
 

 

 للشيخ عبد هللا بن أمحد ابسودانيف حضرة ابسودان السجع 
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 االستهالل
 

ٍة * ايٍمنيٍن ًٕبي ػًٔبىاًه كىاًلٍد فىاطً   ٍسًن ا٣بٍىاٛبىةٍ مى
 (أٞبد ابسودافالشيخ عبد هللا بن )
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 اإلهداء
 

 أىدم ىذا البحث العلمي إىل:
 من جرعت الكأس الغارغ لتسقيِب قطرة حبها

 من احتٌلت جنٍب ٙبت قدميها
 )أمي(      رتعش قليب لذكرىايمن هبا 

 
 من كٌللو هللا اب٥بيبة كالقار 

 من عٌلمِب العطاء بدكف انتظار 
 )أيب(      من أٞبل ا٠بو بكل افتخار

 
 من سكن أبرض األنياء كعش األكلياء

 من يدعو الناس إىل مدينة فيها تراب الفضالء
 )اي ترًن كأىلها(     من يعشق الفؤاد ابلنداء  
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 كلمة الشكر والتقدير
 

من شاء من عباده ٗبكاـر األخالؽ، كىداىم ٤با فيو  ىعل ا٢بمد هلل الذم منٌ 
سعادهتم كفالحهم يف الدنيا كيـو اإلطالؽ، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو 
ا٤بلك العظيم ا٣بالؽ الوىاب كأشهد أف دمحم عبده كرسولو ا٥بادم إال سبيل الرشاد صلي 

 . يـو التناد كسلم تسليما كيّباالهللا عليو كألو كأصحابو كالتابعْب ٥بم أبحسننا إ
٩با يسرين بتماـ ىذا البحث ا١بامع بعوف هللا تعاىل كىو الذم كىب يل  ،كبعد

العزٲبة كا٥بمة العالية إلكمالو كإٛبامو حٌب أٛبكن من إعداده على شكلة كصورة بسيطة يف 
 ىنا أشرؼ التحيات كأحسن التقديرات: فجدير يب ألف أقدـ ،لذايدكم األف. 

ماالنج، األستاذ امعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ا٢بكومية فضيلة مدير ج -ُ
 الدكتور ا٢باج موجيا راىرجو ا٤باجستّب

 اإلنسانية الدكتورة ا٢باجة إستعاذة ا٤باجستّبفضيلة عميدة الكلية العلـو  -ِ

 فضيلة رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا الدكتور دمحم فيصل ا٤باجستّب -ّ

مشرؼ يف كتابة ىذا البحث ا١بامعي على توجيهاتو القيمة  ،اجستّبعبد الرٞبن ا٤ب -ْ
 كإرشاداتو الوافرة يف كتابة ىذا البحث العلمي

 يف قسم اللغة العربية كأدهبا ا٤بدرسْب كا٤بدرساتٝبيع  -ٓ

 
جزاىم هللا خّب ا١بزاء على حسنهم كخلوص أعما٥بم كمقاصدىم. عسى هللا أف 

 .آمْب ،عامة كا٤بتعلمْب باحية خاصة كلسائر القارئنانفعا لل العلمي ٯبعل ىذا البحث
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 صستخلم
. السجع يف حضرة ابسوداف للشيخ عبد هللا بن أٞبد َُِٕنور طيبة.  ،ناأغسط

كلية   ،ابسوداف )دراسة ٙبليلية بديعية(. البحث ا١بامعي. قسم اللغة العربية كأدهبا
 .ماالنججامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ا٢بكومية  ،العلـو اإلنسانية

 ا٤بشرؼ : عبد الرٞبن، ا٤باجستّب
 

 حضرة ابسوداف، ديعالكلمات الرئيسية : السجع، الب

فيها الدعاء كالرجاء للوصوؿ إىل هللا ٔباه ىي ٦بموعة ا٤بناجة  حضرة ابسوداف
 .آؿ ابعلوم خاصة، من تقيم عند سلفنا الصا٢بْب بيـو اليلوث األنبياء كاألكلياء.

يغة البديعة كالَببية من ، منها األفكار كالتعبّبات البلحضرة ابسودافكا١بماؿ ا٤بضموف يف 
. نظرا إىل التصوؼ للتذلل كالتضرع عند هللا تعاىل حٌب تسهل القارئ لذكرىا كحفظها

٧باسن الصوت األخّب من األبيات الٍب كانت مؤثرة عند كيّب من األحياف كما نشرت 
 السجع.غالبية عن القوايف يف األبيات، لذلك ٙبللها الباحية من انحية 

حضرة ابسوداف للشيخ عبد هللا بن أٞبد بن عبد هللا مة يف تقييم "كالطرؽ ا٤بستخد
" ىو ا٤بنهج التحليل الوصفي. كالدراسة ا٤بستخدمة ٥بذا البحث بن عبد الرٞبن ابسوداف

حضرة ابسوداف، العلمي ىي دراسة بديعية. ركزت ىذه الدراسة على السجع الوارد يف 
الدراسة كتكشف ا١بماؿ فيها من خالؿ كسيتم تقييم ا١بماؿ يف كجوه جعل ا١بملة من 

 البديع.  هنج علم

كثالثوف بيتا. كٰبتوم السجع القصّب  مائة ستةفيها  ،على حسب عدد األلفاظ
أنواع السجع ك  أما السجع الطويل ٰبتوم على مائة كعشرة بيتا. ،كعشرين بيتا ستةعلى 

السجع سة عشر  من ٟبالسجع ا٤بطرؼ ك ٜبانية كستوف من . بيتا ها مائة كسبعة عشرفي
 السجع ا٤بتوازم. كثالثْب من أربعة  ا٤برصع ك
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Hadrah Basaudan is the horde of informs by Salafunas shalihin on 

Tuesday, actually by aly Ba’alawy’s Family. Because it aims to refuse the 

disasters which relegated from the sky to world by God. Hadrah Basaudan 

explains about prays, prospects, and arrive to God by intervention of Prophets and 

God’s beloved. In Hadrah Basaudan, there are ideas, good expressions and also 

about the existing of education to get self-humble in front of God. By seeing the 

beauties of the second of the last word is very influential when frequently 

published as the majority of rhymes, in every poem. As those reasons, the 

researcher wants to analyze Hadrah Basaudan’s rhyme. 

The method which is used in assessing the “rhyme in Hadrah Basaudan” 

is descriptive analysis method. Descriptive analysis method, is used for describing 

the facts, then followed by analysis. The researcher also uses the theory of Badi’ 

as the approach which is included as one of Balaghoh’s theories. This study 

focuses on rhyme in Hadrah Basaudan. The beauty of that phrases used as the 

object of research will be analyzed to reveal its beauty.  

Based amount on the words in Hadrah Basaudan, there are one hundred 

and thirty six rows. While for the short rhyme, there are twenty six and the long 

one there are one hundred and ten rows. While the kinds of rhyme in Hadrah 

Basaudan, there are one hundred and seventeen rhymes. Sixty eight of mutharraf 

rhyme, fifteen of murassa’ rhyme and thirty four of mutawazy rhyme. 
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ABSTRAK 
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Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang 

Dosen pembimbing: Abdul Rohman, M.Hum. 

 
Kata kunci: Saja’, Badi’, Hadrah Basaudan 

Hadrah Basaudan adalah adalah kumpulan munajat yang di dalamnya 

terdapat do’a dan harapan untuk sampai kepada Allah Subhanallahu Ta’ala 

melalui perantara para Nabi dan Kekasih Allah. Hadrah Basaudan dilaksanakan 

pada hari Selasa oleh para Salafunas Sahalihin, khususnya dari keturunan 

Ba’alawy. 

Keindahan yang terhimpun dalam Hadrah Basaudan diantaranya adalah 

adanya pemikiran dan ungkapan yang indah serta adanya pembelajaran dalam 

etika untuk senantiasa bersikap rendah hati di hadapan Allah Subhanallahu 

Ta’ala. Hingga, Hadrah Basaudan mudah diingat oleh para pembaca dan 

penghafalnya. Memandang dari segi keindahan bunyi akhir dari bait, oleh karena 

itu, peneliti meneliti Hadrah Basaudan dengan kajian saja’. 

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis “Hadrah Basaudan 

Karya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan” adalah dengan metode kulitatif 

deskriptif, dengan pendekan Ilmu Badi’. 

Berdasarkan jumlah lafadz, Hadrah Basaudan terdiri dari 136 bait yang 

mengandung saja’. 26 diantaranya merupakan saja’ pendek dan  110 merupakan 

saja’ panjang. Adapun jenis saja’ di dalam Hadrah Basaudan terdapat 117 bait. 

Terdiri dari 68 bait saja’ muthorrof, 15 saja’ murossho’ dan 34 saja’ mutawazy.
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 حمتوابت البحث
 أ  ............................................................ االستهالل

 ب  .............................................................. اإلهداء
 ج  ................................................. كلمة الشكر والتقدير

 د  .......................................................... تقرير الباحثة
 هـ  ......................................................... تقرير ادلشرف

 و  .................................................... تقرير جلنة ادلناقشة
 ز  .................................... تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا
 ح  .................................... تقرير عميدة الكلية العلوم اإلنسانية

 ط  .......................................... ملخص البحث ابللغة العربية
 ي  ........................................ ملخص البحث ابللغة اإلجنليزية

 ك  ..................................... ملخص البحث ابللغة اإلندونيسية
 ل  ...................................................... حمتوابت البحث

 ٔ  ................................................. الفصل األول: مقدمة
 ُ  .................................................. فية البحثخل -أ 
 ّ  ................................................... أسئلة البحث -ب 

 ْ  ................................................. أىداؼ البحث -ج 

 ْ  ................................................... فوائد البحث -د 

 ْ  .................................................. ٙبديد البحث -ق 

 ٓ  .................................................الدراسة السابقة -ك 
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 ٔ  .................................................. منهج البحث -ز 

 ٔ  ................................................ نوع البحث -ُ

 ٔ  ............................................ مصادر البياانت -ِ

 ٕ  ............................................... ٝبع البياانت -ّ

 ٕ  ........................................ ٙبليل البياانت طريقة -ْ

 ٜ  .......................................... الفصل الثاين: اإلطار النظري
 ٗ  ................................................... علـو البالغة - أ

 ٗ  .............................................. تعريف البالغة -ُ
 ُُ  ............................................... أنواع البالغة -ِ

 ُِ  ..................................................... علم البديع -ب

 ُِ  .............................................. تعريف البديع -ُ
 ُِ  ............................................... أقساـ البديع -ِ

 ُٔ  ........................................................ السجع - ج
 ُٔ  ............................................. تعريف السجع -ُ
 ُٕ  .............................................. شركط حسنو -ِ

 ُٖ  ............................. السجع على حسب عدد ألفاظو -ّ

 ُِ  ............................................... أنواع السجع -ْ

 ٕٕ  ........ الفصل الثالث: عرض البياانت وحتليل السجع يف حضرة ابسودان
 ِِ  ............................. حملة عن حضرة ابسوداف كترٝبة كلتبها - أ

 ِٔ  ........................................... ابسودافحضرة ٙبليل   -ب
  ِٔ  .............. األبيات الٍب تشمل على السجع يف حضرة ابسوداف -ُ
 ّٖ  .......................... ٙبليل أنواع السجع يف حضرة ابسوداف -ِ
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 ّٖ  .......................................... السجع ا٤بطرؼ ( أ

 ّٓ  ........................................... السجع ا٤برصع ( ب

 ٕٓ  .......................................... ج( السجع ا٤بتوازم

 ٛٙ  ................................................ الفصل الرابع: االختتام
 ٖٔ  ...................................................... ا٣بالصة  - أ

 ٗٔ  ................................................... اإلقَباحات -ب

 قائمة ادلراجع   
 ادلالحققائمة 
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث -أ 
يف العربية قواعد كفركع متعددة. منها النحو يدرس فيو اإلعراب كالصرؼ يدرس 
فيو البناء الكلمة كالبالغة يدرس فيها البياف كا٤بعاين كالبديع يف ٝباؿ الكلمات 

يف فهم ٝباؿ  كغالبا ما يستخدـ ىذا ا٤بصطلح من قبل خرباء البالغة ،كغّبىا. البديع
 ُالنير أك القصيدة. ،الكلمات

 لقد اتفق البعض أف الشعر أقدـ كأسبق من النير الذم جاء اتليا لو. كلكن
ألف الوزف  ،الركاة مل ٰبفظوا من النير شيئا كيّبا ابلقياس إىل ما حفظوا من الشعر

كالقافية أعاان على حفظ الشعر كركايتو. قدـ الشعر ألف الوزف كالقافية ٯبعالنو أشبو 
كقدـ الشعر ألف  ،على حْب يشبو النير ابلدٌر ال نظاـ لو ،ايلدٌر الذم ينتظمو العقد

 ِصاحبو ينشده قائما على حْب ال يقـو صاحب النير إال يف ا٣بطابة.
ابو جوىر البالغة: صوت أكاخر الكلمات ا٤بساكية يف  كفقا ألٞبد ا٥بامشي يف كت

كل الفصيلة كميّبة االىتماـ لالستماع إليو ىي تسمى )احملسنات اللفظية( كمنها 
 السجع. كميالو:

 فنحن يف جزؿ * كالرـك يف كجل
 ّػل  *  كالبحر يف خجلػػػكالرب يف شغ

ىناؾ اخرات الكلمة ا٤بتساكية كىي يف كلمة جزؿ ك كجل.يف  ،من ىذا ا٤بياؿ
من األحياف يف معركؼ  تعييف الكلمتْب من اللفظ يف كيّب )الالـ(ؿ حرؼ 
من مصطلح العلم البديع يسمى السجع. على الوصف الصابق فكانت  ،ابلسجع

الٍب احملسنات اللفظية  ،أسباب البحث األكادٲبي ستحلل الباحية عن عناصر القاعدة

                                                           
1 Mamat Zaenuddin. Pengantar Ilmu Balaghah (Bandung, Refika Aditama: 2007), 11-12. 

 .ِّٓطو حسْب. يف األدب ا١باىلي، دار ا٤بعارؼ ٗبصر، القاىرة. الطبعة العاشرة، د.ت،  ِ
 .َْٓ(، َُٔٗ)الطبعة اليانية عشر ا٤بعدلة، سورااباي، مكتبة ا٥بداية:أٞبد ىامشي، جواىر البالغة يف ا٤بعاين كالبياف كالبديع  ّ
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من  ،للشيخ عبد هللا بن أٞبد ابسوداف  "حضرة ابسوداف" ٙبتوم على السجع يف
السجع يف حضرة ابسوداف للشيخ عبد ٙبت عنواف :  ،خالؿ دراسة مركزة لعلم البديع

 هللا بن أٞبد ابسوداف )دراسة ٙبليلٌية بالغٌية(.
اللغة كالكالـ رجاء على ىذا البحث العلمي أف ٯبتلى للذين يريدكف أف يعمقوا 

من أفانْب القوؿ  ،ها من جالؿ كٝباؿاسن العربية كيلمحوا ما يف أسالبفيو  ٧ب
 كيريب فيهم ملك النقد الصحيح.  ،ما يهب ٥بم نعمة الذكؽ السليم ،كضركب التعبّب

ىي أتليف فيو ٦بموع من  للشيخ عبد هللا بن أٞبد ابسوداف حضرة ابسوداف 
األئمة العلويْب. كىي مشهور عند العلويْب يف ترًن  القصيدة كالدعاء كالتواصل إىل

لشيخ عبد هللا بن يلقب ا لكن اليـو قد انتشر ىذه ا٢بضرة يف أ٫باء العامل. ،حضرموت
ٕبجة اإلسالـ يف زمانو كقد حصل على  أٞبد بن عبد هللا بن عبد الرٞبن ابسوداف

 ىذا اللقب لقب ال ٰبصل عليو كل من العلماء سهال. ،"درجة "اجتهاد الفتول
 ذم حضرة القـو الليوث * ككعدىا يـو اليلوث

 ْػػغوث * من حْب أتيت قاصدينهبا اتفت عنا ا٤ب
تقيم ىذه ا٢بضرة بيـو اليلوث، لغرض ٨بصوص. عند سلفنا الصا٢بْب، إف هللا 

لماء بَبًن )حضر موت( قد أنزؿ البالاي من السماء إىل األرض. لذلك، كيّب من الع
كىذه ا٢بضرة ىي إحدل ا٤بناجات ا٤بشهورة  ٓيقوموف اب٤بناجة إىل هللا لدفع البالاي.

آلؿ ابعلوم من ا٤بناجات ا٤بوجودة، ميل قصائد للشيخ اإلماـ أبو بكر بن عبد هللا 
عبد هللا بن  كالشيخ اإلماـ بن علوم ا٢بداد عبد هللا العيدركس كالشيخ اإلماـ

عبد هللا ا٢بداد كا٢ببيب علي بن دمحم ا٢ببشي كىلم  طاىر كالشيخ اإلماـحسْب بن 
 ٔجرا.

                                                           
 .ُٗٗاإلماـ ا٢ببيب عمر بن سامل بن حفيظ. خالصة ا٤بدد النبوم )٦بهوؿ الطيعة كالسنة(،  ْ
سجل الصويت للحبيب حسْب بن عبد الرٞبن ا٢ببشي أحد معلمي دار ا٤بصطفى بَبًن، حضرموت. يف موعظتو ٗبجلس رايض الصا٢بْب، ماالنق ا٤ب ٓ

 ـ(، كىذا ا٤بسجل عند الباحية.َُِٕمارس  ُْ)
 .ِٓ-ُٔاإلماـ ا٢ببيب عمر بن سامل بن حفيظ. خالصة ا٤بدد النبوم )٦بهوؿ الطبعة كالسنة(،  ٔ
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ر ىؤالء ا٤بشايخ الكنديوف آبؿ ااشته٠بيت ىذه ا٢بضرة بػ "ابسوداف" بنسنة 
ابسوداف نسبة إىل موطنهم القدًن )غيل أيب ابسوداف( ٛبييزا ٥بم عن غّبىم من 

كتتوارت السنْب على ىؤالء  ،عا٤با عليهمالناس مث مازاؿ االشتهار يزداد حٌب صار 
ا٤بشايخ يف ذلك الوادم حٌب برز منهم ىذا اإلماـ العالمة يف القرف الياين عشر 
ا٥بجرم معلنا رفع الراية احملمدية يف ذلك الوادم كنشر الدعوة اإلسالمية على نفس 

   ٕا٤بنهج السِب.
بد هللا بن أٞبد بن لشيخ عالٍب ألٌفها ا قد اختارت الباحية حضرة ابسوداف

رجاء إىل هللا تعاىل أف ، يف ىذا البحث العلمي عبد هللا بن عبد الرٞبن ابسوداف
مفيدا عند األخرين من أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خاصة كٝبيع الناس  العلمي يكوف ىذا البحث

فاستخدمت  ،عامة. نظرا إىل القوايف كالفصيلة ا٤بتنوعة ا٤بختلفة يف ىذه ا٢بضرة
 األنواع. الباحية السجع الذم فيو

 
 أسئلة البحث -ب 

للشيخ عبد هللا يف حضرة ابسوداف  الدراسة على السجع الواردةركزت ىذه 
كسيتم تقييم ا١بماؿ يف كجوه جعل ا١بملة من الدراسة  بن أٞبد ابسوداف ،

كتكشف ٝبا٥با. كاحدة من ىذه األشكاؿ من التعبّب ال ٰبتوم إال من خالؿ هنج 
 علم البديع. 

 :على النحو التايل كبناء على ما ذكر يف خلفية البحث ترتب الباحية
 بن أٞبد للشيخ عبد هللاما األبيات الٍب ٙبتوم على السجع يف حضرة ابسوداف  -ُ

 ؟فيها على حسب عدد األلفاظ ابسوداف
يف حضرة ابسوداف للشيخ عبد هللا بن أٞبد  الٍب تتضمن ما أنواع السجع -ِ

 ابسوداف ؟

                                                           
 .ْىػ،ُّْٖا٤بَبجم لو حفيد حفيد. شذل الرٰباف، )دار الدقائق: ماالنق(، الطبعة األكىل:  ٕ
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 أهداف البحث -ج 
 :٥بذا البحث ٗبطابقة أسئلة البحث ا٤بذكورة ىياألىداؼ الرئيسية ك 

للشيخ عبد هللا بن على السجع يف حضرة ابسوداف األبيات الٍب ٙبتوم  ٤بعرفة -ُ
 .فيها ظافأللعلى حسب عدد ا أٞبد ابسوداف 

 .للشيخ عبد هللا بن أٞبد ابسوداف يف حضرة ابسوداف  أنواع السجع٤بعرفة  -ِ
 
 فوائد البحث - د

 الفوائد الٍب ٛبكن االستفادة من ىذا البحث ىي:
 الفوائد النظرية -ُ

األبية العربية للمساٮبة يف ٦باؿ الدراسة كانت نتائج ىذا البحث مفيدة 
 عامة كيف ٦باؿ الدراسة البديعية خاصة.

 الفوائد التطبيقية -ِ
كانت نتائج ىذا البحث مرجوة لزايدة فهم الباحية كالطالب ا١بامعي 
كالقراء كا٤بتعلمْب عن النظرية االغية كالبديعية كلتشجيع ا١بميع يف تقدير التأليفات 

 ليفات األدبية.بفهم ىذه النظرية كتسهيم يف تطور األدب كالتأ
 

 حتديد البحث - ه
"خالصة ا٤بدد النبوم يف أكراد آؿ ابعلوم"  توجد حضرة ابسوداف يف كتاب

اجملموع بْب يدم الشريفة لإلماـ الداعي إىل هللا ا٢ببيب عمر بن دمحم بن سامل بن 
 آمْب.  ،حفيظ ابن الشيخ أيب بكر بن سامل نفعنا هللا بو كبعلومو يف الدارين

لذلك ٙبدد ، ذلك اجملموع الشريف كالقصائد كاألكراد يف لكيرة األذكار
-َُِيف صفحة  للشيخ عبد هللا بن أٞبد ابسوداف الباحية يف حضرة ابسوداف 

ِّّ. 
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 الدراسة السابقة - و
 للشيخ عبد هللا بن أٞبد ابسوداف حضرة ابسوداف ىذه الدراسة على  تركز 

أيضا الدراسات أبنواع  كال تقلكٝباؿ الكلمات الواردة فيو.  ،السجعمن جانب 
النظرايت يف علم اللغة كاألدب الٍب كاف موضع ٕبيها القرآف الكرًن كالكتاب 

للشيخ عبد حضرة ابسوداف كلكن ال أحد درس السجع حصراي يف  ا٤بخصوص،
 .هللا بن أٞبد ابسوداف 

 جع ٗبا يف ذلك:ألدب يف شكل الصحيفة أف يبحث الساك 
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ا٢بكومية  ،ََِٔ ،إستفادة انجية -ُ

ماالنق.  اب٤بوضوع "السجع كا٤بوازنة يف سورة نوح )دراسة ٙبليلية بالغية(. 
استخدمتو اب٤بنهج االستقراء االقَباين فأسئلة البحث فيو: ما مواضع السجع 

 ،نوح؟ أكال ك ما مواضع أنواع السجع كا٤بوازنة يف سورة ،كا٤بوازنة يف سورة نوح؟
اثنيا. أما النتيجة ٕبيها: يف سورة نوح أنواع من السجع كا٤بوازنة. السجع 

-َُ ،َُ-ٗ ،ٗ ،ٗ-ٖ ،ٖ-ٕ ،ٕ ،ٕ-ٔ ،ٔ-ٓا٤بطرؼ: بْب أخر األية 
ُُ، ُُ-ُِ، ُِ-ُّ، ُّ-ُْ، ُِ-ِِ، ِِ-ِّ، ِٕ-ِٖ .

. كالسجع القصّب: يف ِٕ-ِٔبْب أخر األية  ،ٗ ،ٕكالسجع ا٤برصع: يف أية 
 .َِ-ُٗ ،ُٔ-ُٓ. كا٤بوازنة ا٤بماثلة: بْب أخر األية ِّأية 

جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ا٢بكومية  ،َُِٔ ،دمحم ٧بفوظ الدين -ِ
ماالنق. اب٤بوضوع "السجع يف مقامات الز٨بشرم )دراسة بالغية(". كاستخدـ 

على أسئلة البحث كما يلي: ما أقساـ  ،لوصفيا٤بنهج التحليل الكيفي ا
السجع يف مقامات الز٨بشرم كما أنواع السجع يف مقامات الز٨بشرم؟. أما 
نتيجة ٙبليل األقواؿ فيها: السجع الواردة يف مقامات الز٨بشرم الٍب ٙبتوم على 

 مائة ككاحدة السجع. كالسجع ا٤بطرؼ فيها ٰبتوم على ثالثة كسبعْب.



ٔ 
 

ٰبتوم على سبعة كعشرين. كالسجع ا٤بتوازم ٰبتوم على ستة  كالسجع ا٤برصع
 كثالثْب.

 ،. السجع يف القرآف )دراسة يف آايت سورة الكهف(َُِّ ،أنصارم مذٌكر -ّ
على أسئلة  ،كاستخدـ ا٤بنهج التحليل الكيفي الوصفي. جامعة أنتاسارم
ما أنواع ؟ ك : أم آايت ٙبتوم على السجع يف سورة الكهفالبحث كما يلي

ايت الٌب ٙبتوم السجع كمن ىذا البحث توجد اآل ؟.السجع يف سورة الكهف
يف سورة الكهف، اثُب كٟبسْب آية، ك أنواعو ىو نوعاف يعُب السجع ا٤بتوازم ك 
ا٤بطرؼ، بعض ا٤بعاىن مكونة من: األية عن ا١بزاء ، األية عن القصة، األية عن 

 .م هللاالتمييل، األية عن يـو ا٢بساب، األية عن كاسع عل
 

 منهج البحث - ز
 نوع البحث  -ُ

 Library)الدراسة ا٤بكتبية  استخدمت الباحية يف ىذا البحث العلمي  

Reseach)،  ٗبعُب أف ٝبيع ا٤بصادر ا٤بعلومات كالبياانت ا٤بنقولة من الكتب ا٤بتعلقة
هبذا البحث. كالدراسة ا٤بكتبية ىي البحث الذم تكوف عمليتو ابلبياانت 

  ٖالنصوص إما كتب كإما ٦بالت أك صحف من جرائد كغّبىا.كا٤بعلومات من 
 مصادر البياانت -ِ

 مصادر البياانتٗالبياانت ىي تعليقة للقائع أك البياف ا٤بركز يف البحث.
ا٤بصادر البياانت األساسية ك ا٤بصادر  ،ا٤بستخدمة يف ىذا البحث نوعاف

 البياانت اليانوية. 
الذم ابسوداف من حضرة  ا٤بأخوذةاألساسية ىي البياانت  البياانت صادرم  - أ

إلماـ كرتبو ا لشيخ عبد هللا بن أٞبد بن عبد هللا بن عبد الرٞبن ابسودافألفو ا
                                                           

8 Kartini. Pengantar Riset Sosial (Bandung: Bandar Maju  , 1996), 33.  
9 Ahmad Tanzeh. Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), 54.  
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الداعي إىل هللا ا٢ببيب عمر بن دمحم بن سامل بن حفيظ ابن الشيخ أيب بكر بن 
 .يف أكراد آؿ ابعلوم يف ٦بموع خالصة ا٤بدد النبوم سامل

البياانت اليانوية ىي البياانت الٍب أخذىا من الكتب ا٤بختلفة  صادرم  - ب
للشيخ أٞبد مصطفى ا٤بتعلقة هبذا البحث العلمي. ميل كتاب علـو البالغة 

كجوىر ا٤بكنوف  كتيسّب البالغةالسيد ا٥بامشي  للشيخكجواىر البالغة ا٤براغي 
 .من مصادر الياانت اليانوية األخرل كغّبىاللشيخ األحضرم 

 ٝبع البياانت -ّ
 َُ٘بمع البياانت يف ىذه الطريقة من قبيل اآلاثر ا٤بكتوبة كالسجالت كالكتب.

من كا٤بعلومات   يف ٝبع البياانت  استخدمت الباحية منهج الدراسة ا٤بكتبيةك 
الكتب ا٤بتعلقة ٗبوضوع البحث. الطريقة ا٤بكتبية ىي طريقة لبحث ٙبليل 

حيث ٘بمع الباحية البياانت احملتاجة من البياانت األساسية كاليانوية  ُُاحملتول.
 . للشيخ عبد هللا بن أٞبد ابسوداف حضرة ابسوداف بدراسة "السجع" يف 

 طريقة ٙبليل البياانت -ْ
كٙبليل البياانت ٥بذا البحث العلمي ىو ا٤بنهج الكيفي الوصفي. كىذا  

ا٤بنهج ىو ا١بواف ابلتحقيق، ككذلك كيفية إجراء البحوث فيو. لذلك ينتج ىذا 
 ُِالبحث بياانت كصفية يف شكل الكلمات ا٤بكتوية ٩با تبحث كٙبليل النص.

