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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

ألدب اًـريب ُو مؼِر من هخاجئ اًفىر إلوساين اذلي حيخوي ؿىل ؾيارص مجََة. كاًت هرثَاك ٔأن ادلال 

( ادلَالملَموس.2( ادلَي املـيوي 1ًخىون من هوؿني: 
1
ملـيوي ُو ًخخبا ادلَي يف ٔأص َاء او اًبرش. ادلَي ا 

ادلَي املَموس ُو ادلَي احللِلي اذلي ٌس خعَؽ ان ًؼِر إلوسان. ٔأصاكل ٔأخرى من ادلَي املـيوي واملمبوس 

ُوادلَي املوضوؾي واًفاؿي. ُام راي ؾن الاوسان ًيشء. ادلَي املوضوؾي ُو راي ؾن إلوساين اذلي ًوفق 

ادلَي اًفاؿي ُوراًباًفردي اذلي ل ًخعابق دامئًا مؽ الٓخٍرن. الادب اًـريب اًيت ل ٍزال من نثري الاوسان و 

 موحود مؽ مجَي املايض حىت الٓن اًضـر.

ٌس خخدم اًضـر اًـمَق يف اترخي ألدب اًـريب ًوظف اًؼروف املـُض َة ٌَياس، حِر مه مذـعبون 

ؾن خفر بـضِا اًبـغ. اًضـر يف ٕاهدوهُس َا ُو هوع من خدا مـِم، حبَر ٔأن اًلعائد اًيت ثؼِر ًُست بـَدة 

اًضـر اًلدمي، لك ملعؽ ٍىون من ٔأربؽ ٔأسعر ًِا هفس اًلافِة، واحملخوى ٌضمي ؿىل ؾيارص من ألسعورة 

وادلًًِة. واًخارخي واًخـاٍميَة
2
 ألدب إلهدوهُس َة .  و ألدب اًـريب بنيمن ُذٍ اخلعائط ثوخد اًفرق   

ظول وكواؿد ًـرف هبا ٍراد املـىن اًواحد بعرق خيخَف بـضِا ؾن بـغ يف وضوح أٔ ؿمل اًبَان ُو 

ادللةل ؿىل هفس ذكل املـىن )ولبد من اؾخبار املعاًلة مللذىض احلال دامئا(.
3
يف اًضـر ؿمل اًبَان حيخي املوكؽ  

. يف ؿمل ألدب اًـريب، همام، ٔلن ؿمل اًبَان ًدرس جضابَ ؾن ادلةل مؽ مجةل ألخرى ٕلػِار املـىن املضموم

 اس خخدام ؿمل اًبَان ؾيدما خشط ًٍرد ان ًلول ٔأو ًـرب ؾن يشء ًوىن بخـبري خمخَف. 

من اًلول اًـَامء "اس خـار املال اذا   إلس خـارة . إلس خـارة يف اٌَلة  ٔأحد اًيوع من ؿمل اًبَان  ٌسمى

ٔأما  مـىن . (ia mencari harta untuk pinjamanمـياٍ )  (ia meminjam harta)ظَبَ ؿاًرة" 

املععَحات، كال ؿَامء ؿمل اًبَان ٔأّن إلس خـارة يه اس خـامل اٌَفغ يف كري ما وضؽ هل ًـالكة املضاهبة بني املـىن 

                                                      
1 Soni Darsono Kartika, Estetika Nusantara, Rekayasa, Bandunng, 2015, 2. 
2 Mustoifah, Aspek-Aspek Ilmu Bayam Dalam Qosidah Burdah Imam Albusyiri Dan Alternative 

Pembelajarannya, Purwokerto 2017. 
 .3، ص.2117محمد زمرايج، اجلواُر املىٌون، بََرت، فِيا س يرت، 3
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امليلول ؾيَ واملـىن املس خـمي فَِ، مؽ كًرية ظارفة ؾن ٕارادة املـىن ألظيل.
4
كال ابن كعَبة ان إلس خـارة يه  

داهما يف لكمة ٔأخرى بسبب. كال ؾبد ادلًب ان إلس خـارة يه لكمة ل جُس خخدم يف ماكهنا جس خـري اًلكمة لس خخ

ٔأو ثلرضِا ٌَخـبري ؾن لكمة ٔأخرى، ٔلن ُياك ٔأس باًًب جسبب اس خخدام اًلكمة. كال ٔأمحد احلض ميي ان إلس خـارة 

و ٔأمر كري يه ؾبارة ؾن اس خخدام لكامت كري موحودة ٔلن ُياك ؿالكة بني املـىن احللِلي وامل ـىن اجملازي، ُو

مفِوم معحوًًب ٔأس باب.
5

اًضـر ًخضم ؾن إلس خـارة يه اًلعَدة مسط ادلرر.  اُمتت اًباحثة ًبدلراسة احد من  

 املخـملة ًإلس خـارة ًفِم الادب اًـريب، خاظة اًلعَدة مسط ادلرر.

و ًخىّون ؿىل صلك اًضـر واًًرش  مسط ادلرر ُو نخاب اًخارخي اًيبوي املىذوب ًبٌَلة اًـربَة ُو

املسجوع لصرتاك اخر امللعؽ يف الاظوات لٌسام صـٍر اذلي ًخضمن نثريا من اًلكامت اًعَبة ادلَةل اًبدًـة 

ودل ريض هللا ؾيَ حبرض موت بلًرة كسم يف  .ابن محمد احلبيش الادبَة. مسط ادلرر اًىت نخبَ إلمام حبَب ؿيل

ة. يف اًخارخ ؾرشٍن من ربَؽ اًثاين يف م من ا1651من صوال س ية  24ًوم ادلـة  ه اكن  1333ًِجًرة اًيبًو

احلبُب اهخلي اىل رمحة رب. اما ملرٍب يف قرب مسجد رايض.
6

 

اخذارت اًباحثات كعَدة مسط ادلرر ًخىون موضوع ادلراسة، من اًبَان املذهور ٔأّن مسط ادلرر ؾيدٍ 

ُذا اًىذاب مسط ادلرر ًليََ جممتـة إلهدوهُيس، وخاظة يف ؾيارص ادلَةل يف لك مجةل، او اًفاػَ، او مـاهََ.  و 

املـِد ًـىن ًلرٔأ ؾيد حفةل مودل اًييّب محمد ظىّل هللا ؿَََ وسمّل يف اًّضِر ربَؽ ألّول وبُهنا حيخَفون بلراءة اًىذب 

ذٍ ؾلدت 12-1اًىت ثلّط ؾن ؾؼمخَ وحتمَدٍ وظَواثَ من اًخّارخي  إلحذفال  ربَؽ ألّول لك س ية جهًرة. ُو

معََخَ ؿىل اًدضىر ًٕبهـامَ ؿىل ارساهل رسول. ونذاكل ٕاص خلائَ وحمبّخَ واظمئياهَ ورخاء ؿىل صفاؾخَ يف ادّلهَا 

وألخرة ٔلن من ؿالمة احلب يه اًخاّكثر يف اذّلهرايت.
7
  

 

 

                                                      
4 Ibid., 

 .10،ص. 2007، فميَيجامن اكات )إلس خـارة( دلم اًلران، مالج،اًريض  5
6  Muhamad Husain, Biografi Habib Ali Al-Habsyi, Pustaka Zawiyah, Jakarta, 2015. 

