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 الباب الثالث

 يلهاتقديم البيانات وتحل
 

 تقديم البيانات  -أ

نات املستمدة يف هذا البحث هي وقد ذكر الباحث يف الباب األول أن البيا
يب عمر بن حممد بن سامل بن لّفه احلبكتاب مولد الضياء الالمع، الذي أ  شعار يفاأل

بن الشيخ أيب بكر بن سامل. يف كتاب مولد الضياء الالمع يشتمل من سري النيب حفيظ 
هلل عليه وسلم كميالده، وكونه يتيما منذ يف بطن أمه، وتزوجه مع سيدتنا حممد صلى ا

ذى من قو  الكفار، ويري إىل يثرب حينما بشدة األخدجية الكربى، ومعراجه، وهجرته 
 ( بيت شعر وآيات من ثالثة سور يف أوله.١55ذلك. أما عدده مائة ومخس ومخسون )

عنه وأطال عمره ونفعنا به وبعلومه يف قال احلبيب عمر بن حفيظ رمحه اهلل تعاىل 
 الدارين :

 ِن الرَِّحْيمِ ِبْسِم اهلِل الرَّمْحم 

 َحِبْيِبَك الشَّاِفِع اْلمحَشفَّعْ  يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ 
 ى رحتْ َبًة َواَْرَفعْ اَْعَلى اْلَورم  يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ 
 اْلبَ رَايَا َجاَها َواَْوَسعْ َاْْسَى  يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ 
َر َمْهَمعْ  يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ   َواْسلحْك بَِناَربِّ َخي ْ
 َوَعاِفَنا َواْشِف كحلَّ محْوَجعْ  يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ 
 َوَاْصِلِح اْلَقْلَب َواْعفح َوانْ َفعْ  يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ 

 َواْكِف اْلمحَعاِدى َواْصرِْفهح َواْردَعْ  مَّْد يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَ 
 ََنحلُّ يفْ ِحْصِنَك اْلمحَمنَّعْ  يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ 
 َربِّ اْرَض َعنَّا رَِضاَك اْْلَْرَفعْ  يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ 
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 َواْجَعْل لََنا يف اْْلَِناِن ََمَْمعْ  يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ 
 رَاِفْق بَِنا َخي َْر َخْلِقَك اْْجَعْ  يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ 
 يَاَربِّ َصلِّ َعَلْيِه َوَسلِّمْ  يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ 

 ِلهْ ى ا  اَللَُّهمَّ َصلِّ وَسَلِّمْ وَبَاِرْك عَلَيِْه وَعَل  
* * * 

 ِه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيمِ عحْوذح بِاللّم أَ 
 ِن الرَِّحْيمِ ِه الرَّمْحم ِم اللّم ِبسْ 

ًنا إِ  هح َماتَ َقدََّ  ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر َويحِتمَّ نِْعَمَتهح َعَلْيَك لِيَ ْغِفَر َلَك اللّم  ()نَّا فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا مُِّبي ْ
 ()هح َنْصرًا َعزِيْ زًا َويَ ْنصحَرَك اللّم  ()َويَ ْهِدَيَك ِصرَاطًا محْسَتِقْيًما 

ْيٌم َلَقْد َجاءَكحْم َرسحْوٌل ِمْن اَنْ فحِسكحْم َعزِيْ ٌز َعَلْيِه َماَعِنتُّْم َحرِْيٌص َعَلْيكحْم بِاْلمحْؤِمِنْْيَ َرؤحْوٌف َرحِ 
() 

 ()ْلَّ هحَو َعَلْيِه تَ وَكَّْلتح َوهحَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم إِ َه لم إِ هح َل ْن تَ َولَّْوا فَ قحْل َحْسيبَ اللّم إِ فَ 
 ()َمن حْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلِّمحْوا َتْسِلْيًما ي َُّها الَِّذْيَن ام أَ نَّ اهلَل َوَماَلِئَكَتهح يحَصلُّْوَن َعَلى النَّيبِّ يَاإِ 

* * * 

 ِلهْ اَلّلهمَّ َصلِّ وَسَلِّمْ وَبَاِرْك عَلَيِْه وَعََلى ا  
 اْلمحْخَتاِر َمْن َدَعانَا ِبَعْبِدهِ   ()ِه الَِّذْي َهَدانَا  َاحلَْْمدح للّم 

ْذِن َوَقْد نَاَدانَا    لَب َّْيَك يَاَمْن َدلََّنا َوَحَدانَا  ()اِلَْيِه بِاْْلِ
 ِبَك يَامحَشفَّعح َخصََّنا َوَحَبانَا  ()هح بَارِئحَك الَِّذْي  َصلَّى َعَلْيَك اللّم 

 ْم سحفحنح النََّجاِة مِحَانَاى فَ هح اْْلَْْسم   ()ِلَك اْْلَْطَهاِر َمْعِدِن ِسرَِّك  َمَع ام 
َاِة ِديْ    َوانَا  ()َوَعَلى َصَحابَِتَك اْلِكرَاِ  محح   ِنَك َاْصَبححْوا ِلَوَْلئِِه عحن ْ

 َحاِدى اْلَمَودَِّة َهيََّج اْْلَْشَجانَا  ()ى  َوالتَّاِبِعْْيَ ََلحْم ِبِصْدِق َماَحدم 

 َنْشَوانَا ى َواَِلًاِاْلَّ َوَاْضحم   ()بَّ  ِه َماذحِكَر احْلَِبْيبح َلَدى اْلمححِ َواللّم 

 َبْذلح الن ُّفحْوِس َمَع الن ََّفاِئِس َهانَا   ()اَْيَن اْلمحِحب ُّْوَن الَِّذْيَن َعَلْيِهْم  

 ِاْلَّ بِِه انْ تَ َعشحْوا َواَْذَهَب رَانَا   ()ى  َه اْلمحْصطَفم َْلَيْسَمعحْوَن ِبذِْكِر طم 

 َوَتَِنُّ َتْسَألح َرب ََّها الرِّْضَوانَا   ()َتْشَتاقح اللِّقا   فَاْهَتاَجِت اْْلَْرَواحح 
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 َذانَا ِسرَيِ اْلمحَشفَِّع َواْرِهِف اْْلم   ()َحالح اْلمحِحب ِّْْيَ َكَذا فَاْْسَْع ِاىَل  

 َواْحِضْر لَِقْلِبَك ََيَْتِلْئ ِوْجَدانَا   ()  َه اْلمحْجَتبم َواْنِصْت ِاىَل اَْوَصاِف طم 

 ب َّنَا َصلِّ وَسَلِّمْ دَاِئمًا    عََلى حَِبيِْبَك مَْن ِالْيَك َدعَانَايَارَ 

 ِلهْ اَلّلهمَّ َصلِّ وَسَلِّمْ وَبَاِرْك عَلَيِْه وَعََلى ا  

 ن حْوٌر َفسحْبَحاَن الَِّذْي اَنْ َبانَا   ()هح فَ َقاَل : َجاءَكحْم  نَ بَّأَنَا اللّم 

 ِِف ذِْكرِِه اَْعِظْم ِبِه َمنَّانَا   ()  َعْبدحهح َمنَّ بِهِ  هم َوالن ُّْورح طم 

 )فَ ْليَ ْفَرححْوا( َواْيدح ِبِه فَ ْرَحانَا   ()هحَو َرمْحَةح اْلَمْوىَل تََأمَّْل قَ ْوَلهح  

 ِه َمْن اَْنَشانَا ىَتِصَما ِِبَْبِل اللّم   ()ى َومحْع  محْسَتْمِسًكا بِاْلعحْرَوِة اْلوحثْ قم 

 َد ح َكانَا كحْنتح نَِبيًّا، قَاَل : ام    ()  َمْن ِقْيَل : َمتم َواْسَتْشِعَرْن اَنْ َواَر 

 ِمْن َيْفَلِة َعْن َذا وَكحْن يَ ْقظَانَا   ()بَ ْْيَ الت ُّرَاِب َوبَ ْْيَ َماِء فَاْسَتِفْق  