البياانت أساسا يف  أبف تكوف(Inductive)  ئينهج االستقراا٤باستخدمت الباحية ك 
كىو الطريقة الٍب يسّب  ُّكتستعمل للتصنيفات ٕبسب ا٢باؿ األصلي. ،البحث

كابتداء  ،هبا البحث متدرجا من األسئلة إىل القاعدة أك من ا١بزء إىل ا٢بكم العاـ

                                                           
10 Nurul Zuriah. Metode Penelitian Sosial; Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2016), 191. 
11 Andi Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian 

(Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2011), 190-191. 
12 Muhammad. Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 30. 
13 M. Burhan Bungin  . Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2010), 27-18. 
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مث تستنبط منها القاعدة  التفكّب االستقرائية من ا٢بقائق ا٣باصة كا٢بوادية ا٤بتنوعة
 العامة.

 ترتب الباحية ا٣بطرات اآلتية: ،البياانت للحصوؿ على النتائج ٙبليلكخطوات 
لإلماـ الداعي إىل هللا قراءة حضرة ابسوداف من كتاب خالصة ا٤بدد النبوم  (ُ

قراءة  ا٢ببيب عمر بن دمحم بن سامل بن حفيظ ابن الشيخ أيب بكر بن سامل
 متكررة دقيقة.

للشيخ عبد هللا حضرة ابسوداف" " كتبت الباحية العالمة على األلفاظ يف (ِ
 الٍب تتعلق ابلسجع. بن أٞبد ابسوداف 

للشيخ عبد هللا بن أٞبد حضرة ابسوداف" "عينت الباحية السجع يف  (ّ
 .ابسوداف 

للشيخ حضرة ابسوداف" يف "حللت الباحية األبيات كأنواع السجع الواردة  (ْ
 .عبد هللا بن أٞبد ابسوداف 
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 الثاين فصلال
 اإلطار النظري

 علوم البالغة - أ
 تعريف البالغة -ٔ

كما اقَبف ىذا البحث العلمي بعلم البالغة، تريد الباحية أف توضح ا٤براد بو. 
يػىبػٍليغي فصار بالغة -كالبالغة لغة ىي بلىغى ُْفالعلم ىو إدراؾ الشيء ٕبقيقة اليقْب كا٤بعرفة.

َِا َحػ  كما كرد يف القرآف الكرًن، قاؿ هللا تعاىل:   ُٓفصيحا.أك كاف  ْ َربُّ ٔا ُ ٓ كَال ًُ إِجَّا  يَ
ً  إَِل   ر   ُس ٍُ َ ا َغيَي   ١٦َسئَُن ل ٌَ ٓ َو َ  َِا تنُِي ََٰلُُؼ ٱل  إَِّلَّ ٱل  أم إ٭با علينا أف نبلغ ما  ُٔ.١٧ٍُ

 أرسل هللا بتبليغ الباطل إىل ا٢بق  إلينا بالغا.

ْ ةِِّ  َهَُذا ةَََٰلُؼ   :قاؿ هللا تعاىلك  َِّاِس َوِلَُِذُروا ٔٓ َوِلَػ   ۦىِّي ٍُ َٔ إَِلُّ  يَ ُْ ا  ٍَ جَّ
َ
ْ أ  ا

  َوُِحد  
َ ْ ٱل  ٔا ُ ْول

ُ
َر أ نَّ إف ىذا القرآف بالغ للناس، أبلغ هللا كأعذر  ُٕ.٥٢ َبُبِ ى  َوِلَذَّ

أجلها، من العقائد إليهم هللا بكتابو الكرًن. كأرسل رسولو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أبعظم األكامر ك 
كاألخالؽ كاألعماؿ كاألقواؿ كاألحكاـ الشريعة كا٤بطلب اإل٥بية، كأم ىو بالغ ١بميع 

 ا٣بلق من اإلنس كا١بن، ليتعظ أكلو العقوؿ.
ما البالغة؟ قاؿ الشيخ أٞبد قالش البالغة ىي الوصوؿ كاالنتهاء كا٤بتكلم العاجز  

 ُٖليؤثر فيها أتثّبا شديدا ال يسمى بليغا. عن إيصاؿ كالـ ينتهي إىل قرارة نفس السامع
قاؿ ابن أعريب: البالغة ىي التقرب من الباعد كالتباعد من الكلفة كالداللة بقليل على  
كيّب، كقاؿ عبد ا٢بميد بن ٰبٓب: تقرير ا٤بعُب يف األفهاـ من أقرب كجوه الكالـ، كقاؿ 

ؿ عبد هللا بن ا٤بقفع: البالغة ٤بعاف ابن ا٤بعتز: البلةغ إىل ا٤بعُب كمل يطل سفر الكالـ، كقا

                                                           
. )بّبكت: الطبعة التاسعة عشرة، ا٤بطبع الكاثوليكية، ٦بهوؿ السنة(،  ُْ  .ِٕٕلويس معلوؼ. ا٤بنجد يف اللغة كاألدب كالعلـو
 .ْٖنفس ا٤برجع،  ُٓ
 .ُٕ-ُٔسورة يس:  ُٔ
 .ِٓسورة إبراىيم:  ُٕ
 .ٓـ، ُٕٗٗ-ىػ ُُٖٔالشيخ أٞبد قالش. تيسّب البالغة )جدة: مطبعة اليغر، لعاـ  ُٖ
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فمنها ما يكوف يف اإلشارة أك شعرا أك ابتداء أك جوااب أك سجعا أك -٘برم يف كجوه كيّبة
قاؿ الفارسي: معرفة الفصل من الوصل. كقاؿ اليوانين: تصحيح  ُٗخطبا أك رسائل.

رارة يـو األقساـ كاختيار الكالـ. كقاؿ الركمي: حسن االقتضاب عند البداىة كالغ
  َِاألطالة. كقاؿ ا٥بندم: كضوح الداللة كانتهاز الفرصة كحسن اإلشارة.

كالبالغة اصطالحا عند الشيخ السيد ا٤برحـو أٞبد ا٥بامشي يف الكتاب جواىر  
البالغة )ا٤بعاين كالبياف كالبديع( البالغة ىي أتدية ا٤بعُب ا١بليل كاضحا بعبارة صحيحة 

ب، مع مالئمة كل كالـ للموطن الذم يقاؿ فيو، فصيحة ٥با يف التفس أثر خال
الشيخ أٞبد قالش يف كتابو  ُِكاألشخاص الذم ٱباطبوف كالبالغة مأخوذة من قو٥بم.

تيسّب البالغة ىي أف يكوف الكالـ فصيحا قواي يَبؾ يف النفس أثر خالاب، كيالئم ا٤بوطن 
  ِِالذم قيل فيو، ك األشخاص الذين ٱباطبوف.

الصرؼ للنظر يف أبنية األلفاظ ككضع علم النحو للنظر يف إعراب ٤با كضع علم  
: )العلم األكؿ(  ما تركب منها. كضع البياف للنظر يف أمر ىذا الَبكيب، كىو ثالثة علـو
ما ٰبَبز بو عن أخطاء يف أتدية ا٤بعُب الذم يريده ا٤بتكلم ال يصالو إىل ذىن السامع 

ٰبَبز بو عن التعقيد ا٤بعنوم أم أف يكوف الكالـ كيسمى عن ا٤بعاين. )العلم الياين( ما 
غّب كاضح الداللة على ا٤بعُب ا٤براد كيسمى علم البياف. )العلم اليالث( ما يراد ٙبسْب 

  ِّالكالـ كيسمى علم البديع.
ا٤بتقدموف يف نشأة علم البالغة يطلقونو ابلبياف على ا٤بعاين كالبياف كالبديع كيطلق 

التشبيو كاجملاز كالكناية. كيطلقوف البالغة البالغة على اليالثة، ىي ا٤بتأخركف البياف على 
 ا٤بعاين كالبياف كالبديع. 

                                                           
 .َْـ(، َُٔٗا٥بامشي. جواىر البالغة يف ا٤بعاين كالبياف كالبديع. )الطبية اليانية عشر، مكتبة دار إحياء الكتب العربية،  السيد أٞبد ُٗ
 .ّٔ-ّٓشوقي ضيف. البالغة تطور كاتريخ. )القاىرة: دار ا٤بعارؼ، الطبعة اليانية، ٦بهوؿ السنة(،  َِ
 .َْكالبياف كالبديع، السيد أٞبد ا٥بامشي. جواىر البالغة يف ا٤بعاين  ُِ
 .ٓـ(، ُٓٗٗ -ىػُُْٔالشيخ أٞبد قالش. تيسّب البالغة. )جدة: مطبعة اليغر،  ِِ
 . ُٔالسيد أٞبد ا٥بامشي. جواىر البالغة يف ا٤بعاين كالبياف كالبديع،  ِّ
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إصطالح ىذه العلـو اليالثة عند ا٤بتقدمْب ىي البياف، كعند ا٤بتأخرين ىي ك 
البالغة. ٥بذا ٠بى ا٤بتأخركف كتبهم ابلبالغة كقسموا علومها على ا٤بعاين كالبياف كالبديع 

 جواىر البالغة الواضحة كتيسّب البالغة. من أمياؿ:
 
 أنواع البالغة -ٕ

 ينقسم علم البالغة على ثالثة، ىي ا٤بعاين كالبياف كالبديع.

تعِب يف األمر: -عناية ٩با قالو كذا: أراده كقصده. كتعِب –عنيا  -فا٤بعاين من كلمة عُب
كقواعد يعرؼ . كاصطالحا: علم ا٤بعاين ىو أصوؿ ِْقصد ا٤بعِب ٝبعاف: ما يقصد شيئ

هبا كيفية مطالق الكالـ ٤بقتضى ا٢باؿ ٕبيث يكوف كفق الغرض الذم سبق لو ٕبيث 
كقاؿ الشيو أٞبد قالش: علم ا٤بعاين: عاـ يعرؼ بو  ِٓيكوف كفق الغرض الذم سبق لو.

عل من طابق الكالـ ما يطلبو ا٢باؿ أـ ال يطابق، فميالؿ حاؿ ا٤بخاطب الذكي يقتضي 
  ِٔنيد أك البليد يقتضي الطويل.االختصار، كحاؿ الع

كعلم البياف: علم يبحث عن شكل األلفاظ من حيث تبيينها للمعاين، ىل ىي 
  ِٕيف صيغة ا٢بقيقة اجملردة أك التشبيو أك اجملاز أك الكناية.

فإذا صح لنا التشبيو علم البالغة بعلم ا٣بياطة، ككاف علم ا٤بعاين أييت يف الَبتيب 
كاف علم البياف الذم أييت يف الَبتيب اثنيا كشكل ا٣بياطة من -مأكال كمعرفة قياس ا١بس

كأما البديع فراجع إىل ٙبسْب اللفظ كتزيينو كوضع أزرار  ِٖثوب أك جبة ألك بنطاؿ.
ككركد كزخارؼ لتزيْب ثوب العركس يع ٛباـ خياطتو ككنقوش الدىاف بعد ٛباـ البنياف 

 ِٗكرتبتو التأخّب عن ا١بميع.

                                                           
 .ِّٔ-ِّٓلويس، ا٤بنجد يف اللغة كاألدب كالعلةـ،  ِْ
 .ْٔـ، ُْٗٗالسيد أٞبد ا٥بامشي، جواىر البالغة يف ا٤بعاين كالبياف كالبديع )دار الفكر: بّبكت(، طبعة ٦بردة:  ِٓ
 .ٗـ(،  ُٓٗٗ -ىػُُْٔالشيخ أٞبد قالش. تيسّب البالغة. )جدة: مطبعة اليغر،  ِٔ
 .ٕٔـ(، ُٓٗٗ -ىػُُْٔالشيخ أٞبد قالش. تيسّب البالغة. )جدة: مطبعة اليغر،  ِٕ
 .ٕٔـ(، ُٓٗٗ -ىػُُْٔالشيخ أٞبد قالش. تيسّب البالغة. )جدة: مطبعة اليغر،  ِٖ
 .َُـ(، ُٓٗٗ -ىػُُْٔالشيخ أٞبد قالش. تيسّب البالغة. )جدة: مطبعة اليغر،  ِٗ
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 علم البديع - ب
 البديع تعريف -ٔ

كىو مأخوذ كمشتق من قو٥بم  َّالبديع: لغة: ا٤بخَبع ا٤بوجد على غّب مياؿ سابق.
كىو مأخوذ كمشتق من قو٥بم: بدع الشيء  ُّبدع الشيء كأبدعو، اخَبعو ال على مياؿ.

كأبدعو، اخَبعو، ال على مياؿ، أم البديع فعيل ٗبعُب مفعل، أك ٗبعُب مفعوؿ، كأييت 
كتقوؿ  البديع ٗبعُب اسم الفاعل يف قولو تعاىل: )بديع السموت كاألرض( أم مبدعها.

ٗعا  كُو  بدع الشيء كأبدعو، فهو مبدع، كيف التنزيل:  ا ُنُِج ةِد  ٌَ ََ ِ  ِّ.ٱلرُُّسوِ ٌّ

، كا٤بزااي الٍب تزيد الكالـ حسنا كطالكة، ّّعرؼ بو الوجوهتىو علم  كاصطالحا:
كتكسوه هباء كركنقا، بعد مطابقتو ٤بقتضى ا٢باؿ. إف البديع ىو تزيْب األلفاظ أك ا٤بعاين 

 ّْأبلواف من ا١بماؿ اللفظ أك ا٤بعاين.
 

 أقسام البديع -ٕ

 نوية كاحملسنات اللفظيةالبديع نوعاف، ٮبا احملسنات ا٤بع

 احملسنات ا٤بعنوية (ُ

 ّٓاحملسنات ا٤بعنوية ىي الٍب يكوف التحسْب هبا راجعا إىل ا٤بعُب أكال كالذات.
كإف كاف بعضها قد يفيد ٙبسْب اللفظ أيضا. كاحملسنات ا٤بعنوية كيّبة، منها: التورية 

يشبو الذـ كأتكيد كالطياؽ كا٤بقايلة  كاإلستطراد كحسة التعليل كأتكيد ا٤بدح ٫با 
 الذـ ٗبا يشبو ا٤بدح كا٤بغايرة كالتوجيو كاألسلوب ا٢بكيم.

 
                                                           

 .َّٖالسيد أٞبد ا٥بامشي، جواىر البالغة يف ا٤بعاين كالبياف كالبديع،  َّ
 .َّٖعاين كالبياف كالبديع، السيد أٞبد ا٥بامشي، جواىر البالغة يف ا٤ب ُّ
 .ٗسورة األحقاؼ:  ِّ
 أم: كجوه التحسْب أساليب كطرؽ كعلومة كضعت لتزيْب الكالـ كتنميقو كٙبسْب الكالـ بعلم ا٤بعاين كالبياف. ّّ
 .َُّـ(، ُٓٗٗ -ىػُُْٔالشيخ أٞبد قالش. تيسّب البالغة. )جدة: مطبعة اليغر،  ّْ
 .ُّٗيف ا٤بعاين كالبياف كالبديع،  السيد أٞبد ا٥بامشي، جواىر البالغة ّٓ
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 احملسنات اللفظية (ِ

احملسنات اللفظية كىي الٍب يكوف التحسْب هبا راجعا إىل اللفظ أصالة كإف 
ًُ  حسنت ا٤بعُب  أحياان تبعا كا١بناس يف قولو تعاىل: ِس اَغُث ُحل  ُٔم ٱلسَّ ٔ َم َتُل َوَي

رِمُ  ج  ٍُ فَُهَٔن ٱل  ْ يُؤ  ٔا َ َساَغث ٖۚ َنَذُلَِم ََكُُ ْ َدۡي  ٔا ا َلُِث ٌَ فالساعة األكىل  ّٔ ٥٥َٔن 
يـو القيامة كالساعة اليانية كاحدة الساعات الزمنية. كعالمتعا أنو لو غّب اللفظ الياين 
إىل ما يرادفو زاؿ ذلك احملسن، فلو قيل: كيـو تقـو الساعة يقسم اجملرموف ما لبيوا إال 

 ّٕ لضاع ذلك ا٢بسن.قليال

 نقسم احملسنات اللفظية إىل ما يلي:تك 
 اجلناس -ٔ-ٕ

 ٦ّٖبانس: شكلو كاٙبد معو يف ا١بنس.-جناسا–ا١بناس لغة من جانس
كيقاؿ لو: اجملانسة كالتجانس، كالٰبسن يف الكالـ إال إذا كفق مصنوعة 

 ّٗكمطبوعة.

كقاؿ السيد  َْا١بناس ىو أف يتشابو اللفظاف يف النطق، كٱبتلفا يف ا٤بعُب.
ا٤برحـو أٞبد ا٥بامشي يف كتابو: ا١بناس تشابو لفظاف يف النطق، كاختالفهما يف 

كا١بناس نوعاف، ٮبا لفظي كمعنوم. كيف ىذا البحث نكتفي ابتياف  ُْا٤بعُب.
 ا١بناس اللفظي كىو ينقسم إىل القسمْب:

                                                           
 .ٓٓالرـك اآلية:  ّٔ
 .ُّٗالسيد أٞبد ا٥بامشي. جواىر البالغة يف اا٤بعاين كالبياف كالبديع،  ّٕ
 .َُٓ(، ُٕٕٗا٤بنجد يف اللغة. )مطبعة موتيار، الطبعة اليانية كالعشركف،  ّٖ
 .ُِْ(، ُِٓٗحامد عوين. مذكرة )مصر: دار الكتب العريب،  ّٗ
 .ُِّأٞبد قالش. تيسّب البالغة،  الشيخ َْ
 .ّٕٗالسيد أٞبد ا٥بامشي. جواىر البالغة يف اا٤بعاين كالبياف كالبديع، ُْ 
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من نوع ا١بناس التاـ: كىو ما اتفق فيو اللفظاف ا٤بتجانساف يف أربعة أشياء،  (ُ
ا٢بركؼ كعددىا كىيئتها ا٢باصلة من ا٢بركات كالسكنات كترتيبها مع اختالؼ 

 ا٤بعُب.
فإف كاف احملسنات اللفظاف ا٤بتجانساف من نوع كاحد كا٠بْب أك فعلْب أك 
حرفْب يسمى ا١بناس ٩باثال كمستوفيا. ٫بو: كيـو الساعة يقسم اجملرموف ما لبيوا 

 غّب ساعة.

 عل كاسم، ٠بي ا١بناس مستوفيا. ٫بو قوؿ الشاعر:كإف كاف من نوعْب: كف
 مامات من كـر  الزماف فإنو * ٰبيا لدم ٰبي بن عبد هلل

ا١بناس غّب التاـ: كىو ما اختلف فيو اللفظاف يف كاحد كأكير من األربعة  (ِ
كاختالفهما، يكوف إما بزايدة -السابقة. كٯبب إال يكوف أبكير من حرؼ

اؿ من احملاؿ. أك يف الوسط، ٫بو جدس حرؼ يف األكؿ. ٫بو: دكاـ احمل
 ِْجهدم. أك يف األخر، ٫بو: ا٥بول مطية ا٥بواف.

 

 االقتباس -ٕ-ٕ

االقتباس ىو تزيْب النير أك الشعر بشيء من القرآف الكرًن أك ا٢بديث 
الشريف، من غّب تنبيو على العصل ا٤بأخوذ منو. كٯبوز أف يغّب يف العصل قليال 

 ميل:

 دراىم * أان )ابخع نفسي على آاثرىم(كجلوا فلست مسائال عن 

 كقاؿ الشاعر:

 ّْستبقى ٥با يف مضمر القلب كا٢بشا * سريرة كد )يـو تبلى السرائر(

                                                           
 .ّٖٗ-ّٕٗالسيد أٞبد ا٥بامشي. جواىر البالغة يف ا٤بعاين كالبياف كالبديع،  ِْ
 .ُُْالشيخ أٞبد قالش. تيسّب البالغة،  ّْ
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 التضمني -ٖ-ٕ

التضمْب ىو تزييت الشعر بشيء من شعر الغّب مع التنبيو على األصل. 
 ميل: علي أين سأنشد عند بيعي )أضاعوين، كأم فٍب أضاعوا( كميل:

 مهوس * بليد كيدعي ابلفقيو ا٤بدرس تصدر للتدريس كل

 فحق ألىل العلم أف يتمئلو * بيت قدًن شاع يف كل ٦بلس

  ْْ)لقد ىزلت حٍب بدا من ىزكلو كالىا * كحٍب ساٮبا كل مفلس(

 ادلوازنة -ٗ-ٕ
ا٤بوازنة ىي تساكم الفاصلتْب يف الوزف دكف التقفيو، ٫بو قولو تعاىل: 

كمبيوثة متفقتاف يف الوزف، دكف  )ك٭بارؽ مصفوفة كزريب مبيوثة( فإف مصفوفة
 التقفيو، قوا الشاعر:

 ْٓأفاد فساد كقاد فزاد * كساد فجاد كعاد فأفضل.
 التصفيح -٘-ٕ

التصفيح ىو التشايو يف ا٣بط بْب كلمتْب غأكير: ٕبيث لو أزيل أك  
 غّبت نقط كلمة، كانت عْب اليانية.

 ٫ْٔبو التخلي مث التحلي كالتجلي.

 االزدواج -ٙ-ٕ
 ٘بانس اللفظْب اجملورين، ٫بو:االزدكاج ىو 

 ْٕمن جٌد كجد، كمن ًف كًف.
                                                           

 .ُُْنفس ا٤برجع،  ْْ
 .َْٓنفس ا٤برجع،  ْٓ
 .َْْس ا٤برجع، نف ْٔ
 .َْْالسيد أٞبد ا٥بامشي. جواىر البالغة يف ا٤بعاين كالبياف كالبديع،  ْٕ
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 الرتصيع -ٚ-ٕ
مياؿ التوافق:  -الَبصيع ىو توازف األلفاظ مع توافق األعجاز، أك تقارهبا

٫بو قولو تعاىل: )إف األبرار لفي نعيم، كإف الفجار لفي جحيم(، كمياؿ التقارب، 
 ْٖٮبا الصراط ا٤بستقيم(.٫بم قولو تعاىل: )كآتينا ٮبا الكتاب ا٤بستبْب كىدينا

 

 السجع - ج

 تعريف السجع  -ٔ

السجع لغة: الكالـ ا٤بقفي أك مواالة الكالـ على ركل كاحد. كٝبعو أسجاع 
  ْٗكأساجيع، كىو مأخوذ من سجع ا٢بماـ كسجع ا٢بماـ لصوتو.

 

كاصتالحا: البالغة ىي تواطؤ الفاصلتْب أك الفصائل على حرؼ كاحد أك على 
قد عرؼ  َٓمتقاربة، كيقع يف الشعر كما يقع يف النير. حرفْب متقاربْب أك حركؼ

كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن  ُٓالسيوطي السجع بقولو: ىو ا٤بواالة الكالـ على حد كاحد.
٧بـر األخضرم، السجع ىو تواقف الفاصلتْب يف النير على حرؼ كاحد يف اآلخر، 

السجع ىو طريقة يف  ِٓت.الفاصلة ىي الكلمة الٍب يف آخر الفقرة ٗبنزلة القافية يف البي
اإلنشاء سارت منذ القدًن يف النير العريب كراجت كيّبا يف عصور التنميق مع ما راج من 

 ٧ّٓبسنات بديعبة. كىي تقـو على اتفاؽ فاصلٍب الكالـ يف حرؼ كاحد من التقفية.
  ْٓكعرؼ السيوطي السجع بقولو: ىو مواالة الكالـ على حد كاحد.

                                                           
 .َْٕنفس ا٤برجع،  ْٖ
 ـ.َُُِ-ىػُِّْ، ّبسيوين عبد الفاتح فيود. علم البديع، )القاىرة: مؤسسة للنشر كالتوزيع، ط  ْٗ
 .ِٔٗبسيوين عيد الفاتح فيود. علم البديع،  َٓ
 .ُِّـ(، ُُٕٗ، ْجالؿ الدين عبد الرٞبن السيوطي. اإلتقاف يف علـو القرآف، )بّبكت: لبناف، ط  ُٓ
 .ُِٔالشيخ عبد الرٞبن بن ٧بمر األخضرم. ا١بوىر ا٤بكنوف. قديرم: ا٤بعهد اإلسالمي لّباباي. ٦بهوؿ السنة،  ِٓ
 .ٖٕٓـ، ُُٕٗلكتاب العلمية( إنعاف الفواؿ عكاكم، ا٤بعجم ا٤بفصل يف علـو البالغة )بّبكت: دار ا ّٓ
 .ُِٔجالؿ الدين عبد الرٞبن بن دمحم األخضرم. ا١بوىر ا٤بكنوف، )قديرم: مدرسة ىداية ا٤ببتدئْب اب٤بعهد اإلسالمي لّباباي، ٦بهوؿ السنة(،  ْٓ
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قولو: ىو نير مقفى ذك إيقاع كاتضح ٢باييم شينْب كقد عرؼ بالشّب السجع ب
أف للسجع نظاما كزنيا يقـو على النرب. كغاليا ما يتطابق السجع مع الوزف النربم، إذ 

 يغلب على سجعة أف ٙبتوم العدد نفسو من نرب الكلمات ا٤بوجود يف شرسكتها.
 ٓٓ.السجع ىو تواقف الفاصلتْب يف ا٢برؼ األخّب كأفضلو ما تساكت فقره

كالفاصلة يف النير كالقافية يف الشعر كالسجع ما اتفقت فيو الفاصلتْب يف ا٢برؼ األخّب 
كتسمى كل من ا١بملتْب فقرة، كأحسن السجع ما تساكت فقره، فهو الكالـ ا٤بقفي، 

 كقاؿ السكاكي:"اإلسجاع يف النير كالقوايف يف الشعر." ٔٓكالسجع ىو التسجيع.
فقرة فاصلة، كتسكن الفاصلة دائما يف النير للوقف،  كتسمى الكلمة األخّبة من كل 

كقوؿ أمّب ا٤بؤمنْب : "اٚبذكا الشيطاف ألمرىم ملكا، كاٚبذىم لو أشراكا. فباض كفرٌخ 
  كدٌب كدج يف حجورىم. فنظر أبعينهم كنطق أبلسنتهم. فركب هبم يف صدكرىم.

الزلل، كزين ٥بم ا٣بطل، كفعل من شكره الشيطاف يف سلطانو، كنطق ابلبابطل على 
  ٕٓلسانو."
 

 شروط حسنه -ٕ

 ٖٓال ٰبسن السجع كل ا٢بسن إال أذا استوىف أربعة أشياء:

 أف تكوف ا٤بفردات رشيقة أنيقة خفيفة على السمع (ُ
يدين  أف تكوف األلفاظ خدـ ا٤بعاين، إذ ىي اتبعة ٥با، فإذا رأيت السجع ال (ِ

 لك إال بزايدة يف اللفظو أك نقصاف فيو، فاعلم أنو من ا٤بتكلف ا٤بمقوت

 أف تكوف ا٤بعاين ا٢باصلة عند الَبكيب مألوفة غّب منكسرة (ّ

 

                                                           
 .َّّالسيد أٞبد ا٥بامشي. جواىر البالغة يف ا٤بعاين كالبياف كالبديع،  ٓٓ
 .ُٖٖـ(، ََِٕفهد خليل زابد. البالغة بْب البياف كالبديع )دار ابفا العلمية: عماف،  ٔٓ
 (pdf). ِّٖالبالغة ا٤بيسرة. مركز نوف لتأليف كترٝبة،  ٕٓ
 .ُّٔـ، ََِِأٞبد مصطفى ا٤براغي،علـو البالغة )دار الكتب العلمية: بّبكت( الطبعة الرابعة:  ٖٓ
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أف تدؿ كل كاحدة من السجعتْب على معُب يغاير ما دلت عليو اآلخرل  (ْ
 حٌب ال يكوف السجع تكرارا بال فائدة.

ة ظاىرة يف الكالـ ، كمن مث ال ٘بد كمٌب استوىف ىذه الشركط كاف حلي
لبليغ كالما ٱبلو منو كما ال ٚبلو منو سورة، كإف قصرت، بل رٗبا كقع يف أكساط 

 ٗٓاآلايت، كقولو تعاىل: )لونشاء أصبناىم بذنوهبم، كنطبع على قلوهبم.