 2، ص.2114صـَب امني انرش، مـىن من ىف نخاب مسط ادلرر حبَب ؿىل ابن محمد احلبيش،حووجىرات،7
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 ظًرلة اًبحر

ذا  اًبحر هوع اًبحر اس خـمَت اًباحثات اًعًرلة اًوظفِة اًخحََََة، يه اًبَان مبا اًخحََي. ُو

و من أٔ ُذا اًبحر ُو حبر اذّلى ًدرس لّك اًوكائؽ ما ًؤخذ من اًىذب  . (library Research)املىذىب

 و لّك اًوكائؽ ماًؤخذ من املىذبة.أٔ اًبحوث اًلدمية 
8

 Qualitative)ُو اًبحر اًيوؾي  هوع من اًبحر

Research)  .اًيوؾي اًبحر (Qualitative Research) اًيت هتدف ٕاىل وظف وحتََي  يه اًبحوث

اًؼواُر وألحداث وألوضعة الاحامتؾَة واملواكف واملـخلدات واًخعورات، وألفاكر من خشط بضلك فردي ٔأو 

يف مجموؿات.
9
 

ثلرٔأ اًباحثات نخب بالكة ؾن إلس خـارة وكعَدة مسط ادلرار،  فِيئأما خعوة مجؽ اًوكائؽ يف ُذا اًبحر 

 كد ثوخد يف كعَدة مسط ادلرار، مث ثلسم هوع إلس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر. مث حىذب مـىن إلس خـارة اًيت

حتََي اًوكائؽ املس خخدم ُو ٔأسَوب اًخحََي اًوظفي اًيوؾي. ثعبَق اًخلٌَات يف نخابة حتََي اًبَاانت يه حلد 

وحرثُب مهنجي حبَر  من اًبَاانت ُو ثَخَط، واخذَار ألص َاء اًرئُس َة اًيت حرنز ؿىل ألص َاء اًيت يه همّمة

ًعف ألمور واحضة ًيخاجئ اًبحر. وؾرض اًبَاانت ُو سداميثُساكن اًبَاانت بضلك واحض ملساؿدة اًبحوث يف 

اثلان اًبَاانت اًيت مت احلعول ؿَهيا. وًبس خخالص الاس خًذاخات واًخحلق، فٕان اس خخالص اًيخاجئ ُو وظف 

جسدٌد ٕاىل الاوسحاب من املـَومات مرثبة يف صلك حٌبا ٕاىل سَمي ٌَاكئن كِد ادلراسة. معََة رمس اس خًذاخات 

حٌب يف ؾرض اًبَاانت.
10
 

 

 

                                                      
8cv 

9  
10
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 هدِجة اًبحر

 كعَدة مسط ادلرر

ـاَلةُ  اْلُْوىل  اًعَّ

فْقِ  هُْوُرنَْونَْب  دْ     َماَلحَ  ىِف  اْلُ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

ْب  ُْملَرَّ ْفَاثِحِ  اًَْخامِتِ  اً ً دْ     اَ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

ًُْمْعَعفَى اًُْمْجخَىَب  اًُْمَحبَّب دْ      اَ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

دْ      َماَلحَ  بَْدرٌ  َوكَاَب  قَهْيَْب   اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

ْب  َُ ًِبًيَّْْصِ  كَْد دْ      َماِرًْحُ  هَْْصٍ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

ُُْس  بَْعنَ  َسبَْسْب  ـِ ْ دْ      َماَساَرِت  اً  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

دْ      َولُكّ  َمنْ  ٌََِْحِبُِْب  ًًَُْسْب   اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

دْ      َولُكّ  َمنْ  ٌَِيَّيِبّ  ًُْعَحْب   اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

ْذهَْب  ْرَوَساِمحْ  َمنْ  اَكنَ  اَ دْ      َواقْفِ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

ِ  اًْلُكَّ  لُكَّ  ُمْعََْب  دْ      َوبََّف  اَيَرّبِ  ظَ يِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

ْب  َُ يَاَرّب  َخرْيَ  َمْذ دْ      َواْسُلْ  ِب  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

َـّْب  َِحْ  َوَسِّيْ  َماكَْدثََع دْ      َواْظ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

اَواَْرَحْب  ًُ ااَيَخا دْ      اَؿْىَل  اًرَْبَ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

دْ      اَْظَدقِ  َؾْبٍدًِبًَْحّق  اَْؾَرْب   اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

اًَْوَرى َمهْنًَجاَوأَْظَوْب  دْ      َخرْيِ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

ْظَرْب  ًُْمنٍ  قَىنَّ  فَاَ دْ      َماَظرْيُ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

 

ةُ  ََ ْثَاهِ ـاَلةُ  اً  اًعَّ

ْق  ِف  بَْدٍرىِف  اًْىَْونِ  اَرْشَ دْ      اَرْشَ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

دْ      اَْنَرمِ  َداعٍ  ًَْدُؾوْ  ِاىَل  اًَْحْق   اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

ْق  اِدقِ  اًُْمَعدَّ ًُْمْعَعفَى اًعَّ دْ      اَ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

دْ      اَْحىَل  اًَْواَرى مَ ٌِْعلًاَواَْظَدْق   اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

لَّْق  دْ      اَفَْضيِ  َمنْ  ًِبًخُّلَى حَتَ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

َّْق  َ َخاَواًَْوفَاََتَ دْ      َمنْ  ًِبًسَّ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

ْق  ْميِ  َماثَفَرَّ ؽْ  ِمنَ  اًضَّ دْ      َوامْجَ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

ْق  وَّ ـَ َ َِحْ  َوَسِّيْ  َماكَْدث دْ      َواْظ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

ََْق  دْ      َوافْذَحْ  ِمنَ  اًَْخرْيِلُكَّ  ُملْ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

َّْق  َ ـَ َ ًيَّيِبّ  ث دْ      َواَهِلِ  َوَمنْ  ًِبٌ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ



 قصيدة مسط الدرر للمجيب علي بن حممد احلبشي اإلستعارة فى  

الفاظنا     Jurnal alfazuna  ISSN: 2541-4402    e-ISSN: 2541-4410                                                                            Volume 4 Nomor  2 Juni  Tahun 2020 255 

Fitriyani, Rini, Noza Aflisia 

ضَ ْق  ـْ َ دْ      َواَهِلِ  َوَمنْ  ٌََِْحِبُِْب  ً  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

َّْق  ْبيِ  اًيَّيِبّ  ثََوز دْ      َوَمنْ  حِبَ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

َِ  َوَسملّْ  َْ َ دْ      اَيَرّب  َظيّ  ؿََ  اَيَرّبِ  َظيِّ  ؿىَل ُمَحمَّ

 