 يَ ن ْقحلحِِنْ بَ ْْيَ اْْلَِياِر محَصانَا   ()َواْعب حْر ِاىَل َاْسرَاِر َريبِّْ ملَْ يَ َزْل  

 يفْ َخرْيَِها َحتَّ ب حرحْوزِْي آنا  ()ْفََتِْق ِمْن شحْعَبتَ ْْيِ ِاْلَّ اَنَا  ملَْ ت َ 

 َي َصانَا ِمْن ِنَكاِح ِلْ ِاَلمِ   ()فَاَنَا ِخَياٌر ِمْن ِخَياِر َقْد َخَرْجتح  

 ى َكِمْثِلِه اِْنَسانَا َوَما بَ رم   ()هح مَحَاهح اْخَتارَهح  َطهََّرهح اللّم 

 ىْوِقرْيِ َربُّ اْلَعْرِش َقْد اَْوَصانَا  ()ِبذِْكرِِه والنَّْصِر َوالتَّ  َوِِبحبِِّه وَ 

 يَارَب َّنَا َصلِّ وَسَلِّمْ دَاِئمًا    عََلى حَِبيِْبَك مَْن ِالْيَك َدعَانَا

 ِلهْ اَلّلهمَّ َصلِّ وَسَلِّمْ وَبَاِرْك عَلَيِْه وَعََلى ا  

لم هم  َيانَا   ()  هح ن حعحْوَتهح َذا َوَقْد َنَشَر اْْلِ  ِِف اْلكحْتِب بَ ي َّنَ َها لََنا تِب ْ

 تَ ْيتحكحْم ِمْن ِحْكَمِة ِاْحَسانَا ام   ()َاَخَذ ِمْيثَاَق النَِّبي ِّْْيَ َلَما  

 َوتَ ْنصحرحْوَن َوتحْصِبححْوَن اَْعَوانَا   ()َوَجاءَكحْم َرسحْولحَنا لَت حْؤِمنحنَّ  

 ِلَك رحتْ َبًة َوَمَكانَا اَْعِظْم ِبذم   ()ى  فم َقْد َبشَّرحْوا اَق َْواَمهحْم بِاْلمحْصطَ 

   ٌ  ََيْشحْوَن ََتَْت ِلَواِء َمْن نَاَدانَا   ()فَ هحَو َوِاْن َجاَء اْْلَِخي ْرح محَقدَّ

ْساَلِ  اَوَّلح َشاِفٍع   يَااحمَّةَ   َومحَشفٍَّع اَنَا َقطُّ َْلاَتَ َواََن   ()اْْلِ
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 يحْسَمْع لَِقْوِلَك ََنْمح َفْخرَِك بَانَا   ()َط َوقحْل  َحتَّ احنَاَدى اْرَفْع َوَسْل ت حعْ 

 ِتى اَنَا اْْلَِنانَاَوَْلَوَّْلً ام   ()ِه َجلَّ بَِيِدْي  َوِلواَءح مَحِْد اللّم 

 هح ِمْنهح َحَنانَا فَ َلَقْد َحَباَك اللّم   ()ِه اَنَا  َواَْكَر ح اْْلَْلِق َعَلى اللّم 

 تَ َقاَصَر َعْن َعطَاهح ن حَهانَا  محْعطٍ    ()ى َجلَّ ِمْن  ْرضم َوَلَسْوَف ي حْعِطْيَك فَ ت َ 

 َكْيَما تحزِْيَح َعِن اْلقحلحْوِب الرَّانَا   ()ِه َكرِّْر ذِْكَر َوْصِف حمحَمٍَّد  بِاللّم 
 يَارَب َّنَا َصلِّ وَسَلِّمْ دَاِئمًا    عََلى حَِبيِْبَك مَْن ِالْيَك َدعَانَا

 ِلهْ وَعََلى ا   مْ وَبَاِرْك عَلَيْهِ اَلّلهمَّ َصلِّ وَسَلِّ 

 َعْن ِاْذ َمْن َماَشاَءهح َقْد َكانَا  ()َلمَّا َدنَا َوْقتح اْلب حرحْوِز ِْلَمْحٍَد  

َنةح بِْنتح َوْهى   لم   ()مَحََلْت ِبِه اْْلح ُّ اْْلَِمي ْ  هح َمَكانَاىٍب َمْن ََلَا اَْعَلى اْْلِ

 ى اْلب حْرَهانَا َعْبٍد ِلمحطَلٍِّب رَأم   ()ِه ْبِن   ِمْن َواِلِد اْلمحْخَتاِر َعْبِد اللّم 

ْبِن اْلَمصحْوِن َعَيانَا   ()َوْجَههح   هم َقْد َكاَن يَ ْغمحرح ن حْورح طم   َوَسَرى ِاىَل اْْلِ

 َعْبِد َمَناِف اْبِن قحَصيٍّ َكانَا    ()َوهحَو اْبنح َهاِشِم اْلَكرْيِْ الشَّْهِم ْبِن 

 ِلَك َشانَاَقِد اْعتَ َلى اَْعزِْز ِبذم   ()َحِكْيًما َشْأنحهح  َواِلدحهح يحْدَعى 

 ِِف ِسْلِساَلِت احصحْولِِه َعْدنَانَا   ()ى  ى َحتَّ تَ رم َواْحَفْظ احصحْوَل اْلمحْصطَفم 

 ىَماِعْيَل َكانَا ِلاْلَِب ِمْعَوانَا   ()فَ هحَناَك ِقْف َواْعَلْم ِبَرْفِعِه ِاىَل اْسى   

َنَما   ملَْ َتْشكح َشْيًئا يَْأخحذح النِّْسَوانَا   ()ِمَنٌة  مَحََلْت بِِه ام َوِحي ْ

 اَْقَصى اْْلََذى َواَْلَمَّ َواْْلَْحزَانَا   ()َوِِبَا َاَحاَط اللُّْطفح ِمْن َربِّ السََّما  

 ا اَنَّ اْلمحَهْيِمَن َشرََّف اْْلَْكَوانَ   ()َورََاْت َكَما َقْد َجاَء َماَعِلَمْت ِبِه  

  ١َوَدنَا اْلَمَخاضح فَاحْترَِعْت ِرْضَوانَا  ()بِالطُّْهِر َمْن ِِف َبْطِنَها فَاْستَْبَشَرْت  

 ِت فَ َوْقتح ِمْياَلِد اْلمحَسفَِّع َحانَا  ()َوََتَلَِّت اْْلَنْ َوارح ِمْن كحلِّ اْلَِْها  

                                                           
 ِه اْلَعِليِّ اْلَعِظْيمِ ( َوَْل َحْوَل َوَْل ق حوََّة ِاْلَّ بِاللّم x4هح اَْكبَ ْر )هح َواللّم َه ِاْلَّ اللّم ِه َوَْل اِلم ِه َواحلَْْمدح لِلّم سحْبَحاَن اللّم   ١

 يفْ كحلِّ حلََْظٍة أَبًَدا َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا نَ ْفِسِه َوزِنََة َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماتِهِ 
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 ِبْيبح محَكرًَّما َومحَصانَاَظَهَر احلَْ   ()ى  َوق حبَ ْيَل َفْجٍر اَبْ َرَزْت ََشْسح اَْلحدم 

