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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة غردايةجامعة غرداية

  كلية اآلداب واللغاتكلية اآلداب واللغات

  قسم اللغة واألدب العربيقسم اللغة واألدب العربي
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 تقديرشكر و 

 

نبياء والمرسمين محمد عميو اتم األلحمد هلل الذي تتم بو الصالحات والصالة والسالم عمى خا

 ، صدق اهلل العظيم.«َلِئْن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكمْ » امتثاال لقولو تعالى: ؛أفضل الصالة والسالم

ال يشكر  »سمم: خرا، ولقول النبي صمى اهلل عميو و آأوال و  جل ألنو صاحب المنةنشكر اهلل عز و 

 .« اهلل من ال يشكر الناس

الثناء والتقدير الوافي إلى الذي ي ىذا العمل نتوجو بجزيل الشكر و ف لنا عوناً  وتقديرا لمن كان

بن بيون حاج  ىإلى أستاذنا الفاضل الدكتور يحي نصوحًا،أخطاءنا ومن كان مرشدا و  صوب

محمد الذي لم يدخر أي جيد في سبيل إكمال ىذا البحث فكانت توجيياتو مميئة بالنشاط إضافة أ

 كل خير.عنا مة والدقيقة فجزاه اهلل إلى ارشاداتو القي
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 إهداء

 

َواْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن  » :في كتابو بيمذا العمل إلى من وصانا اهلل عز وجل أىدي ى
 . «الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُيَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا

  العطاء إلى األم العزيزةإلى نبع الحنان و. 
  لى الو  .شعمة التي أنارت دربي إلى أبي العزيزا 
  لى العائمة الكريمة و  حمود. ذو األخالق العالية الطّيب األخ باألخصوا 
  لى أصدقاء المواقف خالل  سنين المعرفة.وا 
  وجزاىا اهلل يبة فتيحة " حفظيا اهلل من كل شرالخجولة " بن ذىإلى صديقتي المتخمقة و 

 كل خير. عني
 

 

 

 

 

 خينش سارة 
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  إهداء

 

َفاَل َتُقل  » :ينبوع عواطفي أبعث أجمل اإلىداءات إلى من قال فييم اهلل تعالىمن صميم قمبي و 

  .«َواَل تَْنَيْرُىَما َوُقل لَُّيَما َقْواًل َكِريًما  لَُّيَمٓا ُأف  

 إلى أقرب الناس لنا في األفراح إلى نبع الحنان  ،إلى من ينفطر قمبيا وتتألم أللمنا

 من عاشت من أجمنا في الدنيا إلى أمي الغالية. إلى ،األتراحو 

  ي ثوب االحترام إليك يا منبع ألبسنالسير عمى مبدأ األخالق والعمم و إلى من عممني

 .العطاء والدي الحبيبالحياة و 

  لى أفراد عائمتي كل واحد باسمو و  .-رشيد -باألخص أخي الغالي وا 

  لى صديقتي المفضمةو  .رعاىاو حفظيا اهلل  –خينش سارة  – ا 

  لى من ضاقت السطور لذكرىم فوسعيم قمبيو  كل من يعرفني.؛ صديقاتي و ا 

 إلى كل ىؤالء أىدي عممي.

 

 

 

بن ذىيبة فتيحة
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 :مقدمة

البحروث حولرو، وقرد يع الجديردة التري قامرت الدراسرات و إن الشعر الجزائري القديم يعتبرر مرن المشرار 
يم فرري رائقراموا بمنافسررة نظرلشرعر والشررعراء و ة فقررد اىتمروا باكران الشرعر مررن سرمات الثقافررة الحمادير

 .القرن نصفو  اقرنرت ل مدة حضارتيم التي عمّ االمغرب طو المشرق و 

سرى قرد اكتأو براألحرى تعيرد ابعرده الفتررة و  كان الشعر الجزائرري القرديم مزدىررا فري دولرة بنري حمراد
 الدعاء.ناء و الثظواىر فنية مختمفة من المدح و 

ىري مرن فنرون و  -اسرم المولرديات بالمولرد النبروي الشرريف الرذي عررف بوقد أخذ موضوع االحتفال 
  -باب من األدب الرفيرعمن التعبير عن العواطف الدينية و الشعر التي أذاعيا التصوف فيي لون 

د تطرقنررا قرًا، و واسرعًا و كبيررر  اً تعتبررر المولرديات موضروعو  حيرزا كبيررا فري دراسررات الشرعراء الجزائرريين
 فرري مرردح خيررر البريررة التمينرريبررراىيم بررن بحمرران اسررة بررردة إالوضرروح إلررى در قررة و فري ذلررك مراعرراة لمدّ 

 السالم وتطرق موضوعنا إلى اإلشكالية التالية:عميو الصالة و 

 كيف كانت المولديات في الشعر الجزائري القديم؟ 
  خصائصيا الفنية؟ماىي تجمياتيا و 
 ماىي إسيامات شعراء الجزائر في التأليف فييا؟ 
 نموذجا؟ التمينيبن بحمان اىيم إبر  مثال ُبردة الجماليةو  يا الفنيةصخصائىي  ما 

 انقسم بحثنا إلى فصمين:

ديات فرري أىررم أاراضررو، فررن المولررنبررذة عررن الشررعر الجزائررري القررديم و فحمررل الفصررل األول عنرروان " 
فرري  تجربترو الشرعريةو   التمينرييم برن بحمرران راىإبركرذلك تعريررف بالشراعر الشرعر الجزائرري القرديم و 

 فن المولديات.

فرري مرردح  التمينرريبررن بحمرران بررراىيم إأمررا فرري الفصررل الثرراني: فقمنررا بدراسررة التجربررة الشررعرية عنررد 
 عناوين: ثةتحت ثال الرسول

 ذلك بدراسة كل جزء منيا.أوليا مضمون القصيدة: قمنا بتقسيم البردة ودراستيا و  -
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ضرافة إتشربييات ات و ور الشرعرية مرن اسرتعار الصر ثانيا الجمالية الفنية لمقصيدة: قمنا باسرتخراج -
كررذلك أيضررا قمنررا بدراسررة يجرراب والسررمب والجنرراس، و اإلن طبرراق بنوعيررو إلررى محسررنات البديعيررة مرر

حررر البسرريط راررم وجررود بعررض ببعررض أبيررات القصرريدة مررن ناحيررة الرروزن حيررث كانررت القصرريدة مررن 
 .من التنوع وال يخل بالموسيقى غيرات التي تطرأ عمى تفصيالتيا وىذا ما يضفي عمييا شيئاً الت

مرع اسرتخراج األبيرات  التمينريثالثا قمنا بدراسة التناص بين بردة البوصيري و بردة ابن بحمران  -
 المتشابية بينيما.

، نرذكر منيرا: تراريأل األدب إنجاز ىذا العمرلاسية التي ساعدتنا عمى بعض المراجع األسنا واعتمد
ترراريأل الجزائررر ، و ت فرري األدب الجزائررري القررديم ألحمررد موسرراويالجزائررري لمحمررد الّطمررار، المولررديا

 قاسم سعد اهلل.ال يالثقافي ألب

ا َصرُعب عمينرا وتفشريو ممر 19أما عن الصعوبات التري واجيتنرا نرذكر منيرا انتشرار فيرروس كوفيردو 
 بالنسرربة لنررا، قرراإضررافة إلررى الحجررر الصررحي الررذي برردوره أيضررا يمثررل عائ ايرىررا،التنقررل لممكتبررات و 

مولدية ابن بحمان عامة و  األدب الجزائري القديم ولتالمراجع التي تنال ىذا مع قمة المصادر و كو 
 صمعي.المرجع المعنون بر: رحمة المعدم ايجاد مة األبحاث فييا، مع ىذا لقخاصة و 

ىررذا مررا حميمرري حيررث قمنررا بتحميررل القصرريدة ودراسررتيا و ت بررع فرري بحثنررا ىررذا فيرروأمررا عررن المررني  المت
نفسرررية، الالظرررواىر ذات الررردالالت الشرررعورية و ي اسرررتخدام المرررني  الفنررري الرررذي يقرررف عنرررد أجبرنرررا فررر

 راىيم بن بحمان.بإالجمالية في بردة الشاعر ويكشف عن القيمة الفنية و 

 يجدر اإلشارة إلى أن ىذه المذكرة قد قمنا بيا جميعا دون تخصيص أي جزء لكل طالب.و 

وشرراممة لجميررع الفصررول الترري تناولررت ىررذا  العمررل، لتكررون الخاتمررة جامعررة ممخصررة لمحترروى ىررذا
 البحث.

ونتقرردم  وفرري األخيررر كانررت ىررذه أىررم العناصررر الترري تطرقنررا إلييررا فرري عممنررا ىررذا بعررون اهلل تعررالى،
أن يشررف عمرى ىرذا العمرل  حاج امحمد الرذي ّقبِرل ىحيبأسمى عبارات الشكر واالمتنان لمدكتور ي

 .موضوعلمباحثين في ىذا الفي طياتو رسالة  يحملالمتواضع، ليكون رمزا يمثمنا، 

 .  عونو لناكل ىذا بفضل اهلل تعالى و  أخيراوأوال و 

 ارداية في:...................                                               
 الّطالبة: فتيحة بن ذىبية. -

 الّطالبة: سارة خينش. -
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 مدخل:

 مفهوم مصطمح المولدية والمولديات 
 ح النبوية ونشأتهاالمدائ 
 المديح قبل وأثناء وبعد الدعوة المحمدية 
  1830إلى  1500حركة الشعر الجزائري من  

إن معالجة  ظاىرة أدبية كالمولرديات تتطمرب مرن الباحرث الوقروف مميرا واالطرالع عمرى نشرأتيا،  -
حيرررث يمكرررن حصرررر مفيررروم المولرررديات فررري مررردح الرسرررول عميرررو أفضرررل الصرررالة والسرررالم والتغنررري 
بصفاتو وخصالو، حيث برع في ىذا المجال كثير من الشرعراء، عرفرت المولرديات تطرورا كران ىرذا 
وفررق فترررات بالنسرربة لمرردعوة المحمديررة، فالمرردي  قبررل الرردعوة يختمررف عررن بعرردىا لكررن يبقررى كررل ىررذا 

 يصب في معنى واحد وىو مدح الرسول صل اهلل عميو و سمم.

   مفهوم مصطمح المولدية: .1

و مولده: الوضع الذي ولرد فيرو،  لمولديات بكممة المولد، فمولد الرجل وقت والدتويرتبط مصطم  ا
مررريالد الرجرررل: اسرررم الوقرررت الرررذي ولرررد فيرررو، ولرررذلك أطمرررق عمرررى ىرررذا النررروع مرررن المررردي  النبررروي، و 

المولديات ألنيا تغني بيوم مولد النبي صرل اهلل عميرو و سرمم، ولرذلك فرمن المولديرة تسرتمد تسرميتيا 
 1لد النبي و التي من أجميا نظمت أبياتيا.من ذكرى مو 

فيي نسبة إلى مولد الرسول صل اهلل عميو وسمم والذي يعد حدثا بارزًا في اإلسالم،  أما المولديات
تغنى بو الشعراء، فيو باب من أبواب المدي  الواسعة، ألن المولديات تختمف عمرى المردي  النبروي 

نمرا ىرو دائرم طروال العرام لكرن المولرديات محردّدة اختالفًا ظاىرًا، فالمدي  ال يختص بزما ن محردد وا 
 2بزمن أي بوقت مولد الرسول صل اهلل عميو وسمم في ربيع األول من كل عام

 

                                                           
1

  1،ع 6ُ ٚ طّاذٙا اٌف١ٕح، ِدٍح رفٛف،ِدٍذ ِؼرٛق، اٌٌّٛذ٠اخ إٌث٠ٛح فٟ اٌّذ٠ر إٌثٛٞ اٌدشائزٞ اٌمذ٠ خ١ٍّح٠ٕظز  - 
2

 -1-خذاٚٞ، اٌثٕٝ األطٍٛت١ح فٟ ٌِٛذ٠اخ أتٟ زّٛ ِٛطٝ اٌثأٟ، ِذوزج ِاخظر١ز األدب اٌدشائزٞ. خاِؼح ٚ٘زاْ أطّاء ٠ٕظز- 
                                    46َ ،ص 2115َ-2116
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 نشأتها: المدائح النبوية و  .2

يعود ظيور المدائ  النبوية إلى بداية بعثة الرسول عميو الصالة والسالم، فقد جررت عرادة الشرعراء 
وا بمرردحيم إلررى الشخصرريات البررارزة فرري المجتمررع، ومررع بعثتررو عميررو الصررالة فرري المرردي  أن يتوجيرر

والسرالم انقسرم النراس فري رسرالتو إلرى قسرمين: مؤيرد ومعرارض وذىرب المعارضرون إلرى ذم رسرالتو 
خاتم األنبياء وتحذير الناس من دعوتو، ونعتوىا بأسوأ األوصاف أما المؤيدون لرسالتو فقد دافعروا 

إلرررى األنحررراء واألمصرررار، وبمرررا أن العرررادة قرررد جررررت فررري الشرررعراء أن ُيتّوجررروا عنيرررا وحممررروا دعوترررو 
الشخصيات البارزة بمدحيم، فقد وجدوا فري الرسرول عميرو الصرالة والسرالم أروع نمروذج لمشخصرية 

 1المثالية.

ومنيررا ظيرررت المولررديات الترري تعتبررر شررعر لممرردائ  النبويررة، حيررث أخررالق وصررفات الرسررول عميررو 
السالم كانت دافعا أساسيا لمدحو وبيان مكارم أخالقو وكان ىرذا ىرو بدايرة ظيرور أفضل الصالة و 

 المولديات.

 المديح قبل الدعوة المحمدية: -أ .3

لقررد ظيررر شررعر المرردي  المحمرردي قبررل اليجرررة و بعيرردًا عررن التطررور اإلسررالمي، فقررد كرران الشررعراء 
تدل عمررى ذلررك بأبيررات مررن آنررذاك يمرردحون الرسررول عميررو الصررالة والسررالم لشرريمو و خصررالو و نسرر

 قصيدة مثال عن ذلك:

 ألم تغمض عيناك ليمة أرمدا                   وبت كما بات السميم المسيَدا        

 أال أي ىذا السائمي أين يممت                    فمن ليا في أىل يثرب موعَدا        

 ال من حفى حتى تزور محمَدافأليت ال أرثي ليا من كاللة                  و         

 خي عند باب ابن ىاشم             تريحي و تمقي من فواضمو يَداتناا متى م        

  2نبيا يرى ما ال ترون و ذكره                  أاار لعمري في البالد و أنجَدا        

                                                           
1

ِظا٘ز اٌرأثز ٚاٌرأث١ز فٟ شؼز اٌّذائر إٌث٠ٛح، ز١ٌٛح اٌداِؼح اإلطال١ِح  رزّح تٕد أزّذ اٌساج ػثّاْ، ٚػثذ اٌس١ٍُ طاِٟ، - 

 اٌؼا١ٌّح.
2

 .41، ص 2118أزّذ ِٛطاٚٞ، اٌٌّٛذ٠اخ فٟ األدب اٌدشائزٞ اٌمذ٠ُ، ػٙذ ذٍّظاْ اٌش٠ا١ٔح، ِٛفُ ٌٍٕشز، اٌدشائز،  - 
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سريدنا عميرو الصرالة وتعتبر ىرذه األبيرات وايرىرا مرتبطرة بالمردي  المحمردي وىرذا مرا يؤكرد أخرالق 
 1والسالم وخصالو الحميدة التي أدت بدورىا ودفعت الشعراء لمدحو صل اهلل عميو وسمم.

فالرسرول عميرو الصرالة والسرالم كران شخصرية مثاليرة وبرارزة لصردقو وأمانترو فأخرذ الشرعراء نموذجرا 
 مثاليا في قصائدىم.

  النبرروي و فييررا يررذكر الشرراعر   ومررن شررعر أبرري طالررب كرررم اهلل وجيررو مررا يعررد مررن ارىاصررات المرردي
مرررا لقيرررو الرسرررول صرررمى اهلل عميرررو وسرررمم مرررن عنرررت وتكرررذيب مرررن سرررائر بطرررون قرررريش وفررري وسرررط 
القصررريدة البيرررت المشررريور فررري مررردح الرسرررول صرررل اهلل عميرررو وسرررمم وىرررذا الرررذي يعرررده بعرررض الررررواة 

 مطمعيا:

 ْصَمٌة لألراملِثماُل اليتامى عِ            وأبيَض ُيستسقى الَغَمام بوجيو        

 ومنيا في مدح الرسول أيضا، وىي ختام القصيدة:

خوتو دأب المحب المواصل      د كمفت وجدا بأحمد قلعمري ل          وا 
  إذا قاسو الحكام عند التفاضل       فمن مثمو في الناس أي مؤمل         
  افليوالي إليا ليس عنو بغ        حميم رشيد عادل اير طائش         

  تجر عمى أشياخنا في المحافل             واهلل لوال أن أجيء بسبة         
 2من الدىر جدا اير قول التيازل           لكنا اتبعناه عمى كل حالة         

 الدعوة المحمدية: أثناءالمديح  -ب .3

الصرالة والسرالم الشعراء كالعادة يمدحون الشخصيات البارزة في عصرىم فما بالك بالرسرول عميرو 
 صاحب الدعوة اإلسالمية ىاديًا ونذيرًا فمنيم ال شك مبدعون في مدحو ومتميزون فيو

وبعرد الشراعر حسران برن ثابررت أحرد رواده فيرو معاصرر لمرسرول صررل اهلل عميرو وسرمم ومسراىم فرري 
مدحررو فيررذه األشررعار الترري اتصررفت بصررفتين أساسرريتين: األولررى أنيررا كانررت كالنيررل عمررى األعررداء 

لمعارضرررين لمررردعوة المحمديرررة أو كرررالجمرات والثانيرررة كانرررت عرررن محطرررات مضررريئة أنرررارت الررردرب وا
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 42أزّذ ِٛطاٚٞ،اٌّزخغ اٌظاتك،ص  - 
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 21،21،ص٠1،1991ح، اٌشزوح اٌّظز٠ح ٌٍٕشز،طد،ِسّٛد ػٍٟ ِىٟ،اٌّذائر إٌثٛ - 
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وفتحت الطريرق لبراقي الشرعراء لمردح خراتم األنبيراء والرسرول والتري مرن خالليرا يعبررون عرن حربيم 
 1لمنبي المعظم والتباىي بأخالقو وصفاتو 

لرذين اتبعروا منيجرو الرذي ىرو مردح وعند اطالعنا عمى أشعار حسان بن ثابت وايره من الشرعراء ا
منارة من منارات الدين االسرالمي القرويم وكانرت كمماترو مسرتوحاة ونابعرة مرن القررآن الكرريم والسرنة 

 والشريعة ،وفيو يقول:

 شيدت بو فقوموا صدقوه               فقمتم ال نجيب وال نشاء

 فاء وجبريل رسول اهلل فينا                 وروح القدس ليس لو ك

 أال أبمغ أبا سفيان عني                فأنت مجوف نخب ىواء 

  بأن سيوفنا تركتك عبدا                وعبد الدار سادتيا اإلماء

  ىجوت محمدا فأجبت عنو            وعند اهلل في ذاك الجزاء

 أتيجوه ولست لو بكفء              فشركما لخيركما الفداء 

 يفا              أمين اهلل شيمتو الوفاء ىجوت مبركا برا حن

 ؟ منكم          ويمدحو وينصره سواءأمن ييجو رسول اهلل 

 2فمن أبي ووالده وعرضي            لعرض محمد منكم وقاء

 مرسرول عميرو الصرالة والسرالمل احومرد اإلسرالميةفيذه األبيات تحمل في طياتيرا الكثيرر مرن القريم  
عداء االسالم ومثال ذلك ذكر أبي سفيان كما تبين لنرا الفتررة التري ظيرر وذكر خصالو مع ىجاء أ

 مع المدي .ويتداخل اليجاء متزج يذ إخر من الشعر آفييا نوع 

يضررا تناولررت مرردح الرسررول عميررو الصررالة أزىيررر الترري بيررات مررن قصرريدة كعررب بررن وتررذكر كررذلك أ
 والسالم.
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 .24، ص  1،1991ِسّٛد ػٍٟ ِىٟ، اٌّذائر إٌث٠ٛح، اٌشزوح اٌّظز٠ح ٌٍٕشز، ط  - 
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 العفو عند رسول اهلل مأمول أنبئت أن رسول اهلل أوعدني                    و 

 ن فييا مواعيظ و تفصيل آميال ىداك الذي أعطاك نافمة                 القر 

 1ال تأخذني بأقوال الوشاة ولم                   أذنب ولو كثرت عني األقاويل 

وىنررا نسررتنت  أن المولررديات أخررذت تطررورا وتميررزا ألن الرسررول صررمى اهلل عميررو وسررمم كرران صرراحب 
 لدعوة ىاديا و نذيرا. ا

 .ج_المدي  بعد الدعوة اإلسالمية: 3

راء الشرريعة مختمفررة. أنررت  شررع ا  فرري صررورأدبيرر مصرردراتعتبررر النصرروص المنتجررة فرري تمررك الفترررة 
وعمرى رأس ىرؤالء  رتبراط المترين برالنبي و نمروذج عميرق لمقريم الجديردة،االمدائ  نبوية كشفت عرن 

 ومنيا قولو:  الشعراء الكميت األسدي صاحب الياشميات

 فاعتتب الشوق من فؤادي والشر               ررعر إلى من إليو مغتتب 

 إلى السراج المنير أحمد ال                    تعدلني رابو وال رىب 

 عنو إلى ايره ولو رفع                       الناس إلى العيون وارتقبوا 

 أرض ولو عاب قولي العيب   إليك يا خير من تضمنت الر                

 2ل  بتفضيمك المسان ولو                     أكثر فيك الضجاج و المجب 

وقررد ظيرررت قصرريدة الشقراطيسررية  لصرراحبيا ابررن عبررداهلل الشقراطيسرري الترري أيضررا كانررت تمرردح    
ذكررر البيررت و  لآالرسررول عميررو الصررالة والسررالم ولقررد كانررت مختمفررة عررن برراقي المرردائ  المرتبطررة برر

أفضميتيم بل اجتنبت ىذا كثيرا فقرد احتروت عمرى سريرة الرسرول الكرريم مرن والدترو إلرى وفاترو وسررد 
 3معجزاتو.
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 . 51أزّذ ِٛطاٚٞ ، ِزخغ طاتك ، ص  ٠ٕظز ، 
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 . 54اٌّزخغ ٔفظٗ ، ص  



 ح 
 

 ى جانب شعراء الشيعة السيد الحميري يقول: إلونجد 

 ارست نخيل من ساللة ادم              شرفا فطاب بفخر طيب المولد 

 وال اربية في المحتد  زيتونة طمعت فال شرقية                  تمفى

 مازال يشرق نورىا من زيتيا               فوق السيول و فوق صم الجممد 

 وسراجيا الوىاج أحمد والذي               ييدي إلى ني  الطريق األزىد   

ذا وصمت بحبل ال محمد                حبل المودة منك فأبمغ وازدد   وا 

 1نالوا العال ومكارما لم تنفرررررررد            بمطير لمطيرين أبوة            

انراء المولرديات التري كانرت  _ وما نالحظو في ىذه األبيات وايرىا أثرر جمري لمشرعراء فري إثرراء وا 
خيرررة األبواسررطة التركيررز وذكرررىم لصررفاتو عميررو الصررالة والسررالم مررن أخالقررو ومكارمررو وكانررت ىررذه 

 محور قصائدىم. 

 

 : 1830و  1500الجزائري بين .حركة الشعر الديني 4

قررد عرررف الشررعر الجزائررري تطررورا خررالل فترررات مررن الررزمن وعرررف حركررة فرري ازدىرراره وىررذه الفترررة   
برن بحمران وىرذا مرا راىيم إب( أيضا تحوي الحقبة الزمنية التي برع فييا الشاعر 1830م _1500)

 جعمنا نتطرف الييا. 

