca buku
qasidah simtudduror habib Ali bin Muhamad Al-habsyi dan buku-buku balaghoh.
Analisis data pada penelitian ini yang digunakan peneliti yaitu, membatasi data
dengan meringkas, pemilihan hal yang penting dan sistematis diatur sedemikian rupa
sehingga jelas hasil penelitiannya, Data dipresentasikan secara jelas dan sistematis,
selanjutnya ditarik kesimpulan dan verifikasi. Proses pengambilan kesimpulan
berdasarkan informasi dalam Penyajian data. Hasil penelitian ini adalah makna
isti’arah dalam qasidah simtudduror habib Ali bin Muhammad Al-habsyi sangat
beragam yaitu tentang kemuliaan Nabi Muhammad, sifat-sifat nabi muhamad,
kecintaan rasul kepada umatnya, kekuasaan allah dan sifat kasih sayang allah
terhadap makhluknya. Jenis istia’rah dalam qasidah simtudduror habib Ali bin
Muhamad Al-habsyi adalah istia’rah tasrihiyyah 87%, istiarah makniyah 10%, dan
istia’rah tamtsiliyah 10%.
Kata kunci : Istia'rah, simtudduror, Habib Ali bin Muhamad Al-Habsyi
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ملدمة
ا ٔلدب اًـريب ُو مؼِر من هخاجئ اًفىر الٕوساين اذلي حيخوي ؿىل ؾيارص مجََة .كاًت هرثَاك ٔأن ادلال
ًخىون من هوؿني )1 :ادلَي املـيوي  )2ادلَالملَموس 1.ادلَي املـيوي ُو ًخخبا ادلَي يف أٔص َاء او اًبرش.
ادلَي املَموس ُو ادلَي احللِلي اذلي ٌس خعَؽ ان ًؼِر الٕوسانٔ .أصاكل ٔأخرى من ادلَي املـيوي واملمبوس
ُوادلَي املوضوؾي واًفاؿيُ .ام راي ؾن الاوسان ًيشء .ادلَي املوضوؾي ُو راي ؾن الٕوساين اذلي ًوفق
من نثري الاوسان وادلَي اًفاؿي ُوراًباًفردي اذلي ل ًخعابق دامئًا مؽ الٓخرٍن .الادب اًـريب اًيت ل ٍزال
موحود مؽ مجَي املايض حىت الٓن اًضـر.
ٌس خخدم اًضـر اًـمَق يف اترخي ا ٔلدب اًـريب ًوظف اًؼروف املـُض َة ٌَياس ،حِر مه مذـعبون
خدا مـِم ،حبَر ٔأن اًلعائد اًيت ثؼِر ًُست بـَدة ؾن خفر بـضِا اًبـغ .اًضـر يف إهدوهُس َا ُو هوع من
اًضـر اًلدمي ،لك ملعؽ ٍىون من ٔأربؽ ٔأسعر ًِا هفس اًلافِة ،واحملخوى ٌضمي ؿىل ؾيارص من ا ٔلسعورة
واًخارخي واًخـاٍميَة وادلًًِة 2.من ُذٍ اخلعائط ثوخد اًفرق بني ا ٔلدب اًـريب و ا ٔلدب الٕهدوهُس َة .
ؿمل اًبَان ُو ٔأظول وكواؿد ًـرف هبا ٍراد املـىن اًواحد بعرق خيخَف بـضِا ؾن بـغ يف وضوح
ادللةل ؿىل هفس ذكل املـىن (ولبد من اؾخبار املعاًلة مللذىض احلال دامئا) 3.يف اًضـر ؿمل اًبَان حيخي املوكؽ
همامٔ ،لن ؿمل اًبَان ًدرس جضابَ ؾن ادلةل مؽ مجةل ا ٔلخرى لٕػِار املـىن املضموم .يف ؿمل ا ٔلدب اًـريب،
اس خخدام ؿمل اًبَان ؾيدما خشط ٍرًد ان ًلول ٔأو ًـرب ؾن يشء وًىن بخـبري خمخَف.
ٔأحد اًيوع من ؿمل اًبَان ٌسمى الٕس خـارة  .الٕس خـارة يف اٌَلة من اًلول اًـَامء "اس خـار املال اذا
ظَبَ ؿارًة" ) (ia meminjam hartaمـياٍ (ٔ .)ia mencari harta untuk pinjamanأما مـىن
املععَحات ،كال ؿَامء ؿمل اًبَان ٔأ ّن الٕس خـارة يه اس خـامل اٌَفغ يف كري ما وضؽ هل ًـالكة املضاهبة بني املـىن
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امليلول ؾيَ واملـىن املس خـمي فَِ ،مؽ كرًية ظارفة ؾن ٕارادة املـىن ا ٔلظيل 4.كال ابن كعَبة ان الٕس خـارة يه
جس خـري اًلكمة لس خخداهما يف لكمة ٔأخرى بسبب .كال ؾبد ادلًب ان الٕس خـارة يه لكمة ل جُس خخدم يف ماكهنا
ٔأو ثلرضِا ٌَخـبري ؾن لكمة ٔأخرىٔ ،لن ُياك أٔس ًباًب جسبب اس خخدام اًلكمة .كال ٔأمحد احلض ميي ان الٕس خـارة
يه ؾبارة ؾن اس خخدام لكامت كري موحودة ٔلن ُياك ؿالكة بني املـىن احللِلي واملـىن اجملازي ،وُو ٔأمر كري
معحوًب أٔس باب 5.احد من اًضـر ًخضم ؾن الٕس خـارة يه اًلعَدة مسط ادلرر .اُمتت اًباحثة ًبدلراسة
مفِوم
ً
املخـملة ً ٕالس خـارة ًفِم الادب اًـريب ،خاظة اًلعَدة مسط ادلرر.
ًخىون ؿىل صلك اًضـر واًًرش
مسط ادلرر ُو نخاب اًخارخي اًيبوي املىذوب ًبٌَلة اًـربَة وُو ّ
املسجوع لصرتاك اخر امللعؽ يف الاظوات لٌسام صـرٍ اذلي ًخضمن نثريا من اًلكامت اًعَبة ادلَةل اًبدًـة
الادبَة .مسط ادلرر اًىت نخبَ الٕمام حبَب ؿيل ابن محمد احلبيش .ودل ريض هللا ؾيَ حبرض موت بلرًة كسم يف
ًوم ادلـة  24من صوال س ية 1651م من اًِجرًة اًيبوًة .يف اًخارخ ؾرشٍن من ربَؽ اًثاين يف  1333ه اكن
احلبُب اهخلي اىل رمحة رب .اما ملربٍ يف قرب مسجد رايض.