  *محّل القيام *

 (3ه َعَلْيِه َوَسلََّم )َصلَّى اللّم   []هح َعَلى حمحَمَّْد  َصلَّى اللّم 

 يَاَرسحوْل َساَلْ  َعَلْيَك   []يَاَنيبْ َساَلْ  َعَلْيَك  

 ِه َعَلْيَك َصَلَواتح اللّم   []يَاَحِبْيْب َساَلْ  َعَلْيَك  

 َصاِحَب اْلَقْدِر اْلمحَرفَّعْ   []هح اْلمحَشفَّْع  اَبْ َرَز اللّم 

 َعمَّ كحلَّ اْلَكْوِن َاْْجَعْ   []َفَماَل الن ُّْوِر الن ََّواِحى  

 َوبَِنا الشِّْرِك َتَصدَّْع   []نحِكَسْت َاْصَنا ح ِشْرٍك  

 َومِحَى اْلكحْفِر تَ َزْعزَْع   []َوَدنَا َوْقتح اَلَِْدايَْة  

 ِبَك يَاَذاْلَقْدِر اْْلَْرَفْع   []اًل َوَسْهاًل  َمْرَحًبا اَهْ 

 فَاتح تحْدَفعْ َمْن ِبِه اْْلم   []يَاِاَماَ  اْهِل الرَِّساَلْة  

 َلَك كحلُّ اْْلَْلِق تَ ْفزَْع   []اَْنَت ِِف احلَْْشِر َماَلٌذ  

 َقْد َدَهى ِمْن َهْوٍل اَْفَظعْ   []ى َما  َوي حَنادحْوَن تَ رم 

 مَرْحَبًا جَدَّ احْلحَسْْيِ مَرْحَبًا   []   ان حوَْر عَيِِْنْ مَرْحَبًامَرْحَبًا َي 

 َوت حنَاَدى اْشَفْع تحَشفَّْع   []فَ َلَها اَْنَت فَ َتْسجحْد  

 َمابََدى الن ُّْورح َوَشْعَشْع   []هح َصلَّى  فَ َعَلْيَك اللّم 

 هح اْلَعْرِش َيْسَمْع َواِلم   []نح َنْسَأْل  َوِبَك الرَّمْحم 

 ُه"بِبَ رَْكِة اْلَهاِدى اْلُمَشفَّْع "يَااَللّ    []  ه"َربِّ فَاْغِفْر ِلْي ُذنُ ْوِبْي "يَااَللّ  

 ََشَْلَنا بِاْلمحْصطََفى اْْجَعْ   []يَاَعِظْيَم اْلَمنِّ يَاَرْب  

َنا    َواْعِطَنا ِبْه كحلَّ َمْطَمْع   []َوِبِه فَاْنظحْر اِلَي ْ

 فَاِت َواْرَفْع َواْدَفِع اْْلم   []ا  َواْكِفَنا كحلَّ اْلَباَليَ 

 ُه َعَلْيِه َوَسلَّمْ َصلَّى اللّ    []  ُه َعَلى ُمَحمَّدْ َصلَّى اللّ  

 ِِبََيا َهطَّاِل يَ ْهَمْع   []َواْسِقَنا يَاَرْب اَِيثْ َنا  
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  َوَمْرَجْع َواْحِسِن اْلعحْقبم   []  َواْخِتِم اْلعحْمَر ِِبحْسنم 

 َمْن َلهح احلْحْسنح ََتَمَّْع   []تَ ْغَشى   هِ َوَصاَلةح اللّم 

 َوالصََّحابَْة َماالسََّناَشعْ   []َامْحََد الطُّْهَر َوآلِِه  

 ِلهْ اَلّلهمَّ َصلِّ وَسَلِّمْ وَبَاِرْك عَلَيِْه وَعََلى ا  

 ِه َمْن اَْنَشانَا َوبَ رَانَا لِلّم   ()وحِلَد احْلَِبْيبح َفَخرَّ َحاْلً َساِجًدا  

ْيطح بَِامْحٍَد  َعايَةح اْلَمْوىلم َورِ   ِِفْ كحلِّ ِحْْيٍ بَاِطًنا َوَعَيانَا   () َتِح

 َوَحِلْيَمٌة َمْن سحْعدحَها َقْد بَانَا   ()َقْد اَْرَضَعْتهح اْْلح ُّ ُثحَّ ث حَويْ َبٌة  

 اَبَا ََلٍَب اَْعتَ َقَها فَ ْرَحانَا   ()َقْد َبشََّرْت ث حَويْ َبٌة َسيَِّدَها  

 ى َوِبَذا احلَِْدْيثح اَتَانَا بِاْلمحْصطَفم   ()يَ ْنَس َخالِقحَنا لَهح فَ ْرَحَتهح   ملَْ 

 ىنَ ْْيِ لَِفْرَحِتِه ِبَْن َوافَانَا   ()اَنَّ اْلَعَذاَب ُمحَفٌَّف يْف كحلِّ ِاْث  

 ِمْن ِذْي ف حَؤاٍد ِاْمَتاَل اَِْيَانًا   ()َذا َمَع اْلكحْفِر َفَكْيَف ِبَفْرَحٍة  هم 

 ِت حمحَمٍَّد َماَخي ََّر اْْلَْذَهانَا   ()َورََأْت َحِلْيَمٌة َمارََأْت ِمْن بَ رََكا  

َعانَا   ()َدرَّ َلهح الثَّْديح َوَقْد َكاَن ابْ ن حَها    يَِبْيتح يَ ْبِكْي محْسَغًبا َجي ْ

َلَة اَْن َجاَء احلَْيبْ  لم   انَا ىبح بَاَت َمْوف حْوَر الرَِّضى َشب ْعَ   ()ِكنَّهح لَي ْ

 َْسحَنْت دحَويْ َبت حَها َفَكانَا َشانَا   ()َوَدرَِّت النَّاَقةح اَْلَبانًا َوَقْد  

 َاْشَجاٌر َاْحَجاٌر َعَلى َمْوَْلنَا   ()اَْنَكَرهح رِف َْقت حَها َوَسلََّمْت  

 ى سحْبَحانَاَتحَِّيِّ اْلمحْصَطفم   َجارًا  ()سحْبَحاَن َمْن اَْنَطَق َاْشَجارًا َوَاْح  

 يَارَب َّنَا َصلِّ وَسَلِّمْ دَاِئمًا    عََلى حَِبيِْبَك مَْن ِالْيَك َدعَانَا

 ِلهْ وَبَاِرْك عَلَيِْه وَعََلى ا   اَلّلهمَّ َصلِّ وَسَلِّمْ 

َرٍة  هم   َمْرِضيٍَّة َوَما اََتى ِعْصَيانَا   ()َذا َوَقْد َنَشأَ احْلَِبْيبح ِبِسي ْ

 َاْحَسَن تَْأِدْيَب النَّيبْ ِاْحَسانَا   ()دَّبَهح  ِه َمْن اَ تَ ْرَعاهح َعْْيح اللّم 

 َوف حت حوٍَّة َواََمانٍَة ِمْعَوانَا   ()فَ َنَشأَ َصدحْوقًا حمحِْسًنا َذاِعفٍَّة  

 َوَمَكارِِ  َْلَتحَْتِصى ححْسَبانَا   ()َذاِِهٍّة َوَشَجاَعٍة َوتَ َوقٍُّر  
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 نِْعَم اْْلَِمْْيح َلهح اْلمحَهْيِمنح َصانَا   ()ا  دحِعَي اْْلَِمْْيح َوهحَو ِِف اَْهِل السَّمَ 

َها احلَِْما ح َكانَا  ()َذَهَبْت ِبِه اْْلح ُّ تَ زحْورح اَبَاهح ِِف    طَْيَبَة ِاْذ ِفي ْ

 َعَلْيِه ِستٌّ ِمْن ِسنِْيِه اْلنَا   ()ى  َواْلمحْصطََفى ِِف َبْطِنَها َوَقْد اَتم 

 َفَحَباهح َعْبدح اْلمحطَِّلِب َحَنانَا   () رحجحْوِعَها  َوَقْد اَتَاَها اْلَمْوتح ِحْْيَ 

 َعمٌّ َماَل اْلَعْطفح َعَلْيِه َجَنانَا   ()َسَنتَ ْْيِ َوافَاهح احلَِْما ح َفَضمَّهح  

 ىِعْشرِْيَن َحاَزْت بِاْلمحَشفَِّع َشانَا   ()َوْيِلٍد ِِف اْْلَْمِس َواْل  خح َخطََبْتهح بِْنتح 

 نَاَلْت َساَلًما َعالًِيا َوَمَكانَا   () ََلَا آَماََلَا  اْلَمْوىلم  َقْد َحقَّقَ 

