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 شكر وعرفان

 

 الحمد هلل والشكر هلل الذي بفضلو تتم الصالحات .

َنا بفيض علمها، وتفضلت باإلشراف على ىذا العمل الدكتورة  نتقدم بجزيل الشكر إلى َمْن َنهلت ْ
 زادىا اهلل سمواً في العلم ورفعة. :"بوعجاجة سامية".

وعرفان نَ ُزفُّ كل عبارات الشكر إلى األستاذ المغربي الذي رغم البعد كان حاضًرا  وبكل إمتنان
 "السعيد بنفرحي "رعاه اهلل .

 كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة ،وكل من ساعد في إنجاز ىذا البحث

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء 
 

. 

 إلى كلِّ ِمَن العائلتين الكريمتين: "دباخ وغريس".

 وباحث. إلى كلِّ طالب علم  

 إلى الوطن الحبيب الجزائر رعاىا اهلل.

 نُهدي ثمرة جهدنا
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ادلغرب بأنو منبع ادلتصوفني الزىاد الذين  عرفو وثيقا. لنزعة الصوفية باألدب ادلغريب ارتباطا ا ارتبطت 
انصرفوا عن الدنيا،وأقبلوا على النسك طلبًا الثواب من اهلل تعاىل.وقد انقسمت ىذه النزعة إىل تصوف 

اإلمام ادلالكي واحلافظ الفقيو  ،ىذا األخري الذي كان القاضي عياض أىم أعالمو،فكانسِّني  فلسفي،وتصوف
والنحوي البارع.فهو يعترب موسوعة أدبية وإسالمية عظيمة،وإىل جانب كل ىذا كان لو  والعامل احملديث،واللغوي

 .أدب توسُِّلي والذي يعد من أىم مضامني الصوفية
 .ى اهلل عليو وسل ماخللق زلمد صل  كما ُعِرَف بتوسالتو وابتهاالتو هلل تعاىل ومدائحو لسييد 

 وسل يف شعر القاضي عياض. موضوع حبثنا كاآليت :فن الت   وعليو كان
ية صلوات اهلل عليو خلري الربَ  ويعود سبب اختيارنا ذلذا ادلوضوع إعجابًا من ا لبعض قصائد الشاعر،وحباً 

 الذي كان موضوعو األساسي.
شعر وىدفنا من ىذا البحث ىو دراسة فن التوسل ،مع إبراز أىم السمات ادلوضوعية والفنية يف 

ليل والوقوف على ادلضامني،واللغة واألسلوب ،والتصوير الفِّن واإلبداعي لو. باعتبار ،وذلك من خالل التحعياض
أن لو أمهية كبرية تكمن يف قدرتو ،ومتكنو يف صناعة الشعر ونظمو،وشهرتو الواسعة يف اجلانب الديِّن .وكل ىذا 

 ى يف قصائده .جتل  
 اإلشكالية اآلتية :               ومن ىذا ادلنطلق نطرح

 ف كان التوسل في شعر القاضي عياض ؟كي
 وضمن ىذا اإلشكال مجلة من التساؤالت متثلت فيما يلي :

 ما مفهوم التوسل؟ وماىي أنواعو اليت وظفها الشاعر ؟ .1
 .فيما متثلت مضامني شعره  ؟ .2
 ماىي اجلوانب الفنية البارزة يف شعره ؟ .3

لتارخيي لرصد ترمجة الشاعر ادلنهج او  ،والنفسي األسئلة اتبعنا كاًل من ادلنهج التحليلي،ولإلجابة عن ىذه 
 كما بنيت ىذه الدراسة على خطة تضمنت مدخاًل وفصلني،وكانت كاآليت :   وعصره،
 
:كان عبارة عن إضاءة تعلقت حبياة الشاعر وعصره وىو العصر ادلرابطي، والذي تناولنا فيو أىم ادلدخل .1

إلشارة إىل العصر ادلوحدي الذي أدركو الشاعر بشكل أحوالو اإلجتماعية ،والسياسية،والثقافية ،مع ا
 موجز. 

تناولنا فيو التوسل الذي غلب على رلمل شعره ،وتطبيقا:وخصص للدراسة ادلوضوعية تنظرياً األول الفصل .2
 بو من مفاىيم.  طوما ارتب
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وأسلوب الشاعر والصور  ا يف ذلك كل  من لغة،نً واقتصر ىذا على اجلانب الفِّن مضمي  الفصل الثاين: .3
 واإليقاع الشعري من وزن وقافية . ،الفنية

 تنا إلجناز ىذا البحث ا  : لعديد من الكتب القيمة نذكر منهاكما كانت ُعد 
 ،ويعد من أىم ادلصادر األساسية ذلاتو الدراسة . الديوان الشعري للقاضي عياض 
 انيا السودان( للدكتور شوقي ادلغرب األقصى موريتاجلزائر  ،)عصر الدول واإلمارات،تاريخ األدب العريب

 ضيف 
  مباحث يف التاريخ االجتماعي للمغرب واألندلس خالل عصر ادلرابطني إلبراىيم القادري بوتشيش 
 .قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة البن تيمية 
 . أزىار الرياض يف أخبار القاضي عياض للمقري التلمساين 
 ان الدين بن اخلطيبسَ لِ لِ ة اإلحاطة يف أخبار غرناط 

وسل، وقد ،ولعل أىم صعوبة اعرتضتنا :قلة ادلصادر األدبية اليت تناولت فن الت  وباتوالخيلو أي حبث من صع
جتاوزنا عقبات البحث بفضل توجيهات الدكتورة "بوعجاجة سامية "ويف إطار العرفان باجلميل، نتقدم ذلا جبزيل 

 لنوفيها ،حقها حفظها اهلل ورعاىا .       الشكر وكل عبارات الشكر ال تكفي
 



 المدخل
 ترجمة الشاعر وعصره

 ترمجة الشاعر  .1

 عصر الشاعر  .2
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 : ترجمة الشاعر 1
 : مولده وتعلمو 1.1

رجاؿ ادلغرب كاف ذلم  أفكالتاريخ بذاتو يثبت ، اليت أشرقت يف صفحات التاريخ األمساءمن  القاضي عياض
،فقد عكف على لل فرع من العكيف   إسهامان كبَتان  ذلذا ، كالناس بعده،، كدنياه ينوماينفعو يف أمور د حتصيلـو
من خَتة الرجاؿ الذم فاض  ، باعتبارهكمكانتو يف عصره، تواحي ا فيو أىم زلطاتنرصدجزء  لو قد خصصنا

،ككاف يف السياسة قاضيان،كيف كناقدان فكاف يف الدين إمامان كفقيهان كيف األدب شاعران ، حربه يف شىت اجملاالت
 رمحو اهلل . ، عن كطنو عان فدااجلهاد م

 العالمة عامل ادلغرب أبو الفضل اليحصيب ضالقاضي عياض بن موسى بن عياضنب عمر بن موسى بن عيا»ىو
 2.ادلالكي1.«السبيت احلافظ

 .  معجمواد األلفضياض: بكسر العُت ادلهملة كفتح الياء ادلثناة من حتتها كبعد كعِ 

كضم الصاد ادلهملة كفتحها ككسرىا كبعدىا باء ،ثناة من حتتها كسكوف احلاء ادلهملة : بفتح الياء ادليبكاليحص
 3" .موحدة ، ىذه النسبة إىل حيصب بن مالك من قبيلة محَت

 4.« 476سنة  كلدبسبتة يف منتصف شعباف»نوأأما فيما خيص ميالده فقد اتفقت كل األخبار على 

جاء على قدر كسبق »اقاف خكنستأنس مبا قالو عنو العلم معو،در كمن ىنا تبدأ حياة القاضي عياض كتبدأ بوا
كتال من ادلعارؼ ماأشكل كأقدـ على  ،كىم حياـ ماءىا نياـ ككرد كالناسا ذلكاستيقظ  ك ابتدر،إىل نيل ادلعايل 

 5.«عنو سواه  أحجمما 

 

                                                           
 .         470ص، 1،1983،طلبناف، ة،بَتكت،دار الكتب العلميتاحلفاظاطبق، جالؿ الدين عبد الرمحاف -1
 .43ص،نافلبت، ،دارالكتب العلمية،بَتك 2ج زليالدين،هتذيب األمساء كاللغات،أيب زكريا  -2
 .485،ص1970،عباس،دار صادر،بَتكت  إحسافحتقيق: ،3كأنباء أبناء الزماف،ج  فألعياكفيات اابن خلكاف، -3
 .06ص،1982 ،1،طاإلسالميدار الغرب غنية،حتقيق : ماىر زىَت جرار،العياض، القاضي -4
 .232،ص 1320 ،1قالئد العقياف ،مطبعة التقدـ العلمية،مصر،ط ،فقااخالفتح بن  -5



 المدخل                                                                       ترجمة الشاعر وعصره

 

 
3 

رحل إىل األندلس »فكانت نفسو تتوؽ لطلب العلم ،كخَت دليل على على ىذا ما كرد عن صاحب اإلحاطة 
 1«.سنة سبع كمخساية فأخذ بقرطبة كمرسية كغَتمها مث عاد إىل سبتة ...كىو ابن ثالثُت سنة أك ينيف عليها 

كيعد من أكابر احلفاظ،كمن أعظم أئمة عصره يف احلديث كيف فهم غريبو ،كمشكلو، كسلتلفو بارعان يف  
 2األصوؿ كالكالـ."

كمل يُػْغَفْل عن ذِكره يف تاريخ الفكر األندلسي فقد ُخصَِّص لو 3ذكاء، كاليقظة."كىو من أىل التفنن يف العلم،كال
كقد إمتاز عياض بعلم كاسع بالتاريخ كأنساب العرب كالنحو كاللغة «بضع أسطر،لإلشارة على قدرتو العلمية 

 4«.كالصرؼ كاحلديث

لشركط حافظان دلذىب مالك رمحو اهلل بصَتان باألحكاـ كعاقدان ل:»كيصفو ابن فرحوف يف ديباجو إْذ يقوؿ   
شاعران رليدان من رباف األدب خطيبان صبوران حليمان مجيل العشرة مسحا كثَت الصدقة دؤكبان على العمل صلبان يف 

 .5«احلق

إماـ ادلذىب ادلالكي » كمل يقتصر فكر عياض على األدب كالفقو ،بل تعداىا إىل السياسة،حيث كاف    
 6«.كادلدافع عنو كادلعرِّؼ برجاالتو  -الدكلة ادلرابطية-مذىب 

يف أكؿ صفر سنة إحدل 7«.استقضى ببلده مدة طويلة محدت سَتتو فيها مث نقل إىل قضاء غرناطة»لذلك 
 8ية ..... مث كىل قضاء سبتة ثانية."كثالثُت كمخسما

 9إذف سبتة توالىا مرتُت ."

                                                           
 .223ص1977، 1صلي،القاىرة ،طامكتبة اخل،حتقيق: زلمد عبد اهلل عناف ، 4طيب،اإلحاطة يف أخبار غرناطة،جلساف الدين بن اخل -1
 .462ص،1990، 2دلس،مكتبة اخلاصلي،القاىرة ،طنيف األ اإلسالـاهلل عناف،دكلة  زلمد عبد -2
 .429صالصلة،، شكواؿببو قاسم ابن أ نقالن عن:، 483،ادلرجع السابق،ص3نباء أبناء الزماف،جأعياف ك ابن اخللكاف،كفيات األ-3
 .283، 1955،القاىرة ،مكتبة الثقافة الدينية،سث بالنثيا، تاريخ الفكر األندلسي،ترمجة :حسُت مؤنل جنثالآطل -4
 .47، دارالًتاث العريب،ص2ذىب ،ج معرفة أعياف علماء ادليف  الديباج ادلذىب ،وفحابن فر -5
 . 156ص،1994، 1الوراقة الوطنية،مراكش،ط، سبعة رجاؿظاىرة احلركة الصوفية مبراكش حسن جالب، 6
 .499،ص1973صور،الرباط،نمن اإلعالـ مبدينة فاس،دار ادل جذكة االقتباس يف ذكر من حلأمحد بن القاضي ادلكناسي،7
 .223،ادلرجع السابق،ص4غرناطة،ج حاطة يف أخبار بن اخلطيب،اإل لساف الدين8
 .56ص،1982 ،1دلغرب،ط، االدار البيضاء، ينظر : زلمد بن تاكيت،تاريخ سبتة،دار الثقافة9
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كمن ىنا يتبُت لنا كل ما كرد يف صفحات الكتاب كادلؤرخُت،كفيلة ألف تشهد على أنو أفٌت عمره كلو     
ا رمحو اهلل .   طالبان للعلم ،رلتهدان يف أمور دينو،َحريصنا رُلدن

 شيوخو :  1.1

 نوردكل مشاخيو،كمنهم نذكر:كال تسعنا الدراسة ألف 

 . الفقيو القاضي أبو عبد اهلل زلمد بن عيسى بن حسُت التميمي" 
 . أبو عبد اهلل زلمد بن علي بن زلمد بن عبد العزيز بن محدين الثعليب 
 . القاضي الشهيد أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن إبراىيم النجسي ابن احلاج 
 د بن رشد الفقيو القاضي أبو الوليد زلمد بن أمح 
  القاضي أبوعبد اهلل زلمد بن عبد اهلل بن زلمد األموم رمحو اهلل األديب الراكية 
  أبوعبد اهلل زلمد بن سليماف النغزم ادلعركؼ بابن أخت 
    اإلماـ أبوبكر زلمد بن الوليد بن زلمد بن خلف بن سليماف بن أيوب الفهرم ادلعركؼ

 1بالطرطوشي ."
  السيِّد البطليوسي"أبو زلمد عبد اهلل ابن. 
 أبو زلمد بن عتاب اجلذامي اإلماـ الشهَت. 
  عبد الرمحاف بن زلمد السبيت ابن العجوز. 
  عبد الرمحاف بن زلمد بن بَِقي. 
  2".علي بن أمحد األنصارم بن الباذش 

 مصنفاتو : 1.1

كلعياض العديد من ادلصنفات كانت انعكاسان لشخصيتو الفذة كالثقافة الواسعة ادلتنوعة اليت أحاطت بكل    
 اجملاالت ،لتكوف أثرا مجيالن يتداركو الدارسوف كالباحثوف من بعده نذكر منها :

 

                                                           
 .62إىل28ص عياض،الغنية ،ادلرجع السابق،ينظر: القاضي 1
مطبعة جلنة التأ ليف والرتمجة والنرش، القاهرة ، حتقيق: مصطفى السقا كآخركف، 3جأزىار الرياض يف أخبار القاضي عياض، ،شهاب الدين أمحد2

 .161ص1942
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 "كتاب الشفا بتعريف حقوؽ ادلصطفى ستة أجزاء.

 جزءان.كتاب إكماؿ ادلعلم يف شرح مسلم تسعة كعشركف  -
 أجزاء.كتاب التنبيهات ادلستنبطة على الكتب ادلدكنة ادلختلطة عشرة  -
 ُيسِمعو.كتاب ترتيب ادلدارؾ كتقريب ادلسالك أعالـ مذىب مالك مخسة أسفار كمل  -
 كتاب اإلعالـ حبدكد قواعد اإلسالـ. -
 السماع .كتاب اإلدلاع يف ضبط الركاية كتقييد  -
 .ـ زرع من الفوائدكتاب بغية الرائد دلا تضمنو حديث أ -
 .الشيوخ ابن سكرةكتاب ادلعجم يف  -
 .1الغنية يف شيوخو " -
 .2مشارؽ األنوار على صحيح اآلثار،ستة أجزاء ضخمة " -

 وفاتو : 1.1

ما ُدكَِّف كماقيل فيها من  ،كما علينا إال أف نوردتو ادلسألةأما فيما خيص كفاتو رمحو اهلل فقد ُأْخُتِلَف يف ىا     
 أخبار .

 3«.تويف بفاس سنة ثالث كأربعُت كمخسمائة»كرد يف كتاب خريدة القصر:أنو 

مث دخلت سنة أربع كأربعُت كمخسمائة فيما كانت »أما ما كرد عن احلافظ ابن كثَت،يقوؿ يف ىذا الصدد:    
 4«.كفاة القاضي عياض

 5«.أنو قتل بالرماح لكونو أنكر عصمة ابن تومرتبلغٍت :»كجاء يف سَت أعالـ النبالء   

 6كقيل أنو مات مسمومان مسو يهودم كدفن رمحُو اهلل بباب إيالف داخل ادلدينة." 

                                                           
 . 116-117، ص1982، 2،ططبعة فضالة،احملمديةم، لقاضي عياض،حتقيق:زلمدبن شريفةابالتعريف ، زلمد بن عياض1
حياء الرتاث، حتقيق:سعيد أمحد أعراب، زلمد بن تاكيت، 4جأزىار الرياض يف أخبار القاضي عياض، ،شهاب الدين أمحد2 اإلسالمي صندوق ا 

 .342ص، 1978 ربية كاإلمارات العربية ادلتحدة،ادلشًتؾ بُت ادلملكة ادلغ
 .501ص،1986 ،2التونسية،طر ،حتقيق :آذرتاش آذنوش،الدا2جريدة العصر،جخريدة القصر ك  العماد األصفهاين،3
 .224، ص 1991ادلعرؼ،بَتكت،لبناف،،12، جنهايةالالبداية ك  كثَت،ابن  4
 .217ص ،السابق ع، ادلرج20، جالنبالء عالـأ زلمد، سَتمشس الدين 5
 .51ص ،السابق ع، ادلرجعلماء ادلذىب أعيافادلذىب يف ادلعرفة  جالديبا  ،رحوففابن 6
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ليلة اجلمعة نصف  –عفا اهلل عنو  –مث مات » كإىل جانب كل ىاتو الركايات،نكتفي مبا خطو ابنو يف التعريف
 1«.ربع كأربعُت الليل التاسعة من مجادل اآلخرة من عاـ أ

 عصر الشاعر : .2

يف العصر ادلرابطي بزغ نور يلوح يف األفق ،أال كىو عياض ثبََّت اهلل يف قلبو الدين كالعلم معنا ليحمل دكلتو 
يقودىا إىل بر األماف ،ينجيها من جهٍل حالٍك ، فكاف نعم .على شريعة اهلل كسنة نبيِّو صلَّى اهلل عليو كسلم 

 سبتة،كابن ادلغرب، كابن العامل اإلسالمي .كقف رلاىدان حيمل راية اإلسالـ . ابن، العلماء كالرجاؿ

ففي ادلرحلة األكىل عاصر عياض دكلة ادلرابطُت،ككاف »عايش القاضي مرحلتُت كانتا زلور حدث يف حياتو:   
اد للشرع كعناية ذلا مواليا مطيعا،دلا حتقق ذلا من الوالية الشرعية كما اتصف هبا قادهتا يف عصره من اإلنقي

بالعلم كتقدمي ألىلو .كيف ادلرحلة الثانية عاصر عياض دكلة ادلوحدين ككاف ذلا معارضان رلاىدان ألسباب شرعية 
 2«.اقتضت ذلك

ككما سبقت اإلشارة فالقاضي عياض إبن العصر ».إال أف اجلزء الكبَت من حياتو كاف يف الدكلة ادلرابطية
كإف 3«.يان مع حياة ىذه الدكلة ....كتأخر بو الزمن فأدرؾ االنقالب ادلوحدم ادلرابطي،فحياتو تكاد تنسق زمن

 4استقضى آخر عمره للموحدين فإنو ديثل العهد ادلرابطي حق دتثيل كال صلة لعلمو بغَته."

إذف طللص إىل أف القاضي قد شهد قياـ قوتُت يف تطورمها ،كأدرؾ إهنزاـ الدكلة ادلرابطية ككاف آنذاؾ من أئمة 
 اذلدل كمن العلماء األجالء الذين سخركا األمة بذكرىم.

 ه(.111-ه 114العصر المرابطي :)الدولة المرابطية  1.1

إف أىل ادلغرب شلن أنعم اهلل عليهم أف يتوسع اإلسالـ يف بالدىم ،أسلموا هلل قلبان كقالبان خرجوا مرابطُت      
 رلاىدين يف مناكب األرض يبتغوف فضالن من اهلل كرضواناَ. 

                                                           
 . 13ص،السابقادلرجع ن عياض،التعريفبالقاضي عياض،زلمد ب 1
 .15،صبقيف كقتو ،ادلرجع السا القاضي عياض عامل ادلغرب كإماـ اىل احلديث، شواظ بن زلمد ُتاحلس2
 .14ص،2001 ،1ناسن،سال ادلغرب،طز أبٍت  عيناؽالقاضي عياض،حتقيق: زلمد  ديواف،القاصي عياض3
 .59صزلمد بن تاكيت،تاريخ سبتة،ادلرجع السابق،4



 المدخل                                                                       ترجمة الشاعر وعصره

 

 
7 

 بن دخل عبد اهلل»إذف كشلا ال شك فيو أف البداية الفعلية لدكلة ادلرابطُت كانت كليدة إصالح ديٍت ، حينما 
فوجد القـو على جهل مطبق اليفرقوف بُت ، ياسُت بالد صنهاجة بقصد تعليمهم القراف،كتثقيفهم  يف الدين

 1«.حالؿ كحراـ

كأُْعِجبوا بو، »فنفض عنهم غبار اجلهل،ككاف فيهم خَت رلاىٍد لُيْحيي فيهم شرائع اهلل فلقي منهم إقباال كبَتان 
كا عليو ما هناىم عنو بعضاحملرماتوشعر باليأس فصمم على أف يًتكهم كالتفوا حولو أكؿ األمر، كعادكا أنكر 

كشأهنم كيقصر نفسو على النسك كعبادة ربو. كأشار عليو حيي بن عمر أحد رؤساء دلتونة أف يتنسك معو يف 
 2«.جزيرة قرب مصب هنر السنغاؿ،كنزذلا معو كأقاـ فيها رباطان 

يو كثَتكف .... فلما بلغت عدهتم ألفا قاؿ ذلم :    " أخرجوا فأنتم أخذ يفد عل». كمن ىذا ادلنرب كىذا الرباط 
طواؿ "مُت كحبق ظلت ىذه الدكلةاالسم : ادلرابطُت كغلب علىتسميتهم بادللثهبذا ادلرابطوف " ... كلذلك مسو

 3«.دكلة رباط كجهاديف سبيل اهلل "عهدىا

كباختيار » بناء ىذه احلركة اإلصالحية إذ يقوؿ : كيشَت الدكتور حسن أمحد زلمود إىل من كاف لو الفضل يف 
عبد اهلل بن ياسُت يبتدئ عهد جديديف تاريخ شعوب ادللثمُت،بل يف تاريخ اإلسالـ يف السوداف،كتاريخ ادلغرب 

 4«.بل يف تاريخ العامل اإلسالمي .....فإليو يرجع الفضل يف مجع كلمة ادللثمُت كمل شعثهم

 الحالة اإلجتماعية :  1.1.2

فيما خيص اجملتمع ادلرابطي فكاف ُذك ِقيمٍة تُْذَكْر َكتَاريٍخ يُْدَرْس فقد ُعرَؼ بتنوع عناصره كقبائلو كتعدد مساتو     
 كأدكاره ك أكىل العناصر بالذكر : 

كينقسم الرببر إىل قسمُت كبَتين حبسب أسلوب احلياة كالطابع احلضارم : الرببر البدك كيسموف  البربر:»
 5«.بر احلضر كادلسموف بالربانسبالبًت كالرب 

                                                           
 .58ص،1960 ،2،ط1العريب،جالنبوغ ادلغريب يف األدب ،نوف عبد اهلل ك1
 .275ص 1995،القاىرة،1،دار ادلعارؼ،ط(السوداف األقصىموريتانيااجلزائر ادلغرب )واإلماراتالعريب،عصر الدكل األدبتاريخ ، شوقي ضيف2
 .27ادلرجع نفسو،ص 3

 .114-113،ص1956، القاىرةادلرابطُت،دار الفكر العريب، قياـ دكلةحسن أمحد زلمود،4
 .28،،ص 2004،األسرةمكتبة حسُت مؤنس،معامل تاريخ ادلغرب كاألندلس، 5
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بقياـ دكلة ادلرابطُت » اليت -عرب ادلغرب األقصى كعرب األندلس -كإىل جانب العناصر الرببرية العرب     
،تضافرت عدة عوامل لتجعل من ادلغرب األقصى مركزان لالستقطاب للعديد من اجملموعات العربية .فمع شيوع 

تاشفُت، كإدماج األندلس  يف حظَتة الدكلة ادلركزية ،كانتعاش اجملاؿ احلريف األمن كاالستقرار يف عهد يوسف بن 
كالصناعي كالتجارم ،بدأ توافد األسر العربية األندلسية على ادلغرب األقصى ،اليت استوطن معظمها يف فاس 

 1«.جلودة مناخها كسالمة بيئتها

 *أما الفئة األخرل اليت كانت حاضرة ىي ادلولدكف.

األقليات كنقصد هبا العناصر اليت شكلت »كذلك فئة أخرل تواجدت إباف ىذه احلقبة ادلرابطية أطلق عليها   
نسبة قليلة من رلموع السكاف، ككفدت من مناطق بعيدة كتتمثل أساسا يف الصقالِبة كالسودانيُت ،كالغر 

 2«.األتراؾ

من البالد العربية اإلسالمية  كغَته  ،األقصىيف عصرىم سكن أىل الذمة،من نصارل ،كيهود ادلغرب » كأيضا  
 3«.ككانت ىذه الطوائف تسكن أىم ادلدف مثل مراكش كفاس

 كننتقل بكل إجياز عن الوضع الطبقي الذم دتيز بو اجملتمع ادلرابطي فكاف كاآليت: 

 «: اف  الكرباء كاألعي الطبقة الخاصة 

تكونت ىذه الطبقة أصال من األمراء كعشَتهتم، كقادة اجلند كرجاؿ الدكلة كالوالة كفقهاء السلطة ،كاألعياف    
كالقاضي عياض  من  4«.ككتاب الدكاكين ،فضال عن بعض البيوتات الوجيهة ادلرتبطة جبهازالسلطة

الدكلة ادلرابطية ،كتشييد أسسها الدينية،  الشخصيات ادلهمة يف ىذه الطبقة فقد كانت لو اليد الُطوىل يف بناء
 فكاف حاضرا بعلمو كدينو ،يتلقى الدعم كالتشجيع من قبل أمرائها .  

                                                           
 . 38ص،1997ب كاألندلس خالؿ عصر ادلرابطُت،دار الطليعة،بَتكت،مباحث يف التاريخ االجتماعي للمغر القادرم بوتشيش، إبراىيم1
 ختيارىم بعيدان عن أية ضغوط خارجية أكداخلية .برغبتهم كا اإلسالـقدموا على اعتناؽ أىم جزء كبَت من الشعب االسباين  ادلولدكف:*

 2014،حزيراف 125، 126سات تارخيية،جامعة دمشق،العدداف ارللة در ربُت يف الدكلة العربية باألندلس،ين كادلستععلي أمحد،دكر ادلولد
 .95ص

 .45صعصرادلرابطُت،ادلرجع السابق،خالؿ كاألندلسللمغرب  االجتماعيمباحث يف التاريخ إبراىيم القادرم بوتشيش،2
ق( 537ق /500وسف ) التعايش السلمي للمسلمُت مع أىل الذمة يف الدكلة ادلرابطُت يف عصر علي بن يف عبد الرمحاف حسن العثماف،إديا3
 .  20،ص2014(،2/15،اجمللد الثامن،العدد )اإلسالميةرللة كلية العلـو (،1106/1142)
 .131صخالؿ عصر ادلرابطُت،ادلرجع السابق، كاألندلسمباحث يف تاريخ االجتماعي للمغرب ، القادرم بوتشيش إبراىيم4
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 «: الطبقة الوسطى 

ضمت ىذه الطبقة شرائح اجتماعية متنوعة، من جتار كصيارفة يهود كأرباب أصحاب مهن حرة من مهندسُت 
 كأطباء فضال عن أصحاب الوظائف ادلتوسطة ك أىل العلم 

 «: الطبقة العامة 

حوت الطبقة العامة شرائح اجتماعية متنوعة ،شكل دخلها احملدكد القاسم ادلشًتؾ بينهما فشملت احلرفيُت، 
كصغار التجار، كالباعة ادلتجولوف ،كادلستخدمُت، كاألجراء ،كأصحاب ادلهنالوضيعةكادلزارعُت،كالرعاة كادلعلمُت 

 1«.كالطلبة كأئمة ادلساجد كغَتىم شلن تدفقوا على ادلدف حبثان عن العمل فضالن عن ادلهمشُت كالعبيد

 الحالة السياسية  1.1.1

ادلرابطية ،تدؿ قطعان على الدكر السياسي اليت لعبتو من خالؿ ما تبُت  إف ادلرحلة األكىل اليت ظهرت فيها الدعوة
لنا من القادة األكفاء ،الذين كاف ذلم الفضل يف توسيع احلركة ،كجهادىم يف سبيل اهلل،يف دفاعهم عن 

 عقيدهتم اإلسالمية .