ِْلَِام  َمْحيُ  اً

ـدْ  ـَِاَحــا ِبُوُحْودِ  اًُْمْعَعفَى اَمْحَ  اَْصـَرَق  اًْىَْونُ  ابْـذِ

دْ  ْورٌ  كَـدْ  ثَـَجـدَّ يِ  اًْىَـْونِ  ُاهـــْـُس  َوُُسُ ُْ  َوِلَ

دْ  ـْمنِ  قَـرَّ ُِْ َْمثَاهِـي فََِـَزارُ  اً يَ  اً ُْ  فَاْظـَربُـْوا اَياَ

دْ  ـَجـَمـالِ  فَاَق  ىِف  اًُْحْسنِ  ثَـفَـرَّ ُؤا ِب َْ خَِض  َواس ْ

دٍ  ُمْسـذَـِمرٍ  ًَِـْـَس  ًٌَْـفَــدْ  ـْ َيَا اًْـبُـرْشَى ِبـَسـ  َوً

دْ  َـّ ُمــَؤب ـْخَراًـْ ؽَ  اًْـفَ ٌـَا َؾـعَ اءَ  مَجَ ِْرُ  ُاْوثِــِـْ  َح

دْ  ـَ ْ ٍُ  اً ــي لُكُّ  َحـْمدٍ  َخيَّ  اَنْ  ًَـحـُْْصَ ِّ َرب َِ  فَـ

دْ  ْــ  ُمْعَعفـَى اًَِْاِدي ُمَحمَّ  ِاْذَحبَـااَنِبُوُحْودِ  اًــ

ـدْ  ـَ ـ وُْسـ هَـا بِىَ ـ ِا ـــاًل  بِىَ ُْ  اَيَرُسْولَ  هللاِ  اَ

ِّ فْ  لُكَّ  َمْلـَعدْ  ََ ًَِِـي ُخْدَوب َ ًَـاِا ُِ  َوِبـَجا

دْ  َوىُْرَصدْ  ـَ َِ  وُْسـ ِل  نَـيْ  ِبـــ َْ ِداَنهَنْجَ  َسِبــ ُْ  َوا

دْ  ـَ َ ِفـى ِحَواِرٍ َخرْيَ  َملْ ُِ ـَجا ـْليَا ِب ِّ  َرّبِ  بََ

ــدْ  ْسيِ  ُمـَحـمَّ َف  اًرُّ  َوَظاَلةُ  هللاِ  ثَْلـَضـى اَرْشَ

 َوَســاَلمٌ  ُمْسذَــِمر   لُكَّ  ِحنْيٍ  ًــَـذَــَجــدَّ دْ 

 

 مـاين إلس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحبُب ؿيل بن محمد احلبيش

الإس تعارة يف امجلةل أ ن يكون نوفظ أ ضل يف اموضع انوغوي معروف تدّل امشواهد عىل أ هّه اختّص به 

غريامّشاعر  يف غري ذكل ال ضل. حني وضع. مّث يس تعمهل امشاعر أ و
11

و الإس تعارة يف حقيقهتا تشبيه حذف أ حد  

فيه.ر ط
12

هذا فيطّح أ ن يقال أ ّن اميشء املس تعار قد اهتقل من يد املعري  ف يعين املش ّبه أ و املش ّبه به.  مناحملذو  

هتفاع به.  ىل املس تعري ملإ  اإ

نثري من ٔأًفاػَ مـان ًدّل إلس خـارة ًـين  كعَدة مسط ادلرر ٌَحبُب ؿيل بن محمد احلبيشفِوخد يف 

ايرب ظي  = اًياس اًرشًف(.  اؿىل اًرباايخاُا وارحب خاُا وارحب )اؿىل اًربااي: ايرب ظي ؿىل محمد # 

                                                      
11

 إ 
12  
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 قىن فاظرب )مهنجا = رساةل(. ايرب ظي ؿىل محمد # ماظري مين  ) واظواب مهنجاؿىل محمد # خري اًورى 

د ۞ َأرْشَف  ْق  بَْدرٍ قىن فاظرب = سلسلا(، اي َرّبِ َظـّيِ ؿىََل ُمَحمَّ اَي َرّبِ َظـّيِ  مجَي(،بَْدٍر =  يِف اًَْىْوِن )َارْشَ

د ۞ َوافْذَْح  د  ِمَن اًَْخرْيِ لُكَّ ُمْلََـْق  ُمْلََـْق ) ِمَن اًَْخرْيِ لُكَّ ؿىََل ُمَحمَّ = ِمَن اخلري لثيؼر(، اَي َرّبِ َظـّيِ ؿىََل ُمَحمَّ

ْبـِي اًيَِّبـيّ ۞ َوَمـْن  ْق  حِبَ َـّ  يب(.َحْبـِي اًيَِّبـّي = حدًر اًييب او رساةل اًي) ثََوز

َْ )َاًَْمبُْسْوِط  اًََْمبُْسْوِط  ُ ْحَساه
ِ
،)= اًيؼرة اًواسـة(، َخَََق اًَْخََْق   يِف اًُْوُحْوِد َنَرُمَ َوا َْ َْ = ًِِحْْكَ ِحْْكَ

،) َوَظوىاًرمحن اًرحمي من هللا(،  َْ َ يِف ًَُِْم ِمْن فَائِِغ اًِْميَِّة َما َحَرْت بِ  َوبََسطََوَظوى = ٌض متي(،  ؿََهَْيَا ِؿََْم

ٍِ اًِْلْسَمةْ  ُِْر َأبَْرَز ِمْن ) َأْكَداِر ْماَكْن،)َوبََسطَ = ًـعى(، َح
ِ
َِْما ؿَاًَِم اْل ْوُن ِف َُ ـُ َُ اًْ ْماَكْن = هون(،  لَحَؼْخ

ِ
ؿَاًَِم اْل

ا اَكِمال  َُ ۞ برََشً َُ )  ٍُزًُِْح اًضـاللاْحذَََْذـ ُِورْ يِف  ٍُزًُِْح اًضـالل = ًليض اًضـالل(، ِاهْدرََشَ ِمٌْ  .ؿَاًَِم اًُْبُعْوِن َواًؼُّ

ُِورْ  ) ِدَي ِاىل  ؿَاًَِم اًُْبُعْوِن َواًؼُّ ُُ خَِلمْي، )= ادلهَا والاخرة(، فَلَْد  اٍط ُمس ْ خَِلميْ رِصَ اٍط ُمس ْ دٍن الاسالم(،  =رِصَ

ُدْوِر ِمَن  ًَْماِن كََواِؿُدٍْ ثَثْبُُت هِبَا يِف اًعُّ
ِ
ًَْماِن )كََواِؿُدٍْ  اْل

