
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/7arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/om/7arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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شرح قصيدة من

شرح قصيدة من فضائل النفس

شرح 

قصيدة من فضائل النفس :

- أحسن إلى الناس تستعبد قلوبھم ***** فطالما إستعبد 
اإلنسان إحسان

- وإن أساءمسيء فلیكن لك في ****** عروض زلتھ صـــــفح 
وغفران

- وكن على الدھر معوانالذي أمل ***** یرجوا نداك 
فإنالحــــرمعوان

- یاخادم الجسم كم تشقى بخدمتھ؟ ***** أتطلب الربح مما فیھ 
خسران ؟

- من یزرع الشر یحصد في عواقبھ **** ندامة ولحصدالزرع 
إبـــــــان
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- ال تحسبن سرورا دائما أبــــدا ******* من سره زمنساءتھ 
أزمان

- واشدد یدیك بحبل اللـھ معتصما ***** فإنھ الركن إن 
خانتكأركان

معاني المفردات :

- تستعبد من اإلستمالك اي َمَلَك أو حصل شخص على شيء .
یقصدبـــعروض زلتھ : الخطأ غیر المتعمد .

معوانا : مساعدا .
نداك : خیرك و عطاؤك .
الحر : اقصد بھ نفسي .
یا خادم الجسم : العقل .

أتطلب الربح : أتحاواللتغلب على إثنان في آن واحد وانت واحد 
!! ؟ الشیطان والنفس في إرتكاب المعاصیوتحاول ان تردع 
الشیطان والنفس أیضا من العوده إلرتكاب المعصیھ ؟؟؟؟

الشرح :

1ـ تستعبد قلوبھم:تستملھا وتملكھا باإلحسان إلیھم، فكثیراً ما 
ملك اإلحسان قلب اإلنسان. وقدیماً قالوا جبلت القلوب على حب 
من أحسن إلیھا، وبغض من أساء إلیھا. ولیس ھذا القول بحدیث 

نبوي.

2ـ أي أیھا المجد الساعي في خدمة جسده وتحصیل ملذاتھ 
وشھواتھ، أنت بھذا عبد الجسد! إن ما تجھد فیھ ھو من 
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الخسارة ولیس من الربح في شيء، فعجباً لك تنشد الربح فیما 
فیھ خسران ؟! 

3ـ عروض زلتھ، یعني:زلتھ العارضة. 
4ـ معواناً:كثیر العون والمساعدة. یرجو نداك:أي كرمك 

وعطاءك. 
5ـ فإنھ الركن: أي المالذ والمرجع.

معلومات عن البستي :

البستي أبو الفتح علي بن محمد من بلدة بست في
وھو من شعراء القرن الرابع عشر بدأ حیاتھ معلما للصبیان في 

بلدتھ ثم عمل كاتبا في بالط الدولة الغزنویة ارتحل إلى بخارى 
وفیھا توفي. شاعر بارع وكاتب مجید یھتم كثیرا بتجوید ألفاضھ 

في نثره وشعره كان أبو الفتح رحمھ هللا تعالى شاعر عصره، 
وكاتب دھره، وأدیب زمانھ، في النظم والنثر كما شھد لد بذلك 

معاصروه؛ ولھ شعر رائق تكثر فیھ الحكم والمعاني البدیعة، كما 
تشیع فیھ الصنعة البالغیة العذبة، ولھ دیوان شعر مطبوع، ولھ 

مدائح كثیرة في اإلمام الشافعي رضي هللا عنھ، ولھ (شرح 
مختصر الجویني) في فقھ السادة الشافعیة، ذكره لھ صاحب 

(كشف الظنون)

ولھ نثر رائع بدیع، یكثر فیھ التجنیس والتبدیع، فمن أقوالھ 
الحكیمة التي جرت مجرى األمثال: من أصلح فاسده، أرغم 

حاسده. من أطاع غضبھ، أضاع أدبھ. عادات السادات، سادات 
العادات. من سعادة َجدِّك، وقوفك عند حدك. الفھم شعاع العقل. 
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منیَّة. الدعة،  حد العفاف، الرضا بالكفاف. المنیة تضحك من االُٔ
رائد الضعة. من حسنت أطرافھ، حسنت أوصافھ. أحصن الُجنَّة، 
لزوم السنة. العقل، جھبذ النقل. اإلنصاف، أحسن األوصاف. إذا 

بقي ما قاتك، فال تأس على ما فاتك.

وقد ترجم لھ صاحبھ اإلمام األدیب المؤرخ أبو منصور الثعالبي، 
في كتابھ (یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر)، في اثنتین 

وثالثین صفحة، فأطنب وأسھب في مدحھ والثناء علیھ، وأورد 
من نثره العالي وشعره البدیع في مختلف األغراض الشيء 

الكثیر.

(وأكثر أشعار أبي الفتح البستي مقطعات، وأبیاتھا أبیات 
القصائد، وفرائد القالئد، وأطول قصائده وأشھرھا قافیتھ النونیة 
في األمثال، یستھیم في حفظھا وروایتھا أھل األدب، یعنى بھا 
الناس حتى الصبیان في المكتب، ومطلعھا: (زیادة المرء في 

دنیاه نقصان). وقد شرحھا غیر واحد من العلماء، وممن شرحھا 
ذو النون بن أحمد السرماري البخاري ثم العینتابي، المتوفى 
سنة 677، وترجمت إلى الفارسیة، ذكر ذلك صاحب كشف 

الظنون.

والحق أنھا

قصیدة تفیض بالنصح والھدایة والتبصیر، ومع العذوبة 
والفصاحة والجزالة، وحسن الصنعة البالغیة الرشیقة، فھي كما 

قال ناظمھا رحمھ هللا تعالى في أوائلھا:
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وأرع سمعك أمثاالً أفصلھا كما یفصل یاقوت ومرجان

وھي أنطق دلیل على رفعة أدبھ، وبالغة بیانھ، وكیاسة فكره، 
وصالح نفسھ، وقد ضمنھا النصائح الغالیة، والمواعظ البلیغة 
الواعیة، فھي آللئ منثورة، وجواھر منظومة، وكل بیت منھا 

حكمة مستقلة بنفسھ، یغني عن قراءة رسالة أو كتاب، فھي من 
خیر الشعر الِحَكميِّ وأبلغھ. 
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