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 كاهللى أسأؿ أف ينفع بيا في كؿ مكاف كأف يجعميا خالصة لكجيو الكريـ
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 شكر كتقدير

مف لـ يشكر الناس لـ : "الحمد هلل رب العالميف، كصالة كسالمنا عمى خاتـ المرسميف، القائؿ
". يشكر اهلل

أتكجو بالشكر كالعرفاف لكالدٌم ،  كبعد شكر اهلل كحده كىك أىؿ لمشكركانطالقا مف ىذا الحديث
الحبيبيف، فميما مني شكر يميؽ بفضميما كجميميما، كما أتكجو بالشكر إلخكتي كزكجتي 

 .كأكالدم لمساندتيـ لي كتحمميـ انشغالي عنيـ طيمة الفترة الماضية

يحيى فرغؿ عبد المحسف؛ شكرو لما / أتكجو بشكر كاعتذار إلى كالدم األستاذ الدكتكركما 
رشاد فكاف لتكجيياتو أبمغ األثر فى إخراج ىذا  ،قدمو لي طيمة الفترة الماضية مف نصح كا 

رىاؽ بكثرة اتصالي بو، كاستقبالو ىذا  البحث بيذه الصكرة، كاعتذارو لما سببتو لو مف تعب كا 
 .األمر بسعة صدر، كنقاء سريرة، فجزاه اهلل عني خير الجزاء

أميرة أحمد يكسؼ عمى ما بذلتو مف / كما أتكجو بخالص الشكر كالتقدير إلى األستاذة الدكتكرة
 .جيد كتكجيو، كمتابعة كتصكيب ليذه الرسالة، فجزاىا اهلل عني خير الجزاء

 ليـ عمى تفضميـ بقبكؿ قراءة ىذه تقديراكما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى لجنة المناقشة 
بداء مالحظاتيـ كتكجيياتيـالرسالة،   .كا 

كما أتكجو بخالص الشكر كالتقدير إلى كؿ مف أعانني عمى إخراج ىذا العمؿ كلك بالدعاء، 
 .فجزاكـ اهلل عني جميعا خير الجزاء

  

 



 

 

المقدمة 

النتاج األدبي لعصر المماليؾ الذم  مف (ىػ696: ت) لمبكصيرمتعد قصيدة البردة 
تالؼ الكتب؛ مما دفع  شيد نكبة عممية عمى يد التتار، تمثمت في قتؿ العمماء كاألدباء كا 

العمماء إلى النيكض إلحياء ىذا التراث العممي، كشعكرىـ باألمانة الثقيمة الممقاة عمى عاتقيـ 
، فتنافسكا في ميداف التعميـ كالتأليؼ، فقامكا بحركة إحياء عممية (ىػ656)إثر سقكط بغداد 

جميمة الشأف، كنشأ في ظؿ ىذه الثكرة العممية جيؿ جديد مف العمماء أمثاؿ ابف ىشاـ 
 .البكصيرم كابف نباتة المصرم: األنصارم كالمقريزم كابف خمدكف كابف ًخمّْكىاف، كمف الشعراء

كقد تنكعت أغراض الشعر في ذلؾ العصر، فمـ يكجد باب أك غرض مف أغراض 
قىوي الشعراء؛ كمف ىذه األغراض المديحي النبكم  .الشعر إال كطىرى

المدائح النبكية سنة درج عمييا المسممكف سمفنا كخمفنا، كقصيدة الككاكب الدرية في مدح ؼ
 تيعىدُّ مف عيكف الشعر العربي، كدرة ديكاف ،خير البرية لإلماـ البكصيرم المعركفة باسـ البردة

صمى اهلل عميو -في ىذه القصيدة سيرةى النبي   كقد ذكر البكصيرم،شعر المديح في اإلسالـ
كما اشتممت عمى كثير مف جياده،  معجزاتو كفمف مكلده إلى كفاتو، كتكمَّـ ع- كآلو كسمـ

 :الحكـ كالمكاعظ كقكلو

ٍِْمْلًُ َشةَّ َعلَّ الىَّْفُس َكالطِّْفِل إِْن ذُ ََ  

 