6

اخذارت اًباحثات كعَدة مسط ادلرر ًخىون موضوع ادلراسة ،من اًبَان املذهور ٔأ ّن مسط ادلرر ؾيدٍ
ؾيارص ادلَةل يف لك مجةل ،او اًفاػَ ،او مـاهََ .وُذا اًىذاب مسط ادلرر ًليََ جممتـة الٕهدوهُيس ،وخاظة يف
ظىل هللا ؿَََ ّ
املـِد ًـىن ًلر ٔأ ؾيد حفةل مودل اًيّيب محمد ّ
وسمل يف اًضّ ِر ربَؽ ا ٔل ّول وبُهنا حيخَفون بلراءة اًىذب
ثلط ؾن ؾؼمخَ وحتمَدٍ وظَواثَ من اًخّارخي  12-1ربَؽ ا ٔل ّول لك س ية جهرًة .وُذٍ ؾلدت الٕحذفال
اًىت ّ
معََخَ ؿىل اًدضىر ًبٕهـامَ ؿىل ارساهل رسول .ونذاكل إص خلائَ وحمبّخَ واظمئياهَ ورخاء ؿىل صفاؾخَ يف ادلّ هَا
وا ٔلخرة ٔلن من ؿالمة احلب يه اًخّاكثر يف ّاذلهرايت.

7

 5اًريض ،فميَيجامن اكات (الٕس خـارة) دلم اًلران ،مالج،2007،ص.10 .
Muhamad Husain, Biografi Habib Ali Al-Habsyi, Pustaka Zawiyah, Jakarta, 2015.
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ظرًلة اًبحر
اس خـمَت اًباحثات اًعرًلة اًوظفِة اًخحََََة ،يه اًبَان مبا اًخحََي .وُذا اًبحر هوع اًبحر
املىذىب)ُ . (library Researchذا اًبحر ُو حبر ّاذلى ًدرس ّ
لك اًوكائؽ ما ًؤخذ من اًىذب ٔأو من
اًبحوث اًلدمية ٔأو ّ
لك اًوكائؽ ماًؤخذ من املىذبة 8.هوع من اًبحر ُو اًبحر اًيوؾي ( Qualitative
 . )Researchاًبحر اًيوؾي ( )Qualitative Researchيه اًبحوث اًيت هتدف إىل وظف وحتََي
اًؼواُر وا ٔلحداث وا ٔلوضعة الاحامتؾَة واملواكف واملـخلدات واًخعورات ،وا ٔلفاكر من خشط بضلك فردي ٔأو
يف مجموؿات.

9

ٔأما خعوة مجؽ اًوكائؽ يف ُذا اًبحر فِيي ثلر ٔأ اًباحثات نخب بالكة ؾن الٕس خـارة وكعَدة مسط ادلرار،
مث حىذب مـىن الٕس خـارة اًيت كد ثوخد يف كعَدة مسط ادلرار ،مث ثلسم هوع الٕس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر.
حتََي اًوكائؽ املس خخدم ُو ٔأسَوب اًخحََي اًوظفي اًيوؾي .ثعبَق اًخلٌَات يف نخابة حتََي اًبَاانت يه حلد
من اًبَاانت ُو ثَخَط ،واخذَار ا ٔلص َاء اًرئُس َة اًيت حرنز ؿىل ا ٔلص َاء اًيت يه هم ّمة وحرثُب مهنجي حبَر
ًعف ا ٔلمور واحضة ًيخاجئ اًبحر .وؾرض اًبَاانت ُو سداميثُساكن اًبَاانت بضلك واحض ملساؿدة اًبحوث يف
اثلان اًبَاانت اًيت مت احلعول ؿَهيا .وًبس خخالص الاس خًذاخات واًخحلق ،فإن اس خخالص اًيخاجئ ُو وظف
سَمي ٌَاكئن كِد ادلراسة .معََة رمس اس خًذاخات جسدٌد إىل الاوسحاب من املـَومات مرثبة يف صلك حٌبا إىل
حٌب يف ؾرض اًبَاانت.

10
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هدِجة اًبحر
كعَدة مسط ادلرر

اًع َـال ُة ْ ُال ْو ىل
َّ
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َم َال َح ِىف ْ ُال فْ ِق ه ُْو ُرنَ ْونَ ْب
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ اًَْفَاثِ ِح اًْخ َِامتِ اًْ ُملَ َّر ْب
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ اًَْ ُم ْع َعفَى اًْ ُم ْجخَ َىب اًْ ُم َحبَّب
اب قَهيْ َ ْب
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َم َال َح بَدْ ٌر َوك َ َ
ْص كَدْ ُ َْب
َْص ًبِ ًي َّ ْ ِ
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َم ا ِرً ْ ُح ه ْ ٍ
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َم َاس َار ِت اً ْ ِـُْ ُس ب َ ْع َن َسبْ َس ْب
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َو ُ ّ
لك َم ْن ٌَِْ َح ِبُْ ِب ًًُ ْ َس ْب
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َو ُ ّ
لك َم ْن ٌَِي َّ ِ ّيب ً ُ ْع َح ْب
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َواقْفِ ْر َو َسا ِم ْح َم ْن َاك َن اَ ْذه َْب
لك ُ َّ
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َوب ََّف ِ اًْ ُ َّ
لك ُم ْع َ َ ْب
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َو ْاس ُ ْ
ل ِبيَ َار ّب خ ْ ََري َم ْذُ َْب
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َو ْاظ َِ ْح َو َس ِّ ْي َماكَدْ ث ََع َّـ ْب
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ اَؿْ َىل اًْ َ َرب َااي َخ اُ ًَاواَ ْر َح ْب
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ اَ ْظ َد ِق َؾ ْب ٍدًبِ ًْ َح ّق اَؾ َْر ْب
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ خ ْ َِرياًْ َو َر ى َم هنْ َ ًج َاوأَ ْظ َو ْب
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َم َاظ ْ ُريً ُ ْم ٍن قَ َّىن فَاَ ْظ َر ْب
اًع َـال ُة اًْث َاهِ ََ ُة
َّ
ْ
رش ْق
رش ِف بَدْ ٍر ِىف اًىَ ْو ِن اَ ْ َ
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ اَ ْ َ
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ اَ ْن َر ِم دَاعٍ ًَدْ ؾ ُْو ِا َىل اًْ َح ْق
اًع ا ِد ِق اًْ ُم َع َّد ْق
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ اًَْ ُم ْع َعفَى َّ
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ اَ ْح َىل اًْ َو َارى َمٌْ ِعلً َاواَ ْظ َد ْق
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ اَفْضَ ِي َم ْن ًِبًخُّلَى َحتَ ل َّ ْق
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َم ْن ًبِ ًَّسخ ََاواًْ َوف َ َاَتَ َ َّ ْق
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َو ْ َ
امج ْؽ ِم َن اًضَّ ْم ِي َماثَفَ َّر ْق
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َو ْاظ َِ ْح َو َس ِّ ْي َماكَدْ ث َ َـ َّو ْق
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َوافْذَ ْح ِم َن اًْخ ْ َِري ُ َّ
لك ُملْ َ َ ْق
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َواَ ِ ِهل َو َم ْن ًِبًٌي َّ ِ ّيب ث َ َـ َ َّ ْق
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َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َواَ ِ ِهل َو َم ْن ٌَِْ َح ِبُْ ِب ً َ ْـضَ ْق
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َو َم ْن ِحبَ ْب ِي اًي َّ ِ ّيب ث ََوز َّ ْق
َاي َر ِّب َظ ِّي ؿ َىل ُم َح َّمدْ َاي َر ّب َظ ّي ؿ ََ َ َْ َِ َو َس ّ ْمل
َم ْح ُي اًْ ِلَِام
اَ ْص َـر َق اًْىَ ْو ُن ابْـذِ ـَِا َحــا ب ُِو ُح ْو ِد اًْ ُم ْع َعفَى اَ ْمحَـدْ
ُس ْو ٌر كَـدْ ث َـ َجـ َّد ْد
ــــس َو ُ ُ
َو ِلَُ ِْي اًْىَ ْـو ِن ُاه ْ ُ
ف َ ْاظ َـرب ُ ْـوا َاياَ ُْ َي اًْ َمث َاهِـي ف َِ ََـز ُار اًُِْـ ْم ِن ق َ َّـر ْد
َو ْاس خَ ِض َْ ُؤا بِـ َجـ َمـالِ ف َ َاق ِىف اً ْ ُح ْس ِن ث َـفَ َّـر ْد
ـرشى ب َِـسـ ْـ ٍد ُم ْسـذَـ ِم ٍر ًَِ ْــ َس ًٌَْـفَــدْ
َوًَيَا اًْـ ُب ْ َ
َح ِْ ُر ُا ْوثِــِ ْـٌـَا َؾ َـع َاء َمجَ َؽ اًْـفَـ ْخ َراً ْـ ُمــ َؤبَّـدْ
فَـ َِ َربِّــي ُ ُّ
ْص ٍُ اًْ َـدْ
لك َحـ ْم ٍد َخ َّي اَ ْن ً َـحـْ ُ َ
ِا ْذ َحبَـاانَ ب ُِو ُح ْو ِد اًـــ ْـ ُم ْع َعفـَى اً َِْا ِد ي ُم َح َّمدْ
هللا اَُ ً
َاي َر ُس ْو َل ِ
ْـــال بِ ىَـ ِاهَـا بِ ىَـ و ُ ْسـ َــدْ
َوبِـ َج ا َُِ ًَـا ِاً َِِـي ُخ دْ َوب ََِ ّ ْف ُ َّ
لك َم ْل َـعدْ
َوا ُْ ِدانَ هنَ ْ َج َسبِــ َْ ِل نَ ْـي بِـــ َِ و ُ ْس ـ َـدْ َوىُ ْر َصدْ
َر ِ ّب بََِ ّـ ْليَا بِـ َجا َُِ ِفـى حِ َوا ِرٍ خ ْ ََري َملْ َـدْ
َو َظ َال ُة ِ
رش َف ُّاًر ْس ِي ُم ـ َحـ َّمــدْ
هللا ث َلْـضَ ـى اَ ْ َ
َو َس َــال ٌم ُم ْسذَــ ِمر ُ َّ
لك ِح ْ ٍني ًَـــذَــ َجــ َّد ْد
مـاين الٕس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحبُب ؿيل بن محمد احلبيش
اختص به
الإس تعارة يف امجلةل أن يكون نوفظ أضل يف اموضع انوغوي معروف تد ّل امشواهد عىل أه ّه ّ
حني وضعّ .مث يس تعمهل امشاعر أو غريامشّ اعر يف غري ذكل الضل 11.و الإس تعارة يف حقيقهتا تشبيه حذف أحد
12
فيطح أن يقال أ ّن اميشء املس تعار قد اهتقل من يد املعري
طرفيه .احملذوف يعين املش ّبه أو املش ّبه به .من هذا ّ