حسن السجع ما تساكت قرائتو كقولو تعاىل )يف سدر ٨بضود كطلح كأ
طالت قرينتو اليانية كقولو تعاىل: )كالنجم إذا ىول ما  ، مثَٔمنضود كظل ٩بدكد(

، أك اليالية، ٫بو قولو عز كعال: )خذكه فغلوه، مث ُٔصاحبكم كما غول( ضلٌ 
. فال ٰبسن أف تكوف القرينة اليانية أقصر من األكىل كيّبا، ألف ِٔا١بحيم صلوه(

كيّبا،يكوف    السجع إذا استوىف أمده يف األكىل بطو٥با كجاءت اليانية أقصر منها
 ّٔكالشيء ا٤ببتور، يؤيد ذلك الذكؽ السليم.

 

 على حسب عدد ألفاظه السجع -ٖ
 السجع القصري ( أ

ىو ماكاف مولفا من ألفاظ قليلة، ككلما كانت ألفاظ السجع قليلة، كاف 
أفضل. ألنو يدؿ على قوة منشئو كٛبكينو يف الصناعة. كذلك لصعوية إدراكو كبعد 

صيغ أبلفاظ قليلة، شق حصوؿ السجع فيو كضاؽ اجملاؿ تناكلو. مث إف ا٤بعُب إذا 
ا كقولو تعاىل:   ْٔيف اجتالبو. فا ر َسََٰلُِج ُغر  ٍُ ا   ١َوٱل  فا . ٢فَٱى َعُِطَفُِج َغط 

                                                           
 .ََُسورة األعراؼ اآلية:  ٗٓ
 .ِٖة الواقعة اآلية: سور  َٔ
 .ُسورة النجم اآلية:  ُٔ
 .َّسورة ا٢باقة اآلية:  ِٔ
 .ِّٔأٞبد مصطفى ا٤براغي،علـو البالغة )بّبكت: دار الكتب العلمية(،  ّٔ
 .ُٔ-َٔدمحم عمار األبيض. السجع يف القرآف الكرًن بْب النفي كاإلثبات،  ْٔ
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قولو قس بن ساعدة  األايدم: ك٪بـو تزىر كمن األميلة على السجع القصّب، 
 كٕبار تزخر.

مؤلفة من ألفاظ السجع القصّب ىو أف تكوف كل كاحدة من السجعتْب 
قليلة، ككلما قلت األلفاظ كاف أحسن، لقرب الفواصل ا٤بسجوعة من ٠بع 

كقولو   ٔٔالسجع القصّب  فأحسنو ما كاف مؤلفا من لفظْب لفظْب.ك   ٓٔالسامع.
ثُِّر  تعاىل: دَّ ٍُ ا ٱل  َٓ حُّ

َ
أ ُِذر    ١َيَٰٓ

َ
ً  فَأ ِر    ٣َوَربََّم فََهّّبِ    ٢ُر ّٓ َوثَِياةََم َذَط

ُجر  َوٱلرُّ   ٤  ْ َز فَٱ  ٕٔ. ٥ج 

كمنو ما يكوف مؤلفا من ثالثة ألفاظ كأربعة كخسة، ككذلك إىل العشرة، كما 
ُى  زاد على ذلك فهو السجع الطويل. فما جاء قولو تعاىل: َٔ َْ ًِ إَِذا   ١َوٱنلَّج 

ُى  َٔ ا َؽ ٌَ ً  َو ا َضوَّ َضاِحُتُس ىَٰٓ  ٢ٌَ َٔ َٓ َِ ٱل  ا يَِِطُق َغ ٌَ كقولو  .٣َٖٔو
ُر  تعاىل: ٍَ اَغُث َوٱنَشقَّ ٱى َل َبِج ٱلسَّ ََتَ ٔاْ   ١ٱر  ُ ٔاْ َوَيُلٔل رُِض اْ َءايَثا ُحػ  ِإَون يََرو 

ٍِّر   َخ س  ٌُّ ر   َخلِّر    ٢ِسح  س  ٌُّ ر   م 
َ
ۚۡ َوُُكُّ أ  ً ُْ آَء َٔ  ْ

َ
ٔٓاْ أ َتُػ ٔاْ َوٱتَّ ةُ  ٗٔ.٣َوَكذَّ

 

 السجع الطويل  ( ب
ا كاف القصّب من السجع السجع الطويل ىو ضد األكؿ ألنو أسهل متناكال. كإ٭ب

أكعر مسلكا من الطويل ألف ا٤بعُب إذا صيغ أبلفاظ قصّبة عز موااته السجع فيو. 
كضيق اجملاؿ يف استجالبو. كأما الطويل فإف األلفاظ تطوؿ فيو،  لقصر تلك األلفاظ،

 َٕكيستجلب لو السجع من حيث كليس كما يقاؿ، ككاف ذلك سهال.

                                                           
 .ِٕٓ، ُكاتب كالشاعر، جأٞبد السحويف كبدكم طبانة. ا٤بيل السائر يف أدب ال ٓٔ
 .ِٕٓنفس ا٤برجع،  ٔٔ
 .ٓ-ُسورة ا٤بدثر:  ٕٔ
 .ّ-ُسورة النجم:  ٖٔ
 .ّ-ُسورة القمر:  ٗٔ
 .ِٕٓأمد السحويف كبدكم طبانة،  َٕ
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مكن أف تكوف كل فاصلتْب على حرؼ كاحد أك كيف ذلك يقوؿ العسكرم:  فإف أ
 ُٕثالث، أك أربع، اليتجاكز ذلك كاف أحسن، فإف جاكز ذلك نسب إىل التكلف.

كيقوؿ الباقالين: كقد علمنا أف بعض ما يدعونو سجعا متقارب الفواصل،  
متداين ا٤بقاطع، كبعضها ٩با ٲبتد حٌب يتضاعف طولو عليو، كترد الفاصلة على ذلك 

 ِٕكؿ بعد كالـ كيّب، كىذا يف السجع غّب مرضي.الوزف األ
كالسجع الطويل فإف درجاتو تتفاكت أيضا يف الطوؿ. فمنو ما يقرب من 
السجع القصّب، كىو أف يكوف أتليفو من إحدل عشرة لفظة إىل اثنٍب عشرة لفظة 

ًَّ  كأكير ٟبس عشرة لفظة، كقولو تعاىل: َثا ُث َِّا رَۡح  ٌِ  ََ نَسُ ِ
َِا ٱۡل  َذر 

َ
َ  أ ِ َوىَئ

ۥ ىََي  ُّ ُّ إَُِّ  ِ ٌِ ا  َٓ َنُ ُّ  ٩ٔس  َنُفٔر   ُٔ َُزَغ  خ  آَء َمسَّ َد ََضَّ آَء َبػ  ٍَ ُّ َجػ  َذك َنُ
َ
َ  أ ِ َوىَئ

ّيِ  َب ٱلسَّ َْ ََّ َذ َفرِ   فَُؤر   َٔ َلَُلٔىَ
ۥ ىَ ُّ ٖۚ إَُِّ ٓ ِ ِّ   ١٠اُ  َخ

 ة، كاليانية ثالث عشرة لفظة. ككذلك قولو تعاىل:فاألكؿ إحدل عشرة لفظ
ً  َحرِيص   ا َغِِخُّ ٌَ ً  َغزِيز  َغيَي ِّ  ُُفِسُس

َ
َ  أ ِ ٌّ ً  رَُسٔل   ىََلد  َجآَءُز

  ً ٌِِنَِي رَُءوف  رَِّحي ؤ  ٍُ َّ  ١٢٨َغيَي ُسً ةِٱل  ُ ُ ََّلٓ إَِل ِِبَ ٱَّللَّ ْ َذُلو  َحس  ا  ٔ ىَّ َٔ فَإِن حَ
َۖ َغيَي ِّ حَ  َٔ ُْ ًِ إَِّلَّ  َٔ َربُّ ٱى َػر ِش ٱى َػِظي ُْ َّكَّ ُجَۖ َو َٔ١٢٩.ّٕ 

 كمن السجع الطويل ما يكوف أتليفو من العشرين لفظة فما حو٥با كقولو تعاىل:
  ً ُخ ً  َوََلََنُزَخ  ا ىََّفِشي ُخ ً  َنثِۡيا ُٓ َرىَُس

َ
ٔ  أ َ َۖ َول َِاِمَم كَيِيٗلا ٌَ ُ ِِف  ًُ ٱَّللَّ ُٓ إِذ  يُرِيَس

ُدورِ  ُۢ ةَِذاِ  ٱلطُّ ًُ ۥ َغيِي ُّ ۚۡ إَُِّ ًَ
َ َسيَّ ََّ ٱَّللَّ رِ َوَلُِس م 

َ ً   ٤٣ِِف ٱل  ُْ ٔ ٍُ ِإَوذ  يُرِيُس
ً  كَيِ  ُيُِِس خ 

َ
ً  ِِفٓ أ ََلي ُخ ا ََكَن إِذِ ٱَل  را م 

َ
ُ أ ِِضَ ٱَّللَّ ً  ِلَل  ِٓ ُيِِ خ 

َ
ً  ِِفٓ أ يٗلا َوُيَليِّيُُس

                                                           
 .ِّٔالعسكرم الصناعتْب الكتابة كالشعر،  ُٕ
 .ُٔ، ُِٕٗ( ّرؼ ،طأٞبد صفر، إعجاز القرآف لإلماـ القاضي أيب بكر دمحمد بن الطيب الباقالين، )دار ا٤بعا ِٕ
 .ُِٗ-ُِٖسورة التوبة:  ّٕ



ُِ 
 

ُمٔرُ 
ُ ِ حُر َجُع ٱل  ۗ ِإَوََل ٱَّللَّ ُػَّٔلا ف  كمن السجع الطويل أيضا مايزيد على  ْٕ. 44ٌَ

 ٕٓىذه العدة ا٤بذكورة، كىو غّب مضبوط.
 

 السجع أنواع -ٗ
سجع النير، . كموطن الالسجع على ثالثة أضرب: مرصع كمتواز كمطرؼ

هللا مدح أٝبل ا٤بعا٤بْب عليو صلوات  كقد يكوف يف الشعر ميل قوؿ البوصّبم يف
 كسالمو:

، كالدىر يف ٮبم  ٕٔكالزىر يف ترؼ، كالبدر يف شرؼ * كالبحر يف كـر
 

فا٤برصع ما اتفقت ألفاظ إحدل الفقرتْب أك أكيرىا يف الوزف كالنقفيو كقوؿ  (ُ
ا٢بريرم، فهو يطبع األسجاع ٔبواىر لفظو، كيعرع األ٠باء بزكاجر كعظو، كقوؿ أيب 

 .إحجامك أتمالك  إقدامك توكالالفتح البسٍب: ليكن 
ىل: )كا٤برسالت كا٤بتوازم ما اتفق فيو الفقراتف يف الكلمتْب األخّبين ٫بو قولو تعا (ِ

كأكواب  مرفوعةكقولو عزكعال: )فيها سرر  ٕٕ،عرفا فالعاصفات عصفا(
 ٖٕ(.موضوعة

اختلفت فاصلتو يف الوزف كاتفقتا يف ا٢برؼ األخّب ٫بو: )ما لكم ال  كا٤بطرؼ ما (ّ
َٖماؿ.ك٨بيم اآلكقولو: جنابو ٧بط الرحاؿ،  ٕٗ(أطواراكقد خلقكم  كقاراترجوف هلل 

                                                           
 .ْْ-ّْسورة األنفاؿ:  ْٕ
 .ِٖٓ، ُأٞبد السحويف كبدكم طبانة. ا٤بيل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر، ج ٕٓ
 .ُْٓالشيخ أٞبد قالش.تيسّب البالغة،  ٕٔ
 .ُسورة ا٤برسالت اآلية : ٕٕ
 .ُّسورة الغاشية اآلية : ٖٕ
 .ُّسورة نوح اآلية:  ٕٗ
 .ُّٔ، ََِِأٞبد مصطفى ا٤براغي، علـو البالغة )بّبكت: دار الكتب العلمية( الطبعة الرابعة:  َٖ
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 الفصل الثالث
 حتليل السجع يف حضرة ابسودان للشيخ عبد هللا بن أمحد ابسودانعرض البياانت و 

 

 وترمجة كاتبها حضرة ابسودانحملة عن  - أ
 ذم حضرة القـو الليوث  * ككعدىا يـو اليلوث
 ُٖهبا اتفت عنا ا٤بػػػغوث * من حْب أتيت قاصدين

عند سلفنا الصا٢بْب، إف هللا قد تقيم ىذه ا٢بضرة بيـو اليلوث، لغرض ٨بصوص. 
أنزؿ البالاي من السماء إىل األرض. لذلك، كيّب من العلماء بَبًن )حضر موت( يقوموف 

 ّٖةا٢بضرة الٍب تؤديها ا٢ببيب دمحم الباغر موىل الدكيلك  ِٖاب٤بناجة إىل هللا لدفع البالاي.
ىي ا٢بضرة ا٤بشهورة كىذه ا٢بضرة أعظمها ا٢ببيب بسند قوم متصل الذم أجازىا 
ا٢ببيب ا٤بشهور دمحم بن سامل بن حفيظ يف حضرموت. قد أدل العلماء يـو اليلوث، كما 

ل كىبيل الذم ٰبدث يف يـو اليلوث ككيّب من البالاي ياألحداث ا٤باضية  كالقتاؿ بْب قب
عبد هللا بن أٞبد بن ليلوث. كىذه ا٢بضرة منصوبة إىل الشيخ قد أحدث كأنزلو هللا يـو ا
ابسوداف، كىو اإلماـ العظيم الفقيو الصاٌف من ٧بيب آؿ بيت عبد هللا بن عبد الرٞبن 

النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، يف ا٢بقيقة ىذه ا٢بضرة ىي حضرة شيخو "ا٢ببيب عبد الرٞبن البار" كبقوة 
عبد هللا بن أٞبد بن عبد هللا بن عبد الرٞبن  خو  يريد الشيخالصلة بقوة ٧ببتو إىل شي

 ْٖأف بنشر دعوة شيخو. ابسوداف
نسبو: ىو اإلماـ عبد هللا بن أٞبد بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرٞبن ابسوداف  -ُ

الشافعي مذىبا العلوم طريقة السلماين خلعة. من ذرية الشيخ عمر بن دمحم بن أيب 
داد بن األسود الكندم الصحايب البدرم الذم زكجو رسوؿ هللا النشوات من ذرية ا٤بق

ملسو هيلع هللا ىلص ابنة عمو ضباعة بنت الزبّب بن عبد ا٤بطلب. كرب سائل عن معُب )ابسوداف( 

                                                           
 .ُٗٗاإلماـ ا٢ببيب عمر بن سامل بن حفيظ. خالصة ا٤بدد النبوم )٦بهوؿ الطبعة كالسنة(،  ُٖ
 ، كىذ ا٤بسجل عند الباحية.ـ(َُِٕمارس  ُْٗبجلس رايض الصا٢بْب ) للحبيب حسْب بن عبد الرٞبن ا٢ببشي سجل الصويتا٤ب ِٖ
 خادـ ٦بلس رايض الصا٢بْب ٗباالنق. ّٖ
 ـ(، كىذ ا٤بسجل عند الباحية.َُِٕمارس  ُْٗبجلس رايض الصا٢بْب ) للحبيب حسْب بن عبد الرٞبن ا٢ببشي سجل الصويتا٤ب ْٖ
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فجوابو، إف الشخ أاب النشوات ا٤بقدادم. كاف يسكن قرية غيل أيب سوداف ا٤بسماة 
يف ابدية حضرموت ا١بنوبية على مسافة ٫بو  بغيل عمر بقربة قرية )ساة( الشهّبة اليـو

يزمْب للقوافل من مدينة ترًن على إحدل الطرؽ ا٤بسلوكة إىل الشحر، كيف منتصف 
القرف السابع ا٥بجرم كاف الشيخ عمر بن دمحم بن أيب النشوات يَبدد إىل كادم دكعن 

العمودم  ألغراض ٘بارية فأٜبر تردده اتصالو ابلشيخ الزاىد العارؼ سعيد بن عيسى
ساكن )قيدكف( كعايو تتلمذ يف الكيّب من العلـو كإذا الرغبة يف إستيطاف كادم دكعن 

  ٖٓٛبلى فكره للقرب من شيخو ا٤بذكور.
ىػ.  ُُٖٕمولده: كلد الشيخ عبد هللا بن أٞبد ابسوداف ببادية كادم )دكعن( عاـ  -ِ

ككاف يف ا٢بياة العلمية ككاف نشأتو ٗبدينة )ا٣بريبة( مَببية بَببية أبيو على سنن أىلو 
 ٖٔانشئا ابرعا متمكنا ذك قدـ راسخة.

مؤلفاتو: من ا٤بعلم أف لكل من اندرج تت لواء ىذه الطائفة األٞبدية ا٤بصطفوية  -ّ
كشرب من صايف كؤكس مواردىا ا٤بمتدة من الساؽ األكؿ ٥با أال كىو السيد األعظم 

ٞبة ١بميع األمم صلى هللا كالشفيع األجل األكـر سيد العرب العجم دمحم ا٤ببعوث ر 
على آلو كصحبو كسلم. أف يكوف لو العديد من ا٤بؤلفات يف شٌب العلـو الشريعة.  
كيف اليكوف لو ميل ذلك إذ أنو كرس حياتو لنشر الدعوة إىل هللا كإظهار شريعة 
حبيبو ك٧باربة البدع كالفًب. لقد كاف ألثر الصدؽ الذم كقر يف جنانو أف يظهر على 

 ٕٖ أخرج لنا العديد من الدرر منها:بنانو حٌب
 منظومة ا٤بصباح يف أحكاـ -ُ
 ٙبصيل ا٤بقصود يف ما طلب من تعريف صيغ العقود -ِ
 الذخائر الفاخرة كا١بواىرة النظرية -ّ
 الفتوحات العرشية شرح األبيات ا٢ببشية  -ْ

                                                           
 .ّ-ِـ، َُِٕا٤بَبجم لو حفيد حفيد، شذل الرٰباف، )ماالنق: دار الدقائق(، الطبعة األكىل:  ٖٓ
 .ٓا٤بَبجم لو حفيد حفيد، شذل الرٰباف،  ٖٔ
 .َّا٤بَبجم لو حفيد حفيد. شذل الرٰباف، ٕٖ 



ِْ 
 

 ألنوارامطالع  -ٓ
 حدائق األركاح -ٔ
 جالية األذكار كجالبة ا٤بسار -ٕ
 كشف القناع -ٖ
 حضرة ابسوداف -ٗ
 أسئلة كأجوبتها -َُ
 هبجة النفوس يف ترٝبة الشيخ ابمشموس -ُُ
 جواىر األنفاس كذخائر األرماس يف مناقب السيد علي بن حسن العطاس -ُِ
 ثبت األسانيد -ُّ
 ٖٖديواف شعر بظاىريتو القريضية كا٢بمينية. -ُْ
 

من  ُِٔٔكفاتو: كيف يـو اإلثنْب ليلة اليالاثء السابع من شهر ٝباد األكىل سنة  -ْ
كقربه  مواله كعرجة الركح الطاىرة إىل ابرئها ترجورٞبتو كغفرانو. ا٥بجرة لىب نداء

معركؼ ابلقرب من ا٤بدرسة الٍب كاف يدٌرسب هبا. مل يكن النتقاؿ ىذا اإلماـ إىل 
جوار ربو انطماس نور الدعوة احملمدية يف ذلك الوادم بل عال العكس ٛباما فقد 

لـو كا٤بعارؼ كالدعاة إىل هللا إىل تفجرة من مدرسة ىذا الشيخ العديد من ينابيع الع
العلوية آؿ البيت ا٤بطهر على  جانب مكاف فيو من أىل العلم كالفضل من السادة

   ٖٗجدىم األعظم أفضل الصالة كالسالـ.
مشاٱبو: من علماء حضرموت: ففي كتابو فيض األسرار أنو تتلمذ يف أكؿ مرة على  -ٓ

يس متفقها كما تصفح ا٢بقيقة عن العالمة الشيخ عبد هللا بن أٞبد بن فارس ابق

                                                           
 .ّْ-ُّا٤بَبجم لو حفيد حفيد، شذل الرٰباف،  ٖٖ
 .َٓ-ْٗا٤بَبجم لو حفيد حفيد، شذل الرٰباف، ٖٗ 
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سنوات طواىا يف ا٤بتجو اليقايف متلقيا على شيوخ دكعن كغّبىا. فمنهم العالمة السيد 
حامد بن عمر ا٤بنفر، كالعالمة السيد عمر السقاؼ بن دمحم السقاؼ، كالعالمة السيد 

يط، شيخ دمحم بن حسن ا١بفرم صاحب ا٤بليبار، كالعالمة السيد أٞبد بن عمر بن ٠ب
كالعالمة السيد ا٢بسن بن صاٌف البحر ا١بفرم، كالعالمة السيد جعفر بن دمحم بن علي 
العطاس، كالعالمة السيد طاىر بن حسْب بن طاىر، كالسيد أٞبد بن علي بن أٞبد 

 َٗالبحر القدٲبي.
كمن علماء ا٢بجاز العالمة الشسخ عمر بن عبد رب الرسوؿ ابن عبد الكرًن 

شيخ دمحم صاٌف الريس، كالعالمة السيد ٧بسن بن علوم مقيبل، العطار، كالعالمة ال
كالسيد علي بن دمحم البيٍب، كالعالمة السيد أٞبد بن علوم ابحسن ٝبل الليل، 

 ُٗكالعالمة السيد علي بن عبد الرب الوانئي.
كإذا كانت تلمذه ٥بؤالء الشيوخ األكابر من علماء حضرموت كاليمن كا٢بجاز 

كالفكرية كاألدبية كالزىدية، فإف شيخ فتحو ىو السيد العالمة ا٤بريب  ٥با صبفتها العلمية
 ِٗعمر بن عبد الرٞبن البار موال جالجل كما سبق ذكره.

علومو: من الكفاية أف علومو علوية كطريقتو علوية كمشاربو علوية )نسبة إىل مشاٱبو  -ٔ
لوم(.ففي مدينة من آؿ البيت النبوم ا٤بنسوبْب إىل اإلماـ الكبّب دمحم بن علي ابع

على جناح ا٤بستول التميزم أدخلو كالده ، ك ا٣بريبة الٍب كلد هبا ترقى يف طبقات ا٢بياة
الشيخ أٞبد ا٤بدرسة القرآنية لتعلم القرآف الكرًن على أف لذكائو ا٤بتأجج سرعة اإلتياف 

٤با كاف من البيوت . ك على أايت هللا كلها دراصة من أك٥با إىل آخرىا يف مدة كجيزة
يف ا٣بريبة ملتقي . ك العلمية اابعن جد فقد كانت ا٢بياة العلمية شعارا لو كأىلو

األكليات يف الفقو كغّبه مث كاف التسرب إىل النواحي دكعن كغّبه يف سبيل التوسعات 
اليقافية مع العلم أبف تكاثر السنْب على ٦بهوداتو التلقية توفرت لو األكواـ العلمية يف 

                                                           
 .ُِ-َُا٤بَبجم لو حفيد حفيد، شذل الرٰباف،  َٗ
 .ُِا٤بَبجم لو حفيد حفيد، شذل الرٰباف،  ُٗ
 .ُّا٤بَبجم لو حفيد حفيد، شذل الرٰباف،  ِٗ
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ف التقلية كالعقلية كالٍب أظهرتو يف مصاؼ العلماء ا٤بشهورين ٨بتلف العلـو كالفنو 
  ّٗكالشيوخ ا٤برشدين.

 
 

 حتليل حضرة ابسودان - ب
 األبيات اليت تشمل على السجع يف حضرة ابسودان  -ٔ

السجع على حسب عدد األلفاظ، ينقسم السجع إىل اثنْب، ٮبا السجع القصّب ك 
كمنو ما يكوف مؤلفا من ثالثة  ْٗىو ماكاف مولفا من ألفاظ قليلة. فالقصّب .الطويل

 ألفاظ كأربعة كخسة، كما زاد على ذلك فهو السجع الطويل. 

 

  -ٔ لْ اي لطيفاً ملْ يزَ  لْ اُْلُطْف بَِنا فيما نـَزَ 
 لْ َك لطيٌف ملْ تزَ ِإنّ  اُْلُطْف بَِنا َواْلُمْسِلِمنيْ 

 قاًدرً ابسًم إلوو  ميٍقتىًدرو كىقىاًىرً 

 لكيلًٌ غاكو غاًدر من العيتىاًة الظٌاًلًمْبٍ 

 ككيلًٌ ابغو مارًدً  كفاجرو ميعىاًندً 

 ككيلًٌ طاغو حاسدً  من البػيغىاًة ا٤بفسدينٍ 

 بًو بًو نىٍستػىٍنًصري  بو بو نػىٍقتىًدري 

 بسيفو بىٍطشو نػىٍقهىري  أعدائػىنىا اٍلميعىاًنًدينٍ 

ا اكا٢بمدي دىٍأابن  كداًئمنا ميؤىبَّدى  سىٍرمىدى

 كليسى ٰبيٍصىى عىدىدىا هلل ربًٌ العا٤بْبٍ 

 سيٍبحىافى مىٍن عىزَّ كىجىلٍ  بػىرىئى اأٍلىمىافى كىاٍلوىجىلٍ 

 قىضىى ًلكيلٌو اٍبألجىلٍ  ًمٍن سىائًًر ا٣بٍىٍلًق أىٍٝبىًعْبٍ 

                                                           
 .ٕا٤بَبجم لو حفيد حفيد، شذل الرٰباف،  ّٗ
 .ُٔ-َٔدمحم عمار األبيض. السجع يف القرآف الكرًن بْب النفي كاإلثبات،  ْٗ
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 نسئلك رفعى اٍلوىابى  كٍاألىذىاايى كاٍلبىالى 

ٍيًد كيلًٌ الظَّاًلًمْبٍ  تػىلىى كشىرًٌ كيلًٌ  ككى  ميبػٍ

 بًسرًٌ طو ٍاجملتىب عىالى عىلىى السٍَّبًع اٍلعيالى 

 كاآلٍؿ أرابًب العىبىا كصىٍحًبو ٍاجملاىدينٍ 

 كالتابعْب ٍاألىٍصًفيىاءٍ  اىٍلعىاًبًدينى ٍاألىٍكلًيىاءٍ 

 الزاىدين األىٍتًقيىاءٍ  اىٍلميٍصًلًحٍْبى اٍلميٍحًسًنْبٍ 

 كغاًبرً من ماضيٌو  كالٌشيًخ عىٍبًد اٍلقىاًدرً 

 مىٍن خيصَّ ابلٌسرائرً  ٍْبى الًعبىاًد الصَّا٢ًبْبٍ بػى 

 مثٌ الفقيوي جدُّانى  كىبىًنٍيًو ذيٍخػػريانى 

 عىٍلوًيػُّنىا عىًليُّػنىا كاٍلقيطيٍب سىقَّاؼه مىًكْبٍ 

 كىاًبٍبًنًو اٍلميٍحضىارً  النًَّدٍب ًذٍم ٍاألىٍسرىارً 

 كىا١بٍىارً  حىاًمى ا٢بًٍمىى الغوث حىٍتفي الظَّاًلًمْبٍ 

 اىٍلعىٍيدىريٍكسى فىٍخريانى  كشيخينا حىدَّاديانى 

ًئًذينٍ  ذي الالَّ نػٍزيانى  كىو مىالى  ىيٍو غىٍوثػينىا ىيٍو كى

ـٍ  ا اـٍ  ًبٍن سامًل اٍلعىٍضًب ٍا٢بيسى  كالٌشيٍخ أىبػيٍو بىٍكًر ٍا٥ًبمى

بػٍره أىًمْبٍ  ـٍ  كالعىدىين حى  كىبًبىًنيٍو غىٍوًث ٍاألىانى

 كاٍبًن زىٍيًن أىٍٞبىدً  ميٍهتىًدمٍ ىو نوري كيلًٌ 

 كجىٍعفىرو ًذٍم الرَّشىدً  سيٍلطىاٍف كيلًٌ اٍلعىارًًفْبٍ 

 ًبًذم اٍليىًقٍْبً اٍلعىطَّاسٍ  أىيب ا٢ٍبيسىٍْبً النًٌبػٍرىاسٍ 

رىاسٍ  الغىوٍث كىٍوف أٝبعْبٍ   كاب٣بٍىًليػٍفىٍة ابى

 كابلشُّجىاًع عيٍمدىيتٍ  غىٍوًثٍي ًغيىاًثٍي عيدَّيت 

 كميٍنًقًذٍم ًمٍن ًشدَّيت  البىاٍر كىٍهفي اٍلقىاًصًدينٍ 



ِٖ 
 

 كابلوجيًو كا١بماؿٍ  كابلصًَّفيًٌ كىاٍلكىمىاؿٍ 

 كمىٍن ٥بم بو اتًٌصىاؿٍ  ًمٍن أىًل حضرٍة أٝبعْبٍ 

ًجلً   بشيًخنا ا٢ٍبيالىًحلً  مىٍن حىلَّ يفٍ جىالى

اًمًلْبٍ  ٍر ًغيىاًث ٍاآلًملً  الباٍر قيٍطبي اٍلكى  عيمى

 كالعىٍيدىريٍكًس الذَّاكرً  كلًٌ حىاؿو شىاًكرً يف  

 كمستقيمو صابرً  حاًكٍم ًخصىاًؿ اٍلميٍهتىًدينٍ 

 كابن ٠بىٍيًط اٍلميٍشتػىهىرٍ  القيٍطبي سٌيديان عيمىرٍ 

 مثٌ الصًَّفي ٕبىٍري الدُّرىرٍ  قيٍطبي الدُّعىاًة النَّاًصًحْبٍ 

اًمٍد  كاٍبًن ا٢بٍىسىٍن ذىاؾى ٍاألىبػىرٍ   ًبٍن عيمىرٍ بًسرًٌ حى

 كمىٍن ًإذىا ييٍدعىى حىضىرٍ  ًلمىٍن يػينىاًدٍيًو ييًعْبٍ 

فٍ  بىافٍ  نػيٍوريٍه ألىًل هللًا ابى جىٍلحى  كابلوىيل ابى

 أىٍصًلٍح ًٔبىاًىٍو كيلَّ شىافٍ  كىىٍب لنا حيٍسنى اٍليقْبٍ 

 ٗبىٍن ىذا اٍلعىٍرًض حىلٍ  الشَّيًخ سيًًٌدان ٍاألىجىلٍ 

ٍر لىنىا كيلَّ ٍاألىمىلٍ  كاٍلطيٍف بنا كا٤بسلمْبٍ   يسًٌ

ٍل لنا ابلييٍسرً  ٍيًخ ا١ٍبيٍفرًمٍ  عجًٌ  ًبًسرًٌ شى

 كالفىٍتًح مثيَّ النٍَّصرً  آمْب ربَّ العا٤بْبٍ 

ـٍ  ـٍ  كخيصَّ سيًٌديان ٍاإًلمىا  كًعتػٍرىًة البىارًٌ اٍلًكرىا

ـٍ  كاىلي اٍلميخىرٍَّج أٝبعْبٍ   عىٍبدي هللًا العىايل ٍا٤بقىا

 ككلُّ مىٍن يف قيٍطرانى  بػىرٌو ٧بيًٍسنىامن كيلًٌ 

ؼو لىنىا نىٍسًل ٍا٢بىسىٍن مىعى ٍا٢بيسىْبٍ   كسائًٍر أىٍسالى

ـٍ  ـٍ  كأكالًدًه الغيرًٌ اٍلًكرىا  كابلعيميٍوًدمًٌ ٍاإًلمىا

ـٍ  من كلًٌ قػىٍيديٍكـو مىًكْبٍ   ٩بٍَّن حىوىل ذاؾ اٍلمىقىا
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 اللُّييوثٍ ذم حضرًة اٍلقوـً  ككعديىا يوـي اليػُّليوثٍ 