إِْن ذَْفِطْمًُ َْٔىفَِط ِ   ََ َ اِا   ُؼةِّ اللَّ
 

 :أسباب اختيار المكضكع

يتردد شعر البكصيرم بيف قكة األسمكب كسيكلتو، كعمؽ المعاني كقربيا، كحرارة * 
العاطفة كفتكرىا، كخصكبة الخياؿ كضمكره، فعناصر الشعر عنده تختمؼ مف قصيدة إلى 
أخرل حسبى اختالؼ الباعث كالمكضكع، كقد تختمؼ أيضا داخؿ القصيدة الكاحدة بخاصة 

 .تمؾ القصائد الطكاؿ التي اشتممت عمى عدة مكضكعات
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ىا، كشطَّركىا، ك عبر القركف كعارضلشعراءجى عمى منكاليا اسى ىذه القصيدة قد فى * 
في ترجمة جماؿ الديف  "الضكء الالمع" كخمسكىا، كسبَّعكىا، حتى ذكر الحافظ السخاكم في

، كمع ()سؼ بف يحيى الكرماني الشافعي أنو جمع مف تخاميس البردة ما ينيؼ عمى ستيفيك
ذلؾ كمو فمـ تأت قصيدة في مثؿ جماليا كقبكليا التاـ في األمة اإلسالمية، حتى قاؿ أمير 

 :"نيج البردة" الشعراء أحمد شكقي في قصيدتو

 المادحكف كأرباب اليكل تبع
 

 لصاحب البردة الفيحاء ذم القدـ 
 

 مديحو فيؾ حب خالص كىكل
 

 كصادؽ الحب يممي صادؽ الكمـ 
 

 اهلل يشيد أني ال أعارضو
 

 مف ذا يعارض صكب العارض العـر 
 

 مذاىبيـ اختالؼ عمى األمة عمماء كبار فشرحيا كالمصنفكف؛ الشُّرَّاحي  بيا كما اىتـ *
يا فاقت حتى الفقيية،  الصائغ بف الديف شمس العالمة اإلماـ: شرحيا كممف المائةى، شركحي
 قصيدة شرح في الزبدة" كسماه األزىرم، خالد كالشيخ ،"البردة عمى الرقـ" كسماه الحنفي
 في المضية األنكار مشارؽ" كسماه البخارم، شارح القسطالني الديف شياب كالحافظ ،"البردة
 شرح في الرائقة الزبدة" كسماه الشافعي، األنصارم زكريا اإلسالـ كشيخ ،"الدرية الككاكب شرح
 في العمدة" كسماه الييتمي، حجر ابف زمنو في الشافعية شيخ اإلماـ كالعالمة ،"الفائقة البردة
. ()كثير كغيرىـ األزىر، شيخ الباجكرم إبراىيـ اإلسالـ كشيخ ،"البردة شرح

                                                            

/ 10 ـ،1992الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى، : شمس الديف السخاكم ()
337. 

كأما مف ركل ىذه القصيدة كاليمزية مف العمماء األعالـ كمصابيح الظالـ فخمؽ : " ابف حجر الييتمي الشافعيقاؿ( )
المنح المكية في ابف حجر الييتمي، : ينظر. اىػ" ال يحصكف، منيـ ما ذكره ابف مرزكؽ شارح البردة بمجمديف كبيريف

أغمب ىذه : كأقكؿ. 105/ 1ت، . ، دشرح اليمزية، تحقيؽ بساـ محمد باركد، طبعة المجمع الثقافي، أبك ظبي
العمدة في " الكصكؿ إليو كالحصكؿ عمى نسخة منو، مثؿ تي الشركح غير مكجكد الميـ إال البعض القميؿ، مما استطع

الزبدة الرائقة في شرح "ـ، ككتاب 2011 ، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلىةالبف عجيبة، طبع" شرح البردة
 ،القاىرة، الطبعة األكلى- كشيدة لمنشر كالتكزيع- لمشيخ زكريا األنصارم، سمسمة تراث األزىرييف" البردة الفائقة

ألبي عثماف األليرم، مكتبة اآلداب، القاىرة، " شرح الفردة المسماة بالبردة في مدح أشرؼ عدة"ـ، ككتاب 2012
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رغبتي في الجمع بيف نحك الجممة كنحك النص في دراسة كاحدة؛ نحك الجممة * 
لمعرفة مدل مكافقة البكصيرم ما أجمع عميو النحاة، كنحك النص لدراسة كسائؿ الربط 
المختمفة التي حفظت ليذه القصيدة تماسكيا كترابطيا، حتى ذاع صيتيا، كتمقتيا األمة 