ِ
اًَِمنْيَ = اساس الاميان(، َؾْبٌد َاْرَسَلُ اّلّلُ  اْل ـَ ا  ٌَِْ بَِضرْيً

اًَِمنْيَ = اًياس و احلَوان واملالئىة(، )َوهَِذٍْرً  ـَ اًخا َوكََمًراٌَُِْمْسدَْبِْصٍَِْن  ُػََْمة ِ اًَْجِْيِ فاََكَن يِف  ٌَِْ ا ) ُِسَ ٌِرْيً ُػََْمة  ُم

اًخا َوكَمَ   ًرا = اًِدى والاميان(.اًَْجِِْي = اًؼالل(، )ُِسَ

ِف اْلَْظيِلّ َوثََفَِّأُْوا  َ ) ِػالَل اًرشَّ َْ ٍ َوُحبِّ ِف اْلَْظيِلّ = هيب محمد(، ِبُوّدِ َ رَ َما  ِػالَل اًرشَّ اْلَْنَواَن ِبًرَْشِ  َؾعَّ

ميْ  َر = ُبت اًرحي(، )ِذْنَرامُهْ وَس ِ َرْة،)هََفَذِت اًُْلْدَرُة  َؾعَّ ُِ َرْة = اًَْبا ُِ ْي ًَدٌََلَُّي يِف  اًْلََمُر اًخَّامُّ احلس ية(، فََُِو  اًَْبا ِ اذلَّ

َِّلنْيَ هِبَذا  اًْلََمُر اًخَّامُّ = هيب محمد ُو اوسان اذلي حيسن اخالكَ(  بُُرْوِخَ) ـَ ٌَُِْمخَ اًيُّْور =  اًُْمِبنْي ) اًيُّْورِ وحَْرِوحْيًا 

ُل َمْخَُ  فٌَُْورُ  هيب محمد(، اًَْم)َُذا اًَْحِبُِْب َاوَّ ـَ ْوهَِة اّلّلِ  اًيُّْور = هيب محمد(، ْوٍق بََرَز يِف اًْ ـُ ا ِبَم َُ َُ َاْحَضاُؤ ْخ فََضمَّ

 ٍِ ةِ ُمَحافََؼًة ؿىَل َحِقّ ُِذ رَّ اِق َُذا  وَظْوهِنَا) ادلُّ رْشَ
ِ
ِة = هيب محمد(، ِبُلْرِب ُػُِْوِر ا رَّ اْج،)ادلُّ َ اْج = هيب  اًّّسِ َ اًّّسِ

َّة ٍ َباَرةْ ًُِلَرٌٍْش  محمد(، ولُكُّ َداب ـِ َْح اًْ َباَرْة = ظوثت هجوري(،   هََعلَْت ِبَفِع ـِ َْح اًْ َوًَْم حََزِل اْلَْرُض  هََعلَْت )ِبَفِع

َمَواْت  َخًة  َواًسَّ ْعرِ ُمذََضّمِ ـِ ْت) ِب ايَّ ِف اًرَْبِ  .ِؾْعِر = ًعَوا ؿيل اًييب( اًَْفَرح ِبُمالكَاِة َارْشَ

ُِوْر،)ؿَاًَِم اًْ وبُُرْوِزٍ ِمْن  ُِوْر = ؿامل اًرمح اىل ؿامل  َخفَاِء ِاىل ؿَاًَِم اًؼُّ ؿَاًَِم اًَْخَفاِء ِاىل ؿَاًَِم اًؼُّ

ِؼمْي) وبََسطَ ادلهَا( ـْ اًَِم اًَْىِبرْيِ َمائَِدَة اًدَّرْشًِِْف َواًخَّ ـَ ًِيّي وبََسطَ = ًـعى(,  يِف اًْ
ِ
ِي  َواَْمَعاُر اًُْجْوِد اْل ُْ ؿىَل َا

َق اًَْىْوُن ( ِثجْ اًُْوُحْوِد ثَ  ًِيّي = ًـعى رزكا وؾزة ًياس يف الارض( َأرْشَ
ِ
۞ ِبُوُحْوِد  ابِِْتَاًحـاَوَاْمَعاُر اًُْجْوِد اْل
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َي اًَْمثَايِنْ فَاْظَربُْوا اَي  ابِِْتَاًحـا = مٌّورا(، اًُْمْعَعَفى امْحَْد،) ُْ ْد) أٔ َي اًَْمثَايِنْ = الاوس  ۞ فَََِزاُر اٍمْيِْن قَرَّ ُْ ان حيفغ ٔأ

ـمي اًلران( خَِلميْ .واهَ اًِادي اىل اًْصاط املس خلمي،). ًو اٍط ُمس ْ ومل ٍزل واجنم سـودٍ  دٍن الاسالم(، =رِصَ

حافؼٌة ولمرٍِ ظائـة = ( و اًاكئيات ًـِدٍ حافؼٌة ولمرٍِ ظائـة حؼا سـَدا(، ظاًـة،)واجنم سـودٍ ظاًـة = 

اًياس اُي ألرض و اًسموات =   ألرض و اًسموات) ما ًدل ؿىل اهَ ارشف اُي ًعَوان ؿىل اًييب( 

و مـامل كوي الاميان(، راًة ادلٍن = .و ادم راًة ادلٍن اًلومي يف مجَؽ ألكعار مًضورة )(  واحلَوان واملالئىة

 .كوي الاسالم و الاميان(مـامل ألسالم وألميان =  ) ًبَُِا مـمورة ألسالم وألميان

 مسط ادلرر ٌَحبُب ؿيل بن محمد احلبيش  هوع إلس خـارة يف كعَدة

واس خـر بدهل   أٔهَ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ اًياس اًرشًف يف اًىونًفغ  ًـرفاًبُت اًسابق  ومن

ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ  اؿىل اًرباايخاُا وارحبًفغ املض بَ بَ ًـىن 

جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ  رساةلت مسي اس خـارة ثْصحيَة. و  مْصحا بَ يف ُذا اًبُ

ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا  مهنجااملض بَ بَ ًـىن 

امد ًبًاكئيات احلَة مث ما يف اًبُت املذهورة يف إلس خـارة املىٌَة ٌض بَ الامس اجل اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.

ًوُس مض بَ بَ ًـىن سلسلا. مث اسدبدال مض بَ بَ اذلي مت اًخخَط مٌَ مث  قىن فاظربًؼِر ُو مض بَ ًـىن 

وملا اكن املض بَ بَ يف ُذٍ إلس خـارة حمخجبا مسَت إلس خـارة املىٌَة.  قىن فاظرباًىضف ؾن ظفذَ اخلاظة 

 ّ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ  مجَيَ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ ًـىن نذكل ًوخد  اٌَفغ من اًبُت اًسابق ، ٔأه

ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي  بَْدرٍ بَ ًـىن 

 اس خـارة ثْصحيَة. 

واس خـر بدهل  ري لثيؼرِمَن اخلمن اًبُت اًسابق ٔأهَّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ ًـىن  ًـرفونذاكل 

ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ  ِمَن اًَْخرْيِ لُكَّ ُمْلََـْق ًفغ املض بَ بَ ًـىن 

جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل  حدًر اًييب و   مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.

ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ  ْبـِي اًيَِّبـيّ حِبَ ًفغ املض بَ بَ ًـىن 

ؤأما اٌَفغ ألخر اذلى جندٍ من اًبُت اًسابق ٔأهَّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ  يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.
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ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو  بُْسْوِط اًَْمَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن  اًيؼرة اًواسـةاملض بَ ًـىن  

 ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.

جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ  اًرمحن اًرحمي من هللاو سوى ذاكل ًفغ  

َْ ًـىن  ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ  ًِِحْْكَ

ًَلوم ملامَ  َوَظوىجضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن  ٌض متي اس خـارة ثْصحيَة. و 

و ًفغ  .ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة

ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ  َوبََسطَجضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن  ًـعى

جضبَِ حذف مٌَ   هونُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة. و 

ْماَكنْ  ؿَاًَمِ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن 
ِ
ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا  اْل

جضبَِ حذف مٌَ ًفغ  ًليض اًضـالل و  ًفغ  اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.

ني املض بَ، وملا ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿ ٍُزًُِْح اًضـاللاملض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن 

 اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.

ؿَاًَِم ٌضرى اىل اهَّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن   ادلهَا والاخرةًوفغ 

ُِورْ  ض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن امل   اًُْبُعْوِن َواًؼُّ

من اًبُت اًسابق هـرف اهَّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ  دٍن الاسالم مسي اس خـارة ثْصحيَة.إلس خـارة اًخْصحيَة. و

خَِلميْ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن  اٍط ُمس ْ ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا  رِصَ

جضبَِ حذف مٌَ ًفغ  اساس الاميانًفغ   حا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة. مثّ اكن املض بَ بَ مْص 

ًَْماِن كََواِؿُدٍْ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن 
ِ
ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا  اْل

  اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.

فِو جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ   اًياس و احلَوان واملالئىة ما ًفغو أٔ 

اًَِمنْيَ ًـىن  ـَ ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي  ٌَِْ



 قصيدة مسط الدرر للمجيب علي بن حممد احلبشي اإلستعارة فى  

الفاظنا     Jurnal alfazuna  ISSN: 2541-4402    e-ISSN: 2541-4410                                                                            Volume 4 Nomor  2 Juni  Tahun 2020 259 

Fitriyani, Rini, Noza Aflisia 

اس خـمل ًُض بَ هيب محمد اكهم يِف ُػََْمة ِ اًَْجِِْي من بُت املذهور لًدل وضـَ احللِلي بي  اس خـارة ثْصحيَة.

ا. فِذا اًرتهَب حماز، كًرًذَ حاًَة، وؿالكذَ املضاهبة، واملض بَ ُيا هيب محمد،  ٌِرْيً اًخا َوكََمًرا ُم ٌَُِْمْسدَْبِْصٍَِْن ُِسَ

ا ٌِرْيً اًخا َوكََمًرا ُم ٌَُِْمْسدَْبِْصٍَِْن ُِسَ فاهت حرى يف اًبُت اًسابق ٔأن حرهَبا اس خـمي يف .  واملض بَ بَ ُػََْمة ِ اًَْجِِْي 

هيب  كري مـياٍ احللِلي، ؤأن اًـالكة بني مـياٍ اجملازي ومـياٍ احللِلي يه املضاهبة ٌسمى اس خـارة متثَََة. و ًفغ 

ِف اْلَْظيِلّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن  محمد َ مَ ًبدؿاء ًَلوم ملا ِػالَل اًرشَّ

يف اًبُت  ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.

رَ املذهورة يف إلس خـارة املىٌَة ٌض بَ الامس اجلامد ًبًاكئيات احلَة مث ما ًؼِر ُو مض بَ ًـىن  ًوُس مض بَ  َؾعَّ

رَ ي مت اًخخَط مٌَ مث اًىضف ؾن ظفذَ اخلاظة . مث اسدبدال مض بَ بَ اذلُبت اًرحيبَ ًـىن  وملا اكن  َؾعَّ

  املض بَ بَ يف ُذٍ إلس خـارة حمخجبا مسَت إلس خـارة املىٌَة.

َرةْ أٔهَّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن  احلس يةاًؼا ًفغ  ًوخدو   ُِ  اًَْبا

ض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني امل 

من اًبُت اًسابق ُو جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن  هيب محمدًفغ  و ثْصحيَة.

ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة اًْلََمُر 

ًَلوم ملامَ ًبدؿاء  اًيُّْورِ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ  واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن   هيب محمد ثْصحيَة. و

 هيب محمد  حا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة. وان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْص 

ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني  فٌَُْورُ جضبَِ 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.

ةِ و ٔأما ًفغ   رَّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان فٕاهَ   ادلُّ

جضبَِ  هيب محمداملض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة. و 

اجْ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن  َ ان املض بَ بَ ُو ؿني  ًَلوم ملامَ ًبدؿاء اًّّسِ

يف اًبُت املذهورة يف إلس خـارة  املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.

َباَرةْ املىٌَة ٌض بَ الامس اجلامد ًبًاكئيات احلَة مث ما ًؼِر ُو مض بَ ًـىن  ـِ َْح اًْ ًوُس مض بَ بَ  هََعلَْت ِبَفِع
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َْح بدال مض بَ بَ اذلي مت اًخخَط مٌَ مث اًىضف ؾن ظفذَ اخلاظة ًـىن ظوثت هجوري. مث اسد  هََعلَْت ِبَفِع

َباَرةْ  ـِ جضبَِ  ًعَوا ؿيل اًييب وملا اكن املض بَ بَ يف ُذٍ إلس خـارة حمخجبا مسَت إلس خـارة املىٌَة. نذكل اًْ

ْعرِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن  ـِ ؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، ًَلوم ملامَ ًبد ِب

 وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.

ؿَاًَِم جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن  ؿامل اًرمح اىل ؿامل ادلهَاو ًفغ 

ُِورْ  َ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ ب اًَْخفَاِء ِاىل ؿَاًَِم اًؼُّ

ًوخد  اٌَفغ من اًبُت اًسابق ٔأهَّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل  اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة. و

ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف  وبََسطًَفغ املض بَ بَ ًـىن 

جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ يف الارض واس خـر   ًـعى رزكا وؾزة ًياسُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.  و 

ًِيّي بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن 
ِ
ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ  َواَْمَعاُر اًُْجْوِد اْل

  َة.بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحي 

ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان  ابِِْتَاًحـاجضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن   مٌّوراو 

  الاوسان حيفغو  املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.

َي اًَْمثَايِنْ َ بَ ًـىن جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض ب ُْ ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو  أٔ

جضبَِ حذف   دٍن الاسالم ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة. و

ُو ؿني  ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ اًْصاط املس خلميمٌَ ً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 هفس اًبُت جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ  واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن حؼا سـَدا و ًفغ 

ا اًبُت مسي ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذ واجنم سـودٍ

( يف إلس خـارة املىٌَة ٌض بَ الامس  )و اًاكئيات ًـِدٍ حافؼٌة ولمرٍِ ظائـةيف اًبُت املذهورة اس خـارة ثْصحيَة.