ىغيوثٍ  ًمٍن ًحٍْبى َنىٍيت قاصدينٍ 
 هبا انٍػتػىفىٍت عىنَّا ا٤ب

 الشٍَّيًخ ًذم حىازى اٍلعيالى  كاراتٍح فيها كاٍعتىالى 

 مىٍرسيٍوميوي بػىٍْبى اٍلمىالى  يف الوقًت شىٍيخي اٍلعارفْبٍ 

بىا كالعىلىًومًٌ مىٍشرىابى   اىلشَّاًفًعي مىٍذىى

 كىو اٌلذم ييٍدعىى بًبىا سىٍودىاٍف بػىٍْبى اٍلعا٤بْبٍ 

 عىٍْبي اٍلًعنىايىٍة ذيك الًفطىنٍ  سىاًقٍي كيؤيٍكسىاًت ٍا٤بًنىنٍ 

ًج الطَّالًًبْبٍ   أىٍحيىا الطَّرًيٍػقىٍة كالسُّنىنٍ  فىاًتٍح كىاتى

 شىٍيخي الشُّيػيٍوًخ ا١بٍىاًمعٍ  ذم حىلَّ قػيٍربي ا١بٍىاًمعٍ 

سىاًمعٍ سىالىٍك ًبًو  الطٍف بنا كا٤بسلمْبٍ   ايى

 

حد عشر لفظا إىل اثِب أيكوف أتليفو من ألنو  السجع الطويلىذه األبيات من 
أف تكوف كل الفواصل ك  ،ا ككانت األكاخر من كل األبيات ىي ا٢برؼ "ٍف"عشر لفظ

 . على ثالث
 

ْل لنا مطلوبَ    -ٕ ناهللا هللا هللا حسبُ  ناربَـَّنا َعجِّ
ٍربػىنىاكٕبقًٌ اٍلميٍرتىضىى اٍكًشٍف    ربػَّنىا ابٍلمصطفى أىٍصًلٍح أمرىان كى

نػىٍْبً كيٍن لىنىا  كأبسراًر اٍلبػىتػيٍوًؿ اٍلطيٍف بًنىا كٕبقًٌ ا٢بٍىسى

 كًبزىٍيًن العابدٍينى اغفٍر لىنىا كٕبقًٌ اٍلبىاًقًر أىٛبًٍٍم نػيٍورىانى 

اًظًم اٍرفىٍع قىٍدرىانى  ٍلىنىا كٕبقًٌ الكى  كبًصٍدًؽ الصَّاًدًؽ اٍٝبىٍع مشى

ٍل لىنىا  كأبنواًر اٍلعيرىٍيًضي اٍىًدانى  كٗبعركًؼ ا١ٍبماًؿ ٝبىًٌ

ٍل صىٍعبػىنىا  كٕبقًٌ البػىرًٌ ًعٍيسىى فىاٍشًفنىا كاٍبًنًو أىٍٞبىٍد سىهًٌ

ٍل سىٍعدىانى  نىا كًبعىلىًومٌو فىكىمًٌ  كأبٍكصاًؼ عيبػىٍيدو ٪بىًٌ
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 ا٠ٍبىٍع لىنىاكأبلطاًؼ ا١بٍىمىاًؿ  كًبعىلىًومٌو كىعىًليٌو ذيٍخرانى 

 رىبػَّنىا فىانٍػفىٍع هبم ايربػَّنىا كاٍكًفنىا كيلَّ ميًهمٌو كىعىنىا

ٍل هبم مطلوبػىنىا كاٍكًشًف ا٢بٍىاًؿ اٌلذم حىلَّ بًنىا  رىبػَّنىا عجًٌ

نىا ًمٍن كيلًٌ خىٍطبو أىمىنَّا نا كاٞبًٍ  رىبػَّنىا فىاٍكًشٍف هبم مكركىى

رىبػَّنىا تٍ  كيلَّ شىرٌو كىعىديكٌو ايى  ميهىا اب٤بصطفى ا٥بادم اٍكًفنىاخى

 
مؤلفة من  ن السَبينف تكوف كل كاحدة مأل القصّبالسجع ىذه األبيات من 

ككانت األكاخر من كل  كمنو ما يكوف مؤلفا من ثالثة ألفاظ كأربعة كخسة. ،ألفاظ قليلة
 األبيات ىي الصوت "ان". 

 
  -ٖ هِبِْم هِبِْم اي ربِّ  َساَلْك تـَُفّرِْج َكْرِبْ 

  بْ أنَت إذلي َحسْ  نْ على ْالبـَُغاِة ْالَكاِئِدي
ٍل ًبرىٍفًع مىا نػىزىؿٍ  إنٍَّك لطيفه ملٍى تػىزىؿٍ    عىجًٌ
  من غّبؾ عزَّ كىجىلٍ  كالطف ابلعالىًمْبٍ 

ا كخيٍذىيمي كىبىدًٌدىا   ربًٌ اٍكًفنىا شىرَّ اٍلًعدى
ا كعربةن للنَّاًظرًينٍ    كاٍجعىٍلهيمي لىنىا ًفدى

ٍلىهيمٍ  فػىٌرًٍؽ ٝبىٍعىهيمٍ ايربًٌ    ايربًٌ شىتًٌٍت مشى
  ايربًٌ قػىلًٌٍل عٌدىيمٍ  كاٍجعىٍلهيمي يف اٍلغىاًبرًينٍ 
  كالتػيبػىلًٌٍغهيٍم ميرىادٍ  كانرىم تيٍصًبٍح رىمىادٍ 

ائًًبْبٍ    بكهيعص يف ا٢باًؿ كىلٍَّوا خى
كلًٌ مىاًكرً  كخائنو كغاًدرً    كشر ٌ

  كعاين كساحر كشىرًٌ كيلًٌ اٍلميٍؤًذيْبٍ 



ُّ 
 

  من ميٍعتىدٌو كىغىاًصبً  كمفَبو ككىاًذبً 
  كىفىاًجرو كىعىاًئبً  كحىاًسدو كىالشَّاًمًتْبٍ 
  ايرىبػَّنىا ايرىبػَّنىا ايذا البػىهىا كذا السَّنىا

ٍيبي السَّائًًلْبٍ    كذا اٍلعىطىا كذا اٍلًغنىا أنتى ٦بًي
ٍر لىنىا أيميٍورىانى  كاشرٍح لنا صيديٍكرىان   يسًٌ
  كاٍستػيٍر لىنىا عييػيٍوبػىنىا فأنتى ابلسًََّب قىًمْبٍ 

  كاٍغًفٍر لىنىا ذينػيٍوبػىنىا ككٌل ذىٍنبو ًعٍندىانى 
  كاٍمنيٍن بًتػىٍوبىةو لىنىا أنتى حبيبي التَّائًًبْبٍ 

نػىٍْبً كىاٍلبػىتيوؿٍ    ًٔبىاًه سىيًًٌدانى الرَّسيوؿٍ  كا٢بىسى
  أىيب الفيحيوؿٍ كاٍلميٍرتىضىى  كجاًه جربيًل األىًمْبٍ 

ـٍ    مثٌ الٌصالة كالٌسالـٍ  على الٌنيبٌٍ خًّب اأٍلىانى
ـٍ  كصحًبًو كالتَّاًبًعْبٍ    كألو الغيرًٌ اٍلًكرىا

 
حد عشر لفظا إىل اثِب أيكوف أتليفو من ألنو  السجع الطويلىذه األبيات من 

الفواصل أف تكوف كل ك  ،ا ككانت األكاخر من كل األبيات ىي ا٢برؼ "ٍف"عشر لفظ
 . على ثالث

 
مؤلفة من ألفاظ  ن السَبينف تكوف كل كاحدة مأل القصّبالسجع ىذا البيت من 

 ". ؾٍ ككاف األخّب من البيت ىو " ثالثة ألفاظ.لفظْب ك كمنو ما يكوف مؤلفا من  ،قليلة
 

  -٘ َناايتـَوَّاْب ُتْب َعَليْـ  َناواْرمَحَْنا َواْنظُْر ِإلَيْـ 

  -ٗ كْ وغذِّ ُرْوِحْي بذِْكرِ  كْ وامحِِِْن ِبَِما
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نػىٍيناى  نىا سىا٧ًبٍنىا ٗبىا جى   ايتػىوَّاٍب تيٍب عىلىيػٍ
نىا اغفٍر لنا كلوالدينىا   ايتػىوَّاٍب تيٍب عىلىيػٍ

الىٍة دينٍػيىا كآخرةٍ    اي هللا بتػىٍوبىٍة تػىٍوبىٍة كىمىٍغًفرىةٍ  كا١بٍىمى
  بتػىٍوبىٍة كىقػىبيوٍؿ كىًإٍحسىافٍ اي هللا  اي هللا بتوبٍة قػىٍبلى دىرًٍج ٍاألىٍكفىافٍ 

  اي هللا رضى اي هللا رضى كالعفوى عىمَّا قىٍد مىضىى
  أستغفري هللا رىبَّ اٍلبػىرىاايى  أستغفري هللا من ا٣بطاايى 

  ايفىارًجى ا٥بىمٌٍ ايكاًشفى الغىمٌٍ  ايمىٍن لعبًدٍه يػىٍغًفٍر كىيػىٍرحىمٍ 
 

كاحدة من السجعتْب مؤلفة من  ف تكوف كلأل القصّبالسجع ت من ابياأل ىذه
  ألفاظ.إىل ٟبسة  ثالثة ألفاظ كمنو ما يكوف مؤلفا من  ،ألفاظ قليلة

 
  -ٙ نْ ايقدمَي اإِلْحَسا نْ ايَحنَّاْن ايَمنَّا نْ ُجْد لََنا اِبْلُغْفَرا نْ َِبُْر ُجْوِدْك َمْلَيا

فٍ جيٍد ٥بذا  ًمٍن ذينػيٍوبًٍو كىٍحالىٍف خىاًئٍف أىنٍَّك غىٍضبىافٍ    ااًلٍنسىاٍف عىٍبد سوء خىٍزايى
  رىبػَّنىا نستٍعًفيٍك رىبػَّنىا نستٍكفيكٍ  كلنا ظىنه ًفيٍك ايرجاءى أٍىًل ٍاإًلٲٍبىافٍ 

ًبٍك الىًجيٍ  ملٍى يػىزىٍؿ اًبلدَّاًجٍي قىاًئالن ايحٌنافٍ    ال ٚبيب رىاًجي ٙبىٍتى ابى
ًئٍك ٝبىَّا كٔباًه اٍلقيٍرآفٍ  ىالى

فىاًت ا٢بٍيٍسُب بعظيًم اأٍل٠باءٍ  كا٤ب   كالصًٌ
اًت النًٌٍسوىافٍ    ابلٌنيبًٌ األيٌـً كخدٯبٍة أيمًٌي كاٍلبػىتػيٍوًؿ ا٣بٍىٍتًمٍي سىيًٌدى

ًلٍيًل الرَّٞبنٍ  ـٍ كخى ا ـٍ  كىبًنػيٍوًح ٍاألىٍقدى نىا آدى   ابلٌنيبًٌ ا١بٍىٍم ًمٍن أىبًيػٍ
  اٍبًن مىٍرًنىٍ كىهًبيٍوًد اأٍلىٍكرىـٍ ابلٌنيبًٌ  كىهًبىا ديٍكفى اٍلعىٍم كالٌنيبًٌ اٍبًن ًعٍمرىافٍ 
سىٍودىافٍ    كٔباًه اأٍلىٍصحىاٍب كٔباًه ٍاألىٍقطىابٍ  كالويلًٌ ٍاألىكَّاٍب شىٍيًخنىا ابى

ـٍ كىاٍلوىيلًٌ ٍبًن جىٍيالىفٍ  ـٍ أىًل ًعٍلمو كىأىٍحكاىـٍ  كالويلًٌ ٍبًن بيٍسطىا   ٗبشايًخ ٍاإًلٍسالى
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ظ إىل اثِب عشر الفأأتليفو من عشرة ألف يكوف  السجع الطويلىذه األبيات من 
 . أف تكوف كل الفواصل على ثالثك  ،ككانت األكاخر من كل األبيات ىي "ٍف" لفظا

 
  -ٚ رْ اَبْهِل تـُْربَْة َبشَّا رْ وْالَفِقْيِه ْادِلْشَها

 رْ وآْل َعْلِوي ْاألَبـَْرا نْ َمْن هِبِْم َحاِل زَا

نىاًت اٍليىوـٍ  اًبٍىلً  مىا كما ىيٍم يف اٍلقىوـٍ   ًعيػٍ

أٍ ًمِبًٌ لىوـٍ  يىٍطليبػيٍوا يل اٍلغيٍفرىافٍ   كىًإٍف بىدى

 اًب٢بٍىسىٍن ًبٍن صىاًلحٍ  ٕبىٍري نػيٍوريٍه طىاًفحٍ 

مىنَّافٍ   الىتىكيٍن يل فىاًضحٍ  ايصىمىٍد ايى

ًصٍر أىٍٞبىدٍ  ٍيًخ اٍلمىٍشهىدٍ  اًٍبني انى  ًمٍيلي شى

 كىأىبًيٍو مثيَّ ا١بٍىدٍ  لًٍلمىعىايل ٥بىيٍم شىأفٍ 

 جيٍد لىنىا اًبٍلمىٍطليوبٍ  كىاٍلفىرىٍج ًمٍيلي أىيُّوبٍ 

 كىًبفىٍرحىٍة يػىٍعقيوبٍ  ًحٍْبى زىالىًت اأٍلىٍحزىافٍ 

 رىبػَّنىا اٍغًفٍر كىاٍرحىمٍ  كىاٍعفي عىمَّا تػىٍعلىمٍ 

ٍلًقٍك كىا١بٍىافٍ   فىًإفَّ جيٍودىٍؾ قىٍد عىمٍ  اًٍنسى خى

 كىصالةه تػىتػٍرىل اًبٍإًلٍسرىا ًلمىٍن خيصَّ 

 كىذىًكٍيًو طيرَّا يف ٝبيًع األزمافٍ 

 

ظ إىل اثِب عشر الفأأتليفو من عشرة ألف يكوف  السجع الطويلىذه األبيات من 
 .أف تكوف كل الفواصل على ثالثك  ،ككانت األكاخر من كل األبيات ىي "ٍف" لفظا

 
رِّ م نَّاكُ وُكْن لنا َحْيُث  نَّا وَعاِفَنا واْعُف ع َرعَ  نَّاايعاملَ السِّ تـْ   -ٛ  نَّاالتـَْهِتِك السِّ

  ايربًٌ اي عاملى ا٢ٍباٍؿ إليكى كجٍَّهتي ٍاآلماؿٍ  فاٍمنيٍن علينىا اًبإلقبىاٍؿ ككيٍن لنا كىاٍصًلًح اٍلبىاؿٍ 
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ريٍؾ على اٍلبىابٍ ايربًٌ ايربًٌ ٍاألرابٍب عىٍبديٍؾ  أتى كقد بتَّ األىٍسبىاٍب ميٍستىٍدرًكان بعد مىا مىاؿٍ    فىًقيػٍ
ريٍؾ كًعٍندىؾٍ  فوؽ الذم راـ عبديٍؾ فاٍدرًٍؾ برٞبًتٍك يف ا٢ٍباؿٍ    ايكىاًسعى ا١بٍيٍوًد جيٍودىؾى ا٣بٍىيػٍرى خىيػٍ
  ايميٍوًجدى ا٣ٍبٍلًق طيرَّا كميٍوًسعى الكلًٌ ًبرَّا أسألكى أٍسباؿى ًستػٍرىا على القىبىاًئٍح كاألىٍخطىاؿٍ 

  ايمىٍن يػىرىل ًسرَّ قػىٍليبٍ حىٍسبي اطًٌالىعيكى حىٍسيبٍ  ًبعىٍفًوؾى ذٍنيب كاٍصًلٍح قيصيٍوًدم كىاألىٍعمىاؿٍ فاٍمحي 
ائًمي ا٢بٍىاؿٍ    ربًٌ عىلٍيكى اٍعًتمىاًدٍم كما إًلىٍيكى اٍسًتنىاًدمٍ  ًصٍدقنا كىأىٍقصىى ميرىاًدٍم ًرضىاؤيؾى الدَّ

ٍب ًفٍيكى ظىِبًٌ  كىاؿٍ كملٍى ٱبًى ٍلًك ايى
ي
  ايربًٌ ايربًٌ ًإيٌنً أىٍسأىليكى اٍلعىٍفوى عىِبًٌ  ايماىًلكى ا٤ب

  أىٍشكيٍو إليك كأىٍبًكي من شيٍؤـً ظيٍلًمٍي كًإٍفًكيٍ  كسيٍوًء ًفٍعًلٍي كىتػىرًٍكٍي كشىٍهوىًة اٍلًقيٍل كاٍلقىاؿٍ 
ٍة ًمٍن كيلًٌ خىٍّبو عىًقٍيمىةٍ كحيبًٌ  فيها اٍلبىالىايى ميًقٍيمىٍة كىحىٍشويىىا آفىاٍت كىاٍشغىاؿٍ    دينٍياى ذىًمٍيمى
  ايكىٍيحى نػىٍفًسي الغىوًيٍَّة عن السًَّبٍيًل السَّوًيَّةٍ  أىٍضحىٍت تػيرىٌكًٍج عليٍَّو كىقىٍصديىىا ا١بٍىاٍه كا٤باؿٍ 

ٍتًِبٍ ابألٍكبىاؿٍ  بػىٍتًِبٍ كىقػىيَّدى   كابألىمىاًف سبػىٍتًِبٍ ايربًٌ قىٍد غىلىبػىٍتًِبٍ  كيف ا٢بٍيظيٍوًظ كى
ًة كىٍريب فىاٍنظيٍر إىل الغىمًٌ يػىٍنجىاؿٍ    قىًد اٍستػىعىنػٍتيكى ريٌب على مداكٍة قليبٍ  كحىلًٌ عيٍقدى

  ايربًٌ ايخّبى كايفٍ ايٍحليٍل علينىا اٍلعىوىايف فلىٍيسى شىٍي مثىَّ خىايفٍ عليك تفصيٍل كاٍٝبىاؿٍ 
 

اثِب أحد عشر لفظا إىل يكوف أتليفو من ألف  السجع الطويلىذه األبيات من 
بعده األكاخر من كل األبيات األخّبة يف البيت األكؿ ىي "ان"، أما ككانت  عشر لفظا

 .أف تكوف كل الفواصل على ثالثك  ،"ٍؿ"ىي 
 

  -ٜ كْ ايربِّ َعْبُدْك بَِبابِ  كْ ََيَْشى أَلِْيَم َعَذابِ 
  كْ لِثـََوابِ َويـَْرَتَِْي  لْ وَغْيُث َرمْحَِتْك َهطَّا

ؾى ًبعيٍذرًهٍ  كىاًبٍنًكسىارًٍه كىفػىٍقرًهٍ    كىقىٍد أىاتى
ٍفضىاؿٍ    فاٍىًزـٍ بًييٍسرًؾى عيٍسرًهٍ  ٗبىٍحًض جيٍوًدٍؾ كاإٍلً

  كىاٍمنيٍن عىلىٍيًو بًتػىٍوبىةٍ  تػىٍغًسٍلوي ًمٍن كيلًٌ حىٍوبىوٍ 
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  أىٍكبىوٍ كىاٍعًصٍموي ًمٍن شىرًٌ  ًلكيلًٌ مىا عىٍنوي قىٍد حىاؿٍ 
  فأنتى مىٍوىلى اٍلمىوىايل  اىٍلمينػٍفىرًٍد اًبٍلكىمىاؿً 

  كابلعيالى كىالتػَّعىايل  عىلىٍوتى عىٍن ضىٍرًب اأٍلىٍميىاؿٍ 
  جيٍوديٍؾ كىفىٍضليٍك كىًبرُّؾٍ  يػيٍرجىى كىبىٍطشيٍك كىقػىٍهريؾٍ 
ًزـٍ كىٞبىٍديٍؾ كىاإٍلًٍجالىؿٍ    ٱبيٍشىى كىذًٍكريٍؾ كىشيٍكريؾٍ  الى

  ايرٌب أنتى نىًصٍّبًم فػىلىقًًٌِب كيلَّ خىٍّبً 
  كاٍجعىٍل ًجنىانىٍك مىًصٍّبًم كاٍخًتٍم ابإلٲباًف اآٍلجىاؿٍ 

  كىصىلًٌ يف كيلًٌ حىالىةٍ  على ميزًٍيًل الضَّالىلىةٍ 
اؿٍ  ٍتوي اٍلغىزىلىةٍ  ٧بٌمًد ٍا٥بادم الدَّ   مىٍن كىلَّمى
  شيٍكرىاكا٢بمدي هلًل  على نًعىٍم ًمٍنوي تػىتػٍرىل
اايى كىٍاآلصىاؿٍ    ٫بىٍمىديهي ًسرِّا كىجىٍهرىا كابلغىدى

 
اثِب أحد عشر لفظا إىل أتليفو من ألف يكوف  السجع الطويلىذه األبيات من 

أف تكوف كل الفواصل على ك  ،ككانت األكاخر من كل األبيات ىي  "ٍؿ" عشر لفظا
 .ثالث

 
  -ٓٔ اي أرحَم الّرامحنيْ  اي أرحَم الّرامحنيْ 

  اي أرحمى الرٌاٞبْبٍ  فػىرًٌٍج على ا٤بسلمْبٍ 
  ايربنا ايكرًنٍ  ايربػَّنىا اي رحيمٍ 

  أنت ا١بىوىادي ا٢ٍبليمٍ  كأٍنت نًٍعمى اٍلميًعْبٍ 
  كليس نرجو سواؾٍ  فاٍدرًٍؾ إ٥بي دىراؾٍ 

  قبل الفىنىا كا٥بىالىؾٍ  يػىعيمُّ دينٍياى كًدينٍ 



ّٔ 
 

  كما لنا ربػَّنىا ًسوىاؾى ايحىٍسبػىنىا
  اي ذا العيالى كاٍلًغنىا كاي قوٌم اي متْبٍ 

  نسألك كايل يقيمٍ  العدؿى كىٍي نستقيمٍ 
  على ىداؾ القوًنٍ  كال نطيعي اللًَّعْبٍ 

  ايربٌنا اي٦بيبٍ  أنت السميع القريبٍ 
  ضاؽ الوسيعي الٌرحيبٍ  فانظر إىل ا٤بؤمنْبٍ 

ينىا
  نظرة تزيل العناى  عنا كتيٍدين ا٤ب

  مٌنا ككٌل ٍا٥بنىاى  كلًٌ حْبٍ نعطاه يف  
  سالىٍك ٔباه ا١بٍيديكدٍ  كايل يقيمي ا٢بيديكدٍ 

  فينا كيىٍكًفي ا٢بٍىسيودٍ  كيدفعي الظَّا٤بْبٍ 
  ييزًٍيلي للميٍنكىرىاتٍ  ييًقٍيمي للٌصلواتٍ 
  أيمري ابلصا٢باتٍ  ٧ببّّ للٌصا٢بْبٍ 

ـٍ  ـٍ  يػىٍقهىري كيلَّ الطَّغىا   يزيح كلَّ ا٢برا
ـٍ  ا٣بائفْبٍ كيؤمني    يػىٍعًدؿي بػىٍْبى اأٍلىانى

ـٍ  ـٍ  انفٍع ميبارىٍؾ دىكىا   ربًٌ اٍسًقنىا غىٍيثى عىا
ًنْبٍ  ـٍ  على ٩بىىرًٌ السًٌ   يىديٍكـي يف كلًٌ عا
  رٌب اٍحًينىا شاكرينٍ  كتوىفَّناى مسلمْبٍ 

  نػيبػٍعىٍث ًمنى اآلمنْبٍ  يف زيٍمرًة الٌسابقْبٍ 
  الرسوؿٍ  ٔباه طو جيٍد ربٌنا ابلقىبيوؿٍ 

  كىىىٍب لنا كلَّ سيوؿٍ  رٌب اٍستًجٍب يل آمْب
  عطاؾ ريب جزيلٍ  ككلُّ فعًلٍك ٝبيلٍ 

  كفيٍك أىمىٍلنىا طويلٍ  فجيٍد على الطَّاًمًعْبٍ 



ّٕ 
 

  اي ربًٌ ضاىؽى ا٣ٍبًنىاؽٍ  من فعلو ما الى يطىاؽٍ 
  فامنن بفكًٌ الغالؽٍ  ٤بن بذنًبٍو رىًىْبٍ 

  لكلًٌ الذُّنيوبٍ  كاغفر كاسَبي لكٌل العيوبٍ 
ؤذيْبٍ 

ي
  كاكشف لكلًٌ الكيريكبٍ  كاكًف أىذىل ا٤ب

ـٍ  إذا دىىنى االنصراـٍ    كاختم أبحسٍن ًختىا
ـٍ  كزاد رشحي ا١بىًبْبٍ  ا   كحاىفى حْبي ا٢ًبمى
  مثٌ الٌصالٍة كالٌسالـٍ  على شفيًع األانـٍ 

ـٍ  كالصٍَّحًب كالٌتابعْبٍ    كاآلؿ نًٍعمى الكرا
 

اثِب أحد عشر لفظا إىل أتليفو من ألف يكوف  السجع الطويلىذه األبيات من 
أف تكوف كل الفواصل على ك  ،"ٍف" ىيككانت األكاخر من كل األبيات  عشر لفظا

 .ثالث

 
اثِب أحد عشر لفظا إىل أتليفو من ألف يكوف  السجع الطويلىذه األبيات من 

أف تكوف كل الفواصل على ك  ،"ىي "ةٍ ككانت األكاخر من كل األبيات  عشر لفظا
 .ثالث

 

 ةْ اي هللا ِبسِن اخلامت اي هللا هبا اي هللا هبا  -ٔٔ

 ك أىلى القلوًب العا٤بةٍ  اي أىلى اٍلعيقيٍوًؿ السَّاًلمىةٍ  

 قيوميٍوا هبمٍَّة عازمةٍ  
 رًٔبىاًه كىاًلٍد فىاًطمىةٍ 

 كبصدًؽ نيٍَّة جازًمىةٍ 
 ايٍمنيٍن ٕبسًن ا٣ٍباٛبةٍ 

تػى  -ٕٔ  ىقد قاؿ أراببي النػُّهى  هىىفىًهيى إليها اٍلمينػٍ
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ف تكوف كل كاحدة من السجعتْب مؤلفة من أل القصّبالسجع ت من ابياأل ىذه
 ألفاظ.إىل ٟبسة  ثالثة ألفاظ كمنو ما يكوف مؤلفا من  ،ألفاظ قليلة
 

 يف حضرة ابسودان للشيخ عبد هللا بن أمحد ابسودان أنواع السجع حتليل -ٕ

 

 ادلطّرفالسجع  ( أ

 ٓٗالسجع ا٤بطرؼ ىو ما اختلف فاصلتاه يف الوزف، كاتفقتا يف ا٢برؼ األخّب:
 ٔٗضركبو ثالثة يف الفن* مطرؼ مع اختالؼ الوزف.