دعائم اإلسالـ يف بالد تثبيت » كإذا عدنا إىل نشاط ادلدبر األكؿ عبد اهلل بن ياسُت صلده قد ساىم يف 
كقاتل يف مدينة تاركدانت »كمبا أف دعوتو كانت دينية فقد جتند بركح اإلسالـ2«.صنهاجة أكالن مث بقية البالد

قومان من الركافض يقاؿ ذلم البجلية منسوبُت إىل عبد اهلل البجلي الرافضي..... ....كما قاتل برغواطة ببالد 
صلح صلاحان عظيمان يف تنفيذ مرحلة التعريف كالتكوين »رمحو اهلل بعد أف  . إىل أف تويف3«تامسنا الساحلية 

كالتنفيذ. كاستشهد يف مرحلة التنفيذ كتوىل القيادة يف ىذه ادلرحلة أبوبكر بن عمرالذم سار على نفس ادلرجع 
 4«. الذم رمسو ابن ياسُت

                                                           
 .159صخالؿ عصر ادلرابطُت،ادلرجع السابق، كاألندلسمباحث يف تاريخ االجتماعي للمغرب ، القادرم بوتشيش إبراىيم1
 .59،ادلرجع السابق،ص1، جلعريبعبد اهلل كنوف النبوغ ادلغريب يف األدب ا2
 .59صادلرجع نفسو،3
 .67ص،2006 ،1،طاإلفريقيشماؿ الكلىت ادلرابطُت كادلوحدين يف يخ در علي زلمد الصاليب،تا4
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اجلهاد يف بالد السوداف مع   كمل يلبث اف سلم سلطانو البن عمو يوسف بن تاشفُت كانقطع إىل»    
 1«.االشراؼ على شؤكف الصحراء 

قاـ يوسف بن تاشفُت ضلو الشماؿ ينتزع من أيدم الزناتيُت »، ككاف خَت من إختار القوم األمُت فقد   
كاستخدـ من أجل ىذا اذلدؼ ادلنشود إرساؿ اجليوش للقضاء على جيوش ادلخالفُت . مستفيدان من اخلالفات 

فحالف بعضها من أجل قتاؿ الباقي كاستطاع أف يدخل مدينة فاس صلحان عاـ ، ُت قادة ادلدفالسياسية ب
ق ،مت دترد أىلها عليو إال أنو استطاع إمخاد كجتاكز كافة الثورات اليت قامت ضد ادلرابطُت ،جبهاده 455

 2«.ق 1067ق/460،ككفاحو ادلستمر،حىت مت لو فتح مجيع البالد من الريف إىل طنجة عاـ 

ا كمدافعا  شو القول بالد ادلغرب فقد أصبحكجتاكز جي   ا رلاىدن حُت استغاثت بو، فقد  عن األندلسأمَتنا قائدن
 سببها:تقسمت كتفرقت قبائلها كاليت كاف 

 : ضعف العقيدة اإلسالمية كاالضلراؼ عن ادلنهج الرباين ....أولا »

 3«.مواالة النصارل كالثقة هبم كالتحالف معم ثانيا:

ـ 1086ق 479مت لو بعد ذلك كقعة الزالَّقة عاـ»كالعداء جبنود اهلل أىلكهم كىنا  احلرب كهبذا أعلن    
.تلك الواقعة اليت أداؿ اهلل فيها ادلسلمُت باألندلس ،كصارت هبا األندلس كالية عربية ختضع حلكومة مراكش، 

 4ؼ"بعد أف كانت دكيالت متنابذة يسودىا اإلضلالؿ كيقضم أسسها الًت 

يوسف معجزة حققها اإلسالـ إْذ استطاع » فالرجاؿ تصنع البطولة ،كالبطولة تصنع التاريخ ،كالتاريخ يشهد أف 
ذلك الدين أف جيعل من ىذا الرجل الصحراكم بطال ظل النصر يُػْقتَػَرُف بامسو مدل نصف قرف يف معارؾ 

 5«.ادلغرب كاألندلس

 

                                                           
 .59،ادلرجع السابق،ص1عريب،جال باألد كنوف،النبوغ ادلغريب يف عبد اهلل1
 .71صادلرجع السابق،  ،اإلفريقييف الشماؿ ن علي زلمد الصاليب،تاريخ دكليت ادلرابطُت كادلوحدي2
 .84صادلرجع نفسو، 3
 .16، ص1997حيي امساعيل دار الوفاء ادلنصورة،: ،حتقيق1كماؿ ادلعلم بفوائد مسلم،جإ القاضي عياض،4
 .324، صمحد زلمود ، قياـ دكلة ادلرابطُت، ادلرجع السابقحسن أ5
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كقد اعتمد على نظاـ  1«.ادلرابطوف بقوة جيشهم كحسن تنظيمو امتاز اجلنود»عن الوضع العسكرم فقد  اأمَّ 
التجنيد الشامل لكافة طبقات اجملتمع ك أسلحتهم آنذاؾ ىي أسلحة بدكية تعتمد على اخليل  لكن سرعاف ما 

 2ؿ يف ىذا النظاـ كاختذ اخليل كدرب الفرساف ك استعاف بالفرساف الزناتيُت  دلا ديلكونو من فنوف قتاؿ".عدَّ 

 الحالة الثقافية : 1.1.1

كانت احلركة الفكرية إباف العصر ادلرابطي حتمل يف طياهتا مسحة دينية كمبا أف الدين حيث على طلب العلم     
كاف أساس دعوة ادلرابطُت العلم » ،فادلرابطُت كانوا السباقُت يف أخذه ،ملتزمُت بتعاليم دينهم احلنيف لذا فقد 

اليت دتخضت عن دخوؿ عبد اهلل بن ياسُت إىل كعليو قامت دكلتهم كإف رحلة حيي بن إبراىيم الكدايل 
الصحراء .األعظم دليل على ذلك ككانت نزعة عبد اهلل إىل علم الفقو كالدين أقول منها إىل أم آخر بالطبع 

 3«.ألنو كاف عادلا دينيا

إف أىل ادلغرب اعتنقوا الدين احلنيف من القدمي كأخذكه بقسط من » كمن ىذا ادلنرب يورد شوقي ضيف 
ارتو اإلسالمية ككل ما اتصل هبا من علـو كآداب .....كقد فتح سالطينهم أبواهبم يف مراكش للعلماء حض

 4«.كالشعراء األندلس

كلألمراء ادلرابطُت رلهودات جبارة يف تشجيع كتنشيط احلركة الثقافية كخَت دليل على ىذا أفَّ يوسف بن  
ثقافيا متميزا من اجلانب األديب كاللغوم،مبا تشمل  كانت لو بعض اإلسهامات لتكوف مراكش مركزا»تاشفُت 

عليو من علـو الدين كاللغة العربية كمنها أيضا أنو فتح أبواب ادلغرب أماـ حضارة األندلس ،فبعدما كحَّد 
ادلغرب تبذؿ محايتها لألندلس،كاألندلس تقدـ ثقافتها (البلدين ،كجعلهما كطنا كاحدا يتبادؿ ادلصاحل ،كادلنافع 

  5«.جعل مراكش حاضرة ادلغرب كمقصد العلماء األندلسيُت كمطمح أنظار ادلثقفُت )رب .للمغ

كما تنوعت العلـو فأزدىرت الدكلة ادلرابطية كبلغت من التنقيح مايزيدىا رفعة فاستقت من كل علم كمن        
 كل منهل ككانت الثقافة حبلها ادلتُت كغدت أعظم دكلة بلغت ذركهتا من النجاح 

                                                           
 .193ص،1686 ،2دار البيضاء،طال، يف ادلغرب،دار الثقافة اإلسالميةاحلضارة احلسن السائح،1
 .382صكلة ادلرابطُت،ادلرجع السابق،قياـ د،ودأمحد زلمينظر: حسن 2
 68،67ص،ادلرجع السابق،1العريب،ج األدبعبد اهلل كنوف ، النبوغ ادلغريب يف 3
 41، 40ص،1989،دار ادلعارؼ،القاىرة،ساإلمارات األندلالعريب عصر الدكؿ  األدبشوقي ضيف ،تاريخ 4
 .2010، 1ق، اذليئة العامة السورية للكتاب ، دمشق ، ط 670-484كاألديب يف عصر ادلرابطُت كادلوحدين فاتن كوكة، التصنيف اللغوم 5



 المدخل                                                                       ترجمة الشاعر وعصره

 

 
02 

 1«.د ازدىرت .... العلـو اللغوية كعلـو الدراسات اإلسالمية ككذلك الدراسات الفلسفيةكق»  

 ه(.664-111العصر الموحدي )الدولة الموحدية  1.1

كانتهى احلاؿ بالدكلة ادلرابطية كاحلديث عنها أماـ ظهور دكلة ادلوحدين ،اليت فرضت سلطتها ككاف على    
القاضي لزامان عليو طاعتها كمبا أف عياض مل يدـ فيها طويالن كذلك لن نسهب يف احلديث عنها حبكم أف جل 

 أكضاعها كظركفها مل يعايشها. 

زلمد »احلركة القوية قائد يرسي أسسها حريصنا على سقوط ادلرابطُت كىو كال عجب يف األمر أف تكوف ذلذه   
 2«.بن عبد اهلل بن تومرت من أىل سوس ينتمي إىل قبيلة ىرغة

"بدأ زلمد دعوتو آمران بادلعركؼ كناىينا عن ادلنكر يستميل كثَتان من القبائل إليو كألف ذلا عقيدة خاصة باللساف 
كعباىا تعبئة شاملة ضد دكلة ادلرابطُت كقد أطلق ابن تومرت على إتباعو ىوالء اسم  الرببرم كرهبا تربية إسالمية

 3ادلوحدين  تعريضا للمتونة يف أخذىم بالعدكؿ عن التأكيل كميلهم إىل التجسيم".

"كلكن ابن تومرت إىل جانب ىذه الصفات اخلالبة كاف يتسم بطائفة من الصفات ادلثَتة فقد كاف شديد  
انتهز فرصة اضطراب األحواؿ السياسية يف أكاخر العهد ادلرابطي 4التعصب صاـر النفس سفاكان لدماء".

 .  5ستبداد"إلستيالء أكابر ادلرابطُت كدعواىم إىل اال ،كاالختالؿ الشديد الذم مس بالدىم

فشن ىجومات على ادلرابطُت كمع أف األجل مل يسعفو ليكمل ما بدأه فقد ترؾ البنو كصية ضادلة حملو الدكلة 
كما أفَّ " أف األسس الفكرية كالعقدية حلركة ابن تومرت بعيدة عن اإلسالـ الصحيح ال ،  كطمسها من الوجود

 6الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ."تتفق مع منهج أىل السنة كاجلماعة  الذم كاف عليو 

 

 

                                                           
 .41ص،ادلرجع السابق ،إلماراتاألندلسالعريب عصر الدكال األدب،تاريخ شوقي ضيف1
 .136ص،2006 ،1ينظر : عبد الواحد ادلراكشي،ادلعجب يف تلخيص أخبار ادلغرب،ادلكتبة العصرية،بَتكت،ط2
 .12ص،1984،األردفعماف،، شفيق زلمد عبد الرمحن،شعر اجلهاد يف عصر ادلوحدين،مكتبة األقصى3
 .192ص،ادلرجع السابق،األندلسيف  اإلسالـدكلة زلمد عبد اهلل عناف،4
 .11صعصر ادلوحدين،ادلرجع السابق، يفمد عبد الرمحن،شعر اجلهادينظر: شفيق زل5
 .37ص،دار البيارؽ عماف ،5ة ادلوحدين،جسالمي دكلالتاريخ اإلد الصاليب،صفحات من علي زلم6
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 كبالفعل كانت هناية الدكلة ادللثمة على يدىم بعد معارؾ عديدة كختطيطات كاسعة     

 كمن ىذه االضاءات السابقة طللص إىل :

أف يوسف بن تاشفُت ُعرؼ بتعلقو بالفقهاء »للقاضي عياض مكانة ىامة يف العصر ادلرابطُت كما يؤكد ىذا 
م األرزاؽ من بيت ادلاؿ طواؿ أيامو كما ابنو كاف شديد التعظيم كاإلجالؿ ذلم يقرهبم لذلك أجرل عليه

 1«.كيكرمهم

كمع سقوط الدكلة ادلرابطية سرعاف ما تدنت مكانة عياض الذم دترد على ىذه السياسة الباطلة )سياسة 
 ادلوحدين (،كىذا ما جعل القائد ادلوحدم يعلن احلرب عليو ك يغربو عن كطنو . 

كانت مهمة ابن تومرت صعبة جدان، حيث أنو استهدؼ دكلة ُعرفت جبهادىا يف الصحراء الكربل كيف »
إسبانيا ككاف ذلا الفضل بعد اهلل يف توحيد ادلغرب األقصى مع األندلس كاستقر حكامها بالصالح كالعدؿ 

 2«.كاجلهاد كحب اخلَت لعمـو األمة

كلتامها قامت على أسس دينية كعلى يد فقيو كداعية متعصب »ف كادلتتبع يف أخبار كل من الدكلتُت يرل أ  
فكانت داعية الدكلة ادلرابطية الفقيو عبد اهلل بن ياسُت ككاف داعية الدكلة ادلوحدية ادلهدم زلمد بن تومرت 
كحتولت كلتامها إىل ملك سياسي على يد زعيم موىوب كقائد بارع فكاف زعيم الدكلة ادلرابطية .... يوسف بن 

 3«.تاشفُت ككاف قرينو عبد ادلؤمن زعيم ادلوحدين 

كمل يقتصر التشابو بينهما فقط من حيث اإلنتماء أك النشأة بل جتاكز إىل الدكر الذم لعبتو كل منهما يف صد 
ىي فوؽ ذلك دتثل معركة داخلية قومية تضطـر بُت فريقُت » العدكاف على بالد األندلس ، كالنزعة اليت بينهم 

 4«.ل الرببرية .... تصطبغ يف نفس الوقت بالصبغتُت الدينية كالقومية من القبائ

إذف كل ىاتو ادلواقف كاألحواؿ كاألكضاع خاصة احلساسة كفيلة ألف تنبت لنا شخصية فذة بذلت  
ة كدينية تتداكؿ بعده رمحة ككاف عياض مدين ذلا لتخط أناملو موسوعة أدبي،بوسعها للدفاع عن الوطنكل ما 

 .اهلل
                                                           

 . 143صرجع السابق،ادلندلس خالؿ عصر ادلرابطُت،يف التاريخ االجتماعي للمغرب كاألمباحث ابراىيم القادرم بوتشيش،1
 . 78ص،ادلرجع السابق ،5وحدين،جسالمي دكلة ادلد الصاليب،صفحات من التاريخ اإلعلي زلم2
 .26، صالسابق ع، ادلرجاألندلسيف  اإلسالـ ةدكل ،اهلل عنافزلمد عبد 3
 .57نفسو، ص ادلرجع4
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أعظم غاية من خلق اإلنسان ىي عبادة اهلل والتقرب إليو لنيل مغفرتو ورمحتو ولتحصيل ىذا  إن

َوابْ تَ ُغوا  ﴿فأمر عباده ادلؤمنُت بالتوسل و ابتغاء الوسيلة يف قولو تعاىل: للتقرب إليو، اادلقصود جعل اهلل أسباب

 .[35]سورة ادلائدة اآلية  ﴾ ِإلَْيِه اْلَوِسيَلةَ 

إىل أنو  باإلضافة ،مة إلجابة الدعوات وقضاء احلاجاتمن القربات ادله التوسللذلك جعل  افةباإلض

 ،لطلب ادلغفرة والتعبَت  عن ضعفهموحىت الشعراء نظموا قصائدىم  يف التوسل  ،متنفس ومالذ لكل البشر

أحد رجاالت ادلغرب الذي نظم شعره يف التوسل  القاضي عياضومن بُت الشعراء صلد  ،واالبتهال إىل اهلل

 .لعليو يف ىذا الفص ما سنتعرفوىذا  ع بو،عليو الصالة والسالم والتشف و ومدح وبالرسول  باهلل
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 تعريف التوسل: .1

 لقد تعددت وتنوعت تعريفات التوسل وجاءت كاآلٌب: 

 التعريف اللغوي: .1.1

يقال: َوَسَل فالن إىل  والدرجة والقربة، ادللك، عند الوسيلة: ادلنزلة»(:َوَسلَ جاء يف لسان العرب يف مادة )

 والواسل: الراغب إىل الّلو، كما قال لبيد:، ة، معناه: عمل عمال تقرب بو إليوالّلو وسيل

 أرى الناَس ال يَدُروَن ما َقدُر أمرِىمْ 

 

 ذي دين إىل الّلِو َواِسلُ  كل بل 

 .1«واحد وتوسل إليو بوسيلة أي تقرب إليو بعمل ،واجلمع الُوُسُل والَوَسائُل و الَتوسيُل و الَتوسُّلُ  

َل فالن إىل الّلو رب، َوسقأي رغب وت ،الَ َيسُل َوسْ  ،َل فالن إىل الّلو بالعملَوسَ » ويف ادلعجم الوسيط:

الوسيلة :ىي الوْصلة و ، ، والواسلة مؤنث الواسلُ لراغباالَواسُل: و ، َعمَل َعَماَل تقرب بو إليو :تعاىل مبعٌت

 2«والقرىب والدرجة ومجعها َوَسائُل َو ُوُسلُ 

واجلمع الَوسيُل والَوَسائُل  بو إىل الغَت، ما يتقربالوسيلة مبعٌت » ورد يف )سلتار الصحاح (للرازي: اكم

 .3«التوسُّل واحدو والّتوسيُل 

 

 

                                                           
 ،،مادة)َوَسَل(11ه،مج:3،1414ط ،لبنان ،لسان العرب،دار صادر، بَتوت ،ه(711،أبو الفضل مجال الدين زلمد بن مكرم )ت رابن منظو 1

 . 724،725ص ص
 .1032ص، ،مادة )َوَسَل( 2ج:، ،تركيا،إسطنبولللطباعة والنشر والتوزيع سالميةإلا ادلكتبة ادلعجم الوسيط،، مصطفى وآخرون إبراىيم2
 .455، مادة )َوَسَل( ص م1990، 4ط دار اذلدى،عُت ميلة،اجلزائر، ،ديب البغا ىمصطفتعليق: سلتار الصحاح،، الرازي، زلمد بن أيب بكر3
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ما  :ألصلاىي يف  ،اللهم آت زلمدا الوسيلة» حديث اآلذان:وقال ابن األثَت يف )النهاية(:يف 

 .1«من اهلل وىي منزلة يف اجلنة كما يف احلديث ، القربويتقرب بو وادلراد بو يف احلديث ىل الشيءإبو  يتوصل

 التعريف االصطالحي: .1.1

ذي حق  ويعطي كل تبُت أن لفظ ) الوسيلة(و)التوسُّل( فيو إمجال واشتباه جيب أن تعرف معانيو،

 ةىذا الذي قال شيخ إلسالم بن تيمية فلفظ االشًتاك يف األلفاظ ومعانيها، من ما وقعبسبب  حقو،

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّ َه َوابْ تَ ُغوا ِإلَْيِه :( مذكور يف القرآن الكرمي يف قولو تعاىلالوسيلة)

ُقِل ادُعوا الَّذيَن َزَعمُتم ِمن دونِِه َفال َيمِلكوَن َكشَف الضُّرِّ َعنُكم َوال  ويف قولو تعاىل:،[35]ادلائدة:اْلَوِسيَلةَ 

ُأول ِئَك الَّذيَن يَدعوَن يَبَتغوَن ِإلى رَبِِّهُم الَوسيَلَة َأي ُُّهم َأقَرُب َويَرجوَن َرحَمَتُه َوَيخافوَن  ﴾٦٥﴿ َتحوياًل 

 [57،56االسراء]﴾٦٥﴿ َعذابَُه ِإنَّ َعذاَب رَبَِّك كاَن َمحذورًا

إليو من الواجبات  ما يتقربوىي  ،ئكتو وأنبيائو أن يبتغواها إليواليت أمر اهلل أن تبتغي، إليو وأخرب مال فالوسيلة»

   .2«وادلستحبات

 

 

 

 

                                                           
ثري ،دار ابن اجلوزي ، بن علي بن عبد احلميد احلليب األ ،أشرف عليو: علي بن حسن واألثرالنهاية يف غريب احلديث ، الدين رلدابن االثَت،1

 .972ه، مادة )َوَسَل( ص 1،1421ادلملكة العربية السعودية الدمام ، ط
 1ملكة العربية السعودية ط،الرياض ،ادلارة العامة للطمعاإلددر األرناؤوط،قالتوسل والوسيلة ، حتقيق :عبد القاعدة جليلة يف ا، ابن تيمية2
 .83م،ص 1999،ه1420،
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ل(أما لفظ    عند ابن تيمية فَتاد بو ثالثة معان : )التوسُّ

 اإلديان إال بو. ال يتمفرض  ، فهذابطاعة الرسول صل اهلل عليو وسلم : التوسلاألول

 .بدعائو وشفاعتو، وىذا كان يف حياتو ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعتو : التوسلالثاني

 وىذا الذي مل تكن  قسام على اهلل بذاتو والسؤال بذاتو،سول صلى اهلل عليو وسلم مبعٌت اإلبالر  : التوسلالثالث

 .1الصحابة يفعلونو ال يف حياتو وال بعد شلاتو

، وبكل وأنبيائو ورسل باع، وإتّْ التقرب إىل اهلل تعاىل بطاعتو وعبادتو»:ووىناك تعريف آخر للتوسل وى

 .2«عمل حييو اهلل و برضاه

 3.تعاىلويف ادلفهوم العام للتوسل ىو اختاذ الشيء قربة إىل اهلل 

عمل أو قول ينتهي باإلنسان للقرب من  وكذلك ادلراد من التوسل،اختاذ الوسائل للقرب من اهلل تعاىل،فكل»

وسيلة وكان  ،لقول وسيلة من وسائل الوصول إىل اهلل تعاىل لذلك كان الدعاءااهلل تعاىل فذلك الفعل أو 

وىكذا الطواف والسعي من وسائل القرب  ،االستغفار وسيلة وكذلك العمل الصاحل ومطلق أعمال الرب واخلَت

 .4«اإلذلي

 

                                                           
 .85،قاعدة جليلة يف التَّوسل والوسيلة، ادلصدر السابق ،ص ابن تيميو1
 .20م،ص1979،ه1399، 3بَتوت، ط زلمد نسيب الرفاعي، التوصل إىل حقيقة التوسل ادلشروع وادلمنوع،دار لبنان،2

مي بنت أمحد بن زلمد حسن سكيك، شبهات ادلتوسلُت)عرض ونقذ(رسالة ادلاجستَت يف العقيدة، إشراف األستاذ: جابر بن زايد بن عيد  3
 .12م، ص 2014-ه1435السمَتي، اجلامعة االسالمية، كلية أموال الدين، 

، 22/04/2020م، تاريخ االطالع:28/08/2005يف  ،نشر اإلسالميةزلمد صنقور:فلسفة التوسل ودليل شرعيتو، مركز اذلدى للدراسات 4
 .http:/www.addthis.comسا،19:37

http://addthis.com/
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ت مبعٌت اختاذ سبب مشروع يقرب إىل اهلل ءاالصطالحي فجا االوسيلة يف معناى أما بالنسبة  للفظة

، لنيل ادلنزلة العالية عند وعبادة يراد ّٔا التوصل إىل رضوانو سبحانو ومبا شرعو على لسان رسولو الكرمي ،تعاىل

 آلخرة.اأو للحصول على مرغوب يف الدنيا و  ،ء احلاجات جبلب نفع أو دفع ضرأو لقضا ،اهلل

 ىل، فالوسيلة مبناىا ثالثة أمور:والتوسل إىل اهلل سبحانو ال يكون إال مبا شرعو تعا

 وىو اهلل سبحانو وتعاىل ذو الفضل والكرم  المتوسل إليه:1-

 العبد الضعيف الراغب يف حاجة لو أو ادلتوسل: الواسل2-

 .1الوسيلة ىو العمل الصاحل ادلتقرب بو إىل اهلل وىو :المتوسل به3-

أن التوسل جاء مبعٌت  وبالنظر يف التعريفُت اللغوي واالصطالحي يتضح لنا: ذكره، شلا سبقانطالقا 

التقرب إىل اهلل تعاىل باألعمال الصاحلة اليت حيبها ويرضاىا.واختاذ الوسيلة ادلناسبة اليت تقربو من اهلل وتوصلو إىل 

 مبتغاه.

 

 

 

 

 

                                                           
، 22/05/2020االطالع:  دار ابن خزدية ،ًب ،التوسل ادلشروع وادلمنوع، بن عبد احلميد األثري عبد اهلل 1

 .6،ص/http://www.ktibat.com،سا23:00

http://www.ktibat.com/
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 أهم المفاهيم المرتبطة بالتوسل:  .1

 ىناك عدة مفاىيم ترتبط بالتوسل:

 االستغاثة: .1.2

طلب :النصر واالستغاثة كاالستنصار: طلب:وىو إزالة الشدة ،  ثطلب الغو  »تعرف االستغاثة بأاها 

العبادة اليت ال كذلك ىي طلب الغوث من اهلل تعاىل من جلب خَت،أو دفع شر وىي نوع من أنواع ،العون

 .1«اهلل سبحانو وتعاىل إالتصح 

طلب من النيب عليو الصالة والسالم قبل أو بعد وفاتو أن يدعو اهلل »ويف تعريف آخر لالستغاثة:ىي 

الصالة والسالم االستسقاء يف حياتو وبعد  وفقد طلب الناس منو علي، اجة لصاحب احلاجةحلتعاىل يف تلبية 

 .2«شلاتو مع كون ادلطر بيد اهلل كما ىو معلوم

 الشفاعة: 1.1

 .3اخلَت من الغَت" ىي:"سؤال

َماَواِت َواأْلَْرِض ثُمَّ ﴿ وجاءت لفظة الشفاعة يف قولو تعاىل : َفاَعُة َجِميًعا لَُّه ُمْلُك السَّ ُقل لِّلَّ ِه الشَّ

 .[44]الزمر:﴾٤٤﴿ ِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ 

 

                                                           
 .23،24ادلرجع السابق،ص ص شبهات ادلتوسلُت )عرض ونقد(،  ،مي بنت أمحد بن زلمد حسٌت سكيك1
 .9م،ص1434،20013، 4م النووين بَتوت،طبأدلة االستغاثة ،دار اإلما إلغاثةا، القرشي اذلامشي احلسيٍت الشافعياف حسن بن علي السقَّ 2
 .353م، ص 1435،2014، 18 "رمحو اهلل" اجلامعة ، العدد العظم اإلمامسعيد:الشافعة ميزان الغيب، رللة كلية مسَت عمر 3
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مبعٌت الدعاء جاءت الشفاعة و ، 1«وتعرف أيضا بأاها التوسط وطلب الرمحة وادلغفرة من قبل العبد لربو»

من األدلة أن التوسل بفالن:  وثبت الشفاعة ىي دعاء وطلب وسؤال الغَت أي أاها مبعٌت التوسل،ف» والتوسل

أو التوسل بو يف حياتو ىو طلب الدعاء منو لتقضى حاجاتنا عند اهلل واالستشفاع بالنيب عليو الصالة والسالم 

 .2«ىو طلب الدعاء منو

 لتبرك:ا .2.1

كة يف القران والسنة ثبوت اخلَت ودوامو أو  والرب  ،بواسطتوطلب الربكة  بالشيءوالتربك  ،ىو طلب الربكة»

حصول اخلَت مبقاربة ذلك ذلك فمعٌت التربك ىو طلب  ، ومنكثرة اخلَت وزيادتو أو اجتماعهما معا

 ولقد جعل اهلل الربكة يف أمور عدة منها :.3«ومالبستو

 فقد جاء احلث على ذكر امسو تعاىل يف ابتداء األمور واالنتهاء منها،ومن  ذكر اسمه سبحانه وتعالى:

َماَء  ﴾٠١﴿ فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًابركاتو ما أخرب اهلل عنها يف سورة نوح:  يُ ْرِسِل السَّ

 [.11،10]نوح:اآلية ﴾٠٠﴿ َعَلْيُكم مِّْدرَارًا

 بركاتو أن حسناتو مضاعفة .: ومن ة القرانءقرا 

 من اخلَت الذي يعطيهم ومن بركاهتم أن يصيب من جالسهم  طالبهو  التبرك بمجالسة حلقات أهل العلم

 اهلل إياه.