سرروعة سررعد اهلل )ترراريأل الجزائررر الثقررافي فرري حرردود جرراءت ىررذه الدراسررة فرري الجررزء الثرراني مررن مو   
ثمرران و سرربعين صررفحة وىرري دراسررة نقديررة تاريخيررة مستفيضررة لحالررة الشررعراء الجزائررريين وأاررراض 

قرل كمرا كانرت أاراضرو متعرددة األشعرىم و بواعثو ،حيث كان الشعر مزدىرا من حيث الكم عمرى 
 لكثير من الشعراء الجزائريين. إال أن ىذه الفترة قد تميزت بضياع دواوين وقصائد 
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 .  82، ص  1991،  1ِسّٛد ػٍٟ ِىٟ ، اٌّذائر إٌث٠ٛح ، اٌشزوح اٌّظز٠ح ٌٍٕشز ، ط   -



 ط 
 

_ اسررتيل سرررعد اهلل دراسرررتو برراإلقرار برررأن الكثيرررر مررن الشرررعر الجزائرررري فرري ىرررذه الفتررررة ضررراع و ال 
نعررررف أيرررن ىررري نصوصرررو برررالرام مرررن وجرررود أخبرررار عرررن الشرررعراء كالمنداسررري وسرررميمان برررن عمررري 

 1التممساني وابن عمار المنجالني .
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د٠ظّثز  44اٌماطُ طؼذ هللا ِٓ خالي ِٛطٛػح "ذار٠خ اٌدشائز اٌثمافٟ" ، ِدٍح اٌؼٍَٛ اإلٔظا١ٔح ، ع  زف١ظح س٠ٓ، إٌمذ األدتٟ ػٕذ أتٟ 

 .427، ص  426، ِدٍذ ب ، ص   2115
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 الفصل األول:

I. الشعر الجزائري القديم: نبذة عن 
الشرعر األدب و كران شرعرا أو نثررا حظرا أوفرر مرن الدراسرة مقارنرة مرع  لم ينل األدب الجزائرري سرواءً 

ىتماما باألدباء الجزائريين وىرذا مرا جعمنرا نتطررق ليرذا ا ي وىذا ألنو لم يمقلمشرق العربالخاص با
 ألن الدراسات لم تكن متوفرة.الموضوع مع معرفتنا بأننا سنواجو صعوبات من ش  المصادر 

حفرزا يردرج، متئا يحبرو، و لتمسنا منو، وىو الذي كان ناشالشعر الجزائري القديم لما الو أنصفنا و  »
عجراب_ كيرف ا ذلرك الشرعر أن  سرتطاعأن يكون أكثر مما كان، برل إننرا لنعجرب _وبكرل صردق وا 

 الرفيرع مرن التشركيل النسريجيينيرب المراحرل الطويمرة ليكرون فري ذلرك المسرتوى يطوي الزمن طّيرا و 
ن الذي يتابع شعر بكر بن حّماد، ويتأمل القصرائد األولرى أو مرا بقري منيرا مرن مقطّعرات  البديع وا 

ليعجررب أشررد العجررب كيررف اسررتطاع ىررذا الشرراعر الّزنرراتّي النررازح مررن أقصررى والترري قاليررا فرري بغررداد 
 1«في مستوى فحول شعراء المغرب اً بالد المغرب أن يقول شعر 

اختمفررت مواضرريعو وتنوعررت دب الجزائررري و كرران موضرروع الشررعر الجزائررري حمقررة ميمررة فرري األ وقررد
طرروال عمررر الرسررتميين يمثررل األديررب الجزائررري األول بحررق  أن بكررر بررن حّمرراد ىررو الررذي وواضرر »

واصرررفيم مكانرررو بالشرررعر  وأجمميرررم نسرررجاً  الشرررعراء الرررذين يعتررررون ىرررذا العيرررد شرررعرا بحكرررم أنرررو أكثرررر
م الترراجاحتفظرت لنرا كترب األدب والتراريأل و ، حيرث جردا أوفررىمحظرا و كان أسعدىم يعني ذلك أنو و 

ال فمررررن الممكررررن افتراضررررا أن يكررررون لمشررررعراء  ،بجممررررة بمقطوعاتررررو جرررراوزت عشرررررين ومائررررة بيررررت وا 
لتي لم تفتأ ا ي عيود المحن والفتن المتالحقة والخطوب المدليمةضاعت فاآلخرين أشعارا ولكنيا 
 2«يتضرب الشعب الجزائر 

 نذكر منيا:شاعر الجزائري القديم في معجمو و ستعمميا الظ التي اوقد تعددت األلفا

القسرررم و  ،المؤمنرررونو  الجّنرررة،و اسرررتخدم جرررل الشرررعراء كممرررات دينيرررة: اهلل،  األلفااااظ الدينياااة: -أ 
وىي كثيرة الحضور في القصائد يغمرىا جو ديني .. اإلمام.و  الفردوس،و  النبي،و بأنواعو، 

 العبارات الزىدية.األلفاظ الدينية و مكتمل أوحت بو 
                                                           

 59الجزائر ص، بوزريعة، مطبعة ىومة، األدب الجزائري القديم، عبد المالك مرتاض - 1
2

 .61ٔفظٗ، ص عبد المالك مرتاض  - 
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ممت القرادة والشخصرريات السياسرية والمردن فالرردارس ألن المراثرري قرد شر :األلفااظ اليياياية -ب 
 و قد ذكر الدولة: شارات سياسية كقول " ابن ىانئ األندلسي"ال يعدم إ

 شباب مثل تفويف البرددولة سعد وفحل منجب       و 

 الممك:حيث ذكر المممكة و رثاء "المعز بن باديس" أو قول: "ابن رشيق المسيمي" في 
 كمِ ن طال المدى ىمك        ال عز مممكة يبقى وال مَ كل حي وا  

فقررد نمررا شررعار العرررب، ألررم يكررن برردعا مررن بررين  : الشررعر الجزائررري القررديماأللفاااظ الطبيعيااة -ج 
شاعر فقاموس ال وازدىر منذ طفولتو في أحضان الطبيعة وكان صدى عميقا ليذه البيئة،

بن رشيق المسيمي يستحضرر البردر واليرالل والبحرر يئة : فابياأللفاظ الالمغوي كان حافال ب
 :والساقية في قولو

 لتقى إال ىالل محافاذىب الحمام ببدر ثم لم يدع         منو 

 ىي سواقيزاخرا       ترك البحار الخضر و  وحون جنوب المحد بحرا

 و مما سبق نستنت  أن:

 .شاعر الجزائري القديم كان حافال باأللفاظ الطبيعية المستمدة من البيئةقاموس ال -/1

وعمرى مرن قصريدة ألخررى، خرر و آلي من شراعر ىناك تفاوت في استعمال المعجم الطبيع-/2
 ألفاظو وصوره. العموم فقد كان الشاعر الجزائري ابن بيئتو استمد منيا

وقرد اسرتمر  ألفاظا كانت تناسرب بيئرتيم وزمرنيم، : تناول الشعراء الجاىميونالجاهميةأللفاظ ا  -د 
، كسررقيا القبررر الترري يوردىررا ائررر فرري قصررائد الرثرراء محررل دراسررتنااسررتعماليا لرردى بعررض شررعراء الجز 

  :"بكر بن حماد" في قولو

 فال عفا اهلل عنو ما تحممو                 وال سقى قبر عمران بن حطانا

 . 1لفاظ الجاىمية، ووظفتيا في إبداعيا الشعري والنثرياألجماال تناقمت األجيال كثيرا من وا  
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 214-213.ص 2113د٠ظّثز  19ائذ اٌزثاء فٟ اٌشؼز اٌدشائزٞ اٌمذ٠ُ،.ِدٍح اٌثمافح، اٌؼذد ٠ؼالٚٞ ِسّذ،.لظ - 
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  :أغراض الشعر الجزائري القديم

لمشرررعر العربررري القرررديم وىرررو مرررا جعمرررو يعررررف األارررراض نفسررريا  اً متررردادايعرررد الشرررعر الجزائرررري  -*
ومرا  ،، كاليجراء والغرزل والرثراء والوصرف والمردحلة لدى شعراء العرب مشرقا ومغرباوبدورىا متداو 

 ذلك من زىد وتصرف ومولديات . ىتم

 الهجاء: -/1

راء منررذ القرردم فرري الشررعر العربرري لرردى الشررع اليجرراء مررن أاررراض الشررعر الجزائررري فقررد كرران متنرراوال
تنزل بيم أن  الشاعر عمى القبيمة المعادية لكي ينقص من قيمتيم راجياً  كان أصمو لعنات يصبياو 

ذم شرررديد عمرررى لسررران الشررراعر ىرررذه المعنرررات الرررى  ، وتحرررول فمررررور الرررزمنالمقرررادير ىرررزائم متواليرررة
 .الجاىمي

وفي العصر األموي كان بمثابة المنافسة بين الشعراء عمى لسان الفرزدق وحرير واألخطل أي ما 
م التري كران يردافع عنيرا الفررزدق مسراوئ عشريرتيا وقبيمرة تمريشبو مناظرة حادة في بيان فضرائل و ي
 قيس التي كان يدافع عنيا جرير.و 

تقل من المغرب الى بغداد الشاعر الجزائري بكر بن حماد التاىرتي وىو أول شاعر جزائري لو وان
 1.التاىرتي في القرن الثالث اليجريأىاج مختمفة وكان يعاصره ابن خزار 

 وصل إلينا من ىجاء ابن رشيق قولو:ومما  -

 يا موجعي شتما عمى أنو                لوفرك البراوث ما أوجعررررا

 2فرررررررررة النحررررررررمة أن تمسعررررامن نفسو آفة                  وآ رررررل لرررروكرر

وبشرار وابرن الرومري الفراحش المقرذع، يررى ابرن رشريق وىجراء جريرر فشتان برين ىرذا اليجراء و 
 .أن )العفو من القادر أحسن(

 

                                                           
1

 . 156ص  –وٛر١ٔش ا١ًٌٕ اٌما٘زج  -1119دار اٌّؼارف -1ط -ذار٠خ األدب اٌؼزتٟ، ػظز اٌذٚي ٚاإلِاراخ -شٛلٟ ض١ف 
2

 .59ص  -2117 –ؼزت١ح )د.ط( . اٌدشائز اٌؼاطّح اٌثمافح اٌ–ذار٠خ األدب اٌدشائزٞ  -ِسّذ طّار 
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 :غزلال -/2

 ،فرررري جميررررع العصررررور واألقرررراليملشررررعراء ، وقررررد نظمررررو ال مررررن أىررررم موضرررروعات الشررررعر القررررديمالغررررز 
ترارة سرعيد  ، وما تثيرر فرييم مرن المشراعر والخرواطر والشراعرمصورين فيو عاطفة الحب اإلنساني

 .ويستعطف ويتمنى ولو نظرة من بعيد، وتارة شقي محروم يتضرع بحبو في وصالو ووداعو

العممررراء مرررن كرررل لفقيررراء ومرررثميم ، فالشرررعراء جميعرررا يتغنرررون برررو حترررى اوقممرررا ال يقرررع شررراعر بالحرررب
العممررراء ه عمررى ألسرررنة كثيرررين مرررن الشررعراء واألدبررراء و ولكرررل وطررن عربررري مجمداتررو إذ نجرررد، صررنف
يم نصررافين عرنصواحبيم ولحظاتيم المررة ىجررىن وارين فيو عن لحظاتيم الينيئة من لقاءات معبّ 

   1.بدون وداع أو ما يشابو الوداع

محمد بن عبد الرحمن العوضي الرذي نشرأ ومما وصل إلينا من الشعراء الجزائريين نجد :  -
في تممسان ونال من األصول قسطا وافرا ، وتعاطى األدب فأصرب  شراعرا ال يسرتيان برو 
 في العقائد شرحو اإلمام السنوسي . ومن شعره القصيدة الطنانة التي يقول فييا متغزال : 

 لن رق الغز إأم دموع الشوق                أرذاذ المزن من عين نزل 

 أم شعيب لمنوى منيا انبزل      أبعيني ديمرررررررررة وكررررررررررررررافة             

 ضوءىا عن فعميا إن لم تزل                 بكت عيني وال أبقى البكا ال

 رق طبعي دون صنعي في األزل               دع عذولي الموم إني شائق 

 واليوى قبل النوى عنو نزل                 أوينسى العيد قمب دنف  

 فبسمعي صمم عمن عذل         تممني دون عمم عاذلي           ال

 لو عممت الحبل منكم يتصل       إن نار ىواكم جنتي            

 2نتظار الوعد وصل قرب إن حصلاف     أمنوا روعة قمبي بالمقا                      

                                                           
1

 434ص –وٛر١ٔش ا١ًٌٕ اٌما٘زج  -1119دار اٌّؼارف -1ط -ذار٠خ األدب اٌؼزتٟ ، ػظز اٌذٚي ٚاإلِاراخ -٠ٕظز. شٛلٟ ض١ف  
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جزائرري بكرر برن حمراد مرن أجمرل وأرق مرن الشرعر الغزلري ال ولعل ما وصرل إلينرا مرن الشراعر
 عتذارية وىي : ا، وذلك يتض  قولو في مطمع مقطوعة الرقيق عرضا

 ومؤنسة لي بالعراق تركتيا       واصن شبابي في الغصون نضير
 عسير عمينا أن نراك تسير     :اسي قبمياو فقالت: كما قال الن           

 :لرثاءا -/2
الم من أاراض الشعر العربي يحمل في طياتو معاني التعبير عن األحزان واآليعد الرثاء 

، يرثيرررو رثيرررًا ومرثيرررة، أي: يبكيرررو : رثرررى فرررالن فالنررراً والفقررردان، إذا جررراء عنرررد المغرررويين القررردامى
صرررخر  شرررتيرت الخنسررراء برررو فررري بكررراء أخييرررااكمرررا  ترثررري: المتوجرررع والمفجررروع ،، والمويمدحرررو
 ، ومن أقواليا : ومعاوية

 1مدرار ينكأن عيني لذكراه إذا خطرت                فيض عمى الخد

الحيرراة رابطررة قويررة بررين الشررعراء فررمن المرروت أيضررا كرران يقرروي تمررك الرابطررة بررل  فررمذا كانررت -
 2يكشف عن أصالتيا و زيفيا.

مرر و ويتوجررع لفقدانررو ويسررمى ذلررك نرردبا،عمررى الميررت ويبكيرر عفالشرراعر إمررا أن يتفجرر - ا أن وا 
ما أن اً م منيا المجتمع ويسمى ذلك تأبينحر  لو ومناقبة التييحكي فيو خال لرى يفضي إ، وا 

 موت وأنو حوض البد لمحي من وروده، ويسمى ذلك عزاء، وقد يمزج بين الثالثة.ذكر ال
ويمقانررا الرثرراء مبكرررا فرري الشررعر الجزائررري عمررى لسرران بكررر بررن حمرراد شرراعر ترراىرت فرري القرررن 

يخاطب نفسرو وقرد وقرف عمرى  لو ابن فندبو طويال يمثل قولوات الثالث اليجري وقد كان قد م
 :قبره

 أجسادمن أعظم بميت فييا و             قف بالقبور فناد اليامدين بيا     
 تحت أطواد اارو صقوم تقطعت األسباب بينيم                 من الوصال و 

 بن حماد البقاء وىذا الموت يطمبنا              ىييات ىييات يا بكر ايرن
 3أعوادو نعش عب               حتى تراه عمى رى المرء في ليو وفي لبينا ن

 
                                                           

1
 .16ص  –خاِؼح ِسّذ ١ٌّٓ دتاغ١ٓ "طط١ف، -2117-2116-ٌٕض األدتٟ اٌمذ٠ُ ِساضزاخ فٟ ا –٠ٕظز: طؼاد ذزشاق  
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 الوصف:
ىررو مررن يعتبررر الوصررف مررن األاررراض األكثررر تنرراوال لرردى الشررعراء منررذ القرردم إلررى وقتنررا ىررذا و 

إن الوصرررف مرررن  »الزمررران وحالرررة النررراس الماديرررة والمعنويرررة األارررراض التررري تصرررف المكررران و 
الوصررف كررأن خاصررية اص مررن كينونتيررا فرري أي أدب رفيررع و يررة الترري ال منررالخصررائص الجمال

فالوصرف  ،1«خصوصا في مراحل النشرأة األولرى ألي أدب كبيرر مالزمة لألدب شعره ونثره و 
تعبيرر عرن  كذلرفري كتاباترو ويكرون  نعكاس لشخصية الشاعر في شعره بحيرث يبررز ذلركاىو 

ذن فكرررل شررراعر واصرررف وكرررل واصرررف شرررا »مرررا بداخمرررو  عر فرررال عجرررب أن نمغررري الشرررعراء وا 
لجزائررررري، يعمرررردون إلررررى ىررررذا الوصررررف المبكررررر مررررن حيررراة األدب ا الجزائرررريين فرررري ذلررررك العيررررد

يحاولون التفشي فيو رابة في التفوق و حرصا عمى التفرد وليس عجبا أن تصرمنا متقطعرات و 
  2«مختمفة يصف فييا أصحابيا أمكنة أو أحواال أو أشخاصا أو زمنا

ن حّمراد مرن الشرعراء الجزائرريين الرذين نبغروا فري الشرعر و كران لرو كتابرات كبيررة يعتبر بكر بو 
 في المدح والزىد والوصف، وكان وصفو لبرد مسقط رأسو تييرت من أجمل األوصاف:

 أطراف الشمس بتاىرتو               و نالبرد وريعا نخشما أ
 تخا تنشر من تبدت              كأنم تبدو من الغيم إذا ما             

 نحن في بحر بال لجة                تجري بنا الري  عمى السمت
 3فرح بالشمس إذ ما تبدت             كفرحة الذمي بالسبتن            

جررواء وكررل منررو لررو ىررذا يصررف األمررن شرراعر آلخررر فيررذا يصررف األمرراكن و تنوعررت األوصرراف 
 مرجعيتو التاريخية.أسموبو الخاص و 

 المدح:
الشررعراء العرررب القرردامى بيررذا الغرررض مررن الشررعر فكرراد أن يكررون لزامررا عمررييم، فجررل  اىررتم

مررردح ، فرررمذا ألقينرررا النظرررر إلرررى أشرررعر الشرررعراء نجرررد شرررعره حرررول قصرررائدىم كانرررت حرررول المررردح
معرا فري بعرض أمرواليم قصرد ، إمرا طح األانيراءداألشراف أو قل ببساطة: مرالخمفاء واألمراء و 
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 ٠61ٕظز ػثذ اٌّاٌه ِزذاع، األدب اٌدشائزٞ اٌمذ٠ُ، ِطثؼح ِ٘ٛح تٛسر٠ؼح اٌدشائز ص  - 
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 .٠62ٕظز اٌّزخغ اٌظاتك ص  - 
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ار، ذار٠خ األدب اٌدشائزٞ، )د.ط(، اٌشزوح اٌٛط١ٕح ٌٍٕشز ٚاٌرٛس٠غ اٌدشائز  -  ّّ  .34ص 2117ِسّذ اٌط
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ما إعجابيم وار،ىو األظير في األطالتكسب و  بشيامتيم وأخالقيم أو كرامتيم ومآثرىم وىو  وا 
 1طمع.الذي مدح وتغنى بغيره، ولكن لغير ىذا ما نجده عند الحمداني أقل األحوال، و 

ونذكر عمى سبيل المثال من الشعراء الجزائرريين الرذين كتبروا فري المردح الشراعر الجزائرري أبرو 
صيدة مطولة منيا ىرذه األبيرات ثرم عرن يرد طرولى فري عبداهلل محمد بن يحي بن عبد السالم ق

 المدح:
 نى النبراس            حمت بأفق عمى بن سيد الناسس شمس السعادة ال

 بطائر اليمن ارتقت لسمائو            يختال بين كواكب أفراسو           
 حتدام الناسا لدىوال شعارىم            وىم األسود نمن معشر بذل ال

 يذكون نيران الواى بأسنة               ولدى القرى يذكون باألقباس          
 2وكباؤه                نسمات جودك ال نسيم األس  ةار حب القموب نث          

 نى مطالعيا:شيأل عيسى الثعالبي طيبة المفظ والمع فيذا العباسي المغربي يمدح
 خر فحول العمم عيسى الثعالبيإذا االبتك النائبات فغالب               بف

 فيرد عميو الثعالبي بقصيدة من بحرىا وقافيتيا ولكن أقل منيا حجما جاء فييا:
 المناقب              فريدة فرد في امتطاء المناصبابنة الفخر العمى و حيا ب

 ررىا تييا عمى كل كاعبتجأتت تتيادى في مروط مالحة                 ت
 3بة خاطباجإجماال بديعا عن                   يمة دىرىاوتأنف اذا كانت يت

 الزهد:
تعمرق يعنري عردم الىرام وىرو مبردأ أصريل فري اإلسرالم و الزىرد ىرو الرورع وتطييرر العقرل مرن األو 

ولررى محمررد عميررو الصررالة زاىررد األمررة األم فرري األمررة منررذ العصررر اإلسررالمي و الزىررد قرردي»بالرردنيا، 
ة في البيان يفرد الجاحظ لمزىاد صحف كثير يتأسون بزىده وتقشفو و  كان الكثير في أيامووالسالم و 

منيم في المغرب كثيرون في كتاب  يمقاناتوالى من بعده في الكتابة عنيم و يوالتبيين حتى عصره و 
دائما يذكرون مى ما عند اهلل من ثواب اآلخرة ويرفضون الدنيا، و رياض النفوس المالكي، يقبمون ع

 .4«الموت وأنو مقبل
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 64ٞ اٌمذ٠ُ )دراطح فٟ اٌدذٚر( دار ِ٘ٛح )ْ ط(ص٠ٕظز ػثذ اٌّاٌه ِزذاع، األدب اٌدشائز - 
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لقرد »وقد كان الزىد منتشرا في الجزائر وفي أشعارىم نذكر منيم عمى سبيل المثرال بكرر برن حّمراد 
عرررف بكررر بررن حّمرراد بشرراعر الزىررد حتررى إننررا ال نغررالي إن أطمقنررا عميررو أبررا عتاىيررة الجزائررر إذ ال 

عترو أبدع فري ىرذا النروع األدبري فري برالد المغررب كميرا.عمى عيرده عمرى أقرل مثرل برا اً نعرف شاعر 
 ولقد كانت لو أشعار جميمة ومتقنة في شعر الزىد تشيد لو بالبراعة في ىذا النوع: 1«ىو

 ت نفسي فصدت وأعرضت             وقد مرقت نفسي فطال مروقياحلقد جم
 فيا أسفي من جن  ليل يقودىا                  وضوء نيار ال يزال يسوقيا

 ومن جزع الموت سوف أذوقيا     إلي مشيد البد لي من شيوده             
 يذىب عنيا طيبيا وخموقيافي باطن الثرى                و  ستأكميا الديدان

 2سحاب المنايا كل يوم يظمو                    فقد ىطمت حولي والح بروقيا

 التصوف:
مرى واإلقبرال ع تعني كممة التصوف الحب اإلليي أي حب اهلل والتخمي عرن كرل مبراى  الحيراة

لثراني ظيرت فرقة الصروفية فري الربالد اإلسرالمية حروالي القررن ا »ترك المعاصي، وقد الطاعات و 
فري ذلرك مرذاىب  ااختمرف البراحثون فري اشرتقاق كممرة التصروف وذىبرو لميجرة فري عيرد العباسريين و 

م سرعرن طائفرة مرن العبراد تسرمت بيرذا االشتى فالكممة ال أصل ليا في العربية ولم يحدثنا التراريأل 
 .3«في الجاىمية

التصروف مرن  »فالتصوف ىو تزكية الروح من الذنوب وكل ما يدنسيا كما قال بشر برن الحرارث 
ا وقررد اتبرع نيرر  الصرروفية الكثيررر مرن النرراس واقترردوا برأخالق الرسررول الحميرردة وسررارو  «صرفا قمبررو هلل

ية الرررذين ومرررن مشررراىير الصررروف » ،النيرررة فررري عبرررادة اهلل عرررز وجرررل اأخمصرررو عمرررى نيجرررو الطررراىر و 
بيمي قررأ باألنردلس وبفراس وأخرذ التصروف عرن ابرن أبو مردين شرعيب الحسرني األشر عرفتيم الجزائر

سررتوطن بجايررة يقرررئ أخررذ عنررو وايالنرري الفارسرري و تعرررف فرري عرفررو بالشرريأل عبررد القررادر الجيعررزى و 
  4«كثر أتباعورسالة القشري وايرىا و 
 شعيب أبي مدين:

 األذكارمزمارنا التسبي  و               الزمر الحرام مرادنا    اتحسبو  ال
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 عناؤنا                   نعم الحبيب الواحد القياروشرابنا من لطفو و 
 س الكياسة والعقار وقارأسنا                كأوالعود عادات الجميل وك

 1فتألفوا و تطيبوا واستغنموا                   قبل الممات فدىركم اّدار
وتسرابقوا عمررى اآلخررة بعمرل الخيررر إرضراًء هلل عررز رسررولو وفة عمرى نير  اهلل و وقرد سرار المتصرر

 2"«إن اهلل مع الذين اتّقوا والذين ىم محسنون »وجل القائل في محكم تنزيمو العزيز: 
 المديح:

لخصررررال الحميرررردة مواضرررريع الشررررعر العربرررري القررررديم الترررري تناولررررت ايعررررد المرررردي  مررررن أىررررم 
يررة وقررد الفعررال المحمدأو طمررع، وىررو أحررد أاررراض التصرروف و والصررادقة مررن القمررب دون تكسررب 

يرجرع نشراطو سجل التاريأل عددا كبيرا، ومن ىذا النوع من الشعر تولدت فكررة المولرديات، والرذي 
ل إلررى الجزائررر مررع بكررر بررن كرران الزىررد قررد دخرر فررمن فرري الحقيقررة إلررى ظيررور التصرروف فرري بالدنررا،

 .منذ فجر اإلسالم اهلل عميو وسمم ظير مدح النبي صمىحّماد و 
حرو حّسران ليردافع عنرو ومد ،اهلل عميو وسمم بقصريدتو الالميرة فقد مدح كعب بن زىير محمد صمى

 في ىذه وتمك قصائد طوال. 3ضد المشركين
فقيمررت فرري ىررذه وتمررك قصررائد  و زيرران فرري تممسررانمرردائ  ثررم المولررديات الترري سررنيا ينررظيرررت ال
 طوال.

الجزائر العاصمة يسمى أبو عبد هلل محمد برن محمرد  ففي القرن السابع عشر ظير شاعر في
 برع في ميردان المردائ  جمعيرا فري كتابرو بن عبد هلل بن محمد بن أحمد بن أبي بكر العطار،

 منيا النموذج التالي: «درر الدرر »
 المصطفى يحمل الكمال يمأل   أنوار أحمد حسنيا يتألأل                        
 مجزأالنور منو مقسم و            ءال وىو منيا أضو الشمس تخج         
 تسميما اسممو صموا عميو و                  إبراىيمقد زان ذلك النور          

 عمى الورد المعين األعذب اصمو         عمى المسك الفتيق األطيب  اصمو 
 عميو بمشرق و بمغرب اصمو       عمى نور نوى في يشرب        اصمو         
 1تسميما واعميو وسمم امزال في الرسل الكرام كريما                صمو         

                                                           
1

 ٠147ٕظز اٌّزخغ ٔفظٗ ص - 
2

 .182طٛرج إٌسً ا٠٢ح  - 
3
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فطبيعي أن يكرون لمجزائرر حرظ فري ىرذا الوصرف منرذ تكونرت فري تراىرت الدولرة الرسرتمية  -
عبررررد  ري الشررررعر عمررررى ألسررررنتيم مثررررل أفمرررر  بررررنجررررياإلباضررررية وقررررد كرررران مررررن أمرائيررررا مررررن 

ا فرري العمررم والتعمرريم والترايررب وىرري رمررز نرره( ولررو قصرريدة كمررا مررر ب240-211الوىرراب)
يمقانا من مبكري شعرائيا أحمد ركتين العممية واألدبية في تاىرت، و لعناية تمك الدولة بالح

وتصب  تاىرت قبميا الجزائر جميعيا  بكر بن حّماد -حينئذ–بن فت  التاىرتي  وابن عزم 
  2ابعة لمدولة العبيدية في الميديةت
ي  مررن أىررم األاررراض الترري طرقيررا الشررعراء وال سرريما مرردح الرسررول وعميررو نسررتن  أن المررد -

فيررو مررن أقرردم األاررراض  حيرراء مولررده،إصررمى اهلل عميررو وسررمم والتشرروق إلررى زيررارة قبررره و 
 الشعرية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
1

 151ٔفظٗ، ص ٠ٕظز  - 
2

 121( ص 1وٛر١ٔش اٌما٘زج ج.َ.ع .)ط 1119شٛلٟ ض١ف، ذار٠خ األدب اٌؼزتٟ، دار اٌّؼارف - 
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II. :المولديات 
ف بنبينرا العظريم إن المولد النبوي الشريف ىو باب بالنسبة لتاريأل البشرية من أجرل التعرير

ىرو الرذي أرسرل رسرولو باليردى وديرن الحرق ليظيرره عمرى الردين كمرو ولرو كرره »اهلل تعالى: قال 
ففي شير الربيع  ،وىدى لمناس "رحمة لمعالمين"فقد عبر عنو القرآن الكريم بأنو  ،1«المشركون

األرض ألن الشررريف واحتفررل بررو أىررل السررماء و  األول أعمررن لمبشرررية عررن ذكرررى المولررد النبرروي
 السالم كان رحمة لمعالمين ولمبشرية جمعاء.و  الصالةالرسول عميو 

لكتابرة األشرعار لمردح الرسرول صرمى اهلل  كبيرراً  مولرد النبروي الشرريف دافعراً الوقد كانرت مناسربة 
يات عميو وسمم والتغني بخصالو الكريمرة الطراىرة ممرا أدى إلرى برروز فرن أدبري يعررف بالمولرد

 كل ما يتعمق بحياتو الطاىرة.اتو و الذي تطرق إلى صفات الرسول وأخالقو وازو 
وقرررد  2.»ويررردخل شرررعر المررردي  النبررروي ضرررمن الشرررعر الرررديني الرررذي يجمرررع الزىرررد والتصررروف »
 فاقراً الحضرارات العربيرة وبمرغ االحتفرال بالمولرد النبروي الشرريف آزدىرر عمرى مرر العصرور فري ا

ظيررور لشررعر المرردي  أول     حررين والدتررو      ويعررد مررا قالررو عبررد المطمررب عررم النبرري، 3طويمررة
النبوي، حيث شبو والدتو الشريفة بالنور واإلشراق الذي أنار الكون ومرأل اآلفراق سرعادة وفرحرا 

 وبياء.
 حيث يقول: 

 وأنت لما ولدت أشرقت             األرض وضاءت بنورك األفق
 فتحن في ذلك الضياء وفي               النور وسبل الرشاد نخترق

 
برررز فيررو شررعراء كثيرررون مررنيم النبرروي الشررريف فرري عصررر الموحرردين و دي  وازدىررر شررعر المرر »

 «(ىر658( وابن األبار القضاعي )تىر646ابن الجنان )ت
آلمرررو مرررن عررردم قدرترررو عمرررى زيرررارة قبرررر الرسرررول  : يقرررص فررري أشرررعاره مررراضررراعيابرررن األبرررار القُ 

 ويطمب زائر نبيو أن يستشفعوه عنو.
 لكم بالسبق في الزوار يا زائر القبر قبر محمد         بشرى

 ما أركم من فادح األوزار          أوضعتم لنجاتكم فوضعتم  
                                                           

1
 9طٛرج اٌظف ص - 
2

 136ص  2111 ٠1ٕظز ِسّذ طؼ١ذ ِسّذ، دراطاخ فٟ األدب األٔذٌظٟ .دار اٌىرة اٌٛط١ٕح تٕغاسٞ ١ٌث١ا.ط - 
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 حممتكم شوق إلى المختار         يبالذ ىوا فوزوا بسبقكم وفيم
 1أدوا السالم لي فالشفاعة عنده             فييا أبو رتبة األبرار

ودافرررع عنررو، وامرررتأل     لرسررول االرررذي أحررب  ويعتبررر حسرران برررن ثابررت )ض( رائررد المررردح النبرروي،
جاء بعده شعراء عمى مر العصور األدبية اىتموا بيذا الفن ونظمروا ديوانو بعيون قصائد المدي ، و 

فرري مضررماره الكثيررر مررن القصررائد الترري تترررجم حرربيم وعشررقيم بشررخص النبرري وتعكررس قيمتررو فرري 
  2نفوسيم.