 
 البيان الصفحة اللفظ الرقم
" يف ؿٍ يف ا٢برؼ األخّب يعِب " ٮبا اتفقا َُِ ؿٍ ايٍلطيٍف بًنىا فيما نػىزى  * ؿٍ اي لطيفان مٍل يزى  ُ

 كيف الفاصلة اليانبة: ،يزىؿٍ  األكىل:الفاصلة 
، كلكن اختلفتا يف الوزف. فاألكىل كانت نػىزىؿٍ 

 .  فػىعىلى كاليانية كانت كزهنا  ،لي عى كزهنا يػىفٍ 
يف "ًد". اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب  ٮبا َُِ ٕٗدً عىانً * كفاجرو م دً ككيلًٌ ابغو مارً  ِ

 كيف الفاصلة اليانبة: ،دً مارً  الفاصلة األكىل:
كلكن اختلفتا يف الوزف كعدد  ،دً معىانً 

كاليانية  ،ا٢برؼ. فاألكىل كانت كزهنا فاًعله 
 كانت كزهنا مفاًعلي.  

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َُِ ري بو بو نػىٍقتىدً  * ري بًو بًو نىٍستػىٍنصً  ّ
" يف الفاصلة األكىل: كيف  ،نىسٍتػىٍنًصري  "ري

                                                           
 .َّّأٞبد ا٥بامشي. جواىر البالغة يف ا٤بعاين كالبياف كالبديع،  ٓٗ
 .ّْعبد الرٞبن. ا١بوىر ا٤بكنوف يف صدؼ اليالثة الفنوف،  ٔٗ
 .َُِنفس  ا٤برجع,  ٕٗ
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كلكن اختلفتا يف  ،نػىٍقتىًدري  الفاصلة اليانبة:
الوزف كعدد ا٢برؼ. فاألكىل كانت كزهنا 

 كاليانية كانت كزهنا يفتًعل.  ،يستفًعل
اكا٢بمدي دىٍأابن سىٍرمى  ْ اكداًئمنا ميؤىبَّ  *دى اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِِ دى

كيف  ،سىرٍمىدىا "دا" يف الفاصلة األكىل:
كلكن اختلفتا يف  ،ميؤىبَّدىا الفاصلة اليانبة:

الوزف كعدد ا٢برؼ. فاألكىل كانت كزهنا 
 كاليانية كانت كزهنا مفعَّله.   ،مىٍفعىله 

بػىرىئى اأٍلىمىافى  * جىلٍ سيٍبحىافى مىٍن عىزَّ كى  ٓ
 وىجىلٍ كىاٍل

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِِ
كيف الفاصلة  ،جىلٌ  "ٍؿ" يف الفاصلة األكىل:

كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،الوىجىل اليانبة:
أحدٮبا يف شكل الفعل ا٤باضي كاألخر يف 

 ،شكل ا٤بصدر. فاألكىل كانت كزهنا فعىل
 كاليانية كانت كزهنا فػىعىله.

ا٢برؼ األخّب يعِب "ا  اتفقتا يفٮبا  َِِ كٍاألىذىاايى كاٍلبىالى  * نسئلك رفعى اٍلوىاب ٔ
كيف  ،اٍلوىاب الفاصلة األكىل:)األلف(" يف 
كلكن اختلفتا يف  ،لبىالى اٍ  الفاصلة اليانبة:

كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا فعىله 
  .  كانت كزهنا فػىعىاؿه

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب "ا ٮبا  َِِ عىالى عىلىى السٍَّبًع اٍلعيالى  *بًسرًٌ طو ٍاجملتىب ٕ
كيف  ،اجملتىب )األلف(" يف الفاصلة األكىل:

كلكن اختلفتا يف  ،اٍلعيالى  الفاصلة اليانبة:
كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا مفتعل



َْ 
 

  .  كانت كزهنا فػيعىاؿه
ا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت اتفقتٮبا  َِّ رٍ * النًَّدٍب ًذٍم ٍاألىٍسرىا رٍ كىاًببًٍنًو اٍلميٍحضىا ٖ

كيف  ،اٍلميٍحضىارٍ  " يف الفاصلة األكىل:"رٍ 
كلكن اختلفتا يف  ،األسرارٍ  الفاصلة اليانبة:

الوزف كعدد ا٢برؼ. فاألكىل كانت كزهنا 
.  ،ميٍفعىاؿه   كاليانية كانت كزهنا مىٍفعاؿه

ادي *  انى اىٍلعىٍيدىريٍكسى فىٍخري  ٗ اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِّ انى كشيخينا حىدَّ
كيف الفاصلة  ،فىٍخريانى  األكىل:"ان" يف الفاصلة 

اديانى  اليانبة: كلكن اختلفتا يف الوزف  ،حىدَّ
 ،كعدد ا٢برؼ. فاألكىل كانت كزهنا فػىٍعله 

.  كاليانية كانت كزهنا  فػىٌعاؿه
ا َُ ًبٍن سامًل  *  ـٍ كالٌشيٍخ أىبػيٍو بىٍكًر ٍا٥ًبمى

 ـٍ اٍلعىٍضًب ٍا٢بيسىا
الصوت اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب ٮبا  َِّ

ـٍ" يف الفاصلة األكىل: كيف الفاصلة  ،ا٥ًٍبمىاـٍ  "
كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،ا٢بيسىاـٍ  اليانبة:

كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا ًفعاىؿه 
 .  كزهنا فػيعىاؿه

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِّ مٍ ىو نوري كيلًٌ ميٍهتىدً  *  دً كاٍبًن زىٍيًن أىٍٞبى  ُُ
كيف الفاصلة  ،أىٍٞبىدً  "ًد" يف الفاصلة األكىل:

كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،ميٍهتىًدمٍ  اليانبة:
كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا أفعىلي 

  كزهنا مفتًعله.  
رىا * سٍ ًبًذم اٍليىًقٍْبً اٍلعىطَّا ُِ الصوت اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب ٮبا  َِّ سٍ أىيب ا٢بٍيسىٍْبً النػَّبػٍ

كيف  ،اٍلعىطَّاسٍ  " يف الفاصلة األكىل:سٍ "
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كلكن اختلفتا يف  ،بٍػرىاسٍ النػَّ  الفاصلة اليانبة:
الوزف كعدد ا٢برؼ. فاألكىل كانت كزهنا 

  كاليانية كانت كزهنا فػىٍعالء.   ،فػىعَّاؿه 
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِّ يت غىٍوًثٍي ًغيىاًثٍي عيدَّ  * يتٍ كابلشُّجىاًع عيٍمدى  ُّ

كيف  ،عيٍمدىيت  :" يف الفاصلة األكىل يتٍ "
كلكن اختلفتا يف  ،عيدَّيت  الفاصلة اليانبة:

كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا فػيٍعلةه 
 كانت كزهنا فػيعَّله.  

جً  * لً بشيًخنا ا٢بٍيالىحً  ُْ ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت اتفقتا يف ٮبا  َِْ لً مىٍن حىلَّ يفٍ جىالى
كيف  ،ا٢ٍبيالىًحلً  " يف الفاصلة األكىل:ؿً "

ًجلً  الفاصلة اليانبة:  كلكن اختلفتا يف ،جىالى
، كاليانية اًللي الوزف. فاألكىل كانت كزهنا فيع

 اًللي. كانت كزهنا فىع
ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت اتفقتا يف ٮبا  َِْ القيٍطبي سٌيديان عيمىرٍ  * كابن ٠بىٍيًط اٍلميٍشتػىهىرٍ  ُٓ

كيف  ،اٍلميٍشتػىهىرٍ  " يف الفاصلة األكىل:رٍ "
كلكن اختلفتا يف  ،عيمىرٍ  الفاصلة اليانبة:

كاليانية  ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا مفتًعله 
 كانت كزهنا فػيعىلي. 

كاٍبًن ا٢بٍىسىٍن ذىاؾى  * رٍ بًسرًٌ حىاًمٍد ًبٍن عيمى  ُٔ
 رٍ ٍاألىبػى 

ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت اتفقتا يف ٮبا  َِْ
كيف  ‘" عيمىرٍ  "ٍر" يف الفاصلة األكىل:

كلكن اختلفتا يف  ،األىبػىرٍ  الفاصلة اليانبة:
كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا فػيعىلي 

 كانت كزهنا فػىعىله.  
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الشَّيًخ سيًًٌدان  *  لٌٍ ٗبىٍن ىذا اٍلعىٍرًض حى  ُٕ
 لٌٍ ٍاألىجى 

األخّب يعِب الصوت تا يف ا٢برؼ اتفقٮبا  َِٓ
كيف الفاصلة  ،حلٌٍ  " يف الفاصلة األكىل:"ؿٍ 

كلكن اختلفتا يف الوزف  ،األىجىلٌٍ  اليانبة:
 ،كعدد ا٢برؼ. فاألكىل كانت كزهنا فعىلى 

 كاليانية كانت كزهنا أىفػٍعىلي.  
ككعديىا يوـي  *  ثٍ ذم حضرًة اٍلقوـً اللُّييو  ُٖ

 ثٍ ليو اليػَّ 
األخّب يعِب الصوت ا يف ا٢برؼ اتفقتٮبا  َِٓ

كيف  ،اللُّييوثٍ  " يف الفاصلة األكىل:"ثٍ 
كلكن اختلفتا يف  ،اليػُّليوثٍ  الفاصلة اليانبة:

كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا فػيعيوؿه 
 .  كانت كزهنا فىعوؿه

كاراتٍح فيها  *  الشٍَّيًخ ًذم حىازى اٍلعيالى  ُٗ
 كاٍعتىالى 

 ا"اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب ٮبا  َِٓ
كيف  ،اٍلعيالى  " يف الفاصلة األكىل:)األلف(

كلكن اختلفتا يف  ،اٍعتىالى  الفاصلة اليانبة:
الوزف كعدد ا٢برؼ. فاألكىل كانت كزهنا 

  كاليانية كانت كزهنا افتعىل.   ،فػيعىله 
ٍل لنا مطلوبى  * ناهللا هللا هللا حسبي  َِ اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِٔ ناربػَّنىا عىجًٌ

كيف الفاصلة  ،حسبيناان" يف الفاصلة األكىل:
كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،مطلوبىنا اليانبة:

كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا فػىٍعله 
  .  كزهنا مفعوؿه

كٗبعركًؼ   *  انى كأبنواًر اٍلعيرىٍيًضي اٍىدً  ُِ
ٍل لى   نىاا١ٍبماًؿ ٝبىًٌ

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِٕ
كيف الفاصلة  ،اٍىًدانى  "ان" يف الفاصلة األكىل:

لٍ لىنىا اليانبة: كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،ٝبىًٌ
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كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا اٍفًعلٍ 
 .كزهنا فػىعًٌلٍ 

*  كابًٍنًو أىٍٞبىٍد  نىاكٕبقًٌ البػىرًٌ ًعٍيسىى فىاٍشفً  ِِ
ٍل صىٍعبػى   نىاسىهًٌ

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِٕ
كيف  ،فىاٍشًفنىا :"ان" يف الفاصلة األكىل

كلكن اختلفتا يف  ،صىعٍبػىنىا الفاصلة اليانبة:
كاليانية   ،ٍفًعلٍ الوزف. فاألكىل كانت كزهنا اً 

  كانت كزهنا فػىعًٌٍل.
ٍل  *  نىا٪بىًٌ كأبٍكصاًؼ عيبػىٍيدو  ِّ كًبعىلىًومٌو فىكىمًٌ

 انى سىٍعدى 
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِٕ

كيف الفاصلة  ،٪بٌنا:"ان" يف الفاصلة األكىل
كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،سعٍدىانى  اليانبة:

كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا أىٍفًعلٍ 
 كزهنا فػىعًٌٍل. 

كًبعىلىًومٌو  *  نىاا٠ٍبىٍع لى كأبلطاًؼ ا١بٍىمىاًؿ  ِْ
 انى كىعىًليٌو ذيٍخرً 

يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت  اتفقتاٮبا  َِٕ
كيف  ،ا٠ٍبىٍع لىنىا يف الفاصلة األكىل:"ان" 

كلكن اختلفتا يف  ،ا ذيٍخرانى  الفاصلة اليانبة:
كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا افػٍعىلٍ 

  .كانت كزهنا فػيٍعله 
ٍل هبم مطلوبػى  ِٓ كاٍكًشًف ا٢بٍىاًؿ  *  نىارىبػَّنىا عجًٌ

 نىااٌلذم حىلَّ بً 
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِٖ

كيف  ،مطلوبػىنىا "ان" يف الفاصلة األكىل:
كلكن اختلفتا يف  ،حىلَّ ًبنىا الفاصلة اليانبة:

الوزف كعدد ا٢برؼ. فاألكىل كانت كزهنا 
 كاليانية كانت كزهنا فعىلى.   ،مفعوؿ

نىا ًمٍن كيلًٌ  * نارىبػَّنىا فىاٍكًشٍف هبم مكركىى  ِٔ اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِٖكاٞبًٍ
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كيف  ،مكركىىنا "ان" يف الفاصلة األكىل: نَّاخىٍطبو أىمى 
كلكن اختلفتا يف  ،أىمىنَّا الفاصلة اليانبة:

الوزف كعدد ا٢برؼ. فاألكىل كانت كزهنا 
 كاليانية كانت كزهنا فعىلى)ان(.   ،مفعوؿ

ٍل ًبرىٍفًع مىا نػىزى  ِٕ اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِٗ ؿٍ إنٍَّك لطيفه ملٍى تػىزى   * ؿٍ عىجًٌ
كيف الفاصلة  ،نػىزىؿٍ  "ٍؿ" يف الفاصلة األكىل:

كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،تػىزىؿٍ  اليانبة:
كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا فعىلى 

 كزهنا يػىٍفعىلي. 
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِٗ دىاكخيٍذىيمي كىبىدًٌ   * دىاربًٌ اٍكًفنىا شىرَّ اٍلعً  ِٖ

أصلها عداء  اٍلًعدىا "دا" يف الفاصلة األكىل:
دىا  كيف الفاصلة اليانبة: ،  أصلها بٌددبىدًٌ
كلكن اختلفتا يف الوزف كعدد ا٢برؼ. ا

كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا ًفعاؿه 
 )فعل أمر(.   كزهنا فعًٌلٍ 

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َُِ دٍ كانرىم تيٍصًبٍح رىمىا * دٍ كالتػيبػىلًٌٍغهيٍم ميرىا ِٗ
كيف الفاصلة  ،مرىادٍ  "ٍد" يف الفاصلة األكىل:

كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،رىمىادٍ  اليانبة:
كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا فػيعىاؿه 

 .كزهنا فػىعىاؿه 
 

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ُِْ ؾٍ كاٞبًًٍِب ًٕبًمىا * ؾٍ كغذًٌ ريٍكًحٍي بذًٍكرً  َّ
كيف الفاصلة  ،ذًٍكرًؾٍ  "ٍؾ" يف الفاصلة األكىل:
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كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،ًٞبىاؾٍ  اليانبة:
كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا ًفٍعله 

 .  كزهنا ًفعىاؿه
نػىيٍ  * نىاايتػىوَّاٍب تيٍب عىلىيػٍ  ُّ اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ُِٕ ناى سىا٧ًبٍنىا ٗبىا جى

كيف  ،تيٍب عىلىيػٍنىا "ان" يف الفاصلة األكىل:
كلكن اختلفتا يف  ،جىنػىيٍناى  الفاصلة اليانبة:

كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا افعيلٍ 
  كانت كزهنا فعىلى )ان(.  

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ُِٕ نىااغفٍر لنا كلوالدي * نىاايتػىوَّاٍب تيٍب عىلىيػٍ  ِّ
كيف  ،تيٍب عىلىيػٍنىا "ان" يف الفاصلة األكىل:

كلكن اختلفتا يف  ،كالدينىا :الفاصلة اليانبة
كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا افعيلٍ 

 كانت كزهنا فاًعلوف. 
الىٍة دينٍػيىا   * ةٍ اي هللا بتػىٍوبىٍة تػىٍوبىٍة كىمىٍغًفرى  ّّ كا١بٍىمى

 ةٍ كآخر 
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ُِٕ

كيف الفاصلة  ،مىغًٍفرىةٍ  " يف الفاصلة األكىل:ةٍ "
كلكن اختلفتا يف الوزف كعدد  ،آخرةٍ  اليانبة:

كاليانية  ،ا٢برؼ. فاألكىل كانت كزهنا مفًعلةه 
 كانت كزهنا فاًعلةه.  

اي هللا بتوبٍة   * فٍ اي هللا بتػىٍوبىٍة كىقػىبيوٍؿ كىًإٍحسىا ّْ
 فٍ قػىٍبلى دىرًٍج ٍاألىٍكفىا

 الصوت اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِبٮبا  ُِٕ
كيف  ،ًإٍحسىافٍ  " يف الفاصلة األكىل:فٍ "

كلكن اختلفتا يف  ،أىٍكفىافٍ  الفاصلة اليانبة:
كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا إفعىاؿه 

 .كانت كزهنا أفػٍعىاؿه 
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كالعفوى عىمَّا قىٍد  * ضىاي هللا رضى اي هللا ر  ّٓ
 ضىىمى 

 اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت "ٮبا  ُِٕ
كيف  ،رضى " يف الفاصلة األكىل:ضى

كلكن اختلفتا يف  ،مىضىى الفاصلة اليانبة:
كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا ًفعىله 

 .كانت كزهنا فػىعىله 
ايمىٍن لعبًدٍه  * مٌٍ ايفىارًجى ا٥بىمٌٍ ايكاًشفى الغى  ّٔ

 مٍ يػىٍغًفٍر كىيػىٍرحى 
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ُِٕ

كيف الفاصلة  ،الغىمٌٍ  " يف الفاصلة األكىل:ـٍ "
كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،يػىرٍحىمٍ  اليانبة:

كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا فػىعىله 
 كزهنا يٍفعىلي. 

ٕبىٍري  * فٍ ايحىنَّاٍف ايمىنَّاٍف ايقدًنى اإًلٍحسىا ّٕ
 فٍ جيٍوًدٍؾ مىٍليىاٍف جيٍد لىنىا اًبٍلغيٍفرىا

يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت اتفقتا ٮبا  ُِٖ
كيف  ،إًلٍحسىافٍ ا " يف الفاصلة األكىل:فٍ "

كلكن اختلفتا يف  ،اٍلغيٍفرىافٍ  الفاصلة اليانبة:
كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا إفػٍعىاؿه 

 .كانت كزهنا فػيٍعالفه 
ٍىًل تػيٍربىٍة بىشَّا ّٖ ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت  اتفقتا يفٮبا  َِِ رٍ كاٍلفىًقٍيًو ا٤بًٍشهىا * رٍ ابى

كيف الفاصلة  ،بىشَّارٍ  " يف الفاصلة األكىل:رٍ "
كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،ا٤ًبٍشهىارٍ  اليانبة:

كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا فػىعَّاؿه 
  .  كزهنا ًمٍفعاؿه

ٍيًخ اٍلمىٍشهى  ّٗ ًصٍر أىٍٞبى  * دٍ ًمٍيلي شى األخّب يعِب الصوت  اتفقتا يف ا٢برؼٮبا  َِِ دٍ اًٍبني انى
كيف  ،اٍلمىٍشهىدٍ  " يف الفاصلة األكىل:دٍ "

كلكن اختلفتا يف  ،أىٍٞبىدٍ  الفاصلة اليانبة:
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كاليانية  ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا مىٍفعىله 
 كانت كزهنا أىفػٍعىلي.  

األخّب يعِب الصوت اتفقتا يف ا٢برؼ ٮبا  َِِ مٍ كىاٍعفي عىمَّا تػىٍعلى  * مٍ رىبػَّنىا اٍغًفٍر كىاٍرحى  َْ
كيف الفاصلة  ،ارٍحىمٍ  " يف الفاصلة األكىل:ـٍ "

كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،تػىعٍلىمٍ  اليانبة:
كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا افػٍعىلٍ 

 كزهنا تٍفعىلي.  
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ُِِ اًلمىٍن خيصَّ اًبٍإًلٍسرى  * رىلكىصالةه تػىتػٍ  ُْ

كيف الفاصلة  ،تػىتٍػرىل " يف الفاصلة األكىل:رىا"
كلكن اختلفتا يف الوزف.  ،اإًٍلٍسرىا اليانبة:

كاليانية كانت  ،فاألكىل كانت كزهنا تٍفعىلي 
 .  كزهنا افػٍعىاؿه

تػٍرىعى  ِْ رًٌ منَّا التػىٍهًتًك السًٌ كعىاًفنىا  * نَّاايعاملى السًٌ
 نَّاكاٍعفي عنَّا ككيٍن لنا حىٍيثي كي 

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ُِِ
تػٍرى  " يف الفاصلة األكىل:ان" كيف  ،عىنَّا السًٌ

كلكن اختلفتا يف  ،كينَّا  الفاصلة اليانبة:
كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا ًفٍعله 

 )فعل+ان( فعىٍلنا.  ،كانت كزهنا )كاف+ان(
* ككيٍن لنا كىاٍصًلًح  ؿٍ فاٍمنيٍن علينىا اًبإلقبىا ّْ

 ؿٍ اٍلبىا
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِِ

كيف  ،اإلقبىاؿٍ  " يف الفاصلة األكىل:ؿٍ "
كلكن اختلفتا يف  ،اٍلبىاؿٍ  الفاصلة اليانبة:

كاليانية   ،الوزف. فاألكىل كانت كزهنا افػٍعىاؿه 
 كانت كزهنا فػىعىله. 

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِِ رَّاكميٍوًسعى الكلًٌ بً *  رَّاطي ايميٍوًجدى ا٣ٍبٍلًق  ْْ
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كيف  ،أصلو طرٌاء طيرَّا "را" يف الفاصلة األكىل:
كلكن اختلفتا يف  ،ًبرَّا الفاصلة اليانبة:

، كاليانية  الوزف. فاألكىل كانت كزهنا فػيعَّاؿه 
 له. كانت كزهنا ًفعٍ 

* من شيٍؤـً ظيٍلًمٍي  يأىٍشكيٍو إليك كأىٍبكً  ْٓ
 يٍ كًإٍفكً 

" يف ماتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب "ٮبا  ِِّ
 كيف الفاصلة اليانبة: ،أىبًٍكي الفاصلة األكىل:

كلكن اختلفتا يف الوزف. فاألكىل   ،ًإٍفًكيٍ 
كاليانية كانت كزهنا  ،كانت كزهنا يفًعلي 

 ًفٍعله. 
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِّ اٍلعىوىايفايربًٌ ايخّبى كايفٍ * ايٍحليٍل علينىا  ْٔ

، كيف الفاصلة كايفٍ   " يف الفاصلة األكىل:م"
، كلكن اختلفتا يف الوزف. اٍلعىوىايف اليانبة:

فاألكىل كانت كزهنا فاًعله، كاليانية كانت 
 كزهنا مىفاًعلي. 

ؾى ًبعيٍذرً  ْٕ اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِْ هٍ * كىاًبٍنًكسىارًٍه كىفػىٍقرً  هٍ كىقىٍد أىاتى
، كيف الفاصلة عيٍذرًهٍ  " يف الفاصلة األكىل:قٍ "

، كلكن اختلفتا يف الوزف. فػىٍقرًهٍ  اليانبة:
فاألكىل كانت كزهنا فػيٍعله، كاليانية كانت 

 كزهنا فػىٍعله. 
 يػيٍرجىى كىبىٍطشيكٍ    * كىًبرُّؾٍ  جيٍوديٍؾ كىفىٍضليكٍ  ْٖ

 كىقػىٍهريؾٍ 
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِْ

، كيف الفاصلة كىًبرُّؾٍ  " يف الفاصلة األكىل:ؾٍ "
، كلكن اختلفتا يف الوزف. قػىٍهريؾٍ  اليانبة:

فاألكىل كانت كزهنا ًفٍعله، كاليانية كانت 
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 كزهنا فػىٍعله. 
يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت اتفقتا ٮبا  ِِْ م *  فػىلىقًًٌِب كيلَّ خىٍّبً ايرٌب أنتى نىًصّبًٍ  ْٗ

، كيف نىًصّبًٍم " يف الفاصلة األكىل:رً "
، كلكن اختلفتا يف خىّبًٍ  الفاصلة اليانبة:

الوزف. فاألكىل كانت كزهنا فىًعٍيله، كاليانية  
 كانت كزهنا فػىٍعله. 

األخّب يعِب الصوت اتفقتا يف ا٢برؼ ٮبا  ِِٓ ةٍ * على ميزًٍيًل الضَّالىلى  ةٍ كىصىلًٌ يف كيلًٌ حىالى  َٓ
، كيف الفاصلة حىالىةٍ  " يف الفاصلة األكىل:ةٍ "

كلكن اختلفتا يف الوزف. ، الضَّالىلىةٍ  اليانبة:
فاألكىل كانت كزهنا فػىعىلىةه، كاليانية كانت 

 كزهنا فػىعىالىةه. 
رى  رىاكا٢بمدي هلًل شيكٍ  ُٓ يعِب الصوت اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب ٮبا  ِِٓ ل* على نًعىٍم ًمٍنوي تػىتػٍ

، كيف الفاصلة شيٍكرىا " يف الفاصلة األكىل:را"
كلكن اختلفتا يف الوزف. ، تػىتٍػرىل اليانبة:

فاألكىل كانت كزهنا فػيٍعله، كاليانية كانت 
 تٍفعىلي.  كزهنا

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِٔ نا*  عنا كتيٍدين ا٤ب ناى نظرة تزيل العى  ِٓ
، كيف الفاصلة العىناى  األكىل:" يف الفاصلة ان"

كلكن اختلفتا يف الوزف. ، ا٤بنيا اليانبة:
فاألكىل كانت كزهنا فػىعىله، كاليانية كانت 

 فػيعىله.  كزهنا
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِٔ تٍ * ييًقٍيمي للٌصلوا تٍ ييزًٍيلي للميٍنكىرىا ّٓ

كيف ، للميٍنكىرىاٍت  "يف الفاصلة األكىل:تٍ "
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كلكن اختلفتا ، للصٌلواتٍ  الفاصلة اليانبة:
 ، يف الوزف. فاألكىل كانت كزهنا مفعىالته

.  كاليانية كانت كزهنا  فػىعىالته
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِٔ بٍ * أنت السميع القري بٍ ايربٌنا اي٦بي ْٓ

، كيف اجمليٍب  "يف الفاصلة األكىل:بٍ "
كلكن اختلفتا يف ، قىريبٍ  الفاصلة اليانبة:

الوزف. فاألكىل كانت كزهنا فيعيله، كاليانية  
 فىعيله.  كانت كزهنا

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِٔ ـٍ * انفٍع ميبارىٍؾ دىكىا ـٍ ربًٌ اٍسًقنىا غىٍيثى عىا ٓٓ
كيف الفاصلة  ،عىاـٍ  "يف الفاصلة األكىل:ـٍ "

ـٍ  اليانبة: اختلفتا يف الوزف. كلكن ، دىكىا
فاألكىل كانت كزهنا فػىعىله، كاليانية كانت 

.  كزهنا  فػىعىاؿه
* من فعلو ما الى  ؽٍ اي ربًٌ ضاىؽى ا٣ٍبًنىا ٕٓ

 ؽٍ يطىا
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِٕ

كيف الفاصلة  ،ا٣بًٍنىاؽٍ  "يف الفاصلة األكىل:ؽٍ "
كلكن اختلفتا يف الوزف. ، يطىاؽٍ  اليانبة:

، كاليانية كانت  فاألكىل كانت كزهنا ًفعاؿه
 كزهنا يػيٍفعىلي. 