 ْسَوِد ِِفْ اْلَكْعَبِة َحْيثح اَبَاناَ   ()َوَحلَّ محْشِكَلًة ِلَوْضِع احلََْجِر اْْل  

 سحْبَحاَن َمْن علََّمهح َواََعانَا  ()َعْن ِسَعِة اْلَعْقِل َوَوقَاِد احلَِْجا  

 وَسَلِّمْ دَاِئمًا    عََلى حَِبيِْبَك مَْن ِالْيَك َدعَانَا يَارَب َّنَا َصلِّ 

 ِلهْ وَسَلِّمْ وَبَاِرْك عَلَيِْه وَعََلى ا   اَلّلهمَّ َصلِّ 

 َن َياِر ِحرَاٍء يَ ْعبحدح الرَّمْحم   ()ِه ِِف  واَتَاهح ِجرْبِْيلح ِبَوْحِي اللّم 

ْنَسانَا  اِق ْرَأْ   ()َوَضمُّهح الثَّاَلَث ُثحَّ اَْرَسَلهح    َوَربَُّك َعلََّم اْْلِ

 ِاْصدَْع ِبَا ت حْؤَمْر بِِه ِاْعاَلنَا   ()َفَدَعا َثاَلثًا ِِف َخَفا َفأَتَاهح اَْن  

 َوهحَو الشَّكحْورح وََكاَن َْليَ تَ َواََن   ()َكث حَر اْْلََذى َوهحَو الصَّب حْورح لِرَبِِّه  

 مَخِْسْْيَ فَاْشَتدَّ اْْلََذاءح ف حن حْونَا   ()ْل  َماَتْت َخِدجْيَةح َواَب حْو طَاِلٍب ِِف ا

ًفا داِعًيا فَ َرَمْوهح بِاْْلَ   َيانَا   ()َواََتى ثَِقي ْ  ْحَجاِر َبْل اَْيَرْوا ِبِه الصِّب ْ

 فَ َقاَل ْلَ َبْل اَْرَتَِى اْلعحْقَبانَا   ()َمَلكح اْْلَِباِل اََتى فَ َقاَل اَْطِبقحَها  

 ْسلح َوَشاَهَد بَ ْرَزًخا َوِجَنانَا   () َوَصلَّى َخْلَفهح الرُّ ىلم ى ِبِه اْلَموْ َاْسرم 

 َواْلَعْرِش َواْلكحْرِسيِّ رََأى َمْوَْلنَا   ()َواِت اْلعحَلى  َعرََج احْلَِبْيبح ِاىَل الَسمم 

ْذنح بِاحلِْْجَرِة َجاَء لَِيْثِرٍب    نَا ِفِبِه اْزَدَهى اْلبَ َلدح اْلَكرِْْيح َوزَا  ()َواْْلِ

 َوِصَحابحهح َكان حْوا َلهح اَْعَوانَا   ()فَاَقَاَ  َعْشرًا َداِعًيا َوَمحَاِهًدا  

ْوَن اْلَبَصَر ِاْمَعانَا   ()َْليَ ْرفَ عحْوَن ِاَذا اََتى َاْصَواتَ هحْم   دُّ  َبْل َْلُيِح
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 ْرآنَا ِاْذ َقْد تَ َلْوا ِِف َفْضِلِه ق ح   ()َقْدرًا َوتَ ْعِظْيًما ِلَشْأِن حمحَمٍَّد  

 َقْد َشاَهدحْوا َماَحي ََّر اْْلَْذَهانَا  ()َوَلَقْد رََأْوا ِمْن خحْلِقِه َعَجًبا وََكْم  

 َواْلِْذْعح َحنَّ حَمَبًَّة َوَحَنانَا   ()َكَرًما َوَعْفًوا والسََّخا َوتَ َواضحًعا  

 َشارِبًا رَيَانَا َواْْلَْيَش َاْضَحى   ()َواْلَماَء ِمْن بَ ْْيِ اْْلََصاِبِع نَابًِعا  

 َرَفَع اْلمحَهْيِمنح لِلنَّيبِّ َمَكانَا   ()ِه َقْد َعظحَمْت َمَعاِجزح َامْحٍَد  َواللّم 

ًعا َوِعْشرِْيَن َمَع الصَّى    ىْحِب رَِجاًْل َقْد َمَشْوا رحْكَبانَا   ()َوَلَقْد َيزَا َسب ْ

 َاحْلِْقَنا ِِبِْم ِاْحَسانَايَاَربِّ   ()اَْكرِْ  ِبِه َوِبَصْحِبِه َوبَِتاِبٍع  

 يَارَب َّنَا َصلِّ وَسَلِّمْ دَاِئمًا    عََلى حَِبيِْبَك مَْن ِالْيَك َدعَانَا

 ِلهْ َصلِّ وَسَلِّمْ وَبَاِرْك عَلَيِْه وَعََلى ا   اَلّلهمَّ 

َعاءْ *    * الدُّ
 َهيِّجح اْْلَْشَجانَا َتحِّْي اْلقحلحْوَب ت ح   {}َوَلَقْد َاَشْرتح لِنَ ْعِت َمْن اَْوَصافحهح  

 ِوْي اْلَقْولح ِمنَّا اَْو َيكحْونح ثَ َنانَا   {}هح َقْد اَثْ َن َعَلْيِه َفَما يحَسا  َواللّم 
 ِلَمِدْيِح َصْفَوٍة رَب َِّنا َوَحَدانَا   {}ِكنَّ ححبًّا ِِف السَّرَائِِر َقْد َدَعا  لم 

 ْرَفعح اَْيِدْي فَ ْقرِنَا َوَرَجانَا ن َ   {}هحَنا  َوِاِذ ْمتَ َزْجَنا بِاْلَمَودَِّة هم 
 محتَ َوسِِّلْْيَ ِبَْن اِلْيِه َدَعانَا   {}َنا  لِْلَواِحِد اْْلََحِد اْلَعِليِّ ِاَلمَ 
لم   {}ُمحَْتارِِه َوَحِبْيِبِه َوَصِفيِِّه    هح َحَبانَا زَْيِن اْلوحجحْوِد بِِه اْْلِ

بَ ْلَنا َاِجْب َدْعَوانَا اْلمحْصطَفم بِ   {}يَاَرب ََّنا يَاَرب ََّنا يَاَرب ََّنا    ى اق ْ
نْ َيا َوِِف احْخرَانَا ِِف هم   {}اَْنَت لََنا اَْنَت لََنا يَاذحْخَرنَا    ِذِه الدُّ

 َوَْلت حَؤاِخْذ َريبِّْ ِاْن َاْخطَانَا   {}َاْصِلْح لََنا اْْلَْحَواَل َواْيِفْر َذنْ بَ َنا  
 ثَ بِّْت َعَلى َقَدِ  احْلَِبْيِب خحطَانَا   {}ْصطََفى  اْلمح  هم َواْسلحْك بَِنا ِِف نَ ْهِج طم 

 ِِف بَ ْهَجٍة َعْْيح الرَِّضى تَ ْرَعانَا   {}اَرِنَا ِبفْضِل ِمْنَك طَْلَعَة َامْحٍَد  
َلَنا    َوِحَباَل َمْن َودَّ َوَمْن َواَْلنَا   {}َواْربحْط بِِه ِِفْ كحلِّ َحاٍل َحب ْ

 َوَذِوى احلْحقحْوِق َوطَالًِبا اَوَصانَا  {}َجاَب ِنَداَءنَا  َواْلمحْحِسِنْْيَ َوَمْن اَ 
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 َها ََنْنح بَ ْْيَ َيَدْيَك اَْنَت تَ رَانَا   {}َواحْلَاِضرِْيَن َوَساِعًيا ِِف َْجِْعنَا  
ْيعح دحَعانَا   {}َوَلَقْد َرَجْونَاَك َفَحقِّْق سحْؤلََنا    َواْْسَْع ِبَفْضِلَك يَاْسَِ