اإىل املس تعري م إلهتفاع به.
فِوخد يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحبُب ؿيل بن محمد احلبيش نثري من ٔأًفاػَ مـان ًد ّل الٕس خـارة ًـين
 :ايرب ظي ؿىل محمد  #اؿىل اًرباايخاُا وارحب ( اؿىل اًرباايخاُا وارحب = اًياس اًرشًف) .ايرب ظي
11

إ

12
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ؿىل محمد  #خري اًورى مهنجا واظواب ( مهنجا = رساةل) .ايرب ظي ؿىل محمد  #ماظري مين قىن فاظرب (
رش ْق بَدْ ٍر = مجَي)َ ،اي َر ِ ّب َظـ ِ ّي
رشف بَدْ ٍر ِيف اًْ َى ْو ِن ( َا ْ َ
قىن فاظرب = سلسلا) ،اي َر ِ ّب َظـ ِ ّي ؿَ َىل ُم َح َّمد ۞ َأ ْ َ
لك ُم ْلََ ْـق ( ِم َن اًْخ ْ َِري ُ َّ
ؿَ َىل ُم َح َّمد ۞ َوافْذَ ْح ِم َن اًْخ ْ َِري ُ َّ
لك ُم ْلََ ْـق = ِم َن اخلري لثيؼر)َ ،اي َر ِ ّب َظـ ِ ّي ؿَ َىل ُم َح َّمد
۞ َو َم ْـن ِ َحب ْب ِـي اًيَّب ِّـي ث ََوز َّ ْـق ( َح ْب ِـي اًيَّب ِّـي = حدًر اًييب او رساةل اًييب).
اًَْ َمبْ ُس ْو ِط ِيف اًْ ُو ُح ْو ِد َن َر ُمَ َوا ْح َساه ُ َْ ( َاًْ َمبْ ُس ْو ِط = اًيؼرة اًواسـة)َ ،خََ َق اًْ َخَْ َق ًِ ِح ْْكََِْ (،ح ْْكَ َْ =
ِ
ْ
ِ
َ
ْ
ٌض
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
اًرمحن اًرحمي من هللا)َ ،و َظوى ؿَََهيْ َا ؿَ َمََْ (،وظوى = متي)َ ،وب َ َسطَ ًُِ ْم م ْن فائغ اًميَّة َما َح َر ْت ِبَ ِيف
َأ ْكدَ ِار ٍِ اًْ ِل ْس َم ْة ( َوب َ َسطَ = ًـعى)َ ،ح ِْ ُر َأ ْب َر َز ِم ْن ؿَاً َ ِم ْال ْم َاك ْن(،ؿَاً َ ِم ْال ْم َاك ْن = هون) ،ل َح َؼ ْخ َُ اًْ ُـ َُ ْو ُن ِف ِْ َما
ِ
ِ
رش ِمٌْ َُ ِيف ؿَاً َ ِم اًْ ُب ُع ْو ِن َو ُّاًؼِ ُْور.
َرشا َاك ِمال ٍُ ِزًْ ُح اًضـالل (ٍُ ِزًْ ُح اًضـالل = ًليض اًضـالل)ِ ،اهْد َ َ َ
ا ْحذَََ ْذـ َُ ۞ ب َ ً
( ؿَاً َ ِم اًْ ُب ُع ْو ِن َو ُّ
رص ٍاط ُم ْس خَ ِل ْمي= دٍن الاسالم)،
رص ٍاط ُم ْس خَ ِل ْميَ ِ ( ،
اًؼِ ُْور = ادلهَا والاخرة) ،فَلَدْ ُُ ِد َي ِاىل ِ َ
اّلل ٌَِْ َـاً َ ِم ْ َني ب َ ِض ْ ًريا
اًعدُ ْو ِر ِم َن ْالًْ َم ِان كَ َوا ِؿدُ ٍْ ْالًْ َم ِان (كَ َوا ِؿدُ ٍْ = اساس الاميان)َ ،ؾ ْب ٌد َا ْر َس َ ُل ّ ُ
ثَثْبُ ُت هبِ َا ِيف ُّ
ِ
ِ
ُسا ًخا َوكَ َم ًرا ُم ٌِ ْ ًريا ( ُػَْ َمة
َوه َ ِذ ٍْ ًر( ٌَِْ َـاً َ ِم ْ َني = اًياس و احلَوان واملالئىة) ،فَ َاك َن ِيف ُػَْ َمة ِ اًْ َجِ ِْي ٌَِْ ُم ْسد َ ْب ِ ِ
ْصٍْ َن ِ َ
(ُسا ًخا َوكَ َم ًرا = اًِدى والاميان).
اًْ َجِ ِْي = اًؼالل)َ ِ ،
رش
اًرش ِف ْ َال ْظ ِ ّيل = هيب محمد)َ ،ما َؾ َّع َر ْالَ ْن َو َان ِبً َ ْ ِ
اًرش ِف ْ َال ْظ ِ ّيل ب ُِو ِ ّدٍ َو ُح ِبَّْ( ِػال َل َّ َ
َوثَ َفَِّأُ ْوا ِػال َل َّ َ
امه و َ ِس ْمي( َؾ َّع َر = ُبت اًرحي) ،ه َ َف َذ ِت اًْ ُلدْ َر ُة اًْ َبا ُِ َرةْ (،اًْ َبا ُِ َر ْة = احلس ية) ،فَِ َُو اًْلَ َم ُر اًخَّا ُّم َّ ِاذل ْي ًَدٌََلَّ ُي ِيف
ِذ ْن َر ُ ْ
بُ ُر ْوخِ َ( اًْلَ َم ُر اًخَّا ُّم = هيب محمد ُو اوسان اذلي حيسن اخالكَ) وحَ ْر ِو ْحيًا ٌَِْ ُم َخ َـَ ّ ِل ْ َني هبِ َذا اًيُّ ْو ِر اًْ ُمب ِْني ( اًيُّ ْور =
ُذا اًْ َح ِبُْ ِب َا َّو ُل َم ْخَُ ْو ٍق بَ َر َز ِيف اًْ َـاً َ ْم( اًيُّ ْور = هيب محمد) ،فَضَ َّم ْخ َُ َا ْحضَ ُاؤَُا ِب َم ُـ ْوه َ ِة ّ ِ
هيب محمد) ،فٌَُ ْو ُر َ
اّلل
رش ِاق َ
اًّس ْاج = هيب
ُم َحافَ َؼ ًة ؿَىل َح ّ ِق ُ ِذ ٍِ ادلُّ َّر ِة َ
اًّس ْاجَ ّ ِ (،
ُذا ِ ّ َ
وظ ْوهنِ َا( ادلُّ َّر ِة = هيب محمد)ِ ،ب ُل ْر ِب ُػِ ُْو ِر ا ْ َ
ِ
محمد)ُّ ُ ،
ولك دَابَّة ٍ ًِ ُل َرٌ ٍْش ه ََعلَ ْت ِب َف ِع َْح اًْ ِـ َب َار ْة ه ََعلَ ْت ( ِب َف ِع َْح اًْ ِـ َب َار ْة = ظوثت هجوري)َ ،وً َ ْم حَ َزلِ ْ َال ْر ُض
رش ِف اًْ َ ِرب َّاي ْت( ِؾ ْع ِر = ًعَوا ؿيل اًييب).
اًس َم َو ْات ُمذَضَ ِّم َخ ًة ِب ِـ ْع ِر اًْ َف َرح ِب ُمالكَا ِة َا ْ َ
َو َّ
اًؼِ ُْور (،ؿَاً َ ِم اًْ َخ َفا ِء ِاىل ؿَاً َ ِم ُّ
وبُ ُر ْو ِزٍ ِم ْن ؿَاً َ ِم اًْ َخ َفا ِء ِاىل ؿَاً َ ِم ُّ
اًؼِ ُْور = ؿامل اًرمح اىل ؿامل
رشًْ ِف َواًخَّ ْـ ِؼ ْمي( وب َ َسطَ = ًـعى)َ ,واَ ْم َع ُار اًْ ُج ْو ِد ْال ًِّيي ؿَىل َاُ ِْي
ادلهَا) وب َ َسطَ ِيف اًْ َـاً َ ِم اًْ َىب ْ ِِري َمائِدَ َة اًد َّ ْ ِ
ِ
رش َق اًْ َى ْو ُن ابِْتِ َا ًحـا ۞ ب ُِو ُح ْو ِد
اًْ ُو ُح ْو ِد ثَ ِث ْج) َو َا ْم َع ُار اًْ ُج ْو ِد ْال ًِّيي = ًـعى رزكا وؾزة ًياس يف الارض) َأ ْ َ
ِ
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مٌورا) ،فَ ْاظ َربُ ْوا َاي أٔ ُْ َي اًْ َمث ِ َْاين ۞ فَِ ََز ُار اٍْمي ْ ِن قَ َّردْ( ٔأ ُْ َي اًْ َمث ِ َْاين = الاوسان حيفغ
اًْ ُم ْع َع َفى ْامحَدْ  (،ا ْبِتِ َا ًحـا = ّ
رص ٍاط ُم ْس َخ ِل ْمي= دٍن الاسالم) ،ومل ٍزل واجنم سـودٍ
وًـمي اًلران) .واهَ اًِادي اىل اًْصاط املس خلميَ ِ .(،
ظاًـة(،واجنم سـودٍ ظاًـة = حؼا سـَدا) ،و اًاكئيات ًـِدٍ حافؼ ٌة ولمر ٍِ ظائـة) حافؼ ٌة ولمر ٍِ ظائـة =
ًعَوان ؿىل اًييب) ما ًدل ؿىل اهَ ارشف اُي ا ٔلرض و اًسموات( اُي ا ٔلرض و اًسموات = اًياس
واحلَوان واملالئىة ) و ادم راًة ادلٍن اًلومي يف مجَؽ ا ٔلكعار مًضورة (.راًة ادلٍن = كوي الاميان) ،و مـامل