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِٕ ـٍ * إذا دىىنى االنصرا ـٍ كاختم أبحسٍن ًختىا ٖٓ
كيف الفاصلة  ،ًختىاـٍ  " يف الفاصلة األكىل:ـٍ "

ـٍ  اليانبة: الوزف. كلكن اختلفتا يف ، االنصرا
، كاليانية كانت  فاألكىل كانت كزهنا ًفعاؿه

.   كزهنا انًفعاؿه
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اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِٖ رٍ * اٍلميٍخًبًت الصَّباَّ  رٍ بٍن طالٍب احملضا ٗٓ
يحضارٍ ا " يف الفاصلة األكىل:رٍ " كيف  ،٤ب

كلكن اختلفتا يف ، الصَّباَّرٍ  الفاصلة اليانبة:
، كاليانية  الوزف. فاألكىل كانت كزهنا ميٍفعاؿه

 .  كانت كزهنا فػىٌعاؿه
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِٖ ين *  كيّبي ًعٍصيا كالعبدي ذا ا١ٍباين  َٔ

كيف  ،ا١ٍباين  " يف الفاصلة األكىل:ين"
كلكن اختلفتا يف ، ًعصٍياين  الفاصلة اليانبة:

الوزف. فاألكىل كانت كزهنا فاًعله، كاليانية  
 كانت كزهنا ًفٍعالفه. 

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِٖ هٍ * يف ا٢باًؿ بىدَّارى  ةٍ اي ساديت غاىرى  ُٔ
كيف الفاصلة  ،غاىرىةٍ  " يف الفاصلة األكىل:قٍ "

ارىهٍ  اليانبة: كلكن اختلفتا يف الوزف. ، بىدَّ
فاألكىل كانت كزهنا فػىعىلةه، كاليانية كانت 

 .  كزهنا فػىعَّاؿه
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  َِّ ةٍ * ابلسٍَّيًف كالقيٍدرى  ةٍ كونوا لنا نىٍصرى  ِٔ

كيف الفاصلة  ،نىٍصرىةٍ  " يف الفاصلة األكىل:ةٍ "
لوزف. كلكن اختلفتا يف ا، القيٍدرىةٍ  اليانبة:

فاألكىل كانت كزهنا فػىٍعلىةه، كاليانية كانت 
 كزهنا فػيٍعلىةه. 

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ُِّ بٍ * على النيبًٌ احملبو  بٍ كصٌل كسٌلٍم ديك  ّٔ
كيف  ،ديكبٍ  " يف الفاصلة األكىل:بٍ "

كلكن اختلفتا يف ، احملبوبٍ  الفاصلة اليانبة:
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الوزف. فاألكىل كانت كزهنا فػىٍعله، كاليانية  
 .  كانت كزهنا مىٍفعوؿه

تػى  ْٔ اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ُِّ هىى* قد قاؿ أراببي النػُّ  هىىفىًهيى إليها اٍلمينػٍ
كيف  ،ٍلمينٍػتػىهىىا " يف الفاصلة األكىل:ىىى"

كلكن اختلفتا يف ، النػُّهىى الفاصلة اليانبة:
الوزف. فاألكىل كانت كزهنا ميٍفتػىعىله، كاليانية  

 كانت كزهنا فػيعىله. 
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِّ ؾٍ *    كغىسَّليوٍؾ ككفَّنيو  ؾٍ مث إذا ميتَّ أىتو  ٓٔ

كيف الفاصلة  ،أىتوؾٍ  " يف الفاصلة األكىل:ؾٍ "
كلكن اختلفتا يف الوزف. ، كفَّنيوؾٍ  اليانبة:

فاألكىل كانت كزهنا فػىعىلى، كاليانية كانت 
 كزهنا فػيعىله. 

* إذا رىشىٍح عىٍظمي  اي ربًٌ كيٍن يل اي ميًعْبٍ  ٔٔ
 ا١بٍىًبْبٍ 

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِّ
كيف الفاصلة  ،ميًعْبٍ  " يف الفاصلة األكىل:فٍ "

كلكن اختلفتا يف الوزف. ، ا١ٍبىًبْبٍ  اليانبة:
فاألكىل كانت كزهنا فيًعٍيله، كاليانية كانت 

 كزهنا فىًعٍيله. 
* كالعمري كىىلى يف  ؿٍ قىٍد حىافى حْبي ٍاالنًٍتقا ٕٔ

 ؿٍ ضال
اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِّ

، كيف االنًٍتقاؿٍ  " يف الفاصلة األكىل:ؿٍ "
كلكن اختلفتا يف ، ضالؿٍ  الفاصلة اليانبة:

، كاليانية  الوزف. فاألكىل كانت كزهنا اٍنًفعىاؿه
 .  كانت كزهنا فىعاؿه

اتفقتا يف ا٢برؼ األخّب يعِب الصوت ٮبا  ِِّ* كالعمري كىىلى يف  ؿٍ قىٍد حىافى حْبي ٍاالنًٍتقا ٖٔ
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، كيف االنًٍتقاؿٍ  " يف الفاصلة األكىل:ؿٍ " ؿٍ ضال
كلكن اختلفتا يف ، ضالؿٍ  الفاصلة اليانبة:

، كاليانية  الوزف. فاألكىل كانت كزهنا اٍنًفعىاؿه
 .  كانت كزهنا فىعاؿه

 
 السجع ادلرّصع  ( ب

 ٖٗمرصع أف كاف ما يف اليانية * أك جٌلو على كفاؽ ا٤باضية.
كىو ما كاف يف ألفاظ إحدل الفقرتْب كلها أك أكيرىا ميل ما يقابلها من الفقرة 

 ٗٗاألخّبة يف كزنو كتقفيتو.
 

 البيان الصفحة اللفظ الرقم
ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  َِِ اىٍلعىاًبًدينى ٍاألىٍكلًيىاءٍ  * كالتابعْب ٍاألىٍصًفيىاءٍ  ُ

فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 
يف فصيلتْب. كالتقفية، يعِب الصوت "ٍء" 

 كترتب الوزف متساك.
 كالتابعْبى ٍاألىٍصًفيىاءٍ األكؿ: 
 اىٍلعىاًبًدينى ٍاألىٍكلًيىاءٍ الياين: 

 
ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  َِْ كابلصًَّفيًٌ كىاٍلكىمىاؿٍ  * كا١بماؿٍ كابلوجيًو  ِ

فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا 
يف الوزنوالتقفية، يعِب الصوت "ٍؿ" 

 فصيلتْب. كترتب الوزف متساك.
                                                           

 .ْْعبد الرٞبن. ا١بوىر ا٤بكنوف يف صدؼ اليالثة الفنوف،  ٖٗ
 .َّّأٞبد ا٥بامشي. جواىر البالغة يف ا٤بعاين كالبيانوالبديع،  ٗٗ
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 كابلوجيًو كا١بماؿٍ األكؿ: 
 كابلصًَّفيًٌ كىاٍلكىمىاؿٍ الياين: 

كٕبقًٌ   * أمرىان أىٍصًلحٍ ابٍلمصطفى ربػَّنىا  ّ
ٍربػىنىا  ٍكًشفٍ اٍلميٍرتىضىى ا   كى

ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  َِٔ
فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 

يف فصيلتْب. كالتقفية، يعِب الصوت "ان" 
 كترتب الوزف متساك.

 أمرىانأىٍصًلٍح  ابٍلمصطفىاألكؿ: 
 كىٍربػىنىا  اٍكًشفٍ اٍلميٍرتىضىى الياين: 

 
ٍلىنىاكبًصٍدًؽ  ْ الكىاًظًم كٕبقًٌ  * الصَّاًدًؽ اٍٝبىٍع مشى

 اٍرفىٍع قىٍدرىانى 
ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  َِٔ

فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 
فصيلتْب. يف كالتقفية، يعِب الصوت "ان" 

 كترتب الوزف متساك.
ٍلىنىااألكؿ:   الصَّاًدًؽ اٍٝبىٍع مشى
 الكىاًظًم اٍرفىٍع قىٍدرىانى  الياين:

 
ٍلىهيمٍ  ٓ ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  َِٗ ايربًٌ فػىٌرًٍؽ ٝبىٍعىهيمٍ  * ايربًٌ شىتًٌٍت مشى

فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 
ـٍ" كالتقفية، يعِب الصو  يف فصيلتْب. ت "
 كترتب الوزف متساك.

ٍلىهيمٍ األكؿ:   ايربًٌ شىتًٌٍت مشى
 ايربًٌ فػىٌرًٍؽ ٝبىٍعىهيمٍ الياين: 

ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  َُِ كمفَبو ككىاًذبً  * ميٍعتىد كىغىاًصبً من  ٔ
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فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 
فصيلتْب. يف كالتقفية، يعِب الصوت "ًب" 

 كترتب الوزف متساك.
 ميٍعتىد كىغىاًصبً من األكؿ: 
 كمفَبو ككىاًذبً الياين: 

 
من  أستغفري هللا *  اٍلبػىرىاايى رىبَّ  أستغفري هللا ٕ

 ا٣بطاايى 
ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  ُِٕ

فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 
كترتب يف فصيلتْب. كالتقفية، يعِب "اي" 

 الوزف متساك.
 اٍلبػىرىاايى رىبَّ  أستغفري هللااألكؿ: 
 ا٣بطاايى من  أستغفري هللاالياين: 

 
ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  ِِٓ اي أرحمى الرٌاٞبْبٍ   * اي أرحمى الرٌاٞبْبٍ  ٖ

فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 
يف فصيلتْب. كالتقفية، يعِب الصوت "ٍف" 

 كترتب الوزف متساك.
 اي أرحمى الرٌاٞبْبٍ األكؿ: 
 اي أرحمى الرٌاٞبْبٍ الياين: 

ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  ِِٓ ايربػَّنىا اي رحيمٍ  * ايربنا ايكرًنٍ  ٗ
فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 

ـٍ"  يف فصيلتْب. كالتقفية، يعِب الصوت "
 كترتب الوزف متساك.
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 ايربنا ايكرًنٍ األكؿ: 
 ايربػَّنىا اي رحيمٍ الياين: 

 
ـٍ ييزيح   َُ ـٍ يػىٍقهىري   * كلَّ ا٢برا ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  ِِٔ كيلَّ الطَّغىا

فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 
ـٍ"  يف فصيلتْب. كالتقفية، يعِب الصوت "

 كترتب الوزف متساك.
 كلَّ ا٢براـٍ   األكؿ:
ـٍ الياين:   كيلَّ الطَّغىا

 
ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  ِِٕ لكٌل العيوبٍ كاسَبي  * لكلًٌ الذُّنيوبٍ كاغفر  ُُ

فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 
يف فصيلتْب. كالتقفية، يعِب الصوت "ٍب" 

 كترتب الوزف متساك.
 لكلًٌ الذُّنيوبٍ  األكؿ:
 لكٌل العيوبٍ  الياين:

ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  ِِٗ السَّادىًة الصٍَّفوىةٍ  * اىٍلقىادىةي اٍلقيٍدكىةٍ  ُِ
فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 

يف فصيلتْب. كالتقفية، يعِب الصوت "ٍة" 
 كترتب الوزف متساك.

 اىٍلقىادىةي اٍلقيٍدكىةٍ  األكؿ:
 السَّادىًة الصٍَّفوىةٍ  الياين:
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ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  ُِّ وي طىائًرٍ * كقػىٍلبي وي حىائًٍر ألنٌ  ُّ
فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 

يف فصيلتْب. كالتقفية، يعِب الصوت "ٍر" 
 كترتب الوزف متساك.

 وي حىائًرٍ ألنٌ  األكؿ:
 وي طىائًرٍ كقػىٍلبي  الياين:

ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  ُِّ لنَّاًصرٍ كا٤برتضى ا  * كا٤بصطفى الطَّاًىرٍ  ُْ
فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 

يف فصيلتْب. كالتقفية، يعِب الصوت "ٍر" 
 كترتب الوزف متساك.

 كا٤بصطفى الطَّاًىرٍ  األكؿ:
 كا٤برتضى النَّاًصرٍ  الياين:

أىلى القلوًب ك  * أىلى اٍلعيقيٍوًؿ السَّاًلمىةٍ اي  ُٓ
 العا٤بةٍ 

ىذه الكلمات السجع ا٤برٌصع ألف اتفقتا  ُِّ
فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب كأكيرىا الوزف 

يف فصيلتْب. كالتقفية، يعِب الصوت "ٍة" 
 كترتب الوزف متساك.

 اي أىلى اٍلعيقيٍوًؿ السَّاًلمىةٍ  األكؿ:
 ك أىلى القلوًب العا٤بةٍ  الياين:
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 السجع ادلتوازي ( ج

 ََُفادر * كسرر مرفوع يف الذكركما سوء ا٤بتوازم 
 

 البيان الصفحة اللفظ الرقم
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  َُِ ميٍقتىًدرو كىقىاًىرً   * ابسًم إلوو قاًدرً  ُ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
يعِب الصوت "ًر" يف الفاصلة األكىل: 

، كالصوت " ًر" يف الفاصلة اليانية: قادر
ككانت الفاصلتاف متساكيتْب يف . قاىر

 الوزف فاًعله.
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  َِِ كالٌشيًخ عىٍبًد اٍلقىاًدرً   *  من ماضيٌو كغاًبرً  ِ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
يعِب الصوت "ًر" يف الفاصلة األكىل: 

، كالصوت " ًر" يف الفاصلة اليانية: غابر
الفاصلتاف متساكيتْب يف . ككانت قادر

 الوزف فاًعله.
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  َِْ يف كلًٌ حىاؿو شىاًكرً   * كالعىٍيدىريٍكًس الذَّاكرً  ّ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
يعِب الصوت "ًر" يف الفاصلة األكىل: 

، كالصوت " ًر" يف الفاصلة اليانية: ذاكر
لتاف متساكيتْب يف . ككانت الفاصشاكر

 الوزف فاًعله.

                                                           
 .ُّّأٞبد ا٥بامشي. جواىر البالغة يف ا٤بعاين كالبياف البديع،  ََُ
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ٍيًخ ا١ٍبيٍفرًمٍ  ْ ٍل لنا ابلييٍسرً  * ًبًسرًٌ شى ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  َِٓ عجًٌ
اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ًر" يف الفاصلة األكىل:

، كالصوت "ًر" يف الفاصلة ا١ٍبيٍفرًمٍ 
الفاصلتاف . ككانت لييٍسرً اليانية: ا

 متساكيتْب يف الوزف فػيٍعله.
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  َِٓ كخيصَّ سيًٌديان ٍاإًلمىاـٍ  * كًعتػٍرىًة البىارًٌ اٍلًكرىاـٍ  ٓ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
ـٍ" يف الفاصلة األكىل:   يعِب الصوت "

" يف الفاصلة اليانية: كراـ ، كالصوت " ـً
نت الفاصلتاف متساكيتْب يف . ككاإماـ

.  الوزف ًفعاؿه
ـٍ  * كابلعيميٍوًدمًٌ ٍاإًلمىاـٍ  ٔ ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  َِٓ كأكالًدًه الغيرًٌ اٍلًكرىا

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
ـٍ" يف الفاصلة األكىل:  يعِب الصوت "

ـٍ" يف الفاصلة اليانية:  إماـ ، كالصوت " 
كانت الفاصلتاف متساكيتْب يف . ك كراـ

 الوزف ًفعاؿ.
بىا ٕ ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  َِٔ كالعىلىًومًٌ مىٍشرىابى   * اىلشَّاًفًعي مىٍذىى

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
يعِب الصوت "ابى" يف الفاصلة األكىل: 

بىا ، كالصوت " ابى" يف الفاصلة مىٍذىى
ككانت الفاصلتاف  .مىٍشرىابى اليانية: 
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 متساكيتْب يف الوزف مىٍفعىله.
ذم حىلَّ قػيٍربي  * شىٍيخي الشُّيػيٍوًخ ا١بٍىاًمعً  ٖ

 ا١بٍىاًمعً 
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  َِٔ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
يعِب الصوت "ًع" يف الفاصلة األكىل: 

، كالصوت " ًع" يف الفاصلة ا١بٍىاًمعً 
، ككانت الفاصلتاف ا١بٍىاًمعً اليانية: 

 متساكيتْب يف الوزف فاًعل.
كلًٌ مىاًكرً  ٗ ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  َُِ كخائنو كغاًدرً  * كشر ٌ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت " ًر" يف الفاصلة األكىل:

 يف الفاصلة اليانية: ، كالصوت "ًر"ماًكرً 
ككانت الفاصلتاف متساكيتْب يف  ، غاًدرً 

 الوزف فاًعل.
ٍر لىنىا أيميٍورىانى  َُ ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  َُِ كاشرٍح لنا صيديٍكرىان*  يسًٌ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت " ان" يف الفاصلة األكىل:

، كالصوت "ان" يف الفاصلة اليانية: أيميٍورىانى 
ككانت الفاصلتاف متساكيتْب  ، صيديٍكرىان

.  يف الوزف فػيعيوؿه
ـٍ  * مثٌ الٌصالة كالٌسالـٍ  ُُ ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ُُِ على الٌنيبٌٍ خًّب اأٍلىانى

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
ـٍ" يف الفاصلة األكىل:  يعِب الصوت "

ـٍ" يف الفاصلة السالـٍ  ، كالصوت " 
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ـٍ اليانية:  ، ككانت الفاصلتاف األىانى
 متساكيتْب يف الوزف فىعاىؿه 

نىا ُِ نىا * ايتػىوَّاٍب تيٍب عىلىيػٍ ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ُِٕ كاٍرٞبىٍنىا كىاٍنظيٍر إًلىيػٍ
اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 

 الفاصلة األكىل:يعِب الصوت "ان" يف 
نىا ، كالصوت " ان" يف الفاصلة تيٍب عىلىيػٍ
نىااليانية:  ، ككانت الفاصلتاف اٍنظيٍر إًلىيػٍ

 متساكيتْب يف الوزف ايفػٍعيٍل.
فٍ  ُّ ًمٍن  * جيٍد ٥بذا ااًلٍنسىاٍف عىٍبد سوء خىٍزايى

 ذينػيٍوًبٍو كىٍحالىٍف خىاًئٍف أىنٍَّك غىٍضبىافٍ 
ا٤بتوازم ألف ىذه الكلمات السجع  ُِٖ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ٍف" يف الفاصلة األكىل:

فٍ  ، كالصوت " ٍف" يف الفاصلة خىٍزايى
، ككانت الفاصلتاف غىٍضبىافٍ  اليانية:

 متساكيتْب يف الوزف فػىٍعالفي.
الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف ىذه  َِِ ٕبىٍري نػيٍوريٍه طىاًفحٍ  * اًب٢بٍىسىٍن ًبٍن صىاًلحٍ  ُْ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ٍح" يف الفاصلة األكىل:

، كالصوت " ٍح" يف الفاصلة صىاًلحٍ 
، ككانت الفاصلتاف طىاًفحٍ اليانية: 

 متساكيتْب يف الوزف فىاًعله.
 * ايربًٌ اي عاملى ا٢ٍباٍؿ إليكى كجٍَّهتي ٍاآلماؿٍ  ُٓ

 فاٍمنيٍن علينىا اًبإلقبىاٍؿ ككيٍن لنا كىاٍصًلًح اٍلبىاؿٍ 
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِِ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ٍؿ" يف الفاصلة األكىل:
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، كالصوت " ٍؿ" يف أمل ٝبن ٍاآلماؿٍ 
، ككانت الفاصلتاف اٍلبىاؿٍ  الفاصلة اليانية:
 الوزف فػىعىله.متساكيتْب يف 

ٍوبىةٍ  * كىاٍمنيٍن عىلىٍيًو بًتػىٍوبىةٍ  ُٔ ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِْ تػىٍغًسٍلوي ًمٍن كيلًٌ حى
اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ٍة" يف الفاصلة األكىل:

 ، كالصوت "ٍة" يف الفاصلة اليانية:تػىٍوبىةٍ 
ٍوبىةٍ  الفاصلتاف متساكيتْب يف ، ككانت حى

 الوزف فػىٍعلىةه.
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِْ اًبٍلكىمىاؿً اىٍلمينػٍفىرًٍد   * فأنتى مىٍوىلى اٍلمىوىايل  ُٕ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ًؿ" يف الفاصلة األكىل:

، كالصوت "ًؿ" يف الفاصلة اٍلمىوىايل 
، ككانت الفاصلتاف اٍلكىمىاؿً  اليانية:

.  متساكيتْب يف الوزف فىعاؿه
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِٔ كايل يقيمي ا٢بيديكدٍ  * سالىٍك ٔباه ا١بٍيديكدٍ  ُٖ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ٍد" يف الفاصلة األكىل:

، كالصوت "ٍد" يف الفاصلة ١بٍيديكدٍ ا
، ككانت الفاصلتاف ٢بيديكدٍ ا اليانية:

.  متساكيتْب يف الوزف فيعوؿه
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِٕ يف زيٍمرًة الٌسابقْبٍ  *  نػيبػٍعىٍث ًمنى اآلمنْبٍ  ُٗ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
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 يعِب الصوت "ٍف" يف الفاصلة األكىل:
 ، كالصوت "ٍف" يف الفاصلةاآلمنْبٍ 
، ككانت الفاصلتاف الٌسابقْبٍ  اليانية:

 متساكيتْب يف الوزف فاًعلوف.
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِٕ جيٍد ربٌنا ابلقىبيوؿٍ  * ٔباه طو الرسوؿٍ  َِ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ٍؿ" يف الفاصلة األكىل:

 كالصوت "ٍؿ" يف الفاصلة اليانية: الرسوؿٍ 
، ككانت الفاصلتاف متساكيتْب يف القىبيوؿٍ 

 الوزف فىعوؿه 
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِٕ ككلُّ فعًلٍك ٝبيلٍ  * عطاؾ ريب جزيلٍ  ُِ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ٍؿ" يف الفاصلة األكىل:

 كالصوت "ٍؿ" يف الفاصلة اليانية: جزيلٍ 
، ككانت الفاصلتاف متساكيتْب يف ٝبيلٍ 

 الوزف فىعيله.
ـٍ  شفيعً  على   * مثٌ الٌصالة كالٌسالـٍ  ِِ ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِٖ اأٍلىانى

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
ـٍ" يف الفاصلة األكىل:  يعِب الصوت "

ـٍ" يف الفاصلة ، كالصالسالـٍ  وت "
ـٍ اليانية:  ، ككانت الفاصلتاف األىانى

.  متساكيتْب يف الوزف فىعاىؿه
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِٖ عسى لنا نىٍظرىةٍ  * مشارخى ا٢ٍبضرةٍ  ِّ
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اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ٍة" يف الفاصلة األكىل:

، كالصوت "ٍة" يف الفاصلة ا٢ٍبضرةٍ 
، ككانت الفاصلتاف نىٍظرىةٍ اليانية: 

 متساكيتْب يف الوزف فػىٍعلةه.
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِٖ ييٍصًلٍح لىنىا اٍلعىاًجلٍ   * بفضًلًو الشَّاًملٍ  ِْ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ٍؿ" يف الفاصلة األكىل:

، كالصوت "ٍؿ" يف الفاصلة لٍ الشَّامً 
، ككانت الفاصلتاف اٍلعىاًجلٍ  اليانية:

 متساكيتْب يف الوزف فىاًعله.
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم  ِِٖ من الشريًف الضَّحمٍ  * كبعد جاء الٌنظمٍ  ِٓ

ألف اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف 
ـٍ" يف الفاصلة  كالتقفية، يعِب الصوت "

ـٍ" يف الفاصلة ، الٌنظمٍ  األكىل: كالصوت "
، ككانت الفاصلتاف الضَّحمٍ  اليانية:

 متساكيتْب يف الوزف فػىٍعله.
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِٗ أىٍعًِبٍ رىًفٍيعى اٍلقىدرٍ  * ًمٍيًل ٍاإًلمىاـً اٍلفىخرٍ  ِٔ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ٍر" يف الفاصلة األكىل:

 ، كالصوت "ٍر" يف الفاصلة اليانية:لفىخرٍ اٍ 
، ككانت الفاصلتاف متساكيتْب يف اٍلقىدرٍ 

 .الوزف فػىٍعله 
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ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِٗ ىو حىٍتفه للظٌاملًٍ  * بػيٍو بىكىر ًبٍن سىاملًٍ  ِٕ
اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
ـٍ" يف الفاصلة األكىل:  يعِب الصوت "

ـٍ" يف الفاصلة اليانية:سىاملًٍ   ، كالصوت "
، ككانت الفاصلتاف متساكيتْب يف لظٌاملًٍ ل

 الوزف فىاًعله.
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِٗ ًإٍف كاف بو كىاًثقٍ  * كيػيٍنًجيى اٍلغىارًؽٍ  ِٖ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ٍؽ" يف الفاصلة األكىل:

، كالصوت "ٍؽ" يف الفاصلة ارًؽٍ اٍلغى 
، ككانت الفاصلتاف كىاًثقٍ  اليانية:

 متساكيتْب يف الوزف فىاًعله.
دٍ  * لىمَّا قػىرىأٍهي اٍلعىبدٍ  ِٗ ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِٗ فىاحى الشَّذىل ًمٍن ٪بى

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 األكىل:يعِب الصوت "ٍد" يف الفاصلة 

 ، كالصوت "ٍد" يف الفاصلة اليانية:اٍلعىبدٍ 
دٍ  ، ككانت الفاصلتاف متساكيتْب يف ٪بى

 الوزف فػىٍعله.
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ُِّ كبصدًؽ نيٍَّة جازًمىةٍ  * قيوميٍوا هبمٍَّة عازمةٍ  َّ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 األكىل:يعِب الصوت "ٍة" يف الفاصلة 

 ، كالصوت "ٍة" يف الفاصلة اليانية:عازمةٍ 
، ككانت الفاصلتاف متساكيتْب يف جازًمىةٍ 
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 الوزف فىاًعلة.