 ِع اْْلَْرِض َواْقَمْع كحلَّ َمْن َعاَدانَا   {}ِِف ِبَقا   هم َنا سحنََّة طم َواْنصحْر بِ 
َنا َواْسِقَنا َكْأَس اَْلََنا    َواْشِف َوَعاِف َعاِجاًل َمْرَضانَا   {}َواْنظحْر اِلَي ْ

 ا ِعْنَد اْلَمَماِت َوَاْصِلَحْن عحْقَبانَ   {}َواْقِض لََنا احْلَاَجاِت َواْحِسْن َخْتَمَنا  
 ِِف َدارَِك اْلِفْرَدْوِس يَاَرْجَوانَا   {}يَاَربِّ َواْْجَْعَنا َوَاْحَبابًا لََنا  

 َماَحرََّكْت رِْيحح الصََّبا اَْيَصانَا   {}لِِه  ى َصلِّ َعَلْيِه َوام بِاْلمحْصطَفم 
. َواحلَْْمدح لِلّم سحْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصفحْوَن َوَساَلٌ  َعَلى اْلمحْرَسلِ   .ِه َربِّ اْلَعاَلِمْْيَ ْْيَ

ةح الصَّاَلةح َوالسَّاَل ح َعَلْيَك يَاَسيَِّد اْلمحْرَسِلْْيَ الصَّاَلةح َوالسَّاَل ح َعَلْيَك يَاَخاََتَ النَِّبي ِّْْيَ الصَّاَل 
ِه ْوِل اللّم ْصَحاِب َرسح هح تَ َعاىَل َعْن أَ ِضَي اللّم رَ هح َرمْحًَة لِْلَعاَلِمْْيَ، وَ ْرَسَلهح اللّم َوالسَّاَل ح َعَلْيَك يَاَمْن أَ 

.أَ  ، آِمْْيَ  ْْجَِعْْيَ
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 تحليل البيانات -ب 
شعار اليت تتضمن اْلناس، ُث احث ْلمع هذه البيانات بتحديد األلك البس

ُيلل الباحث شعرا بعد شعر باستخدا  قواعد البالية عن اْلناس مع أنواعه وأشكاله 
ي تضمن ( شعر الذ35 )مخسا وثالثْيب َتليل املضمون، فوجد الباحث بأسلو 

 اْلناس. وأما َتليلها كما يلي:
  .الشَّاِفِع اْلمحَشفَّعْ يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّْد . َحِبْيِبَك  ( بيت الشعر:١

 ويشتمل من اسم باسم وهو من جناس اْلشتقاق أي من نوع امللحق باْلناس

كان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )الشافع( و )املشفع( بينهما بأن اللفظْي يشَت 
 ."الشفع" ألن أصلهما اللغوي واحد وهو جناس اْلشتقاق

  .َك اْْلَْرَفعْ ِرَضاَعنَّا  اْرضَ ( بيت الشعر : يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّْد . َربِّ 2
شتقاق بأن من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من فعل باسم وهو من جناس اإل

اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )اْرَض( و )رَِضا( بينهما جناس 
 اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "رضي".

نًا فَ ْتًحاَلَك  فَ َتْحَنا( آية من السورة األوىل: اِنَّا 3   .مُِّبي ْ
تقاق أي من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من فعل باسم وهو من جناس اإلش

بأن اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد ، كلمتا )فَ َتْحَنا( و )فَ ْتًحا( بينهما 
 جناس اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "فتح".

  .َعزِيْ زًا َنْصرًاهح َك اللّم يَ ْنصحرَ ( آية من السورة األوىل: وَ 4
س اإلشتقاق أي من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من فعل باسم وهو من جنا

بأن اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )يَ ْنصحَر( و )َنْصرًا( بينهما 
 جناس اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "نصر".

 



43 

 

ْوا َمن ح َعَلى النَّيبِّ يَااَي َُّها الَِّذْيَن ام  يحَصلُّْونَ ( آية من السورة الثالثة : ِانَّ اهلَل َوَماَلِئَكَتهح 5
  .َعَلْيِه َوَسلِّمحْوا َتْسِلْيًما َصلُّْوا

من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من فعل بفعل وفعل باسم وهو من جناس 
اإلشتقاق أي بأن اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )يحَصلُّْوَن( و 

 ى".)َصلُّْوا( بينهما جناس اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "َصلَّ 
َمن حْوا ( آية من السورة الثالثة : ِانَّ اهلَل َوَماَلِئَكَتهح يحَصلُّْوَن َعَلى النَّيبِّ يَااَي َُّها الَِّذْيَن ام 6
 .َوَسلِّمحْوا َتْسِلْيًماَصلُّْوا َعَلْيِه 

من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من فعل بفعل وفعل باسم وهو من جناس 
كان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )َسلِّمحْوا( و اإلشتقاق أي بأن اللفظْي يشَت 

 )َتْسِلْيًما( بينهما جناس اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "َسلََّم".
  .اْلَمَودَِّة َهيََّج اْْلَْشَجانَا َحاِدى. ى َحدم ( بيت الشعر: َوالتَّاِبِعْْيَ ََلحْم ِبِصْدِق َما7

ف يف واحد من العناصر األربعة أي يف عدد من نوع اْلناس يري التا  ْلختال
حروفهما، ويشتمل من فعل باسم وهو جناس املكتنف أي ما كانت الزيادة فيه يف وسط 

 اللفظ. كلمة )حادى( تزيد على كلمة )حدى( ِبرف زائد يف وسطها.
  .َواَِلًا َنْشَوانَاى َاْضحم وَ ِه َماذحِكَر احْلَِبْيبح َلَدى اْلمحِحبَّ . ِاْلَّ اللّم وَ ( بيت الشعر : 8

من نوع جناس تا  لتشابه اللفظْي يف النطق وخيتلفا يف املعن، ويشتمل من 
حرف ِبرف وهو من جناس املماثل أي ما كانت الكلمات فيه من نوع واحد يعِن 

 حرفا جر. أما الواو األول ِبعن القسم والثاين ِبعن املشاركة.
  .ى َواَِلًا َنْشَوانَا. ِاْلَّ َوَاْضحم  اْلمحِحبَّ َلَدى  احْلَِبْيبح ِه َماذحِكَر ( بيت الشعر : َواللّم 9

من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من اسم باسم وهو من جناس اإلشتقاق أي 
 ) ( و )اْلمحِحبَّ بأن اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )احْلَِبْيبح

 حد وهو "حب".بينهما جناس اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي وا
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  .َهانَا الن ََّفاِئسِ َمَع  الن ُّفحْوسِ ( بيت الشعر : اَْيَن اْلمحِحب ُّْوَن الَِّذْيَن َعَلْيِهْم . َبْذلح ١0
من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من اسم باسم وهو جناس اْلشتقاق أي بأن 

َفاِئِس( بينهما اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )الن ُّفحْوِس( و )الن َّ 
 جناس اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "نفس".

  .اَنْ َبانَاهح فَ َقاَل : َجاءَكحْم . ن حْوٌر َفسحْبَحاَن الَِّذْي اللّم  نَ بَّأَنَا( بيت الشعر : ١١
من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من فعل بفعل وهو جناس اْلشتقاق أي بأن 

صل لغوي واحد، كلمتا )نَ بَّأَ( و )اَنْ َبانا( بينهما جناس اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أ
 اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "نبأ".

  .َمنَّانَابِِه . ِِف ذِْكرِِه اَْعِظْم ِبِه  َمنَّ َعْبدحهح  هم ( بيت الشعر: َوالن ُّْورح طم ١2
عدد  من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من العناصر األربعة أي يف

حروفهما، ويشتمل من فعل باسم وهو جناس املذيّل أي ما كانت الزيادة فيه يف آخر 
 اللفظ. كلمة )َمنَّاَن( تزيد على كلمة )َمنَّ( ِبرفْي زائدين يف آخرها.

  .فَ ْرَحانَا( َواْيدح بِِه فَ ْليَ ْفَرححْوا( بيت الشعر : هحَو َرمْحَةح اْلَمْوىَل تََأمَّْل قَ ْوَلهح . )١3
ن نوع امللحق باْلناس ويشتمل من فعل باسم وهو جناس اْلشتقاق أي بأن م

اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )فَ ْليَ ْفَرححْوا( و )فَ ْرَحانَا( بينهما 
 جناس اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "فرح".