 4يضع فيو يده الشريفة ءشي:بأفعالو وذاتو فمن بركاتو أن يبارك كل التبرك بالنبي 

                                                           
-ه1426، 1وت،لبنان ،طالشفاعة يف احلديث النبوي )دراسة وختريج(،دار الكتب العلمية ،بَت ، القادر مصطفى عبد الرزاق احملمديعبد 1

 .23م ص 2005
 .28ادلرجع السابق، ص شبهات ادلتوسلُت )عرض ونقد(،  حسٌت سكيك ،مي بنت أمحد بن زلمد 2
 .39ه ،ص1411 و وأحكامو مكتبة الرشيد، الرياض،التربك أنواع ،ن عبد الرمحان بن زلمد بن اجلديعناصر ب3
بآثار النيب عليو الصالة والسالم )دراسة عقدية( رللة دراسات إسالمية ، تصدر عن وكالة ادلطبوعات والبحث العلمي  فهد بن سعد ادلقرن،التربك4

 .19،20،21م، ص 2015،ه25،1432 العدد 
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 الرجاء: .3.1

زلبوب عنده، فالرجاء تعلق القلب مبطموع حيصل يف ادلستقبل مع  ما ىوالنتصار  ىو ارتياح القلب»

 النوافل واخلَتات ليو باجلد والطاعة وادلسارعة إىلفمن رجا أن يدرك النعيم احلسي،فع ،األخذ بالعمل احملصل لو

على طاعة  واإلقبالإحسان الظن باهلل تعاىل مع تقدمي العمل الصاحل  أيضا محقا وغرورا. وىو رجاؤه وإال كان

َفَمن كاَن يَرجو ِلقاَء رَبِِّه فَلَيعَمل َعَماًل صاِلًحا َوال ُيشِرك ،لقولو تعاىل : «1اهلل تعاىل والتقرب إليو بالنوافل

 [.110:اآلية الكهف]﴾٠٠١﴿ بِِعباَدِة رَبِِّه َأَحًدا

حسانو وعطائو إوفضلو والطمع يف  اهلل جبوداالستبشار  فهو»لذلك فالرجاء عبادة وحسن ظن باهلل 

القرب إليو  إليو: طلبفابتغاء الوسيلة  عظم العبادات،أالتوكل والرجاء عبادة قلبية من  مع بذل اجلهد وحسن

وعمل  إصالحوبالعبودية واحملبة، وكل مسلم حيتاج إىل الرجاء ألنو يدور بُت ذنب يرجو غفرانو وعيب يرجو 

 .2«صاحل يرجو قبولو 

 

 

 

 

 

                                                           
نية يف نابلس، سهاد حتسُت، إلياس دولة ، اخلوف والرجاء يف القران الكرمي، رسالة ماجستَت، إشراف استاذ: حسُت نقيب، جامعة النجاح الوط1

 . 8م، ص2017فلسطُت، كلية الدراسات العليا، قسم أصول الدين، 
 ، 27/05/2020، ًب االطالع: 01/01/2017صلالء جربوين، الرجاء عبادة قلبية، آفاق الشريعة، نشر يف: 2
 /https://www.alukah.net،15:16سا 

https://www.alukah.net/
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 الدعاء: .5.2

، فالعبد ضعيف وقت احلاجة والدعاء وسيلتو لتقرب إىل اهلل كما أن 1"إظهار العبد االفتقار إىل اهللىو "

الصا اهلل ن يكون خأوالدعاء جيب  "،العبادة كما جاء يف حديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم"الدعاء ىو 

 2"الدعاء اذا حتققت شروطو بدون واسطة بإجابةوحده وصرفو لغَته شرك والعياذ باهلل وقد تكفل تعاىل 

َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي وصلده يف قولو تعاىل  

 [.06اآلية  ]غافر:﴾٥١﴿ َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ 

 

 
  

                                                           
 .15ه ، ص1421(،2جوامع الدعاء، تقدمي :عبد اهلل بن عبد الرمحان اجلربين، سلسلة زاد ادلؤمن ) ،خالد بن عبد الرمحان اجلريسي 1
 .6،7، ص 1992-ه1413ادلوحدين يف حكم التوسل بادلخلوقُت ، جامع اإلسراء وادلعراج ، فإحتا ،ضياء الدين عبد اهلل الصاحل2
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 أنواع التوسل: .2

و وعجزه وتقصَته يف أداء واجباتو عر ندمافيو الشىو ذلك الشعر الديٍت الذي يصب  شعر التوسل 

ولقد جلأ ، يف ىذا الشعر التوسلي ادلضطربة، واخلوف من اهلل وعقابو فيصور حالتو النفسية والدنيويةالدينية 

، ضي عياضالقا، ومن بينهم شعري الديٍت  يف قصائدىم الشعريةكثَت من الشعراء إىل ىذا الغرض ال

و التوسل بالرسول صلى اهلل عليو  ،عو يف أغلب قصائده كالتوسل باهللنلمس التوسل جبميع أنواوالذي 

 وفيما يلي مناذج من شعره:، و ،والتوسل باألولياء والصاحلُتوسلم و التشفع ب
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 :التوسل باهلل تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا .1.2

يما ومحدا وتقديسًا يف ذاتو العليا، وامسائو دعائك إىل ربك دتجيدا لو وتعظيدي وىو أن تقدم بُت 

ليكون ىذا التقديس والتحميد وسيلة إليو سبحانو ليتقبل وجييب  ٫وصفاتو العلى ٍب تدعو مبا بدا لك  ٫احلسٌت

 .1دعاءك وتنال مطلوبك

الرحيم اللطيف اخلبَت أن  نااللهم إين أسألك بأنك أنت الرمح» وىو أيضا كقول ادلسلم يف دعائو:

 ن احلب من صفاتو تعاىل،فإ ،«بك حملمد صلى اهلل عليو و سلماللهم إين أسالك حب»يقول:  .أو« تعافيٍت

مبعٌت أدعو اهلل متوسلُت إليو ، [180اآلية ]األعراف:﴾فادعوه ّٔا مساء احلسٌتواهلل األ﴿وجاء يف قولو تعاىل 

 .2بأمسائو وصفاتو احلسٌت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .25،ص السابق رجعادلإىل حقيقة التوسل ادلشروع وادلمنوع،  التوصل،زلمد نسيب الرفاعي1
-ه1،1421التوسل أنواعو وأحكامو، حتقيق: زلمد عيد العباسي، مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع، الرياض، طزلمد ناصر الدين األلباين، 2

 .30،ص م2001
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 صلد الشاعر القاضي عياض يف شعره يتوسل إىل اهلل تعاىل متبتال ،معًتفا بذنوبو ،راجيا غفران ربو ومنو

 ث[.تفيقول :]آّ

 بِكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَذْنيبي  ْؤتُ يِككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك إِلَْيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَ 

 

 
  

 َريبّْ  َخطَايَكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِايَّ  فَكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِاْغِفرْ  

 

 
 

 بُِلطْكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككفٍ  َعلِكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيَّ  َوِاْمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِننَّ 

 

 

 قَكْلككككككككككككككككككككككككككككككيب  َصكككككككككككككككككككككككككككككدْعُ  بِككككككككككككككككككككككككككككككوِ  ُُتْكككككككككككككككككككككككككككككربُ  

 

 

بَككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتْ  فَكَقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدْ   ذنوبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا رَكَّ

 

 

ُهنَّ  َسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككوََّدتْ    َكتَكككككككككككككككككككككككككككككككككككككيبّْي  ِمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككنكْ

 

 

 َسككككككككككككككككككككككككككككككككككككِعيّْي تَكْقصككككككككككككككككككككككككككككككككككككَتُ  َوطَككككككككككككككككككككككككككككككككككككالَ 

 

 

 َونَكككككككككككككككككككككككككككككككككككَدبٍ  فَككككككككككككككككككككككككككككككككككككْرضٍ  ُككككككككككككككككككككككككككككككككككككلّْ  يف  

 

 

 فََأْحَسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككنَ  َأَسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككْأتُ  َوقَكككككككككككككككككككككككككككككككككككككدْ 

 

 

 يب  زُلِْسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككًنا تَكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُزلْ  فَكلَككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمْ  

 

 

 

 بَكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاوِ تَ  ِاْطلَكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبْ  َوِجْئكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتُ 

 

 

 

 َرْحكككككككككككككككككككككككككككككككيبّّ  بِالكككككككككككككككككككككككككككككككذَّْنبِ  َضكككككككككككككككككككككككككككككككاقَ  ِإَذا 

 

 

 تَككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْويبّّ  بَِفْضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككِلكَ  فَاُقْكبُككككككككككككككككككككككككككككككككككككلْ 

 

 

 َذنْكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيبّّ  يرمحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاك َوِاْغِفكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرْ  

 

 

 َعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككٍِتَّ  َواُْعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككفُ  ٍِت فَ اَوَعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 

 1َحَسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيبّّ  يَككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاَربّْ  أَنْكككككككككككككككككككككككككككككككككككككتَ  

.  

دعو و أن دين عليو آمال يف أن يغفر لو خطاياه ،إنو غفار الذنوب ، وي مذنبفهو يعًتف لربو بأنو  »

نو جاء إويقول  ،ذنوبا كثَتة سودت كتبو ارتكبيف قلبو من صدع، فقد  ما حدث حىت جيرب، بلطفو ادلعهود

ضارعا إىل ربو يطلب منو أن يقبل توبتو ، ويغفر ذنبو برمحاه، فهو أرحم الرامحُت ، ويسألو العافية والعفو عنو ، 

 .  « 2فإن ربو قابل التوب وغافر الذنب

 

 

 

                                                           
 .40، ص،ديوانال،القاضي عياض1
 
 .463،ص ادلرجع السابق )جلزائر،  ادلغرب األقصى،  موريتانيا، السودان( ،االمارات و دولالعصر ،ب العريبدتاريخ األ،شوقي ضيف2



دراسة موضوعية لفن  التوسل عند عياض الفصل األول                                           
 

 
28 

 :]السريع[، حيث يقول إليو وااللتجاءٍب مرة أخرى صلد الشاعر يواصل التوسل باهلل تعاىل 

 َسككككككككككككككككككككككككككيِّْدي يَككككككككككككككككككككككككككا يككككككككككككككككككككككككككااهلل يَككككككككككككككككككككككككككاَربّْ 

 

 
  

 ُمْسككككككككككككككككككككككككككككككككككَتًتٌ  اْلَغْيككككككككككككككككككككككككككككككككككبَ  ويككككككككككككككككككككككككككككككككككاعليم 

 

 
 

 ِفيَككككككككككككككككككككككككككككككا بُِلطْككككككككككككككككككككككككككككككفٍ  تُككككككككككككككككككككككككككككككَدارِِكٍتَّ  ملَْ  ِإنَّ 

 

 

 خَيَْسكككككككككككككككككككرُ  َمكككككككككككككككككككنْ  وياخيبكككككككككككككككككككة َخَسكككككككككككككككككككرِيّّ، 

 

 

 َكككككككككككككككككككككاِىِليّّ  أَثْكَقلَككككككككككككككككككككتْ  ُذنُككككككككككككككككككككوبُ  فَلِككككككككككككككككككككي

 

 

 يَكْغِفكككككككككككككككككككرُ  َمكككككككككككككككككككنْ  تَكْغِفكككككككككككككككككككُر، َتُككككككككككككككككككككنْ  ملَْ  ِإنَّ  

 

 

 اْلُمْبتَكلّْكككككككككككككككككككككيّْ  َدْعكككككككككككككككككككككَوةِ  ُمْسكككككككككككككككككككككَتِجيَبا يَكككككككككككككككككككككا

 

 

 جُيَككككككككككككككككككككككككككككككارِ  ِإنْ  اْلُمْضككككككككككككككككككككككككككككككَطرّْ  َوَدْعككككككككككككككككككككككككككككككَوةَ  

 

 

 َربَُّكككككككككككككككككككمْ  ِاْسككككككككككككككككككتَكْغَفُروا قَكلَّككككككككككككككككككتَ : فَأَنْككككككككككككككككككتَ 

 

 1َأَسكككككككككككككككككككككككككككككككككككتَكْغِفرُ  ِجْئتُككككككككككككككككككككككككككككككككككككَ  ِإنَّكككككككككككككككككككككككككككككككككككٍِت  

.  

 ،ل اهلل بأمسائو وصفاتو وذلك من خالل قولو : يا ربئافهو سي ،اهللات توسل والتجاء إىل ففي األبي

 .، رليب دعوة ادلبتلى ودعوة ادلضطر، وذلك لنيل مرغوبو ولتقضى حاجتوفر الذنباغ ،عليم الغيب
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 التوسل بالرسول صلى اهلل عليه وسلم : .1.2

القاضي  اء صلد الشعر  ومنبو وطلبوا شفاعة منو،  وتوسلوامدح الشعراء النيب الكرمي يف قصائدىم 

شغفا بالسَتة النبوية حبا عياض الذي كان من أوائل شعراء ادلغرب األقصى يف عصر ادلرابطُت 

فهو من ادلؤلفات ادلشهورة  خَت دليل على ذلك ،  "المصطفى الشفا بتعريف حقوق"وكتابو 

 التوسل بادلصطفى صلى اهلل عليو وسلم التشفيع كما صلد لو أشعارا يفلعياض واليت أسلفنا ذكرىا،  

 بو ومدحو.
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 حيث يقول متوسال بالرسول صلى اهلل عليو وسلم طامعا يف رمحة اهلل وفضلو :]حبر الطويل[ 

 اْلَفْضككككككاَل  أْسككككككتمطرَا اْلَكككككككفَّ  َمككككككَدْدتُ  إِلَْيكككككككَ 
  

 الطُّكككككككواَل  ْسكككككككتَكْعِطفُ اوَ  اْلبَكْلكككككككَوى كشكككككككفتسا وَ  

 

 
 

 اجككككككككككككككككابيت فَكَعَجككككككككككككككككلَ  ُمْضككككككككككككككككَطرِّا َدَعْوتُكككككككككككككككككَ 

 

 

 

 اذْلَكككككككككككْواَل  َوْصكككككككككككلُ  طَاَلَمكككككككككككا َككككككككككككِرَب، بِتَكْفكككككككككككرِيجٍ  

يككككككككككعِ  يف  ِاْعِتَمككككككككككاِديُّ  َعَلْيكككككككككككَ    َمَقاِصككككككككككِديّْ  مجَِ

 

 َواْلِفْعككككككككككاَل  َواْلَقككككككككككْولَ  اأْلَْمككككككككككرَ  َرفَكَعككككككككككتِ  َوإِلَْيكككككككككككَ  

 

 

 َوَسكككككككككككككَيِدي يكككككككككككككامرادي َمكككككككككككككاَلَِذيّّ، َواُنْكككككككككككككتُ 
 

 َواذْلَككككككككزاَِل  احْلَككككككككدُّ  َجككككككككٌَت  قَككككككككدْ  ُمِسككككككككيًئا، َفَسككككككككاَمحَ  

 

 

 النكَّككككككككككككَوى يافككككككككككككالق اأْلَْعَمككككككككككككاقِ  ِمككككككككككككنَ  نِككككككككككككَداءً 

 

 اأْلْعلَككككككككى ُىككككككككوَ  يَككككككككاِمنٌ  وَ  النَّْجككككككككَوى وياسككككككككامع 

 

 

كككككككككككي َعْفكككككككككككَوكَ  الطَّاَعكككككككككككاتِ  ِمكككككككككككنَ  يُكتَككككككككككككيّْمُ   يَكْرُتَِ

 

 الككككككككككذُّالَّ  وَ  َواْلَفْقككككككككككدَ  َواإْلفْككككككككككاَلََس، اْلَفْقككككككككككرَ  قككككككككككو 

كككككككككككْكَوى لَككككككككككككَ  إذَلِكككككككككككيّّ    تسكككككككككككربلوا بَِقكككككككككككْومِ  الشَّ

 

 
 

 الْكككككككككككككَوْياَل  بِكككككككككككككوِ  أََذاعُكككككككككككككو اْلبَكْلكككككككككككككَوى ِمكككككككككككككنَ  رَِداءً  
 
 

 

 سألتك يادلختار

 َتَضككككككككككككككككككرُِّعيّّ  فَكككككككككككككككككاُْرُحمْ  اهللِ  َرُسكككككككككككككككككولِ  جِبَكككككككككككككككككاهِ 

 

 واألصككككككككككككال كلهككككككككككككاالفرع مهككككككككككككومي َونَكْفككككككككككككسُ  

 لَِفكككككككككككككككككككاَقيِت  اْلَككككككككككككككككككككرميِ  بَكككككككككككككككككككابِ  ِإىَل  جلَّكككككككككككككككككككَأتْ  

 

 والمككككككككككككككوىل ِسككككككككككككككَواهُ  ُمغَككككككككككككككني  لَنَككككككككككككككا فَكلَككككككككككككككْيسَ  

 

 

 

َعةٍ  بِِاْفِتَقككككككككككككككككككككككارِ  َغرِيبَككككككككككككككككككككككا َكِئيبَككككككككككككككككككككككا  َوَضككككككككككككككككككككككيكْ

 

 َوالككككككككككنكََّفاَل  اْلَفككككككككككْرضُ  َأمْهَككككككككككلَ  َحِقككككككككككَتَا، َذلككككككككككياَل  

 

 

ُهمْ  فَككككككككككككككككككأَنْكَزلَ   صككككككككككككككككككواعقا مككككككككككككككككككنعالك َعلَككككككككككككككككككيكْ

 

لَككككككككى َأْخبَككككككككاَرُىمْ  ارمككككككككاألع ُمككككككككَدى ُتَصككككككككيكّْرُ    تُكتكْ

كككككككككككككدٌ  اْلُوُجكككككككككككككودِ  ُقطْكككككككككككككبِ  َعلَكككككككككككككى َوَصكككككككككككككلَ    زُلَمَّ

 

 واألىكككككال َوالصَّكككككْحبَ  الرَُّسكككككوُل، تَكعُكككككمُّ  َصكككككاَلَةً  
ُهْم َو َجككككككارُِىمْ      ُهم،ْ  َو ِاْرَض َعككككككنكْ  َوَسكككككككلََّمَعَليكْ

 

ْسكككككككككاَلمُ  َوَعكككككككككن َعنَكككككككككا   .1أْوىَل  بِكككككككككوِ  َمكككككككككاَُىمْ  اإْلِ

 

 

 
  افهو يتوسل ضارعا إىل الرسول الكرمي قائال: إليك مدت كفي أستمطر و أستنزل الفضل  طالب»

قد دعوتك مضطرا فأجب دعائي عاجال بتفريج  و البلوى مستعطفا الفضل الكرمي ، ويقول  يب منما نزلكشف 

، فسازلٍت: رسول اهلل مالذي ومقصديىول، وأنت ياسيدي يا ما منوكرب طادلا شقيت بو وبلغ يب ىوال 

النوى سامح مسيئا ، ويستغيث بربو قائال :أنو نداء من أعمق األعماق يف نفسي يافالق احلب عن النبات و 
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عن النخيل وسامع النجوى اخلفية يارب ألعلى إنٍت يتيم من الطاعات .والذنوب تثقل ظهري فارحم تضرعي 

جباه رسول اهلل وفرج مهومي وقد جلأت إىل بابك أيها الكرمي لفاقيت وانك وحدك ادلغٍت وليس لنا موىل سواك ، 

 .1«وآلوريب صل على قطب الوجود ومداره وسيده صالة تعم الرسل وصحبو 
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ويف زيارة لو إىل ادلقام النبوي الشريف جاءت ىذه القصيدة الطويلة يناجي ويتوسل ّٔذا ادلكان 

 ادلقدس فيقول :]السريع[

كككككككككككككككككيّْدُ  َىكككككككككككككككككَذا َعكككككككككككككككككُْتُ  يَكككككككككككككككككا  اأْلْكبَككككككككككككككككككرُ  السَّ

 

 َواْلِمْنبَككككككككككككككككككككككككككككككككككككرُ  الرَّْوَضكككككككككككككككككككككككككككككككككككةُ  َوَىكككككككككككككككككككككككككككككككككككِذهِ  
 اْلُمْصكككككككككككككككككككككككطََفى َحكككككككككككككككككككككككَرمِ  يف  َفَشكككككككككككككككككككككككاِىِديّّ  

 
كككككككككككككككككاِطعِ  نكَكككككككككككككككككوَّرَهُ  َمكككككككككككككككككنْ   َهكككككككككككككككككرُ  َمكككككككككككككككككا السَّ  يَكبكْ

 تَكْبِغيَكنَّكككككككككككككككككككككككككككككوُ  ماكنكككككككككككككككككككككككككككككت َذا يكككككككككككككككككككككككككككككاعُت، 
 

 دَتَطُّكككككككككككككككككككككككككككككككككرٌ  اَل  أِلَْجَفانِككككككككككككككككككككككككككككككككككَ  َفَمكككككككككككككككككككككككككككككككككا 
 َأمَحْككككككككككككككككككككككككككدٌ  آّتككككككككككككككككككككككككككيب َمَقككككككككككككككككككككككككككامِ  َىككككككككككككككككككككككككككَذا 

 
 تَكَنظُّككككككككككككككككككككككككككككككككككرُ  اَل  اأْلَْعككككككككككككككككككككككككككككككككككُُتَ  َفِمثْكلُككككككككككككككككككككككككككككككككككوُ  

 يَكْنَجلِكككككككككككككككككككككككككككككي  اَل  ِفيكككككككككككككككككككككككككككككوِ  فَكْهكككككككككككككككككككككككككككككمٍ  َوَأيَّ  
 

 جُيْككككككككككككككككككككككككككككككككككربُ  اَل  ِفيككككككككككككككككككككككككككككككككككوِ  َكْسككككككككككككككككككككككككككككككككككرٍ  َوَأيَّ  
 أَنكََّهككككككككككككككككككككككا لَككككككككككككككككككككككوْ  اأْلُفُككككككككككككككككككككككقِ  صُلُككككككككككككككككككككككومُ  َودَّتْ  

 
 تُكْزِىكككككككككككككككككككككككككرُ  بِكككككككككككككككككككككككككوِ  قَكَناِديكككككككككككككككككككككككككلُ  َكانَكككككككككككككككككككككككككتْ  

 ِلَوغُككككككككككككككككككَدتْ  ُمْهَجككككككككككككككككككيِت  أَُىنَككككككككككككككككككا َماَكككككككككككككككككككانِ  
 

 خَيْطُكككككككككككككككككككككككككرُ  ِلَمكككككككككككككككككككككككككنْ  ِفيكككككككككككككككككككككككككوِ  َمْوطُكككككككككككككككككككككككككوَءةَ  
 رَهُ قَككككككككككككككككككككككككككدْ  قككككككككككككككككككككككككككدمسَا َمَقككككككككككككككككككككككككككامِ  ُكككككككككككككككككككككككككككلَّ  

 
 ُمْسَتْصككككككككككككككككككككككككككككِغرٌ  احلَْْضككككككككككككككككككككككككككككرَةِ  َىككككككككككككككككككككككككككككِذهِ  يف  

 َوالنَّكككككككككككككككككككككككَدى َِّٔككككككككككككككككككككككا اْلَفْضككككككككككككككككككككككلُ  َُتَْمككككككككككككككككككككككعُ  
 
 

 .َواْلَمْتَجككككككككككككككككككككككككرَ  الّسككككككككككككككككككككككككوَددُ  وَ   َواجْلُككككككككككككككككككككككككودَ  
 

 

 ادلنتهككككككككككككككككككككككككككككي الزَّْعَفككككككككككككككككككككككككككككرَانَ  ثَكرَِاَىككككككككككككككككككككككككككككا ِإىَل 
 

 َواْلَعْنبَكككككككككككككككككككرَ  اْلَمْسكككككككككككككككككككَ  َشككككككككككككككككككَذِاَىا َوِمككككككككككككككككككنْ  
 اْلُمْنتَكَهككككككككى ِسككككككككْدرَةُ  َحَسككككككككَدتْكَها قَككككككككدْ  

 
كككككككككككككككككككككا   اأْلَنْككككككككككككككككككككككَوارَ  َواْلَفلَككككككككككككككككككككككُ  حكككككككككككككككككككككوتٍ  َلمَّ

 اْلُمْنَحكككككككككككككككككككككككككككككٌَت  وَ  اْلغَكككككككككككككككككككككككككككككرَّاءَ  َواْلَكْعبَكككككككككككككككككككككككككككككةَ  
 
 

 .1اْلَمْشكككككككككككككككككككككَعرَ  َواأْلَْسكككككككككككككككككككككَتاَر، َواحلََْجكككككككككككككككككككككَر، 

  

قام النبوي الشريف وحرم دي مدى سعادتو وىو يف ذلك ادلبي، فالشاعر األبيات هومن خالل ىذ

ك رب تتوق نفسو إليو و عينيو لرؤيتو ، ويت ما كانتن ىذا إريو ّٔذا ادلكان ادلقدس ويقول ظادلصطفى، فهو ديتع نا

 ار وادلشعر، فهذا ادلقام احملمود ىو جرب لكل كسرتالشريفة كالكعبة واحلجر واألسره بآثا
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وسل إىل اهلل تعاىل بالرسول بذكر صفاتو وطلب الشفاعة منو تييف نفس القصيدة كذلك صلد الشاعر و 

 : واليت يقول فيها ،ةيف قصيدة طويل

 ُأمَسّْكككككككككككككككككككككوِ  َقرِنَكككككككككككككككككككككتْ  ُربَّ  يَكككككككككككككككككككككا بَامِسُككككككككككككككككككككككَ 
 

 تَكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذَكُّرٍ  ِإذْ  يُككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذَكّْرُ  فَِانْككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَ  
 الْككككككككككككككككككككَوَرى ُكككككككككككككككككككككلَّ  اْلَعْليَككككككككككككككككككككاَء، َصككككككككككككككككككككفَّاتِوِ  

 
 حَيُْصككككككككككككككككرُ  اَل  َواْلُقطْكككككككككككككككرَ  َحْصكككككككككككككككرَِىا، َعكككككككككككككككنْ  

 ِامْسُكككككككككككككككككككككوُ  تَكَعكككككككككككككككككككككاىَل  اهلَل، ُخصّْكككككككككككككككككككككوِ  ِمكككككككككككككككككككككنْ  
 

 تككككككككككككككككككككككككومر مبَككككككككككككككككككككككككا فَُأَصككككككككككككككككككككككككدّْعُ : بَِقْولِككككككككككككككككككككككككوِ  
 َأصَلْكككككككككككككككككككككمٌ  َأْصكككككككككككككككككككككَحابَوُ  ُدًجكككككككككككككككككككككى، بِكككككككككككككككككككككُدرّْ  

 
 َأحِبُككككككككككككككككككككككككككككري  أمََنُلُّكككككككككككككككككككككككككككوُ  نَكككككككككككككككككككككككككككًدى، حِبُكككككككككككككككككككككككككككرّْ  

 َوِمكككككككككككككككككنْ  َعِظكككككككككككككككككيُم، َجكككككككككككككككككاهُ  لَكككككككككككككككككوُ  يَكككككككككككككككككاِمنٌ  
 

 َواْلَككككككككككككككككككككككككككْوثَرِ  احلَْْمكككككككككككككككككككككككككدِ  لِكككككككككككككككككككككككككَواءُ  لَكككككككككككككككككككككككككوُ  
 َويَككككككككككككككككككا َمَقاًمككككككككككككككككككا، اخْلَْلككككككككككككككككككقِ  أََرفْككككككككككككككككككعَ  يَككككككككككككككككككا 

 
 يَككككككككككككككككْأَمرُ  َوَمككككككككككككككككنْ  يُكْنِهككككككككككككككككى، َمككككككككككككككككنْ  َأَجككككككككككككككككلْ  