ا ٔلسالم وا ٔلميان ًبَُِا مـمورة ( مـامل ا ٔلسالم وا ٔلميان = كوي الاسالم و الاميان).
هوع الٕس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحبُب ؿيل بن محمد احلبيش
ومن اًبُت اًسابق ًـرف ًفغ اًياس اًرشًف يف اًىون أٔهَ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل
ًفغ املض بَ بَ ًـىن اؿىل اًرباايخاُا وارحب ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ
مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .و رساةل جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ
املض بَ بَ ًـىن مهنجا ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا
اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .يف اًبُت املذهورة يف الٕس خـارة املىٌَة ٌض بَ الامس اجلامد ًبًاكئيات احلَة مث ما
ًؼِر ُو مض بَ ًـىن قىن فاظرب وًُس مض بَ بَ ًـىن سلسلا .مث اسدبدال مض بَ بَ اذلي مت اًخخَط مٌَ مث
اًىضف ؾن ظفذَ اخلاظة قىن فاظرب وملا اكن املض بَ بَ يف ُذٍ الٕس خـارة حمخجبا مسَت الٕس خـارة املىٌَة.
نذكل ًوخد اٌَفغ من اًبُت اًسابق ٔ ،أه َّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ ًـىن مجَي واس خـر بدهل ًفغ املض بَ
بَ ًـىن بَدْ ٍر ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي
اس خـارة ثْصحيَة.
ونذاكل ًـرف من اًبُت اًسابق ٔأه َّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ ًـىن ِم َن اخلري لثيؼر واس خـر بدهل
ًفغ املض بَ بَ ًـىن ِم َن اًْخ ْ َِري ُ َّ
لك ُم ْلََ ْـق ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ
مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .و حدًر اًييب جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل
ًفغ املض بَ بَ ًـىن ِ َحب ْب ِـي اًيَّب ِّـي ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ
يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .و ٔأما اٌَفغ ا ٔلخر اذلى جندٍ من اًبُت اًسابق ٔأه َّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ
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املض بَ ًـىن اًيؼرة اًواسـة واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن اًَْ َم ْب ُس ْو ِط ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو
ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.
و سوى ذاكل ًفغ اًرمحن اًرحمي من هللا جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ
ًـىن ًِ ِح ْْكَ َْ ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي
اس خـارة ثْصحيَة .و ٌض متي جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن َو َظوى ًَلوم ملامَ
ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .و ًفغ
ًـعى جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن َوب َ َسطَ ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ
ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .و هون جضبَِ حذف مٌَ
ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن ؿَاً َ ِم ْال ْم َاك ْن ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا
ِ
اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .و ًفغ ًليض اًضـالل جضبَِ حذف مٌَ ًفغ
املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن ٍُ ِزًْ ُح اًضـالل ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا
اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.
وًفغ ادلهَا والاخرة ٌضرى اىل اه َّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن ؿَاً َ ِم
اًْ ُب ُع ْو ِن َو ُّ
اًؼِ ُْور ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت
مسي اس خـارة ثْصحيَة.الٕس خـارة اًخْصحيَة .و دٍن الاسالم من اًبُت اًسابق هـرف اه َّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ
رص ٍاط ُم ْس خَ ِل ْمي ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا
املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن ِ َ
اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَةّ .مث ًفغ اساس الاميان جضبَِ حذف مٌَ ًفغ
املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن ْالًْ َم ِان كَ َوا ِؿدُ ٍْ ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا
ِ
اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.
و ٔأما ًفغ اًياس و احلَوان واملالئىة فِو جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ
ًـىن ٌَِْ َـاً َ ِم ْ َني ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي
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اس خـارة ثْصحيَة .من بُت املذهور لًدل وضـَ احللِلي بي اس خـمل ًُض بَ هيب محمد اكهم ِيف ُػَْ َمة ِ اًْ َجِ ِْي
ُسا ًخا َوكَ َم ًرا ُم ٌِ ْ ًريا .فِذا اًرتهَب حماز ،كرًًذَ حاًَة ،وؿالكذَ املضاهبة ،واملض بَ ُيا هيب محمد،
ٌَِْ ُم ْسد َ ْب ِ ِ
ْصٍْ َن ِ َ
ُسا ًخا َوكَ َم ًرا ُم ٌِ ْ ًريا .فاهت حرى يف اًبُت اًسابق ٔأن حرهَبا اس خـمي يف
واملض بَ بَ ُػَْ َمة ِ اًْ َجِ ِْي ٌَِْ ُم ْسد َ ْب ِ ِ
ْصٍْ َن ِ َ
كري مـياٍ احللِلي ،و ٔأن اًـالكة بني مـياٍ اجملازي ومـياٍ احللِلي يه املضاهبة ٌسمى اس خـارة متثَََة .و ًفغ هيب
اًرش ِف ْ َال ْظ ِ ّيل ًَلوم ملامَ ًبدؿاء
محمد جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن ِػال َل َّ َ
ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .يف اًبُت
املذهورة يف الٕس خـارة املىٌَة ٌض بَ الامس اجلامد ًبًاكئيات احلَة مث ما ًؼِر ُو مض بَ ًـىن َؾ َّع َر وًُس مض بَ
بَ ًـىن ُبت اًرحي .مث اسدبدال مض بَ بَ اذلي مت اًخخَط مٌَ مث اًىضف ؾن ظفذَ اخلاظة َؾ َّع َر وملا اكن
املض بَ بَ يف ُذٍ الٕس خـارة حمخجبا مسَت الٕس خـارة املىٌَة.
و ًوخد اًؼا ًفغ احلس ية أٔه َّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن اًْ َبا ُِ َر ْة
ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة
ثْصحيَة .و ًفغ هيب محمد من اًبُت اًسابق ُو جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن
اًْلَ َم ُر ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة
ثْصحيَة .و هيب محمد جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن اًيُّ ْو ِر ًَلوم ملامَ ًبدؿاء
ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .و هيب محمد
جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن فٌَُ ْو ُر ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني
املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.
و ٔأما ًفغ ادلُّ َّر ِة فإهَ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان
املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .و هيب محمد جضبَِ
اًّس ْاج ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني
حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن ِ ّ َ
املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .يف اًبُت املذهورة يف الٕس خـارة
املىٌَة ٌض بَ الامس اجلامد ًبًاكئيات احلَة مث ما ًؼِر ُو مض بَ ًـىن ه ََعلَ ْت ِب َف ِع َْح اًْ ِـ َب َار ْة وًُس مض بَ بَ
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ًـىن ظوثت هجوري .مث اسدبدال مض بَ بَ اذلي مت اًخخَط مٌَ مث اًىضف ؾن ظفذَ اخلاظة ه ََعلَ ْت ِب َف ِع َْح
اًْ ِـ َب َار ْة وملا اكن املض بَ بَ يف ُذٍ الٕس خـارة حمخجبا مسَت الٕس خـارة املىٌَة .نذكل ًعَوا ؿيل اًييب جضبَِ
حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن ِب ِـ ْع ِر ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ،
وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.
و ًفغ ؿامل اًرمح اىل ؿامل ادلهَا جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن ؿَاً َ ِم
اًْ َخفَا ِء ِاىل ؿَاً َ ِم ُّ
اًؼِ ُْور ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا
اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .و ًوخد اٌَفغ من اًبُت اًسابق ٔأه َّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل
ًفغ املض بَ بَ ًـىن وب َ َسطَ ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف
ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .و ًـعى رزكا وؾزة ًياس جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ يف الارض واس خـر
بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن َواَ ْم َع ُار اًْ ُج ْو ِد ْال ًِّيي ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ
ِ
بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.
مٌورا جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن ابِْتِ َا ًحـا ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان
و ّ
املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .و الاوسان حيفغ
جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن أٔ ُْ َي اًْ َمث ِ َْاين ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو
ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة .و دٍن الاسالم جضبَِ حذف
مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن اًْصاط املس خلمي ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني
املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.
و ًفغ حؼا سـَدا يف هفس اًبُت جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن
واجنم سـودٍ ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي
اس خـارة ثْصحيَة .يف اًبُت املذهورة(و اًاكئيات ًـِدٍ حافؼ ٌة ولمر ٍِ ظائـة ) يف الٕس خـارة املىٌَة ٌض بَ الامس
اجلامد ًبًاكئيات احلَة مث ما ًؼِر ُو مض بَ ًـىن حافؼ ٌة ولمر ٍِ ظائـة وًُس مض بَ بَ ًـىن ًعَوان ؿىل اًييب.
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مث اسدبدال مض بَ بَ اذلي مت اًخخَط مٌَ مث اًىضف ؾن ظفذَ اخلاظة حافؼ ٌة ولمر ٍِ ظائـة وملا اكن املض بَ بَ
يف ُذٍ الٕس خـارة حمخجبا مسَت الٕس خـارة املىٌَة واذا ثأٔمَيا اًبُت اًسابق ،و اًياس واحلَوان واملالئىة ا اهَ
ثضمن جضبهيا حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن اُي ا ٔلرض و اًسموات ًَلوم ملامَ
ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.
و ٔأماًفغ كوي الٕميان ف ٕاه َّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن راًة ادلٍن
ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة
ثْصحيَة .و كوي الاسالم و الاميان جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن مـامل
الٕسالم والٕميان ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ ،وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت
مسي اس خـارة ثْصحيَة.