  .آنَا. يفْ َخرْيَِها َحتَّ ب حرحْوزِْي  اَنَا( بيت الشعر: ملَْ تَ ْفََتِْق ِمْن شحْعَبتَ ْْيِ ِاْلَّ ١4
من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من العناصر األربعة أي يف عدد 
حروفهما، ويشتمل من اسم باسم وهو جناس املذّيل أي ما كانت الزيادة فيه يف آخر 

 اللفظ. كلمة )اَنَا( تزيد على كلمة )آَن( ِبرف زائد يف آخرها.
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  .َي َصانَاِنَكاِح ِلْ ِاَلمِ  ِمنْ ِخَياِر َقْد َخَرْجتح .  ِمنْ ( بيت الشعر : فَاَنَا ِخَياٌر ١5
من نوع جناس تا  لتشابه اللفظْي يف النطق وخيتلفا يف املعن، ويشتمل من 
حرف ِبرف وهو من جناس املماثل أي ما كانت الكلمات فيه من نوع واحد يعِن 

 ل ِبعن التأكيد و "من" الثاين ِبعن البيان.حرفا جر. أما "من" األو 
لم ( بيت الشعر : هم ١6 َيانَالََنا  بَ ي َّنَ َهاهح ن حعحْوَتهح . ِِف اْلكحْتِب َذا َوَقْد َنَشَر اْْلِ   .تِب ْ

من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من فعل باسم وهو جناس اْلشتقاق أي بأن 
َيانَا( بينهما جناس اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كل متا )بَ ي ََّنها( و )تِب ْ

 اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "بّْي".
  .ِلَك رحتْ َبًة َوَمَكانَاِبذم ى . اَْعِظْم ْلمحْصطَفم بِا( بيت الشعر : َقْد َبشَّرحْوا اَق َْواَمهحْم ١7

من من نوع جناس تا  لتشابه اللفظْي يف النطق وخيتلفا يف املعن، ويشتمل 
حرف ِبرف وهو من جناس املماثل أي ما كانت الكلمات فيه من نوع واحد يعِن 

 حرفا جر. أما الباء األول ِبعن السببية والتعليل والباء الثاين ِبعن عن.
ْساَلِ  اَوَّلح ١8   .اَنَا َقطُّ َْلاَتَ َواَنَ  َومحَشفَّعٍ .  َشاِفعٍ ( بيت الشعر : يَااحمََّة اْْلِ

باْلناس ويشتمل من اسم باسم وهو جناس اْلشتقاق أي بأن من نوع امللحق 
اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )َشاِفٍع( و )َومحَشفٍَّع( بينهما 

 جناس اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "شفع".
ِلَك ََنْمح َفْخرَِك . يحْسَمْع لَِقوْ  قحلْ ت حْعَط وَ  َسلْ ( بيت الشعر: َحتَّ احنَاَدى اْرَفْع وَ ١9

  .بَانَا
من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من العناصر األربعة أي يف نوع 
حروفهما، ويشتمل من فعل بفعل وهو جناس الالحق أي ما كان احلرفان املختلفان فيه 
متباعدين يف املخرج الصويت. السْي يف )َسْل( و القاف يف )قحْل( وِها متباعدان يف 

 خرج الصويت.امل
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تَ َقاَصَر َعْن َعطَاهح  محْعطٍ ى َجلَّ ِمْن . فَ تَ ْرضم  ي حْعِطْيكَ ( بيت الشعر : َوَلَسْوَف 20
  .ن حَهانَا

من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من فعل باسم وهو جناس اْلشتقاق أي بأن 
نهما اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )ي حْعِطْيَك( و )َومحْعٍط( بي

 جناس اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "عطاء".
  .اْلمحَرفَّعْ . َصاِحَب اْلَقْدِر  اْلمحَشفَّعْ هح ( بيت الشعر: اَبْ َرَز اللّم 2١

من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من العناصر األربعة أي يف نوع 
احلرفان املختلفان فيه  حروفهما، ويشتمل من اسم باسم وهو جناس الالحق أي ما كان

متباعدين يف املخرج الصويت. الشْي يف )اْلمحَشفَّْع( والرَّاء يف )اْلمحَرفَّْع( وِها متباعدان يف 
 املخرج الصويت.

  .. ِبَك يَاَذاْلَقْدِر اْْلَْرَفعْ  َسْهاًل وَ  اَْهاًل ( بيت الشعر: َمْرَحًبا 22
لعناصر األربعة أي يف نوع من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من ا

حروفهما، ويشتمل من اسم باسم وهو جناس املضارع أي ما كان احلرفان املختلفان فيه 
متقاربْي يف املخرج الصويت. اْللف يف )اَْهاًل( والسْي يف )َسْهاًل( وِها متقاربان يف 

 املخرج الصويت.
  .اْْلَْلِق تَ ْفزَعْ  َلَك كحلُّ ( بيت الشعر: اَْنَت ِِف احلَْْشِر َماَلٌذ . 23

من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من العناصر األربعة أي يف ترتيب 
حروفهما، ويشتمل من حرف ِبرف وهو جناس املستوى أي ما كان اللفظ فيه ِبيث لو 
عكس وبدئ ِبرفه األخري إىل األول مل يتغرّي. كلمتا )َلَك كحلُّ(  تقرأ من أوَلا كما تقرأ 

 خرها دون تغيري يف املعن.من آ
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  .اْشَفْع تحَشفَّعْ ( بيت الشعر : فَ َلَها اَْنَت فَ َتْسجحْد . َوت حَناَدى 24
من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من فعل بفعل وهو جناس اْلشتقاق أي بأن 
اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )اْشَفْع( و )تحَشفَّْع( بينهما جناس 

 شتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "شفع".اْل
  .َواْرَفعْ فَاِت اْْلم  َواْدَفعِ ( بيت الشعر: َواْكِفَنا كحلَّ اْلَباَليَا . 25

من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من العناصر األربعة أي يف نوع 
فان فيه حروفهما، ويشتمل من فعل بفعل وهو جناس الالحق أي ما كان احلرفان املختل

متباعدين يف املخرج الصويت. الّدال يف )َواْدَفِع( والرّاء يف )َواْرَفْع( وِها متباعدان يف املخرج 
 الصويت.

  .َخي ََّر اْْلَْذَهانَاَمارََأْت ِمْن بَ رََكا . ِت حمحَمٍَّد َما( بيت الشعر : َورََأْت َحِلْيَمٌة 26
تلفا يف املعن، ويشتمل من من نوع جناس تا  لتشابه اللفظْي يف النطق وخي

حرف ِبرف وهو من جناس املماثل أي ما كانت الكلمات فيه من نوع واحد يعِن 
 حرفا جر. أما "ما" األول ِبعن املشَتكة و "ما" الثاين ِبعن ليس.

  .َشانَا َكانَا( بيت الشعر: َوَدرَِّت النَّاَقةح اَْلَبانًا َوَقْد . َْسحَنْت دحَويْ َبت حَها فَ 27
من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من العناصر األربعة أي يف نوع 
حروفهما، ويشتمل من فعل بفعل وهو جناس املضارع أي ما كان احلرفان املختلفان فيه 
متقاربْي يف املخرج الصويت. الكاف يف )َفَكانَا( والشْي يف )َشانَا( وِها متقاربان يف 

 املخرج الصويت.
  .َعَلى َمْوَْلنَا اَْحَجارٌ  َاْشَجارٌ ر: اَْنَكَرهح رِفْ َقت حَها َوَسلََّمْت . ( بيت الشع28

من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من العناصر األربعة أي يف نوع 
حروفهما، ويشتمل من اسم باسم وهو جناس الالحق أي ما كان احلرفان املختلفان فيه 

يف )َاْشَجاٌر( واحلاء يف )َاْحَجاٌر( وِها متباعدان يف  متباعدين يف املخرج الصويت. الشْي
 املخرج الصويت.
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ى َتحَِّيِّ اْلمحْصَطفم   َجارًا  . َاحْ وَ   َاْشَجارًا( بيت الشعر: سحْبَحاَن َمْن اَْنَطَق 29
  .سحْبَحانَا

من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من العناصر األربعة أي يف نوع 
مل من اسم باسم وهو جناس الالحق أي ما كان احلرفان املختلفان فيه حروفهما، ويشت

متباعدين يف املخرج الصويت. الشْي يف )َاْشَجار( واحلاء يف )َاْحَجار( وِها متباعدان يف 
 املخرج الصويت.