والصرحي  أن  ،رة ىرذا قرول بعضريممدحو " كمنعو " يمدحرو مردحًا ويمدحرو بالكسر مفهوم المدح:
 .اليجاء ونقضيو، أحسن الثناء عميومدح مصدر والمدحة اسم والجمع مدح؛ ال

وفرري المصررباح  المرردح بمعنررى الوصررف الجميررل ويقابمررو الررذم،: "شررتقاق وفقيرراء المغررةعممرراء اال قررال
اريرة. )المردي  خمقية كانت أو اختي ت عميو بما فيو من الصفات الجميمة،مدحتو مدحا كر)نفع( أشر 

)مردي ( مردائ  وجمرع أمدوحرة ، جمرع المدحة( بالكسرة واألمدوحة بالضم، ما يمدح برو مرن الشرعرو 
 .أمادي 

مدحة ، : مدحتويقال العرب: المدح نقيض اليجاء، وىو حسن الثناء، منظور في لسانويقول ابن 
صرردر والمدحررة حي  أن المرردح المىررذا قررول بعضرريم والصرر ،مرردحا ومدحررة ،ومدحررو يمدحررو ،واحرردة

االسررررم، والجمررررع ِمرررردح، وىررررو المرررردي  واألمررررادي ، والمرررردائ  مررررن الشررررعر الررررذي مرررردح بررررو كالمدحررررة 
 .مّدح ومدي  وممدوح األمدوحة ورجل مادح من قولو 

، دح بكرل لسران والعررب تمردح بالسرخاء، يمروقال الزمخشري: مدح، مدحو وامتدحو وممتردح ومردح
دائ  ومدحرررة ومررردح نررردي مررردح حسرررن ومررردي  ومررر، وعو يتمررردح الرررى النررراس أي يطمرررب مررردحيموىررر

   .3وممدحة وأمدوحة وأمادي 
 عميررو وسررمم مفيرروم المرردي  النبرروي : ىررو ذلررك الشررعر الررذي ينصررب عمررى مرردح النبرري صررمى اهلل -

ظيررار الشرروق لرؤيتررو و الُخمقيررةبتعرداد صررفاتو الَخمقيررة و   الترري ترررتبط  زيررارة قبررره واألمرراكن المقدسررة، وا 
 اً ، ونظرررم سررريرتو شرررعر المعنويرررة، مرررع ذكرررر معجزاترررو الماديرررة و  عميرررو وسرررممبحيررراة الرسرررول صرررمى اهلل

 .4وتعظيماً  الصالة عميو تقديراً بغزواتو وصفاتو المثمى و  ةواإلشاد

                                                           
1

 142.141فظٗ ِزخغ ٔ - 
2
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أثنرى عميرو اهلل تعرالى  ، إذالثنراءل صمى اهلل عميو وسرمم اسرتحق المردح و ومما ال شك فيو أن الرسو 
ا في مَ ىُ  إذّْ  ينِ نَ ثْ ي اانِ وا ثَ رُ كفَ  ينَ الذِ  وُ جَ رَ أخْ  اهلل إذّْ  هُ رَ صَ نَ  دْ قَ فَ  وهُ رُ صُ نْ تَ  إالَّ في كتابو العزيز ونصره :" 

 لَ َعرا وجَ وَىررَ تَ  مْ لَر ودٍ ُنرجُ بِ  هُ دَ وأَير وِ ْيرمَ ة عَ نَ يْ كِ سَّر اهللُ  زلَ نْ أَ ا فَرَنرمعَ  اهللَ  إنَّ  حرزنْ  تَ اَل  وِ بِ احِ لَصر يقولُ  ار إذّْ الغَّ 
 1التوبة . -40كممََّة اهلل ىي العمَيا واهلل عزيٌز حكيٌم " و َمَة الذيَن كَفُروا الُسْفَمى مِ كَ 

  المديح النبوي في الشعر الجزائري:
دي  النبرروي فرري العررالم العربرري مررع أول يرروم مررن مرريالد الرسررول وسرراىمت الرردعوات انتشررر المرر

 ذي يعرد مرنعمى مر العصور في انتشاره وىو بالد المغررب نجرد أبرا العبراس الغرفري الرالفتوحات و 
وقرد  األوائل ىناك فري سرن االحتفرال بالمولرد النبروي وىرو موضروع الترف حولرو النراس وابتيجروا برو،

، والررذي أتمررو بعرده ابنررو أبررو القاسررم "الردر المررنظم فرري مولررد النبري المعظررم "أنجرز ىررذا الرجررل كتابررو 
برروي حتفررال بالمولررد النصرراحب سرربتو وأىررداه إلررى الخميفررة الموحرردي، فتوسررعت بعررد ذلررك ظرراىرة اال

ويعتبررر موضرروع االحتفررال  اعيو لمشررعراء لرردخول حميررة التنررافس،موضرروعا وفررت  البرراب عمررى مصررر 
د ذلرك أبرو العبراس الغرفري فري يؤكرولم يسربق إليرو أحرد، و  بالمولد النبوي موضوعا بكرا في المغرب

اتنمرررت  ذلرررك حولرررو وال حرررام، وا العرررذب فوجررردت بابرررو مقفرررال مرررا دار أحرررد ثرررم وردت مرررورده :قولرررو
 .2مت من اير احجامأقدو 

قرول اإلسرالمي السالم في المغرب و ونذكر عمى سبيل المثال عينة من مدح الرسول عميو الصالة 
قصرريص سرريرة الرسررول عميررو  بأسررموب قصرريدة مولديررو اسررتعاد مررن خالليررا و ابررن أبرري الخصررال فرري 

 .المصطفىيبة نحو الحبيب فييا شكواه وباثا عواطفو الممت معجزاتو مضمناً الصالة والسالم و 
ن عاقني عن مطمع الوحي مغربيإليك فيمي و   الفؤاد بيثرب         وا 

 ىا        بتقديم ااياتي وتأخير مذىبيار نفسا أ لأعمل باألما             
 أحمد         فيل ينقضي ديني ويقر بمطمبي ودني عمى األيام زورة

 وقد كان المدي  النبوي يؤدي الى الكثير من األاراض :
 كاألسد تزأر في أنيابيا العصل        لوا محمد قد حمت كتائبو      قا

 قريش من جوى اليبللوويل ثار وطأتو             آفويل مكة من 
 3تممم وال بأليم الموم والعذل           مالعفو منك ولفجدت عفوا بفضل 
                                                           

1
 41ا٠ح  –طٛرج اٌرٛتح  
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، ممرا يعرود الرى واحرد منيراي الكتمران وال نعررف أن تعد دواوين الشعراء الجزائرريين مرا ترزال فري طر
جالني وابررن سررحنون  وابررن الشرراىد المررانن عمرري والمقررري و ابرر، فرردواوين المنداسرري و د العثمررانيالعيرر
أضرابيم لم تنشر أو تعرف بعد وكل ما نعرفو عن الشاعر أو ذلك ىو بعض األبيرات أ القصرائد و 

ي الوثررائق العامررة ولعررل ىررذه المثبتررة عرضررا فرري أحررد المصررادر التاريخيررة أو الفقييررة أو المتفرقررة فرر
الظاىرة ظاىرة اإلىمال لمشعر وأىمرو تؤكرد مرا ذىرب إليرو ابرن خمردون مرن أىرل المغررب العربري قرد 

   1أنسابيم وأحسابيم . افأضاعو رواية أشعارىم وأخبارىم  اأضاعو 
مردح الرسرول صرمى ، وال سريما أىم األاراض التري طرقيرا الشرعراء عتبر الدين بأوسع معانيو مني
حياء مولدها صروفي والتوجرو ، ويشمل ذلك أيضا الشرعر الهلل عميو وسمم والتشويق الى زيارة قبره وا 

 .اء األولياء والصالحين ونحو ذلك، ومدح ورثالى اهلل وقت الشدة
وقد أورد أحمد المقراني في "نفع الطيب" نماذج من المدي  النبوي قاليرا الشراعر محمرد برن محمرد 

 ة الى مدينة الجزائر".العطار الجزائري " نسب
 أيضا مطمعيا :من ذلك قصيدة لو في عشرين بيتا في المدينة المنورة 

 سيم يطربنبيا عند ال اأىدت لنا طيب الروائ  يثرب          فيبو 
فالتشوق الى البقاع المقدسرة ووصرفيا والحنرين إلييرا ومردح الرسرول صرمى اهلل عميرو وسرمم أارراض 

 قديمة عند الجزائريين .
، ومرن ىرؤالء كامرل د أكثر بعضيم من النظم في ىذا الغرض حتى أنيرم خصروه برديوانوق

 .اهلل عميو وسمم وفي حياتو عموما صمىفي مدح الرسول  عبد الكريم الفكون الذي نظم ديوان
ول المرردائ  النبويررة قميررل فرري عصررره، قررد الحررظ أن الشررعر القررريض الررذي يتنررا وراررم أن ابررن عمررار
 .وفي الموشحات أيضاي قد برع فيو د المانجالتفمنو قد ذكر أن أحم

بررره ابررن عمررار ثالررث اثنررين ىمررا : البوصرريري وابررن القررارض فرري القصررائد النبويررة، ولررو فرري عتفقررد ا
 : المدي  النبوي وىي

 طارا سارا           يود شوقا إليو لوالركب نحو الحبيب قد 
 ، والمعنيررريند اهلل محمرررد المغوفرررلي  النبررروي أيضرررا األكحرررل برررن خمررروف وأبرررو عبرررومرررن شرررعراء المرررد
 2.في ىذا الباب اكالىما قد اشتير 

                                                           
1

 239ص  -183-،  2ط -1ط –دار اٌغزب اإلطالِٟ  –ذار٠خ اٌدشائز اٌثمافٟ  –د. أتٛ اٌماطُ طؼذ هللا  
2

 247-246-245ص  -، ٔفظٗد. أتٛ اٌماطُ طؼذ هللا -
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III.  داهلل ابان عباد العزياز باراهيم بان بيحماان بان أباي محماد بان عبابالشاعر إتعريف
 م( وتجربته الشعرية في فن المولديات:1817ه/1232يجني )ت: يال التميني

فري السراحة الشرعرية الجزائريرة  اً مشيور  اً يعتبر شعر المدي  النبوي أو ما يعرف بالمولديات لون
مرن أبرواب المردي  النبروي ذو ألروان  واسرعٌ  شرعر المولرديات برابٌ »و ؛وقد تناولو الشرعراء وتفننروا فيرو

االت نفسرية رائعرة فري حروار بميرغ حرصادقة التي تعبر عن حياة راقية و ، نابعة من الحكمة المتغيرة
ب الرردنيوي ليبقررى يسررب  فرري عررالم الررروح رفيررع يترفررع عررن الحررومناجرراة إلييررة وحررب نبرروي صررادق و 

 .«1ة والراضية والمرضيةالطاىرة النقية والصافي
بررن أبرري محمررد بررن  حمررانا فررن المولررديات العررالم الجزائررري إبررراىيم بررن بِ ومررن العممرراء الررذين تنرراولو »

 مررن عممرراء بررن يررزقن البررارزين م(1817ه/1232سررجني )ت: يال التمينرريعبررداهلل بررن عبررد العزيررز 
وعررن الشرريأل أبرري زكريررا م( 1808ه/1223)ت. التمينرريعمررم عررن خالررو الشرريأل عبررد العزيررز أخررذ ال

 م(1787ه/1202بن صال  األفضمي )ت. ىييح
فكران  ،الدعاة ليا بالخطب والوعظ واإلرشرادوىو من أنصار النيضة اإلصالحية الحديثة بميزاب و 

لرو تالميرذ كثيررون، وكانرت و  مدن وادي ميزاب يدعو إلى العمرم ويحرارب الجيرل والبردع،ينتقل بين 
كمرررا أن لرررو مراسرررالت إلرررى البايرررات والررردايات  مررران،لرررو صرررالت وثيقرررة بعممررراء الجزائرررر والمغررررب وعُ 

م 1791ه/1206 منيررا رسررالة بترراريأل ؛سررم مجمررس عّمرري سررعيد الررذي كران كاتررب تقرراريرهاألترراك با
دون قبرول  2تردخل والحيمولرةطالبرا منرو اليسرتعطفو فييرا  ،يمأرسميا إلى داي الجزائر الحسن الردوالت

ل  _ لبسرررط نفرروذه عمرررى الرعايرررا المرررزابيين، وقرررد الطمررب الرررذي تقررردم برررو برراي قسرررنطينة_ البررراي صرررا
بقيمتيرررا  وىرررو شررراعر تمتررراز قصرررائده ،ت لنرررا كرررل ىرررذه المراسرررالت فررري مخطوطرررات بخرررط يررردهحفظررر

ن لم ترق التاريخية،  دة فري مردح الرسرولإلى مستوى الشعر الجيد مرن الناحيرة األدبيرة، ولديرو برر  وا 
 :مطمعيا

 الحرم           في ليمة من أشير ليال األشير الحرمإّني رأيت خيال البيت و 
 وى             والجسم في سقم والقمب في ضرميبتُّ لذاك الخيال ساىرا ب

 «وفي بردتو بمدح خير البرية رسولنا الحبيب عميو الصالة والسالم.
 

                                                           
1

 .2115/2116ٚ٘زاْ، خاِؼح رطاٌح اٌّاخ١ظرز، خذاٚٞ أطّاء، األدب اٌدشائزٞ فٟ ضٛء إٌّا٘ح إٌمذ٠ح األدت١ح اٌّؼاطزج،  -
2

 13، ص2َ، ج٠2111ٕظز: ِؼدُ أػالَ اإلتاض١ح، ِدّٛػح ِٓ اٌثازث١ٓ، طثغ دار اٌغزب اإلطالِٟ، ت١زٚخ،  - 
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 مؤلفاته:
 مؤلفات عديدة جميا ما يزال مخطوطًا، وىي: التمينين بحمان ترك الشيأل إبراىيم ب

ت النرررور مرررن سرررورة النرررور وتفسرررير سرررورة الفاتحرررة وتفسرررير سرررورة العصرررر سرررماه اتفسرررير آيررر -
 «أصداف الدر وأكمام الزىر الموضوعة عمى سورة العصر

 «حاشية عمى تفسير أنوار التنزيل و أسباب التأويل -
 نثرا.نظما و  «الرحمة الحجازية» -
 شرح مجموعة من األحاديث -
 ألبي ميدي عيسى بن إسماعيل «شرح موازين القسط» -
 «تمخيص عقائد الوىبية في نكتة توحيد خالق البرية» -
سرررررمم طبعرررررت دة فررررري مررررردح النبررررري صرررررمى اهلل عميرررررو و : قصررررريدة البرررررر يررررردة منيررررراقصرررررائد عد -

 أخررى إلرى حراكم الجزائرري رثاء شيخو عبرد العزيرز الثمنري و م وقصيدة ف1967ه/1387
 1الحسن باشا الدوالتي.

 

 :خالصة الفصل
 

 د حتفرال بالمولرد النبروي فأشرات ىري ذلرك الشرعر الرذي واكرب سرنة االوعميو نستنت  أن المولرديا
فرري المردائ  النبويررة الصررور الفنيررة  ونجرد أيضررابالرذكرى ومرردح الرسررول صرمى اهلل عميررو وسررمم، 

 اهلل عميو وسمم.الراقية وااليقاع الرائع وىذا تعظيما لمقام الرسول صمى 
 أدبررراء المعرررين سرررمعتيا العمميرررة واألدبيرررة الجزائرررر قرررد ضرررمت مرررن قبرررل مفكررررين و  ونسرررتنت  أن

نخبررة مررن شررعراء  ولررو سررمطنا الضرروء عمررى شررعر تجرراوزت حرردود المغرررب واألنرردلس والمشرررق،
ازل وايرىا لوجردنا أبررز األارراض ىرو والتعريف بأاراضو من مدح ووصف و  مدينة الجزائر

مررن الجزائررريين  شررعر المولررديات، وقررد نبررغ فرري ىررذا المضررمارنبرروي الررذي جرراء ضررمن المرردي  ال
برراىيم برن محمرد عبرد ا: أحمد المانجالني ومحمد بن عمي وابن عمار و أمثال لكرريم المغيمري وا 

  .في مدح الرسول صمى اهلل عميو وسممردتو بُ الذي نحن بصدد دراسة  التمينيحمان ب
 

                                                           
1

  14، ص2َ، ج2111تاض١ح، ِدّٛػح ِٓ اٌثازث١ٓ، طثغ دار اٌغزب اإلطالِٟ، ت١زٚخ، ٠ٕظز: ِؼدُ أػالَ اإل - 
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 البردةة قصيدالمضمون  :الثانيالفصل 

 المعجم الديني -

   دراية فنية جمالية -

 مضمون القصيدةالمطمب األول: 

تشرتمل البرردة عمرى بيتًا وتعتبر من القصائد الطول و ين في مئة وخمسة وست 1ابن ِبحمان بردةع تق
ويميو الثناء عمى اهلل عرز  ،جل والحنين إليوصدرىا الشوق إلى بيت اهلل عزل و  ففي عدة عناصر:

ثرررم  ،ثرررم ذكرررر أصرررحابو المكررررمين ،برررراروآلرررو األ ،دح الرسرررول وذكرررر مولرررده ومعجزاترررومررر ثرررم وجرررل،
 جاتو هلل عز وجل لنيل رضاه.امن

فييرررا تنررراول فييرررا سررربب نظمرررو القصررريدة، و  اسرررتيل الشررراعر قصررريدتو بديباجرررة نثريرررة برررّين .1
در جل قّرثم إن اهلل عز و » قال: بالحديث عن الشوق إلى بيت اهلل الحرام في رؤية رآىا إذ

...  2«قرررد رأيترررو فررري شرررأن بيرررت اهلل الحررررام دة طويمرررة فررري المنرررام خيررراالً لررري بعرررد ُمضررري ُمررر
إلخرالص فعبرر عرن لوعترو حنينرو ابياترو األبيرات المفعمرة بالصردق و  فجادت لرذلك قريحترو

 وجده لبيت اهلل المعظم حيث قال:و 

 إني رأيت خيال البيت والحرم                

 في ليمة من ليال األشير الحرم                                     

 ك الخيال ساىرًا بيوىبت لذا                

 القمب في ضرمفي سقم و والجسم                                     

 ففاض عيناي بدمع وابل َسِجمٍ               

  حر بخدي قد مزجتو بدم                                   

                                                           
1

 183سوٟ ِثارن، اٌّذائر إٌث٠ٛح فٟ األدب اٌؼزتٟ، ِٕشٛراخ اٌّىرثح اٌؼظز٠ح، ط١ذا، ت١زٚخ، اٌفظً اٌظاتغ ص  - 
2

 ِٚا تؼذ٘ا. 126، 2117، 1اٌدشائز، ط –٠ٕظز: د٠ٛاْ ا٠ٓ تسّاْ، ذر ٠س١ٝ تٓ تْٙٛ زاج اِسّذ، دار اٌٙذٜ، ػ١ٓ ١ٍٍِح  - 
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 كففت دمعي فمم تقمع سحائبو                

 دويت قمبي فمم يشفى من السقم                                            

 عاذلي في اليوى لمبيت معذرة يا                

 يكفيك مني بما شيدت من ألم                                       

 وأخمصت نصحا إلي لست أسمع               

 1ىييات ىييات أن أصغي لمتيم                                     

 الحسرررنى التسرررعة جرررل فقرررد بررردأىا الشررراعر برررذكر أسرررماء اهللأمرررا فررري الثنررراء عمرررى اهلل عرررز و  .2
 ذكر صفاتو الكريمة بأجمل األوصاف كان ذلك بقولو:والتسعين و 

 اهلل موالنا عز ذكره وسمى                   

 أحمى عمى ألسنة من عسل بفم                                       

 إلينا واحُب الوجود منفرد                  

 لمّوات ثابت القدم مخالف                                      

 باق عزيز حكيم أول آخر                  

 ممبر رؤوف لطيف اافر المّ                                      

 حق إلو عميم قادر صمدُ                 

 2َسمحي سميع بصير بارئ النِّ                                      

اهلل الجميمرة كالرحمرة  ذكرر فييرا صرفات جرل فري ثالثرين بيترا،عمى اهلل عز و  قام شاعرنا بالثناء
 عميم. والعفو واإلحسان إلى خمقو وحده وذكر أيضا قدرتو أنو بكل شيء

                                                           
1

 .138د٠ٛاْ اتٓ تسّاْ، ص  - 
2

 .139ٔفظٗ، ص  - 
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فاتو الحميرردة فيررو خيررر خمررق اهلل وفرري مرردح الرسررول عميررو الصررالة والسررالم تحرردث عررن صرر .3
والكرم الجود تسم بالبشر وسماحة الخمق و يومنتصرًا لمحق و  أصدقيم لساناو  أفضميم نسباو 

 وطيب الفعل:

 محمد زينة الدنيا وضرتيا                                     
 محمد خير خمق اهلل كميم                                        

 أعمى الورى حسبا أفضميم نسبا                                
 محمد ىو أوفى الناس في الشيم                                       

 بالفضل منتظم بالصدق ممتزم                             
 بالحق منتصر بالبشر متسم                                       

 بالدين مستبشر بالحسن مشتمل                               
 1محتر بالسيف معتصم لمحرب م                                       

 وقد كان لو في مدح الرسول تشبييات جميمة: -

 الدُّر في صدفكالورد في ترف و               
 البحر في كرموالبدر في شرف و                                     

 كالنجم في اسق والشمس في أفق             
 2والزىر في برعم والدىر في ىمم                                    

" أي كررالزىر السررالم بررالزىر " كررالزىر فرري ترررفٍ ألبيررات شرربو الرسررول عميررو الصررالة و فرري ىاتررو ا

رسررالة المحمديررة عمررى لمتميررز والمشرررق فرري الحقررل كمررا أشرررقت الا نعومتررو،البيرري فرري لطافتررو و 

 عمرّوه،فري كمالرو وشررفو و ىو صمى اهلل عميو وسمم كالبدر في شررف أي كرالقمر سائر الخمق و 

ول عميو الصالة الرستتراءى منازل الفائزين بالجنة وتتراءى الكواكب في السماء و  وفي األخير

  3و "أعمى من البدر رفعتوالسالم أعالىم و 

                                                           
1

 139د٠ٛاْ اتٓ تسّاْ، ص  - 
2

 142ٔفظٗ، ص  - 
3

شاوز تٓ تٍماطُ اٌّزٚافٟ، رز١ك اٌٛردج تشزذ اٌثزدج ٌإلِاَ شزف اٌذ٠ٓ أتٟ ػثذ هللا ِسّذ تٓ طؼ١ذ اٌثٛط١زٞ، ِٕشٛراخ ِطثؼح  - 

 49، ص 2116، ِارص1ط اٌزش١ذ، ذٛٔض،
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َوُىرَو الَّرِذي  »: في القررآن الكرريم قرال تعرالى وراذكذكر أنو كالبحر في كرمو وقد كان البحر مو 

َر اْلَبْحَر ِلَتْأُكُموا ِمْنُو َلْحًما َطِريِّا َوَتْسَتْخِرُجوا ِمْنُو ِحْمَيًة َتْمَبُسوَنَيا  1«َسخَّ

سرل إليرو جبريرل بآيرات كريمرات لرم وقد تحدث عن الوحي حيث أّيرد اهلل نبيرو الكرريم برالقرآن وأر 
 يستطع لجزالتيا وفصاحتيا أن يقمدىا إنس وال جان ، قال :

 أتاه جبريل من عند الرحيم بنا          بمحكم الّذكِر واآليات والحكم
 آية صدق من الرحمان معجزة         موصوفة بحدوِث المعنى والكمم

 نا فصحاء الِحل والحرممقرونة بزمان قد تحد بيا               إاّل ى
 قد حدىم ربنا بمثل سورىا              فعجزوا َعَمًيا ُعمًيا بال خصم

 ردت فصاحتيا دعوى ُمَعاِرِضيا         من مصقع الناس من عرب ومن عجم          
 2فمجزالتيا ولبالاتيا                     تعطى لقارئيا معنى بال سدم 

 ذكر مولده ومعجزاتو : .4

مررم الشرراعر عررن مولررد النبرري عميررو الصررالة والسررالم وذلررك عررام الفيررل يقررول ِصررفي الرحمرران تك
ولد سيد المرسمين صمى اهلل عميو وسمم بشعب بني ىاشم بمكرة فري صربيحة يروم  » المباركفوري :