 َشكككككككككككككككككككككككككاِفًعا َويَككككككككككككككككككككككككا اهلِل، َرمْحَككككككككككككككككككككككككةِ  يَككككككككككككككككككككككككا 
 

ككككككككككككككككككككككككككككككرٌ  َحْشككككككككككككككككككككككككككككككرِِىمْ  يف  َوالنَّككككككككككككككككككككككككككككككاسَ    َخيكْ
 يامصكككككككككككككككككككككككككككككطفى ُحبَّككككككككككككككككككككككككككككككَ  َذخككككككككككككككككككككككككككككََتٌبَ  

 
 مايكككككككككككككككككككككككككككككككككككككذخر أْفَضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككلُ  فَِإنَّكككككككككككككككككككككككككككككككككككككوُ  

 اَل و  ُمِقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيمَ  َداءَ  فَباحلََْشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا 
 

 َأَخبَكككككككككككككككككككككككككرٌ  بِككككككككككككككككككككككككوِ  ِمككككككككككككككككككككككككنْ  ِإالَّ  َيْشككككككككككككككككككككككككِفيوِ  
ككككككككككككككككَزتْ  قَككككككككككككككككدْ    قَككككككككككككككككدَّْرٌب  ِطبّْككككككككككككككككوِ  َعككككككككككككككككنْ  َعجَّ

 
رُ  ِلَمككككككككككككككككككككنْ  َشككككككككككككككككككككْكَوُاي َرفَكَعككككككككككككككككككككتْ    يُكَقككككككككككككككككككككدّْ

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَلتْ  َوقَككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدْ    يف  اهللِ  ِإىَل  تَكَوسَّ
 

 يامنككككككككككككككككككككككككككككككككككذر بِكككككككككككككككككككككككككككككككككككَ  َداءٍ  ِشككككككككككككككككككككككككككككككككككَفاءَ  
 تشكككككككككككككككككككفعسم بِككككككككككككككككككككَ  فَكككككككككككككككككككاين  فَِاْشكككككككككككككككككككَفْع، 

 
 ُمْستَكْنِصككككككككككككككككككككرٌ  بِكككككككككككككككككككككَ  فَككككككككككككككككككككاين  َواُْنُصكككككككككككككككككككْر، 

 مسككككككككككككككككككككًتحم بِكككككككككككككككككككككَ  فَككككككككككككككككككككاين  َواُْرُحككككككككككككككككككككْم، 
 

 مسكككككككككككككككككككككتجرب بِكككككككككككككككككككككَ  فَكككككككككككككككككككككإينْ  َواُْجبُكككككككككككككككككككككْر، 
 
 

 الَّككككككككِذي اْلُمِسككككككككيءِ  اْلَعْبككككككككدِ  َعلَككككككككى َوِاْعِطككككككككفْ 
 

 َيْسككككككككككككككككككككككككككككككَتْمِطرُ  إلحسككككككككككككككككككككككككككككككانك تككككككككككككككككككككككككككككككىأَ  
 اْلعُكككككككككككككككاَل  يَككككككككككككككاَذا ُرمْحَكككككككككككككككِاكَ  نَككككككككككككككَدى يَكْرُجككككككككككككككو 

 
 

 تَكككككككككككككككككككككككككككككككككْذَعرُ  أَْىَوالِكككككككككككككككككككككككككككككككككوِ  َمْوقِكككككككككككككككككككككككككككككككككفِ  يف  
 
 

 تأميلكككككككككككككككككككككككككو ِفيككككككككككككككككككككككككككَ  خُتَيّْكككككككككككككككككككككككككبْ  فَكككككككككككككككككككككككككاَل 
 

ككككككككككككككككككككاِفعَ  ِفيككككككككككككككككككككوِ  فَأَنْككككككككككككككككككككتَ    1اأْلْكبَكككككككككككككككككككككرَ  الشَّ
  

القصيدة يصف فيها الشاعر الرسول صلي اهلل عليو و سلم معًتفا بذنوبو وضعفو وتقصَته ويرجو رمحة  هويف ىذ

، فيعرب عن حبو للرسول اهلل عليو و سلم ىو الشافع األكرب يوم القيامةفالرسول صلى ، لكرمياهلل وشفاعة نبيو ا

 الكرمي يف شعره من خالل مدحو والتوسل بو.
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وديدحو يف طلب الشفاعة منو ألنو يتوسل الشاعر بالرسول صلى اهلل عليو  ،و الطاىرةتويف حضرة ادلختار وروض

 ]البسيط[:فيقول شفيع اخلالئق

كككككككككككككككرَاكَ   اأْلَُمكككككككككككككككمِ  َسكككككككككككككككيّْدُ  َىكككككككككككككككَذا قَكْلكككككككككككككككيبُّ  َبشَّ
  

 احْلَككككككككككككككككَرمِ  يف  اْلُمْختَككككككككككككككككارِ  َحْضككككككككككككككككرَةِ  َوَىكككككككككككككككِذهِ  
 طَككككككككككككككككككككاِىرَةً  اْلغَككككككككككككككككككككرَّاءِ  الرَّْوَضككككككككككككككككككككةِ  َوَىككككككككككككككككككككِذهِ  

 
 مِ لَ َككككككككككككككككككككالعَ  اخلَْْضكككككككككككككككككككرَاءِ  اْلُقبَّكككككككككككككككككككةِ  َوَىكككككككككككككككككككِذهِ  

 َوَحَجَرتِككككككككككككوِ  اذْلَككككككككككككادّْيّْ  اْلُمْصككككككككككككطََفى َوِمْنبَكككككككككككككرَ  
 

 ُِّٔكككككككككككككككككككككمْ  َدائِكككككككككككككككككككككر لبقيكككككككككككككككككككككعاو  َوَصكككككككككككككككككككككِحَبُو، 
 تَكَعرُّفَكَهككككككا ُكْنككككككتُ  مهككككككوم َعككككككنْ  َوِغككككككبّّ  ُقطْككككككبٌ  

 
 َككككككككَرمٍ  ِمكككككككنْ  تَكْرُجكككككككوهُ  َمكككككككا ُككككككككلُّ  تَكنُكككككككلْ  َوِسكككككككلْ  

 بِيَككككككككككككككِديي  ُخككككككككككككككذْ  اهللَ  يَاَرُسككككككككككككككولَ  ياسككككككككككككككيدي 
 

 َيِضككككككككككمْ  ملَْ  اهللِ  َوَضككككككككككْيفَ  َضككككككككككْيٌف، فَاْلَعْبككككككككككدَ  
 بِيَككككككككككككككِديي  ُخككككككككككككككذْ  اهللَ  يَاَرُسككككككككككككككولَ  ياسككككككككككككككيدي 

 
 الكككككككككككككككنكَّْقمِ  ِمكككككككككككككككنَ  أَِمككككككككككككككنْ  لَِقاِصكككككككككككككككِدهِ  يَككككككككككككككاِمنٌ  

 َسككككككككككاَحِتوِ  َضككككككككككْيفِ  يَككككككككككاِمنَ  الرّْْسككككككككككلَ  ياسككككككككككيد 
 

 نَكَعككككككككككككككمْ  َويف  َخككككككككككككككَْتٍ  يف  اأْلَْمككككككككككككككنِ  يف  يَِبيكككككككككككككتُ  
 َوُمْنَتعِككككككككككككلٍ  َحككككككككككككافٍ  ِمككككككككككككنْ  اخْلَْلككككككككككككقَ  يككككككككككككاأكرم 

 
 ِشكككككككككككككككككَيمٍ  َويف  َذاتُ  يف  النَّكككككككككككككككككاسَ  ياأفضكككككككككككككككككل 

 َشكككككككككككَفاَعِتوِ  اِمنَ يَككككككككككك ،اأْلَنِْبيَكككككككككككاءِ  َأْشكككككككككككَرفَ  يَكككككككككككا 
 

 َواْلَعَدمِ  اْلوِْجَدانِ  يف  اخْلَْلقِ  َعَلى َعمَّتْ  
 َوَمْرمَحَكككككككككككككككككككككككةٍ  َعْفكككككككككككككككككككككككوٍ  ِإىَل  َفِقكككككككككككككككككككككككَتَ  ِإنَكككككككككككككككككككككككا
 

 اأْلَُمككككككككككمَ  ياسككككككككككيدي الرَّْضككككككككككى أْىككككككككككلُ  َوأَنْككككككككككتَ  
 ُمَكرََّمكككككككككككككةً  ِمْنككككككككككككككَ  أَْرُجكككككككككككككو أَتَكْيتُككككككككككككككَ  فَكَقكككككككككككككدْ  

 
 َأملَْ  ِمكككككككككككككنْ  اْلَقْلكككككككككككككبِ  يف  مبَكككككككككككككا أََدَرى َوأَنْكككككككككككككتَ  

ككككككْكَوى َعككككككنِ  يُكغَككككككٍتّْ  َواحْلَككككككالَ    َوقَككككككدْ  إِلَْيكككككككَ  الشَّ
 

 بَِفككككككككككككككمٍ  ِاْحِككككككككككككككوِ  ملَِ  َوِإنَّ  َحككككككككككككككاِ ّّ  َعرَّفَكككككككككككككْت، 
 فَكَلُكككككككككككمْ  قَكْلبَككككككككككوُ  َواُْجبُكككككككككككرْ  لَِعْبككككككككككِدَك، فَِاْشككككككككككَفعْ  

 
 1ُجككككككككْرمٍ  ِمكككككككنْ  نَككككككككالَ  شلَّكككككككا اْلَكْسككككككككرُ  بِكككككككوِ  أَْوَدى 

  
ذكر  ىو ينتقل إىل مدححضرة ادلختار يف احلرم وروضتو الطاىرة ، ٍب  القصيدة يذكر الشاعر يةابديف 
يرجو و  يتوسل بوٍب  ،شرف األنبياءأالرسل وأكرم اخللق وأفضل الناس و ،فهو سيد  وخصالو احلميدة صفاتو

 .شفاعتو ليجرب قلبو ويأخذ بيده إىل بر األمان
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 :توسل بالصحابة رضوان اهلل عليهم فيقوليوسلو بالنيب الكرمي وصفاتو صلده يف نفس القصيدة و إىل جانب تو 

كككككككككككدَ  يَكككككككككككا  ُعَمكككككككككككرٍ  َويَكككككككككككا ِبْككككككككككككرِ  أَبَكككككككككككا يَكككككككككككا َأمحَِ
 

 مضككككككككككككككككككمنه َغككككككككككككككككككَْتِ  أَمككككككككككككككككككانِ  يف  نُككككككككككككككككككزِيُلُكمْ  
 َحَجكككككككككككَرِتُكمْ  أَبْككككككككككككَوابِ  ِإىَل  َسكككككككككككَعْيتُ  قَكككككككككككدْ  وَ  

 
 اْلَقككككككَدمِ  َعلَككككككى اَلِسككككككعيا الككككككرَّْأسِ  َعلَككككككى َسككككككَعَيا 

 اْلِقكككككككككككَري َكَرًمكككككككككككا يَكْرُجكككككككككككو اْلُقكككككككككككَرى أِلُمّْ  أَتَكككككككككككى 
 

 َواْلَكككككككككَرمِ  اْلَفْضككككككككلِ  حَبَّككككككككارُ  ُىككككككككمْ  َسككككككككاَدةٍ  ِمككككككككنْ  
 فَكككككككككككككككرَحٍ  ِبَككككككككككككككمْ  إينْ  ِفيَهككككككككككككككا قَكبكَّلَكككككككككككككتْ  فَكككككككككككككِإنْ  

 
 اْلِقْسكككككككككككككككككككككككمِ  َوافِكككككككككككككككككككككككرِ  َوِاْغكككككككككككككككككككككككًتَايبّْ  ُزوَرٌب  يف  

 قَاِطبَكككككككككككككككةً  اأْلْرضِ  ُملُكككككككككككككككوكَ  َأَجكككككككككككككككلْ  يَكككككككككككككككاِمنٌ  
 
 

 اخْلَككككككككككَدمِ  َأْصككككككككككَغرِ  ِمككككككككككنْ  أْفَضككككككككككِلِهمْ  بَككككككككككابِ  يف  
 لَِقاِصككككككككككدُِكمْ  ِمككككككككككْنُكمْ  َنظَككككككككككرَةٌ  َعَسككككككككككى فَكَهككككككككككلْ  

 
يككككككككككعِ  َعككككككككككنْ  َِّٔككككككككككا يُكغَككككككككككٍتّْ    ُكلَُّهككككككككككمْ  اخْلَْلككككككككككقِ  مجَِ

كككككككككككككككككككككدٌ    ُِّٔكككككككككككككككككككككمْ  الَّكككككككككككككككككككككِذينَ  َوَصكككككككككككككككككككككِحيَباهُ  زُلَمَّ
 

 َوالنَّكككككككككككككككككَدمِ  اخلَْْسكككككككككككككككككرَانِ  َعكككككككككككككككككنِ  طبناوغبنكككككككككككككككككا 
 َعرَّفُككككككككككككككككككوا الْككككككككككككككككككَوَرى يف  بككككككككككككككككككثالث َثاَلثَككككككككككككككككككةَ  

 
َممِ  َواْلَوقَكككككككككككككككككاءِ  َواْلَفْضكككككككككككككككككلِ  بِكككككككككككككككككاْلَعْفوِ    لِلكككككككككككككككككذّْ

 يف  َعبَّكككككككككككككككَدكَ  يكككككككككككككككاموالي يَكككككككككككككككاَربّْ  يَكككككككككككككككاَربّْ  
 

ككككككككككي الرجككككككككككا بَكككككككككابَ    الككككككككككنكَّْقمِ  ِمككككككككككنَ  أَْمنًككككككككككا يَكْرُتَِ
 ُمِضكككككككككري  ِمكككككككككنْ  اْلُمْختَكككككككككارِ  َعلَكككككككككى الصَّكككككككككاَلَةُ  ٍُبَّ  

 
كككككككككرَ    َعَجكككككككككمٍ  َوَمكككككككككنْ  عُكككككككككْربٍ  ِمكككككككككنْ  اْلبَكرّْيَّكككككككككةِ  َخيكْ

ككككككككككككككككككككدَ    َعلَككككككككككككككككككككى ٍُبَّ  واآلل اْلُمْصككككككككككككككككككككطََفى زُلَمَّ
 

كككككككككككككككبَ  ماسكككككككككككككككرى َأْصكككككككككككككككَحابَوُ    1لِكككككككككككككككرُبُِعِهمْ  رَكَّ
  

 ]الكامل [ :وادلواعظ  يف شعر القاضي عياض، من ذلك قولووأيضا صلد موضوع احلكم 

 أَُمكككرّْئُ  قَككككْولُ  ِاْسكككَتَمعَ  اْلِعْلكككمِ  بَ ككككككككِ طَال اكككككككككككككككككككككككككككككيَ 
 

 الرَّاِغككككككككككككككككبِ  لِْلُمرِيككككككككككككككككدِ  النَِّصككككككككككككككككيَحةِ  زَلْكككككككككككككككك ِ  
 يَكْعككككككككككككككككككككككككككُدومُهَا اَل  َأْصككككككككككككككككككككككككككَلُْتِ  يف  اْلِعْلككككككككككككككككككككككككككمُ  

 
ِحككككككككككككككبَ  الطَّرِيككككككككككككككقِ  َعككككككككككككككنّْ  اْلُمِضككككككككككككككلُّ  ِإالَّ    الالَّ

 الَّكككككككككككككيِت  اآْلثَكككككككككككككارِ  َوِعْلكككككككككككككمُ  اْلِكتَكككككككككككككابِ  ِعْلكككككككككككككمُ  َقْد أُْسِنَدْت َعْن تَاِبٍع َعْن َصاِحبِ  
 
 

 َصككككككككاِحبِ  َعككككككككنْ  تَككككككككاِبعٍ  َعككككككككنْ  أُْسككككككككِنَدتْ  قَككككككككدْ  
 
 َقْد أُْسِنَدْت َعْن تَاِبٍع َعْن َصاِحبِ  

ُهمْ  اأْلثْكبَككككككككاتُ  َِّٔكككككككككا َجككككككككاَءتْ   َوِاْعتَكنَكككككككككتْ  َعكككككككككنكْ
 

 2َغرَائِككككككككككككككككككككككككبٌ  وَ  َمرَاِسككككككككككككككككككككككككلٍ  وَ  مبََسككككككككككككككككككككككككانِدٍ  
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 لتوسل باألولياء والصالحين:ا .2.2

حبقوق اهلل تعاىل وعباده، وادلستقيمة  الصاحلون ىم ادلؤمنون، أصحاب األعمال الصاحلة القائمون»
أحواذلم. وقد يسمى الصاحلون باألولياء، ألن أولياء اهلل ىم الذين آمنوا بو ووالوه فأحبوا ما حيب، وأبغضوا ما 

 1« .يبغ ، ورضوا مبا يرضى، وسخطوا مبا يسخط وأمروا مبا يأمر، واهو عما اهى

 :ث ّٔم فيقول يف ىذه االبياتوصلد عياض بتوسل باألولياء والصاحلُت ويستغي

 َمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرِي ِ  إينْ  اهللِ  أَْولِيَككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاءُ 
  

َواءُ    لككككككككككككككككككككككككككككككككديكم والشككككككككككككككككككككككككككككككككفاء َوالككككككككككككككككككككككككككككككككدَّ
 ِعاَلَِجككككككككككككككككككيي  يف  بَِفْضككككككككككككككككككِلُكمْ  ِ   فَككككككككككككككككككاُْنظُُروا 

 
 َأَشكككككككككككككككككككاءَ  َمكككككككككككككككككككا بَِفْضكككككككككككككككككككِلُكمْ  َوِاْمَنُحكككككككككككككككككككوين  

 َسكككككككككككككككِقيمِ  ِمكككككككككككككككنْ  محكككككككككككككككاكمو يف  أََرى َككككككككككككككككمْ  
 

ككككككككككككككككككككَقاءُ  وَ  بِككككككككككككككككككككوِ  ُسككككككككككككككككككككْقمٌ  َعْنككككككككككككككككككككوُ  زَالَ    الشَّ
َواءِ  َعلَككككككككككككككى أََغثْككككككككككككككُتم َكككككككككككككككمْ    َمرِيَضككككككككككككككا الككككككككككككككدَّ

 
 

 النّْكككككككككككككككككككككَداءُ  َكَفكككككككككككككككككككككاهُ  َوقَكككككككككككككككككككككدْ  فِكككككككككككككككككككككرَاشٍ  يف  
 َككككككككككككككككككككككككرميٍ  اإْللَكككككككككككككككككككككككوُ  وَ  اْلبَكككككككككككككككككككككككابُ  أَنْككككككككككككككككككككككككُتمِ  

 
 .2اذْلَنَككككككككككككككاءُ  وَ  اْلُمككككككككككككككٌَت  لَككككككككككككككوُ  أَتَككككككككككككككاُكمْ  َمكككككككككككككنْ  
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 خالصة الفصل:

وصفوة القول أن التوسل عبادة قلبيو، يعٍت ّٔا التقرب إىل اهلل مبا يرضاه من األفعال واألقوال بغية 
 .حتقيق مرغوب يف الدنيا أو اآلخرة

هناك :التوسل باهلل بأمسائو احلسٌت وصفاتو العلى، وىناك التوسل بالرسول فالتوسل  تتعدد أنواع و
والصاحلُت، وقد أصبح التوسل غرضا شعريا ودينيا نظم فيو العديد من صلى اهلل عليو وسلم والتوسل باألولياء 
عن ضعفو وتقصَته ومعًتفا بذنوبو مظهرا  معربةجاءت قصائده توسليو  إذالشعراء ومن بينهم القاضي عياض 

 .غفران ربو  طالباالة الندم والعجز واالنكسار ح



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 الثانيالفصل 

 شعر القاضي عياض فنية في دراسة 
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 اللــــــــغــــة: .1

استطاعت اللغة أف تكتسي أعلية كبرية يف الساحة األدبية ،دلا ربملو من غاية تواصلية ػلتاجها اإلنساف ،يف   
كجودان بأفكارىا كمعانيها كحقائق نفوسها ،ىي صورة كجود األمة »عالقاتو أك يف صناعتو الفنية، كدبا أف اللغة 

 1.«فهي قومية الفكر تتحد هبا األمة ،متميزان قائمان خبصائصو

، لى عدد معني من العوامل اجلماليةكل لغة ىي يف ذاهتا فن مجعي يف التعبري ، كتنطوم ع»كشلا الشك فيو أف 
 2.«كالصوتية كاإليقاعية ، كالرمزية ، كالصرفية 

كدبا أننا بصدد دراسة شعر القاضي عياض كاالىتماـ بلغة الشعر باعتبار أف الشعر ىو احملرؾ األساسي ،   
كالذم لو الفضل يف توليد العديد من الدالالت اليت يتحكم هبا الشاعر. كىذا ما أفصح  كالعني النضاحة ذلا،

خاصة بشيء من  ينبغي ذلا أف تصل إذل معافو لغة فنية  »عنو إبراىيم  السامرائي يف حديثو عن لغة الشعر أهنا
استطاعت .... التعبري بقدرة فائقة  »كبالتأمل يف كظيفتها غلد أهنا 3.«الرمز أك اإلؽلاء أك اإلشارة أك اللمحة

عما يف العقل كالقلب كدبا يف الطبيعة من أفكار كعواطف خالؿ العصور ادلتعددة دكف أف تستنفذ قوهتا أك أف 
 4.«أك قصوريصيبها إعياء 

 كما نلتمسو من خالؿ قراءتنا ألشعار القاضي من الوىلة األكذل، صلد أهنا لغة سهلة سيبكىتٍ  فأيٍحًكمٍت،  
األلفاظ كالتصوير كىنا يكوف قد أدل  اختيارأجاد صياغتها ،تعانقت ألفاظها مع حالتو النفسية ، برع يف 

ري، كاإلقناع ،إضافةن إذل الصبغة اجلمالية اليت اكتستها ألفاظها كظيفة اللغة احلقيقية ، أال كىي التعبري ككذا التأث
 كمعانيها . 

  

 

 

                                                           
 . 28صبريكت، اسيد ،ادلكتبة العصرية،3كحي القلم،ج، مصطفى صادؽ الرافعي1
 . 18ص،2006اجلزائر،،جامعة مستغازل ،06العدد  حوليات الرتاث،، عالقة اللغة باألدب خدغلة بصاحل،2
 . 3ص،عماف،دار الفكر، لغة الشعريف ، مرائياإبراىيم الس3
 .07ص، 1،1983،دمشق،طردار الفك اللغوية عند عبد القاىر اجلرجاين، ساتانظرية النظم كقيمتها العلمية يف الدر  كليد زلمد مراد،4
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 ال ػلسين ًشعره ؟ ف، فكيكسلم كمن ادلعلـو أف نظمو كلو يف سيد اخللق زلمد صلَّى اهلل عليو

ا يكوف يف مدح النيب كالبوح حببو كالشوؽ  فكانت ألفاظو تناسب  لو.فإفَّ أجل ما يصرؼ الشاعر كقتو إظلَّ
 موضوعاتو ادلطركحة. 

كادلعىن ىو الفكرة اجملردة اليت تفي  فاللفظ ىو الصياغة الشكلية كاذليكل الرتكييب يف العمل األديب،»
 1«.بالغرض

 كالشاعر قد أحسن استخداـ األلفاظ كتركيبها ،بكل دقة كخري دليل على ىذا مقطوعتو اآلتية :

ػػػػػػػػػػلى عػػػػػػػػػػ   غػػػػػػػػػػرٍي مكػػػػػػػػػػرًتثو     يػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػٍن ربمَّ
  

ػػػػػػػػػػػػػػػقم أٍكصىػػػػػػػػػػػػػػػػي يب    لًكنَّػػػػػػػػػػػػػػػوي للضَّػػػػػػػػػػػػػػػىنى كالسَّ
ـى القلػػػػػػػػػػػػػػػػػب ذاىحػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ  ا  تػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍكتىً  ميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػتهى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىل كتبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريحو كأٍكصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً    أخى

ػػػػػػنًح الػػػػػػديجىى سػػػػػػهران      أراقػػػػػػبي الػػػػػػنىامى يف جي
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنًَّ  راًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍام أٍكصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايب  
كي   ػػػػػػػػػدتي لذيػػػػػػػػػذى النَّػػػػػػػػػـو بعػػػػػػػػػد ى ػػػػػػػػػوكمػػػػػػػػػا كجى  مي

 
ٍنظػػػػػػلو يف الطيعػػػػػػم أٍكصىػػػػػػابً    2".إالَّ جػػػػػػىن حى

  
.تيربز براعتو يف التحكم يف األلفاظ كادلعاين  * أكصايب، أكصاب( ،أكصاب،أكصى يب)كتوظيفو ذلاتو الكلمات

حيث تشابو ىاتو العبارات اليع  أهنا أدت نفس ادلعىن ، بل كل لفظة منها ربمل داللة معينة . كىنا الشاعر 
تالعب باللفظة كمعناىا كالقارئ من خالؿ قراءتو السريعة ، يتهيأ لو أف ىاتو القصيدة ماىي إال تكرار لبعض 

دثي يف النفس أثران كاضحان ، الكلمات ، ك ما ال ؼلفي علينا أف األلفاظ اليت إختارىا الشاعر ألفاظ قوية ربه
 فحرؼ الصاد لو صدل ينتبو إليو كل قارئ أك سامع .  

 3«.الدقة يف تركيب اللغة دليل على دقة ادللكات يف أىلها :» كىذا غلعلنا نؤكد قوؿ الرافعي أف 

 

 
                                                           

  .42لبناف،ص،النقد العريب،دار ادلؤرخ العريب،بريكت ة، نظريزلمد حسني1
 .42ص،الديواف،القاضي عياض2
أكصى يب:من الوصية، أكصاب: مجع كصب كىو ادلرض كالوجع الدائم كضلوؿ اجلسم، صايب:صابئ كاحد من الصابئة أك الصائبني كىي طائفة  *

،  الصاب الصرب كىو م  .42. الديواف، ص ردينية تعبد الناـو
 .28،ادلرجع السابق،ص3مصطفى صادؽ الرافعي،كحي القلم،ج3
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 كما اعتمد الشاعر على األلفاظ السهلة اليت صاحبت كل مقطوعاتو كمثاؿ ذلك : 

 تىقاعىػػػػػػػػػٍد عػػػػػػػػػن األسػػػػػػػػػفاًر إف كٍنػػػػػػػػػتى طالًبػػػػػػػػػان 
  

 صلىػػػػػػػػػػػػػاةن ففػػػػػػػػػػػػػي األٍسػػػػػػػػػػػػػفاًر سػػػػػػػػػػػػػبعي عوائػػػػػػػػػػػػػقً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽي إخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافو كفٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي أحبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   تشُّ

 
 كأعظىميهػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػاح سػػػػػػػػػػكىنى الفنػػػػػػػػػػادؽً  

 ككثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةي أػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشو كقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤنس 
 

 كًخيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽو كتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيري أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿو  
كسػػػػػػػػبي معيشػػػػػػػػةو   ػػػػػػػػفار ً  فػػػػػػػػإٍف قيػػػػػػػػلى يف األسى

 
ك دابو كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبًة كامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً    كعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم و

ـى عٍصػػػػػػػػػػػريهي    فقػػػػػػػػػػػٍل : كػػػػػػػػػػػاف ذىا دىػػػػػػػػػػػران تقػػػػػػػػػػػادى
 

 كأعقىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدي ادلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايقً  
كمػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػدا      فهػػػػػػػػػػػػػػذا مقػػػػػػػػػػػػػػارل كالسػػػػػػػػػػػػػػالـ ي

 
احلقػػػػػائًق "   1كجػػػػػر ٍب فقػػػػػي التاريػػػػػب علػػػػػم ي

  
فلفظة كل من )األسفار ػػ طالبا ػػ معيشة ػػ علم ػػ  داب (كلمات كاضحة سهلة خالية من  التعقيد ، كمعناىا   

خاؿ من الغموض ،يفهمها العامة دكف االستعانة بقاموس ، كال ربمل أم رمز أما عن اجلانب ادلوضوعي 
ىي إال مر ة تعكس حياتو، ككل  صلد أف كل موضوعاتو كأشعاره اليت نظمها ما الذم تطرؽ إليو الشاعر،

مواقفو كتقلباتو ،اليت عايشها من أدل كفرح ،من غضب ،ككل انفعاالتو أعادىا بصبغة أدبية ، كبأفكار مرتبة ، 
 كمعاين منظمة . 