  .انَاالنَّيبْ ِاْحسَ  تَْأِدْيبَ . َاْحَسَن  اَدَّبَهح ِه َمْن ( بيت الشعر : تَ ْرَعاهح َعْْيح اللّم 30
من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من فعل باسم وهو جناس اْلشتقاق أي بأن 
اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )اَدَّبَهح( و )تَْأِدْيَب( بينهما جناس 

 اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "ادب". 
 .ِاْحَسانَاتَْأِدْيَب النَّيبْ  َاْحَسنَ هح . ِه َمْن اَدَّبَ ( بيت الشعر : تَ ْرَعاهح َعْْيح اللّم 3١

من نوع امللحق باْلناس ويشتمل من فعل باسم وهو جناس اْلشتقاق أي بأن 
اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )َاْحَسَن( و )ِاْحَسانَا( بينهما 

 جناس اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "حسن".
  .تَ َلْوا ِِف َفْضِلِه ق حْرآنَا َقدْ َوتَ ْعِظْيًما ِلَشْأِن حمحَمٍَّد . ِاْذ  َقْدرًا: ( بيت الشعر32

من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من العناصر األربعة أي يف عدد 
حروفهما، ويشتمل من اسم ِبرف وهو جناس املذيّل أي ما كانت الزيادة فيه يف آخر 

 د على كلمة )َقْد( ِبرف زائد يف آخرها.اللفظ. كلمة )َقْدرًا( تزي
  .َنا . محتَ َوسِِّلْْيَ ِبَْن اِلْيِه َدَعانَااْلَعِليِّ ِاَلمَ  َحدِ اْْلَ  ْلَواِحدِ ( بيت الشعر: لِ 33

من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من العناصر األربعة أي يف عدد 
ما كانت الزيادة فيه يف أول  حروفهما، ويشتمل من اسم باسم وهو جناس املطّرف أي

 كلمة )َواِحِد( تزيد على كلمة )َاَحِد( ِبرف زائد يف أوَلا.   اللفظ.
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َلَنا . وَ  َحالٍ ( بيت الشعر: َواْربحْط بِِه ِِفْ كحلِّ 34   .َمْن َودَّ َوَمْن َواَْلنَا ِحَبالَ َحب ْ
يف عدد من نوع اْلناس يري التا  ْلختالف يف واحد من العناصر األربعة أي 

حروفهما، ويشتمل من اسم باسم وهو جناس املكتنف أي ما كانت الزيادة فيه يف وسط 
 اللفظ. كلمة )حبال( تزيد على كلمة )حال( ِبرف زائد يف وسطها.

ْيعح دحَعانَا35  .( بيت الشعر : َوَلَقْد َرَجْونَاَك َفَحقِّْق سحْؤلََنا . َواْْسَْع ِبَفْضِلَك يَاْسَِ
باْلناس ويشتمل من فعل باسم وهو جناس اْلشتقاق أي بأن  من نوع امللحق

ْيعح( بينهما جناس  اللفظْي يشَتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد، كلمتا )اْْسَْع( و )ْسَِ
 اْلشتقاق ألن أصلهما اللغوي واحد وهو "ْسع".

 من نتيجة التحليل السابق, خيلص الباحث كما يف اْلدول اليت: 
 

 َتتوي اْلناس يف الضياء الالمع مع أنواعه وأشكالهجدول األشعار اليت 

 النوع لفظ الشعر منرة
 الشكل

 العلة اْلشتمال

 يَاَربِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ  ١
 اْلمحَشفَّعْ  الشَّاِفعِ َحِبْيِبَك 

 امللحق

 باْلناس

 اسم باسم
 وهو جناس

 اإلشتقاق

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 

 لغوي واحد

 بِّ َصلِّ َعَلى حمحَمَّدْ يَارَ  2
 َك اْْلَْرَفْع.رَِضاَعنَّا  اْرضَ َربِّ 

امللحق 
 باْلناس

 فعل باسم
وهو جناس 
 اإلشتقاق

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 

 لغوي واحد

ًنا. فَ ْتًحاَلَك  فَ َتْحَنااِنَّا  3 امللحق  مُِّبي ْ
 باْلناس

 فعل باسم
وهو من 
جناس 
 اإلشتقاق

شَتكان ألن اللفظْي ي
يف جذر أو أصل 

 لغوي واحد
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امللحق  َعزِيْ زًا. َنْصرًاهح َك اللّم َويَ ْنصحرَ  4
 باْلناس

 فعل باسم
وهو من 
جناس 
 اإلشتقاق

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 

 لغوي واحد

5 
َعَلى  يحَصلُّْونَ ِانَّ اهلَل َوَماَلِئَكَتهح 

 َصلُّْواَمن حْوا النَّيبِّ يَااَي َُّها الَِّذْيَن ام 
 .َتْسِلْيًما َوَسلِّمحْواَعَلْيِه 

امللحق 
 باْلناس

 فعل بفعل
وهو جناس 
ألن اللفظْي يشَتكان  اإلشتقاق

يف جذر أو أصل 
 لغوي واحد

6 
 فعل باسم

وهو جناس 
 اإلشتقاق

7 
ى  َحدم َوالتَّاِبِعْْيَ ََلحْم ِبِصْدِق َما

اْلَمَودَِّة َهيََّج  َحاِدى
 اْْلَْشَجانَا

جناس 
يري 
 التا 

 فعل باسم
وهو جناس 

 املكتنف

ملا كانت الزيادة فيه يف 
 وسط اللفظ

8 

ِه َماذحِكَر احْلَِبْيبح َلَدى اللّم وَ 
ى َواَِلًا َاْضحم وَ اْلمحِحبَّ ِاْلَّ 

 َنْشَوانَا

 جناس

 تا 

حرف ِبرف 
وهو من 
جناس 
 املماثل

ملا كانت الكلمات فيه 
من نوع واحد يعِن 

 حرفا جر

9 

َلَدى  احْلَِبْيبح َماذحِكَر ِه َواللّم 
 اْلمحِحبَّ 

 ى َواَِلًا َنْشَوانَاِاْلَّ َوَاْضحم 

امللحق 
 باْلناس

 اسم باسم
وهو  جناس 

 اإلشتقاق

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 

 لغوي واحد

١0 
 اَْيَن اْلمحِحب ُّْوَن الَِّذْيَن َعَلْيِهمْ 

 َهانَا الن ََّفاِئسِ َمَع  الن ُّفحْوسِ َبْذلح 
مللحق ا

 باْلناس

 اسم باسم
وهو جناس 
 اْلشتقاق

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 

 لغوي واحد
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 هح فَ َقاَل : َجاءَكحمْ اللّم  نَ بَّأَنَا ١١
 اَنْ َبانَان حْوٌر َفسحْبَحاَن الَِّذْي 

امللحق 
 باْلناس

 فعل بفعل
وهو جناس 
اْلشتقا

 ق

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 

 لغوي واحد

 بِهِ  َمنَّ َعْبدحهح  هم َوالن ُّْورح طم  ١2
 اَمنَّانَ ِِف ذِْكرِِه اَْعِظْم ِبِه 

جناس 
 يري التا 

 فعل باسم
وهو جناس 
 املذّيل

ملا كانت الزيادة فيه يف 
 آخر اللفظ

هحَو َرمْحَةح اْلَمْوىَل تََأمَّْل قَ ْوَلهح  ١3
 فَ ْرَحانَا( َواْيدح ِبِه فَ ْليَ ْفَرححْوا)