ربعررين سررنة خمررت مررن ممررك أل، ألول عررام مررن حادثررة الفيررل ثنررين التاسررع مررن شررير ربيررع األولاإل
م حسرربما  571، ويوافررق ذلررك عشرررين أو اثنررين وعشرررين مررن شررير أبريررل سررنة شررروان نرروأكسرررى 

بمولده وانصدع وقد تنبأ الكينة   3«رحمو اهلل  –فوري  حققو العالم الكبير محمد سميمان المنصور
 ، قال الشاعر:إيوان كسرى بمقدمة

 ببطن مكة عام الفيل في الحرم     كان مولده     ىو النبي الذي 
 يريد صدما ليت اهلل ذي الحرم       حبشي فيو أبرىة   عام أتى ال

 طبخت بالنار حين رمي بالطين قد      دمره اهلل حيث عاد منيزما   
 بطيب عنصر بدئو ومختتم       في يوم االثنين قد جاءت بشارتو 
 قوما ذوي عمو وىم ذووا صمم       كيانة أخبرت بنور مولده     

 حقا قد ارتجفوا البؤس والنقم           ظيرن  لفارس فرس آياتو 
                                                           

1
 .14 -طٛرج إٌسً ا٠٢ح - 
2

 اتٓ ٌدّاْ ، اٌّزخغ ٔفظٗ. 
3

 21طفٝ اٌززّاْ اٌّثاروفٛرٞ،اٌزز١ك اٌّخرَٛ ،دار اٌٛفاء ٌٍطثاػح ٚإٌشز ٚاٌرٛس٠غ ،خّٙٛر٠ح ِظز اٌغزت١ح ، ط  

 .61،ص2119،
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 1وىدم إيوانو في الَغمِّ والسقم          وا لصدع دولتومُ وبات كسراىُ 
جار لررو ونسرري  يررو الصررالة والسررالم فررذكر تصررديق األشررتطرررق الشرراعر إلررى معجررزات النبرري عموقررد 

"أمرررر اهلل طررراىرة؛ و لألنرررام بمررراء مرررن أصرررابعو الوسرررقي ت والحمرررام فررري الغرررار وتكمررريم الطيررررالعنكبرررو 
فري أكثرر مرن حالرة صرابعو الطراىرة فري أكثرر مرن مشريد و سبحانو وتعالى الماء أن ينبرع مرن برين أ

، "وقد حن إليو الجذع الذي كان يخطب عميو لمرا 2ليتبين لمناس صدق ما نزل إلييم عمى يد نبيو"
 ت اإلبرل،كران صروت الحنرين مثرل صرو و  وقرد سرمع ىرذا الحنرين جميرع أصرحابو، لو المنبرر، صنع

 :في ذلك بن بحمانيقول ا 3فضمو إليو صمى اهلل عميو وسمم فسكن"
 ليا ذلوال عمى ساق بال قدم             عىأتت لتصديقو األشجار حين د

 الحرمسعي الحجي  بيت اهلل و           تسعى لحاجتو في اإلستتار بيا     
 كفار عنو عمياار وطرف من ال        قد نس  العنكبوت والحمام عمى    

 كأنو لم يكن بالغار من إزم وأنبت اهلل بالغار لو شجرًا                  
 طرف منيزم بيوم حنين،حصى   ورمى               ببطن راحتو قد تسبحت،

 أمده اهلل بأمالك ذوى كرم فيو أمكنة                       كذا ببدر و 
 كذرع مسمومة في أكمو بفم     وبعض الطير كممو          أْحَي الموات،

 آية حق من الرحمان ذي النعم   البعير لو             وفي كالم الحمار و 
 4دعوة أحيت الشيباء بالدَِّيمو    كما أبرأت يده بالمس من وصب                     

الم ده فقد كان الرسرول عميرو الصرالة والسرذكر جياعن ازواتو سبعة عشر و وقد تحدث في ثالث 
" لقرد رأيتنري يروم بردر  برن أبري طالرب رضري اهلل عنرو:قال عمي  ،من أشجع الناس وأجرؤىم صدراً 

 5كران مرن أشرد النراس يومئرذ بأسرًا"ميرو وسرمم وىرو أقربنرا إلرى العردو و نحن نموه بالنبي صرمى اهلل عو 
لمَّررُو ِبَبررْدٍر َوَأنررُتْم َوَلقَررْد َنَصررَرُكُم  » وقررد كرران النصررر حميررف المسررممين فرري اررزوة برردر يقررول اهلل تعررالى:

 يقول ابن بحمان في أبياتو: ،6«َأِذلٌَّة  َفٱتَُّقوْا  لمََّو َلَعمَُّكْم َتْشُكُرونَ 

 الكرمعشر بذاتو ذات المجد و           كذا        فقد ازى سبعة عشر و             

 بدر البوس ولمنقمفسأل بو خندقا واسأل بو أحد                 واسأل حنينا و             

                                                           
1

 . 144، ص 143اتٓ تدّاْ، اٌّزخغ اٌظاتك، ص د٠ٛاْ  
2

 .432َ، ص1985زّذ اٌظثازٟ، ػٛع هللا، ز١اج ٚأخالق األٔث١اء، دار إلزأ، ت١زٚخ، اٌطثؼح اٌثا١ٔح ِسّذ اٌفساَ ٚأ - 
3

 434اٌّزخغ ٔفظٗ ص - 
4

 145، ص 144د٠ٛاْ اتٓ تدّاْ، ص  - 
5

  421ِسّذ اٌفساَ ٚأزّذ اٌظثازٟ ،ػٛع هللا، ز١اج ٚأخالق األٔث١اء، ِزخغ طاتك ص - 
6

 122طٛرج آي ػّزاْ، ا٠٢ح  - 
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 1بالفت  أسقى قريش ألم الواى       اسأل بو خيبرا واسأل حديبية           و            

 و ذكر أىمو األبرار و زوجاتو الطاىرات:

 أم ذوي السَّمم عيشة، خديجة، فاثنتا عشرة كانت لو امرأة            

 صفية بنت ُحَي سيد العجم   فحفصة زينبان سودة وكذا                             

 رممة وميمونة وكذا                     ىند جويرية طيبة الشيم ريحانة،           

 فبعد أرقية                         فاطمة طيُب وطاىر النسم زينب، فقاسم،           

 أحسن الخدم وأم كمثوم من خديجو ولو                      برييم سيدا من           

 أصحابو المكرمين: ذكر .5

مرا وعطوفرا كران بيرم رحيلرو مخمصرين و  او كرانصحاب الرسرول فقرد ابن بحمان أالشاعر  أورد 
ن الرسرول يحرب أصرحابو حبِّرا جمِّرا، أحبروه " كرافرأحبيم و  ،فوقفوا معو في دعوتو وحاربوا المشركين

ا صاحبو، وكان ال يمقى الناس إاّل منيم لم يسحب يده إاّل بعد أن يسحبي وكان إذا ما صاف  أحداً 
 2بوجو باسم"

 ة صررحابة رسررول اهللن كانررا مررن خيررر بكررر وعمررر الفرراروق المررذي اأبرروذكررر ابررن بحمرران مررن الصررحابة 
 سندا لو: وااألبرار وكل صحابتو كان

 خميفة بعده خير صحابتو                     ثانيو بالغار حقا وافي الذمم             

 وبعده عمر الفاروق وقد ثبتت                لو مواقفو القرآن في الحكم             

البطولرة فرردافعوا عرن ديررن اهلل ورسرولو بكرل قرروتيم مسربمين أرواحيررم وقرد تميرز صررحابتو بالشرجاعة و 
 لدين اهلل:
 في اهلل قد جاىدوا لمحرب ما جمعوا                 بالبيض قد فتكوا جبية كل كمِ          

 كأنيم زىر روضة عمى فرس                       يوم ِقراع الِعدى بالسُّمو في القمم         
                                                           

1
 146د٠ٛاْ اتٓ تدّاْ ، اٌّزخغ اٌظاتك، ص  - 
2

 .268، ص ١ِٕ1981ز اٌثؼٍثىٟ، ز١اج ِسّذ ٚرطاٌرٗ، دار اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ت١زٚخ، اٌطثؼح اٌظادطح، ِاٞ  - 
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 ة                           لجمرة من كحمرة العنم  ز عالييم حمل القنى مطر          

 الرخمفييا الضراري من السباع و        فكم وكم وقفة عاشت بمحميم                         

 فال يخافون في سبيل ربيم                         مالمة من لئيم ذوي الرحم         

 ال يفخرون بمال وال نسب                          بل يفخرون بتقوى اهلل ذي النعم         

  جفونيم قد تجافت عن مضاجعيم                  في طاعة اهلل ذي الجاللة والكرم         

 طب نفسو ودعاىا ونجاىا اهلل واستغفره لنيل عفوه :وقد خا

 وال زمي توبة هلل والتزم                      يا نفس ال تقنطي وجددي عمال   

 واستغفري اهلل من ذنب ومن جرم                 وبادري واقبمي هلل واعتصمي           

 فمو بدت كنت مذموما بكل فم                    ولي عيوب بثوب العفو قد سترت     

 اهلل ذي النعم يوسوى رجائي ل                      فميس لي ممجأ أرجوا النجاة بو     

ن                            كانت ذنوبي في نياية العظم ربي إلي  عفو    1ذنبي أجل وا 

 تعررالى ليصررمي ويسررمم بالرردعاء إلررى اهلل بحمررانابررن الشرراعر وفرري الشررطر األخيررر مررن البررردة يتوجررو 
الجميمررة صررفات الرسررول  بحمرراندائًمرا عمررى حبيبررو سرريدنا محمررد صررمى اهلل عميررو وسررمم يضرريف ابررن 

م، وىري أّنرو خيرر خمرق اهلل بين صفة اختص بيا المصطفى صمى اهلل عميو وسرم»وأّنو خير البرّية 
، فقرررن كممرررة يررو وسرررممكرررر رسررول اهلل صرررمى اهلل عموالشرراىد عمرررى ذلررك أّن اهلل تعرررالى رفررع ذ كّميررم،

 .2«ل النبّيون عمييم الصالة والسالمالتوحيد التي ىي أسمى كممة عمى اإلطالق وأفضل ما قا

: وكان عميو أفضل الصالة والسرالم أجرود يقول عمي ابن أبي طالب»فكان الرسول رحمة لمبشرية 
ا وأعظميررم حنانررا النرراس كفررا وأوسررع النرراس صرردرا وأصرردق النرراس ليجررة وأفيميررم ذّمررة وأرحميررم قمًبرر

 .3«وعطفا

                                                           
1

 147د٠ٛاْ اتٓ تدّاْ ، اٌّزخغ اٌظاتك، ص  - 
2

 .11، ص  2116، ِارص  1، ط  شاوز تٍماطُ اٌزٚافٟ ، رز١ك اٌٛرد ٠شزذ اٌثزدج ِٕشٛراخ، ِطثؼح اٌزش١ذ ، ذٛٔض 
3

 .65فا٠ذ اٌؼّزٚطٟ، ِسّذ ط١ذ اٌّزط١ٍٓ، دار اٌشزٚق، ت١زٚخ، ب ـ طٕح ، ص  
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 : بحمانابن الشاعر  ليقو 

 عمى النبيء نبي الخير والكرم                 يا رب صّل وسمم دائًما وأبدا        

 عمى النبي ختام الرسل واألمم                  وضاعفن صالة منك طيبة         

 يا خالق النسم ىجتبرسولك الم             فاخصص بأسنى سالم طيب عطر      

 عميو ما الح برق في دجى الظمم             محمد صموات اهلل دائمة                

 وكل بارِّ تقيَّ وافي الذمم        البيت والحزم            الاّللوالصُّحب و      

 وحن صب إلي الطواف بالحرم               ما الح بدر وما انت مطوقة          

 وىز رب  الصبا زىرة األكم                وس  ودق ازير ساجم بصفى        

 1إني رأيت خيال البيت ذي الحرم              ورنَّ قمبي بما قد قمتو رجما            

       .آخر ما جاء في بردتووىذا 

 :  المعجم الديني
الشعراء وال سيما مدح الرسرول الدين بأوسع معانيو من أىم األاراض التي طرقيا موضوع  يعد   

حيرراء مولررده ويشررمل ذلررك أيضررا الشررعر الصرروفي  صررمى اهلل عميررو وسررمم والتشرروق إلررى زيررارة قبررره وا 
  .2ونحو ذلكوالتوجو إلى اهلل وقت الشدة والمدح ورثاء األولياء والصالحين 

اللررو وعنررد دراسررتنا ألي شررعر نجررد أن لكررل نررص معجمررو الخرراص بررو فرري تحديررد حقمررو الررداللي وخ
تظيررر لنررا طبيعررة الررنص مررن حيررث المفررردات الترري تشرركمو وىرري برردورىا المفترراح والمحررور الرئيسرري 

 3الذي يحتوي عميو النص.
فري شيوع المعجم الرديني فري القصريدة المولديرة راجرع لممسرحة الدينيرة باعتبارىرا قصرائد جراءت  - 

سرررول عميرررو الحنرررين لمر مررردح الرسرررول صرررمى اهلل عميرررو وسرررمم وذكرررر مولرررده وحياترررو ومررردى الشررروق و 
طالع عمى القصائد المولدية نجد أامب مفرداتيا من المعجم الديني وىذا الصالة والسالم وعند اال

                                                           
1

 .149، ص  148اتٓ تسّاْ ، اٌّزخغ ٔفظٗ ، ص د٠ٛاْ  
2

 ، ص . 1831 – 1511،  2، ج  1أتٛ اٌماطُ طؼذ هللا ، ذار٠خ اٌدشائز اٌثمافٟ ، دار اٌغزب اإلطالِٟ ، ط  
3

 .  211، ص  2118ّذ ِٛطاٚٞ ، اٌٌّٛذ٠اخ فٟ األدب اٌدشائزٞ اٌمذ٠ُ، ِٛفُ ٌٍٕشز ، اٌدشائز ، ٠ٕظز: أز 
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نروع فري اسرتخدامو نجرده قرد  بحمراندراستنا لمولدية الشاعر إبرراىيم برن  وعند بوضوح فييا، يتجمى
سررة وكررل ىررذا البقرراع المقدلأللفرراظ الدينيررة مررن معجررم الرسررول صررمى اهلل عميررو وسررمم وكررذلك معجررم 

    .يصب في المعجم الديني
سررميا يسررمو مررن اسررمو   عميررو وسررمم فرري الررديوان ومنررو: ) خيررر نبرري،معجررم الرسررول صررمى اهلل -أ/

 خيررر خمررق اهلل كميررم، ،زينررة الرردنيا وخرتيررا ،قائررد لمخيررر والكرررم ،اهلل صررفوة ، خيرررة اهلل،عمررى العمررم
 بالصررردق ممترررزم، بالفضرررل منرررتظم، اس فررري الشررريم،أوفرررى النررر أفضرررل النسرررب، أعمرررى الرررورى حسرررب،

 .1...إلأل(سيل المكارم سم  الخالئق، طاىر الشيم، السيد الطاىر المصطفى، بالحق منتصر،

خصرالو وصرفاتو  دوعردّ  ،وظف الشاعر في مولديتو وذكر نسب الرسول عميو الصالة والسرالمما ك
مردى شروق الشراعر سمم وىذا ما يبين لنرا وازواتو مع ذكر زوجاتو وأبنائو وبناتو صمى اهلل عميو و 

  .األنبياء والرسل صالة اهلل عميو وحنينو لخاتم

 2، حنين(.لمقدسة: ) مكة بيت اهلل، خندق، أحد، خيبر، حديبية، الغارمعجم األماكن ا -ب/

  بحمررانبررن والترري وقررف عنرردىا الشرراعر إبررراىيم نالحررظ كثرررة األلفرراظ المرتبطررة بيررذه المولديررة     
طويمررة متررأمال وواصررفا حيرراة خرراتم األنبيرراء والرسررل باعتمرراده عمررى مفررردات ومصررطمحات ليررا وقفررة 

عالقرررة برررالنبوة ليرررتمكن فررري األخيرررر رسرررم صرررورة متكاممرررة عمرررى شخصرررية عظيمرررة عنرررد المسرررممين 
كثررررة اسرررتعمال  قبرررر الرسرررول صرررمى اهلل عميرررو وسرررمم، ونالحرررظ أيضرررا شررروق وحنرررين الشررراعر لزيرررارة

األمرراكن المقدسررة مررا دل عمررى شرريء إاّل وفّسررر لنررا مرردى شرروق الشرراعر  المصررطمحات الدالررة عمررى
 .القيامة لشفيعنا يوم بحمانإبراىيم ابن 

ودليرررل اسرررتخدام تمرررك المفرررردات ىرررو الرتباطيرررا بالرسرررول صرررمى اهلل عميرررو وسرررمم فيرررو صررراحب    
 المناسبة ومحور الحديث كمو وصمى اهلل عميو وسمم .     

، ا فري التبراين لمداللرة عمرى الصرفات، والتري تكمرن داللتير3هلل الحسرنىأسماء اكما ذكر أيضا  -ج/
، فكميرا تردل زيرز وايرىرا مرن أسرماء اهلل الحسرنىلكل اسرم منيرا معنرى خراص كرالعظيم والكبيرر والع

عمررى ذات اهلل عررز وجررل وتعتبررر أعررالم وأوصرراف . فررالحي القيرروم والسررميع البصررير والعزيررز العمرريم 

                                                           
1

 .142،  141د٠ٛاْ اتٓ تسّاْ ، ص  
2

 .146،  144،  143ٔفظٗ، ص  
3

 . 139ٔفظٗ، ص  
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ولمحري معنرى خراص  سرماء لمسرمى واحرد ىرو اهلل عرز وجرل،حسرنى كميرا أوايرىا من أسماء اهلل ال
 ، وىكذا فالحي يدل عمى صفة الحياة والسميع يدل عمى صفة السمع وايرىا.ولمقيوم معنى خاص

خدميا وعميررو نسررتنت  أن الشرراعر تررأثر بررالمعجم الررديني وال سرريما لغررة القرررآن الكررريم الترري اسررت -  
وتضرمين الشراعر فري قصريدتو لقولرو تعرالى التناص مرن القررآن الكرريم ك كثيرا في ألفاظو وعباراتو،

 من سورة البقرة في البيت : 225في اآلية 

 لو التصرف كيف شاء في خمقو         تعالى عن سنة فضاًل عن أن ينم

 من سورة الرعد ، في البيت : 4وكذلك قولو وكان أيضا فيو تناص من القرآن الكريم اآلية 

 1، والبعض فّضمو        منيا عمى بعض عند األكل لمنَِّيمبوينشى التمار 

 

 األياليب الخبرية واإلنشائية :   (1

، حيررث الشرراعر مررن خالليررا الاررة رائعررة تعرررف بأنيررا فررن الخطررابتتميررز المغررة العربيررة بب
المتمقري، وعرن طريرق  ىإلرو ومضرمون الكرالممعنى  يستطيع إقناع المستمع والتأثير فيو أي إيصال

: األسرررموب الخبرررري الرررذي ىمرررا نين أساسرررييأسرررموبربيرررة تسرررتعمل ، والمغرررة العمعررراني دقيقرررةتوظيرررف 
ىرو أسرموب ال يحتمرل  ، واألسرموب اإلنشرائيالكذب باستثناء مرا جراء مرن القررآنيحتمل الصدق أو 

 .الصدق والكذب

 األساليب اإلنشائية : -أ 
بريرررة وأسررراليب : أسررراليب خوىرررذه األسررراليب التررري نزاوليرررا إمرررا تنحصرررر فررري قسرررمين اثنرررين

والكذب لذاتو يسمى  وكان ىذا التقسيم عمى أساس الكالم فمن إذا احتمل الصدق، إنشائية
ذا كان بخالف ذلك أي ال يحتمل الصردق والكرذب وال يصرم  الحكرم عمرى كالما خبريا ، وا 

 . 2 انشائيإ اسموبأالقائل صادقا أم كاذبا ، فمنو يسمى 
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ن كل من يقرأ مولدية إبراىيم  - الواضر  باألسرموب يتبين لو االىتمام البالغ و  بحمانبن وا 
 .، نداء ومدح، استفياماإلنشائي من أمر

، عرّدة أارراض لروو : يعتبر األمرر مرن األسراليب اإلنشرائية وىرو طمرب القيرام بفعرل مرا األمر -أ/  
 فالشاعر يأمر بالتدبر والتأمل في خمق اهلل وذلك في قولو :

 1اًل         فأنظر بعقمك ما في خمق من حكمفمن تجد أبًدا في ممكو خمَ 
 وقولو أيضا في البيت :

 2واستغفر اهلل من ذنب ومن ُجرم  إوبادري َأْقَبمي هلل واعتصمي       
 وىنا يأمر النفس باإلقبال هلل تعالى واالستغفار من كل ذنب .

 وكذلك قولو في البيت :
 3مي َتْوَبًة هلل والتزمجدَّدي عماًل         والز يا َنْفِس ال تقنطي و 

 وااللتزام. تجديد العمل والتوبة هلل تعالى   لنا ىنا أن الشاعر يأمر النفس بويتض

خر ألسموب األمر وىو الدعاء وذلك لسبب أّنو أقل منزلة من اهلل آ اارضوىنا الشاعر يعطي لنا 
 :صول عمى الصف  والتجاوز في البيتسبحانو وتعالى قصد الح

 4ما أنت تعممو         مّني وجاِوز فما بشري ُيمكتتمي عّ فاصف  إلي

 وفي البيت :
 5ء الخير والكرمعمى النبيء نبي    يا رب صّل وسّمم دائما أبًدا      

 كذلك ارضو الدعاء .
  

: وينقسرم إلرى قسرمين االسرتفيام الحقيقري وىرو طمرب معرفرة شريء مجيرول ويحتراج االستفيام -ب/
ّنمرا يحمررل ال يتطمررب ج )ايرر طمبري(إلرى جرواب واسرتفيام بالارري  نجررد أّن  بالايرة، اأاراضروابرا وا 

االستفسرررار والمعرفرررة وىرررذا فررري قصررريدتو تحمرررل فررري طياتيرررا وبرررين ثناياىرررا االسرررتفيام الرررذي ارضرررو 
 : البيت
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 1!عمَ  قمت: كيف حال الطرف؟ ضنى        وقائل: ؟ قمت:كيف حال القمب وقائل:

 وقولو كذلك في البيت : 

 2كيف حال الوُجد ؟ قمت لو :          إّني شغفت ببيت اهلل والحرم وقائل:    

 وكما استخدم االستفيام اير طمبي ال يريد منو الجواب وذلك في قولو : 

 3أم كيف ُتْدرك وىو ال نظيَر لُو              ُسبحانو جّل عن مقالِة الخصم     
 آياتو التي خرقت عادة العرب والعجم  وىنا استخدم االستفيام ليبين معجزة اهلل تعالى في

لقصرررريدة فالشرررراعر يخاطررررب نشررررائية الميمررررة الموجررررودة فرررري ااإلالنررررداء: وىررررو أحررررد األسرررراليب  -ج/
 يطمب المعذرة وىذا في قولو:)السامع( و 

 4عاذلي في اليوى لمبيت معذرة              يكفيك مني بما شيدت من ألم  يا

 لتزام في قولو:نفسو ويأمرىا بالتوبة و االينادي ىيم بن بحمان ابر إوالشاعر 

 5جددي عماًل            والزمي توبة هلل والتزميا نفسي ال تقنطي و              

 يقول أيضًا في البيت:و 

 6الكرمعمى النبي نبي الخير و           رب صل و سّمم دائمًا أبدًا      يا

 السالم.ألنبياء محمد عميو أفضل الصالة و ىنا يدعو اهلل عز وجل لمصالة والسالم عمى خاتم او 

وكران  ،وظفيا الشاعر في مولوديترو المردح شائية التياإلنىو من بين أحد األساليب المدح: و  -/د
 بصدد التذكير بعظمة اهلل تعالى في قولو:

 7ّجل عن القرين في الِحكمعّز و      نعم اهلل خالقنا         نعم النصير و          
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 وقولو كذلك في البيت:

 1الكرمنعم النبُي نبُي الخير و         نعم الرسول ونعم اهلل مرسمو                

 اوعبيذا نرى تنو  نبُي مّخير عميو أفضل الصالة والسالم، يبين لنا أن رسولناوىنا الشاعر يذكرنا و 
تنوع فمنو يحمل في طياتو ، وميما كان ىذا الفي القصيدة المولديةية نشائاإلفي صيااة األساليب 

 أحاسيس قوية مفعمة لدى الشاعر.مشاعر و 

 

 الصورة الشعرية:  (2

ثرررراء لمعانييرررا الشرررعرية دور فّعرررال فررري القصررريدة العر لمصرررورة  بيرررة لمرررا تزيرررده عمييرررا مرررن خصررروبة وا 
 االستعارةوتتمثل في التشبيو و  دالالتيا،و 

شاكمو من جية واحرد ابن رشيق في عمدتو بأنو صفة الشيء بما قاربو و و ويعرف: "التشبيو -أ 
أن شرريئًا شررارك ايررره صررفة أو وىررو لررون مررن ألرروان التصرروير األدبرري ويبررين  ،2أو جيررات
وىرو أنرواع  ،مثرل.. كمرا، أدواتو المشيورة: الكراف،عقد ىذه المشاركة بينيما بأداة و تأكثر و 

 األداة ووجو الشبو. المشبو بو، أركان التشبيو: المشبو،نذكر التشبيو التام الذي تتوفر فيو 

وىرو مررا لجرأ إليررو الشرراعر فري مولديتررو حيررث شربو الرسررول صرمى اهلل عميررو وسررمم برالورد فرري الترررف 
 والنعيم في الغسق في البيتين :

 والدر في الصدق        والبدر في الشرف والبحر في الكرم ،كالورد في الترف             

 3والشمس في أفق        والزىر في برعم والدىر في اليمم ،كالنعيم في اسق             

النجم في الغسق فيي صورة ى اهلل عميو وسمم وشبيو بالورد و فنجد أن الشاعر وصف الرسول صم
حسراس عميرق فالصرورة التري أبردعترقي بالمغرة وأعطرت لمداللرة قرو  فييرا الشراعر أعطرت لمرنص  ة وا 
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الدالررة  جمالررو وىررذا إلبررراز مكانررة الرسررول صررمى اهلل عميررو وسررمم يررذكر العبررارات  رونقررا وزادت مررن
 عمييا وذكر صفاتو التي ال تعد وال تحصى.