مٌاكضة اًبحر
مـاين الٕس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحبُب ؿيل بن محمد احلبيش
من هؼرًة اًبالقَة ثـرف ٔأن اراكن الٕس خـارة يه مس خـار مٌَ ًـىن مض بَ بَ ،مس خـار هل ًـىن مض بَ،
ومس خـار-اٌَفغ امليلولً .خىون الٕس خـارة ًِا اًرشوط مهنا ل ًذهر وخَ اًض بَ وادة اًض بَ ،و ذلاكل ،اًدضبَِ
اذلي ٔأساس الٕس خـارة وًذهر ٔأن املض بَ واحد من ؾيارص مض بَ بَ اًـامة والٕس خـارة من اًـمل اًضخىصٔ .لهنا
ل ميىن ادلخول يف ظبَـة اذلات ما مل ًـعي اًعبَـة ٔأو ؿمل اًضخىص مزًة .مث من اخلعأٔ اؾخبار ؿمل اًضخىص
مسة اكمةل .ذلكل كد ًثري مضلكة مـَ ،املثي حامت مبـىن اجلَود و كس مبـىن فعاحة اٌَسان .ذلاكلً ،لول:
راًت حامتا و كسا .املثال املذهور ًفرتض املـىن اًـام يف اًلكمة حامت و كس ،وًدخي مض بَ يف حامت وكس.

13

و ٔأما اهواع اًلرًية يف الاس خـارة يه اًلرًية املفراد .املثال :ر ٔأًت ٔأسدا ٍريم :املثال املذهور لكمة ٔأسد مـياٍ رخي
جشاع .كرًًذَ ًـىن لكمة ٔأسد لٌس خعَؽ مبـىن احللِق ،لهَ ٔأسد لٌس خعَؽ ٔأن ٍرىم ،واًلرًية املـدود ًـىن اًلرًية

13زمرن ،محمد ،اجلوُر املىٌون ،س يرت سالففي ،بَََرت.2117،
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انرث من ٔأمرٍن .املثال :راًت ٍريم ؿىل فرسَ يف اًَِجاء .لكمة ٔأسد ٌس خـر لكمة رخي جشاعً .فغ :ر ٔأًت ٍريم
ؿىل فرسَ يف اًَِجاء ،لكِم كرًية ،واًلرًية املؤًف .مربوط بـضَ ببـغ ٍىون ادلؽ كرًية للك واحد.

14

من بلغة الإس تعارة يه تنايس امتشبيه حيث ينتقل اذلهن اإىل املش ّبه به مبارشة واعتبار أ ّن املش ّبه و
املش ّبه به يشء واحد و كذكل ورعة اخليال و ّقوة امتأجرئ 15 .أما املـاين الٕس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحبُب
ؿيل بن محمد احلبيش نام ًيل :
اس خـمَت اًلكمة يف اًبُت ا ٔلول كري مـياُا احللِلي ٌض متي ؿىل لكمة ٔأؿىل اًرباايخاُا وارحب ولًلعد
ًبملـىن حلِلي ا ّل اًياس اًرشًف ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت اًثاهُت جض متي ؿىل لكمة مهنجا
ولًلعد ًبملـىن حلِلي ٕا ّل رساةل ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت اًثاًر كري جض متي ؿىل لكمة قىن
فاظرب ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل سلسلا ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .اس خـمَت لكمة يف اًبُت اًرابؽ
كري مـياُا احللِلي ٌض متي ؿىل لكمة بَدْ ٍر ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل مجَي ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و
يف اًبُت اخلامس كري جض متي ؿىل لكمة ِم َن اًْخ ْ َِري ُ َّ
لك ُم ْلََ ْـق ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل ِم َن اخلري اخمليبء،
واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة.
ا إلس خـارة اًخْصحيَة يه ما اكن املض بَ بَ مْصحا بَ أو ما اس تعري فهيا مفظ املش به به نومش ّبه .و أ ّما
الإس تعارة املكنية ما اكن املض بَ بَ يف ُذٍ الاس خـارة حمخجباّ .مث اإذا اكن الإس تعارة امترصحيية من املكامت
16
فالإس تعارة اهمتثيوية من امجلةل.
واما اًلكمة يف اًبُت اًسادس جض متي ؿىل لكمة َح ْب ِـي اًيَّب ِّـي ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل حدًر اًييب او
رساةل اًييب ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت اًسابؽ جض متي ؿىل لكمة َاًْ َمبْ ُس ْو ِط ولًلعد ًبملـىن
حلِلي ا ّل اًيؼر اًواسؽ ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت اًثامن جض متي ؿىل لكمة ِح ْْكَ َْ ولًلعد
ًبملـىن حلِلي ا ّل اًيؼر اًواسؽ ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .اس خـمَت لكمة يف اًبُت اًخاسؽ كري مـياُا
احللِلي ٌض متي ؿىل لكمة َو َظوى ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل اص متي ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة.

 14هفس املرحؽ
15

جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلمية ,امبلغة و امنقد ,املموكة امعربية امسعودية ,2002 ,ص 151

16

Volume 4 Nomor 2 Juni Tahun 2020 262

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Jurnal

الفاظنا

Fitriyani, Rini, Noza Aflisia
اإلستعارة فى قصيدة مسط الدرر للمجيب علي بن حممد احلبشي