. ًعَوان ؿىل اًييبًوُس مض بَ بَ ًـىن  حافؼٌة ولمرٍِ ظائـةاجلامد ًبًاكئيات احلَة مث ما ًؼِر ُو مض بَ ًـىن 
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وملا اكن املض بَ بَ  حافؼٌة ولمرٍِ ظائـةمٌَ مث اًىضف ؾن ظفذَ اخلاظة  مث اسدبدال مض بَ بَ اذلي مت اًخخَط

ا اهَ  اًياس واحلَوان واملالئىة واذا ثأٔمَيا اًبُت اًسابق، و يف ُذٍ إلس خـارة حمخجبا مسَت إلس خـارة املىٌَة

ًَلوم ملامَ  اُي ألرض و اًسمواتثضمن جضبهيا حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن 

 ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة ثْصحيَة.

 راًة ادلٍنفٕاهَّ جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن   كوي إلميانو ٔأماًفغ 

اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت مسي اس خـارة  ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا

مـامل واس خـر بدهل ًفغ املض بَ بَ ًـىن  جضبَِ حذف مٌَ ًفغ املض بَ كوي الاسالم و الاميان ثْصحيَة. و

ًَلوم ملامَ ًبدؿاء ان املض بَ بَ ُو ؿني املض بَ، وملا اكن املض بَ بَ مْصحا بَ يف ُذا اًبُت  إلسالم وإلميان

 ـارة ثْصحيَة.مسي اس خ

 

 مٌاكضة اًبحر

 مـاين إلس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحبُب ؿيل بن محمد احلبيش

من هؼًرة اًبالقَة ثـرف ٔأن اراكن إلس خـارة يه مس خـار مٌَ ًـىن مض بَ بَ، مس خـار هل ًـىن مض بَ، 

، و ذلاكل، اًدضبَِ ة اًض بَل ًذهر وخَ اًض بَ وادمهنا  رشوطاٌَفغ امليلول. ًخىون إلس خـارة ًِا اً -ومس خـار

ذهر ٔأن املض بَ واحد من ؾيارص مض بَ بَ اًـامة وإلس خـارة من اًـمل اًضخىص. ٔلهنا  اذلي ٔأساس إلس خـارة ًو

ل ميىن ادلخول يف ظبَـة اذلات ما مل ًـعي اًعبَـة ٔأو ؿمل اًضخىص مًزة. مث من اخلعأٔ اؾخبار ؿمل اًضخىص 

و كس مبـىن فعاحة اٌَسان. ذلاكل، ًلول:  َ، املثي  حامت مبـىن اجلَود مسة اكمةل. ذلكل كد ًثري مضلكة مـ

دخي مض بَ يف حامت وكس. راًت حامتا و كسا. املثال املذهور ًفرتض املـىن اًـام يف اًلكمة حامت و كس، ًو
13
  

لكمة ٔأسد مـياٍ رخي  املثال املذهور اهواع اًلًرية يف الاس خـارة يه اًلًرية املفراد. املثال: رٔأًت ٔأسدا ٍريم:ؤأما 

اًلًرية املـدود ًـىن اًلًرية جشاع. كًرًذَ ًـىن لكمة ٔأسد لٌس خعَؽ مبـىن احللِق، لهَ ٔأسد لٌس خعَؽ ٔأن ٍرىم، و 

                                                      
ر املىٌون، س يرت سالففي، بَََرت، 13  .2117زمرن، محمد، اجلُو
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رٔأًت ٍريم ٌس خـر لكمة رخي جشاع. ًفغ:   . لكمة ٔأسدانرث من ٔأمٍرن. املثال: راًت ٍريم ؿىل فرسَ يف اًَِجاء

ية، واًلًرية املؤًف. مربوط بـضَ ببـغ ٍىون ادلؽ كًرية للك واحد.ؿىل فرسَ يف اًَِجاء ،لكِم كرً 
14
  

ىل املش ّبه به مبارشة واعتبار أ ّن املش ّبه و  من بلغة الإس تعارة يه تنايس امتشبيه حيث ينتقل اذلهن اإ

املش ّبه به يشء واحد و كذكل ورعة اخليال و قّوة امتأ جري. 
15
دلرر ٌَحبُب إلس خـارة يف كعَدة مسط ا املـاينٔأما  

 ؿيل بن محمد احلبيش نام ًيل :

اس خـمَت اًلكمة يف اًبُت ألول كري مـياُا احللِلي ٌض متي ؿىل لكمة ٔأؿىل اًرباايخاُا وارحب ولًلعد 

و يف اًبُت اًثاهُت جض متي ؿىل لكمة مهنجا  ًبملـىن حلِلي اّل  اًياس اًرشًف، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.

ـىن حلِلي ٕاّل رساةل، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. و يف اًبُت اًثاًر كري جض متي ؿىل لكمة قىن ولًلعد ًبمل

اس خـمَت لكمة يف اًبُت اًرابؽ   فاظرب ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل سلسلا، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.

و  ، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.مجَي حلِلي اّل ولًلعد ًبملـىن بَْدرٍ كري مـياُا احللِلي ٌض متي ؿىل لكمة 

اخلري اخمليبء،  ِمنَ ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل  ُمْلََـْق  ِمَن اًَْخرْيِ لُكَّ يف اًبُت اخلامس كري جض متي ؿىل لكمة 

 واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.

نومش ّبه. و أ ّما  به ما اس تعري فهيا مفظ املش به أ واكن املض بَ بَ مْصحا بَ  يه ما   س خـارة اًخْصحيَةلإ ا

ذا اكن الإس تعارة امترصحيية من املكامت اكن املض بَ بَ يف ُذٍ الاس خـارة حمخجباالإس تعارة املكنية ما  . مّث اإ

فالإس تعارة اهمتثيوية من امجلةل. 
16

 

ـىن حلِلي اّل حدًر اًييب او واما اًلكمة يف اًبُت اًسادس جض متي ؿىل لكمة َحْبـِي اًيَِّبـّي ولًلعد ًبمل

رساةل اًييب، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. و يف اًبُت اًسابؽ جض متي ؿىل لكمة َاًَْمبُْسْوِط ولًلعد ًبملـىن 

َْ ولًلعد  حلِلي اّل اًيؼر اًواسؽ، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. و يف اًبُت اًثامن جض متي ؿىل لكمة ِحْْكَ

حلِلي اّل اًيؼر اًواسؽ، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. اس خـمَت لكمة يف اًبُت اًخاسؽ كري مـياُا  ًبملـىن

 احللِلي ٌض متي ؿىل لكمة َوَظوى ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل اص متي، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.

                                                      
 هفس املرحؽ  14

15
  151, ص 2002الإمام محمّد بن سعود الإسلمية, امبلغة و امنقد, املموكة امعربية امسعودية,  جامعة 

16
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جض متي ؿىل لكمة َوبََسطَ ولًلعد  ونذاكل اس خـمَت اًلكمة يف اًبُت اًـارش كري مـياُا احللِلي و

و يف بُت احلادي ؾرش جض متي ؿىل لكمة ؿَاًَِم  ًبملـىن حلِلي اّل  اؾعى، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.