يضا قد شبو سيدينا محمد عميو أفضل الصالة والسالم بالبحر وىنا بين لنرا أنرو عميرو أكما نجد  -
 تو في قولو في البيت :انالصالة والسالم يسع كل أقوال وال يتردد لحكمتو وصدقو وأم

 1شئت قل فيو بال سأم شئت من كرم             كالبحر ما فأنسب إلى مجده ما            

يمرردح نبرري فرري صررورة متسررامية لشخصرريتو عميررو افضررل الصررالة  بحمررانفينررا الشرراعر إبررراىيم بررن 
 .الم يذكر صفاتو الخمقية والخمقيةوالس

 :ولووأيضا شبو الصحابة بالزىر في ق

 2كأنيم زىر روضة عمى فرس              يوم قراع العدى بالسير في القمم           

ونجد الشاعر قد لجرأ أيضرا لمتشربيو المؤكرد وىرو مرا حرذفت منرو األداة حيرث خراتم األنبيراء والرسرل 
 بالبحر في كرمو وعطائو وىذا ما يتض  لنا في البيت :

 3والبدر  في شرف و البحر في الكرم           دف  الدر في صو  ،كالورد في ترف       

 .ده أيضا في نفس البيت شبيو بالدرونج

مرررن مررردح الرسرررول صرررمى اهلل عميرررو وسرررمم إلرررى مررردح  انتقرررليو أن الشررراعر قرررد بويبرررين لنرررا ىرررذا التشررر
 عند ركوبيم الفرس ومحاربتيم لمعدو.الصحابة 

لمشرربو بررو متعرردد وىررو مررا يطمررق ومنررو نجررد أن المشرربو واحررد وىررو الرسررول عميررو الصررالة والسررالم وا
 عميو تشبيو الجمع.

عنرى التشربيو بنوعيرو الترام والمؤكرد وىرذا مرا أضرفى عمرى م استعملوعميو نستنت  أن الشاعر قد  -
 قصيدتو قوة ووضوحا وتوكيدا.

فري أصرل  المغرة  اسرتعمالياعند أبي ىالل العسكري ىي نقل العبارة عن موضرع  :االستعارة –ب 
المشرربو وعالقتيررا  عبررارة عررن تشرربيو بميررغ حررذف أحررد طرفيررو إمررا المشرربو بررو أو وىرري ،1إلررى ايررره 
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المكنيرة حيرث يحرذف المشربو برو وتررك الزم يردل عميرو فري  االسرتعارةوىري نوعران  ،المشابية دائمرا
 قولو :

     2ود لم ينمبعبو            صدر زكي عن الم االختاللفغسل القمب منو بغير          

" وىرذا عمرى سربيل حذفرو وتررك قرينرة تردل عميرو وىري "اسرل ر القمرب برالثوب حيرثىنا شربو الشراع
سرتعاري تؤكرد دالالت الغرة ذات طرابع  بحمراننستنت  ىنا أن لغة إبرراىيم برن ا ،المكنية  االستعارة

 في نفس الشاعر .

 وقولو أيضا في البيت :

   .3ي الخمق من حكم فمن نجد أبدا في ممكو خمال             فأنظر بعقمك ما ف       

يدل عميرو )أنظرر( ىنا الشاعر ماثل بين العقل و العين حيث حذف المشبو بو )العين( وترك الزم 
ويردعو الشراعر  ،عمى الداللة وتقويرة نسري  القصريدةوىذا ليؤكد  ،ستعارة المكنية وىذا من قبيل اال

 القارئ لتدبر في خمق اهلل .

 وقولو كذلك في البيت :

 . 4كفر الكافرين بو          من كل قوم يريد نصره الصنم أزال بالرم 

)أزال بررالرم ( وىررذا  )شرريء ممموسررا يررزال بررالرم ( وترررك قرينررة دالررة عميرروحيررث حررذف المشرربو بررو 
ممموس ومحسوس نتقل من المعاني إلى شيء ا بحمانالشاعر بن ، فستعارة المكنيةعمى سبيل اال

 وىذا لتقريب المعنى.

 لبيت :وأيضا قولو في ا

 5رمورن قمبي بما قد قمتو وجما         إني رأيت خيال البيت ذي الحُ            
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 االسرتعارة( وىرذا عمرى سربيل ىنا الشاعر قد حذف المشبو بو )المنبو( وتررك قرينترو تردل عميرو )رنّ 
فرري اإليجرراز  االسررتعارةتتمثررل بالاررة  ،وىنررا يظيررر الشرراعر مرردى خشرروع قمبررو بمررا ذكررره  ،المكنيررة

 .جسيد المعنى في شكل مادي ممموس وتقوية الفكرة وتوضي  المعنىتتشخيص و و 

 .بحمانبن وننتيي إلى بعض الصفات التي تصبغ الصورة في شعر إبراىيم 

عرن تسمت بالبساطة لرم تكمرف الشراعر فري صريااتيا فيرذا راجرع لمتعبيرر اأن الصورة التشبييية  -
ضررررري  النبرررروي وكررررذا فرررري تعظيمررررو لمشخصررررية الوقرررروف عمررررى الىيامررررو وشرررروقو لمبقرررراع المقدسررررة و 

 مدية.حالم

ستعاري ىو لمتعبير عرن أحاسيسرو وعواطفرو لحرب الرسرول صرمى اهلل ب االسمو لجوء الشاعر لأل -
حاسيسرو لحرب لتصور مشراعره وأ ومجااًل رحباعميو وسمم مما جعل أي قارئ لمولوديتو أفقا واسعا 

 .الرسول عميو الصالة والسالم

والمفظيررة  المقابمررةتنقسررم إلررى معنويررة ولفظيررة والمعنويررة فرري الطبرراق و : ديعيررةالمحسررنات الب (2
 السجع .تتمثل في الجناس و 

الطبرراق يعتبررر أحررد المحسررنات المعنويررة وىررو الجمررع بررين الضرردين أو بررين الشرريء وضررده مررن  -أ
 .1كالم أو بيت شعر

 لو نوعان :

  شاعر في البيت :: وىو الجمع بين الكممة و نفييا في قولو الطباق سمب - 

 2كالدر يزداد حسنا وىو مبتي          إن كان منتظما أو اير منتظم          

 منتظم ونفييا بكممة اير منتظم .ستخدم كممة حيث ا

 وكذلك في البيت :

 1ال يفخرون بمال وال نسب           بل يفخرون بتقوى اهلل ذي النعم         
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 يفخرون .ن و جدا طباق بين لفظتين ال يفخرو ن

 طباق إيجاب : وىو الجمع بين كممة وعكسيا في قولو : -

 باق عزيز حكيم أول أخر                   بر رؤوف لطيف اافر الممم

 مبدئ معيد محيط نافع رحم                  ضار شييد اني خالق األمم

 2محيي مميت مجيب مقسط ورث              مصور مبدع الكون من العدم

 أضداد الكممات : أول أخر  نافع ضار محيي مميتمن ىذين و 

يضاحو وتكمن  فموال وجود األضداد لن يكون لممعنى معنى . ،بالاتو في تقوية المعنى وا 

وعميو نستنت  أن الشاعر قد أفاد في ىرذه الصرورة البديعيرة " الطبراق " فري الصريغة بردترو ببنراء  -
 وكذا في مجال اإلشادة برسالة اإلسالم الخالد . صورة متميزة لرسول صمى اهلل عميو وسمم

الجناس : و ينقسم إلرى قسرمين ترام وايرر ترام فالجنراس الترام : ىرو مرا تتفرق فيرو لمفظتران فري  -ب
 .3السكنات وترتيبيا ىيئتيا الحاصمة من الحركات و  ،عددىا  ،أربعة أمور :أنواع الحروف 

عررددىا أو ترتيبيررا أو شرركميا فيررو نرراقص حيررث  المفظترران إمررا فرري نرروع الحررروف أو اختمفررتومررا أن 
 اامب ما وظفو الشاعر في مولديتو الجناس الناقص في قولو :

   4رمإني رأيت خيال البيت والحرم         في ليمة من ليالي األشير الحُ            

ر الحررم حيث استخدم المفظتين الحرم الذي يعني بو بيرت اهلل  امرا الثراني الحررم التري تعنري األشري
 في شكل الحروف وقولو في البيت : اختمفتألنيما  وىنا الجناس ناقص

 5يم شّ ال في محمد ىو أوفي الناس         ابأفضميم نس ابحس ىأعمى الور           

 . اناقص ايعتبر جناسلذا و  ؛في نوع الحروف األولى اختالفاا ببا ونسحيث المفظتان حس

                                                                                                                                                                      
1

 . 147د٠ٛاْ اتٓ تسّاْ، ص  
2

 . 139ٔفظٗ، ص  
3

 . 197خ ، ص -ط ، د-ػثذ اٌؼش٠ش ػر١ك ، فٟ تالغح اٌؼزت١ح ػٍُ اٌثذ٠غ ، دار إٌٙضح اٌؼزت١ح ، ت١زٚخ ، ٌثٕاْ ، د 
4

 . 138د٠ٛاْ اتٓ تسّاْ، ص  
5

 . 142د٠ٛاْ اتٓ تسّاْ، ص  
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 :في البيت اصناق اسجنا استعملكما 

 1كم كم والحِ ال تعد وال تفنى خالئقو            وال عجائبو في الحُ             

ر والحكرم أمرا الثانيرة في شكميا حيرث األولرى يقصرد بيرا التسريي اختمفاحيث الكممتين الحكم والحكم 
 فمن الحكمة.

 وفي البيت :

َوالَبرردِر ِفرري َشررَرٍف َوالَبحررِر ِفرري       
 2َكَرمِ 

 
 

 ٍف، َوالرردُِّر ِفرري َصررَدفٍ َكررالَورِد ِفرري تَرررَ  
ىررو جنرراس بررين المفظتررين ترررف وشرررف وىررو جنرراس نرراقص حيررث اختمفررت المفظتررين فرري الحررروف  
 االولى.

ضفى عمى التعبيرر خفرة وترأثيرا أجناس الناقص وىذا ما حمان لمب بن أثره : قد لجأ الشاعر إبراىيم
 وجمااًل .

فكرراره وأحاسيسررو  أبررر مررن خالليررا عررن عنرري الشرراعر بالكنايررة ووظفيررا فرري بنرراء صرروره الشررعرية وع
الخالجة في نفسو وىي ضرب من التعبير والفن الجميل وتتمثل في لفظ أطمق وأريد بو اير معناه 

 الحقيقي ويتض  لنا في البيت التالي:

ًًشَِ اااااااااا َا ااااااااااا   ََ ااااااااااا اََر ااااااااااا ًُ َارَرَش ُِ 3َُغرفًااااااااااشَف
 

َ َ اُهااااااااااااااَِِ اااااااااااااا َُ ُاااااااااااااا ِرَِ لِ ااااااااااااااِ َاغ َفُااااااااااااااَُكلَ 
 اية عن عممو الواسع كالبحر في وفرتو عميو الصالة والسالم"بحور عممو" كن 

 ( الوزن : 4

فمن األوزان ميما يتقروم برو الشرعر ويعرد مرن "  ،قاعية  لمشعراإليقويا في البنية يعد الوزن أساسا  
وىررو برردوره مررن أىررم مميررزات الترري يتمتررع بيررا الشررعر عررن النثررر وقررارئ لمولديتررو  ،4جممررة جرروىرة 

" اسرررتخدم فررري "المررريم ىرررو بالقافيرررة وحررررف الرررروي ىنرررا التزامرررويالحرررظ  بحمرررانبرررن  راىيمإبرررالشررراعر 
 : ، نالحظ في البيتحر البسيطبقصيدتو 

                                                           
1

 . 145د٠ٛاْ اتٓ تسّاْ، ص  
2

 . 145ٔفظٗ، ص  
3

 . 144ٔفظٗ، ص  
4

 .263، ص 2، ط 1981اتٓ زشَ اٌمزطاخٟ، ِٕٙاج اٌثٍغاء ٚطزاج األدتاء: ذر ِسّذ اتٓ اٌخٛخح، دار اٌغزب اإلطالِٟ، ت١زٚخ،  
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  1من ليال األشُيِر الحرم  ةالَحَرِم        في ليمإني رأيت خيال البيت و          

 فعمن  تُفعمنستفعمن فاعمن      مسمستفعمن فعمن مستفعمن فعمن         م         

حرررر البسررريط نالحرررظ التفعيمرررة الثانيرررة والرابعرررة قرررد طررررأ عمييرررا بوفررري الشرررطر األول أي الصررردر مرررن 
تغيرات وتعرضت لمحذف ) فاعمن = فعمن ( وكذلك في الشرطر الثراني أي العجرز نالحرظ تغيررات 

 وىذا ال يخل بالموسيقى في البيت . من (فاعمن = فع) 

 وقولو أيًضا :

 2بّر رؤوف لطيف اافر الّممم    خر     آباٍق عزيز حكيم أول 

 مستفعمن فاعمن مستفعمن فعمن      مستفعمن فاعمن مستفعمن فعمن

وفي ىذا البيت نجد العمة قد طرأت في نياية الشطرين الصدر والعجز وتتمثل في التفعيمة األخيرة 
 ) فاعمن = فعمن ( .

 وفي البيت : 

 3ااِر وطرُق من الكّفاِر عنو عمِ     قد نس  العنكبوت والحمام عمى           

 مستفعمن فاعمن متفعمن فعمن           مستفعمن فاعمن متفعمن فعمن       

ىررذا البيررت قررد طرررأت عميررو عررّدة تغيرررات عمررى كررال مررن الشررطرين ففرري البيررت األول عمررى التفعيمررة 
كررررذلك فررري التفعيمررررة األولرررى ) مسرررتفعمن = مسررررتعمن ( والتفعيمرررة الثالثررررة ) مسرررتفعمن = مرررتفعمن ( و 

. أما في الشطر الثاني كانت في التفعيمة األخيرة ) فاعمن  = فعمن (  ( فعمنالرابعة ) فاعمن  = 
 وكل ىذه التغيرات ال تخل بالموسيقى بل تضفي عمييا نوع من التنوع .

 

 

                                                           
1

 . 138د٠ٛاْ اتٓ تسّاْ ، ص   
2

 . 139ٔفظٗ، ص  
3

 . 144ٔفظٗ، ص  
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 بن بحمان:وصيري وبردة ابراىيم التناص بين بردة البثاني : المطمب ال

 :  التناص فتعري

يشرركل إحرردى آليررات التواصررل  بعررد البنيويررة، تنرراص مصررطم  نقرردي حررديث ينتمرري إلررى مرحمررة مرراال
جوليرا " و Bakhtin Mikhailميخائيرل براختين " منيرا: ت إليرو فئرة أدبيرة ىترداألدبري الثقرافي معرا ا

أن يررون وىرم  فري أول عيرده، "Roland Barthe"روالن برارث " و Kristiva Julia كريسرتيفا "
أن كل نص معّضد أو قالب لنص آخرر سرابق و  ،ىو إعادة إنتاج وليس إبداع محظ النص األدبي

ونظررر إليررو قرروم آخرررون بفمسررفة تجمررت فرري التفكيكيررة ممثمررة فرري جرراك دريررد  عميررو أو معاصررر لررو،
"Jacque Derrid 1بارث في آخر عيده"  و. 

عاد فري صريااتو أو مل أك_قامت جوليا كرستيفا في البداية بصيااة التناص وبعدىا "جنيت" الذي 
لرنص مرا  ايرفعم اور يضرا حضرأكمرا يعتبرره ،و اكثرر فري وقرت واحرد أفيو عنرده مثرل حضرور نصرين 

ثرررررم التمميرررررع  citationاالستشرررررياد و  ،Plagiatخرررررر ويكرررررون ىرررررذا بواسرررررطة السررررررقة آداخرررررل نرررررص 
L'allusion.2  

مرا ترأثر البوصرريري بكتابرة بردترو عمرى منروال برردة البوصريري مترأثرا بيرا ك بحمرانبرن راىيم برإ_قرام 
أنس عنررد نظميررا ن البوصرريري اسررتأوأامررب الظررن عنرردي " عنيررا:قررال زكرري مبررارك  ؛ارضالفرر بنابرر

 .3بميمية ابن الفارض"

ودليرل ذلررك  التمينرريبرراىيم بررن بحمران إين بررردة البوصريري وبررردة ص بشركل كبيررر بروقرد ظيرر التنررا
 .التميني بحمانبراىيم بن دة إاختالف في البيتين بنسبة لبر  ن كان ىناكتشابو المطمعين وا  

 :التمينيبراىيم بن بحمان مطمع قصيدة إ -

 في الميمة من ليال أشير الحرمو                   إني رأيت خيال البيت والحرم            

 القمب في ضرمل ساىرًا بيوى                 والجسم في سقم و ك الخيابُت لذا            

                                                           
1

 14،ص1945ِاٞ  8، خّا١ٌح اٌرٕاص فٟ د٠ٛاْ اٌثٛط١زٞ، خاِؼح لاٌّح رش١ذ اٌفٛزاْ، ِذوزج ١ًٔ شٙادج اٌّاخ١ظر١ز - 
2

  ٠22ٕظز: ػثذ اٌمادر تمشٟ، اٌرٕاص فٟ اٌخطاب إٌمذٞ ٚاٌثالغٟ، أفز٠م١ا اٌشزق، اٌذار اٌث١ضاء، اٌّغزب، ص - 
3

 183، صسوٟ ِثارن، اٌّذائر إٌث٠ٛح فٟ األدب اٌؼزتٟ، ِٕشٛراخ اٌّىرثح اٌؼظز٠ح، ط١ذا، ت١زٚخ، ب، ط - 
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 يني بدمع وابل سجم                 حر بخدي قد مزجتو بدمففاض ع            

 1كففت دمعي فمم تقمع سحائبو                 دويت قمبي فمم يشفى من السقم            

 ومطمع قصيدة البوصيري:

 أمن تذكر جبران بذي سمم                   مزجت دمعا جرى من مقمة بدم            

 أومض البرق في الظمماء من اضممة            و ظالري  من تمقاء كا أم ىبتُ            

 2ييم وما لقمبك إن قمت استنق           اً تىماكففا فما لعينيك ان قمت            

 يقول البوصيري: ؛مع التغيير في األسموب ،الشاعران في: الدمع، والقمب، والحقاشترك 

 بدممزجت دمعا جرى من مقمة             

 يقول ابن بحمان:و 

 حر بخدي قد مزجتو بدم                 ففاض عيني بدمع وابل سجمٍ             

 القافية.الوزن و  نالحظ التشابو في كثير من األلفاظ وفي المعنى مع وحدةف

 يضيف إلى ىذا البوصيري :

 وى العذري معذرةيالئمي في ال اي           

 مني إليك ولو انصفت لم تمم                                     

 عدتك بحالي ال سر بمستتر              

  عن الوشاة والئي بمنحسم                                    

 سمعوأت سمحضتني النص  لكن ل      

 3ال في صممإن المحب عن العذّ                                  

                                                           
1

 138د٠ٛاْ اتٓ تسّاْ، ص  - 
2

 2٘ـ، ص1366اٌردأٟ اٌّسّذٞ، اٌذرج ١ٌٍر١ّح اٌّؼزٚفح تمظ١ذج اٌثزدج، ذٛٔض، طٕح  - 
3

 4اٌّزخغ ٔفظٗ، ص - 
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 ني :مبحمان الثبن يتبعو إبراىيم 

 يا عاذلي في اليوى لمبيت معذرة          يكفيك مني بما شيدت من ألم        

 ي لمتيمغصىييات أن أُ  ،حا التي لست أسمعو         ىيياتأخمصت نص       

 1ممصاء لموشاة في غإني عن إص:          فظن مني قبول النص  قمت لو        

مرع معارضرة البوصريري فري المعنرى والغررض،  القافيرةو عمرى الروزن  بحمرانوىنا حافظ إبرراىيم برن 
شاعر بمثل الشعر الصرادر عرن شراعر آخرر مرع المحافظرة : ىي أن يأتي ال"المعارضة في الشعر

ن خالفو فيي المع ،فقو في المعنى أيضا فيي المجاراةفمن واالقافية عمى الوزن و   2ارضة "وا 

 ميو البوصيري :ي

 ن              والفرقين من عرب ومن عجمقميمحمد سيد الكونين والث         

 3منو وال نعم في قول ال برّ الناىي فال أحد                أ مرنا اآلنبي        

 مان :بحيتبعو ابن 

 محمد بن عبد اهلل خير نبي              عدنان جد قريش سادة الحرم      

 4مو يسموه عمى العمماهلل شق لو                   من اسمحمد سيد ف     

رض وىرو مردح ة السريد مرع المحافظرة عمرى الروزن والقافيرة ونفرس الغرالشاعران فري كممر ىنا اشترك
 الرسول بأجمل األوصاف 

 وواصل البوصيري :

 مق             ولم يدانوه في عمم وال كرم خُ  يمق وففاق النبين في خَ      

 م لدَّيامن فا من البحر أو رشفا ار               وكميم من رسول اهلل ممتمٌس     

                                                           
1

 138اتٓ تسّاْ، اٌّزخغ اٌظاتك،ص - 
2

 216، ص2116 ، ِارص1شاوز تٓ تٍماطُ اٌٛافٟ، رز١ك اٌٛردج ٠شزذ اٌثزدج، ِٕشٛراخ ِطثؼح اٌزش١ذ، ذٛٔض، ط - 
3

 1اٌردأٟ اٌّسّذٞ، اٌّزخغ اٌظاتك،ص - 
4

 141اتٓ تسّاْ، اٌّزخغ اٌظاتك،ص - 
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 وواصل البوصيري مدحو لمنبي بأبيات جميمة :

 يظيرن أنوارىا لمناس في الظمم               كواكبيا  عفمنو شمس فضل م      

 بالحسن مشتمل بالبشر متسم                   أكرم بخمق نبي رانو خمق         

 والبحر في كرم والدىر في ىمم             رفكالزىر في ترف والبدر في ش      

 تمقاه وفي حشم في عسكر حين               كأنو وىو فرد في جال لتو           

 حشم من معدني منطق منو وفي       كأنو المؤلؤ المكنون في صدف              

 محتزمبالسيف معتصم لمحرب   بالدين مستبشر بالحسن مشتمل                  

  والبدر في شرف والبحر في كرم  كالورد في ترف والدر في صدف                 

 والشمس في افق           والزىر في برعم والدىر في ىمم   ،كالنجم في اسق      

 في حمم وفي حكم  يدانوهفاق النيئين في عمم وفي كرم                ولم       

  1يمفوا رشفا من الدَّ ارفا او ارتش               ااترفواوكميم من بحور عممو       

 يتبعو ابن بحمان:

 محمد زينة الدنيا و ضرتيا                 محمد خير خمق اهلل كميم      

 أعمى الورى حسبا أفضميم نسبا             محمد ىو أوفى الناس في الشيم      

 بالحق منتصر بالبشر متسم  بالفضل منتظم بالصدق ممتزم              

 بالدين مستبشر بالحسن مشتمل            بالسيف معتصم لمحرب محترم  

 البحر في كرمر في صدف         والبدر في شرف و الدُّ كالورد في ترف و   

 كالنجم في اسق والشمس في أفق         والزىر في برعم والدىر في ىمم  

                                                           
1

 11اٌّزخغ اٌظاتك ص ،سّذّٞاٌردأٟ اٌ - 
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 ولم يدانوه في حمم وفي حكم         فاق النيئين في عمم وفي كرم     

 1وكميم من بحور عممو ااترفوا             ارفا او ارتشفوا رشفا من الدَّيم

اشرترك فييرا الشراعران  تكممرا ؛الرنجمو  ،الروردو  ،الرديمو  ،الشرمسو  ،البحررو  ،وااترفوا ،البدرو  ،الزىر
طفيرف، وىرو أن ع اخرتالف مرمعنرى البوصيري في الروزن والقافيرة وال 2وىنا قام ابن بحمان بمجاراة

 بيات متتابعة. فجمعيا في أ بحمانما ابن أمجزأة  البوصيري كانت أبياتو

 يتبعو البوصيري: 

 مختتم منو و  مبتدأطيب  يا                      بان مولده عن طيب عنصرهأ    

 النقم ؤس و قد انذروا بحمول الب                       يوم تفرس فيو الفرس انيم     

 كشمل اصحاب كسرى اير عمنئم                   وبات ايوان كسرى وىو ضفدع     

  صدموالنمر ساىي العين من              والنار خامدة االنفاس من اسف عميو    

 يظ حين ظمي غوردوا ردىا بال                 ن ااضت بحيرتيا أوساء ساوة     

 بالنار من ضرم  حزنا وبالماء ما                    ء من بمل بالما كأن بالنار ما   

  الحق يظير من معنى ومن كمم و                    ساطعة  واألنواروالجن تيتف    

 يسمع و بارقة االنذار لم تشم                  فمعالن البشائر لم اوصمو  اعمو    

 بأن دينيم المعوج لم يقم         من بعدما اخبر االقوام كاىنيم              

 3 منقضة وفق ما في االرض من ضم     وبعدما عاينوا في االفق من شيب             

 : بحمانيميو ابن 

 ببطن مكة في الحرم                ىو النبي الذي كان مولده
                                                           

 142المرجع السابق،ص ابن بحمان، - 1
2

 216اٌّزخغ اٌظاتك ص  ،شاوز تٓ تٍماطُ اٌزٚافٟ - 
3

 12ص اٌّزخغ اٌظاتك  ،سّذّٞاٌردأٟ اٌ - 
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 ذي الحرم يريد ىدما لبيت اهلل               برىةأعام أتى الحبشي فيو    

 دمره اهلل حيث عاد منيزما               بالطين قد طبختا بالنار حين رمي    

 مختم  بشارتو       بطيب عنصره بدئو و  وفي يوم االثنين قد جاءت   

 كيانة اخبرت بنور مولده               قوما ذوى عمو وىو ذووا صمم    

  1النقملبؤس و تجفوا اار لفارس فرس اياتو ظيرت              حق قد    

 السقم إيوانو من الغم و كسراىم لصدع دولتو            وىدم  وبات   

 من بعد الفين سنين وىي في ضرم          ناره خمدت  ونيره سكنت و    

 وأىل ساوة إذ اارت بحيرتيا          باتوا بجيميم في الغيظ والسرم   

 2ض ِعبُّ كل منيزمالشيب تنقلجن تزحف رعيا كل ناحية        و او    

شراعران ىرذا مرا اشرترك فيرو ال؛ أبرىرةو  كينرة،و  الشيب،و  ،الجنو  الغيظ،و  بحيرتيا،و  النار،و  كسرى،
 المعنى.مع وحدة الوزن والقافية و 

 تبعو البوصيري:

 اليو عمى ساق بال قدم تمشي     شجار ساجدة  جاءت لدعوتو اإل

 يميو ابن بحمان: 

 اق بال قدمعمى سلوال ذ ليا     أتت لتصديقو األشجار حين دعى 

 وىنا قام بن بحمان بمجاراة البوصيري في الوزن والمعنى فكأنيا صورتان لعممة واحدة.