 يقوؿ يف ذبربتو : 

 أقيٍمرًيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي األٍدكاًح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلًل طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًًحي               
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىنو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنػٍَّوًح أٍك بغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شى  أخى
 فقػػػػػػػػػػػػػػػػد أرقتػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػػػػديلك رنػػػػػػػػػػػػػػػػة   

 
ػػػػػػػػػػػي   مػػػػػػػػػػػن بٍرًحػػػػػػػػػػػي كًمػػػػػػػػػػػٍن بيرحػػػػػػػػػػػائً "   2هتي

ـي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإينَّ    لعلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى مٍثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
1 

 " قػػػػػػػػػػد بليػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػداًء.   *غريػػػػػػػػػػبه "بػػػػػػػػػػدامو  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحُّ ادلًيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًه بأرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها   ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذك ريين سى

 
 3دموعػػػػػػػػػػان أيريقػػػػػػػػػػٍت يػىػػػػػػػػػػٍوـى بًٍنػػػػػػػػػػتى كرائًػػػػػػػػػػي" 

  

                                                           
 .75،صالقاضي عياض،الديواف1
 .39ادلصدر نفسو،ص2

يف قرية ببادية تادلة ،غيرٍّبى عنها معاقبان يف عهد ادلوحدين .ينظر: احلسني زلمد بن شواظ، القاضي عياض عادل ادلغرب كإماـ أىل احلديث دام:*
 .161كقتها.ادلصدر السابق ،ص

 .39،صلديوافا القاضي عياض،ينظر :3
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فمركر احلماـ   حني غرب عن سبتة، ،خالنو كأصحابوفهو ىنا يفضح عن أدلو أدلَّ بو ذبرع الشوؽ لفراؽ  
ظنان منو أهنا ربمل نفس  أقيٍمرية( قد أحدث يف نفسو الشان، فنراه ؼلاطبها كيشتكي إليها مرارة التغرب،)

كيستأنس هبا كتشهد  احلية كالصامتة.معاناتو كما ينتقل يف بيت األخري من نفس القصيدة يستحضر الطبيعة 
كحسن التصوير يف ىذا البيت ليصف الشوؽ الغالب يـو  فاجتمع كل من الرباعة، ىي كذلك عن حيرقة قلبو،

 الفراؽ. 

ًة احلنني:   كيتادد األدل يف مقطوعة أخرل يصف فيو حالو الذم  ؿ إليو من ًشدَّ

ػػػػػػػػػػػػػدَّ اررًبػػػػػػػػػػػػػارل كغػػػػػػػػػػػػػرَّدىٍت               أقيػػػػػػػػػػػػػوؿ كىقىػػػػػػػػػػػػػٍد جى
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً  كزيمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت للًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًؽ ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيب    حي
ثٍػػػػػػرًة الػػػػػػدَّمًع ميٍقلػػػػػػيًت      كقػػػػػػٍد غمصػػػػػػٍت ًمػػػػػػنء كى

 
 كصػػػػػػػػػػػػارىٍت ىػػػػػػػػػػػػواءي مػػػػػػػػػػػػٍن فػػػػػػػػػػػػؤاًدم تػػػػػػػػػػػػرائيب  

 
 

 كدلٍ تٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى إالَّ كقٍػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه يٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىحثُّها    
 

بىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب    كداًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ل ٍحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب ال للحى
 
 

 رىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهلل جريانػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بقيرطبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى 
 

ػػػػػػػػػػػواًكًب"كسػػػػػػػػػػػقى    1ريبىاىػػػػػػػػػػػا بالًعهػػػػػػػػػػػاىًد السَّ
 
 
 

 
دعى اهلل أف يرعى إخوانو حبفظو  ،بل جعل الدعاء ىو ادلالذ الوحيدكىنا دل ػلاكي شاران كال حاران ،    

 فالربغم من البعد احملتم كإف حالت بينهم ادلسافات ، بقي قلبو يف ديارىم يىٍسكن . 

 ،قى لو ما ؼلدمو من كلمات متاانسةككل ىاتو النكسات اليت مر هبا صراع داخلي، أعاد صياغتو كانت     
 رقيقة ، بكل صدؽ . 

من نقل حقائق الدنيا نقالن صحيحان إذل الكتابة أك الشعر ىو انتزاعها » ، ما ىو إالالتاربة الفنية كصدؽ     
ب يكوف أكىف كأدؽ كأمجل........كتلك ىي الصناعة الفنية يف أسلوب كإظهارىا للحياة يف أسلو  احلياة

 2«.الكاملة 

. كقد رصَّع لو، يف مدحو عليو كسلم كصدؽ زلبتو كما نلحظ صدقو يف إظهار شوقو للرسوؿ صلَّى اهلل     
قصيدتو ادلدحية بأمساء سور القر ف مرتبة اذل  خره، ككاف القر ف ىو الشاىد األعظم على حبو خلري الربيَّة .كىنا 

 يقوؿ عياض : االختيارإختار أشرؼ الكلمات كأنصع ادلعاين تناسب مقامو كقد أصاب  

                                                           

 .41القاضي عياض، الديواف، ص1

 . 09ص، بريكت، سيدا،، ادلكتبة العصرية 1الرافعي، كحي القلم،جمصطفى صادؽ 2
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 يف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  فارًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو للقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ مٍعتىبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىه                   
  

ػػػػػػػػػػػػقَّ ا   لثَّنػػػػػػػػػػػػاءي علػػػػػػػػػػػػى ادلبعػػػػػػػػػػػػوًث بػػػػػػػػػػػػالبقرىهٍ حي
 يف  ؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػرافى قًػػػػػػػػػػػػػػػػٍدمان شػػػػػػػػػػػػػػػػاعى مىٍبعثيػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 
بػىػػػػػػػػػػػػػرىهٍ    رجػػػػػػػػػػػػػاذلم كالنسػػػػػػػػػػػػػاء استوضػػػػػػػػػػػػػحوا خى

 قىػػػػػػػػػػػٍد مىػػػػػػػػػػػدَّ للنَّػػػػػػػػػػػاًس مػػػػػػػػػػػن نػيٍعمػػػػػػػػػػػاهي مائًػػػػػػػػػػػدىةن  
 

 عمػػػػػػػت فليسػػػػػػػت علػػػػػػػػى األنعػػػػػػػاـ ميٍقتىصىػػػػػػػػرهٍ  
ػػػػػػػػػػػػػاءي هًبػػػػػػػػػػػػػا    أٍعػػػػػػػػػػػػػراؼي ر ٍػػػػػػػػػػػػػاهي ماحػػػػػػػػػػػػػل الرَّجى

 
 1مبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرىٍه"إالَّ كأنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي ذاؾ اجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًد  

  
فًممَّ الشك فيو أف ادلسحة كالثقافة الدينية كانت حاضرة يف ثنايا مقطوعاتو ،  اعتمدىاأما عن ادلصادر اليت 

 كالقر ف ىو ادلنهل الذم استمد منو عياض مورده.يقوؿ الشاعر : 

 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريب َّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
  

 ؼليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس كاجلًنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأليوي ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن تٍقتًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارؼ توصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي باجلى

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للخالئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًق عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًه 
 

 2سػػػػػػػػػػػػػول فضػػػػػػػػػػػػػًل رٍ ػػػػػػػػػػػػػاهي مػػػػػػػػػػػػػن جينَّػػػػػػػػػػػػػة" 
  

ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس  َمِلِك }فها ىنا يعتصم برب الناس كيستاري بو ،كىذه ادلقطوعة مصداقان لقولًو تعىاذلى   
 .3{"اْلَخنَّاِس  الَِّذي يـَُوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس  ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاسِ النَّاِس  ِإَلِو النَّاِس ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس 

كينتقل بنا إذل قصيدة أخرل لينهل من القر ف يف حضرة احملبوب صلَّى اهلل عليو كسلم يقوؿ الشاعر يف ىذا   
 الصدد :

العىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى ، كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورل                    صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاتيو ي
  

 كالقىطٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػري الػليٍصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًىىا 
 
 
 

 مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن خصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل ، تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل امسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   
 

 "  4بقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو :فأٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىعي دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؤمري
  

 5«.فَاْصدَْع ِبَما تـُْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن » كىذا اقتبسو من كالـ اهلل تعاذل يف سورة احلار: 

 

                                                           

 .56ص، الديوافالقاضي عياض، 1
 .45صادلصدر نفسو،  2

 . 6-1اآلية سورة الناس، 3
 .51القاضي عياض، الديواف، ص4
 .94اآلية سورة احلار، 5
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 كذلك يقوؿ الشاعر عياض :

 خلػػػالًقػػػػػػػػػػػػًوً ىػػػػػػػػػػذا احلبيػػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػػذم أٍسػػػػػػػػػػػرل 
  

 "  1لػػػػػػػػػػيالن كقػػػػػػػػػػد ضيػػػػػػػػػػرًبىٍت باللٍَّيػػػػػػػػػػًل أستػػػػػػػػػػػػػػاري
  

ْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي سُ »إشارة إذل قوؿ اهلل تعاذل 
 2«. السَِّميُع اْلَبِصيرُ  بَارَْكَنا َحْوَلُو لُِنرِيَُو ِمْن آيَاتَِنا ِإنَُّو ُىوَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .54ص، الديوافالقاضي عياض، 1
 .1سورة اإلسراء، اآلية2



ية في شعر القاضي عياضالفصل الثاني                                                           دراسة فن  
 

 
45 

 . اْلسلـــــوب: .2

تعددت األساليب كتنوعت الطرؽ يف الكتابة من شاعر إذل  خر ، كغدا األسلوب كسيلة للتمييز بني الكتَّاب  
سواء يف شعرىم أك نثرىم ،كقد اختلفت مفاىيم األسلوب كتداخلت اجتهادات العلماء ،فمنهم من عرَّفوي 

كظيفة أال كىي اإلثارة كالتأثر كلفت  يف ادلفهـو اتفقوا على أف لو االختالؼبالنظم كاآلخر بالسلوؾ ، كرغم 
 االنتباه .

...أك ىو طابع ألفاظو.ىو الطريقة الكالمية اليت يسلكها ادلتكلم يف تأليف كالمو كاختيار »إذف فاألسلوب  
 .1«ـ أك فنو الذم انفرد بو ادلتكلمالكال

ؿ األسلوب كركعة البياف . كبناءنا على ىذا  يرل الدكتور زلمد مرتاض  أف القاضي قد عرؼ"باعتنائو جبما
فكاف يؤثر الزخرؼ بكل ألوانو ،كيفضل األسلوب ادلساوع على ادلرسل ،كما كاف من أنصار الصنعة .لكن 

قواعد ال تتالئم مع اآلخركف ،من  ابتدعوىذا ال يع  كلعو بالتكلف ادلقيت كاآلية على ذالك أنو دل ؽلل إذل ما 
كد على أفَّ من زعم عياض يتكلف أك يؤثر ىذا النوع على غريه فقد كالذكؽ السليم ،كما  أ ،الطبع الصايف

ظلم .فكاف القاضي مياالن للصنعة كال يقصي الطبع ألفَّ الفن ػلتاج إذل قواعد تضبط كتوجو كليست قواعد 
 2تقيد حرية الفن ،أك تضيق على سعة ربركو ،كفضاء مجالو."

 كلنعد إذل أىم ما ميز أسلوب عياض صلد :

 الفصاحة  
 البالغة 
  ركعة البياف 
   الفكر الدي 
  مجاؿ التعبري 
 شرؼ ادلعىن 

                                                           

 .239ص،1،1995،بريكت،طدار الكتاب العريب: فواز أ د زمررل، ربقيق،2العرفاف يف علـو القر ف،جزلمد الزرقاين، مناىل 1
 .95،94ص2000عريب نشأتو كتطوره دراسة كتطبيق إرباد الكتاب العرب، دمشق،،النقد األديب القدمي يف ادلغرب الينظر: زلمد مرتاض2
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صلم )قناديل،  مثل:كلها ربمل ألفاظ النور  َّ فحقيقة، ألفكانت كل قصائده نرية كإف كصفناىا بالنور فهذه  
بالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم. كما كظف الشاعر يف ديوانو  يتعلق األمرحينما  ( كخاصة،بدر، قمر ....
     بكثرة.تنوعت كسبازحت فكانت  كاإلنشائية، كاليتاألساليب اخلربية 

 كنشري بكل إغلاز عن مفهـو أسلوب اخلرب كاإلنشاء . 

 1«.ىو كل كالـ ػلتمل الصدؽ كالكذب بذاتو الخبر:»

 ىو كالـ ال ػلتمل الصدؽ كالكذب لذاتو كاإلنشاء قسماف : اإلنشاء:»

اإلنشاء الطليب ، كىو مايستدعي مطلوب غري حاصل كقت الطلب كىو مخسة أنواع : األمر، النهي ،  األكؿ:
 االستفهاـ ، التم  ، النداء .

 2«.: اإلنشاء خري طليب كىو ماال يستدعي مطلوبثاينال

 3ادلدح كالذـ كالقسم كأفعاؿ الرجاء ككذاؾ صيغ العقود.": التعاب ك كلو صيغ كثرية منها

 كيف ىذا الباب نالحظ تنوع أغراضها حبسب سياؽ الكالـ كنذكر  منها  اْلساليب الخبرية: .1.2
 يقوؿ الشاعر :  غرض اإلفادة والنصح : . أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػػػػػػػػايٍقتى  اللَّبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابه            يػٍ  خى
  

النَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقىني   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ي  4التػٍَّقًييػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد"زليٍكى
 
 
 

 كأيضا:

يػٍريىػػػػػػػػػػػػػػػا         ٍتػػػػػػػػػػػػػػػبي العيليػػػػػػػػػػػػػػػوـً فخى  إذا ذيكًػػػػػػػػػػػػػػػرٍت كي
  

وطَّأ مٍن تصانًيًف مالًك" 
ي
 .5ًكتابي ادل
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 غرض المدح : . ب

للقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ميٍعتبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍه             يف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  فاربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و
  

ػػػػػػػػقَّ الثَّنػػػػػػػػاىءي علػػػػػػػػى ادلبعػػػػػػػػوًث بػػػػػػػػالبقىرىٍه"   .1حي
 كأيضا: 

 مسَّػػػػػػػػػػػػػػاهي طىػػػػػػػػػػػػػػو كحػػػػػػػػػػػػػػضَّ األنبيػػػػػػػػػػػػػػاءى علىػػػػػػػػػػػػػػى         
  

ػػػػػرٍَّه"  ػػػػػ   ادلكػػػػػاًف الػػػػػذم ًمػػػػػٍن أٍجلًػػػػػًو عمى  .2حى
  

 غرض إظهار التحسر : . ج

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى رل يف الل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍء            
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعٍ    .3كأمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد طواىى
 
 
 

 فلػػػػػػػػػػػػػػػٍم أٍجػػػػػػػػػػػػػػػًن منهػػػػػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػػػػػوىل حٍسػػػػػػػػػػػػػػػرىةو    
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاٍع"   .4فوٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػده مجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػس شى
 
 

 
 غرض االسترحام : . د

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريه إذل عفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو كمر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو           
  

 5كأنت أىلي الرضى يا سيدَّ األمًم " 
 
 

 
 غرض إظهار الضعف : . ت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم                اهلل يعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي أين  ميٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي دل أركي
  

 .6كطائرو خىانوي ريشي اجلناحنًي" 
 
 

 
 كأيضا :    

 كإينَّى أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك يف  النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًدم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍكرًًه           
  

يف الغيٍصًن النٍَّظًر"   .7كما شىدىًت الورقىاء ي
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 كمن بني األساليب الواردة نذكر :  اْلساليب اإلنشائية : .2.2
الذم ظل مصاحبان للشاعر فرتصعت بو كل قصائده، كىذا التساؤؿ كاف  أسلوب االستفهام : . أ

 نتياة الصراع النفسي الذم عايشو، فنراه يف كل حني يبدل حريتو كنأخذ على سبيل ادلثالقولو :   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ذا تٍنتىًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينىا  اذاتى اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ كى
  

ٍيػػػػػػػػػػػػػًك انتضػػػػػػػػػػػػػػاءي"   .1علػػػػػػػػػػػػػى سيػػػػػػػػػػػػػيوؼى عينػٍ
  

 : تساؤالت الشاعر يف كل حني يقوؿت كتوال، اء التعابكغرضو من ىذا إبد

ػػػػػػػى ككيػػػػػػػفى رل أنػػػػػػػا أٍنسػػػػػػػى؟             لٍسػػػػػػػتي أنسى
  

 حني ألقى الدَّجى عليها السُّديكال ؟ 
 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل إذلى نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين       
 

 .2لسػػػػػػػػػػػػػػت أٍبغًػػػػػػػػػػػػػػي إالَّ إليهػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػبيالن" 
  

 كىنا جاء استفهامو بغرض النف .

 كىنا يف طلبة يتوجو إذل اهلل بالدعاء كاالسرتحاـ فيقوؿ :  أسلوب اْلمر : . ب

 مستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفعه               بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفاٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىٍع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإين 
  

 كاٍنصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإين بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ميٍستػىٍنًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإين بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتًٍحمه   كاٍرحى
 

 كاٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين  لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًاربي  
 كاٍعًطػػػػػػػػػػٍف علػػػػػػػػػػى العبػػػػػػػػػػد ادلًسػػػػػػػػػػيًئ الػػػػػػػػػػذم 

 
 3"أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إلٍحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًنكى يٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍمًطري  
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 كينتقل بنا إذل غرض النصح كاإلرشاد كيورد:  

ػػػػػػػػػػػػػػل ٍم علػػػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػػػواًر ركضىػػػػػػػػػػػػػػًتو                بػػػػػػػػػػػػػػاًدٍر كسى
  

 " ػػػػػػػػاًت فػػػػػػػػال تٍشػػػػػػػػغىٍلكى أعػػػػػػػػذاري  .  1قبػػػػػػػػل ادلمى
  

الوحيد كيسافر الشاعر بنا إذل عادل سليلتو كأمنياتو ،اليت كانت القنديل كاألمل    أسلوب التمني : . ج
 الذم ينسيو مرارة األياـ، كالشوؽ ،كاآلالـ يقوؿ : 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كدٍَّت صليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي األفٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًق لٍوأهنَّ
  

 "  2كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت قناديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تيزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
  

 كأيضا :

 فلػػػػػػػػػػػػػو قىػػػػػػػػػػػػػًدرتي ركٍبػػػػػػػػػػػػػتي البحػػػػػػػػػػػػػرى ضلػػػػػػػػػػػػػوكم
  

 .3فػػػػػػػػػػػػإفَّ بعػػػػػػػػػػػػدكم عػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػىن حيػػػػػػػػػػػػ " 
 كىنا يكوف قد سبىن أمر مستحيالن حدكثو . 

احلزف  كىذا النوع ذبلى كبكثرة حبكم أف أشعاره كلها توسلية كيقوؿ ىنا إلظهار :النداءأسلوب  . د
 : كالشوؽ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػيد األكػػػػػػػػػػػػػػػػػربي              يػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػنيي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا السَّ
  

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه الرَّكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي كادلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي  
 فشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىدم يف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر ادلٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطًع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيػيٍبًهري    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورًه السَّ

نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعنيي ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى كٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت تٍبغيػٍ
 

"فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أل    .4جفانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك ال سٍبًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
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 : يقوؿ : غرض التعظيم . ر

 يػػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػػٍن لػػػػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػػػػاهه عظػػػػػػػػػػػػػػيمه كمىػػػػػػػػػػػػػػن
  

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواءي احلٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد ك الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوثػىري  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى اخللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًق مقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 " ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأميري هى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ينػٍ  1أىجى

 
 

 
كذلك ذلذا األخري نصيب من شعر القاضي يقوؿ الشاعر يف غرض يلتمس فيو   أسلوب النهي : . ق

 الدعاء :

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تٍأميلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ي                     فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى زبي
  

 .2فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافعي األٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي  
  

كطللص من ىنا أف ىذا التنوع كالتعدد يف األساليب ما ىو إال من شاعر متمكن جعل لكل سياؽ كموضوع  
أسلوبان خاص بو، كمن خالؿ قراءتنا صلد أف أسلوبو سهل كسلس صادؽ أثار انتباىنا كباألخص مشاعرنا 

ديب كنظرة ثاقبة كسليلة كانفعاالتنا سواء يف مدحو أك شوقو أك أدلو ،فكل ىاتو األحاسيس نساها جبماؿ أ
 كاسعة سواء من ناحية اللغة أك اللفظة أك ادلعىن أك صدؽ التاربة.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .51القاضي عياض، الديواف،  ص 1
 .52صادلصدر نفسو، 2
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 :الفنية ةلصور ا .3

تعد الصورة الفنية كاحدة من أبرز األدكات اليت يستخدمها الشعراء يف بناء قصائدىم، كذبسيد »
  .1«كالكوف كاحلياةأحاسيسهم كمشاعرىم، كالتعبري عن أفكارىم كتصوراهتم لإلنساف 

 كاالستعارةمن التشبيو  البيانية نيةلصور الشعرية الفاخدمعياض صلده است الشاعر إذا تأملنا يف شعرك 
 لتارل:الصور الفنية كا ىذه كالكناية، لتصوير ادلعىن كتقريبو لذىن ادلتلقي كالتأثري فيو، كنذكر

  :الصورة التشبيهية .3.1

شبهت ىذا بذاؾ مثلتو بو كاصطالحا بياف أف شيئا أك أشياء شاركت التشبيو يف اللغة ىو التمثيل، »
، كأما عند «2غريىا يف صفة أك أكثر، بإحدل أدكات التشبيو ادلذكورة أك ادلقدرة ادلفهومة من سياؽ الكالـ

ء دبا التشبيو صفة الشي»بقولو:  ابن رشيقفيعرفو العلماء البالغة التشبيو كثرية باىتماـ كبري كتعريفات كثرية 
ناسبة كلية لكاف إياه أال قاربو كشاكلو من جهة كاحدة أك جهات كثرية، ال من مجيع جهاتو، ألنو لو ناسبو م

ذلك من صفرة كسطو  لة أكراؽ الورد كطراكهتا ال من سو إظلا أرادكا  ر « خدك كالورد»قوؿ أحدىم  ترل أف
 .«3كخضرة كمائمو

 «.4الداللة على مشاركة أمر ألمر يف معىن التشبيو ىو: »فيعرفو القزويني الخطيب أماك 

 

 

 

                                                           
( 2+1، العدد)29زؾ ادلالئكة أظلوذجان، رللة جامعة دمشق، اجمللد ارائد كليد جرادات، بنية الصورة الفنية يف النص الشعرم احلديث )احلر( ن1
 .551ـ، ص 2013،
 .143ص ـ 2003، 1زلمد أ د قاسم كزلي الدين دياب، علـو البالغة)البديع كالبياف كادلعاين( ادلؤسسة احلديثة للكتاب، لبناف، ط2

، 5، ربقيق: زلمد زلي الدين عزيز، دار اجليل، ط1ق(، العمدة يف زلاسن الشعر ك دابو، كنقده، جزء 456-390ابن رشيق القريكاين، )3
 .286ـ، ص 1981ق،1401

 .62ص ـ،1985ق،،1405دار النهضة العربية، بريكت،  ،علم البيافعبد العزيز عتيق، 4
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شبو بو كيسمياف طريف التشبيو، كأداة التشبيو، ككجو التشبيو أربعة ىي: ادلشبو, كادل كأركاف
 ،كللتشبيو دكر مهم كفعاؿ يف التعبري عن االفكار كالتأثري يف نفوس السامعني كذىن ادلتلقي.1الشبو

بري عن ادلعاين كنقل األفكار كامتالء النفوس بالصور كاألخيلة كللصورة التشبيهية أثر عظيم يف التع»
رج ادلرء يف ىذه االرتفاع  دالواقع إذل فضاء اخلياؿ، ككلما تأرض كماؿ إذل األذىاف كالسمو بو من كتقريب ال

فالتشبيو غلسد يف صورة حسية األفكار اجملردة  ،كاف تصويره أبعد أثرا يف القلب كأشد رسوخا يف النفس
 .2«فيمثلها كأهنا موجودة أمامنا

فالشاعر يسعى دائما يف بناء صوره الشعرية إذل إغلاد نوع من العالقة بني الفن كالواقع كمن أجل ذلك يتوسل »
 .3«بالتشبيو خللق ىذه العالقة

التشبيو يف تشكيل صوره الشعرية كمن  يستعملكبناء على ىذا صلد الشاعر ادلغريب القاضي عياض 
 مثل ذلك صلد يف قولو:

ػػػػػػػػػػػػػػػرىاؾى  ا قػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػيبُّ  بىشَّ ػػػػػػػػػػػػػػػذى ػػػػػػػػػػػػػػػي دي  ىى  اأٍليمىػػػػػػػػػػػػػػػمً  سى
  

ػػػػػػػػػػػػػػػًذهً   ٍضػػػػػػػػػػػػػػػػرىةً  كىىى  احلٍىػػػػػػػػػػػػػػػػرىـً  يف  اٍلميٍختىػػػػػػػػػػػػػػػػارً  حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذهً    طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىرىةن  اٍلغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّاءً  الرٍَّكضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  كىىى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػًذهً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى  اخلٍىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاءً  اٍلقيبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  كىىى  4مً لى كى

  
فشبو  ،التشبيوعر ادلقاـ النبوم الشريف، كاألمكنة ادلقدسة، فاستعاف بااألبيات يصف الشفي ىذه ف

(، الكافك أداة التشبيو ) الخضراء(، )القبةىذه الصورة تتكوف من ادلشبو كىو  ،مِ لَ القبة الخضراء كالعَ 

"ما حذؼ منو كجو  (، أما كجو الشبو فمحذكؼ. لذلك فهو تشبيو رلمل كالذم ىو:مِ لَ العَ كادلشبو بو )

 .5الشبو"

                                                           
 .20دار ادلعارؼ،ص،الواضعة )البياف، ادلعاين، البديع( علي اجلاـر كمصطفى أمني، البالغة 1
 .228ـ، ص2016، 26، العددة األثر، جامعة كرقلةمجالية الصورة الشعرية يف قصيدة ادلديح النبوم رلل مقاؿ، معاش حياة،2
 ،اإللبريم، رللة قراءات، جامعة زلمد خيضر بسكرة إسحاؽقراءة يف  لية الصورة من خالؿ شعر الزىد عند أيب  مقاؿ، عبد احلميد جودم،3

 .344، ص2010 ،العدد

 .93، الديواف، ص عياض القاضي4

 .90ادلرجع السابق، ص، علم البياف ،عبد العزيز العتيق5



ية في شعر القاضي عياضالفصل الثاني                                                           دراسة فن  
 

 
53 

 كيف مدح الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم يقوؿ الشاعر: 

 ىػػػػػػذا الشػػػػػػريفي الػػػػػػذم سػػػػػػادٍت بػػػػػػو مضػػػػػػره 
  

كادلًٍسػػػػػػػػػػػػػػًك ًمٍعظػػػػػػػػػػػػػػارالػػػػػػػػػػػػػػذم ىذا  تػيٍربيػػػػػػػػػػػػػػو ي
1 

  
(، كاذلاء تعود إذل التربكجاء ىذا التشبيو مفصال كثاـ استوىف مجيع أركانو األربعة كىي ادلشبو )

(، المسك) بو (، كاليت ربطت بني طريف التشبيو، كادلشبوالكافكأداة التشبيو ) ،الشريف ادلمدكح كىو الرسوؿ
ي صورة فنية مجيلة، تعكس ىالفواح ك الرسوؿ الكرمي بادلسك يف عطره  ة( كهبذا يشبو تربمعطارككجو الشبو )

  .ن يف كصفو كمدحوعياض، كحبو للرسوؿ الكرمي كالتفنمشاعر القاضي 

 كيستخدـ الشاعر التشبيو التاـ ادلفصل مرة أخرل يف قولو: 