ْماَكْن ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل هون، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.
ِ
و يف اًبُت اًثاين ؾرش جض متي ؿىل  اْل

ويف اًبُت  ًُْح اًضـالل ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل حرب اًضـالل، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.لكمة ٍُِز 

ُِورْ  ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل ادلهَا والاخرة، واًـالكة   اًثاًر ؾرش جض متي ؿىل لكمة ؿَاًَِم اًُْبُعْوِن َواًؼُّ

ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل  اًْصاط املس خلميجض متي ؿىل لكمة  و يف اًبُت اًرابؽ ؾرش املضاهبة واًلًرية حاًَة.

 ٍْ ًَْماِن كََواِؿُد
ِ
دٍن الاسالم، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.  يف اًبُت اخلامس ؾرش جض متي ؿىل لكمة اْل

ادس ؾرش جض متي و يف اًبُت اًس ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل اساس إلميان، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.

اًَِمنْيَ ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل اًياس و احلَوان واملالئىة، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.و يف  ـَ ٌَِْ ؿىل لكمة 

اًخا َوكََمًرا ولًلعد ًبلوىل اّل اًؼالل، ولٍراد ًبًثاهَة  اًبُت اًسابؽ ؾرش جض متي ؿىل لكميت ُػََْمة اًَْجِِْي و ُِسَ

ِف اّل اً  َ ِدى وإلميان، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.و يف اًبُت اًثامن ؾرش جض متي ؿىل لكمة ِػالَل اًرشَّ

 .اْلَْظيِلّ ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل هيب محمد، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة

َر ولًلعد ًبملـىن  حلِلي اّل ُبت اًرحي، و نذاكل اًلكمة يف اًبُت اًخاسؽ ؾرش جض متي ؿىل لكمة َؾعَّ

َرْة و مـىن حلِلي احلس ية. ُِ و يف اًبُت اًـرشٍن جض متي  واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.مـىن كِايس لكمة اًَْبا

َرْة ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل احلس ية، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. ُِ و يف اًبُت احلادى  ؿىل لكمة اًَْبا

ؿىل لكمة اًْلََمُر اًخَّامُّ ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل هيب محمد ُو إلوسان اذلي حيسن اخالكَ، واًـرشٍن جض متي 

و يف اًبُت اًثاين واًـرشٍن جض متي ؿىل لكمة اًيُّْور ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل  .واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة

 هيب محمد، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.

ًبُت اًثاًر واًـرشٍن ص متي ؿىل لكمة اًيُّْور ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل هيب محمد، واًـالكة و يف ا

ةِ  املضاهبة واًلًرية حاًَة. رَّ ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل هيب محمد،   و يف اًبُت اًرابؽ وؾرشٍن جض متي ؿىل لكمة ادلُّ

اْج ولًلعد ًبملـىن حلِلي ويف اًبُت اخلامس و  واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. َ ؾرشٍن جض متي ؿىل لكمة اًّّسِ

َْح  اّل هيب محمد، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. و يف اًبُت اًسادس وؾرشٍن جض متي ؿىل لكمة هََعلَْت ِبَفِع
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َباَرْة ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل ظوثت هجوري، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. ـِ لكمة يف اًبُت اس خـمَت  اًْ

اًسابؽ وؾرشٍن كري مـياُا احللِلي ٌض متي ؿىل لكمة ِؾْعِر ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل ًعَوا ؿيل اًييب، واًـالكة 

ُِورْ   املضاهبة واًلًرية حاًَة. ولًلعد   ويف اًبُت اًثامن وؾرشٍن جض متي ؿىل لكمة ؿَاًَِم اًَْخَفاِء ِاىل ؿَاًَِم اًؼُّ

اس خـمَت لكمة يف اًبُت اًخاسؽ  ؿامل اًرمح اىل ؿامل ادلهَا، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. ًبملـىن حلِلي الّ 

وؾرشٍن كري مـياُا احللِلي ٌض متي ؿىل لكمة وبََسطَ ولًلعد ًبملـىن حلِلي الا ًـعى، واًـالكة املضاهبة 

ًِيّي اس خـمَت لكمة يف اًبُت اًثالزني كري مـياُا احللِل .واًلًرية حاًَة
ِ
ي ٌض متي ؿىل لكمة َوَاْمَعاُر اًُْجْوِد اْل

ويف اًبُت . ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل ًـعى رزكا وؾزة ٌَياس يف الارض، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة

 ًَة.احلادى و زالزني جض متي ؿىل لكمة ابِِْتَاًحـا ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل ظاح، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حا

ـمي  َي اًَْمثَايِنْ ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل إلوسان حيفغ ًو ُْ ويف اًبُت اًثاىن و زالزني جض متي ؿىل لكمة ٔأ

 اًْصاط املس خلمياًلران، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. و يف اًبُت اًثاًر و اًثالزني جض متي ؿىل لكمة 

و يف اًبُت اًرابؽ و اًثالزًَت  الكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.ولًلعد ًبملـىن حلِلي الا دٍن الاسالم، واًـ

 ولًلعد ًبملـىن حلِلي الا حؼا سـَدا، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. واجنم سـودٍ ظاًـةجض متي ؿىل لكمة 

عَوان ؿىل ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل ً حافؼٌة ولمرٍِ ظائـةويف اًبُت اخلامس و اًثالزني جض متي ؿىل لكمة 

اُي ألرض و اًييب، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. ويف اًبُت اًسادس و اًثالزني جض متي ؿىل لكمة 

ولًلعد ًبملـىن حلِلي الا اًياس واحلَوان واملالئىة، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة. ويف اًبُت اًسموات 

ًلعد ًبملـىن حلِلي اّل كوي الاميان، واًـالكة املضاهبة واًلًرية ولراًة ادلٍن اًسابؽ و اًثالزني جض متي ؿىل لكمة 

ولًلعد ًبملـىن حلِلي اّل كوي  مـامل ألسالم وألميانويف اًبُت اًثامن و اًثالزني جض متي ؿىل لكمة   حاًَة.

 إلسالم و إلميان، واًـالكة املضاهبة واًلًرية حاًَة.