ونذاكل اس خـمَت اًلكمة يف اًبُت اًـارش كري مـياُا احللِلي و جض متي ؿىل لكمة َوب َ َسطَ ولًلعد
ًبملـىن حلِلي ا ّل اؾعى ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف بُت احلادي ؾرش جض متي ؿىل لكمة ؿَاً َ ِم
ْال ْم َاك ْن ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل هون ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت اًثاين ؾرش جض متي ؿىل
ِ
لكمة ٍُ ِزًْ ُح اًضـالل ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل حرب اًضـالل ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .ويف اًبُت
اًثاًر ؾرش جض متي ؿىل لكمة ؿَاً َ ِم اًْ ُب ُع ْو ِن َو ُّ
اًؼِ ُْور ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل ادلهَا والاخرة ،واًـالكة
املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت اًرابؽ ؾرش جض متي ؿىل لكمة اًْصاط املس خلمي ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل
دٍن الاسالم ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .يف اًبُت اخلامس ؾرش جض متي ؿىل لكمة ْالًْ َم ِان كَ َوا ِؿدُ ٍْ
ِ
ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل اساس الٕميان ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت اًسادس ؾرش جض متي
ؿىل لكمة ٌَِْ َـاً َ ِم ْ َني ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل اًياس و احلَوان واملالئىة ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة.و يف
ُسا ًخا َوكَ َم ًرا ولًلعد ًبلوىل ا ّل اًؼالل ،ولٍراد ًبًثاهَة
اًبُت اًسابؽ ؾرش جض متي ؿىل لكميت ُػَْ َمة اًْ َجِ ِْي و ِ َ
اًرش ِف
ا ّل اًِدى والٕميان ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة.و يف اًبُت اًثامن ؾرش جض متي ؿىل لكمة ِػال َل َّ َ
ْ َال ْظ ِ ّيل ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل هيب محمد ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة.
و نذاكل اًلكمة يف اًبُت اًخاسؽ ؾرش جض متي ؿىل لكمة َؾ َّع َر ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل ُبت اًرحي،
واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة.مـىن كِايس لكمة اًْ َبا ُِ َر ْة و مـىن حلِلي احلس ية .و يف اًبُت اًـرشٍن جض متي
ؿىل لكمة اًْ َبا ُِ َر ْة ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل احلس ية ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت احلادى
واًـرشٍن جض متي ؿىل لكمة اًْلَ َم ُر اًخَّا ُّم ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل هيب محمد ُو الٕوسان اذلي حيسن اخالكَ،
واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت اًثاين واًـرشٍن جض متي ؿىل لكمة اًيُّ ْور ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل
هيب محمد ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة.
و يف اًبُت اًثاًر واًـرشٍن ص متي ؿىل لكمة اًيُّ ْور ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل هيب محمد ،واًـالكة
املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت اًرابؽ وؾرشٍن جض متي ؿىل لكمة ادلُّ َّر ِة ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل هيب محمد،
اًّس ْاج ولًلعد ًبملـىن حلِلي
واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .ويف اًبُت اخلامس وؾرشٍن جض متي ؿىل لكمة ِ ّ َ
ا ّل هيب محمد ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت اًسادس وؾرشٍن جض متي ؿىل لكمة ه ََعلَ ْت ِب َف ِع َْح
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اًْ ِـ َب َار ْة ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل ظوثت هجوري ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .اس خـمَت لكمة يف اًبُت
اًسابؽ وؾرشٍن كري مـياُا احللِلي ٌض متي ؿىل لكمة ِؾ ْع ِر ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل ًعَوا ؿيل اًييب ،واًـالكة
املضاهبة واًلرًية حاًَة .ويف اًبُت اًثامن وؾرشٍن جض متي ؿىل لكمة ؿَاً َ ِم اًْ َخ َفا ِء ِاىل ؿَاً َ ِم ُّ
اًؼِ ُْور ولًلعد
ًبملـىن حلِلي ا ّل ؿامل اًرمح اىل ؿامل ادلهَا ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .اس خـمَت لكمة يف اًبُت اًخاسؽ
ط ولًلعد ًبملـىن حلِلي الا ًـعى ،واًـالكة املضاهبة
وؾرشٍن كري مـياُا احللِلي ٌض متي ؿىل لكمة وب َ َس َ
واًلرًية حاًَة .اس خـمَت لكمة يف اًبُت اًثالزني كري مـياُا احللِلي ٌض متي ؿىل لكمة َو َا ْم َع ُار اًْ ُج ْو ِد ْال ًِّيي
ِ
ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل ًـعى رزكا وؾزة ٌَياس يف الارض ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .ويف اًبُت
احلادى و زالزني جض متي ؿىل لكمة ابِْتِ َا ًحـا ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل ظاح ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة.
ويف اًبُت اًثاىن و زالزني جض متي ؿىل لكمة ٔأ ُْ َي اًْ َمث ِ َْاين ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل الٕوسان حيفغ وًـمي