 
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِّ دنياؾ ما ىي للمىقىٍر * كإ٭با ىي للمىمىرٍ  ُّ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يعِب الصوت "ٍر" يف الفاصلة األكىل:

، كالصوت "ٍر" يف للمقر أصلو مىٍقرىره 
، ككانت للممر أصلو ٩بىٍرىره  الفاصلة اليانية:

 . الفاصلتاف متساكيتْب يف الوزف مىٍفعىله 
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِّ كلّّ لو منو نصيبٍ    * فا٤بوتي آتو عىٍن قىريبٍ  ِّ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 " يف الفاصلة األكىل:يعِب الصوت "بٍ 

، كالصوت "ٍب" يف الفاصلة قىريبٍ 
، ككانت الفاصلتاف نصيبٍ  اليانية:

 متساكيتْب يف الوزف فىًعيله.
ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِِّ ككسبػينىا كلٍُّو زىلىلٍ   * اي رٌب ما معُب عىمىلٍ  ّّ

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يف الفاصلة األكىل:يعِب الصوت "ٍؿ" 

 ، كالصوت "ٍؿ" يف الفاصلة اليانية:عىمىلٍ 
، ككانت الفاصلتاف متساكيتْب يف زىلىلٍ 

 الوزف فػىعىله.
ةٍ  ّْ ىذه الكلمات السجع ا٤بتوازم ألف  ِّّ ايٍمنيٍن ٕبسًن ا٣ٍباٛبةٍ  * ًٔبىاًه كىاًلٍد فىاًطمى

اتفقتا فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية، 
 يف الفاصلة األكىل: يعِب الصوت "ٍة"
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ةٍ  ، كالصوت "ٍؿ" يف الفاصلة فىاًطمى
، ككانت الفاصلتاف ا٣ٍباٛبةٍ  اليانية:

 متساكيتْب يف الوزف فىاًعلةه.
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 الفصل الرابع
 االختتام

 
 اخلالصة - أ

هللا بن  دالسجع يف حضرة ابسوداف للشيخ عببعد أف قامت الباحية بتحليل 
منها بعض   تظهر  ،علم البديع من خالؿ عبد هللا بن عبد الرٞبن ابسوداف أٞبد بن
 كىي: ،النتائج

( بيتا. ّٕٓىي ثالث مائة كٟبسة كسبعوف ) يف حضرة ابسودافاألبيات 
للشيخ عبد هللا بن أٞبد بن عبد األبيات الٍب ٙبتوم على السجع يف حضرة ابسوداف ك 

 كثالثوفستة مائة ك فيها ىي  عدد األلفاظعلى حسب  ابسوداف هللا بن عبد الرٞبن
كعشرين  ستةٰبتوم السجع القصّب على كالقصّب منها أقل من الطويل. بيتا.  (ُّٔ)
 (.َُُأما السجع الطويل ٰبتوم على مائة كعشرة بيتا ) ،( بيتأِ)

السجع ا٤بطرؼ كالسجع اليالثي، من الٍب ٙبتوم على أنواع السجع  أللفاظكا
يف حضرة ابسوداف للشيخ عبد هللا بن أٞبد بن عبد هللا بن  ا٤بتوازما٤برصع كالسجع 

على السجع ا٤بطرؼ ( بيتا. ٰبتوم ُُٕعشر ) سبعةعبد الرٞبن ابسوداف ىي مائة ك 
السجع (. أما ُٓا٤برصع على ٟبسة عشر ) السجع(. ك ٰبتوم ٖٜٔبانية كستْب )

 (.ّْعلى أربعة ك ثالثْب )ٰبتوم ا٤بتوازم 
 
 
 
 
 
 



ٔٗ 
 

 احاتاالقرت  - ب
مل يكن كامال يف مضمونو أك كتابتو. لذلك رفت الباحية أف ىذا البحث العلمي ع

كأرجو إىل ٝبيع القارئْب  ،ٰبتاج ىذا البحث العلمي إىل االقَباحات كالنقدات لتكميلو
من قسم اللغة العربية  ،كا٤بتعلمْب أف يواصلوا ىذه ا٤بعلومات اللغوية يف الزمن ا٢باضر

لكي يكوف انفعا كيستطيع ىذا البحث العلمي  ،ة سنة كمرحلة كانتكأدهبا خاصة يف أي
أف يكوف كسيلة لبناء ا٢بضارة كاليقافة اإلسالمية خاصة لدقة معرفة اللغة يف ىذه ا١بامعة 

 احملبوبة.
ترجو الباحية إىل هللا تعاىل أف ٯبعل ىذا البحث التكميلي انفعا للباحية  ،كأخّبا

العربية كدراستها ك كذلك الدراسة ككذلك الطالب كاإلخواف ا٤بسلمْب يف فهم اللغة 
ة.البالغ كالبحث التايل ا٤بتعلق ابلسجع ٤بن ٰبب تعٌلم علـو
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 قائمة ادلالحق
 حضرة ابسودان

 بن عبد هللا ين عبد الرمحن ابسودان للشيخ عبد هللا بن أمحد
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
كالصالة كالسالـ على سيد ا٤برسلْب سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو ا٢بمد هلل رب العا٤بْب 

 ْبػأٝبع
أما بعد: فهذه حضرة عظيمة النفع الفائدة ٦برٌبة  ١بلب ا٤بنافع كدفع الكرب يكوف 

 كما تيسر من الإلو إال هللا. ،يسك االبتداء فيها بعد قراءة الفاٙبة 
 كبعدىا تقوؿ: 

 
 Xٖ  الإله إال هللا ال معبوَد إال هللا

 Xّ  الإلو إال هللا ال مقصودى إال هللا

 Xّ  الإلو إال هللا ال مشهودى إال هللا

 Xّهللا  الإلو إال  ال موجودى إال هللا

 كرر ذلك ثالث مرات( يxٕالسماء )اي هللا اللهم ايكايف البالء غكفنا البالء قبل نزكلو من 
*** 

 اي لطيفاً ملْ يَزلْ  اُْلُطْف بَِنا فيما نـََزلْ 
 كى لطيفه مٍل تزىؿٍ إًنٌ  ايٍلطيٍف بًنىا كىاٍلميٍسًلًمْبٍ 

 ابسًم إلوو قاًدرً  ميٍقتىًدرو كىقىاًىرً 

 لكيلًٌ غاكو غاًدر من العيتىاًة الظٌاًلًمْبٍ 

 ابغو مارًدً  ككيلًٌ  كفاجرو ميعىانًدً 

 ككيلًٌ طاغو حاسدً  من البػيغىاًة ا٤بفسدينٍ 

 بًو بًو نىٍستػىٍنًصري  بو بو نػىٍقتىًدري 



 

 بسيفو بىٍطشو نػىٍقهىري  أعدائػىنىا اٍلميعىاًنًدينٍ 

ا ا كداًئمنا ميؤىبَّدى  كا٢بمدي دىٍأابن سىٍرمىدى

 كليسى ٰبيٍصىى عىدىدىا هلل ربًٌ العا٤بْبٍ 

 سيٍبحىافى مىٍن عىزَّ كىجىلٍ  كىاٍلوىجىلٍ بػىرىئى اأٍلىمىافى 

 قىضىى ًلكيلٌو اٍبألجىلٍ  ًمٍن سىائًًر ا٣بٍىٍلًق أىٍٝبىًعْبٍ 

 نسئلك رفعى اٍلوىابى  كٍاألىذىاايى كاٍلبىالى 

تػىلىى ككىٍيًد كيلًٌ الظَّاًلًمْبٍ   كشىرًٌ كيلًٌ ميبػٍ

 بًسرًٌ طو ٍاجملتىب عىالى عىلىى السٍَّبًع اٍلعيالى 

 كاآلٍؿ أرابًب العىبىا ٍاجملاىدينٍ  كصىٍحًبو

 كالتابعْب ٍاألىٍصًفيىاءٍ  اىٍلعىاًبًدينى ٍاألىٍكلًيىاءٍ 

 الزاىدين األىٍتًقيىاءٍ  اىٍلميٍصًلًحٍْبى اٍلميٍحًسًنْبٍ 

 من ماضيٌو كغاًبرً  كالٌشيًخ عىٍبًد اٍلقىاًدرً 

 مىٍن خيصَّ ابلٌسرائرً  ٍْبى الًعبىاًد الصَّا٢ًبْبٍ بػى 

 مثٌ الفقيوي جدُّانى  كىبىًنٍيًو ذيٍخػػريانى 

 عىٍلوًيػُّنىا عىًليُّػنىا كاٍلقيطيٍب سىقَّاؼه مىًكْبٍ 

 كىاًببًٍنًو اٍلميٍحضىارً  النًَّدٍب ًذٍم ٍاألىٍسرىارً 

 حىاًمى ا٢بًٍمىى كىا١بٍىارً  الغوث حىٍتفي الظَّاًلًمْبٍ 

 اىٍلعىٍيدىريٍكسى فىٍخريانى  كشيخينا حىدَّاديانى 

ًئًذينٍ  ذي الالَّ  ىيٍو غىٍوثػينىا ىيٍو كىنػٍزيانى  كىو مىالى

ـٍ  ا ـٍ  ًبٍن سامًل اٍلعىٍضًب ٍا٢بيسى ا  كالٌشيٍخ أىبػيٍو بىٍكًر ٍا٥ًبمى

بػٍره أىًمْبٍ  ـٍ  كالعىدىين حى  كىبًبىًنيٍو غىٍوًث ٍاألىانى

 كاٍبًن زىٍيًن أىٍٞبىدً  ىو نوري كيلًٌ ميٍهتىًدمٍ 

 كجىٍعفىرو ًذٍم الرَّشىدً  اٍلعىارًًفْبٍ سيٍلطىاٍف كيلًٌ 

 ًبًذم اٍليىًقٍْبً اٍلعىطَّاسٍ  أىيب ا٢بٍيسىٍْبً النًٌبػٍرىاسٍ 

رىاسٍ  الغىوٍث كىٍوف أٝبعْبٍ  فىٍة ابى  كاب٣بٍىًليػٍ



 

 كابلشُّجىاًع عيٍمدىيتٍ  غىٍوًثٍي ًغيىاًثٍي عيدَّيت 

 ًشدَّيت كميٍنًقًذٍم ًمٍن  البىاٍر كىٍهفي اٍلقىاًصًدينٍ 

 كابلوجيًو كا١بماؿٍ  كابلصًَّفيًٌ كىاٍلكىمىاؿٍ 

 كمىٍن ٥بم بو اتًٌصىاؿٍ  ًمٍن أىًل حضرٍة أٝبعْبٍ 

ًجلً   ًحلً بشيًخنا ا٢بٍيالى  مىٍن حىلَّ يفٍ جىالى

ٍر ًغيىاًث ٍاآلًملً  الباٍر قيٍطبي اٍلكىاًمًلْبٍ   عيمى

 كالعىٍيدىريٍكًس الذَّاكرً  يف كلًٌ حىاؿو شىاًكرً 

 كمستقيمو صابرً  حاًكٍم ًخصىاًؿ اٍلميٍهتىًدينٍ 

 كابن ٠بىٍيًط اٍلميٍشتػىهىرٍ  القيٍطبي سٌيديان عيمىرٍ 

 مثٌ الصًَّفي ٕبىٍري الدُّرىرٍ  قيٍطبي الدُّعىاًة النَّاًصًحْبٍ 

 بًسرًٌ حىاًمٍد ًبٍن عيمىرٍ  كاٍبًن ا٢بٍىسىٍن ذىاؾى ٍاألىبػىرٍ 

 ًإذىا ييٍدعىى حىضىرٍ كمىٍن  ًلمىٍن يػينىاًدٍيًو ييًعْبٍ 

فٍ  جىٍلحىبىافٍ  نػيٍوريٍه ألىًل هللًا ابى  كابلوىيل ابى

 أىٍصًلٍح ًٔبىاًىٍو كيلَّ شىافٍ  كىىٍب لنا حيٍسنى اٍليقْبٍ 

 ٗبىٍن ىذا اٍلعىٍرًض حىلٍ  الشَّيًخ سيًًٌدان ٍاألىجىلٍ 

ٍر لىنىا كيلَّ ٍاألىمىلٍ  كاٍلطيٍف بنا كا٤بسلمْبٍ   يسًٌ

ٍل لنا   ًبًسرًٌ شىٍيًخ ا١بٍيٍفرًمٍ  ابلييٍسرً عجًٌ

 كالفىٍتًح مثيَّ النٍَّصرً  آمْب ربَّ العا٤بْبٍ 

ـٍ  ـٍ  كخيصَّ سيًٌديان ٍاإًلمىا رىًة البىارًٌ اٍلًكرىا  كًعتػٍ

ـٍ  كاىلي اٍلميخىرٍَّج أٝبعْبٍ   عىٍبدي هللًا العىايل ا٤بقىا

 ككلُّ مىٍن يف قيٍطرانى  من كيلًٌ بػىرٌو ٧بيًٍسنىا

ؼو لىنىا نىٍسًل ٍا٢بىسىٍن مىعى ٍا٢بيسىْبٍ   كسائًٍر أىٍسالى

ـٍ  ـٍ  كأكالًدًه الغيرًٌ اٍلًكرىا  كابلعيميٍوًدمًٌ ٍاإًلمىا

ٍكـو مىًكْبٍ  ـٍ  من كلًٌ قػىٍيدي  ٩بٍَّن حىوىل ذاؾ اٍلمىقىا

 ذم حضرًة اٍلقوـً اللُّييوثٍ  ككعديىا يوـي اليػُّليوثٍ 



 

ىغيوثٍ هبا  ًمٍن ًحٍْبى َنىٍيت قاصدينٍ 
 انٍػتػىفىٍت عىنَّا ا٤ب

 الشٍَّيًخ ًذم حىازى اٍلعيالى  كاراتٍح فيها كاٍعتىالى 

 مىٍرسيٍوميوي بػىٍْبى اٍلمىالى  يف الوقًت شىٍيخي اٍلعارفْبٍ 

 اىلشَّاًفًعي مىٍذىىبىا كالعىلىًومًٌ مىٍشرىابى 

 كىو اٌلذم ييٍدعىى بًبىا سىٍودىاٍف بػىٍْبى اٍلعا٤بْبٍ 

 عىٍْبي اٍلًعنىايىٍة ذيك الًفطىنٍ  كيؤيٍكسىاًت ا٤بًنىنٍ سىاًقٍي  

ًج الطَّالًًبْبٍ   أىٍحيىا الطَّرًيٍػقىٍة كالسُّنىنٍ  فىاًتٍح كىاتى

 شىٍيخي الشُّيػيٍوًخ ا١بٍىاًمعٍ  ذم حىلَّ قػيٍربي ا١بٍىاًمعٍ 

سىاًمعٍ  الطٍف بنا كا٤بسلمْبٍ   سىالىٍك بًًو ايى

  

ْل لنا مطلوبَنا  هللا هللا هللا حسُبنا ربَـَّنا َعجِّ

ٍربػىنىا  ربػَّنىا ابٍلمصطفى أىٍصًلٍح أمرىان كٕبقًٌ اٍلميٍرتىضىى اٍكًشٍف كى

 كأبسراًر اٍلبػىتػيٍوًؿ اٍلطيٍف بًنىا كٕبقًٌ ا٢بٍىسىنػىٍْبً كيٍن لىنىا

 كًبزىٍيًن العابدٍينى اغفٍر لىنىا كٕبقًٌ اٍلبىاًقًر أىٛبًٍٍم نػيٍورىانى 

ٍلىنىا اٍرفىٍع قىٍدرىانى كٕبقًٌ الكىاًظًم   كبًصٍدًؽ الصَّاًدًؽ اٍٝبىٍع مشى

ٍل لىنىا  كأبنواًر اٍلعيرىٍيًضي اٍىًدانى  كٗبعركًؼ ا١ٍبماًؿ ٝبىًٌ

 كٕبقًٌ البػىرًٌ ًعٍيسىى فىاٍشًفنىا كابًٍنًو أىٍٞبىٍد سىهًٌٍل صىٍعبػىنىا

نىا كًبعىلىًومٌو فىكىمًٌٍل سىٍعدىانى   كأبٍكصاًؼ عيبػىٍيدو ٪بىًٌ

اًؿ ا٠ٍبىٍع لىنىا كًبعىلىًومٌو كىعىًليٌو ذيٍخرانى   كأبلطاًؼ ا١بٍىمى

طنا كذا عىلىًومٌو كىعىًليٌو أىٍصلينىا  كٗبىٍن شىرَّؼى ًمٍرابى

 كأبايًت اٍلفقيًو اٍلغىٍوًث ايى  غىٍوثػىنىا ىىيَّا لىنىا ىىيَّا لىنىا

نىا  عىًليٌو كببًنٍيًو عىٍلًومٌو كى  كًشهىاًب الدًٌٍيًن اًبلكلًٌ اٞبًٍ

 كبعٍبًد هللا ايابعلومٍ  كعلى ًصٍنوًًه اٍلغىٍوًث اٍكًفنىا

 كٝباًؿ الٌديًن كالشٍَّيًخ ابًٍنوً  غىٍوثًنىا السَّقَّاٍؼ يفٍ كيلًٌ عىنىا

ٍل نىٍصرىانى   كابًنًو السٍَّكرىاٍف كاٍلميٍخضىاٍر كىاٍلػ ًإٍخوىًة اٍلبىاًقٍْب عىجًٌ



 

 كٕبقًٌ العيدىريٍكًس القيٍطًب كىاٍلػ شىرَّانى فىٍخًر نًٍعمى اٍلغىٍوثي فىاٍدفىٍع 

 كبشيخينا عىًليٌو كابًٍنوً  كًشهىاًب الدًٌٍيًن ٛبىًٌٍم قىٍصدىانى 

نىاًت فىاٍىًزـٍ خىٍصمىنىا  كبًسرًٌ اٍلفىٍخًر كاٍلغىٍوًث اٌلذمٍ  حىلَّ يفٍ ًعيػٍ

اانى كىاٍبًقنىا  مثيَّ كابًٍنًو ا٢بامًد كا٤بخضاٍر  ا٢بٍيسىٍْب أىٍىًلٍك ًعدى

 كالفقيًو ا٢بىرٍبً كالٌشيًخ اٌلذمٍ  حىلَّ يف مىكَّةى سىهًٌٍل صىٍعبػىنىا

 كٝباًؿ الدًٌيٍن جىدًٌٍم كىابًٍنًو اٍلػ عىٍيدىريٍكًس ا٢بىبػٍري فىاٍنصيٍر جيٍندىانى 

 كبشىٍيًخٍي كىًإمىاًمٍي كىاًلًدمٍ  قيٍدكىًة الدًٌٍيًن كىًمٍصبىاًح الدُّانى 

 رىبػَّنىا فىانٍػفىٍع هبم ايربػَّنىا كىعىنىا كاٍكًفنىا كيلَّ ميًهمٌو 

ٍل هبم مطلوبػىنىا كاٍكًشًف ا٢بٍىاًؿ اٌلذم حىلَّ بًنىا  رىبػَّنىا عجًٌ

 ساديت إيٌن بكم جىاره لىكيمٍ  ما أخاؼي قىٍط ضىٍيمنا أىٍككىانى 

نػٍزى اٍلًغنىا  سيٍدُتيي النَّاسي فىمىٍن ذىا ًميٍػليكيمٍ  اي أىعىزَّ النَّاًس ايى كى

يػٍرى مىٍن حاىزى اٍلمىيىاين كىاليػَّنىا ٍد ايى  خى  أىنٍػتيمي اأٍلىٍقطىاٍب كىٍاألىٍكاتى

 فإىل مىٍن غىيػٍريكيٍم اي ساديتٍ  اىٍلتىًجي ًإٍف حىافى خىٍطبه أىٍكدىانى 

 ليس يل مىٍلجىا ًسوىاكيٍم فىاٍدرًكيٍوا ىٌيا ىٌيا ىٌيا ىٌيا ىا ىينىا

ليٍوا يل غىارىةٍ  اٍلمينىاييٍدرًؾي اٍلعىٍبدي هًبىا أىٍقصىى   ىىيَّا ىىيَّا عىجًٌ

نىا ًمٍن كيلًٌ خىٍطبو أىمى ك   رىبػَّنىا فىاٍكًشٍف هبم مكركىىنا انَّ اٞبًٍ

رىبػَّنىا  خىٍتميهىا اب٤بصطفى ا٥بادم اٍكًفنىا كيلَّ شىرٌو كىعىديكٌو ايى

 كصالةن كسالمنا دائمنا يػىتػىغىشَّاهي هبا كيلُّ ىىنىا

حى بػىٍرؽه أىٍكسىنىابػىٍعدىىيٍم   كعلى آؿ كأصحابو كىمىنٍ  مىاالى

  

 آمني اي هللا آمني اي هللا

 هًبًٍم هًبًٍم اي ريبًٌ  سىالىٍك تػيفىرًٌٍج كىٍريبٍ 

 أنتى إ٥بي حىٍسيبٍ  على اٍلبػيغىاًة اٍلكىاًئًدينٍ 

ٍل ًبرىٍفًع مىا نػىزىؿٍ  إنٍَّك لطيفه ملٍى تػىزىؿٍ   عىجًٌ

 غّبؾ عزَّ كىجىلٍ من  كالطف ابلعالىًمْبٍ 



 

ا كخيٍذىيمي كىبىدًٌدىا  ربًٌ اٍكًفنىا شىرَّ اٍلًعدى

ا كعربةن للنَّاًظرًينٍ   كاٍجعىٍلهيمي لىنىا ًفدى

ٍلىهيمٍ  ايربًٌ فػىٌرًٍؽ ٝبىٍعىهيمٍ   ايربًٌ شىتًٌٍت مشى

 ايربًٌ قػىلًٌٍل عٌدىيمٍ  كاٍجعىٍلهيمي يف اٍلغىاًبرًينٍ 

 كالتػيبػىلًٌٍغهيٍم ميرىادٍ  كانرىم تيٍصًبٍح رىمىادٍ 

 بكهيعص يف ا٢باًؿ كىلٍَّوا خىائًًبْبٍ 

كلًٌ مىاًكرً  كخائنو كغاًدرً   كشر ٌ

 كعاين كساحر كشىرًٌ كيلًٌ اٍلميٍؤًذيْبٍ 

 من ميٍعتىدٌو كىغىاًصبً  كمفَبو ككىاًذبً 

 كىفىاًجرو كىعىاًئبً  كحىاًسدو كىالشَّاًمًتْبٍ 

 ايرىبػَّنىا ايرىبػَّنىا ايذا البػىهىا كذا السَّنىا

ٍيبي السَّائًًلْبٍ   كذا اٍلعىطىا كذا اٍلًغنىا أنتى ٦بًي

ٍر لىنىا أيميٍورىانى  كاشرٍح لنا صيديٍكرىان  يسًٌ

 كاٍستػيٍر لىنىا عييػيٍوبػىنىا فأنتى ابلسًََّب قىًمْبٍ 

 كاٍغًفٍر لىنىا ذينػيٍوبػىنىا ككٌل ذىٍنبو ًعٍندىانى 

 كاٍمنيٍن بًتػىٍوبىةو لىنىا أنتى حبيبي التَّائًًبْبٍ 

 ًٔبىاًه سىيًًٌدانى الرَّسيوؿٍ  كا٢بىسىنػىٍْبً كىاٍلبػىتيوؿٍ 

 كاٍلميٍرتىضىى أىيب الفيحيوؿٍ  كجاًه جربيًل األىًمْبٍ 

ـٍ   مثٌ الٌصالة كالٌسالـٍ  على الٌنيبٌٍ خًّب اأٍلىانى

ـٍ  كصحًبًو كالتَّاًبًعْبٍ   كألو الغيرًٌ اٍلًكرىا

  

 اي أرحَم الّرامحنيْ  يف َقَضاكْ اْلُطْف بَِنا 

 كعىاًفنىا اي إ٥بي ًمٍن نػىوىازًٍؿ بىالىؾٍ 

اؾٍ   كىىٍب لنا ا٣بٍىيػٍرى كيلَّوٍ  كاٍىًدانى هًبيدى

نيٍك كنستٍغًنيكٍ  عىمٍَّن ًسوىاؾٍ   كنستعيػٍ



 

 اي صىاًحبى اٍلفٍضًل ٍاإًلٍحسىافٍ  نػىٍرجيٍو عىطىاؾٍ 

 ا٤بطالبٍ نػىنىاٍؿ كلَّ  كيلَّهىا يف ًرضىاؾٍ 

اانى نػىرىاؾٍ   إاٌيؾ نعبٍد كنشهدٍ  مىٍشهىدى

 كنشهٍد أنٍَّك تراانى  نيوٍر عىٍيًِب اٍصًطفىاؾٍ 

 طابٍت شىوىاًىٍد مشىاًىدٍ  مىٍن يػيوىايلٍ كىالىؾٍ 

 كمىٍن على سٌنًة ا٥بادمٍ  يػيرىاًعٍي رىعىاؾٍ 

 كمىٍن قػىرىٍأ للقرآفٍ  أىٍكعىى ًٕبىقًٌ نػىبىاؾٍ 

 إليك ٙبقَّقٍ منك  أٌف ىذا حىكىاؾٍ 

 كصىارى قػىٍلبيٍو كىقىالىٍبوي  ًاٍمًتالى ًمٍن صفاؾٍ 

 ابلفهًم كالعلًم كالتػٍَّعًظيمٍ  يػىٍلحىٍظ سنىاىؾٍ 

 ىذا ٤بن كاف حىظُّوٍ  ًمٍنكى كىاًفٍر ىناؾٍ 

اؾٍ   يف سابًق اٍلًعٍلمً  جاىئىٍت الالًَّحقىٍة ًمٍن قىدى

تىٍو كىجىاؾٍ   كأىٍدركىٍتوي العنايةٍ  حىٍيثي ًجيػٍ

بىكٍ  صىارى ٠ٍبعيٍو دىعىاؾٍ  يػٍ  يسعى ميلىيبًٌ ٦بًي

 منك إليك كخىيَّمٍ  حىطَّ سىاحىٍة فنىاىؾٍ 

تىٍو كىشىاؾٍ   على ا٥بىنىا كاٍلمينىا كاٍلبىسىٍط ًشيػٍ

 اي رٌب ايرٌب ىب يل يف رىجىاٍء مىٍن رىجىاؾٍ 

 كاقٍػبىٍل ديعىاًئي كقػىرًٌٍبِب مىعى مىٍن دعاؾى 

 حىٍسيبٍ كىعىٍوينكأنتى  فاٍشًفًِب ًبًشفىاؾٍ 

 قػىٍليبٍ كىقىاًليبٍ كىاٍلًبٍسًِب  لًبىاسى اٍتًقيىاؾٍ 

ًِب ًٕبًمىاؾٍ   كغذًٌ ريٍكًحٍي بذًٍكرًؾٍ  كاٞبًٍ

 كحبًٌبىٍك يلٍ كىحىبًٌبٍ  يل ٧بىىبٍَّة لًقىاؾٍ 

 أستغفري هللٍا غيٍفرىانىكٍ  ًلمىٍن قىٍد عىصىاؾٍ 

 كىثػىبًٌٍتًِب كاٍصًدٍؽ يىًقٍيًِبٍ  ثػىبىاٍت أىٍكلًيىاؾٍ 

اؾٍ   كا٢بمدي هلًل كاٍخًتٍمهىا ًبطىاًبٍع ىيدى



 

لًٌمٍ  مىانػىزىٍؿ ميٍزًف مىاؾٍ   صالةى رىيبًٌ كسى

ٍتًم انًٍبيىاؾٍ   على الٌنيًب اٍلميٍصطىفىى اٍلمىٍحميودٍ  خى

ٍد حىيىاًة اٌلذم ٰبىٍيىا بو مىٍن حىيىاؾٍ   عىدى

 كاآلًؿ كالٌصحًب كا٢ٍبًٍقنىا ٕبىٍزًب اٍصًفيىاؾٍ 

  

 اي َأَماَن اخْلَائِِفنيْ  جنََِّنا ِمَّا ََنَافْ 

نىا ككىاؼٍ   ايكىيلَّ الصَّا٢ًبًْبٍ  كيٍن ميوىالًيػٍ

 ايجىًلٍيسى الذَّاًكرًينٍ  ًاٍىًدانى سيبيلى اٍلعىفىاؼٍ 

ٍيبى السَّائًًلْبٍ  رىٍؼ بًنىا كىاٍغًفٍر كىعىاؼٍ   اي٦بًي

نيٍك  شيفَّهىا أىٍحسىٍن شىفىاؼٍ  ميًعْبٍ نىٍستىًعيػٍ  ايى

 ىىٍب لىنىا فػىٍتحنا ميًبْبٍ  جىاءى اًبلنٍَّصًر ميوىاؼٍ 

 كاٍكًفنىا شىرَّ اٍلميٍؤًذينٍ  كيفَّهيٍم عىنَّا كىفىاؼٍ 

 كالعيتىاًة الظَّاًلًمْبٍ  حيتػَّهيٍم حىٌبَّ التَّالىؼٍ 

 شرىم فيهم مبْب ًمنػٍهيمي ًفٍيًهٍم ميضىاؼٍ 

بػيٍوا اٍباًلٍنًصرىاؼٍ   ىىاًلًكْبٍ خىاًسرًٍينى  ذىىى

 ميٍرتىدًٌٍينى ىىاًلًكْبٍ  يف شىفىا جيريًؼ ا٥ٍبىياىؼٍ 

يػٍرى كىاؼٍ  خى  كالطُّغىاًة اٍلبىاًغْبٍ  اًٍكًفًهٍم ايى

 حىٍسبػينىا هللاي اٍلميًعْبٍ  ىيوى ىيوى الى ًخالىؼٍ 

 ككىفىى اٍلميتػىوىكًًٌلْبٍ  كيلَّ شىرٌو ًمٍن ٨بيىاؼٍ 

 اٍلعىالىًمْبٍ ىيوى رىبُّ  كإليًو ااًلٍنًعطىاؼٍ 

 كىٍهفينىا ا٢بٍيٍصني ا٢بٍىًصْبٍ  ًمٍن ًسوىاهي مىا ٬بىىاؼٍ 

 كصالة كٌل حْب كىسىالىـي هللًا كىاؼٍ 

 تبلغ ا٥بادم األمْب كآلٍو أىٍصحىاًب اٍلعىفىاؼٍ 

 ختمها للمسلمْبٍ  اٍلمىسىاًكًن الضُّعىاؼٍ 

 غىارىةي هللًا اٍلمىًتْبٍ  ىيٍو هًبًٍم أىٍرحىٍم كىرىاؼٍ 



 

َنا َنا واْرمَحَْنا َواْنظُْر ِإلَيـْ  ايتـَوَّاْب ُتْب َعَليـْ

نػىٍيناى  نىا سىا٧ًبٍنىا ٗبىا جى  ايتػىوَّاٍب تيٍب عىلىيػٍ

نىا اغفٍر لنا كلوالدينىا  ايتػىوَّاٍب تيٍب عىلىيػٍ

الىٍة دينٍػيىا كآخرةٍ   اي هللا بتػىٍوبىٍة تػىٍوبىٍة كىمىٍغًفرىةٍ  كا١بٍىمى

 اي هللا بتػىٍوبىٍة كىقػىبيوٍؿ كىًإٍحسىافٍ  دىرًٍج ٍاألىٍكفىافٍ اي هللا بتوبٍة قػىٍبلى 