 ري في ذكر معجزات الرسول صمى اهلل عميو وسمم بأبيات جميمة . يويكمل البوص

 يمِ عَ ار من خير ومن كرم     وكل طرف من الكفار عنو غحوى ال وما

                                                           
1

 ،143ّاْ،اٌّزخغ اٌظاتك،صاتٓ تس - 
2

 144اٌّزخغ ٔفظٗ ص  - 
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 ار من أرمغبال وىم يقولون ما       ر والصدق لم يرما  اغفالصدق في ال

 1خير البرية لم تنس  ولم تحم    الحمام وظنوا العنكبوت عمى    ظنوا 

 يميو ابن بحمان :

 اار وطرق من الكفار عنو عم   قد نس  العنكبوت والحمام عمى   

 كأنو لم يكن بالغار من ارم        وأنبت اهلل بالغار لو شجرا   

ضرراف الري كررل أذا لشرراعر الشرعر إيقرال شرطر ا } البيررت نالحرظ ىنرا ان  ابررن بحمران قررام بتشرطير
 2شطر من الشعر اير شطرا من عنده {

 يقول ابن بحمان : 

 اار وطرف من الكفار عنو عمي      قد نس  العنكبوت والحمام عمى  

 عجز لمبوصيري .وىنا الصدر لممشطر وال

 يتبعو البوصيري:

 قديمة صفة الموصوف بالقدم       ن الرحمان محدثة ايات حق م

 يميو ابن بحمان :

 اخرقت عادة العرب والعجم قد          يات السماء لو  آوكم وكم من 

 اشترك الشاعران في الوزن والقافية ونجد ان ليما نفس المعنى . 

 يتبعو البوصيري :

 دىى من الوحمألو  قفصول خن            حدا نينا بدرا وسل أُ وسل حُ 

 :حمانبابن 

                                                           
1

 اٌردأٟ اٌّسّذٞ اٌّزخغ اٌظاتك  
2

 217شىار تٓ تٍماطُ اٌزٚافٟ اٌّزخغ اٌظاتك ص 
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 قموس والنِّ البُ  نينا وبدروأسأل حُ        واسأل بو أحداً  اً فاسأل بو خندق

 .واسأل وحنين، أحد، وبدر،

 .لمبوصيري نرى تشابو كبير بينيما نالحظ ىنا مجاراة الشاعر بن بحمان

 يميو البوصيري :

 ن كاليمن الكبائر في الغفراإ      يا نفس ال تقنطي من زلة عظمت 

 يتبعو ابن بحمان : 

 وال زمي توبة اهلل والتزم      يا نفس ال تقنطي وجددي عمال  

، وقد وجرد التنراص بشركل كبيرر فري ال تقنطيرا ابن بحمان البوصيري في المعنى: يا نفس ىنا جا
 .بردة بحمان
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 خاتمة :

     بحمررانر إبررراىيم ابررن ىكررذا نررأتي إلررى نيايررة ىررذا البحررث بتجميررات قصرريدة المرردي  النبرروي فرري شررع
 .من خالل دراسة جمالية وفنية

في أاراضرو  اعوتنو  اور عرف تطوقد اتض  لنا من خالل دراستنا أن الشعر الجزائري القديم قد    
وقررد توصررمنا فرري األخيررر إلررى  ...التصرروف والمرردي  النبررويو ، والرثرراء، والغررزل، والوصررف، كالمرردح

 :فيما يأتييمكن أن نمخصيا  نتائ مجموعة من ال

لكرررن ضرررعف  األارررراضدوا فررري عررردّ ن قرررد برعررروا فررري نظرررم قصرررائدىم و و يرررئر الشرررعراء الجزا  -1
 قصائدىم.كثير من ضياع في  ذاك كان سبباً وين آندالت

كانررت مررن العوامررل األساسررية الترري وحررب النّبرري، أخررالق الرسررول عميررو الصررالة والسررالم   -2
 .لنظم بردتو بحمانبن بالشاعر إبراىيم  دفعت

في في أساليب اإلنشائية والمحسنات البديعيرة وىرذا مرا يضر تنوعاً  د في ىذه البردةكما نج  -3
 .عمييا طابعًا من الجمال والرونق

ممرة جُ راجرٌع إلرى في ىيكميرا العرام تخضرع فري تركيبيرا إلرى بنيرة ثابترة وىرذا  قصيدة البردة  -4
و الصررالة وصرراحب ىررذه المولوديررة عميرر ،مررن األسررباب يررأتي فرري مقرردمتيا الرردعوة المحمديررة

المضرمون فقرد الحظنرا أن البرردة تتضرمن  أمرا مرن ناحيرة ونرذيًرا، والسالم الرذي كران ىاديراً 
وذكرر  ،، مردح النبري صرمى اهلل عميرو وسرممجممة من المعاني من بينيا: الحقيقرة المحمديرة

 لبقاع المقدسة.المستمر إلى زيارة قبره وكذا اشوق الكما نمتمس فييا  ...،ازواتو
، وألنيررا ان الكامررل ومررا مرردى الرروازع الرردينيلإلنسرر اً حقيقررة المحمديررة يمثررل جرروىر غنرري بالالت  -5

أصرررب  بالحرررب  عارمررراً  اً ين لمنبررري صرررمى اهلل عميرررو وسرررمم شرررعور بثرررت فررري الشرررعراء المرررادح
 رف بالحب المحمدي.وعُ صمى اهلل عميو وسمم إليو  ثابتًا وىذا الحب منسوبٌ اإلحساس 

ر يوالتطررو  راكردين، بررل بحرث أصرحابيا فرري التبرديل نرراظمي قصرائد المردي  النبرروي لرم يبرق  -6
 :منيرا ،كما أسيمت عوامرل أخررى عمرى انتشراره ،وىو ما نت  عنو شيوع شعر المولوديات

 فن المدي  النبوي.تطور و  ،انتشار التصوفو  ،الحرص عمى التمسك بالدين
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ن والقافيرة، مة العمودية )المعيار األصيل( الذي يقوم عمى وحدة الروز كانت القصيدة القدي  -7
ردة الشرراعر ومثررال ذلررك ُبرر ،فيررو أكثررر مولوديرراتيم وىررو اإلطررار الررذي آثررره الشررعراء ونظمرروا

 .  بحمانإبراىيم بن 
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 الممخص : 

، اضريعومن المواضيع الجديدة في السراحة األدبيرة الجزائريرة وقرد تنوعرت مو  الدينيالشعر 
ومررن الشررعراء الررذين  يف أو مررا يعرررف بالمولوديررات،الشررر  ومررن مواضرريعو االحتفررال بالمولررد النبرروي

الرذي نظرم قصريدتو عمرى منروال برردة شررف الردين  التمينري بحمراننظموا في ىذا النروع إبرراىيم برن 
 . سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسممفييا خير البرية  البوصيري مادحاً 

 

Abstract: 

Religious poetry is one of the new topics in the Algerian literary 

scene, and its topics have varied, and among its topics is the 

celebration of the Prophet’s birthday, or what is known as the 

Mawlidiyyas, and among the poets who organized in this genre 

Ibrahim bin Bahman Al-Thamini, who organized his poem 

along the lines of Barda Sharaf Al-Din Al Busairi, praising the 

best of the wilderness.  
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 :المراجعو  المصادر
 القرآن الكرٌم: رواٌة ورش عن نافع. -

 :الكتب -أ 
أبو الحازم القرطاجنً، منهاج البلغاء و سراج األدباء، تح محمد ابن الخوجة، دار الغرب  (1

 م1981وت، لبنان، االسالمً، بٌر

 1511،1831 2،ج1أبو القاسم،سعد هللا،تارٌخ الجزائر الثقافً،دار العرب االسالمً،ط (2

عهد تلمسان الزٌانٌة، موفم  أحمد موساوي المولودٌات فً األدب الجزائري القدٌم (3

 م2118للنشر،الجزائر 

ثانً، رسالة أسماء خداوي، البنى األسلوبٌة فً المولودٌات ، أبً حمو موسى الزٌانً ال (4

 م.2115،2116، 1ماجستٌر فً األدب الجزائري، جامعة وهران

 . 3ط بدوي بطانة، معجم البالغة العربٌة، دار المنارة الرفاعً، (5

 .1966التجانً المحمدي،الدرة الٌتٌمة المعروفة بقٌدة البردة، تونس سنة  (6

قً ، دار الكتاب الخطٌب القزونً، التلخٌص فً علوم البالغة، تح: عبد الرحمان البرقو (7

 .1،1911العربً ط

، تح: ٌحٌى بن بهون حاج امحمد، دار الهدى عٌن ملٌلة، دٌوان ابراهٌم بن بحمان (8

 .2117، 1الجزائر، ط

ماي 8رشٌد الفوحان، رسالة ماجستٌر، جمالٌة التناص فً دٌوان البوصٌري، جامعة قالمة  (9

1945. 

رات المكتبة العصرٌة زكً مبارك، المدائح النبوٌة فً األدب العربً،منشو (11

 صٌدا،بٌروت ،الفصل السابع.

، جامعة محمد لمٌن  2116/2117سعاد ترشاق، محاضرات فً النص األدبً القدٌم  (11

 دباغٌن سطٌف،  كلٌة اآلداب واللغات.

شاكر بن بلقاسم الروافً، رحٌق الوردة، شرح البردة لإلمام شرف الدٌن أبً عبد هللا  (12

 1عٌد البوصٌري ،منشورات مطبعة الرشٌد ،تونس طمحمد أبً عبد هللا محمد بن س

 م2116مارس

 ،دار المعارف، القاهرة1شوقً ضٌف، تارٌخ األدب العربً عصر الدول واإلمارات،ط (13

صفى الرحمان المباركفوري، الرحٌق المختوم، دار الوفاء للطباعة والنشر و التوزٌع  (14

 .2119 2،جمهورٌة مصر العربٌة،ط

األسالٌب االنشائٌة فً النحو العربً،مكتبة الخائحً عبد السالم محمد هارون، (15

 م.2111ه،1421،القاهرة5ط

عبد العزٌز عتٌق، فً البالغة العربٌة علم البدٌع، دار النهضة العربٌة، بٌروت، لبنان،  (16

 د ط، د ت.

 عبد القادربقشً، التناص فً الخطاب النقدي والبالغً، افرٌقٌا الشرق، الدار البٌضاء. (17

 المغرب
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لملك مرتاض ،األدب الجزائري القدٌم )دراسة فً الجذور( دار هومة، عبد ا (18

 م2111الجزائر

 فاٌد العمروسً، محمد سٌد المرسلٌن، دار الشروق، بٌروت. (19

 م2117محمد الطمار، تارٌخ األدب الجزائري)د ط( الجزائر العاصمة الثقافٌة العربٌة (21

بٌٌاء ،دار إقرأ بٌروت،الرملة محمد الفحام وأحمد الصباحً،عوض هللا حٌاة و أخالق األ (21

 م.2،1985البٌضاء ط

محمد سعٌد محمد،دراسات فً األدب األندلسً،دار الكتب الوطنٌة بنغازي  (22

 م1،2111لٌبٌا،ط

 م.1991، 1محمد علً مكً، المدائح النبوٌة، الشركة المصرٌة للنشر، ط (23

غرب معجم إعالم االباضٌة، مجموعة من الباحثٌن، نشر جمعٌة التراث، دار ال (24

 م.2111، 2اإلسالمً، بٌروت لبنان، ط

 .1981، 2منٌر البعلٌكً، حٌاة محمد ورسالته، دار العلم للمالٌٌن ،بٌروت ط (25

 الدوريات -ب 
جمٌلة معتوق، المولودٌات النبوٌة فً المدٌح النبوي الجزائري القدٌم وسماتها الفنٌة،مجلة  (1

 .1،ع6رفوف،مجلد
سعد هللا من خالل موسوعة " تارٌخ الجزائر حفٌظة زنً، النقد األدبً عند أبً القاسم  (2

 .44الثقافً" مجلة العلوم االنسانٌة،ع

رحمة بنت أحمد الحاج عثمان وعبد الحلٌم سامً، مظاهرات التأثر والتأثٌر فً شعر  (3

 المدائح النبوٌة، حولٌة الجامعة االسالمٌة العالمٌة.

العددان  اللغات،كلٌة اآلداب و ،عبد اللطٌف فً المدائح النبوٌة فً الشعر الشعبً الجزائري (4

 الحادي عشر.العاشر و

كفاٌت هللا الهمدانً محمد ،نشأت المدٌح النبوي عند الشعراء العربٌٌن الباكستانٌٌن،مجلة  (5

 القسم العربً.

 م.2113دٌسمبر 19ٌعالوي محمد، قصائد الرثاء فً الشعر الجزائري القدٌم، العدد  (6
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 قصـيدة البُـردة
َرمح َا ّرحيِبسَِاهللَا 

ُآ  َُسّلَِرسليً ش َصّلىَاهللَ لىَسّي نشَحمّ  َ

ََ َلي َاشَِسااَظشَلَرركيااِ َا  ًاشِ َ ااَ َا اارَ  ََ َاأ فُاا ِرَََُفَفَااش ِِ َِ اا َا َثلِا ِِ َاأ ُشاا ِرََاحَلْ اُ َهلِلَا ااِ ََفََََ  َااشَالَِالاَلَا اا  ا ق 

ََُ لَاىََ ج ِدَيفَا ثَشِبَاأسُط ِرََسي ِ نشَََُ  الَنَشََُنبيِئَ شَحُمَ  ٍ َُا ص الَُةََُا س اَلُمَ لىَ  ََسبَاَقتَِ  شيَاَُُ َقبلَا 
َيفَقش ا َا اُ َدةَِ َُ ََُ اُتَأُ اّسَفنَفساِب ُبفا َفقا َ َساُظ ِرََ

َيفَا َبْحاِرَاأ ُُ ًُلا ا سابيث ََ(1)آ ِِ ََُصحِبِ َََ شََسب َحَا 
ُفنَفنسجَ لاىَ   اَاشَقصاي ةَحم يّا َ لاىَا ف َ  َا  ديل ََ َسابحشن َُااربَا  يّا ََففاشقلَ ا َذ اَُف ار   اش َ لباشَر

ُ  َاَفاِلَ  ا َ اشل َبفا َ اشٍلَحاّ ََثاربُتَ ا َففارِِرَصاًًحشََفشنا رسَ اّلَ اشَ ًًشََ َكشا َي ياُتَ  ا  بف َف اٍرََحا  
َكّلَاالنِط شِسََفَفشَدََج ا   َُ ُانَطَ َسَذ  مثَّإّنَاهللَُسابحشن ََِبالَففٍرََ(2)رفّل َ َيفَِصَشرََِفصشَرََ ظرةَبالَمثٍرََ

ُإن َ َ ُف بسلَب َ  َا شراِمَساربالًَ ق َرفيَُُ َيفَ أنَبيِتَاهللَاحلراِمََ َ ّ ةَي يل َيفَاأ شِمَليشالًَ قّ رَيلَبف َُ  س 
ُ ااِلَفُ الَ ااا َا ل ااشنَفرصاا َفشنَهل اااشَ يفَرؤيااِ َ اا َ فظبااشَََُِ ُثااال َ ااسٍ َقاا َجفااالَاهللَ اا َساابًبشََفشلَلساااتَِ  ااشَ

ُفسثبتَيفَلشمتَا ر صِفَا   رةَُج َ  َا لؤ ؤَةَاأ ُا   ََ ِِ ُِنً ََفأفرغُتَيفَقش  َا  ا دُتَ فهِ ِرَا ق  َ  َا ليلَآ
ُ لاىَ ُفففش ا َاو يلا ََ اأث  نَ َقصي ةَقا َا اَ لتَ لاىَف اش َاهللَرفاشضَبابفهَفجلشيا َاوليلا ََُصاًشر َا ثرلا ََ

ُ  النااشَحم اا َذََا   سااَ  َا ُقااا َُ ََُااصااشلَاحل ياا ةََسااي نشَ ُفصااحشب َذ ََُا   ًاا سَا ااال كي  ََ ُ لااىَآ اا َذ ِسي  ََ
ساال  َ

ُ
ُ ش  ااِ َاأ ُف اااَيشِلسَ َ  َ ُا اا  ُُذناا َبَ اا َصااَلَحَ اا َ ُغًاارانَذنُاا ِصَ رجااشً َ اا َاهللَساابحشن َجلياالَا جااِرََ

ُا ااا   ََ َكفااارِةَا  اااششِلَ َ ااا  ُقااا ََصاااَ َرَذ اااَُ ااال  ُُ ُااا ِدَُاأسااال شتَب كاااِ َصاااشحِ َا ثااا فرََ ُُُجُاااا ِدَِفط ااا َ ََ َُِ ش
ُف شرَ َ شَرفيتَفحً اَ  َا س لفَا صشحلَ_رمحهَِاهلل_َحشَمَح لَه اَا ش أنَ ِّن  ََ ُِقل اِ َب ش  ََََُ   شََف َقرحَيِ ََ

َ) رَا بسيط(لتَبف َبسَِاهللَا رمح َا رحيِ:َفقَ(3)إ يِ َإ شرًةََ شََُ  َبش بَاَ شن

َ ااااااااااُهِرَاحلُاااااااااااُرميفَ ِيلااااااااااٍ َ اااااااااا َ يَااااااااااشِلَا ََ
 

َ َرَفَياااااااااااااُتََليَااااااااااااااشَلَا بََ َياااااااااااااِتََُاحلَاااااااااااااَرمِإِّن 
 

1. َ

ُا َقلااااااااُ َيفََثااااااااَرم َ ٍِ َُِيفَسااااااااق َُاوساااااااا
 

َ َ ااااااااااَ اَكَااَياااااااااااشِلََسااااااااااشهَِ َرًاَِِبَااااااااااً  بِاااااااااات 
 

2. َ

َِ َاااااااااااااا  ََقااااااااااااا ََُاااااااااااااُ َبِااااااااااااااَ م ََ َلجَحاااااااااااااار 
 

َ ََ ياااااااااِلَبِاااااااااَ  ٍ ََُابِاااااااااٍلََساااااااااظَِ ََ اااااااااش ًَ ٍََِفَا
 

3. َ

ُياااااُتَقَلاااااِ َفلاااااَِيََ اااااقَََد َِشاااااَفَ ااااا َا س 
 

َ ًًَاااااااُتََد فِاااااااسَفَلااااااااََِرقلَااااااا َ َسااااااااَحشيِبََُ َك
 

4. َ

                                                           
1 -َ.  يقص َن  هشَ لىَ   الَبردةَا ب صرَب
ًََُل.َا لسشنََجَ- 2  .112ََحرفَا اّلمََفصلَاويََِص11او ُل:َا 
َيفَفّ َا  دةف لَي شَإضَا ي مَ  َفهلَ  ه َا شيخَ)ففاًلَالَي ج َفي شَب َفي َ- 3 ََبلَففلَ فل َقط َا ي  َ رحهشَقبل سبق َإضَفََُقبل َاإلبشثي (ََ  ََناَِ

 .ا شيخَب َي سفَفيًيشَبف رَبفق د
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َِأَاااااااا َِ اااااااال  َُ ََفلََشََ ااااااااِه َتَِ اااااااا َيثًِياااااااا
 

َ َيااااااااشََ ااااااااشِذيلَيفَاََااااااااَ  َ لبيااااااااِتََ فااااااااِ رَةًَ
 

5. َ

َِشتَهيهااااااااشَتََفنََفصااااااااَشىَِ ُ ااااااااَ هََِهيَهاااااااا
 

َ ََفلَلْصااااااااَتَُنصااااااااًحشَِإيل َ سااااااااُتََفجلَاااااااااُف َُ
 

6. َ

َ اااااااااا َِإصااااااااااشش ٍَ َََصااااااااااَ ِ لُ َ ااااااااااشِةَيفََِإِّن 
 

َ َِ ااااااّلَقَابُاااااا َلَا ااااااا  صِحَقُلااااااُتَ اااااا :ََفاَاااااا َ 
 

7. َ

َِيفَُ ااااااا ُذَباااااااشهللَ ااااااايسَا ص ااااااااُ َِ ااااااا َِ ااااااا
 

َ َفَاَقشيِاااااااال َقاااااااااشلَيل:ََفصااااااااِ ََقلااااااااُتَ اااااااا :
 

8. َ

َِِ َا ط اااارِف َقلاااات:َ  َ!ُقشياااال :َكياااافَحااااشًل
 

َ َا قلاااِ  َقلاااُت:ََثاااَ َ َُقشيااال :َكيااافَحاااشُل
 

9. َ

ُاحلَااااااااااااااااااَرم ََ ااااااااااااااااااَشًُتَبَِبياااااااااااااااااااِتَاهللَ َإِّن 
َ
َ َكيااافَحااااشلَا ُ جااا َِ  َقلاااتَ اااا :ُقشيااال :

 

11. َ

ََ َلياااااا ااااااقَََُ ُا س  ُُلَا اااااا   ِ َ َُ ااااااُ  َُ َِِ  اااااا
 

َ َ لبياااااِتَفَاَقااااا ََ تَ اااااهََِ إنَرُ ِثاااااِرَاحلُااااا  
 

11. َ

َااااااااََُِحق ااااااااَ َاهللَ ااااااااشَيفَ ََا َقلااااااااِ َِ اااااااا َُِ
 

َ َباااااا َإنَُ اااااا  َيفَُ ُ ااااااَر ََ هااااااِ ََقرياااااا  
 

12. َ

ُا َفلَاااااااِ َ َا ااااااا  ظِِ َ(1)َرساااااااُ  َََُرفلُااااااا َُ لُاااااااا  

 

َ ََ اااااااااااااااالِإن َيلَُِ ااااااااااااااا  َبااااااااااااااشهللَ اااااااااااااافاااااااااااااا َل 
 

13. َ

ََرص ََا َ اِحااااااااِ َاحَلَثااااااااِ َفَاُقلااااااااُتَيفََحاااااااا  
 

َ ااااااااشَفَاَرِساااااااااسَ(2)َصااااااااَرفُتَرِلَقااااااااشَ ََ  يَااااااااا ََ َََ
 

14. َ

َااالياااااااااااااااااِ َُذُ ُاحِلَثااااااااااااااااََِرب  َا فااااااااااااااااال ِةَ
َ

 

َ ََُ َ ََ فَاااااااٍلَمحاااااا  َِإلِهاااااااسَجاااااال َ ااااااَإ ياااااا
 

15. َ

ااااااَِفحلَااااااىَ لااااااىَفَ ِسااااااَ ٍ َ اااااا ََ َساااااالَبَِ ًََ
 

َ َذِكاااااااااااااااااارُُرََُجَلَااااااااااااااااا َىاهللَُ  الناااااااااااااااااشََ اااااااااااااااااال 
 

16. َ

َ لااااااااااااااااَ  َ اِتَفشبِاااااااااااااااُتَا ااااااااااااااااِقَ مُُمش ااااااااااااااااف 
 

َ ََُ اااااااااااااااااإ ًَ ُاجاااااااااااااااااُ َا ُ جااااااااااااااااا ِدَُ   َرِدَ  َااااااااااااااااااشَ
َ

 

17. َ

َغاااااااااااااشِفُرَا ل َ اااااااااااااِ َ ِطيااااااااااااااف  ََرُؤُف  َبَااااااااااااااري
َ
َ َحثااااااااااااااايَبَااااااااااااااااشقٍَ َآلاااااااااااااااارَ  ليااااااااااااااال  َِ َفُ ل 

 

18. َ

َِ  َبصاااااااااااارب َباااااااااااشرُئَا   َساااااااااااَحاااااااااااسيَجليااااااااااا
 

َ َ  َ لاااااااااااااا ااااااااااااااإَحاااااااااااااا َي ِ َقاااااااااااااااشدر  َ َ صاااااااااااااا ََي
 

19. َ

َا ر َ ااااااااااا ِ َبااااااااااش    َِفَااااااااارد َساااااااااالم َحثااااااااااي
 

َ ََبِطااااااااااااااا َ  َُ ااااااااااااااا ِ   َُ َقاااااااااااااااا  س  َُ هيااااااااااااااااِ   
 

00. َ

ََكاااااااااااارِ  َبااااااااااااشِسُطَا اااااااااااا ا َفِ ُد  َُ فطاااااااااااسََُُد
 

َ ََصااااااااااااااا ََحااااااااااااااا ِ َقااااااااااااااااشدر  َ َ ا يَإالر ََ لِااااااااااااااااي
 

21. َ

َرَازُقَا ااااااااااااااااااا ا َفِ َمِحااااااااااااااااااااي  ََرِقياااااااااااااااااااا   َربي
 

َ َُ َ ََُ رياااااااااااا  َجليااااااااااال َ اااااااااااأنُُ ََ لِاااااااااااَ اااااااااااا ل 
 

22. َ

َباااااااااااااشِسُطَا اااااااااااا ا َفِ ُد َحُماااااااااااايط  ُُد َ اااااااااااااشٍلَ
 

َ َلََ َ ااااااااااااشنِ َ حًاااااااااااايََِبِاااااااااااااربَ ناااااااااااا ر  َ َ فَحااااااااااااَظ 
 

23. َ

ُاسااااااااااُ َا ثاااااااااارمَِ َرفيااااااااااا  َ َهاااااااااااشٍدَ ااااااااااث ر 
 

َ ااااااااااااااا َِ َ ُكيااااااااااااااال َلاااااااااااااااشفه  َكبااااااااااااااارب َ َ ًَُاٍل
 

24. َ

َكشِ اااُفَا ا لااااِ َُ قياااات  َحُمِصاااسََحساااي  
 

َ ِ َجاااااااااا َيَ ااااااااااااي َش   َ ااااااااااِ َ ُ فِطااااااااااسَقاااااااااا 
 

25. َ

َ هيااااااااااا  َغااااااااااليَلااااااااااش َثاااااااااا َُ َا َُ ااااااااااِشر 
َ
َ ااااااااااايطَ  ََِ ناااااااااااشف  َرِحاااااااااااَُ باااااااااااِ ََُ فيااااااااااا  َحمُِ

 

26. َ

َُ بااااااااااا ُ َُ َ اااااااااا َا َفااااااااااَ مَ نَِا ثااااااااااَُ َصاااااااااا  ر 
َ
َ ََُِرثَ  َُ قساااااااااااط  َ ُِيااااااااااا   يااااااااااات  َحُميِاااااااااااسٌَُ

َ

27. َ

                                                           
ُا َ- 1 ُه َ  َلصشلَاأؤ  َا صشدقيق  فشلَراي َيفَ لّ َاَّ  َ ََ. 
ُهث ا..الحظَرأفررَبأسل بَا قرآنَا ثر َ- 2 ُفلر َُي    َ  ََفه َرشرةَيقَبسَ
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ََُجااااااااال َ ااااااااا َا َقااااااااارِي َِ َيفَاحِلَثاااااااااِ ااااااااال 
 

َ ل ََِاهللَُ ُنفاااااااااااااا ََِا   صاااااااااااااارُبَ َش ُق َاااااااااااااااشنِفاااااااااااااا
 

28. َ

َيلَبِاااااااالَنَااااااااَ م َحاااااااشيلََُُهاااااااا ب  َ(1)جب اااااااشر 

َ
َ ِ َ ِهاااااااااااااااااارَ  َقاااااااااااااااااشي اااااااااااااااااا ي ًُ َ َُ فِاااااااااااااااااالي ََربي

 