اًلران ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت اًثاًر و اًثالزني جض متي ؿىل لكمة اًْصاط املس خلمي
ولًلعد ًبملـىن حلِلي الا دٍن الاسالم ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .و يف اًبُت اًرابؽ و اًثالزًَت
جض متي ؿىل لكمة واجنم سـودٍ ظاًـة ولًلعد ًبملـىن حلِلي الا حؼا سـَدا ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة.
ويف اًبُت اخلامس و اًثالزني جض متي ؿىل لكمة حافؼ ٌة ولمر ٍِ ظائـة ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل ًعَوان ؿىل
اًييب ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .ويف اًبُت اًسادس و اًثالزني جض متي ؿىل لكمة اُي ا ٔلرض و
اًسموات ولًلعد ًبملـىن حلِلي الا اًياس واحلَوان واملالئىة ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة .ويف اًبُت
اًسابؽ و اًثالزني جض متي ؿىل لكمة راًة ادلٍن ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل كوي الاميان ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية
حاًَة .ويف اًبُت اًثامن و اًثالزني جض متي ؿىل لكمة مـامل ا ٔلسالم وا ٔلميان ولًلعد ًبملـىن حلِلي ا ّل كوي
الٕسالم و الٕميان ،واًـالكة املضاهبة واًلرًية حاًَة.
هوع الٕس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحبُب ؿيل بن محمد احلبيش
ثوخد الٕس خـارة اًخْصحيَة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحَب ؿيل ٍن احلبيش يف اكوال :ايرب ظي ؿىل محمد
 #اؿىل اًرباايخاُا وارحب ،ايرب ظي ؿىل محمد  #خري اًورى مهنجا واظواب ،اي َر ِ ّب َظـ ِ ّي ؿَ َىل ُم َح َّمد ۞
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رش ْقَ ،اي َر ِ ّب َظـ ِ ّي ؿَ َىل ُم َح َّمد ۞ َوافْذَ ْح ِم َن اًْخ ْ َِري ُ َّ
لك ُم ْلََ ْـقَ ،اي َر ِ ّب َظـ ِ ّي ؿَ َىل ُم َح َّمد
رشف بَدْ ٍر ِيف اًْ َى ْو ِن اَ ْ َ
َأ ْ َ
۞ َو َم ْـن ِ َحب ْب ِـي اًيَّب ِّـي ث ََوز َّ ْـق ،اًَْ َمبْ ُس ْو ِط ِيف اًْ ُو ُح ْو ِد َن َر ُمَ َوا ْح َساهَُْ ،و َخََ َق اًْ َخَْ َق ًِ ِح ْْكَ َْ َ ،وو َظوى ؿَََهيْ َا ِؿَْ َمَْ،
ِ
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
و َوب َ َسطَ ًَِ ُْم ِم ْن فَائِ ِغ اًْ ِميَّ ِة َما َح َر ْت بَِ ِيف َأ ْكدَ ِار ٍِ اًْ ِل ْس َم ْة ،و َح ِْ ُر َأ ْب َر َز م ْن ؿَاً ِم ال ْم َاك ْن ،ول َح َؼ ْخ َُ اً ُـ َُ ْو ُن ف ِْ َما
ِ
رش ِمٌْ َُ ِيف ؿَاً َ ِم اًْ ُب ُع ْو ِن َو ُّ
رص ٍاط ُم ْس خَ ِل ْمي،
اًؼِ ُْور ،وفَلَدْ ُُ ِد َي ِاىل ِ َ
َرشا َاك ِمال ٍُ ِزًْ ُح اًضـالل ،و ِاهْد َ َ َ
ا ْحذَََ ْذـ َُ ۞ ب َ ً
اًرش ِف
اًعدُ ْو ِر ِم َن ْالًْ َم ِان كَ َوا ِؿدُ ٍْ ،و َؾ ْب ٌد َا ْر َس َ ُل ّ ُ
وثَثْبُ ُت هبِ َا ِيف ُّ
اّلل ٌَِْ َـاً َ ِم ْ َني ب َ ِض ْ ًريا َوه َ ِذٍْ ًرَ ،ووثَ َفَِّأُ ْوا ِػال َل َّ َ
ِ
ْ َال ْظ ِ ّيل ب ُِو ِ ّدٍ َو ُح ِبَّْ ،وه َ َف َذ ِت اًْ ُلدْ َر ُة اًْ َبا ُِ َرةْ ،وفَِ َُو اًْلَ َم ُر اًخَّا ُّم َّ ِاذل ْي ًَدٌََلَّ ُي ِيف بُ ُر ْوخِ َْ ،ووحَ ْر ِو ْحيًا ٌَِْ ُم َخ َـَ ّ ِل ْ َني هبِ َذا
اًيُّ ْو ِر اًْ ُمب ِْني ،وفٌَُ ْو ُر ُ َذا اًْ َح ِبُْ ِب َا َّو ُل َم ْخَُ ْو ٍق بَ َر َز ِيف اًْ َـاً َ ْم ،وفَضَ َّم ْخ َُ َا ْحضَ ُاؤ َُا ِب َم ُـ ْوه َ ِة ّ ِ
اّلل ُم َحافَ َؼ ًة ؿَىل َح ّ ِق
رش ِاق َ
اًس َم َو ْات ُمذَضَ ِّم َخ ًة ِب ِـ ْع ِر اًْ َف َرح ِب ُمالكَا ِة
ُ ِذ ٍِ ادلُّ َّر ِة َ
ُذا ِ ّ َ
وظ ْوهنِ َا ،و ِب ُل ْر ِب ُػِ ُْو ِر ا ْ َ
اًّس ْاج ،و َوً َ ْم حَ َزلِ ْ َال ْر ُض َو َّ
ِ
رش ِف اًْ َ ِرب َّاي ْت ،ووبُ ُر ْو ِزٍ ِم ْن ؿَاً َ ِم اًْ َخفَا ِء ِاىل ؿَاً َ ِم ُّ
رشًْ ِف َواًخَّ ْـ ِؼ ْمي،
اًؼِ ُْور ،ووب َ َسطَ ِيف اًْ َـاً َ ِم اًْ َىب ْ ِِري َمائِدَ َة اًد َّ ْ ِ
َا ْ َ
رش َق اًْ َى ْو ُن ابِْتِ َا ًحـا ۞ ب ُِو ُح ْو ِد اًْ ُم ْع َع َفى ْامحَدْ  ،وفَ ْاظ َربُ ْوا َاي ٔأ ُْ َي
و َو َا ْم َع ُار اًْ ُج ْو ِد ْال ًِّيي ؿَىل َاُ ِْي اًْ ُو ُح ْو ِد ثَ ِث ْج ،و َأ ْ َ
ِ
اًْ َمث ِ َْاين ۞ فَِ ََز ُار اٍْمي ْ ِن قَ َّردْ ،وأٔه َّ اًِادي اىل اًْصاط املس خلمي ،ومل ٍزل واجنم سـودٍ ظاًـة ،وما ًدل ؿىل اه َّ
ارشف اُي ا ٔلرض و اًسموات ،و ادم راًة ادلٍن اًلومي يف مجَؽ ا ٔلكعار مًضورة ،و مـامل الٕسالم والٕميان
ًبَُِا مـمورة.
ثوخد الٕس خـارة املىٌَة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحَب ؿيل ٍن احلبيش يف اكوال :ايرب ظي ؿىل محمد #
امه و َ ِس ْمي ،و ُ ُّ
ولك دَابَّة ٍ ًِ ُل َرٌ ٍْش ه ََعلَ ْت ِبفَ ِع َْح اًْ ِـ َب َارةْ ،و و
ماظري مين قىن فاظرب ،و َما َؾ َّع َر ْالَ ْن َو َان ِبً َ ْ ِ
رش ِذ ْن َر ُ ْ
اًاكئيات ًـِدٍ حافؼ ٌة ولمر ٍِ ظائـة .وثوخد الٕس خـارة اٍمتثَََة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحَب ؿيل ٍن احلبيش
ُسا ًخا َوكَ َم ًرا ُم ٌِ ْ ًريا .
يف كوال :فَ َاك َن ِيف ُػَْ َمة ِ اًْ َجِ ِْي ٌَِْ ُم ْسد َ ْب ِ ِ
ْصٍْ َن ِ َ