امللحق 
 باْلناس

 عل باسمف
وهو جناس 
اْلشتقا

 ق

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 

 لغوي واحد

 اَنَاملَْ تَ ْفََتِْق ِمْن شحْعَبتَ ْْيِ ِاْلَّ  ١4
 آنَايفْ َخرْيَِها َحتَّ ب حرحْوزِْي 

جناس 
 يري التا 

 اسم باسم
وهو جناس 
 املذّيل

ملا كانت الزيادة فيه يف 
 آخر اللفظ

 ِخَياِر َقْد َخَرْجتح  نْ مِ فَاَنَا ِخَياٌر  ١5
 َي َصانَاِنَكاِح ِلْ ِاَلمِ  ِمنْ 

جناس 
 تا 

حرف ِبرف 
وهو جناس 

 املماثل

ملا كانت الكلمات فيه 
من نوع واحد يعِن 

 حرفا جر

لم هم  ١6  هح ن حعحْوَتهح َذا َوَقْد َنَشَر اْْلِ
َيانَالََنا  بَ ي َّنَ َهاِِف اْلكحْتِب   تِب ْ

امللحق 
 باْلناس

 فعل باسم
ناس وهو ج

 اْلشتقاق

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 

 لغوي واحد

 ىاْلمحْصَطفم بِ َقْد َبشَّرحْوا اَق َْواَمهحْم  ١7
 ِلَك رحتْ َبًة َوَمَكانَاذم بِ اَْعِظْم 

جناس 
 تا 

حرف ِبرف 
وهو جناس 

 املماثل

ملا كانت الكلمات فيه 
من نوع واحد يعِن 

 حرفا جر
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ْساَلِ  اَوَّ  ١8  َشاِفعٍ لح يَااحمََّة اْْلِ
 اَنَا َقطُّ َْلاَتَ َواَنَ  محَشفَّعٍ وَ 

امللحق 
 باْلناس

 اسم باسم
وهو جناس 
 اْلشتقاق

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 

 لغوي واحد

١9 
 قحلْ ت حْعَط وَ  َسلْ َحتَّ احنَاَدى اْرَفْع وَ 

 يحْسَمْع لَِقْوِلَك ََنْمح َفْخرَِك بَانَا
جناس 
 يري التا 

 فعل بفعل
جناس  وهو

 الالحق

ملا كان احلرفان 
املختلفان فيه 

متباعدين يف املخرج 
 الصويت

20 
ى َجلَّ فَ تَ ْرضم  ي حْعِطْيكَ َوَلَسْوَف 

 ِمنْ 
 تَ َقاَصَر َعْن َعطَاهح ن حَهانَا محْعطٍ 

امللحق 
 باْلناس

 فعل باسم
وهو جناس 
 اْلشتقاق

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 

 لغوي واحد

 اْلمحَشفَّعْ هح لّم اَبْ َرَز ال 2١
 اْلمحَرفَّعْ َصاِحَب اْلَقْدِر 

جناس 
 يري التا 

 اسم باسم
وهو جناس 

 الالحق

ملا كان احلرفان 
املختلفان فيه 

متباعدين يف املخرج 
 الصويت

 َسْهاًل وَ  اَْهاًل َمْرَحًبا  22
 ِبَك يَاَذاْلَقْدِر اْْلَْرَفعْ 

جناس 
 يري التا 

 اسم باسم
وهو جناس 

 املضارع

ان احلرفان ملا ك
املختلفان فيه متقاربْي 

 يف املخرج الصويت

23 
 اَْنَت ِِف احلَْْشِر َماَلذٌ 

 اْْلَْلِق تَ ْفزَعْ  َلَك كحلُّ 
جناس 
 يري التا 

حرف ِبرف 
وهو جناس 

 املستوى

ملا كان اللفظ فيه 
ِبيث لو عكس وبدئ 
ِبرفه األخري إىل األول 

 مل يتغرّي 

 فَ َلَها اَْنَت فَ َتْسجحدْ  24
 تحَشفَّعْ  اْشَفعْ َناَدى َوت ح 

امللحق 
 باْلناس

 فعل بفعل
وهو جناس 

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 
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 لغوي واحد اْلشتقاق

 َواْكِفَنا كحلَّ اْلَباَليَا 25
 اْرَفعْ فَاِت وَ اْْلم  اْدَفعِ وَ 

جناس 
 يري التا 

 فعل بفعل
وهو جناس 

 الالحق

ملا كان احلرفان 
املختلفان فيه 

 املخرج متباعدين يف
 الصويت

26 

 
 رََأْت ِمْن بَ رََكاَماَورََأْت َحِلْيَمٌة 
 َخي ََّر اْْلَْذَهانَاَماِت حمحَمٍَّد 

جناس 
 تا 

حرف ِبرف 
وهو جناس 

 املماثل

ملا كانت الكلمات فيه 
من نوع واحد يعِن 

 حرفا جر
 

 

27 
 َوَدرَِّت النَّاَقةح اَْلَبانًا َوَقدْ 

 َشانَا نَاَكاَْسحَنْت دحَويْ َبت حَها فَ 
جناس 
 يري التا 

 فعل بفعل
وهو جناس 

 املضارع

ملا كان احلرفان 
املختلفان فيه متقاربْي 

 يف املخرج الصويت

 اَْنَكَرهح رِف َْقت حَها َوَسلََّمتْ  28
 َعَلى َمْوَْلنَا َاْحَجارٌ  َاْشَجارٌ 

جناس 
 يري التا 

 اسم باسم
وهو جناس 

 الالحق

ملا كان احلرفان 
املختلفان فيه 

باعدين يف املخرج مت
 الصويت

29 
 َاْح وَ  َاْشَجارًا سحْبَحاَن َمْن اَْنَطَق 

 ى سحْبَحانَاَتحَِّيِّ اْلمحْصَطفم   َجارًا

جناس 
يري 
 التا 

 اسم باسم
وهو جناس 

 الالحق

ملا كان احلرفان 
املختلفان فيه 

متباعدين يف املخرج 
 الصويت

 

 

 

 

30 
 اَدَّبَهح ِه َمْن تَ ْرَعاهح َعْْيح اللّم 

 ِاْحَسانَاالنَّيبْ  تَْأِدْيبَ  َاْحَسنَ 
امللحق 
 باْلناس

 فعل باسم
وهو جناس 
 اْلشتقاق

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 

 لغوي
 فعل باسم 3١ واحد
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وهو جناس 
 اْلشتقاق

 َوتَ ْعِظْيًما ِلَشْأِن حمحَمَّدٍ  َقْدرًا 32
 تَ َلْوا ِِف َفْضِلِه ق حْرآنَا َقدْ ِاْذ 

جناس 
يري 
 التا 

 اسم ِبرف
وهو جناس 

 املذّيل

ملا كانت الزيادة فيه يف 
 آخر اللفظ

 َنااْلَعِليِّ ِاَلمَ  اْْلََحدِ  ْلَواِحدِ لِ  33
 محتَ َوسِِّلْْيَ ِبَْن اِلْيِه َدَعانَا

جناس 
يري 
 التا 

 اسم باسم
وهو جناس 

 املطّرف

ملا كانت الزيادة فيه يف 
 أول اللفظ

َلَنا َحالٍ  َواْربحْط بِِه ِِفْ كحلِّ  34  َحب ْ
 َمْن َودَّ َوَمْن َواَْلنَا ِحَبالَ وَ 

جناس 
يري 
 التا 

 اسم باسم
وهو جناس 

 املكتنف

ملا كانت الزيادة فيه يف 
 وسط اللفظ

 َوَلَقْد َرَجْونَاَك َفَحقِّْق سحْؤلََنا 35
ْيعح ِبَفْضِلَك يَااْْسَْع وَ   دحَعانَا ْسَِ

امللحق 
 باْلناس

 فعل باسم
وهو جناس 

 قاقاْلشت

ألن اللفظْي يشَتكان 
يف جذر أو أصل 

 لغوي واحد
 