ػػػػػػػػػػػٍذ ًعٍلميهػػػػػػػػػػػم إٍف كنػػػػػػػػػػػتى ميتىبعنػػػػػػػػػػػا  كعىٍنػػػػػػػػػػػوي خي
  

 2زخػػػػػػػػػػػػػػارؼ كػػػػػػػػػػػػػػاألحالـ يف الوسػػػػػػػػػػػػػػنكدىع  
  

 (. في الوسن( ككجو الشبو ىو )الكاف( كاألداة) اْلحًلم( كادلشبو بو )زخارففادلشبو )

  :مدحو للنيب الكرمي، كمن ذلك قولوكلو أيضا مزيد من الصور التشبيهية ادلتنوعة يف 

 كػػػػػػػػػػػػػػالفار يف الػػػػػػػػػػػػػػبالد احملػػػػػػػػػػػػػػركس غرتػػػػػػػػػػػػػػو
  

 .. كالشػػػػػػمس مػػػػػػن نػػػػػػوره الوضػػػػػػاح سلتصػػػػػػرة 
 أدل كالليػػػػػػػػػػل مثػػػػػػػػػػل الضػػػػػػػػػػحى إذا الح فيػػػػػػػػػػو 

 
 3نشػػػػػػػػرح لػػػػػػػػك القػػػػػػػػوؿ يف أخبػػػػػػػػاره العطػػػػػػػػرة 

  
الضحى إذا  فيشبو غرة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بالفار من شده نوره كبياض كجهو كإشراقو، كالليل مثل

الح فيو، فأراد من خاللو أف يرسم صورة حية تعكس مدل مجاؿ الرسوؿ الكرمي كصفاتو اجلليلة لتقوية ادلعىن 
 كالتأثري يف نفوس السامعني

 

 

                                                           
 .54، الديواف، ص عياض القاضي1

 .96،ص ادلصدر نفسو2
 .63،64، ص ادلصدر نفسو3
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 ، عربت عن حنينو كأشواقو، فيقوؿ:أخرلكما صلد لو صورا تشبيهية 

 اهلل يعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أين منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ دل أركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
  

 1كطػػػػػػػػػػػػػػػػػائر خانػػػػػػػػػػػػػػػػػو ريػػػػػػػػػػػػػػػػػش اجلنػػػػػػػػػػػػػػػػػاحني 
فعقد  ،على الطريافم خانتو جناحيو كدل يقدر فالشاعر يشبو حالتو كىو بعيد عن أىلو كالطائر الذ 

  .ادلشاهبة بينو كبني الطائر كربط بينهما بأداة كىي الكاؼ

 كنلمس أيضا من صوره التشبيهية قولو:

 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيد أمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الٌركاسي،صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيحةه 
  

كرأمه كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنواًر الٌناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوابك 
2 

  
 ،خالؿ ىذا البيت الشعرم األسانيد ادلوجودة يف كتاب ادلوطأ بالركاسي الصحيحة كالثابتةفيشبو من 

كمن أركاف ىذه الصورة  .كيف الشطر الثاين يشبو الرأم بأنوار الناـو ادلتشابكة كربط بني أطراؼ التشبيو باألداة
 (.ةبو )صحيحفناد ادلشبو )أسانيد( كاألداة ىي )أمثاؿ( كادلشبو بو )الركاسي( ككجو الش

عياض أبدع يف استخداـ الصور التشبهية اليت عربت لنا الشاعر  تبنيكمن خالؿ ىذه األبيات الشعرية 
 وكأحاسيسعن أفكاره 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .99ص  الديواف، ،القاضي عياض1
 .77، ص نفسوادلصدر 2
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 الصورة االستعارية: .2.3

استعماؿ اللفظ يف غري ما ىي »كيف اصطالح البيانيني:ة من أىم الفنوف البيانية يتعد الصورة االستعار 
رينة صارفة عند إرادة ادلعىن قؿ عنو كادلعىن ادلستعمل فيو، مع ادلنقو  عىنعالقة ادلشاهبة بني ادل وجودكضع ل
 .1«األصلي

أف "تريد تشبيو الشيء، بالشيء،فتدع اف تفصح بالتشبيو »كاالستعارة عند عبد القاىر اجلرجاين ىي: 
 .2«كتظهره كذبئ إذل اسم ، بو فتعريه ادلشبو، كذبريو عليو

السكاكي أهنا "تشبيو حذؼ منو ادلشبو بو أك ادلشبو، كال بد اف تكوف العالقة بينهما ادلشاهبة  كيعرفها
 ".3دائما كما ال بد من كجود قرينة لفظية، أك حالية مانعة من إرادة ادلعىن األصلي للمشبو بو اك ادلشبو

الرائعة، كالعنصر األصيل يف كبناء على ذلك فاالستعارة ىي :" قمة الفن البياين كجوىر الصورة         
ذل اليت يلحق هبا الشعراء كأكلو الذكؽ الرفيع إذل مساكات من اإلبداع ما بعدىا أركع كال ك اإلعااز كالوسيلة األ

أمجل كالأحلى باالستعارة ينقلب ادلعقوؿ زلسوسا تكاد تلمسو اليد كتبصره العني كيشمو األنف، باالستعارات 
 . 4ألحاار كتسرم فيها  الء احلياة"تتكلم  اجلمادات، كتتنفس ا

ستعارية قيمتها شلا تتبعو من إمكانات جديدة للتعبري عن طريق ذباكز ادلعىن ادلوضعي للفظ فتستمد الصورة اإل»
ستعارة أكثر اال اعتباركإكسابو دالالت جديدة تليب حاجة ادلبدع إذل التعبري عن ذباربو ادلختلفة، كبذلك ؽلكن 

 .5«مة للتصوير الشعرمءمالاألدكات الفنية 

التشبيو مهما تناىى يف ادلبالغة، فال بد فيو من ذكر ادلشبو »كلذلك فاالستعارة أبلغ من التشبيو ألف: 
خبالؼ االستعارة  ،كادلشبو بو، كىذا اعرتاؼ بتبانيهما، كأف العالقة ليس إال التشابو، فال تصل إذل حد االرباد

 .«6معىن كاحدا اإف ادلشبو كادلشبو بو صار الرباد كاالمتزاج، ك لففيها دعوه 

                                                           
 .258أ د اذلامشي، جواىر البالغة)يف ادلعاين كالبياف كالبديع( ضبط: يوسف الصميلي،ادلكتبة العصرية، بريكت، ص 1

 .67:زلمود زلمد شاكر، ص ق( تعليق471بكر القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعااز )ت أبو2
 .193ادلرجع السابق، ص، كادلعاينعلـو البالغة)البديع كالبياف زلمد أ د قاسم كزلي الدين ديب، 3
 .165ـ، ص 2000إبراىيم أمني الزرزكمي، الصورة الفنية يف شعر علي اجلاـر دار قباء، مصر، 4
، اجملموعة النبهانية يف ادلدائح النبوية) دراسة أسلوبية(، أطركحة دكتوراه يف اللغة، إشراؼ: أ د جاليلي جامعة أيب بكر بلقايد البار عبد القادر5
 .   438ـ،ص2011لمساف، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية، ت
 ..193،صادلرجع السابق  علـو البالغة)البديع كالبياف كادلعاينزلمد أ د قاسم كزلي الدين ديب، 6
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 :كتنقسم االستعارة إذل قسمني

  .االستعارة التصرػلية: كىي ما صرح فيو بلفظ ادلشبو بو .1
 .1االستعارة ادلكنية: ما حذؼ فيهما ادلشبو بو كرمز لو بشيء من لوازمو .2

 .كمن خصائص ىذه الصورة االستعارية ككظائفها التشخيص كالتاسيد

يع  تقدمي ادلعىن يف جسد شيئي أك نقل ادلعىن من نطاؽ ادلفاىيم إذل ادلادية احلسية  فالتاسيد»
كالتشخيص ىو الذم ترتفع فيو األشياء إذل مرتبة اإلنساف مستعرية صفاتو كمشاعره أك إحياء ادلواد احلسية 

 .2«اجلامدة كاكساهبا إنسانية اإلنساف كأفعالو

شعر القاضي عياض كجدناه يزخر هبذه الصور االستعارية، حيث اعتمد الشاعر يف ك إذا نظرنا يف 
 كمن الصور االستعارية صلده يقوؿ:تشكيل صوره الشعرية االستعارية على التشخيص كالتاسيد، 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف اجملػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت 
  

 3بيػػػػػػػػػػػـو تعػػػػػػػػػػػاؿ أف يكػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػدىر 
   

فالشاعر ىنا يشبو اجملد باإلنساف الذم لو عيوف فحذؼ ادلشبو بو كىو "اإلنساف" كترؾ الزمة من 
 .لتشخيص ا لغرضلوازمو "عيوف" على سبيل االستعارة ادلكنية 

 : أيضا يف قولو يكتفكدل 

 مهتػػػػػػػػػػػػػػدم كػػػػػػػػػػػػػػف الظنانػػػػػػػػػػػػػػةكشػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػو  
  

 4فمػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػاد عنػػػػػػػػػػو ىالػػػػػػػػػػك يف اذلوالػػػػػػػػػػك 
كف نشد فيها كحذؼ ادلشبو بو كىو "اإلنساف" كترؾ قرينة تدؿ عليو فشبو الظنانة باإلنساف الذم لو   

 لتقريب ادلعىن كالتأثري على الذىن ادلتلقي كنفوس السامعنيف" على سبيل االستعارة ادلكنية، كىي "ك

 كمن قولو أيضا يف كصف الزرع ك خاماتو:

                                                           
 .77ادلرجع السابق ص ،البالغة الواضعة )البياف، ادلعاين، البديع(  علي اجلاـر كمصطفى أمني،1
العزيز دمنهورم، الصورة االستعارية يف الشعر طاىر زسلشرم، إشراؼ: حامد بن صاحل الربيعي، جامعة أـ القرل كلية اللغة العربية، غادة عبد 2

 .46،47ق، ص 1421
 .70عياض ، الديواف، ص  القاضي3
 .78ص،ادلصدر نفسو4
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 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرع كخاماتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إذل 
  

 1كقػػػػػػػػػػػػد ماسػػػػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػػػػاـ الريػػػػػػػػػػػػاح ربكػػػػػػػػػػػػي 
  

ترؾ قرينة من قرائنو لتدؿ بو "اإلنساف" ك ع كخاماتو كالرياح هتب تعانقها أهنا ربكي فحذؼ ادلشبو فشبو الزر 
 أيضا. عليو "ربكى" على سبيل االستعارة ادلكنية لغرض التشخيص

 االستعارات أيضا صلده يقوؿ:من 

 أجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جناهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
  

 2كاحلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين 
فااءت ىنا االستعارة مكنية حذؼ فيو ادلشبو بو كىو "الثمار" شبو األماين بالثمار اليت تقطف.  

 كترؾ قرينة تدؿ عليو كىي"القطف" لغرض التاسيد.

 كيقوؿ أيضا:

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل مهابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم  
  

 3حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني يف إيوائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ادليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
  

كضلوه، فحذؼ ادلشبو بو كىو  جشبو "ادلهابة" بالشيء الذم يكسر كالزجا كيف ىذه البيت الشعرم 
كيف ىذا ،"الزجاج" كترؾ شيء يدؿ عليو كىو " الكسر" على سبيل االستعارة ادلكنية كلغرض التاسيد أيضا

 تصوير ذلزؽلة كسرل ادلعركة. 

 أيضا قولو:  الفنيةكمن صورة االستعارية ك 

 فيناجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػك شخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قريػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
  

 4و مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكيناديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  

االستعارية مت تشخيص "نص الكتاب" كتصويره يف صورة شخص ينادم من بعيد، كيف ىذه الصورة 
 .كىذه الصورة تظهر مدل حب الشاعر الكتب كحثو على ادلطالعة

 
                                                           

 .47ص القاضي عياض، الديواف،1
 .71ص، ادلصدر نفسو2
 .84ادلصدر نفسو، ص3
 .49، صر نفسوادلصد4
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 الصورة الكنائية:   .3.3

أف تتكلم بالشيء كتريد غريه، كىي »الكناية ىي ركن من أركاف علم البياف، كيف معناىا اللغوم: 
كذا، من باب دعا يدعو، كيف اصطالح البالغني لفظ أطلق كأريد بو الـز معناه مصدر كنيت بكذا عن  

 1. «.احلقيقي مع قرينة ال سبنع من إرادة ادلعىن األصلي من ادلعىن ادلراد

كادلراد من الكناية ىا ىنا أف يريد ادلتكلم إثبات »كيعرفو عبد القاىر اجلرجاين دبفهومها الدقيق بقولو: 
فال يذكره باللفظ ادلوضوع لو يف اللغة، كلكن غلئ إذل ادلعىن ىو تاليو كردفو يف الوجود، فيومئ معىن من ادلعاين 

بو إليو كغلعلو دليال عليو، مثاؿ ذلك قوذلم: )ىو طويل النااد( يريدكف طويل القامو )ككثري رماد القدر( بعنوف  
، معىن مث دل ذلا من يكفيها أمرىا، فقد أرادكاكثري القرل، كيف ادلرأة )نؤـك الضحى( كادلراد أهنا مرتفة سلدكمو 

يذكركه بلفظو اخلاص بو، كلكنهم تواصلوا إليو بذكر معىن  خر من شأنو أف يردفو يف الوجود، كأف يكوف إذا  
كاف، أفال ترل أف القامة إذا طالت طاؿ النااد، كإذ ا كثر القرل كثر رماد القدر، ك إذا كانت ادلرأة مرتفة ذلا 

 «.2أمرىا، ردؼ ذلك أف تناـ إذل الضحى ما يكفيها

فالكناية ىي ترؾ التصريح بذكر الشيء إذل ذكر ما يلزمو لينتقل من ادلذكور إذل ادلرتكؾ، كما تقوؿ »
 3.«فالف طويل النااد، لينتقل إذل ما ىو ملزـك كىو طوؿ القامو

 كتنقسم الكناية إذل ثالثة أقساـ:

ؼ بالنسبة إليو كال يصرح بالصفة ادلطلوب نسبتها كإثباهتا، كلكن كاليت يصرح بادلوصو »الكناية عن صفة:  .1
ىتو كعفتو عما ليس ايذكر مكاهنا صفة تستلزمها، كمن ذلك ما تقولو: )فالف نظيف اليد( كناية عن نز 

لو، فقد صرح فيو بادلوصوؼ كىو )فالف( كصرح بالنسبة إليو كىو إسناد نظافة اليد إليو كدل يصرح بالصفة 
 .4«نسبتها كىي نظافة اليد، كلكن ذكرت صفة أخرل تستلزمها ىي نظافة اليدادلطلوب 

 

                                                           
 .21ـ،ص1998، دار قباء ،الثعاليب، الكناية كالتعريض، ربقيق: عائشة حسني فريد1

 .66بكر عبد القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعااز، ص  وأب2
درماف طراف رسالة ادلاجستري يف البالغة كالنقد، إشراؼ: بشري عباس بشري ،جامعة أـ مؽ، الصورة البيانية يف شعر خليل زلمد مؤمن صاد3

 .106ـ ص2008-ق1429اإلسالمية ،كلية اللغة العربية، 
 .22،23ص ادلرجع السابق،الثعاليب، الكناية كالتعريض،4
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أف يصرح بالصفة كبالنسبة كال يصرح بادلوصوؼ ادلطلوب النسبة إليو، كلكن يذكر  :»الكناية عن موصوؼ .2
مكانو صفة أك أكصاؼ زبتص بو كما تقوؿ )فالف صفا رل رلمع لبو( كناية عن قلبو، فقد صرح بالصفة 

مع اللب( كصرح بالنسبة كىي إسناد الصفاء إليو كدل يصرح بادلوصوؼ ادلطلوب نسبة الصفاء إليو كىي )رل
 .1«كىو القلب

أف يريد ادلتكلم إثبات صفة دلوصوؼ معني أك نفيها عنو، فيرتؾ إثبات ىذه الصفة »الكناية عن نسبة:  .3
ثبوهتا دلن يتصل بو دليال على ثبوهتا دلوصوفها، كيتثبتها لشيء  خر شديد الصلة ككثيق االرتباط بو فيكوف 

اجملد بني توبيو كالكـر بني برديو.. أرادكا نسبة اجملد كالكـر لو، فعدلوا عن التصريح بذلك إذل  :لو كقوذلم
 . 2«جعل اجملد بني توبيو كالكـر بني برديو ليفهم ادلخاطب إثباهتما للممدكح

من الصور الكنائية، كقولو عند االررباؿ عن  ابعض كانطالقا من ذلك كبالنظر يف شعر القاضي عياض صلد
 :قرطبة

 كقػػػػػػػد غمضػػػػػػػت مػػػػػػػن كثػػػػػػػرة الػػػػػػػدمع مقلػػػػػػػيت
  

 3كصارت ىواء من فؤادم ترائيب 
 

فهذه كناية عن احلزف كالتشوؽ كاحلنني ككلها صفات فالكناية عن صفة، كما جاءت يف ىذه الصورة 
 داخلو من حنني كحزف كبكاء كىو يودع قرطبةالكنائية رائعة، كرلسدة حلالتو النفسية كما غليش يف 

 :قولو يف الغزؿ. كأيضا من الصور الكنائية 

 كمو.بعػػػػػػػػػػػػد  كمػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػػدت لذيػػػػػػػػػػػػذ النػػػػػػػػػػػػـو
  

 نظػػػػػػػػػػػل يف الطعػػػػػػػػػػػم أك صػػػػػػػػػػػابجإال جػػػػػػػػػػػىن  
 4أكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

 
 

 

 

 

                                                           
 .31، صادلرجع السابقالكناية كالتعريض، الثعاليب، ا1

 .115ادلرجع السابق، ص ،طرافمالصورة البيانية يف شعر خليل زلمد مؤمن صادؽ، 2
 .41القاضي عياض، الديواف، ص 3
 .42، ص  ادلصدر نفسو4
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فااءت  ،ففي ىذا البيت كناية عن طوؿ السهر كلوعة االشتياؽ للمحبوبة، كالشكول من الفراؽ
تعبري صادؽ عن عواطفو اجلياشة كمشاعره. كمن كناياتو اجلميلة أيضا يف مدح الرسوؿ صلى اهلل  يف الكناية

 عليو كسلم قولو:

 حػػػػػػػػػػػػني أتػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػريعتو البيضػػػػػػػػػػػػاءعػػػػػػػػػػػػزت 
  

 1اهلل قػػػػػػػػػد حصػػػػػػػػػرأحقػػػػػػػػػاؼ بػػػػػػػػػدر كحبػػػػػػػػػذ  
  

 الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم الذم جاء بشريعة غراء كاضحة العاين كاالحكاـ. كناية عن

 كمن كناياتو أيضا قولو: 

 السػػػػػػػػػػػػػػػػػيد األكػػػػػػػػػػػػػػػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػني ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا 
  

 2كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه الركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كادلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 
 كناية عن موصوؼ كىو "الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم" 

 كللشاعر أيضا صورة كنائية مجيلة عربت عن إحساسو ادلرىف كمشاعره اجلياشة قولو: 

 أذات اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ذا تنتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا
  

 3سػػػػػػػػػػػػػػػػػيوؼ عينيػػػػػػػػػػػػػػػػػك انتصػػػػػػػػػػػػػػػػػاءعلػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
  

 عن احملبوبة. كناية
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 .50ادلصدر نفسو، ص 2
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  :يقاع الشعريإلا .1

، كعنصر ضركرم من عناصره، كإذا كانت مساسي من مقومات اخلطاب الشعر أاإليقاع مقـو »
وماتو كالصورة مثال، فإهنا دل ترتؾ اإليقاع أبدا، فالشعر عند اجلاحظ غفلت بعض مقأقد  تعاريف الشعر القدؽلة
 .1«قوؿ موزكف مقفى»العناصر، كىو عند قدامة بن جعفر كغريه من « الوزف»متوقف على إقامة 

يف الشعر كموسيقاه، كالقافية كذلك عنصر كركن مهم يف البناء  وإيقاعية مهم كبذلك فالوزف بنية
  .كالقافية يف شعر القاضي عياض ل كزافكاإليقاع، كسنوضح ذلك من خالؿ دراستنا 

 إليقاع الخارجي:ا .1.4
 الوزن: .1.1.4

ىو اإليقاع احلاصل من التفعيالت الناذبة من كتابة البيت الشعرم كتابة عركضية، أك ىو ادلوسيقى »
الداخلية ادلتولدة من احلركات كالسكنات يف البيت الشعرم، كالوزف ىو القياس الذم يعتمده الشعراء يف تأليف 

زنا، ك للوزف أثر مهم يف تأدية ادلعىن، أبياهتم، كمقطوعاهتم كقصائدىم كاألكزاف الشعرية التقليدية ستة عشر ك 
فلكل كاحد من األكزاف الشعرية ادلعركفة نغم خاص يوافق لونا من ألواف العواطف اإلنسانية كادلعاين اليت يريد 

مو تو يف القصيدة الواحدة أساس التز الشاعر التعبري عنها، كدكف الوزف يفتقد الشعر ركنا مهما من أركانو، ككحد
 .2«صائدىم التقليديةالشعراء يف ق

ككشفت الدراسة العركضية لشعر الشاعر القاضي عياض اعتماده كاستخدامو لتسعو حبور شعرية 
 :ة كاآل عو كجاءت موز يخليل

مرات(،  3مرات(، الوافر )5مرات(، حبر ادلتقارب ) 9مرات(، حبر البسيط ) 10طويل استعملو )الحبر 
مرات(، رلزكء الكامل)مرة كاحدة(، اجملتث نفس الشيء)مرة كاحدة(، السريع 4مرات(،الكامل)4اخلفيف)
 )مرتني(. 

                                                           
ة يف زلمد زلي الدين، الشعر األندلسي يف عصر ادلوحدين) مقاربة لفنونو كخصائصو يف الفرتة األكذل(، رسالة للحصوؿ على شهادة دكتوراه الدكل1

 .490ـ،ص 1989،ـ1997جامعة تلمساف معهد اللغة العربية ك داهبا، األدب العريب، إشراؼ: زلمد عباس، 
 .458ـ، ص1991،ق1411 1يعقوب، ادلعام ادلفصل يف علم العركض كالقافية كفنوف الشعر، دار الكتب العلمية، بريكت، لبناف، ط بديع2
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حبور ة ثالثف الشاعر كتب شعره مستخدما أاتضح لنا  الشعريةحصاء للبحور كمن خالؿ ىذا اإل
 : ادلتقارب كقمنا بدراستها كاآل ،البسيط ،كىي الطويل ةكبري   ةبنسب

 :بحر الطويل .1

يكاد يكوف ربع الشعر العريب مكتوبا على »كالعربية األكثر شيوعا حيث، ىو من البحور اخلليلية  
فػىعيوليٍن مىفىاًعيليٍن فػىعيوليٍن مىفىاًعيلينٍ  فػىعيوليٍن مىفىاًعيليٍن فػىعيوليٍن مىفىاًعيلينٍ ، كالطويل يكوف كزنو: «1ميزاف الطويل

2 

يقع على األذف كقعان بطيئان متأنيان ألف كل شطر فيو يتكوف من أربعة مقاطع » عند النويهيكىو »
 «.3قصرية كعشرة طويلة كمن ىنا كاف يف مرتبة كسطى من حيث السرعة بعد اعتبار زحافاتو كعللو

الشاعر عياض يف ادلرتبة األكذل من بني كل البحور، فناؿ حصة كقد كرد توظيف ىذا البحر عند 
 األسد من شعره فغرض التشوؽ ك احلنني الذم ظل مصاحبا للشاعر استدعى حضور البحر الطويل.

 كمن ذلك قوؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػدَّ  كىقىػػػػػػػػػػػدٍ  أىقػىػػػػػػػػػػػٍوؿه   دىتٍ كىغىػػػػػػػػػػػرٌ  ًاٍررًبىػػػػػػػػػػػارل  جى
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئيب  لًٍلًفػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاؽً  تٍ كىزىشلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ي حى رىكى
4 

  

 
 
 
 
 

                                                           
 .59ـ، ص1998،ق1418، 1مصطفى حركات، أكزاف الشعر، الدار الثقافية، القاىرة ط1
 .54ادلرجع نفسو، ص 2
 .46ـ، ص1993سيد البحراكم، العركض كإيقاع الشعر العريب، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،3
 .41، ص،الديوافعياضالقاضي 4

 أىقػىٍوؿه 
//0/ 

 فعوؿي 

 جىٍددىرٍ  كىقىدٍ 
//0/0/0 
 مفىاًعيلينٍ  

 رًبىارل 
//0/0 

 فػىعيولينٍ 

 كىغىػػػػػػػرًدىتٍ  
//0//0 

 مىفىاًعلينٍ 

 ا ي حىد 
//0/0 

 فػىعيولينٍ 

  كىزيٍمتًللٍ  
//0/0/0 
 مفىاًعيلينٍ  

 ًفرىاؽً 
//0/ 

 فعوؿ

 رىكىاًئيب 
//0//0 

 مىفىاًعلينٍ 
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ثٍػػػػػػػػػػػػرىهً  مىػػػػػػػػنٍ  كىقىٍدغًمضىػػػػػػػتٍ   مقلػػػػػػػػيت الػػػػػػػػدمعٌ  كى
  

ػػػػػػػػػػوىاءهٍف ًمػػػػػػػػػػٍن فػيػػػػػػػػػػؤىاًدم كىصىػػػػػػػػػػارىتٍ    تػىػػػػػػػػػػرىاًئيب  ىى
  
 
 

 

( تفعيالت يف حشو البيت أصاهبا زحاؼ 3( تفعيلة منها )16كىذه األبيات اليت مت تقطيعها تضم )
  :، حيث ربولت1"حذؼ اخلامس الساكن"القبض الذم ىو 

كىو زحاؼ جائز كثري الوركد يف حبر الطويل أما عركضو كضربو فااءت   /(0( إذل)فػىعيٍوؿي //0/0//)فػىعيٍوليٍن 
كىو زحاؼ جرم رلرل العلة، كقد  (0//0//إذل )مىفىاعلينٍ  ( 0/0/0//مقبوضة أيضا ربولت فيو)مفىًاعيلننٍ 

 كأيضا صب الشاعر عاطفتو كحنينو يف ىذا البحر الطويل.اإليقاع،  تنوين  ساعلت ىذه الزحافات يف
 :البسيطبحر  .2

الطويل يف نسبة الشيوع  دالذم يأ  يف ادلرتبة الثانية بع، ك ةالبحور الشعرية العربية كاخلليل ىو من أشهر 
البسيط يقرب من الطويل كلكنو ال يتسع مثلو الستيعاب » يف الشعر العريب، كيرل البستاين )سليماف( أف:

جزاء البحرين، كىو من كجو  خر يفوقو رقو أتساكم  لفاظ معو للتصرؼ بالرتاكيب كاألادلعاين، كال يلني لين
م على كزنو عاين ادلختلفة، كقد أكثر من النظاستيعابا ل غراض كادل»كما أنو من أكثر البحور «. 2كجزالة

ميٍستػىٍفًعليٍن ، ككزف البحر البسيط ىو: «3الشعراء العباسيوف كأصحاب البديعات كادلدائح النبوية كاألناشيد الدينية
ميٍستػىٍفًعليٍن فىٍاًعليٍن ميٍستػىٍفًعليٍن فىٍاًعلينٍ  ًعليٍن ميٍستػىٍفًعليٍن فىٍاًعلينٍ فىاٍ 

4. 