Volume 4 Nomor 2 Juni Tahun 2020 265

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Jurnal

الفاظنا

Fitriyani, Rini, Noza Aflisia
اإلستعارة فى قصيدة مسط الدرر للمجيب علي بن حممد احلبشي
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اخلالظة
مـاين الٕس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحبُب ؿيل بن محمد احلبىش مذيوؿة ًـىن ؾن ٔأرشف هيب محمد
 املثال من املـاىن اًيت ثؼِر.وسامت اًييب محمد وحمبة اًييب ٔل ّمذَ وكدرة هللا وظفات هللا اًـاظفة حنو اخملَوكات
رش ْق هيب محمد مثي بَدْ ٍر اي هيب محمد ًـىن اًضخط
َ ْ َرشف بَدْ ٍر ِيف اًْ َى ْو ِن ا
َ ْ ؾن ٔأرشف هيب محمد نام يف بُت َأ
اًرش ِف ْ َال ْظ ِ ّيل ب ُِو ِ ّدٍ َو ُح ِبّ َْ هيب محمد مثي
َ َّ  و يف اًبُت ا ٔلخر َوثَ َفَِّأُ ْوا ِػال َل,َالٔنرث حِدة ؿىل حسدٍ و ٔأخالك
اًرش ِف ْ َال ْظ ِ ّيل ٔأي يف وكت ًوم اًلِامة لميىن ٔلحد ٔأن ٌساؿد كريٍ ٕا ّل هيب محمد ٔلن هل اًلدرة ؿىل
َ َّ ِػال َل
 و ٔأما هوع الٕس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر حلبُب ؿىل ابن محمد احلبىش يه الٕس خـارة اًخْصحيَة.َاًضفاؿة ٔل ّمذ
.% ٠١  والٕس خـارة اٍمتثَََة،% ٠١  والٕس خـارة املىٌَة،%٧٨
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