 .بالقبكؿ

ا لمبحث القصيدة ىذه اخترت جميعيا السابقة فمألسباب*  . مكضكعن

 :الدراسات السابقة

لـ أعثر عمى أم دراسة تناكلت ىذه القصيدة بالبحث، إال بعض الدراسات التي تناكلت 
 :القصيدة مف ناحية أدبية كبالغية؛ مثؿ

: بردة البكصيرم كمعارضاتيا في العصر الحديث دراسة كتحميؿ كمكازنة لمباحث- 1
تناكؿ فييا الباحث الحديث عف البردة . ـ1978جابر عبد الرحمف سالـ، جامعة األزىر، 

كمعارضاتيا في العصر الحديث قبؿ شكقي عند الباركدم كمعارضة الدركيش كالتيمكرية، 
 .كمعارضاتيا بعد شكقي

المدائح النبكية بيف الصرصرم كالبكصيرم لمباحث مخيمر صالح مرسي، جامعة - 2
كىي عبارة عف مكازنة بيف الشاعريف ركز فييا عمى الدراسة . ـ1979القاىرة، كمية اآلداب، 

 .الفنية كاألسمكب كبناء القصيدة

 ،مي أحمد طاىر لمباحثة بالغة المديح النبكم عند البكصيرم كالباركدم كشكقي،- 3
كفييا ركزت الباحثة عمى المديح . ـ2010، كمية البنات، دكتكراه، جامعة عيف شمسرسالة 

في جممة مباحث أىميا التصكير البياني كالفني مف خالؿ عند البكصيرم كالباركدم كشكقي، 
 .التشبيو كاالستعارة، إلى جانب التنكعات في التراكيب الكاردة

                                                                                                                                                          

، مطبعة مصطفى "شرح الباجكرم عمى البردة كبيامشو شرح البردة لمشيخ خالد األزىرم"ـ، ك2006 ،الطبعة األكلى
  . عنيا كتب التراجـتـ، كغيرىا مف الكتب التي تحدث1999 ،البابي الحمبي، القاىرة، الطبعة األخيرة
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شعر المديح النبكم بيف البكصيرم كالككلخي لمباحث يحيى ثالث، جامعة القاىرة، - 4
 ، ،  مضاميف المديح النبكم عند الشاعريفدراسةحث االبفييا تناكؿ . ـ2012كمية دار العمـك
 ثـ ،كأخالقو عميو الصالة كالسالـ- صمى اهلل عميو كسمـ- كالتكسؿ بالنبي ،كالحب المحمدم

قضية صفات الممدكح كما ينبغي لممادح مف األخذ بو مع تناكؿ  ، العناصر السابقةبيفقارف 
 . صفات كفضائؿى معينةو عمى الممدكحعفي خؿ

 فيك دراسة بردة البكصيرم دراسة نحكية، أجمع فييا سأقـك بو في ىذه الرسالةأما ما 
بيف نحك الجممة كنحك النص، نحك القدماء كنحك المحدثيف، فكؿ منيما يكمؿ اآلخر، كال 

قد نضج حتى احترؽ، كأف عمينا أف - نحك الجممة-أذىب مذىب مف رأل أف النحك التقميدم 
 .نتجاكزه إلى كاقع عممي جديد

 :منيج البحث كخطكات العمؿ

كقد اتبعت في دراستي المنيج الكصفي التحميمي في تناكلي لمقصيدة، كحرصت عمى أف 
 :الدراسة منضبطة مف خالؿ تخرج ىذه

 .تخريج اآليات القرآنية كعزكىا إلى أماكنيا مف السكر، كتمييزىا بخط عثماني- 1

تخريج األحاديث النبكية الشريفة، مف صحيحي البخارم كمسمـ أك أحدىما؛ ألف - 2
مجرد العزك إلى أحدىما مؤذف بالصحة، فإف لـ يكف في أحدىما فمف باقي كتب الحديث 

الستة؛ سنف أبي داكد كالنسائي كالترمذم كابف ماجو، نظرنا لقمة األحاديث الكاردة في 
ف كجد خالؼ بيف ما دار عمى ألسنة . الرسالة، مع ذكر الباب الذم كردت فيو إف كجد كا 

 .النحاة كبيف ما ىك مكجكد في كتب الحديث، أشرت إلى ذلؾ

تخريج الشعر إف كاف منسكبنا لشخص معيف مف ديكانو الشعرم، فإف لـ يكف لو - 3
 .ديكاف، فمف كتب النحك كاألدب التي كرد فييا الشاىد
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كقد الحظت أف بعض ىذه األشعار قد اختمفت ركايتيا في كتب النحك عما كجدتو في 
 :ديكاف الشاعر، فقمت بػ