29. َ

َ لاااااااااااااااااافبشِدََساااااااااااااااااشرَِ َرًاَُحاااااااااااااااااَرمُقَاشهاااااااااااااااااار 
َ
َ َُ اااااااااااااا َ لياااااااااااااالًاََفشراااااااااااااااح َسااااااااااااااُبالًَربي َاِ لي

َ

31. َ

َ بياااااااااا  ََرفاااااااااشضَاهللَُ ااااااااا َُحاااااااااَرم َُكًااااااااااؤ 
 

َ َشُرَفنَيَااااااااااااااث نَ ااااااااااااا َُحشاااااااااااااشُرَمثَحشااااااااااااا
 

31. َ

َِفِ َا ِقاااااااااااااااااااااااَيِيفَكَ شالرِااااااااااااااااااااااِ َُُصاااااااااااااااااااااا 
 

َ َيفَ بََ ٍُ َشدرِااااااااااااااااا َِ  َااااااااااااااااال ر َ اااااااااااااااا َ ااااااااااااااااري
 

32. َ

ُُفلااااااااااااااااُدن ُلَرُاااااااااااااااااَرميًااااااااااااااااشَ ُلَرَاااااااااااااااااَرَ ََر َ
َ
َ َالَيُاااااااااااا ََ َ رُكهشََبَصاااااااااااارَ فَاااااااااااااَ اُتَ اااااااااااا ال

 

33. َ

َبِااااااااش ل َ َِقااااااا َحااااااااشرََ ِِ َيفَنًَِساااااااِ َا َ سااااااااي
 

َ َُك اااااااااااااَ ََذارِاااااااااااااِ َ َ َ فَحااااااااااااافثيااااااااااااَفَيباااااااااااااُلُ 
 

34. َ

َ(2)ِ َاَاِصاااااااُِسااااااابحشنُ ََجااااااال َ ااااااا ََ قش َااااااا

 

َ ََكيااااااااافَرُااااااااا َالََنااااااااااربََفَم ُهااااااااا   ََ ااااااااا َُ َرُكَ
 

35. َ

يفََحش اااااااااااكََ َا ا لاااااااااااَِحب اااااااااااٍ َلااااااااااااردالًَ َُِ
 

َ صااااااااشَُرت َالَختًااااااااىَ اااااااا َ ل اااااااا َبف ثاااااااا َ 
 

36. َ

ََلااااااااااشِ ُ َا َُبُثاااااااااا ََِ اااااااااال َ ااااااااااسٍ ََقِ يااااااااااار 
 

َ فبااااااااااااااااِبُثااااااااااااااااال ََ اااااااااااااااااسٍ َ ََ ِ َفزالًَ ًَ اِليااااااااااااااااا
 

37. َ

ُصاااااااااااااااااا  ِرَا   َساااااااااااااااااِفاااااااااااااااااال ًقشَقُااااااااااااااااارََ
َ رَُةَاأ

 

َ َك  ِث َاااااااااااشِت
ُ
َل هاااااااااااشَصاااااااااااُلَحتِأُطلَاااااااااااِ َاأ

 

38. َ

ُا ل َ اااااااااااااااااااِِظاااااااااااااااااُِفااااااااااااااااااَ َإراَدرااااااااااااااااااِ َ ل َل َ
 

َ حاااااااااااااااااااَ ثَِ
ُ
َ َ صاااااااااااااااااااشحلَََِفَاُقاااااااااااااااااااا رَُةَاهلِلَبِشأ

 

39. َ

َ َِإ ااااااااااااٍ َُ ااااااااااااا يلَا اااااااااااا ا َفُِسبحشنَاااااااااااااُ َِ اااااااااااا
 

َ َ ُ ااااااااااااااااااااا ٍرَالََ ااااااااااااااااااااارََ ا ب ااااااااااااااااااااا َشد ََاااااااااااااااااااار 
 

41. َ

َ اااشَيفَاالاااِ َ ااا َِحَثاااِ َُ َفاااشناُرَِبَفقلِااا
 

َ ااااااااا  َلَاااااااااالًَفباااااااااً اَفااااااااااسَُ لِثاااااااااِ َلَفَالَااااااااا َ َِ
 

41. َ

َِِ َ اااا ََفنَيَااااااَ  َ(3)َرفااااشضَ اااا َِسااااَ ٍ ََف ااااالًَ

 

َ ََكيااااااااَفَ ااااااااشَ َيفََللِقاااااااا َِ َ َااااااااُ َا َ صاااااااار ُف
 

42. َ

َِ  َبش  اِحااااااااااااِ َاحَلَثاااااااااااحقيقااااااااااااً ََ اااااااااااشه
 

َ َيااااااالِقَفُهاااااا َ اااااا ََُُُكاااااال ََ ااااااسٍ َ لااااااىَاإلَِ
 

43. َ

َلَااااااااااااااااِبِ َاي اااااااااااااااااٍرَفشقِاااااااااااااااااٍ ََغَيشِهاااااااااااااااااِ َا اَ 
 

َ ااااااااااا ََقَااااااااااا َفبااااااااااا ََ َاالاااااااااااا َشَ َزيا  َااااااااااا ََُ ََُا س 
 

44. َ

ُبش اااااااااااااااااااااا   ََبِش اَظاااااااااااااااااااااا َْ َِنَداٍنَرباااااااااااااااااااااااشبُُ َ
 

َ ًَ اًَاااااااااااااشَبَالَاااااااااااافسااااااااااااقىََ َهشِ ااااااااااااَ َُغْبااااااااااااارًاََ ي
 

45. َ

ااااااااااااِل ََ ااااااااااااَ  بًاااااااااااااشَفُرارًاااااااااااااشَِ ُثاااااااااااا ًَ َشِرٍبَِب
 

َ َ َُ َااااااا َفَنلََ ااااااا َهيثاااااااٍلَ شااااااارٍفََ اااااااشً َقَااااااا
 

46. َ

                                                           
ُه َ شَد شرَبف َذ َُ شرحهشَيفَكَشبَلشصََجلشر:َاو اهرَا ف  ي اي  َ- 1   لىَاأ ا   َاأي اي  .َه رَا بيشتَحُيصسَفيهشَا شيخَفجلش َاهللَاحلس َب صفَب ي ََ
ُإ شرةَ  َا شيخَإضَا َقشدَ  هب َاإلبشثسَا  ََي ًسََرَ- 2 ُاللرة.َرأكي َ َؤي َاهللَيفَا  نًيشَ

ُنَجهالنََا ًثرَا سيشسسَ   َاإلبشثي .َنشرَُجفي َا  اثََا قرارةََطََََََ  .68ََص1ََ1989ي ارَبًَصيلَفكفر:َ  

الَن م...َر   َ ق   َرفشضَيفَآي َا ثرسسَ.ََ- 3  .255ا بقرة:ََالَرأل رَِس   َ
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َكشلَِااااااااااااَلِفَا ل هااااااااااِرَبااااااااااشَ َكِ َفَ َ انُاَهااااااااااش
 

َ ااااااااااشِ َفمثَااااااااااشرًاَقَاااااااااا
َ
ااااااااااَفلاااااااااارََجَبِشأ ًَ َت َالََاَل

 

47. َ

َ لااااااا  ِهِ َا كااااااال َا ااااااابَفِهَ ِ اااااااَ  َ(1)ِ  َهاااااااَش َلَاااااااى

 

َ َيُ ِشااااااااسَا ف َ ااااااااشَرَبِااااااااِ َََُا ااااااااَبفُهََف  ااااااااَل َُ
َ

48. َ

ُيُااااااااااااحِيسََداِرَسَا ااااااااااار  ََِبُثااااااااااال َ َِيَااااااااااا ٍمََ
 

َ َشِ َََدايً ااااااااشََ ااااااااأَنًَبَااااااااشَلََُيُباااااااايُرِسااااااااسَاوَِ
َ

49. َ

نَاااااااَ مبِاااااااَ اااااااا ََ اااااااشَ َيُشاااااااِلَََُيُفِطيااااااا َِ َالََ
 

َ ََُكاااااااااايُشااااااااااِلَا ََ ا اااااااااا  ََقَاااااااااا َفَرَاَدََفقاااااااااااَرُرَ
َ

51. َ

َِ ااااااا َنَفااااااِا َِ َا َر َا   ُظااااااا ِمََََُ اااااااشَيف َِ اااااااَ 
 

َ ااااااااَ شِ َا ُفلَااااااااىَ لَ لااااااااِ ََساااااااا َ َ ااااااااشَبِش ََررَُ س 
 

51. َ

بَااااااااااااُ ََِبفَََ ااااااااااا ََ ااااااااااا َِِشَ َ    َ  ِااااااااااااِ َا َقااااااااااااي
 

َ ََُكااااااااََ اااااااا َ ااااااااشَ َ ًَ اااااااااِلِ َ اااااااارَ َااااااااُ َِب ًِ ََ ايَش
َ

52. َ

ًِرَاِدَ ِاااااااااااااِ ََاوَاااااااااااااااَلِلََُا َثااااااااااااااَرم َبِاااااااااااااشالن
 

َ َ ايَاااااا  ََ ااااااهَِ َُ ََ َلياااااا َُ َِ  اااااا َُ ََ تَيثًِياااااا
 

53. َ

اااااااااااَِحاااااااااااا يَفُيًِصااااااااااا ًَ َِب ََحََ  ااااااااااااُ َنَشياااااااااااا  
 

َ َ ََُُإن ََصاااااااااااااااِ يَ َاهللَ َاااااااااااااااايَسَ َاااااااااااااااََهاااااااااااااااَ ا
 

54. َ

َيفََ اااااا ِحََفمحَااااااَ ََلاااااارِبَا ُفاااااارِبََُا َفَظااااااِ
 

َ ََ َلياااااااا َ لَااااااااىََفَحاااااااا ٍََرص  َا ََِ ااااااااشِدََالََ ََُ
 

55. َ

َقُاااااااااااَريٍشََسااااااااااشَدِةَاحلَااااااااااَرم ََ اااااااااا نَشَنََجاااااااااا  
 

َ ااااااااااااٍ َاباااااااااااا ََ بااااااااااااِ َاهللََلاااااااااااارب َنَااااااااااااِ َ َحُمَ  
 

56. َ

ي ااااااا َشََيساااااااُ  ََ لَاااااااىَا َفلَاااااااِِ ااااااا َاجِلاااااااِ َجلَِ
 

َ ااااااااااااااا  َسي اااااااااااااااا  َفَش ل اااااااااااااااا َُ َ َاااااااااااااااَحُمَ   َ ََُ ااااااااااااااا  
 

57. َ

َيفَُسااااااااا رَِةَاحِلظاااااااااِرََُا حااااااااالَاِبََُا َقلَاااااااااِ
 

َ اااااااااااااااا  َحمََُ َرَاحشِ ااااااااااااااااا  َََُف ااااااااااااااااُلُ َانَََشاااااااااااااااا  
 

58. َ

َقَبااااااَلَا ُ ُجاااااا ِدََجااااااَرتَيفَا ل اااااا ِحَبِااااااش َقَلِ
 

َ اااااااااااااااااااا  َِلياااااااااااااااااااااَرُةَا ل ااااااااااااااااااااِ َ َِ ََ شيَاَُااااااااااااااااااااا َُحُمَ  
 

59. َ

ااااااااااااااا ََرم  َقَشيِاااااااااااااااا  َ لَ ااااااااااااااارِبَُذَُا َثاااااااااااااااحُمَ  
 

َ َُحااااااااااااااااا ااااااااااااااااا  ََصًااااااااااااااااااَ ُةَاهللَ َبِااااااااااااااااا َِحُمَ     َ
 

61. َ

َُكل ِهااااااااااااااااا اااااااااااااااا  ََلااااااااااااااااارُبََللااااااااااااااااِ َاهلل َِحُمَ  
َ

 

َ اااااااااااااااااا  َزِي َااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااَيشَََُثاااااااااااااااااار ُ شحُمَ   َُ َا   
 

61. َ

اااااااااااَيِ َُ َا   ااااااااااااشِسَيفَا ش  ااااااااااا  َُهاااااااااااَ َف َحُمَ  
َ
َ َفَ لَاااااااىَا اااااااَ َر ََحَساااااااًبشَفف اااااااُلُهََِنَساااااااًبش

َ
 

62. َ

َُ  ََصااااااااااااااٍرََبِش ِبشاااااااااااااا َِرَُ َ ِسااااااااااااااِبِااااااااااااااشحَل  
 

َ َبِش ص اااااااااااا ِقَُ لبِش ٍِ ًَ ااااااااااااِلَُ  ااااااااااااََِا َََاااااااااااالمٍَ 
 

63. َ

ِ َ ِلَحاااااااااااارِبَحُمََااااااااااالِم ااااااااااايِفَُ فَِصااااااااااا َبِش س 
 

َ َسََبِشااااااااٍرََبِشحُلساااااااِ َُ شااااااااََِ لٍَبِش ااااااا  ي َ َُ
 

64. َ

ََكاااااااااااَرمَِ ََُا بَاااااااااا ِرَيفََ اااااااااااَرٍفََُا َبحااااااااااِرَيف
 

َ ََكاااااااش َ رِدَيفَرَااااااااَرٍفَََُا ااااااا  ِرَيفََصاااااااَ فٍَ
 

65. َ

َااااااااااِ َََُا اااااااااا  هِرَيفَُِ ٍِ ََُا ل هااااااااااِرَيفَبُاااااااااارُ 
َ

 

َ ااااا ِسَيفَفُفُااااا ٍَ َيفََغَساااااٍ َََُا ش  ََكاااااش   ظِِ
 

66. َ

ََُيفَِحَثااااااااااااَُ َااااااااااااَِيُااااااااااااا انُ ُرَيفَِحلاااااااااااا ٍَِِ
 

َ ََكااااااااااااااَرمٍَفَاااااااااااااشَقَا   ِبيئِااااااااااااا ََُيف ٍِ ََ َيفَِ لااااااااااااا
 

67. َ

ًًشَِ اااااااا َا اااااااا   ََ ااااااااا اََر اااااااا ًُ َارَرَش ُِ َُغرفًااااااااشَف
 

َ َ اُهاااااااااااَِِ ااااااااااا َُ ُااااااااااا ِرَِ لِ اااااااااااِ َاغ َفُاااااااااااَُكلَ 
 

68. َ

                                                           
ُنًّ لَبف هشَ لىَ .َاقَبشسَ  َالي َا ثرل َ  َس رةَا ر َ- 1 ُاح َ ُغربَص  انَيسقىَأش َ خنيل َص  انَ ُزر  َ ُجّ شتَ  َف  شبَ ُراتَ َقط َ َظش يفَا َر

 .4.ا ر  :َبفٍهَيفَا كلََإّنَيفَذ َُليشٍتَ ق ٍمَيفقل ن
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ََكَ اِكاااااااااااُ َا ا لَااااااااااا ِ ََُُهاااااااااااِ ََُِبَااااااااااا ُرَرَاااااااااااا
 

َ َُايِاااااااااااا َرُرَُفَِإن ااااااااااااُ َُقطاااااااااااااُ ََف ااااااااااااٍلَُهااااااااااااََِد
 

69. َ

ََُِثااااااااااشيََِف ااااااااااُلَا   اااااااااا َُِرًَِ ِ ََ لَاااااااااايه َاَِِبِاااااااااا
 

َ َشَ ِثااااااااااااااا ا ُهَِِلاااااااااااااااربَُةَاهلِلَا فلياااااااااااااااِلََفَ ااااااااااااااا
 

71. َ

ََكاااااااااااشَنَُ  ََِاً ااااااااااااشَفَُ ََغيااااااااااااَرَُ  اااااااااااََِاَِِإن
 

َ َيَااااااااالَداُدَُحساااااااا ًَ ُهااااااااا َُ باااااااااَِهجَ َكش اااااااا  ر  َشَ
 

71. َ

َُ َااَلااااااِ َيفَا اااااا  َ ِ َبِاااااا ِكِرََ اااااا َُهااااااَ ََف
 

َ َفقَلااااااِ ََ اااااا يُ َا ُ جااااااِ ََذاََ ااااااشََنَاَفااااااَََُِ
 

72. َ

ظََاااااااااااااَ َ
ُ
َُِاأ ااااااااااااا َي ااااااااااااااِ َا   َساااااااااااااَِا طَ اأًَُ  

 

َ اااااااااااي َِ ااااااااااايَََا س  ُصاااااااااااَطًَىَا ط اااااااااااشِهُرَا ش 
َِاأ

 

73. َ

َثااااااااااااِحَا ل ااااااااااااَقُِكاااااااااا َل َنِبياااااااااااٍبََُفَااااااااااشَزَبِأَُ
 

َ ُُكاااال َا ًَ ااااِلََحااااشَزََ لَااااى ًِيُطَ اااا َُهااااَ َا س 
 

74. َ

َيَسَبِش َشيااااااااااِ َِأُااااااااااَا َهُِهااااااااااَ َا ااااااااااا  ََ َاااااااااا
 

َ َ َِ ااااااااااا  ََُهاااااااااااَ َفَااااااااااارد َيفََجالَ ََِاااااااااااُهاااااااااااَ َا
 

75. َ

ََِ اااااااااااااااَُِ َساااااااااااااارَبل َرِفاااااااااااااااَفً َ َُ َقااااااااااااااا  ُسَا
 

َ ََكَرً اااااااااااااااااااشََُ اااااااااااااااااااَ فاَ  ااااااااااااااااااال  ََ َرفًااااااااااااااااااااشُ َل   َر 
 

76. َ

ًَرِدَا َفلَااااااااِ
ُ
ََغااااااااَ اَيفَا ااااااااَ َر َكااااااااشأ ََحاااااااا  

 

َ َِ ااااااااااااااااي ًَُ اااااااااااااااااَََ اااااااااااااااار  ِ َُصاااااااااااااااا رًَةََُ طه  َش  
 

77. َ

اااااَيِ ًِفاااااِلََُا ش  ََثاااااشرِِمََيَْياااااُ َا 
ََساااااهُلَاأ

َ
 

َ َبَشِسااااااطُ َُ َجَلااااااُحَاَاالَيِاااااا ََُجاااااا ُدَا َثااااااف 
 

78. َ

يفََُقَااااااااا رُُرَقَااااااااا َ ََكاااااااااش َفَلَِ اااااااااالََ َِ ََاَ ر
َ
َ
َ
َ

َ
َ

 

َ َفَاَقااااااا ََفَشاااااااىَذِكااااااارُُرَيفَااَلاااااااِ ََُانَََشااااااارَا
 

79. َ

َِِبِااااااااااااااِ َََُف َل ََ َُهاااااااااااااَِبِاااااااااااااشهلِلَِذََا  ا َفاااااااااااااا
 

َ ََكاااااشَنََفلاااااَ َفََللااااا َِ َاهللَََُفكَ َلُهاااااِقَااااا 
 

81. َ

َساااااَأمََِكااااش َبحِرََ اااا َشَِ اااائَتَقُاااالَِفيااااِ َبِااااالََ
 

َ َفَشنُساااااا َِإَضََ ااااااِ ِرَ ااااااشَِ اااااائَتَِ اااااا َكاااااارَمٍَ
 

81. َ

َِ َا ِفاَاااااااااااااااَُِنَاااااااااااااااايُلَجااااااااااااااا ِدِرَيفَِ َشيَااااااااااااااا
 

َ ًَِفَاَفااااااااااااااا حُيَصااااااااااااااىَ َ اِصاااااااااااااا َقَاااااااااااااا رِِرَالََ    َ
 

82. َ

اَُاااااااااااااااَ  ََُِدي ِاااااااااااااااِ َا َقاااااااااااااااِيِ َمُثَ  َبِااااااااااااااشحَل  
 

َ َشَ ُ  ااااااااااااااااااااااَِ َِفَرَسالَااااااااااااااااااااااُ َرَبا  َاااااااااااااااااااااشَُرمحًااااااااااااااااااااا
 

83. َ

ََِا   ااااااااااااِ  َنَااااااااااااِ َ َُ َااَياااااااااااااِرََُا َثااااااااااااَرمنِفاااااااااااا
 

َ ََِاهللَُ رِساااااااااااااا ََِا ر ُساااااااااااااا ُلََُنِفاااااااااااااا َ َُلَُنِفاااااااااااااا
 

84. َ

َا ااااااااااا  ك ِِ َِِِأُحَثااااااااااا َِرََُاليَااااااااااااشِتََُاحِلَثااااااااااا
 

َ َبِ َاااااااافَرَااااااااشُرَِج َِ ِِ َشيااااااااُلَِ اااااااا َِ  ااااااااِ َا اااااااار ِحي
 

85. َ

فااااااااااااَ َ
َ
ََََُِِا َثلِااااااااااااَ  ُصاااااااااااا َفً َِ ُااااااااااااُ ُِثَاأ

 

َ ََلةَ ُ َِصاااااااااا ٍقَِ ااااااااااَ َا ر محَااااااااااشِنَُ فِظااااااااااآيَاااااااااا
 

86. َ

َشَ َاحلِاااااااااااااااال ََُاحلَاااااااااااااااَرمإلُهاااااااااااااااا شَُفَصاااااااااااااااحََ
 

َ ُنَااااااااااااا  َِبَلَ ااااااااااااااشٍنَقَااااااااااااا َرَااااااااااااااَح َ  َِِبَاااااااااااااشََ قُر
 

87. َ

ُاََ َ ًهااااااااا َشَُ  يًااااااااااشَبِاااااااااالََلَصاااااااااَِففَظااااااااال
َ
َ ُهاااااااااااااَِرب  ااااااااااااشَأفااااااااااااِلَُساااااااااااا ره َشقَاااااااااااا َح  

َ

88. َ

َا   ااااشِسَِ اااا َُ اااارٍبََُِ اااا ََ َظاااِا َِ اااا َِ صااااَقِ 
 

َ ََرد تََفصااااااااااااشَحَُهشََد ااااااااااااَ  َُ َفشرِِثااااااااااااهش
 

89. َ

َساااااااااارُفِطاااااااااا ََ مَِسَ َِقشرِيَِهاااااااااااشََ فااااااااااً َبِااااااااااالََ
 

َ َاَلَغَِاَهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشفَلِاظلَا َاََِهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشََُ ِبََ
 

91. َ

َِِفََ َشقَااااااتََ لَااااااىَُ فِظاااااالَاِتَا ر ُساااااالَِ  َُ اااااا
 

َ َِ َُ فِظااااااااااااااااااااالةَ َُُكل َهااااااااااااااااااااشَ َِ بِااااااااااااااااااااِبَا ل ااااااااااااااااااا
 

91. َ
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ًِياااااااالَِ ااااااااَ ََ ااااااااشَمَا  َيفَاحلَااااااااَرمَ(1)بِااااااااَبطِ ََ ث 
 

َ ََكاااااااشَنََ   ِااااااااُهاااااااَ َا   اااااااِ ُ َ َُ رَُا اااااااِ ََقَااااااا 
 

92. َ

َِتَاهللَِذََاحلُااااااااااااَرمَِيُريااااااااااااُ ََهاااااااااااا ً شَ َِبياااااااااااا
 

َ َِفياااااااااااِ َفَبرَََ اااااااااااشَمَ َ(2) ًََهااااااااااافَرَاااااااااااىَاحلََبِشاااااااااااس 

 

93. َ

َبِااااش ِطِ َقَاااا َيُِبَ ااااتَبِش   ااااشِرَِحااااَ َُرِ ااااى
 

َ َشَدَُ  هلًِ ااااااااااااااااشد  ااااااااااااااارُرَاهللََحيااااااااااااااااُ ََ ااااااااااااااا
 

94. َ

َِِِبطَياااااااااااااااا َِ َُ  ُصاااااااااااااااااِرَبَ يِاااااااااااااااااِ ََُُُمََْااااااااااااااااََ
 

َ َيفَيَااااااا ِمَاالف َاااااااِ َقَااااااا ََجاااااااشَ تَِبَشاااااااشرَرُ َُ
 

95. َ

ُاََصااااااااااَ ِ ُُ ُُهااااااااااََِذ ََ َ ااااااااااٍ َ َُِ ََق ً ااااااااااشََذ
 

َ َِ رَِ  ِااااااااااااااااشنَااااااااااااااااا  ََفلبَاااااااااااااااااَرتَبِ ُاااااااااااااااا ِرَ َََكهََ
 

96. َ

اااااااااا اَا بُاااااااااااؤِسََُا اااااااااا ا َقِ ًُ ََحق اااااااااااشَقاااااااااا َارَ 
 

َ اااااااااااااااااشِرٍسَفُااااااااااااااااارَُ ًَ ََرتِسَآيَشرُااااااااااااااااُ ََ َهاااااااااااااااا 
 

97. َ

ااااااااااااااَقِ ِ ََُا س  َََُهااااااااااااا ِمَِإياااااااااااااااَ انِِ َيفَا شَااااااااااااااا
 

َ ُ ََِاااااااااااااا َِ ُُُ َ َصاااااااااااااا ِ ََد َِكْساااااااااااااارَا ََُبَااااااااااااااشَت
 

98. َ

َ ااااا َبَفااااااِ َف ااااااِفَساااااا َ ََُهااااااَسَيفََثااااااَرم
 

َ ُنَااااااااااااااااشرُُرََ َاااااااااااااااا َ تََُ ااااااااااااااارُُرََسااااااااااااااااَث تَ
 

99.  

ااااااااااااَ م اَِِبَهِلهااااااااااابَاااااااااااشرَُ ُا س  ََُِيفَا شَااااااااااايِظَ
 

َ َشُلََسااااااااااااااشََُةَِإذََغااااااااااااااشَرتَُ ربَُ ااااااااااااااَُفهاااااااااااااا
 

111.  

ااااااااهُ َرَاااااااا قََ َُكاااااااال َُ  َهاااااااالِمَُا ش  َِغاااااااا   َه 
 

َ َُكاااااااااااال َنَشحََُِاوِاااااااااااا  ََرلَ اااااااااااا َيَاااااااااااا ٍَُ َُر بًااااااااااااش
 

111.  

ََكش َفلَااااااااااااااااِ ِرَِ ااااااااااااااايَُنُااااااااااااااا َالِدِرَا ف شقِااااااااااااااااِ 
 

َ َ ِاُ باَََُُ ََ ِقياااااااااااااااااااا   َُ َ  رِاااااااااااااااااااا َُِكااااااااااااااااااال ََذ ااااااااااااااااااا
 

112.  

فبُااااااااااا ِدََلَيَااااااااااااَ ََِصاااااااااا رَ 
َ
َزكاااااااااااسيََ اااااااااااِ َاأ

 

َ َِ  ااااا َ_ِبشَااااارِبَااللاااااَِاَلِلَبِااااا _ َقَااااا َفُاااااه 
 

113.  