يقوؿ كذلك ألنو األنسب ذلذا ادلوضوع  كأيضا أكثر من استخدامو شعراء ادلدح يف مدائحهم النبوية،
جدر أب ذلا القلوب، ك ذلا النفوس كتضطر أما ادلدائح فليس من ادلوضوعات اليت تنفعل »ابراىيم أنيس يف ذلك 

                                                           
1

 .252بديع يعقوب، معجم المفصل في علم العروب والقافية وفنون الشعر،المرجع السابق ، ص 
 .64ـ، ص1992، 2دار الفكر اللبناين طغازم ؽلوت، حبور الشعر العريب عركض اخلليل، 2
 .47ـ، ص 1991،ق1416، 1زلمد علي اذلامشي، العركض الواضح كعلم القافية، دار القلم، دمشق، ط3
 .65،ص،ادلرجع السابق غازم ؽلوت، حبور الشعر العريب عركض اخلليل4
 

 كىقىدٍغى 
//0/ 

 فعوؿ

ثٍػػػػػ مىنٍ  ًمضىتٍ   كى
//0/0/0 
 مفاعيلن 

ـٍ  رىهً   ٍددى
//0/0 

 فعولن

 ميًقلَّيتي ع
//0//0 

  مفاعلن

 كىصىارىتٍ  
//0/0 

 فعولن

  ىىوىاءهٍف ًمنٍ  
//0/0/0 

 مفاعيلن

 فػيؤىاًدم
//0/0 

  فعولن

 تػىرىاًئيب 
//0//0 

 مفاعلن
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كالكامل مثل ىذا ؽلكن أف يقاؿ يف  البسيطبو أف تكوف يف قصائد طويلة كحبور كثرية ادلقاطع، كالطويل ك
 «.1الوصف بوجو عاـ 

كمع ذلك كلو فريد توظيف الشاعر عياض للبحر البسيط يف ادلرتبة الثانية بعد الطويل، فقد استخدمو 
كيف الوصف  ،ادلناسب ألغراضو اجلليلة كمدحو دلصطفى صلى اهلل عليو كسلممرات( يف قصائده فهو البحر 9)

 كأيضا دلا ؼلدمو من ايقاع شعرم .

 يف مدح الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم: ايقوؿ الشاعر يف ىذا الصدد أبيات

ا ًبلي  لىوي  شىٍوقنا تٍ كىخىذ الًَّذم ىىذى  اإٍلً
  

ا  بىدىؿي  رل  مامنو الًَّذم احلٍىبيبي  ىىذى
2 

 

 
ا ػػػػػػػػػػػػػػذى عىػػػػػػػػػػػػػػتٍ  كىالى  عىػػػػػػػػػػػػػػنٍيى  مػػػػػػػػػػػػػػارأت الَّػػػػػػػػػػػػػػًذم ىى  مسًى

  
ًفيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍكرىـً  أيٍذفه   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىليوا افَّ  وي كى  سى

 

 
يف حشو البيت  (/0//0( تفعيلة، كترد )فاعلن16كقد اشتملت ىذه األبيات اليت مت تقطيعها على )

( /0//0( يف احلشو أربع مرات، حيث ربولت )فاعلن ///0مرتني صحيحة سادلة من الزحاؼ، كترد )فعلن 
، كما جاءت أيضا العركض 3"اكنكىو حذؼ ثاين التفعيلة الس"خلنب ت زحافاالفأصاهبا  (///0إذل )فعلن

                                                           
 .176ـ، ص 1952، 2ابراىيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األصللو ادلصرية، ط1

 80، صالديواف، عياض القاضي2
3

 .621محمد هلي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، المرجع السابق ،ص

 لًَّذم ىىاذى 
0/ 0//0/ 

 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

  تٍ كىخىذ
0/// 

 نً عىلي فً 

 ذلىيلن شىٍوق
0/ 0//0/ 

 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

 ًإبًليو
0/// 

 نً عىلي فً 

  حلٍىبيػػػػػػػػػػ ىىاذى  
 0//0/0/ 

 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

  بي ٍللىًذم
0//0/ 
 فىايٍعًلنَّ 

 رل  مامنو
0//0/0/ 
 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

لي   وبىدى
0/// 

 نً عىلي فً 

 لَّلًذم ىىاذى 
 0//0/0/ 

 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

 مىارىأىتٍ 
0/// 
 فىايٍعًلنَّ 

 كىالى  عىنٍيى 
 0//0/0/ 

 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

عىتٍ   مسًى
0/// 

 عىٍلنى فً 

 بًأٍكػػ أيٍذننٍ  
 0//0/0/ 

 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

  مىنٍ  رىـً 
0/// 

 عىٍلنى فً 

 إفٍ  ًفيوي كى 
 0//0/0/ 

 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

 سىأىليوا
0/// 

 عىٍلنى فً 
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طرأت على تفعيالت شعر عياض زادت من  اليت كىذا التغرياتكالضرب كذلك سلبوف على كزف)فعلن(،  سلبوف
 ثراء ادلوسيقى الشعرية.

 :بالمتقار حر ب .3

نغماتػػػػو مػػػػن أيسػػػػر النغمػػػػات كأقػػػل مػػػػا يقػػػػاؿ فيػػػػو أنػػػػو حبػػػر بسػػػػيط الػػػػنعم مضػػػػطرد التفاعيػػػػل : »يػػػل أفكق
رنػػة كاضػػحة، كنغمػػة مخاسػػية مطربػػة زلبيػػة، كىػػو بإيقاعػػو ىػػذا يصػػلح دلوضػػوعات »، فللبحػػر ادلتقػػارب «1منسػػاب

واطػػػػف اجلياشػػػػة يف  ف  عػػػػن العللسػػػػرد كالتعبػػػػري»، فهػػػػو بػػػػذلك يصػػػػلح أيضػػػػا «2العنػػػػف ذات الطػػػػابع احلماسػػػػي
فعػػػػػػػػولن  فػىعىػػػػػػػػو ًلنَّ  فػىعىػػػػػػػػو ًلنَّ  فػىعىػػػػػػػػو ًلنَّ  كزنػػػػػػػػو:، كيتكػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػر مػػػػػػػػن تفعػػػػػػػػيالت متماثلػػػػػػػػة ليكػػػػػػػػوف «3كاحػػػػػػػػد
 4.فػىعىو ًلنَّ  فػىعىو ًلنَّ  فػىعىو ًلنَّ  فعولن

كبالنسبة القاضي عياض فورد توظيفو ذلذا البحر يف ادلرتبة الثالثة بعد الطويل كالبسيط، حيث 
 مرات( يف شعره .5استخدمو)

 ر:كمن ذلك يقوؿ الشاع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ : فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىا نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاؾى ربًي  الشَّ
  

اٍلميٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطىفىى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً  ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  كىزبىٍبػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
5 

  
 فػىقىاليو

0/0// 
 فعولن

 نػىرىاؾى 
 /0// 

 فعوؿ

بُّ شٍ   ربًي
0/0// 
 فعولن

 فىاش
0// 
 فعلٍ 

 كىزبىٍبػػػػػػػػ 
 /0// 

 فعوؿ

 ريفيًهي
0/0// 
 فعولن

 ٍلميصٍ عًن 
0/0// 
 فعولن

 طفىى
0// 
 فعلٍ 

 
 
 
 

                                                           
 .39سيد البحراكم، العركض كإيقاع الشعر العريب، ص 1
 .39ص  ادلرجع السابق ، زلمد علي اذلاشيمي، العركض الواضح كعلم القافية،2
 .121ـ، ص 2004-ق 1425، 1دار الكتب العلمية، بريكت، لبناف، ط كالقوايف،زلمد بن حسن بن عثماف، ادلرشد الوايف يف العركض 3
 .119ادلرجع نفسو، ص4
 .73القاضي عياض، الديواف، ص5
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 اٍلفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىادً  عىًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله  أًلىينٌ : فػىقيٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي 
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ  عىًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كىكي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىا ػلًي  الشَّ
  

كالعلة ففي  ات( تفعيلة، منها ما أصاهبا الزحاف16كإذا تأملنا يف ىذه األبيات ذبد أهنا تتكوف من )
( إذل)فعوؿ( كىذا ما يسمى زحاؼ القبض الذم أسلفنا ذكره فهو //0/0حشو البيت الشعرم ربولت)فعولن 

إسقاط سبب خفيف من  خر "حذؼ اخلامس الساكن، أما عركض البيت فأصابتها علة احلذؼ كىو 
 :حيث ربولت1"،التفعيلة

 ( كضرب البيت أيضا جاء زلذكؼ.//0( كنقلت إذل) فػىعىلٍ //0( إذل )فعو//0/0)فعولن

كالعلل أدخلت تلوينا كتغيريا على التفعيلة شلا ساىم يف سرعة اإليقاع بسبب احلذؼ، كما أف  اتكىذه الزحاف
 الشاعر كفق الستخداـ ىذا البحر ادلتقارب فهو األنسب للتعبري عن مشاعره كأحاسيسو أك للسرد أيضا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .33محمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي،المرجع السابق ، ص 

 فػىقيٍلتي 
 /0// 

 فعوؿ

  أًلىين 
0/0// 
 فعولن

 له عىًليلى 
0/0// 
 فعولن

 فػيؤىاًدم
0/0// 
 فعولن

  كىكليل 
 /0// 

 فعوؿ

  عىًليًلنٍ 
0/0// 
 فعولن

ب  ش بػلًي
0/0// 
 فعولن

 فىاش
 0// 

 فعوؿ
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 القافية : .2.1.4

من العناصر ادلكملة لإليقاع اخلارجي »بناء القصيدة كىي إذل جانب الوزف تأ  القافية كاليت ذلا أعلية كبرية يف 
 1«.متطورة عن هنايات األسااع يف النثر-غالب الظن  -)ادلوسيقى اخلارجية (للشعر العريب كىي يف

ىي احلركؼ اليت يلتزمها الشاعر يف  خر كل بيت من أبيات القصيدة  كتبدأ امن  خر »كيف أدؽ تعريف ذلا 
 2« .ذل أكؿ ساكن سبقو مع احلرؼ ادلتحرؾ الذم قبل  الساكن حرؼ ساكن يف البيت إ

 كالقوايف قسماف : 

 مطلقة : كىي ما كاف ركيها متحركان. "

"  . 3مقيدة : كىي ما كاف ركيها ساكنا ن

( 0//0( كادلتداركة )/0/0( كادلتواترة )//00أما عن ألقاب القوايف يف الشعر العريب مخسة كىي ادلرتادفة )"
 .    4("0////0ادلتكاكسة )/ ( ك0///0ة )/كادلرتاكب

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                           

 .  70، ص  1989،  1ط، دمشق ع يف الشعر العريب ، دار احلصاد ،ي  ، اإليقا عبد الر ن الوج1
 .135، ص 1991،  1، ط قزلمد علي ىامشي ، العركض الواضح كعلم القافية ، دار القلم ، دمش2
 .141ادلرجع نفسو ، ص 3
 . 153، ص2007العلـو االنسانية ، العدد احلادم عشر ، جامعة زلمد خيضر بسكرة ، دقياين  ، القافية يف شعر بلقاسم مخار رللةعبد اجمليد 4
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 أما عن حركفها فهي ستة : 

  الركم : كىو احلرؼ الذم تبىن عليو القصيدة ، كتنسب إليو فيقاؿ قصيدة بػائية أك دالية ....كمجيع
احلرؼ اذلاائية تصلح أف تكوف ركيان ماعدا األحرؼ اليت ليست من أصل الكلمة بل ىي زائدة عن 

 بنية الكلمة . 
  كمن مث كانت حركؼ الوصل الوصل : كىو حرؼ مد أك ىاء ساكنة أك متحركة يتلواف الركم ادلتحرؾ

 كاذلاء.  أربعة ىي :األلف كالواك ، كالياء

ن مث كانت حركؼ اخلركج ثالثة كىي: اخلركج : كىو حرؼ مد يلي ىاء الوصل ناشئ عن إشباع حركتها كم
 ، كالياء.األلف كالواك

 1: ألف أك كاك أك أكباء سواكن قبل الركم بال فاصل "لردؼا. 
 كبني الركم حرؼ متحرؾ يسمى )الدخيل(.: كىو ألف بينهما التأسيس 
 2: كىو احلرؼ ادلتحرؾ الواقع بني التأسيس كالركم"الدخيل. 

 د التـز الشاعر بالقافية إذ يقوؿ:كق

ي"   3يىًتيمه من الطَّاعاًت عٍفوىؾى يٍرذبًى
  

 يىًتيمينٍ 
//0/0 

 فػىعيولينٍ 

 ًمنىٍططىٍاعىٍاتً 
//0/0/0 

 مىفىاًعيلينٍ 

 عىٍفويؾى 
//0/ 

 فػىعيٍوؿي 

ي  يػىٍرذبًى
//0//0 

 مىفىٍاًعلينٍ 
 

 قًػػػػػػػًو الفىٍقػػػػػػػرى كىاإًلفٍػػػػػػػالىسى كىالفىٍقػػػػػػػدى 
 كىالزَّالى 
 
 

 ًقًهٍلفىٍقرى 
//0/0 

 كإلفالس
//0/0/0 

 كلفقد
//0/ 

 كززال
//0//0 

                                                           

 137-136زلمد علي اذلامشي ، العركض الواضح كعلم القافية ، ادلرجع السابق ، ص1
 . 138ادلرجع نفسو ، ص2
 87القاضي عياض ،الديواف ، ص3
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 مىفىٍاًعلينٍ  فػىعيٍوؿي  مىفىاًعيلينٍ  فػىعيولينٍ 
 

الركم )الالـ( ككصلها  رىززال كأىم حركفها(يف لفظة 0//0جاءت القافية يف ىذا البيت مطلقة متداركة )/
 )األلف(. 

 1كيقوؿ الشاعر يف حبر السريع :" 

ٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاءى  مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهزيكمىةن  ًتيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن خى  كى
  نب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاٍح   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف  فيهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىًائقي النػٍُّعمى  شى
 
 
 

 

 ٍ ًتيبىتى  كى
//0//0 

 ميتػىٍفًعلينٍ 

 خىٍضرىاءى 
/0/0//0 

 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

 ٍ  مىٍهزيكمىتى
/0//0 

 فىٍاًعلينٍ 

 شىقىاًئقي  
//0//0 

 ميتػىٍفًعلينٍ 

 نٍػنػيٍعمىافً 
/0/0//0 

 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

 فيهىا ًجرىاحٍ 
/0//0 

 فىٍاًعلينٍ 
 
 (00: )راح()/قافية ىنا مقيدة مرتادفة يف كلمةكال

 : )األلف (.كركيها )احلاء( كردفها

 2:"كيورد من حبر الوافر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربىةه ذبيىاًلسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  هنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراى   لىًمحى
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ    ًإرلَّ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أينٍػػػػػػػػػػػػػػػػًس  الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػًديقً  أىحى
  

 لىًمحىربىةه 
//0///0   

 ٍ  ميفىاعىلىتي

 ذبيىاًلسيً  
//0///0   

 ٍ  ميفىاعىلىتي

 هناراى 
//0/0 

 فػىعيولينٍ 

 أىحىبُّ  ًإرلَّ  
//0///0   

 ٍ  ميفىاعىلىتي

 ًمٍن أيٍنًس 
//0///0   

 ٍ  ميفىاعىلىتي

 الٌصًديقً 
//0/0 

 فػىعيولينٍ 
 

كصلها ) الياء( كردفها (كركيها حرؼ )القاؼ (ك 0/0مطلقة متواترة سبثلت يف كلمة )ديقى()/كىقافية ىذا ادلقطع 
 )الياء(. 

                                                           

 .47، صالقاضي عياض ، الديواف  1
 .76ص ادلصدر نفسو ،2



ية في شعر القاضي عياضالفصل الثاني                                                           دراسة فن  
 

 
70 

 1كلو يف البسيط "

 يف كل  فارًبةو للقوؿ مٍعتىبػىرىه  
  

 حيقَّ الثَّناءي على ادلبعوًث بالبقرىهٍ  
  

 
 كركيها ) الراء( ككصلها )اذلاء(.( 0///0كىذه األخرية فقافيتها مطلقة مرتاكبة : )بلبقرة()/

 
كمن ىنا نالحظ أف الشاعر أكثر من استعماؿ القوايف ادلطلقة ادلتواترة، لكنو دل يهمش األخرل بل   

أما عن حركؼ القافية ادلستعملة فقد جلأ إذل احلركؼ األكثر تداكالن أال كىي   ،كاف ذلا نصيب أيضا يف شعره
ؼ رلهورة كأكثر حرؼ ناؿ الرتبة يف أشعاره ىو الالـ كال ػلفى عن أم النوف ( كىي أحر  –الالـ  –)الراء 

(كيليو حرؼ الراء " فلو ال صوت ا مرتبط دبوضوعو األساسي)التوسلباحث أنو ػلمل داللة طلب الر ة كىذ
ا رشاقتها كمن مقومات ذكقهالراء لفقدت لغتنا الكثري من مركنتها كحيويتها كقدرهتا احلركية كلفقدت الكثري 

" كيأ  حرؼ النوف الذم طادلا ارتبط باحلزف كاألسى رافق الشاعر يف توسالتو كإظهار ضعفو كتقصريه 2األديب
كانكساراتو كإذل جانب كل ىذه احلركؼ اجملهورة كاف  للمهموسة أيضا حضوران متميزان فرغم قلتها إال أهنا 

 الداخلي إذف ينبثق من ىذا البناء شهدت على كل ما   عاشو الشاعر من مشاعر ساعلت يف إيصاؿ صوتو
 االنسااـ كالتوافق .

 

 

 

 

                                                           

 .56ص ي عياض الديواف ،القاض1

 .84ص 1998حسن عباس خصائص احلركؼ العربية كمعانيها ارباد كتاب العرب 2

 يف كيٍللً 
/0/0//0    

 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

 ٍ  فىارًبىتي
///0  
 فىًعلينٍ 

 لًٍلقىٍوؿً 

/0/0//0    
 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

 

هٍ   ميٍعتىربى
///0  
 فىًعلينٍ 

 حيٍققى  
/0/0//0    

 ميٍستػىٍفًعلينٍ 
 

 ثٍػثػىنىاءي  
///0  
 فىًعلينٍ 

 
 

بػٍعيوثً   عىلىٍلمى
/0/0//0    

 ميٍستػىٍفًعلينٍ 

 بًٍلبػىقىرىهٍ 
///0  
 فىًعلينٍ 
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 اإليقاع الداخلي : .2.4

كيعد أىم جانب يرتكز عليو الشعر، دلا لو ػلملو من كظيفة تأثريية خاصة على ادلستول الصو ، كينصب ىذا 
كادلوسيقى الداخلية ىي ذلك اإليقاع »اجلانب على األلفاظ، كنستأنس بتعريف الدكتور عبد الر ن الوجي: 

ككقع حسن كدبا ذلا من رىافة، كدقة اذلامس الذم يصدر عن الكلمة الواحدة ،دبا ربمل يف تأليفها من صدل 
فصاحة (تأليف، كانسااـ حركؼ ،كبعد عن التنافر  كتقارب ادلخارج ، كىو عند البالغيني يندرج يف باب 

 1«.)اللفظ

 كمن أىم مظاىر ادلوسيقى الداخلية عند الشاعر عياض :

 الطباؽ بني الشيء كضده يف الكالـ كىو نوعاف : » الطباق : . أ

 طباؽ اإلغلاب كىو مادل ؼلتلف فيو الضداف إغلابا كسلبان .              

 2«.كطباؽ السلب كىو ما أختلف فيو الضداف إغلابا كسلبان              

 كمن أمثلة ىذا النوع : 

 كىطىارى لكى الص يتي فأير خىتٍ 
  

 "  3مآثريهي مابنٍيى غربو كمشرؽو
  

 حصوؿ الطباؽ ىنا يف كلمة غربو كمشرؽو كيسمى الطباؽ اإلغلاب 

 كذلك:  

 ىػػػػػػػػػذا ابػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػرةو : احليٍلػػػػػػػػػوي النَّػػػػػػػػػدل كرىمػػػػػػػػػان 
  

 4كادلػػػػػػػػػػرُّ بٍأسػػػػػػػػػػان كنػػػػػػػػػػاري احلػػػػػػػػػػٍرًب تٍشػػػػػػػػػػتىًعلي" 
 طباؽ اإلغلاب: يف احللو كادلر.  

 كأيضا : 

                                                           

 .74عبد الر اف الوجي، اإليقاع يف الشعر العريب، ادلرجع السايق،ص1

2 ،  .281ص، ادلرجع السابق،البالغة الواضحة،مصطفى أمني علي اجلاـر

 .74صالقاضي عياض، الديواف،3
 .49صادلصدر نفسو،4
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 خىطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرؼه نىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله كعانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
  

 1بالتٍَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًويًد"قي فىصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحَّ التٍَّبيًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيضي  
  

 طباؽ اإلغلاب :يف التبيض كالتسويد .

 كيرد الطباؽ أيضنا يف قولو :

ػػػػػػػػػػػػػعيتي إذل أبػػػػػػػػػػػػػواب حاػػػػػػػػػػػػػرتكم  كقػػػػػػػػػػػػػٍد سى
  

 2سػػػعيان علػػػى الػػػرأس ال سػػػعيان علػػػى القػػػدـً " 
  

 كالطباؽ السلب :ىنا يف كلمة سعيان ال سعيا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورىل كي  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاتو العىٍليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ى
  

  " عػػػػػػػػػػػػػن حىصػػػػػػػػػػػػػرًىىا كالقىطٍػػػػػػػػػػػػػري ال ػليصىػػػػػػػػػػػػػري
3 

 
 
 

 
 الطباؽ السلب : حصر الحصر. 

إذف ىذه ادلطابقة تدفعنا إذل القوؿ أف الشاعر رغم معاناتو كرغم تعبو إال أف ىناؾ دائمان أمل فكل كلماتو  
 توحي على تفاؤلو فرغم السواد سيعم البياض كتشرؽ الشمس اليت غربت كػللو مر احلياة .

 كىو أف يتشابو اللفظاف يف النطق كؼلتلفاف يف ادلعىن كىو نوعاف : : الجناس" . ب

 تػػػاـ: كىو ما اتفق فيو اللفظاف يف أمور أربعة كىي نوع احلركؼ كشكلها كعددىا كترتيبها .

 4غري تػػاـ: كىو ما اختلف فيو اللفظاف يف كاحد من األمور ادلتقدمة ".

 

 

 كجاء اجلناس يف قولو:

                                                           

 .82صالقاضي عياض، الديواف،1

 .94ادلصدر نفسو، ص2
 .51،صادلصدر نفسو 3
 .265الغة الواضحة،ادلرجع السابق،صالبمصطفى أمني،،علي اجلاـر 4
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 أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابيوي أصليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري ديجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
  

  ". حٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل أظليليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أىحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
1 

 ندل. –اجلناس غري التاـ : حبر   
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكيٍم يف ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٍكمٍ بًتحيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 
  

 ػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػوداًع قتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل   
 إف البخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى بلحظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو أك لفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  

 
أك عطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو أك كقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو لبىخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل" 

2 
  

 لفظة (. –ضنكم / حلظة  -)ضركمكذلك تسقط شركط اجلناس ليصبح غري تاـ يف كلمة 
 كيرد اجلناس غري التاـ يف كل من األبيات اآلتية :

 لىعلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ٍمٍثلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإن             
  

 3غريػػػػػػػػػػػػبه بػػػػػػػػػػػػدامو قػػػػػػػػػػػػد بليػػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػػػداًء" 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال العػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًدم كاألعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدم زرهتي

 
نىػػػػػػػػػاًت"  ػػػػػػػػػٍحبان علػػػػػػػػػى الوىجى ا كلػػػػػػػػػو سى  .4ابػػػػػػػػػدن

 علييػػػػػػػػػػػػػػو أكدعيػػػػػػػػػػػػػػوا قٍلػػػػػػػػػػػػػػيب تبػػػػػػػػػػػػػػاريحى لٍوعىػػػػػػػػػػػػػػةو   
 

ػػػػػػػى ًمػػػػػػػنى اجلىٍمػػػػػػػًر"   ػػػػػػػى كأٍنكى  5فنػػػػػػػأيػيهيميو أذكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ ميؤىم ػػػػػػػػػػػػػػػػلً    إلتيػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو مػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى كي

  
 .6كلكنَّهػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػٍبله ًصػػػػػػػػػػػعابي ادلسػػػػػػػػػػػاًلًك" 

 
 

اختالؼ يف فاجلناس ىنا يف البيت األكؿ )بدام بداء(كالبيت الثاين )العوادم كاألعادم(كالثالث)أذكى كانكى( 
(اختالؼ يف الشكل   .احلركؼ كالرابع)ماؿى كماؿو

 كنذكر منو:  7ىو توافق الفاصلتني يف احلرؼ األخري". السجع: . ج

 نػػػػػػػػداءنا مػػػػػػػػن األعمػػػػػػػػاًؽ: يػػػػػػػػا فػػػػػػػػاًلقى النػػػػػػػػول
  

 8كيػا سػػامعى النٍَّاػول كيػػا مىػٍن ىػػو األٍعلىػػى"  
8 
 

 كالساع ىنا يف كلمة )النول، الناول، الشكول، البلول ( .

 كيرد أيضا يف قولو : 

                                                           
 .51القاضي عياض،الديواف،ص1
 .86صادلصدر نفسو، 2
 . 39صادلصدر نفسو،3
 .44صادلصدر نفسو، 4
 . 68ص، ادلصدر نفسو5
 . 79صادلصدر نفسو،6
 204صواىر البالغة يف ادلعاين كالبديع، ادلرجع السابق، جأ د اذلامشي، 7
 .87صالقاضي عياض، الديواف،8
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 كزبيصُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بزىكىاكًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىواتً 
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت."   1كنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًمي  التٍَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًليًم كالربىكى
  

 الساع ، )زكاكي ، نوامي ، الصلوات ، الربكات .(.
 لزوم ماال يلزم :  . د

"يعد لزـك ماال يلـز يف الشعر العريب فنا ن من فنوف البديع عند القدماء كقد كصفو النقاد بأنو نوع من   
كىو أف غليء قبل 2اإلعنات الذم يلاأ إليو الشاعر للداللة على القدرة كالتوسع يف القوؿ كإظهار ادلهارة".

التزاـ حرؼ كحركة أك إحداعلا ػلصل الركم حرؼ الركم إما يف معناه من الفاصلة ما ليس بالـز يف التقفية ك
 3أك الساع بدكنو."

 كيربز اللزـك يف قوؿ الشاعر :   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطى إنًٍبسى  إذا مىانشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت بسى
  

 4فعنػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػديتك فػػػػػػػػػػػػػػػػػاطو ادلزاحػػػػػػػػػػػػػػػػػا " 
  

 ك يرد يف كلمة بساط كانبساط . 
 التصريع : . ه

"ىو استواء  خر جزء يف الصدر ، ك خر جزء يف العاز يف الوزف اإلعراب كالتقفية ، كال يعترب بعد ذلك أمر    
 خر ، كىو يف األشعار كثري السيما يف أكؿ القصائد ، ككثري ما يأ  يف أثناء قصائد القدماء كينذر رليئة يف 

مادة الشاعر كحكمو يف الكثرة كالقلة حكم بقية أثناء قصائد احملدثني، ككقوعو يف اإلشعار دليل على غزر 
 .5أنواع البديع"

 يورد الشاعر التصريع يف األبيات اآلتية : 

                                                           

 .44صالقاضي عياض، الديواف، 1

لشريعة كاللغة العربية ك داهبا، ج ـ القول لعلـو ايل الف  ،رللة جامعة أشكتاللزكميات يف الشعر العريب احلديث الرؤية كال ،عبد اهلل بن سليم الرشيد2
 .  01صىػ، 41،1428، العدد19ج 
 . 333 ،332صغة يف ادلعاين كالبياف كالبديع، ادلرجع السابق، جواىر البالأ د اذلامشي، 3
 . 46القاضي عياض،الديواف،ص4

مد شرؼ، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، ا لقاىرة : حف  زلربقيق، عااز القر فثر كبياف إنلري يف صناعة الشعر كاابن أيب اإلصبع، ربرير التح5
 . 305ص 1963،
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػيدُّ األٍكبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػري                    يػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػنيي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا السَّ
  

 1كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذًه الرٍَّكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي كادلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي"  
اري   ا الرَّبٍػػػػػػػػػػػػعي كالػػػػػػػػػػػػدَّ ػػػػػػػػػػػػذى  قًػػػػػػػػػػػػٍف بالر كػػػػػػػػػػػػاًب فػىهى

 
ػػػػػػػٍت علىٍينػػػػػػػا ًمػػػػػػػنى األح   2بىػػػػػػػاًب أنٍػػػػػػػواري "الحى

اؾ الن ػػػػػػػػػػػػػػزاعٍ   ػػػػػػػػػػػػػػري عٍنػػػػػػػػػػػػػػدم لػػػػػػػػػػػػػػذى  لػػػػػػػػػػػػػػك اخلىيػٍ
 

 3فعىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله يىًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمي كقػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراٍع " 
 قيػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ل ماًجػػػػػػػػػػػػػػػػًد كاحلػػػػػػػػػػػػػػػػديثي شيػػػػػػػػػػػػػػػػايوفي  

 
 4ماضػػػػػػػػػػػػػرَّ أف شػػػػػػػػػػػػػاىب الوقػػػػػػػػػػػػػارى رلييػػػػػػػػػػػػػوفي " 

 إليػػػػػػكى مػػػػػػدىدتي الكػػػػػػفَّ اسػػػػػػتٍمًطري الفىٍضػػػػػػالى  
 

 5" لطىػػػػػٍوالى  كاستكشػػػػػفي البٍلػػػػػول كاسػػػػػعطفيا 
 
 

 
إذف فالثراء البالغي كاللوف البديعي الذم كظفو الشاعر قد أضفى على قصائده مجاالن موسيقيان زاد يف قوة    

(كاف  تأثريىا على ادلتلقي، فكل من الظواىر السابق ذكرىا )الطباؽ، اجلناس؛ الساع التصريع، كلزـك ما ال يلـز
 ذلا حضورا شليزا يف كل موضوعاتو .