ما كاف مف ىذا الشعر متنازع النسبة، ذكرت ذلؾ في الحكاشي، مع بياف ترجيحي إف - أ
 .كجدتو في ديكاف المتنازىع بينيما

 .أثبت الفركؽ بيف الركايات في الحكاشي-  ب

 .أثبت الركاية الكاردة في كتب النحك في المتف، كأثبت ركاية الديكاف في اليامش- ج

 .إف كرد الشاىد بال نسبة لشاعر معيف كلـ يعرؼ صاحبو، أشرت إلى ذلؾ- د

ترجمت لكثير مف األعالـ في أكؿ مكضع يرد فيو العمـ في الباب األكؿ، مع االكتفاء - 4
بفيرس األعالـ لبياف أماكف كركد العمـ في الرسالة، كلـ أفعؿ ذلؾ في الباب الثاني؛ نظرنا 

 .لمعاصرة مىف كىتىبى في نحك النص

حاكلت جاىدنا أال أنقؿ عف أم مصدر كسيط، فإف حدث، فمعدـ استطاعتي الحصكؿ - 5
 .عمى الكتاب المنقكؿ عنو، أك الختالؼ لغة المصدر األصمي

االعتماد في التقسيمات الفرعية لمفصكؿ كالقضايا عمى كتب المعاصريف، مثؿ كتاب - 6
كالجممة الفعمية  اإلسنادية كالتراكيب ىاركف، السالـ عبد لألستاذ اإلنشائية األساليب
، مع البعد قدر المستطاع عف اإلطالة في الجانب النظرم إال  أبك عمي لمدكتكر المكاـر

 .في الحاالت التي تستدعي ذلؾ، كالتركيز عمى الجانب التطبيقي

في بداية كؿ فصؿ أك باب أبدأ بالجزء النظرم بإيجاز قدر المستطاع، كعند االنتقاؿ - 7
إلى القضايا الكاردة في الفصؿ أبدأ أكال بذكر المثاؿ مف قصيدة البردة، معقبنا ذلؾ بذكر 
أقكاؿ النحاة كالعمماء إف كاف ثىَـّ خالؼ، ثـ أعكد مرة أخرل لتحميؿ ما كرد في قصيدة 
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ال فأذكر الجزء النظرم تتمكه القضايا أك التقسيمات مبدكءة  البردة، كما في الباب األكؿ، كا 
 .بالمثاؿ مف القصيدة ثـ أحمؿ األبيات مباشرة كما في الباب الثاني

عرابنا، مع ضبط ما ييشكؿ مف األلفاظ المختمفة في - 8 قمت بضبط أبيات القصيدة بنية كا 
 .الرسالة

قمت بترتيب قائمة المصادر كالمراجع ككذلؾ فيارس األعالـ تبعنا لما اشتير بو - 9
 .المؤلؼ، متجاىال األلؼ كالالـ ككممة ابف أك أب

قمت بترتيب فيرس الشكاىد الشعرية الكاردة في القصيدة أكال تبعنا لمقافية، ثـ لحركة - 10
 .الركم مبتدئنا في الترتيب بالساكف، ثـ المضمـك فالمفتكح، كأخيرنا المكسكر

 :حدكد الدراسة

تدكر ىذه الدراسة حكؿ بردة البكصيرم المسماة الككاكب الدرية في مدح خير البرية، 
 :كعدد أبياتيا مائة كستكف بيتا قسميا الدارسكف إلى عشرة أقساـ

 . في التحذير مف ىكل النفس:القسـ الثاني.  في الغزؿ كشككل الغراـ:القسـ األكؿ
 في مكلده صمى اهلل عميو :القسـ الرابع. في مدح النبي صمى اهلل عميو كسمـ :القسـ الثالث

. في سر القرآف :القسـ السادس.  في معجزاتو صمى اهلل عميو كسمـ:القسـ الخامس .كسمـ
 في جياده عميو :القسـ الثامف.  في إسرائو كمعراجو صمى اهلل عميو كسمـ:القسـ السابع

  في:القسـ العاشر.  في التكسؿ بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ:القسـ التاسع .السالـالصالة ك
. المناجاة كعرض الحاجات
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 :خطة البحث