 اي هللا رضى اي هللا رضى كالعفوى عىمَّا قىٍد مىضىى

 اي هللا رضى اي هللا رضى اي هللا بتوبٍة كقػىبيوؿٍ 

 أستغفري هللا أستغفري هللا أستغفري هللا كأتوبي إىل هللا

 رىبَّ اٍلبػىرىاايى أستغفري هللا  أستغفري هللا من ا٣بطاايى 

 ايفىارًجى ا٥بىمٌٍ ايكاًشفى الغىمٌٍ  ايمىٍن لعبًدٍه يػىٍغًفٍر كىيػىٍرحىمٍ 

 ايربًٌ سىالىٍك ًٕبىقًٌ ذىاًتكٍ  اغفٍر لنا كلوالدينىا

  

 ال إله إال هللا ال إله إال هللا ال إله إال هللا ِمَن هللا نرجو الغفرانْ 

 ايحىنَّاٍف ايمىنَّاٍف ايقدًنى اإًلٍحسىافٍ  اًبٍلغيٍفرىافٍ ٕبىٍري جيٍوًدٍؾ مىٍليىاٍف جيٍد لىنىا 

فٍ  ًمٍن ذينػيٍوبًٍو كىٍحالىٍف خىاًئٍف أىنٍَّك غىٍضبىافٍ   جيٍد ٥بذا ااًلٍنسىاٍف عىٍبد سوء خىٍزايى

 رىبػَّنىا نستٍعًفيٍك رىبػَّنىا نستٍكفيكٍ  كلنا ظىنه ًفيٍك ايرجاءى أٍىًل ٍاإًلٲٍبىافٍ 

ًبٍك الىًجيٍ  اًبلدَّاًجٍي قىاًئالن ايحٌنافٍ ملٍى يػىزىٍؿ   ال ٚبيب رىاًجي ٙبىٍتى ابى

ًئٍك ٝبىَّا كٔباًه اٍلقيٍرآفٍ  ىالى
فىاًت ا٢بٍيٍسُب كا٤ب  بعظيًم اأٍل٠باٍء كالصًٌ

اًت النًٌٍسوىافٍ   ابلٌنيبًٌ األيٌـً كخدٯبٍة أيمًٌي كاٍلبػىتػيٍوًؿ ا٣بٍىٍتًمٍي سىيًٌدى

ـٍ  ا ًلٍيًل الرَّٞبنٍ كىبًنػيٍوًح ٍاألىٍقدى ـٍ  كخى نىا آدى  ابلٌنيبًٌ ا١بٍىٍم ًمٍن أىبًيػٍ

 ابلٌنيبًٌ اٍبًن مىٍرًنىٍ كىهًبيٍوًد اأٍلىٍكرىـٍ  كىهًبىا ديٍكفى اٍلعىٍم كالٌنيبًٌ اٍبًن ًعٍمرىافٍ 

سىٍودىافٍ   كٔباًه اأٍلىٍصحىاٍب كٔباًه ٍاألىٍقطىابٍ  كالويلًٌ ٍاألىكَّاٍب شىٍيًخنىا ابى

ـٍ كىاٍلوىيلًٌ ٍبًن جىٍيالىفٍ  كالويلًٌ ٍبنً  ـٍ أىًل ًعٍلمو كىأىٍحكاىـٍ  بيٍسطىا  ٗبشايًخ ٍاإًلٍسالى

 
 

 



 

 اي إلَه العاملَْ 
 ٍىًل تػيٍربىٍة بىشَّارٍ أب كاٍلفىًقٍيًو ا٤بًٍشهىارٍ 

 كآٍؿ عىٍلًوم ٍاألىبٍػرىارٍ  مىٍن هًبًٍم حىايل زىافٍ 

نىاًت  مىا كما ىيٍم يف اٍلقىوـٍ   اٍليىوـٍ اًبٍىًل ًعيػٍ

أٍ ًمِبًٌ لىوـٍ  يىٍطليبػيٍوا يل اٍلغيٍفرىافٍ   كىًإٍف بىدى

 اًب٢بٍىسىٍن ًبٍن صىاًلحٍ  ٕبىٍري نػيٍوريٍه طىاًفحٍ 

مىنَّافٍ   الىتىكيٍن يل فىاًضحٍ  ايصىمىٍد ايى

ًصٍر أىٍٞبىدٍ  ٍيًخ اٍلمىٍشهىدٍ  اًٍبني انى  ًمٍيلي شى

 ا١بٍىدٍ كىأىبًيٍو مثيَّ  لًٍلمىعىايل ٥بىيٍم شىأفٍ 

 جيٍد لىنىا اًبٍلمىٍطليوبٍ  كىاٍلفىرىٍج ًمٍيلي أىيُّوبٍ 

 كىًبفىٍرحىٍة يػىٍعقيوبٍ  ًحٍْبى زىالىًت اأٍلىٍحزىافٍ 

 رىبػَّنىا اٍغًفٍر كىاٍرحىمٍ  كىاٍعفي عىمَّا تػىٍعلىمٍ 

ٍلًقٍك كىا١بٍىافٍ   فىًإفَّ جيٍودىٍؾ قىٍد عىمٍ  اًٍنسى خى

 تػىتػٍرىل كىصالةه  ًلمىٍن خيصَّ اًبٍإًلٍسرىا

 كىذىًكٍيًو طيرَّا يف ٝبيًع األزمافٍ 

  

َرَعنَّا وَعاِفَنا واْعُف عنَّا وُكْن لنا َحْيُث ُكنَّا تـْ رِّ منَّا التـَْهِتِك السِّ  ايعاملَ السِّ

 ايربًٌ اي عاملى ا٢ٍباٍؿ إليكى كجٍَّهتي ٍاآلماؿٍ  فاٍمنيٍن علينىا اًبإلقبىاٍؿ ككيٍن لنا كىاٍصًلًح اٍلبىاؿٍ 

 اٍلبىابٍ على  ايربًٌ ايربًٌ ٍاألرابٍب عىٍبديٍؾ فىًقيػٍريؾٍ  أتى كقد بتَّ األىٍسبىاٍب ميٍستىٍدرًكان بعد مىا مىاؿٍ 

ريٍؾ كًعٍندىؾٍ  فوؽ الذم راـ عبديٍؾ فاٍدرًٍؾ برٞبًتٍك يف ا٢ٍباؿٍ   ايكىاًسعى ا١بٍيٍوًد جيٍودىؾى ا٣بٍىيػٍرى خىيػٍ

 ايميٍوًجدى ا٣ٍبٍلًق طيرَّا كميٍوًسعى الكلًٌ ًبرَّا أسألكى أٍسباؿى ًستػٍرىا على القىبىاًئٍح كاألىٍخطىاؿٍ 

 ايمىٍن يػىرىل ًسرَّ قػىٍليبٍ حىٍسبي اطًٌالىعيكى حىٍسيبٍ  فاٍمحي ًبعىٍفًوؾى ذٍنيب كاٍصًلٍح قيصيٍوًدم كىاألىٍعمىاؿٍ 

ائًمي ا٢بٍىاؿٍ  ًصٍدقنا كىأىٍقصىى ميرىاًدٍم ًرضىاؤيؾى   ربًٌ عىلٍيكى اٍعًتمىاًدٍم كما إًلىٍيكى اٍسًتنىاًدمٍ  الدَّ

كىاؿٍ  ٍلًك ايى
ي
ٍب ًفٍيكى ظىِبًٌ ايماىًلكى ا٤ب  ايربًٌ ايربًٌ ًإيٌنً أىٍسأىليكى اٍلعىٍفوى عىِبًٌ  كملٍى ٱبًى

 ًكي من شيٍؤـً ظيٍلًمٍي كًإٍفًكيٍ أىٍشكيٍو إليك كأىبٍ  كسيٍوًء ًفٍعًلٍي كىتػىرًٍكٍي كشىٍهوىًة اٍلًقيٍل كاٍلقىاؿٍ 



 

ٍة ًمٍن كيلًٌ خىٍّبو عىًقٍيمىةٍ  فيها اٍلبىالىايى ميًقٍيمىٍة كىحىٍشويىىا آفىاٍت كىاٍشغىاؿٍ   كحيبًٌ دينٍياى ذىًمٍيمى

 السَّوًيَّةٍ ايكىٍيحى نػىٍفًسي الغىوًيٍَّة عن السًَّبٍيًل  أىٍضحىٍت تػيرىٌكًٍج عليٍَّو كىقىٍصديىىا ا١بٍىاٍه كا٤باؿٍ 

ٍتًِبٍ ابألٍكبىاؿٍ  بػىٍتًِبٍ كىقػىيَّدى  ايربًٌ قىٍد غىلىبػىٍتًِبٍ كابألىمىاًف سبػىٍتًِبٍ  كيف ا٢بٍيظيٍوًظ كى

ًة كىٍريب فىاٍنظيٍر إىل الغىمًٌ يػىٍنجىاؿٍ   قىًد اٍستػىعىنػٍتيكى ريٌب على مداكٍة قليبٍ  كحىلًٌ عيٍقدى

 ايربًٌ ايخّبى كايفٍ ايٍحليٍل علينىا اٍلعىوىايف ٍٝبىاؿٍ فلىٍيسى شىٍي مثىَّ خىايفٍ عليك تفصيٍل كا

  

 ال إله إال هللا ال إله إال هللا

اًبكٍ   ايربًٌ عىٍبديٍؾ بًبىاًبكٍ  ٱبىٍشىى أىلًٍيمى عىذى

ٍي لًيػىوىاًبكٍ  كغىٍيثي رىٍٞبىًتٍك ىىطَّاؿٍ   كىيػىٍر٘بًى

ؾى ًبعيٍذرًهٍ  كىاًبٍنًكسىارًٍه كىفػىٍقرًهٍ   كىقىٍد أىاتى

ٍفضىاؿٍ   فاٍىًزـٍ بًييٍسرًؾى عيٍسرًهٍ  ٗبىٍحًض جيٍوًدٍؾ كاإٍلً

 كىاٍمنيٍن عىلىٍيًو بًتػىٍوبىةٍ  تػىٍغًسٍلوي ًمٍن كيلًٌ حىٍوبىوٍ 

 كىاٍعًصٍموي ًمٍن شىرًٌ أىٍكبىوٍ  ًلكيلًٌ مىا عىٍنوي قىٍد حىاؿٍ 

 فأنتى مىٍوىلى اٍلمىوىايل  اىٍلمينػٍفىرًٍد اًبٍلكىمىاؿً 

 كابلعيالى كىالتػَّعىايل  ضىٍرًب اأٍلىٍميىاؿٍ عىلىٍوتى عىٍن 

 جيٍوديٍؾ كىفىٍضليٍك كىًبرُّؾٍ  يػيٍرجىى كىبىٍطشيٍك كىقػىٍهريؾٍ 

ًزـٍ كىٞبىٍديٍؾ كىاإٍلًٍجالىؿٍ   ٱبيٍشىى كىذًٍكريٍؾ كىشيٍكريؾٍ  الى

 ايرٌب أنتى نىًصٍّبًم فػىلىقًًٌِب كيلَّ خىٍّبً 

 ًجنىانىٍك مىًصٍّبًمكاٍجعىٍل  كاٍخًتٍم ابإلٲباًف اآٍلجىاؿٍ 

 كىصىلًٌ يف كيلًٌ حىالىةٍ  على ميزًٍيًل الضَّالىلىةٍ 

اؿٍ  ٍتوي اٍلغىزىلىةٍ  ٧بٌمًد ٍا٥بادم الدَّ  مىٍن كىلَّمى

 كا٢بمدي هلًل شيٍكرىا على نًعىٍم ًمٍنوي تػىتػٍرىل

اايى كىٍاآلصىاؿٍ   كابلغىدى
 

 ٫بىٍمىديهي ًسرِّا كىجىٍهرىا

  



 

 أرحَم الّرامحنيْ  اي اي أرحَم الّرامحنيْ 

 اي أرحمى الرٌاٞبْبٍ  فػىرًٌٍج على ا٤بسلمْبٍ 

 ايربنا ايكرًنٍ  ايربػَّنىا اي رحيمٍ 

 أنت ا١بىوىادي ا٢ٍبليمٍ  كأٍنت نًٍعمى اٍلميًعْبٍ 

 كليس نرجو سواؾٍ  فاٍدرًٍؾ إ٥بي دىراؾٍ 

 قبل الفىنىا كا٥بىالىؾٍ  يػىعيمُّ دينٍياى كًدينٍ 

 لنا ربػَّنىاكما  ًسوىاؾى ايحىٍسبػىنىا

 اي ذا العيالى كاٍلًغنىا كاي قوٌم اي متْبٍ 

 نسألك كايل يقيمٍ  العدؿى كىٍي نستقيمٍ 

 على ىداؾ القوًنٍ  كال نطيعي اللًَّعْبٍ 

 ٦بيبٍ ايربٌنا اي أنت السميع القريبٍ 

 ضاؽ الوسيعي الٌرحيبٍ  فانظر إىل ا٤بؤمنْبٍ 

ينىا
 نظرة تزيل العناى  عنا كتيٍدين ا٤ب

 مٌنا ككٌل ٍا٥بنىاى  يف كلًٌ حْبٍ  نعطاه

 سالىٍك ٔباه ا١بٍيديكدٍ  كايل يقيمي ا٢بيديكدٍ 

 فينا كيىٍكًفي ا٢بٍىسيودٍ  كيدفعي الظَّا٤بْبٍ 

 ييزًٍيلي للميٍنكىرىاتٍ  ييًقٍيمي للٌصلواتٍ 

 أيمري ابلصا٢باتٍ  ٧ببّّ للٌصا٢بْبٍ 

ـٍ  ـٍ  يػىٍقهىري كيلَّ الطَّغىا  يزيح كلَّ ا٢برا

ـٍ  ا٣بائفْبٍ كيؤمني   يػىٍعًدؿي بػىٍْبى اأٍلىانى

ـٍ  ـٍ  انفٍع ميبارىٍؾ دىكىا  ربًٌ اٍسًقنىا غىٍيثى عىا

ًنْبٍ  ـٍ  على ٩بىىرًٌ السًٌ  يىديٍكـي يف كلًٌ عا

 رٌب اٍحًينىا شاكرينٍ  كتوىفَّناى مسلمْبٍ 

 نػيبػٍعىٍث ًمنى اآلمنْبٍ  يف زيٍمرًة الٌسابقْبٍ 

 الرسوؿٍ ٔباه طو  جيٍد ربٌنا ابلقىبيوؿٍ 



 

 كىىىٍب لنا كلَّ سيوؿٍ  رٌب اٍستًجٍب يل آمْب

 عطاؾ ريب جزيلٍ  ككلُّ فعًلٍك ٝبيلٍ 

 كفيٍك أىمىٍلنىا طويلٍ  فجيٍد على الطَّاًمًعْبٍ 

 اي ربًٌ ضاىؽى ا٣ٍبًنىاؽٍ  من فعلو ما الى يطىاؽٍ 

 فامنن بفكًٌ الغالؽٍ  ٤بن بذنًبٍو رىًىْبٍ 

 الذُّنيوبٍ كاغفر لكلًٌ  كاسَبي لكٌل العيوبٍ 

ؤذيْبٍ 
ي
 كاكشف لكلًٌ الكيريكبٍ  كاكًف أىذىل ا٤ب

ـٍ  ـٍ  إذا دىىنى االنصرا  كاختم أبحسٍن ًختىا

ـٍ  كزاد رشحي ا١بىًبْبٍ  ا  كحاىفى حْبي ا٢ًبمى

 مثٌ الٌصالٍة كالٌسالـٍ  على شفيًع األانـٍ 

ـٍ  كالصٍَّحًب كالٌتابعْبٍ   كاآلؿ نًٍعمى الكرا

  

 احْلضرةْ  مشارخَ  عسى لنا َنْظَرةْ 

نػيٍوبى هللا  ٔباه أىًل هللا ٲبىٍحيو الذُّ

 نػىٍبًدم ٕبمًد هللا كىنىٍستىًمٍد ابهلل

 ٔباه أىًل هللا نػىفيٍز ًٕبىٍوًؿ هللا

 بفضًلًو الشَّاًملٍ  ييٍصًلٍح لىنىا اٍلعىاًجلٍ 

 يف ا٢باؿ كاآلجلٍ  كالكٌل فىٍضًل هللا

 كبعد جاء الٌنظمٍ  من الشريًف الضَّحمٍ 

 أعِب ا١بىمىاؿى الفخمٍ  يف هللا حبيبىنا

 بٍن طالٍب احملضارٍ  اٍلميٍخًبًت الصَّباَّرٍ 

 ميطىهًَّر اأٍلىٍسرىارٍ  سليٍل أىٍىًل هللا

 اىٍلقىادىةي اٍلقيٍدكىةٍ  السَّادىًة الصٍَّفوىةٍ 

 ذم مىا٥بىيٍم شىٍهوىةٍ  إالٌ ًلذًٍكًر هللا

 اٍلفىخرٍ ًمٍيًل ٍاإًلمىاـً  أىٍعًِبٍ رىًفٍيعى اٍلقىدرٍ 



 

ًضٍي ٣ًبىٍلًق هللا  كالٌشمًس ال كاٍلبدرٍ  ايى

 بػيٍو بىكىر ًبٍن سىاملًٍ  ىو حىٍتفه للظٌاملًٍ 

 اىٍلفىاًجًر اٍلغىاًشمٍ  يػىٍهًلٍك أبًىٍمًر هللا

 كيػيٍنًجيى اٍلغىارًؽٍ  ًإٍف كاف بو كىاًثقٍ 

 يػيٍلًحٍقوي اًبلسَّاًبقٍ  ىذا بفضًل هللا

دٍ   لىمَّا قػىرىأٍهي اٍلعىبدٍ  فىاحى الشَّذىل ًمٍن ٪بى

 كقاؿ لعلَّ السَّعدٍ  أييت ًٔبيٍوًد هللا

 كالعبدي ذا ا١ٍباين  كيّبي ًعٍصياين 

 كيّبي طيٍغياين  كىٍم خالىٍف أمرى هللا

 عسى ٕبقًٌ القىوـٍ  نػيٍلحىٍق هًبًٍم يف اٍليىوـٍ 

 كما جىرىل ًمٍن لىوـٍ  يػيٍغفىٍر ًٔبىاًه هللا

 ألنٌوي حىائًرٍ  كقػىٍلبيوي طىائًرٍ 

ًصرٍ  إالٌ عبادى هللا  كال لو انى

ارىهٍ   اي ساديت غاىرىةٍ  يف ا٢باًؿ بىدَّ

ًبٍد ماىرىهٍ  هللا هللا هللا  ما يف اٍلكى

 قػيٍوميٍوا مىًعٍي قػىٍومىوٍ  كاٍقضيوا اٌلذم ريٍكمىوٍ 

ٍي ًبعىٍوًف هللا  كيلٍُّو مىدىل نػىٍومىوٍ  ٯبًى

 مايب كفى كفى  داىكيٍكا يل أىٍصوىايبٍ 

 يف ا٢باؿ اي أٍحبىايب  فإٌنكم ابهلل

 كونوا لنا نىٍصرىةٍ  ابلسٍَّيًف كالقيٍدرىةٍ 

 ككٌلما نىٍكرىهٍ  حيٍوشيٍوهي شىٍي هلل

نٍػيىا  ىٌيا بكم ىٌيا للدًٌٍيًن كالدُّ

 حٌيا بكم حٌيا حيَّا بنىٍصًر هللا

 يػىٍقديٍموي ًجبػٍرىائًيلٍ  أيضا كميكائيلٍ 

 فإنٌوي قىٍد ًقيلٍ  يف الوقت جاري هللا



 

 كا٤بصطفى الطَّاًىرٍ  كا٤برتضى النَّاًصرٍ 

 كابٍػنىاهي كاٍلبىاًقرٍ  كالكلُّ حزبي هللا

 حسيب هبم حسيبٍ  ىم صفوةي الرَّبًٌ 

 يف الفضًل كاٍلقيٍربً  كالكيلُّ شىٍي هلل

 كصٌل كسٌلٍم ديكبٍ  على النيبًٌ احملبوبٍ 

 بو ٰبصيلي اٍلمطلوبٍ  أىٍٝبىٍع بفضًل هللا

  

 اي هللا هبا اي هللا هبا اي هللا هبا ِبسِن اخلامتةْ 

 اي أىلى اٍلعيقيٍوًؿ السَّاًلمىةٍ  ٤بةٍ ك أىلى القلوًب العا

 قيوميٍوا هبمٍَّة عازمةٍ  كبصدًؽ نيٍَّة جازًمىةٍ 

تػىهىى قد قاؿ أراببي النػُّهىى  فىًهيى إليها اٍلمينػٍ

مَّةٍ  بىٍة اتى  هبا اي هللا هبا اي هللا دعوٍة عىًجيػٍ

 ايربَّناى ايربَّناى  الطٍف بنا كاغفٍرلنا

فى يـو الطَّامَّةٍ   كاختٍم ٖبّبو ًإٍف دىانى  إابَّ

 فا٤بوتي آتو عىٍن قىريبٍ  كلّّ لو منو نصيبٍ 

 من كاف داىفو أىٍك نىًسيبٍ  فهومصيبٍة عىامَّةٍ 

 مث إذا ميتَّ أىتوؾٍ  كغىسَّليوٍؾ ككفَّنيوؾٍ 

 كشىيػَّعيوٍؾ كأى٢بٍىديكؾٍ  كًصٍرتى ًجيػٍفىٍة خىامىةٍ 

 اي ربًٌ كيٍن يل اي ميًعْبٍ  إذا رىشىٍح عىٍظمي ا١بٍىًبْبٍ 

 كاختٍم إ٥بي ابليقْبٍ  ًمٍن قػىٍبًل لىٍوـً الالَّئمةٍ 

 دينٍػيىاؾى مىا ىي لًٍلمىقىرٍ  كإ٭بَّاى ىي لًٍلمىمىرٍ 

ةٍ   فافكٍر كأىٍمًعٍن يف النَّظىرٍ  كال تكٍن كالسَّاًئمى

 اي رٌب ما معُب عىمىلٍ  زىلىلٍ  ككسبػينىا كلُّوٍ 

ـى الرَّامَّةٍ   لكٍن لنا فيكى أىمىلٍ  ٙبيًٍيي الًعظىا

 قىٍد حىافى حْبي ٍاالنًٍتقاؿٍ  كالعمري كىىلى يف ضالؿٍ 



 

 لكٍن أىٍرجيٍو ذىا ا١بٍىالىؿٍ  ًٔبىاًه كىاًلٍد فىاًطمىةٍ 

 ًٔبىاًه كىاًلٍد فىاًطمىةٍ  ايٍمنيٍن ٕبسًن ا٣ٍباٛبةٍ 

  

 
إىل حضرة سيدان كحبيبنا كشفيعنا رسوؿ هللا دمحم بن عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسائر الفاٙبة 

األنبياء كا٤برسلْب كاآلؿ كالصحب أٝبعْب كالتابعْب ٥بم إبحساف إىل يـو الدين كسائر 
أف هللا يعلي درجاهتم يف ا١بنة كٰبمينا ٕبمايتهم كٲبٌدان ٗبددىم  ،عباد هللا الصا٢بْب

كيدخلنا يف شفاعتهم كينفعنا بربكتهم كيرزقنا ٧بٌبتهم كالتخلق أبخالقهم كٰبشران يف زمرهتم 
 الفاٙبة. ،يف عافية

الفاٙبة إىل ركح سيدان ا٤بهاجر إىل هللا أٞبد بن عيسى كسيدان علي بن علوم 
لفقيو ا٤بقدـ دمحم بن علي ابعلوم كسيدان علوم بن الفقيو كإخوانو خالع قسم كسيدان ا

كسيدان علوم عم الفقيو كابنو أٞبد كساداتنا علي كعلوم بن الفقيو كعلي كعبد هللا ابِب 
الشيخ  ،علوم بن الفقيو كسيدان دمحم موىل الدكيلة كالشيخ عبد الرٞبن السقاؼ كأكالده

ار كإخواهنما كالشسخ عبد هللا العيدركس كأكالده أيب بكر السكراف كالشيخ عمر احملض
أيب بكر العدين كإخوانو كالشيخ علي بن أيب بكر كابنو عبد الرٞبن بن علي كابنو أٞبد 
كشهاب الدين كالشيٌخْب دمحم ٝبل الليل كدمحم موىل عيديد كسيدان أيب بكر بن عبد هللا 

سامل كسيدان عمر العطاس كا٢ببيب  ابمشيلو كسيدان دمحم بن عبد هللا كالشيخ أيب بكر بن
عبد هللا ا٢بٌداد كا٢ببيب عمر البار كا٢ببيب عبد الرٞبن بن عبد هللا بلفقيو كا٢ببيب حامد 
بن عمر كسيدان ا٢ببيب عبد هللا بن حسْب بن طاىر كسيدان أٞبد بن دمحم احملضار 

يب عبد هللا بن كسيدان أيب بكر بن عبد هللا العطاسوسيدان علي بن دمحم ا٢ببشي كا٢بب
شيخ العيدركس كا٢ببيب أٞبد بن عيدركس العيدركس كا٢ببيب عبدالرٞبن ا٤بشهور كابنو 
عبد هللا بن علي ا٤بشهور كا٢ببيب سامل بن حفيظ كا٢ببيب عبد هللا بن عمر الشاطرم 
كا٢ببيب علوم بن عبد هللا بن عمر شهاب الدين كابنو دمحم بن علوم كٝبيع ساداتنا آؿ 

كالشيخ سعيد العمودم كالشيخ سامل بن فضل ابفضل كالشيخ علي بن دمحم  أيب علوم



 

ا٣بطيب كالشيخ سعد بن علي مدحٍج كالشيخ عبد هللا بن أٞبد ابسوداف كمشايخ 
ا٢بضرة ا١بميع ككالدينا كأكالدان كأىلينا كمشاٱبنا كمعٌلمينا ككاتب ا٢بضرة ككالديو كٝبيع 

 الفاٙبة. ،نة كيغفر ٥بم كيرٞبهم كيسكنهم ا١بنةا٤بسلمْب أف هللا يعلي درجاهتم يف ا١ب
الفاٙبة ألصحاب القهوة كالبخور كالكرامة كمن جاء منو خّب أك كصلنا ٖبّب كمن  

أف هللا ٯبٌمل أحوا٥بم كيكوف يف عوهنم  ١بمع العظيم كالقرٌاء كا٤بستمعْب،كاف سببا ٥بذا ا
يهم ككالدينا ك١بميع ا٤بسلمْب كٯبمع قلوبنا على التقول كٰبفظنا  كيتقبل منهم كيغفر لوالدى

 الفاٙبة. ،كإايىم منكل أذل كبلول مع العافية الدائمة التامة
الفاٙبة بربكة ا٢بضرة الشريفة كىؤالء السادة األ٪باب أف هللا يصلح اإلماـ كاألمة   

كالراعي كالرعية كيفرٌج على ا٤بسلمْب كيرٞبهم برٞبة ىنيئة مريئة انفعة كيطرح فيها ا٣بّب 
كالربكة كيعٌجل هبا كيصلح السادة العلويٌة كيغفر ذنوبنا كيسَب عيوبنا كيسهل مطلوبنا 
كٯبٌسن أخالقنا كيوٌسع من ا٢بالؿ أرزاقنا كيكفينا شٌر األذاٌيت كالباليات كيطفئ انر 
الفًب كاحملن ماظهر منها كما بطن كيطيل أعماران يف طاعتو ك٧ببتو كرضاه كٲبن علينا 

بة نبٌيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كاتٌباع شريعتو كاالىتداء كاالقتداء بو كبسلفنا الصا٢بْب بكماؿ ٧بٌبتو ك٧ب
أف هللا يعطي كل سائل منٌا كمنكم سؤلو كمأمولو على ما يرضي هللا كرسولو كيهبي لنا كل 
خّب كيعاملنا معاملة أىل ا٣بّب كيعم بربكة ىذه ا٢بضرة على ا٤بسلمْب أٝبعْب كيتقبلو منٌا 
كيػىٍقبلنا على ما فينا كٲبن على ا١بميع  بكماؿ حسن السابقة كحسن ا٣باٛبة عند ا٤بوت 

 الفاٙبة... ،كإىل حضرة النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، يف خّب كلطف كعافية
 

 انتهت احلضرة ادلباركة
*** 

 



 

 