بااااااااااااااااشحلَِفَاالََ ََ ََثِفَااااااااااااااااا  َقَااااااااااااااااابَلََفنَُ اااااااااااااااا  
 

َ َفَاَشَسااااااَلَا َقلاااااا َ  ااااااُ _َُهَ َيفَِصاااااااَشٍر_
 

114. َ

َ لَاااااااااىََسااااااااا َشٍقَبِاااااااااالَقَاااااااااَ مَِ َااااااااااَهشََذ ُاااااااااا الًَ
َ
َ َفَرَاااااتَ ََصاااااِ يِقِ َا َ اااااظشُرَِحاااااَ ََدَ اااااى

َ

115. َ

َِتَاهلِلََُاحلَاااااااااااَرمَِاحَلِظيااااااااااااِجَبَِبياااااااااااَسااااااااااافَسَ
َ
َ َشىَحِلَشَجَِاااااااااااا َيفَاالسااااااااااااَََِشِرَِِبِااااااااااااَرساااااااااااافََ

َ

116. َ

ااااااا  ً َِ اااااااَ َا ُث ََِِغاااااااشٍرََُيَااااااارف  َشِرَ  اااااااُ ََ ااااااا
َ
َ َقَااااااا ََنَساااااااَجَا َف ُثبُااااااا ُتََُاحَلَ ااااااااشُمََ لَاااااااى

َ

117. َ

َ(3)ُ ََلََيُثااااااااااااا َبِش شَااااااااااااشِرَِ اااااااااااا َِإَرمَكأن اااااااااااا

َ
َ بِش شَاااااااااااااااااشِرَ َاااااااااااااااُ ََ ااااااااااااااااظَََُفَنبَااااااااااااااا َرًااَتَاهللَُ

َ

118. َ

َيَااااااارَفَُ  َهااااااالِمَ(4)َحًصاااااااىَبِيَااااااا ِمَُح ااااااا ٍَ
َ
َ َبِااااااااَبطِ َرَاَحَِااااااااِ َقَاااااااا ََرَسااااااااب َحتََََُرَ ااااااااى

َ

119. َ

ََكاااااااااااااااااااافََ ااااااااااااااااااااا َ  َُِ ََرمُرَاهللَبِاَأ ااااااااااااااااااااااَلٍكََذ
َ
َ فِااااااااااسَفَْ ِث َااااااااا ٍََ(5)َكااااااااااَ اَبِبَااااااااا رٍَ ِفياااااااااِ َمثَ  ََُ

َ

111. َ

َ ُرَ لَقااااااااااَ مَُاوِاااااااااا ُ ََحاااااااااا  ََُاَلَنَا ص اااااااااا
َ
َ ُبَفاااااااُهَا ط اااااااربَِ اااااااَ اَتََ

َ
ََكل َ اااااااا ََََُفْحاااااااَسَاأ

َ

111. َ

                                                           
َكشنَ    َرس لَاهللَ شمَا ًيلََح َفق مَ- 1 ُق َنللَََ"َ يه مَا ثفب َاأشرف فبره َا  رمَ  َا ي  َبش ًيلَ"حم  دَهث اَيفَا سربةَ ُا قّص َ بف ف َيفَكَ َا سربةََ

 يفَ أ شَقرآنَيَُلىَيفَس رةَا ًيل.
جُّلسَمَ سَ  ً شَا ًيل َيفَا ق571فبره َا  رمَ لَُا ي  َاحلبشسََحشُلَه مَا ثفب َ شمََ- 2 ُب َذ َُا فشمََشلََ  يؤرّخَأ   َا رس ل.بفشمَا ًيلََ
َكفه َكأنَلَيث َيري َََ- 3  ُهسَك شي َ  َا ِق م.َِإَرَمَذاُتَا ِفَ شِد.ق َنبتَ   َحقٍ َي يل 
ُادَقربَ ّث َََ- 4 ُ شَ شه َفي َا صحشب َ  َكر شتَنبي شَ لي َا سالمح  :َ ُةَح  َ  .يري َغل
ُةَ- 5 ُا شل ُاأ ي  .َ   َإضَاأ ي  َسب َبُرٍدََحي َ ه َي مَا ًرقشنَ َا ث  .ََب ر:َ  ث َ ش َ شه رَب َ ّث َ
ُ يسَا  شك .َإذَق   َا ي مَه َاأ قف .284َص1ي ار:َ فظَِا بل انََجَ ُاتَ ُيقص َا شل َ. 



- 68 - 
 

ااااااااااااااَِكاااااااااااااِ رِ ََ سُ  َ ااااااااااااااٍ َيفََفك ًَ َلِاااااااااااااِ َِب
َ
َ ََكل َ اااااااااااااااا َُا ا باااااااااااااااااُسََصااااااااااااااااا  قُ ََُا ط اااااااااااااااا َرُب

َ

112. َ

َِ اااااااااَ َا ااااااااار محََ َِ َِذََا ااااااااا ا َفِ ايَاااااااااُ ََحااااااااا  
َ
َ ََكاااااااااااااااالََ َرِبَ َااااااااااااااا َُِمَاحِلَ ااااااااااااااااشرََُا َبفِاااااااااااااااَُيف

َ

113. َ

ََكش ص ااااااااا ِبَباااااااااش َفرِم َيفََغااااااااارِبََ اااااااااشَ ااااااااار ٍة
َ
َ َ ََفَصشِبفِااااااااااااااا َِفْرَُ َا َنَااااااااااااااشَمَِأَااااااااااااااشٍ َِ اااااااااااااا

َ

114. َ

اااااااااااااهََُد ااااااااااااااَ ٍةََفحيَااااااااااااا ََبشَ َبش اااااااااااااا   ََتَا ش 
َ
َ ََكااااَِفباااااَرفتَياااااُ ُرَباااااش ل  ِسَ ااااا َََُصااااا ٍَ

َ

115. َ

َقَااااااا ََفلَرقَاااااااتََ اااااااشَدًةَ ِلُفااااااارِبََُا َفَظااااااااِ
َ
َ َِْ ََُكاااااااا َ ِْ اااااااا َََََُكاااااااا َشِ َ َاااااااا َُِ ااااااااَ َآيَاااااااااشِتَا س 

َ

116. َ

َ َظشيِبُااااااااااااااااُ َيفَاحُلثاااااااااااااااا ََُِِالََ ََُاحِلَثاااااااااااااااا َِِ
َ
َ رَُ رُاَفااااااااااااااااا  ََُالََ َََلالَيُِقاااااااااااااااااا ًَُااااااااااااااااَ َفَاااااااااااااااااالََ

َ

117. َ

َرُاااااااااااااَهشُبَ َااااااااااااُ َُفَسشَ اااااااااااااُ َاحلَااااااااااااَرمَِ َياااااااااااا   َ
َ
َ ااااااااااااااااااا  ََفَسااااااااااااااااااحمََُ ِ َحُمَ   ااااااااااااااااااا  ََثيشَااااااااااااااااااا    َ َ

َ

118. َ

ََرَ اااااااااىََُجَاااااااااشجَِ ٍِ َِبَساااااااااه َََِا بُاَهااااااااااِِذ ااااااااار 
َ
َ ًَرَ  ََبطَاااااااااااااااااالَ  ِبِاااااااااااااااااََغَ  اااااااااااااااااا َ  َُ َقاااااااااااااااااا  ف 

َ

119. َ

َباااااش ِبيِهَقَااااا َقَاااااشَمَفًََثاااااشََساااااشَحَ َا ِقَ ااااااِ
َ
َ اااايِفَيَاااا َمَا ااااَ َغىَ َفَبَااااشَنََهااااشَمَِ ااااً  بِش س 

َ

121. َ

ََُِِكاااااااااااال ََحاااااااااااارٍبََُيفَآَجشِ َهااااااااااااشَِ اااااااااااايفََ
َ
َ ًَىَِإنَرَلَقااااااُ ََبِسااااااالًَ ََ ُيُاااااا ُثَا ص اااااا َ َياااااا  

َ

121. َ

ََ ُِكاااااااال َقَاااااااا ٍمَيُريااااااااُ َُنصااااااااَرةَا ص ااااااااِ اااااااا ََ
َ
َ َُكًااااااااااااافَزَاَلَ ََرَا َثااااااااااااااشِفريَ َبِااااااااااااا َِبِاااااااااااااش ر  ِح

َ

122. َ

َظاااااااااااِ ََُا َثااااااااااااَرم
ََ شااااااااااارًاَِبَ ارِاااااااااااِ ََذاِتَاأ

َ
َ َُكاااااااااااَ افَاَقااااااااااا ََغاااااااااااَل ََساااااااااااب ََفً َََُ شاااااااااااَرًةَ

َ

123. َ

َِي ًاااااااشََُبَااااااا َرَا بُااااااا ِسََُا ااااااا ا قَََُاساااااااألَُح ََ
َ
َ َ(2)َُاسااااألَبِااااِ َُفُحااااً اَ(1)َفسااااَألَبِااااِ ََل ااااَ قًش

َ

124. َ

ًَِِحََفسااااااااااااَقىَقُريًشااااااااااااشََفَلََا ااااااااااااَ غََ َِبِااااااااااااش 
َ
َ َ(4)َُاَسااااااألَُحَ يِبيَاااااا ًََ(3)َُاسااااااألَبِااااااِ ََلْيبَااااااارًا

َ

125. َ

اااااااااااااالَََلِ يَاااااااااااااا َا س  َُِ َُِ َََ يَشاااااااااااااا  ََفم َذ
َ
َ َكشناااااااااااتَ اااااااااااُ َا ااااااااااارفةًَفََ َ(5)شفَ َاااااااااااشََ ااااااااااااشَرة 

َ

126. َ

ََسااااااااااي   ًِي ُ َبِ ااااااااااُتَُحيَااااااااااس  َََِِصاااااااااا َا اااااااااااَفَظ
َ
َ َُكاااااااااااااااا اَفَحًَصااااااااااااااا  َزَيَ بااااااااااااااااشنََسااااااااااااااا َ َدة َ

َ

127. َ

َِِِه اااااااااااااااااا  َُجَ يرِيَااااااااااااااااااُ َيَيَ  يَااااااااااااااااااا َبَااااااااااااااااااُ َا ش 
َ
َ ََُكاااااااااااااااَ ا ََرحيشنَااااااااااااااا  َََر لَااااااااااااااا  ََََُ ي  نَااااااااااااااا  َ

َ

128. َ

ََُيَاااااااااااااااشِهُرَا   َسااااااااااااااا ََِِفَشِيَ ااااااااااااااا  َيَااااااااااااااااي   
َ
َ ِ ََزََ ََفَاَبفاااااااااااااااُ َفُرِقيَاااااااااااااااا فَاَقااااااااااااااااشِس َي َااااااااااااااا  

َ

129. َ

ِ ََسااااااااااي ً اَِ اااااااااا ََفحَسااااااااااِ َااَااااااااااَ مَِ َبُااااااااااريِه
َ
َ ََكلفُاااااااااااااااا ٍمَِ ااااااااااااااا ََلِ يااااااااااااااااَظٍ ََُ َاااااااااااااااا َُ ََُفُم 

َ

131. َ

َا اااااااااااااااا  َ َِ(6)فَشنِيااااااااااااااا َِ َبِش شَاااااااااااااااشِرََحق ااااااااااااااااشََُايفَ
َ
َ ًَ  َبَفااااااااااااااااَ ُرََلاااااااااااااااا َََصَحشبََِااااااااااااااااا َِربََُللِاااااااااااااااااي

َ

131. َ

                                                           
 .251َص2اا  ق:َا  ََحًرَح لَاأ ي  ََبرفََ  َسل شنَا ًشرسسَ صّ َهظ مَا حلاب.َ فظَِا بل انََجَ- 1
ُاأ ي  َقراب َاأَ- 2 ُةََجبلَفمحرَبي  َ ُقفتَا شل  .95َص1يلَامشال.َ فظَِا بل انََجفُح :َاوبلَحي َ
َمثشنَ- 3 ُ ف شهشَبش ف ي َاحِلص َلي :َحص َ لىَفالثَبُرٍدَ  َاأ ي  َيفَا طري َإضَا ششمَ َ   .263ََص2 فظَِا بل انََجََُحص نَ
ُاأ ي  َرسَ- 4 ُبي ه شَ ُ ّث َ رحل ََ  .126ََص2ف َ راحل.َ فظَِا بل انََجاحل يبي :َقري َصشربةََجلّيتَببئرَه ش َُ   َ سظ َا شظرةََبي هشَ
ُجشر .َ َ يقص َ  َهَ- 5  يفَ ص َ َفََز

متشمَالي .ََ- 6 ُاَفشِّنَاف  َإذَُشَيفَا ششرَإذَيق لَ صشحب َالَ لنَإّنَاهللَ ف شََفأنللَاهللَاقَبشسَ  َق   َرفشضََ َكًر ُرَفق َنصررَاهللََإذَفلرج َا  ي  إاّلَر صر

 .41َا َ ب :ََسثي َ َ لي 
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َ َاااااااااااااااُ َُ  افَااااااااااااااااَقُ َا ُقااااااااااااااارآِنَيفَاحِلَثااااااااااااااااِ
َ
َ اااااااااااشُرُُقَقَاااااااااا َفَاَبََااااااااااتَُبفااااااااااَ ُرَ َُ ًَ ََ ااااااااااُرَا 

َ

132. َ

َِِ َُِِ اااااااا َا  ا َقااااااااا َُ َصااااااااش َِ َِن مُُحاااااااار  َُساااااااا د َ
َ
َ شََإن ََ فااااااااااااااشرُِكُهِ ُُ َفَش ص ااااااااااااااحُ َبفااااااااااااااُ 

َ

133. َ

ُاَقَاااااااااااافَِ ُُ ََذ َ يُااااااااااا ُثََحااااااااااارٍبَََُفبطَاااااااااااشل 
 

َ ُُهااااااَِبياااااا ِمَا اااااا َغى َُِ َ ل ااااااِ َُهااااااَِ ااااااشَُهاااااا
 

134. َ

ََكاااااااابِااااااااش ِبيِهَقَاااااااا َفَاََُثاااااااا اَُُج اااااااا َُكاااااااال   َََِِ
 

َ َاهللَقَااااااا ََجشَهااااااا ُاَ لَحااااااارِبََ اااااااشََُجَُفااااااا ايف  َُ
 

135. َ

اااااا ِرَيفَا ِقَ ااااااِ َياااااا َمَقِاااااارَاِ َا فِااااااَ  َبِش س 
 

َ ََكااااااااااأنا ُهََِزهااااااااااُرََرُثااااااااااٍ ََ لَااااااااااىَفااااااااااارسٍَ
 

136. َ

ََكُح اااااااااااااَرٍةَا َف َااااااااااااااِ َ(1)ِ ُ اااااااااااااَرٍةَ ااااااااااااا ََدٍم

 

َ َُُِحاااااااااااااااااَلُلَا َق َاااااااااااااااااىَُ طَااااااااااااااااار زَةًَ ََ ش ِياااااااااااااااااِه
 

137. َ

اااااااَبشِ ََُا ااااااار َلِ َِفيَهاااااااشَا   ااااااا ارََِِ ااااااا َا س 
 

َ ََُكااااااا ََُِفَثاااااااَِ َََُِقَفاااااااٍ ََ ااااااااشَ تَبَِلحِ ِهااااااا
 

138. َ

َا ااااااااار حََِ الَ ااااااااا ًَ َُِ َِ ااااااااا ََذ ٍِ َِِ ااااااااا َ َئِاااااااااي
 

َ َُِ َبَشفُااااااااااااااااا َنَيفََسِبياااااااااااااااااِلَرَب اااااااااااااااااِه َفَااااااااااااااااالََ
 

139. َ

َُنَبََِقااااااااَ  َاهللَِذََا اااااااا ا َفِ َبَاااااااالَيًََ ااااااااُر
َ

 

َ َنَساااااااااااااااا ٍَ َُالََ َُنَِأااااااااااااااااشٍلَالََ َ اااااااااااااااُر ًْ يَا َالََ
 

141. َ

ََُا َثاااااااااااااااَرمَاوَااااااااااااااااَللََِِذَيفَيَشَ ااااااااااااااِ َاهللَ
 

َ اااااَ  َ(2)نُاُهَِقَااااا ََ َشفَاااااتََ ااااا ََ َ اااااشِجِفِهُِجًُ

 

141. َ

اااااااااااااامَتيَِ ََلِيااااااااااااااَلََُرٍدَََُصاااااااااااااا َ ٍلَِ ااااااااااااااَ َا س 
 

َ اااااااااااُلهَُ ِ َمُتَيا  ُاااااااااااَِِساااااااااااَي ََ َِِ  اااااااااااُهََِ لَااااااااااايِهَِ
 

142. َ

ََِ ااااااااااااااااشِمََُا لَ ا  ِس َِ ااااااااااااااااَ َالفَااااااااااااااااُ َقاااااااااااااااا
 

َ َفَالَاااااااااَِيَالَا ُااااااااا اَِبَفاااااااااِ َاهلِلَِحااااااااااَ ََ َ ااااااااا ا
 

143. َ

ااااااااااا ٍَ َ  كِرََُاحِلَثاااااااااااِىَبِش ااااااااااا َفَرَاااااااااااقَاااااااااااَحُمَ  
 

َ  ََاااااااشِرَِ ااااااا َُ َ ااااااارٍَ
ُ
َََُذاَكَِ ااااااا َيَلَفاااااااِ َاأ

 

144. َ

َََااااااااااااااااااااااااااااالِمسَرَااااااااااااااااااااااااااااا بًَ َهللََُا َُاَلزِِ اااااااااااااااااااااااااااا
 

َ َرقَ ِطااااااسَََُجاااااااَيَااااااشَنًَاااااااسَِ َ  ِدَََ َ اااااااالًَالََ
 

145. َ

ِ اااااا َُجااااااَرم ََُاسااااااََشًِرََِاهللَِ اااااا ََذنااااااٍ ََُ
 

َ َسرَََُِاْقِبلِااااااااااااااااااسَهللََُا ََِصاااااااااااااااااا ََُِبَااااااااااااااااااشدَِ
 

146. َ

َ ً شَِبُثاااااال َفَاااااااِلَاااااا َبَااااااَ تَُك ااااااُتََ اااااا  َُفاََ
 

َ َبِفَاااااا ِبَا َفًااااااِ َقَاااااا َُسااااااِ َت ََُيلَُ ياااااا ب 
 

147. َ

َََ ِفًااااااااِ َاهللَِذََا اااااااا ا َفَِِسااااااااَ  ََرَجااااااااش َِ
 

َ فَرُجاااااااا َا   َظااااااااشَةَبِاااااااافَالَاااااااايَسَيلَ َ َََِ لَظاااااااااأَ 
 

148. َ

َاَااااااااااااااِ ِصَيفَِ َشيَاااااااااااااِ َا فََِكشنَاااااااااااااتَُذنُااااااااااااا
 

َ َِإَضََذناااااااااااااااااِ ََفَجااااااااااااااااافاََ ِإنَفًااااااااااااااااا ََرص  َل ََُ
 

149. َ

َثااااااااللُتََ اااااااا اااااااابِلََُا ل َقااااااااَف ااااااااالًَ َِ َا س 
 

َ َيَاااااااِ ًَ اَبَِِإنََلََرُثااااااا َيَاااااااشَإ لِهاااااااَسَآلااااااا
 

151. َ

َََُ َِأُثََاااااااااااََِ ااااااااااال  ُِزََفَ اااااااااااشَِسااااااااااارَ  َِجاااااااااااش
 

َ اااااااااشَفناااااااااَتََرفَلُ اااااااااا َُ ًَحَِإ لِهاااااااااسََ    َفَشصااااااااا
 

151. َ

ََ ََُِا َفلَااااااااااااااااِحُمَاااااااااااااااا    ََصاااااااااااااااشِحُ َاأِ ااااااااااااااا
 

َ ظاااااُ َاَ ِصااااايُلَ َااااا َُ
َ
ًَ ااااالََ ااااا َفَابَاااااَتَاأ َِب

 

152. َ

َيُاَؤ  اااااااااُفَبَاااااااااَ َا ااااااااا  يِ ََُا شااااااااا ََ ََِ ااااااااا ل 
 

َ َ َُ َاااااااااااا َا َ اااااااااااااق  ُمَقَباااااااااااااَلَا َثاااااااااااا ِنَمُثَ  َااااااااااااا
 

153. َ

                                                           
ُِ:َ ظرَفمحرَا غصشنَ يا ُ هش.َ- 1  ا َفَ 

متشمَالي .َاقَبشسَ  َق   َرفشضَيفَس َرَ- 2 ٌُّشَرزق شهَِيُ ًق نََةَا س ظ ةََ  [.16ا سظ ةَ]َرَظش َُج  ِبَِ  َاأ شج َي   نَرِّبَِل ًفشَُي ًفشََ
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ََ ميَاااااااااااااااا َمَا ِقَيشَ اااااااااااااااااِ ََُاحَلسااااااااااااااااَرِةََُا   اااااااااااااااا
 

َ ًَشَ ُ ََُا َثااااااااا فَارَُ ااااااااا َ َاااااااااَ(1) َاااااااااُ َا ش  َ َُُلااااااااا  
 

154. َ

َ ِنََُا َقلَاااااااااااااَِ ااااااااااااشَقَش َااااااااااااُ َرَبا  َااااااااااااشَيفَا   اااااااااااا
 

َ اااااااااااىَ ًَ اااااااااااىَبِااااااااااِ ََ ااااااااااَرفًََك ًَ ََك َشبِااااااااااِ َرِفَفااااااااااً 
 

155. َ

ََ اااااااااا َاقَََ اااااااااا ََ  ِحااااااااااِ ََُ َُ َاِااااااااااَ مَِص اااااااااار 
 

َ اااااااااااىَا ًَ َلَ  ِ َافًااااااااااشَِ َااااااااااشيلَفن ااااااااااِلََ ِظااااااااااَك
 

156. َ

ِ ااااااا ََ َظاااااااِ ََلااااااارِبَا َ ي ااااااااِ َِ ااااااا َُ ااااااارٍبََُ
 

َ  ََااااااشِرَِ اااااا َُ َ اااااارٍَ
ُ
ََصااااااالَة ََ لَااااااىَاأ َِ اااااال 

 

157. َ

َََُا َثاااااااااااَرمااَاااااااااااربَََِ لَاااااااااااىَا   ااااااااااا ِ َنَاااااااااااِ  َِ
 

َ َصاااااااااال َُساااااااااال ََِدايَِ ًَ ااااااااااشَفَبَاااااااااااَ ايَااااااااااشََرب 
 

158. َ

َ(2) ر ْساااااااِلََُا َُ اااااااَِ لَاااااااىَا   اااااااِ ِ َِلََاااااااشُمَا

 

َ َيَي بَاااااااااااااااا ًََصاااااااااااااااالًةَ ََََُِثااااااااااااااااشِ ًَ َ  َُ َ ااااااااااااااا
 

159. َ

ظََااااااااَ َيَاااااااا
ُ
َاأ َُ َشََلااااااااش َ َا   اااااااااَسَِرُساااااااا َ 

 

َ َفَشْلُصاااااْ َبَِأساااااَ ََسااااااَلٍمَيَي اااااٍ ََ ِطااااارٍَ
 

161. َ

َيفَُدَجاااااااىَا ا لَاااااااَِ َلياااااااِ ََ اااااااشَاَلَحَبَااااااا َرق 
 

َ اااااااااااااااااااااااا  ََصلَااااااااااااااااااااااااَ اُتَاهلِلََدايَِ ااااااااااااااااااااااااا َ  َحُمَ  
 

161. َ

ََُايفََا اااااااااااااااااا   َََل َبَاااااااااااااااااااشرَ َُُكااااااااااااااااا ََِرِقاااااااااااااااااس 
 

َ َا بَيااااااااِتََُااَااااااااَ مَِ ََُا ص ااااااااحِ ََُالِلََُفَهااااااااَل
 

162. َ

َِإَضَ ََا ط اااااااااااَ اِفَباااااااااااشحَلَرمََُحااااااااااا  ََصااااااااااا ي
 

َ َ ااااااااااشََغااااااااااا  تَُ َط  قَااااااااااََ ااااااااااش ََُ َ َ اَلَحَبَاااااااااا ر 
 

163. َ

َرِيااااااااااااُحَا ص اااااااااااابشََزهااااااااااااَرَةَاَ َكاااااااااااا َََُِهاااااااااااال 
 

َ َغََ ُدق  ََساااااااااااشجَََُِساااااااااااح َ ًًىلِيااااااااااار  َِ َِبَصااااااااااا
 

164. َ

َرَفَيااااااااا َياااااااااِتَِذََاحلُاااااااااَرمَُِتََليَاااااااااشَلَا بََِإِّن 
 

َ َشن َقَلاااااااااااااِ َِأَااااااااااااااشَقَااااااااااااا َقُااااااااااااااالَُُ ََُُِجًااااااااااااااَُرََ
 

165. َ

َُ َس  َُسَ  نَبيًََ ُفيهشَ شي  َ ُ  نِِ ََ َ ًَ ِلَاهللَُسبحشنَُ  ُاسطَاحملر مَ  َس  َََشَكُ لتَِب بف َهظرة1196ََيفَف
ُف َ ُق َا َ لتَ لىَُنثٍ  َ َاأثر مَ َحم  َاأفاِ  ُ  النش َ َ يسي  نش َ  َا ِبِ يِ َ َ  َن اٍ  َا ِق شَ  َكَشَف   َ 

ُا َ سِفَ َاجلًشَِ   النشََالَِسَيَ شَ شَفيهشََُجِههََ َُ الََ  َا َ سَفِ َ َ.َََ(3)شََإ  شَرصرحًيشَفَُرل حيًَشََجل َ

 

 : المصدر
 ديوان ابن بحمان، الشيخ إبراهيم بن بحمان الثميني، تح: يحيى بن بهون حاج امحمد، 

 .2007، 1ر الهدى، عين مميمة، الجزائر، طنشر دا
 
 

                                                           
متشمَالي َ- 1  .1ا ث فر:َ شكَا ث فرإنّشَف طي.َإ شرةَإضَق   َرفشضَيفَس رةَا ث فرَ
ََََُيفَا قصي ةَاقَبشسشتَكفربةَ- 2 َك ن َفَُّ فل َُمَلً َ  َبردةَا ب صرَب  شَف لََِ لى_يفَه اَا بشبَبشأشربَاإلسال سَ ششيخَاإلبشثي َلَ  َناَِ  َيثًسَ رفًش

ُإيلَ  ثي َففَ َََإالَّ_ُُصلَإ ي َ َكفرةَا ثس رَا فُر  .ا شفَرَكفرباَ لىَ سَ ارََتَرفن
ُذ َُبف َإحلشٍحَ  ي َ َ- 3  َا طلب َ)ِإرَُاْن(َ  رَاإل شرةَه شَإضَفنَا شيخَاب َ  شنَق َرص  َ شرحَه رَا  دةَا ب يف ََبف َ  در َ  َفدا َ  شسَُاحلجََ

ُق َجل شرَ"او اهرَا ف ي ي  َ لىَاأ ا   َاأي ي "َ  هشَنس  َُمط ي َأثَب َاالسَ ُف  َ  راسَهشَ_إنَُهَِدرج َدُنَحلق َا فل اب ََ ُ فلسَف قش  َببلَيسظ ََ
  ش َاهللَرفشض_.
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