كقد اقتضت طبيعة البحث أف يأتي في بابيف مسبكقيف بمقدمة كتمييد يتمكىما خاتمة 
 .تضـ أىـ نتائج البحث ثـ قائمة المراجع كالمصادر

كمالمح عصره، كأغراض  قكفيو عرضت لمحديث عف البكصيرم حياتو كشعر: التمييد
ىا كأىميتيا عند المسمميف كما كما تعرضت لمحديث عف البردة كسبب تأليؼالشعر عنده، 

. اشتممت عميو مف معاف، كختمتيو بذكر أىـ ما كرد في البحث مف مصطمحات

نحك الجممة في قصيدة البردة لمبكصيرم، كقد جاء في ثالثة :  بعنكافالباب األكؿ
 :فصكؿ

 عف تحدثت كفيو. لمبكصيرم قصيدة البردة في الخبرية الجممة : بعنكافاألكؿ الفصؿ
بنكعييا االسمية كالفعمية، مع بياف أىـ القضايا النحكية التي كردت في قصيدة  الخبرية الجممة
 البردة

 عف تحدثت كفيو. لمبكصيرم قصيدة البردة في اإلنشائية الجممة : بعنكافالثاني الفصؿ
اإلنشائية بنكعييا الطمبي كغير الطمبي، كختمتو بذكر أىـ القضايا اإلنشائية التي  الجممة

 .كردت في القصيدة

 تناكلت كفيو. لمبكصيرم البردة في قصيدة الشرطية الجممة : بعنكافالثالث الفصؿ
مفيـك الشرط كبياف أدكات الشرط الجازمة كغير الجازمة مصحكبا في النياية  عف الحديث

 .بأىـ القضايا الشرطية التي كردت في القصيدة

نحك النص في قصيدة البردة لمبكصيرم، كجاء أيضا في ثالثة :  بعنكافالباب الثاني
فصكؿ مسبكقة بمقدمة نظرية تحدثت فييا عف نحك النص كأىـ الدراسات كالتي تعد بدايات 
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ىذا العمـ، كالتماسؾ النصي، كبياف أف نحك الجممة ينتقؿ معو إلى نحك النص كال ينتقؿ منو 
 .إلى نحك النص

  تناكلت الحديث عففيوك. كسائؿ الربط النحكم في قصيدة البردة:  بعنكافالفصؿ األكؿ
مف ، كأبرزتي أىـ طرائؽ الكشؼ عف تماسؾ النص، قصيدة البردة في كسائؿ الربط النحكم

 . كاالستبداؿ كالعطؼاإلحالة كالحذؼ :خالؿ

  تحدثت عففيوك. كسائؿ الربط المعجمي في قصيدة البردة:  بعنكافالفصؿ الثاني
:  كسيمتيفالربط المعجميكانٍت أبرز كسائؿ ك، قصيدة البردة في كسائؿ الربط المعجمي

. التكرار كالمصاحبات المغكية

 عف تحدثت  كفيو.البردة قصيدة في كسائؿ الربط الصكتي:  بعنكافالفصؿ الثالث
كالتماثؿ الصكتي كالسجع في القصيدة كالتي  خالؿ الكزف كالقافية مف الصكتي كسائؿ الربط

. أدت إلى ترابط النص

 :كفي الختاـ أقكؿ

اقتضت طبيعة الدراسة أف يتـ الفصؿ بيف نحك الجممة كنحك النص، لمتكضيح فحسب، 
 .كليس باعتبارىما منيجيف مختمفيف كمتضاديف، فكؿ منيما يكمؿ اآلخر

كاهللى أسأؿي أف يكفقني لما فيو الصكاب، فيذا العمؿ محاكلة مبتدئ ال يدعي لنفسو 
الكماؿ، كال يبرئ نفسو مف النقص، كحسبي أني بذلت فيو كسعي كجيدم، فإف كاف مف تكفيؽ 

ف كاف مف خطأ أك سيك أك نسياف، فمني  فمف اهلل كحده، ثـ بتكجيو أستاذمَّ الكريميف، كا 
 .كحدم

 ...كاهلل مف كراء القصد



 

 

 

 

 

 التمييد
: ٍشتمل  ليو

.التعريؼ بالشاعر كمالمح عصره: أكال  

.األغراض الشعرية عند البكصيرم: ثانينا  

.قصيدة البردة: ثالثنا  

.مصطمحات البحث: رابعا