القاضي ،صلده أنو ثركة فنية تستحق صب االىتماـ سواء من ناحية اللغة اليت اتسمت  كبعد استقراءنا لشعر 
عنده بالوضوح كالسهولة ،كارتقت إذل اجلماؿ التعبريم التأثريم، كاألسلوب الفصيح البليغ ادلستقى من القر ف 

ة رلازية كخياؿ كاسع الكرمي .أما عن الصور الفنية اليت تضافرت على شعره لترتجم كاقعو ككل أحاسيسو بلمس
أما فيما ؼلص اجلانب ادلوسيقي يتنب لنا قدرة الشاعر يف التحكم يف اإليقاع الشعرم سواء من الناحية اخلارجية 
أك الداخلية ، كتنوعو يف البحور كالقوايف اللذاف يعترباف عنصر أساسي يف بناء القصيدة ما ىو إال إلتزاـ منو 

ا صب فيض إبداعو على األلفاظ من الناحية الصرفية كالصوتية يف ،أضفى على نظمو تكامل مجارل .كم
استعمالو  للتصريع كاجلناس كالطباؽ ...اخل.، كىم أركاف اليستغىن عنهم أم شاعر كتوظيفهم ػلقق التوازف 

 كاالنسااـ كالتماسك .

                                                           

 .50الديواف ،صالقاضي عياض، 1
 . 53ص ادلصدر نفسو، 2
 .72صادلصدر نفسو،3
 .95ص  ،ادلصدر نفسو4
 .87ادلصدر نفسو، ص5
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اإللقاء الضوء على موضوع "فن التوسل يف شعر  اوختاما دلا سبق، كانت ىذه الدراسة حماولة من
باعتبار التوسل ىو موضوع ديين وأديب يف نفس الوقت، كما أن القاضي عياض ىو من خًنة  ،القاضي عياض"

بأنواعو، وأغراض شعرية يف التوسل رجال ادلغرب والذي كان لو شأن كبًن آنذاك، كما وجدنا لو شعرا حسن 
 أخرى.

 ، توصلنا إىل مجلة من النتائج أمهها:ومن خالل ىذه الدراسة 

 عىن التقرب إىل اهلل تعاىل بكل عمل أو قول حيبو ويرضاه، ونعين بو أيضا التماس للتوسل، فجاء مب أن
 رغوب يف الدنيا أو اخآخرة.ادلوصول للتقرب من اهلل حل ادلناسبة الوسيلة

  ل )العبد الضعيف واحملتاج(، وادلتوسل بو أمور: ادلتوسل إليو)اهلل تعاىل(، والواس الوسيلة مبناىا ثالثةو
 تقرب بو إىل اهلل(.ادل)العمل الوصاحل 

 .إرتبطت بالتوسل مفاىيم عديدة كاإلستغاثة والشفاء والتربك والرجاء والدعاء 
  غرض شعري ديين، ىو ذلك الشعر الذي يوصب فيو الشاعر ندمو ويظهر فيو عجزه شعر التوسل

 .وتقوصًنه يف واجباتو الدينية والدنيوية، فيتوسل إىل اهلل ويناجيو ويطلب الغفران منو
 اعرتف من خاللو بذنوبو اليت أثقلت كاىلو  ،شاعر ادلغريب القاضي عياض شعر حسن يف التوسللل

 .وسودت كتبو، وأظهر ندمو الشديد على ما اقرتفو من خطايا
 لكي يغفر  ويتضرع إليو ويدعوه حبرقة كبًنة ،ايناجي ويتوسل إىل اهلل تعاىل بأمسائو احلسىن وصفاتو العلي

 .ويتجاوز عنولو ذنوبو ويتوب عليو 
  وتارة أخرى يتوسل بالرسول الكرمي صلى اهلل عليو وسلم ويتخذه وسيلة إىل اهلل، ويطلب الشفاعة منو

 .ويوصلي ويسلم عليواهلل ويسرد سًنتو العطرة مث يتوسل  فيمدحو ويذكر خوصالو ونعوتو احلميدة
 . كما أيضا يتوسل بكل األولياء والوصاحلٌن ويستغيث هبم 
 غتو الشعرية، فتميزت بالسهولة والبساطة استطاع عياض بواسطتها خلق اإلبداع أما فيما خيص ل

 والتميز.
 براعتو يف اختيار األلفاظ وعمق ادلعاين كلها أدت الوظيفة التعبًنية والتأثًنية. 
 وكان موصدرىا القرآن الكرمي ،شبعت لغتو بادلسحة الدينيةت. 
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 واإلنشاء وأىم ما ميز أسلوبو البالغة والفوصاحة، وروعة ساليب ونوع بٌن اخلرب مازج الشاعر يف األ
 .البيان وشرف ادلعاين ومجال التعبًن

 . أضفت الوصور الفنية البيانية والبديعية على أشعاره دلسة مجالية وتعبًنية 
  ام الشاعر باألوزان والبحور الشعرية اخلليلية ادلعروفة، كما نوع يف استعمال القوايف فشكل انسجامالتز 

 .اموسيقى اتناغمو 

زعم متام ىذه الدراسة ادلتواضعة فال ند اهلل محدا كثًنا طيبا مباركا ألنو أعاننا ووفقنا على ا، حنموأخًنا
 .الكمال فالكمال هلل وحده
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 يقول عبد اهلل بن هارون الفقيه احملدث الراوية :

ااااااااااااااااا   ا مل ااااااااااااااااااَ   ااااااااااااااااااَ   َجااااااااااااااااااََّا اهلل ال ملَيا مل
  

اااااااااا  بااااااااااهمل ا  اَاااااااااار    اااااااااا    اااااااااان     ََيااااااااا م بااااااااااهَ 
ااااااا ََف  ا ا  َاَ َقااااااا     ملااااااارمل الر  اااااااولمل ا     أناااااااوار  امل

 
ااااااااااار  ََت  اااااااااااو   م  اااااااااااا اَ    ااااااااااا   ال  ه  َ   مل يَاجمل  الاااااااااااد 

ااااااان  ناااااااورمل مل وَ  َ   اااااااَرَ     مل َشاااااااَ   َأن   ََش اااااااح  ال
 

اااااااا مل ال َهاااااااار    اااااااان  َعاااااااار لمل رو شمل الاااااااارشَ  لمل م انمل   مل
ياااااااد  ال مل  ااااااا مل وانَ َ َ ااااااا     ااااااا   ا بملاااااااهمل اَّ َ اَن جمل   مل

                       
َا مل ملااااااااااااااااااااهمل اليَااااااااااااااااااااا و   والاااااااااااااااااااادشَرر     فيااااااااااااااااااااهمل  مل

ملاااااااااااا   لمل  َ يَااااااااااااا َ اااااااااااا     بملااااااااااااهمل الاااااااااااادشَرر    أَر َو   ظملَ اَء الَوَرا عن الَغَ ا مل به   بَوا
م ااااااااه  َع َاااااااا   ر   مل  َ  َجدملياااااااد   لَااااااااي َح يا با  َاااااااا  الاااااااا  

 
اااااااااا َاَ    لااااااااااه ال  اااااااااااَور      اااااااااار ا دياااااااااادين َ   

َاااااااااااااا مل َ  َ   َهااااااااااااااا   َغااااااااااااالى يَا َااااااااااااا ش َع اااااااااااااا  اَ   
 

اااااااااااااار ور  ااا َ ا  َاااااااااااااا  لَااااااااااااااه   ااااااااااااااَور    م ااااااااااااااه  ال ش   مل
 هلل   رش ا لبَااااااااااااااااااااااااا مل  ااااااااااااااااااااااااد َعَ اااااااااااااااااااااااارو أل    

 
م ااااااااااااااااااااه   اااااااااااااااااااااَ  َااااااااااااااااااااد  ب ااااااااااااااااااااورمل َ    أَع  اااااااااااااااااااااَر  مل

َااااااااااااااا مل  ااااااااااااااا  َاااااااااااااااَر  ا   يا ااااااااااااااَر مل  وَن َع َاااااااااااااا  اَ   
 

نا َيا بملااااااااااااااااهمل َعَ اااااااااااااااار وا  م ااااااااااااااااه  فيااااااااااااااااان   الاااااااااااااااادش   مل
ااااااا   ََ اااااارمل  اااااا  َ  اااااا ش الفمل   اااااا  ر َناااااااحَ وَ   ال ش 

 
 

ااااااا  ر    اااااااَبا مل َوَنااااااااَ  الااااااار أ    والش  ااااااار  الش   َع  
اااااااااااااا  ااَيااااااااااااااا   وأبا مَاااااااااااااااء  ال   ااااااااااااااانمل بملااااااااااااااه  مَل  ََت

 
ااااااااااارمل َ ااااااااااا َناااااااااااَ ر وا  اااااااااارَا مل ال      يف َغف  َااااااااااةمل بملان  مل

اااااااااااااااَن البَشااااااااااااااارمل َج  ااااااااااااااا   ا ن اااااااااااااااو        إن اااااااااااااااا َل مل
 

اااااااااااا  َاااااااااااد  َجاااااااااااَ  الب َشاااااااااااار    ْ  ع   اااااااااااَف  واهلل َي  
 
 

اااااااااااااي   لَاااااااااااااه   ااااااااااااا   والَ اااااااااااااَر   ا َااااااااااااا ش الَ  مل  َ  الَف
 

جاااااااااااااء   بااااااااااااهمل لملَ بملياااااااااااادمل أَا نَاب ااااااااااااو البملَشاااااااااااار   
1 

  

  

                         

                         

                       

                                                           
حياء إلرتإث حم د بن َاوي ،   يد أمحد أعرا ، حتقي : ،4ج   ،عياش لقا   اخبار الرياش يف أ أَّهار ،محدأا  الدين ن  1  صندوق إ 

  .392،394،ص8791ربية وا  ارا  ال ربية ا   د ،ا  ال   ا شرت  ب  ا    ة ا غ
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 القران الكريم :برواية ورش بن نافع
 :قائمة المصادر والمراجع

 . يم السامرائي ،في لغة الشعر ،دار الفكر عمانىإبرا1.

 عصرإبراىيم القادري بوتشيش ، مباحث في التاريخ االجتماعي للمغرب واالندلس خالل 2.
 1997المرابطين، دار الطليعة ،بيروت ،.

 .م2000إبراىيم أمين الزرزومي، الصورة الفنية في شعر علي الجارم دار قباء، مصر، 3.

 .1952، 2ابراىيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األنجلو المصرية، ط4.

 ،تحقيق: حفني ابن أبي اإلصبع ، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن5.
 1963محمد شرف ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،القاىرة 

 ابن اآلبَّار ،المعجم في أصحاب القاضي اإلمام أبى علي الصدفي ،مطبع روخس، مجريد،6.
.1885 

 ابن تيمية، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : تحقيق عبد القادر األرنؤوط االدارة العامة7.
 . 1999.  1لكة العربية السعودية طللطبع ،الرياض المم

 تحقيق :إحسان عباس دار صادر3ابن خلكان ، وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان ،ج، 8.
 1970بيروت ،

 1ه،( العمدة في محاسن الشعر وآدابو، ونقده، جزء ،390-456ابن رشيق القيرواني، )9.
 .م1981-ه5، 1401، 5تحقيق : محمد محي الدين عزيز، دار الجيل، ط

 . دار التراث العربي2ابن فرحون، الديباج المذىب في معرفة أعيان علماء المذىب ،ج،10.

 1991المعارف ،بيروت، لبنان، . 12ابن كثير، البداية والنهاية ،ج،11.

 .أبو بكر القاىر الجرجاني ،دالئل االعجاز تعليقك محمود محمد شاكر12.

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان2واللغات، ج ، أبي زكريا محي الدين، تهذيب األسماء13.

 . أحمد الهاشمي ،جواىر البالغة في المعاني والبديع ،المكتبة العصرية ،سيدا بيروت14.

 أحمد بن القاضي المكناسي ، جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم بمدينة فاس ،15.
 1973دار المنصور ، الرباط ، 

 
 1ب بالغية الفصاحة البالغة المعاني ،وكالة المطبوعات الكويت طأحمد مطلوب ،أسالي .
 ،ط1979،
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 انخل جنثالث بالنثيا،تاريخ الفكر األندلسي ، ترجمة : مؤنس ،مكتبة الثقافة الدينية .
 1955،القاىرة ،.

  م1998الثعالبي، الكناية والتعريض، تحقيق: عائشة حسين فريد، دار قباء،  .
 2السائح، الحضارة اإلسالمية في المغرب، دار الثقافة، الدار البيضاء ط،الحسن     22. .

                                                                                                            
 1ق،طالحسين بن شواظ، القاضي عياض عالم وإمام أىل الحديث في وقتو، دار القلم، دمش  1986.

.1999  
 تحقيق :آذرتاش آذرنوش ،الدار2العماد األصفهاني خريدة القصر وجريدة العصر، ج،

 ، 1986التونسة ،ط.
  1320، 1الفتح بن خاقان ، قالئد العقيان ،مطبعة التقدم العلمية ،مصر،ط .

 القاضي عياض:
 2001،  1الديوان ، تحقيق : محمد عيناق، بني  ازناسن ، سال المغرب ط. 
 تحقيق: يحي اسماعيل ،دار الوفاء المنصورة ،  1اكمال المعلم بفوائد مسلم،ج،

1997. 
 1982،  1الغنية ، تحقيق : ماىر زىير جرار ، دار الغرب اإلسالمي  ط 

 بديع يعقوب، معجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب العلمية،
 ، 1991، 1بيروت لبنان،ط

 ،1جالل الدين عبد الرحمان، طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط .
.1983 

 19حسن أحمد محمود ،قيام دولة المرابطين ،دار الفكر العربي ، القاىرة ،.ص
 ، 1303، 4حسن بن علي السقاف، االغاثة بأدلة االستغاثة ،دار اإلمام النووين بيروت،ط

 1ية بمراكش ظاىرة سبعة رجال ، الوراقة الوطنية مراكش،ط،حسن جالب ،الحركة الصوف .
.1994 

 1998حسن عباس خصائص الحروف العربية ومعانيها اتحاد كتاب العرب
 .حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب واالندلس، مكتبة االسرة ، 
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 خالد عبد الرحمان الجريسي ،جوامع الدعاء، تقديم عبد الرحمان الجبرينة سلسلة زاد .
 . 1421، .2المؤمن ط 

 1993سيد البحراوي ،العروض وإيقاع الشعر العربي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب . .
 شفيق محمد عبد الرحمان ، شعر الجهاد في عصر الموحدين ،مكتبة األقصى عمان،

 1984األردن ،
 تحقيق شعيب األرنؤوط ،محمد نعيم20شمس الدين محمد ، سير أعالم النبالء ،ج، .

 ، 1985. 1العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة، بيروت ط
 شهاب الدين أحمد ،أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض :

  ،أعراب ، محمد بن تاويت ، صندوق إحياء التراث  تحقيق : سعيد أحمد4ج
 اإلسالمي المشترك بين  المملكة المغربية

  1978واإلمارات العربية المتحدة ،.
 السقا وآخرون،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر،القاهرة ،حتقيق : مصطفى 3ج

  .262ص2491
 شوقي ضيف-
 تاريخ األدب العربي ، عصر الدول واإلمارات الجزائر المغرب األقصى موريتانيا 

 ، 1995،. 1السودان ، دار المعارف ، القاىرة ، ط
 1القاىرة ط تاريخ االدب العربي عصر دول اإلمارات األندلس، دار المعارف 

.1989 
 ضياء الدين عبد اهلل الصالح :إتحاف الموحدين في حكم التوسل بالمخلوقين ، جامع .

 199.-ه1413اإلسراء والمعراج ،
 1989.  1عبد الرحمان الوجي ، اإليقاع في الشعر العربي ، دار الحصاد ، دمشق، ط

 . ه1405عبد العزيز عتيق ،علم البيان ، دار النهضة العربية ،بيروت ،
 عبد القادر مصطفى عبد الرزاق المحمدي ،الشفاعة في الحديث النبوي دراسة وتخريج

 . 1426،2005. 1،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،ط
 1960ط،.1عبد اهلل كنون ، النبوغ المغربي في األدب العربي ،ج .
 1عصرية بيروت طعبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب ،المكتبة ال .

.2006 ، 
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 .علي الجارم، ومصطفى أمين ، البالغة الواضحة ، دار المعارف
 علي محمد الصالبي .

   دار البيارق ،عمان    5صفحات من التاريخ اإلسالمي دولة الموحدين ، ج 
  .2تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال اإلفريقي ط 

 1992، 2غازي يموت ،بحور الشعر العربي عروض الخليل ،دار الفكر اللبناني ط    
 ه484_670فاتن كوكة، التصنيف اللغوي واألدبي في عصر المرابطين والموحدين  .

 ، 2010. 1،الهيئة العامة السورية للكتاب ، دمشق، ط
 حمد عبد اهلل عنانتحقيق: م4لسان الدين بن الخطيب ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،ج ، .

 . 1977،. 1مكتبة الخانجي ، القاىرة ،ط
 محمد أحمد قاسم ،ومحي الدين دياب ،علوم البالغة البديع والبيان والمعاني المؤسسة

 . 2013. 1التونسية الحديثة للكتاب، لبنان ط
 تحقيق فواز أحمد زمرلي ، دار2محمد الزرقاني ،مناىل العرفان في علوم القرآن ،ج، .

 . 1995. 1تاب العربي بيروت لبنان طالك
 
 محمد بن حسين بن عثمان المرشد ،الوافي في العروض والقوافي ، دار الكتب العلمية .

 . 2004. 1بيروت ،لبنان ،ط
 محمد بن عياض ،التعريف بالقاضي عياض ، تحقيق : محمد بن شريفة مطبعة فضالة ، .

 ، 1982، 2المحمدية ،ط
 حسين ، نظرية النقد العربي ،دار المؤرخ العربي بيروت لبنانمحمد حسين، نظرية محمد 

 . 1991. 1محمد علي الهاشمي ،العروض الواضح وعلم القافية ،دار القلم ،دمشق ،ط
 محمد مرتاض ،النقد األدبي القديم في المغرب العربي نشأتو وتطوره دراسة وتطبيق، إتحاد .

 2000كتاب العرب ،دمشق، .
 ن األلباني ،التوسل أنواعو أحكامو ،تحقيق :محمد عيد العباسي مكتبةمحمد ناصرالدي . -

 . 2001.  1المعارف ،الرياض ط
 محمد نسيب الرفاعي ، التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع، دار لبنان، .

 ،1979. 3بيروت، ط
  .1998. 1مصطفى حركات، أوزان الشعر االدار الثقافية ،القاىرة ،ط
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 . المكتبة العصرية ، سيدا، بيروت3وج ،1، وحي القلم ، ج مصطفى صادق
 .ه1411ناصر بن عبد الرحمان ،التبرك أنواعو وأحكامو، مكتبة الرشيد ،الرياض 

 وليد محمد مراد ، نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدرسات اللغوية عند عبد القاىر .
 ، 1983الجرجاني ، دار الفكر، دمشق ، ط. 

 :المعاجم
 ابراىيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع،1.

 مادة َ) َوَسَل(2، :إسطنبول، تركيا، ج
 ابن االثير، مجد الدين، النهاية في غريب الحديث واالثر ،أشرف عليو: علي بن حسن بن2.

 العربية السعودية الدمام ، علي بن عبد الحميد الحلبي االثري ،دار ابن الجوزي ، المملكة
 ه، مادة َ) َوَسَل(1،1421ط
 ه،( لسان العرب، دار صادر،711ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت 3.

 مادةَ) وَسَل(11ه، مج: ،3،1414بيروت، لبنان، ط
 الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تعليق: مصطفى ديب البغا، دار الهدى، عين4.
 

 :الرسائل الجامعية
 سهاد تحسين إلياس ،دولة الخوف والرجاء في القرآن الكريم ،رسالة ماجستير إشراف1.

 االستاذ حسين النقيب، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين،كلية الدراسات العليا:
 2017،قسم أصول الدين،..

 النبوية دراسة أسلوبية أطروحة دكتوراه فيعبد القادر البار، المجموعة النبهانية في المدائح 2.
 اللغة ، إشراف: أحمد جالبلي ،جامعة أبي بكر بلقائد تلمسان، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 201واالجتماعية .
 منهوري ،الصورة االستعمارية في شعر طاىرزمخشري رسالة الماجستر في غادة عبد العزيزد3.

 صالح الربيعي ،جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية البالغة والنقد ،إشراف :حامد بن
 1421ه.

 محمد مؤمن صادق ،الصورة البيانية في شعر خليل مطران ،رسالة ماجستر في البالغة والنقد4.
 2008،إشراف بشير:بشير جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية اللغة العربية .

 ربة لفنونو وخصائصو في الفترة األولىمحي الدين ،الشعر األندلسي في عصر الموحدين مقا5.
 ،رسالة للحصول على شهادة دكتوراه في األدب العربي إشراف :محمد عباس جامعة تلمسان
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 1997،1998معهد اللغة العربية وآدابها،.
 مي بنت أحمد بن محمد حسن سكيك ،شبهات المتوسلين)عرض ونقد(،رسالة الماجستير6.

 ر بن زايد بن عيد السميري الجامعة اإلسالمية، كلية أصولفي العقيدة، إشراف .األستاذ جاب
 

 :المجالت والمقاالت
 إيمان عبد الرحمان حسن العثمان ، التعايش السلمي للمسلمين مع أىل الذمة في الدولة1.

 مجلة كلية1142/1106ه( ) ، (537ه /500المرابطين في عصر علي بن يوسف ) 
 15/2، ( 2014العدد ). العلوم اإلسالمية ، المجلد الثامن ،

 2006جامعة مستغانم .6خديجة بصالح ،عالقة اللغة باألدب مجلة حوليات التراث العدد 2.

 رائد وليد جرادات ،بنية الصورة الفنية في النص الشعري الحديث الحر نازك المالئكة3.
 .م1+2،( 2013العدد)29أنموذجا، مجلة جامعة دمشق ،المجلد ،

 سمير ،عمر الشفاعة ميزان الغيب، مجلة كلية اإلمام األعظم " الجامعة ،سمير عمر سعيد 4.
 العدد 18، 1435ه-2014م.

 عبد الحميد جودي، مقال بعنوان :قراءة في آلية الصورة من خالل شعر الزىد عند أبي5.
 2010إسحاق األلبيري ،مجلة قراءات ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد .

شيد ، اللزوميات في الشعر العربي الحديث الرؤية والتشكيل الفني ،مجلةجامعة أم عبد اهلل بن سليم الر 6.
 41، 1428العدد .19القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج،

 جامعة11عبد المجيد دقياني ، القافية في شعر بلقاسم خمار ،مجلة العلوم اإلنسانية العدد ،7.
 2007محمد خيضر بسكرة ،.

 مد علي ، دور المولدين والمستعربين في الدولة العربية باألندلس العربية، مجلةعلي أح8.
 2014حزيران .126دراسات تاريخية، جامعة دمشق، العددان ،

 فهد عمر سعيد المقرن ،التبرك بآثار النبي عليو الصالة والسالم )دراسة عقدية( مجلة9.
 -ه25، 1432العلمي العدد دراسات إسالمية ، تصدرعن وكالة المطبوعات والبحث 

 2015م.
 معاش حياة ،مقال بعنوان :جمالية الصورة الشعرية في قصيدة المديح النبوي ،مجلة األثر،10.

 26، 2016جامعة ورقلة ،العدد
 : المواقع االلكترونية

 عبد اهلل بن عبد الحميد األثري :التوسل المشروع والممنوع دار ابن خزيمة ،تم اإلطالع1. -
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. http://www.ktibat.com/2020/05/22، 23:00، سا: 
 محمد صقور :فلسفة التوسل ودليل شرعيتو، مركز الهدى للدراسات اإلسالمية ،نشر في2.
 2005/08/28:م،تاريخ االطالع2020/04/22 19:37سا

 2001/01/17نجالء جبروني ،الرجاء عبادة قلبية ،أفاق الشريعة، نشر في 3. -
https://www.alukah.net/ 

 



 

 
 

 الصفحة المحتــــوى
   I بسملةال
      II والعرفان شكرال
 III ىاا إلا

  ب-أ مقامة
I. .الماخل: ترجمة الشاعر وعصره 

 2 ترجمة الشاعر .1
 4-2 مولو وتعلمو .1.1
 4 شيوخو .2.1
 5-4 مصنفاتو .3.1
 6-5 وفاتو .4.1

 6 عصر الشاعر .2
 7-6 العصر المرابطي  .1.2

 9-7 الحالة االجتماعية  .1.1.2
 11-9 لحالة السياسة ا .2.1.2
 12-11 الحالة الثقافية .3.1.2

 13-12 العصر الموحاي  .2.2
II. الفصل األول :دراسة موضوعية لفن التوسل عنا عياض 

 15 تمهيا
 16 تعريف التوسل  .1

 17-16 التعريف اللغوي .1.1
 19-17 يصطالحاالالتعريف  .2.1

 22 أىم المفاىيم المرتبطة بالتوسل  .2



 22 اإلستغاثة  .2.2
 21-22 الشفاعة  .2.2
 22-21 التبرك  .3.2
 22 الرجا   .4.2
 23 الاعا   .5.2

 24 أنواع التوسل  .3
 27-25 التوسل باهلل بأسمائو الحسنى  .1.3
 34-28 التوسل بالرسول صلى اهلل عليم وسلم  .2.3
 34 التوسل باألوليا  الصالحين  .3.3

III. الفصل الثاني :دراسة فنية في شعر القاضي عياض 
 44-39 اللغة  .1
 52-44 األسلوب .2
 51 الصورة الفنية .3

 54-51 الصورة التشبيهية .1.3
 57-55 الصورة اإلستعارية .2.3
 62-58 الصورة الكنائية .2.2

 61 اإليقاع الشعري .4
 61 اإليقاع الخارجي .1.4

 66-61 الوزن .1.1.4
 72-67 القافية .2.1.4

 71     اإليقاع الااخلي .2.4
 72-71 الطباق  . أ

 73-72 الجناس .ب
 74-73 السجع . ج
 71 لزوم مااليلزم . د
 75 التصريع  . ه



 79-78 خاتمة
 81 المالحق

 89-83 قائمة المصادر والمراجع
  فهرس المحتويات

  الملخص بالعربية واالنجليزية

 
 

 
 

 



 الملخص

عياض بعدة  يعد التَّوسل من أهم مضامني الصوفية ويرتبط هذا الفن عند الشاعر املغريب القاضي
 ،والتربك،والرجاء. ،والدعاء كاالستغاثةمفاهيم:  

ى اهلل عليه وسلم، أمَّا أنواعه اليت وظفها وهي:التوسل باهلل وبأمسائه احلسىن، التوسل بالرسول صلَّ 
 الصاحلني.التوسل باألولياء 

 ِعياض-الُصوِفية-الكلمات املفتاحية :التَّوُسل

 

ABSTRACT 

Supplicationis one of the most essential themes in the Sufism believe 
in which it was mainly attached with the Moroccan poetry Ayyad 
with different subjects such as: pry for ،blessing, wishes, and help. 
Therefore, different kinds of supplication were presented in his 

works: supplying to God as to prophet Mohamed (peace upon him) 
as well as to the righteous people. 

KEY WORDS 

Supplication, Sufism, Ayyad, prophet Mohamed (peace upon him) 

 