 

 ٌَحبُب ؿيل بن محمد احلبيش هوع إلس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر

ثوخد إلس خـارة اًخْصحيَة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحَب ؿيل ٍن احلبيش يف اكوال:  ايرب ظي ؿىل محمد 

واظواب، اي َرّبِ َظـّيِ ؿىََل ُمَحمَّد ۞  مهنجا# اؿىل اًرباايخاُا وارحب، ايرب ظي ؿىل محمد # خري اًورى 
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د ۞ َوافْذَْح ِمَن اًَْخرْيِ لُكَّ يِف اًَْىْوِن اَرْشَ  بَْدرٍ َأرْشَف  د ُمْلََـْق، ْق، اَي َرّبِ َظـّيِ ؿىََل ُمَحمَّ اَي َرّبِ َظـّيِ ؿىََل ُمَحمَّ

ْبـِي اًيَِّبـيّ ۞ َوَمـْن  ْق،  حِبَ َـّ ، وَخَََق اًَْخََْق  اًََْمبُْسْوِط ثََوز َْ ُ ْحَساه
ِ
َْ يِف اًُْوُحْوِد َنَرُمَ َوا ، ؿََهَْيَ  ، وَوَظوى ًِِحْْكَ َْ ا ِؿََْم

ُِْر َأبَْرَز ِمْن  َوبََسطَو ٍِ اًِْلْسَمْة، وَح ْماَكْن، وًَُِْم ِمْن فَائِِغ اًِْميَِّة َما َحَرْت ِبَ يِف َأْكَداِر
ِ
َما ؿَاًَِم اْل ِْ ْوُن ِف َُ ـُ َُ اًْ لَحَؼْخ

ا اَكِمال  َُ ۞ برََشً َُ يِف ٍُزًُِْح اًضـالل، واْحذَََْذـ ُِورْ ؿَاًَِم اًْ ِاهْدرََشَ ِمٌْ ِدَي ِاىل ُبُعْوِن َواًؼُّ ُُ خَِلمْي، ، وفَلَْد  اٍط ُمس ْ رِصَ

ُدْوِر ِمَن و ، وثَثْبُُت هِبَا يِف اًعُّ ٍْ ًَْماِن كََواِؿُد
ِ
اًَِمنْيَ َؾْبٌد َاْرَسَلُ اّلّلُ اْل ـَ ا َوهَِذًٍْر، وَوثََفَِّأُْوا  ٌَِْ ِف بَِضرْيً َ ِػالَل اًرشَّ

، اْلَْظيِلّ  َْ ٍ َوُحبِّ َرْة، ووهََفَذِت اًُْلْدَرُة  ِبُوّدِ ُِ َِّلنْيَ هِبَذا  اًْلََمُر اًخَّامُّ فََُِو اًَْبا ـَ ٌَُِْمخَ ، ووحَْرِوحْيًا  َْ ْي ًَدٌََلَُّي يِف بُُرْوِخ ِ اذلَّ

َُ  فٌَُْورُ اًُْمِبنْي، و اًيُّْورِ  َُ َاْحَضاُؤ ْخ اًَْم، وفََضمَّ ـَ ُل َمْخَُْوٍق بََرَز يِف اًْ ْوهَِة اّلّلِ ُمَحافََؼًة ؿىَل َحِقّ َُذا اًَْحِبُِْب َاوَّ ـُ ا ِبَم

 ٍِ ةِ ُِذ رَّ اِق َُذا  ادلُّ رْشَ
ِ
اْج، ووَظْوهِنَا، وِبُلْرِب ُػُِْوِر ا َ َمَواْت اًّّسِ َخًة  َوًَْم حََزِل اْلَْرُض َواًسَّ ْعرِ ُمذََضّمِ ـِ اًَْفَرح ِبُمالكَاِة  ِب

ْت، ووبُُرْوِزٍ ِمْن  ايَّ ِف اًرَْبِ ُِوْر، ووبََسطَؿَاًَِم اًْ َارْشَ ِؼمْي،  َخفَاِء ِاىل ؿَاًَِم اًؼُّ ـْ َّرْشًِِْف َواًخَّ اًَِم اًَْىِبرْيِ َمائَِدَة اًد ـَ يِف اًْ

ًِيّي و
ِ
َق اًَْىْوُن  َوَاْمَعاُر اًُْجْوِد اْل ِي اًُْوُحْوِد ثَِثْج، وَأرْشَ ُْ َي اَي  ۞ ِبُوُحْوِد اًُْمْعَعَفى امْحَْد، وفَاْظَربُْوا ابِِْتَاًحـاؿىَل َا ُْ ٔأ

ْد،  اًَْمثَايِنْ  وأٔهَّ اًِادي اىل اًْصاط املس خلمي، ومل ٍزل واجنم سـودٍ ظاًـة، وما ًدل ؿىل اهَّ ۞ فَََِزاُر اٍمْيِْن قَرَّ

 ارشف اُي ألرض و اًسموات، و ادم راًة ادلٍن اًلومي يف مجَؽ ألكعار مًضورة، و مـامل إلسالم وإلميان

 ًبَُِا مـمورة.

ـارة املىٌَة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحَب ؿيل ٍن احلبيش يف اكوال:  ايرب ظي ؿىل محمد # ثوخد إلس خ

رَ َما  قىن فاظرب، وماظري مين  ًُِلَرٌٍْش  َؾعَّ َّة ٍ  مْي، و ولُكُّ َداب َباَرْة، و و اْلَْنَواَن ِبًرَْشِ ِذْنَرامُهْ وَس ِ ـِ َْح اًْ هََعلَْت ِبفَِع

وثوخد إلس خـارة اٍمتثَََة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحَب ؿيل ٍن احلبيش ظائـة.  اًاكئيات ًـِدٍ حافؼٌة ولمرٍِ 

ٍَْن  ُػََْمة ِ اًَْجِْيِ يف كوال: فاََكَن يِف  اًخا َوكََمًراٌَُِْمْسدَْبِْصِ ا ُِسَ ٌِرْيً  . ُم
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 اخلالظة

ؾن ٔأرشف هيب محمد مـاين إلس خـارة يف كعَدة مسط ادلرر ٌَحبُب ؿيل بن محمد احلبىش مذيوؿة ًـىن 

وسامت اًييب محمد وحمبة اًييب ٔلّمذَ وكدرة هللا وظفات هللا اًـاظفة حنو اخملَوكات. املثال من املـاىن اًيت ثؼِر 

ْق هيب محمد مثي بَْدٍر اي هيب محمد ًـىن اًضخط  بَْدرٍ َأرْشَف  بُتؾن ٔأرشف هيب محمد نام يف  يِف اًَْىْوِن ارَْشَ

َْ هيب محمد مثي بُت ألخر ؤأخالكَ, و يف اً الٔنرث حِدة ؿىل حسدٍ  ٍ َوُحبِّ ِف اْلَْظيِلّ ِبُوّدِ َ َوثََفَِّأُْوا ِػالَل اًرشَّ

ِف اْلَْظيِلّ  َ هيب محمد ٔلن هل اًلدرة ؿىل  ٔأي يف وكت ًوم اًلِامة لميىن ٔلحد  ٔأن ٌساؿد كرٍي ٕالّ  ِػالَل اًرشَّ

مسط ادلرر حلبُب ؿىل ابن محمد احلبىش يه إلس خـارة اًخْصحيَة هوع إلس خـارة يف كعَدة ٔأما اًضفاؿة ٔلّمذَ. و 

 . %٠١ ، وإلس خـارة اٍمتثَََة %٠١ ، وإلس خـارة املىٌَة%٧٨
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