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 شكر وتقدير
وإنطالقا من قوله صلى " لئن شكرتم ألزيدنكم":إمتثاال لقوله تعالى

  ".اليشكر هللا من ال  يشكر الناس " هللا عليه وسلم 

فإننا وبعد شكر هللا عز وجل الذي من علينا بإتمام هذه الرسالة نتقدم 
ألستاذتنا الفاضلة الدكتورة  واالمتنانبعظيم الشكر ووافر التقدير 

التي تكرمت بقبولها اإلشراف علينا في هذه  بوعجاجة سامية
ولم تتفانى ولو للحظة إلسداء ، المذكرة ومتابعتنا خطوة خطوة

المالحظات والتوجيهات التي كان لها أبلغ األثر في إنجاز هذه 
فجزاها هللا عنا خير جزاء وبارك هللا لها في علمها وفي .الرسالة

جهوده ودامت فخرنا لنا بصفة خاصة ولقسم األدب العربي بصفة 
  .عامة

 كما نتقدم بالشكر الجزيل ألستاذنا الفاضل هيثم بن عمارالذي لم
كما نشكر جميع الزمالء والزميالت .هيبخل علينا بنصائحه وتوجيهات

.بقسم األدب العربي



 

 

 

 

 مقدمة 
 



 مقدمة

 
 أ 

صلى س�نا دمحم رس�ل هللا ، وال�الة وال�الم على ال��ع�ث رح�ة للعال��، ال��� �

 .ی�م ال�ی�إلى  وم� ت�عه- ,إح�ان، آله وص��ه أج�ع�وعل&عله هللا 

  : و4ع�

ف�H9Gا نGاجا ، ث�انة ق9ون حافلة ,العDاء الف9A@ واألدبياألن�ل>  لق� عاش الع9ب في

ومPاف�ة الOع9 ال�9Oقي وم�اولة الGف�ق ، شعL9ا ض�Jا تق�ی9ا وم��ة لل�I� األم م� جهة

 Q9ه م� جهة أخح�ا في ، ال��ض�عات فلق� نT- أعالم ال�غ9ب واألن�ل> في نف>، عل

وه� ، غ9ض ال��حإلها   الOعL9ة ال�9DGق األغ9اض  وم� ب�، ال�YGی� وال�ل لإلب�اع

ن9Tا ألنه م� أك9a ، ذاع صGه وان9OGت شه9ته ع�9 األزمان والع��ر، غ9ض شع9@ ق�^-

�حGى أن ، الف�Pن الOعL9ة تأث9ا ,���YGات الع��ر وت�Dر ال�اة فها�ة ال�Pاء الفPي للق

�ة ال��^ح أ^fًا تAاد ت�Aن في ع��مها ، ال��حة الع49ة ^eاد ^�eن واح�اً �ومfام� ق

  .واح�ة

�ة ال��^ح ,اإلشادة ,ال�فات الJَلقة والJُلقة لل���وح�والPaاء ، لق� عPي شع9اء ق

�ال ال���ة وال�فات ال�امة، علهJالع49ي ,ال kYال�ا أعDة ، فلف��Yل ال�عاني ال��ح

لةإلى  ت�ع�fاً ، الف�ة ال��ح ^ع� ,�l م�ل�ًا اج�Gاع�م� خالل ، وم� هPا فإن شاع9 ق

وmذا ما ألقPا ن9Tة على دواوL� الOع9اء ,�فة ، ذ9H ال���وح� وما ^kY أن ^�eن�ا عله

9�H لeO, ةفه� ^�Gل ال�9ت�ة األولى ، ومPGاث9ة هPا وهPاك، عامة فإنPا ن�Yالق�ائ� ال��ح

  .اض األخQ9 مقارنة ,األغ9 

فة إی9اد معاني ج�ی�ة وألفاr ، ولqلp ن�Y  مه�ة شاع9 ال��^ح ت��و صع�ةA9ا لTن

لة م� 9Iف الOع9اء األول�إلم�9AGة ن9Tا �Yوال�عاني ال rاأللفا pهالGا ، سqفي ه -TPفال

�  .الغ9ض ل> ,األم9 اله



 مقدمة

 
 ب 

9 ال�Yان في شع9 م� نP�Tي "إن م�ض�عPا aاب نGH ة ال��ح في��" وm^اه الuمان ق

ة وال�Yالة، )هـ808ت (لألم9 الغ9ناIي ب� األح�9Pة ال��^ح الف��  .^Oeف ع� س�ات ق

  :وم� هPا 9Iح{ اإلشeالات اآلتة

�ة ال��ح ع�P شع9اء ال�غ9ب واألن�ل> في  - �ف�ا تYل{ ج�الات ق

 .الق9ن الaام� اله9Y@ ؟

ار األم9 الغ9ناIي لهqه الق�ائ� - Gات ماال�9 وراء اخqال, ، ��e^ ا�وف

 .ت�uها ؟

�ة ال�ل�ة ,ال�k والAGاتف ب� شع9اء  - Iإلى أ@ ح� وصل{ العالقة ال�

 ال�غ9ب واألن�ل> ؟

كل هqه ال�Gاؤالت و أخQ9 س�Pاول اإلجا,ة عPها م� خالل الDJة ال�9س�مة ال�a�Gلة 

�ال�اسة ال�اة إلى  ت9DقPا فه، ال��خل  ,ع�Pان الOاع9 و4�Gه، في م�خل وف�ل

�Hن األدیk وال��رخ عا^� هqا ، وال�اة الفL9Aة األدبة لع�9 ب� األح�9 واالج�Gاعة

9�ة الGي ل- تأخq حقها م� الGع�L9 والOه9ة م�اول� ، الع�JOه الqبه �L9عGا بf^ا أPوق�

  .إزالة ال�Gار عPها وmخ9اجها للعل�

�ة ال�� :�Pا جاء  الف�ل األول ,ع�Pانب�GهاالGع�L9 ,قP4ل ، ح و�ت�f� هqا الف

  :عPاص9 ت�aل{ في

Gها، ع9فPا ,ال��ح  لغة و اصDالحا:أوالP4ة  و�ة ال��ح األن�ل��، ث- ت��ثPا ع� ق

9 ال�Yان ت�f� أ^fا  :أما الف�ل الaاني جاء ,ع�Pانaة ل�ی�ان نة وال�YالPال�راسة الف

  :ب�وره عPاص9 ت�aل{ في

عي االق�Gاس   - ب، ال�عY- ال�یPيم� االق�Gاس  اللغة الOعL9ة و �Dال -Yم� ال�ع

أسل�ب - ب، أسل�ب ال�Pاء - أ:األسل�ب :ثانا، م� ال�عY- الOع9@ االق�Gاس   - ج، وال�eاني



 مقدمة

 
 ج 

ه - أ:ت��ثPا فهاع� ال��رة ال�انة:ال��رة الOعL9ة :ثالaا، االسGفهام�OGعارة - ب ، الGاالس ،

�L9ع - أ، عةالPAا^ة  لGPPقل ,ع� ذلp لل��رة ال��^ - جGاس - ب، الPYاق - ج، ال�Dرا,عا، ال: 

القافة وال9و@ وفي األخ9 خات�ة تP�f{ أه- الGPائج الGي  –ب ، ال�زن - أ، اإل^قاع الOع9@ 

  .ال���إلها   ت�صل

وال�Pهج ال�صفي ، ال�راسة على  ال�Pهج الGارJLي في ال��خل Hأرضة لل��� اع��Gت

�ة ال��حة األن�ل�ة وال�غ49ة في الق9ن ض�� آلة ال�Gلل إلب9از الق�ة �ال�Yالة للق

  .الaام� لله9Y@  ,ال�صف وال�Gلل

، GHاب دمحم رض�ان ال�ا^ة  في األدب األن�ل�ي، لGأتي أه- ال��ادر ال�ع��G علها

اإلحاIة ,أخ�ار غ9ناIة لل�ان ، ال�ق��إلى  م� الفGح األن�ل�ي  وGHاب ح�� هeل األدب

DJال�ی� ب� الkl عل- ال�عاني وال�ان وال��^ع، Gع uLuع�� الع ،l  ...الع��ة الب� رش

دراسة لألسGاذ ادمحم ب� ل9fJ ف�رار سات  ال�ع��G علها في هqه ال�9Hqة اوم� أه- ال�ر 

  ". خالل الق9ن الJام>األن�ل>  الOع9 ال�اسي في"

  .وم� ال�ع�4ات الGي واجهPGا قلة ال�راسات ح�ل هqا ال�ی�ان

أسGاذتPا  الفاضلة إلى  ^�عPا في األخ9 إال أن نGق�م ,LuYل ال9eO وع�l االمPGان وال

�Hا ن�ع� ، الGي أش9ف{ على هqا ال��� وتا,عGه ,ال9عا^ة الAاملة، ال��GHرة ب�عYاجة سامة

�Hا نH 9eOل أعfاء لPYة ال�PاقOة على تفfله- بGق�L- هqه ، هللا أن ^�فTها و�Lارك فها

9 في، األ9Iوحة�Aاإلث9اء  ال pن لها ,ال ش�eهqا ال��� إخ9اج  وmب9از ال�الحTات الGي س

lل العل�ي الالئeOال,. 
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  ب��ـــــــة ال
اعــــــــ�  :أوال

وLع�د هqا ل�ا ، األم- ال�اف�ةإلها   ح�لGها، حfارات م�PGعةاألن�ل>  ت�ال{ على

وم�ا زاد م� ج�الها وأضفى علها مuات ، ت��له أرضها م� معال- حfارLة وثقافة م�PGعة

k وق� Hان ، م� تق�م على ج�ع األصع�ةإلها   خاصة  ماجل�ه ال��ل��ن �Pة الIلغ9نا

عGها الGي ، األوف9 م� هqه ال�عال- وال�آث9�I ال�Yي الهام ولYوLع�د هqا ل��قعها اإلس9Gات

Hان{ آخ9 ماوقع{ عله أی�@ ال��ل�� الqی� غادروها م9eه� أضف أنها ، اشGه9ت بها

  .)1(,ع� أن فOل�ا في ال�فاr علها والPه�ض بها 

9ة �Aات الIغ�fوعلى ال9غ- م� ال �وال��9�Gة م� ال�اخل والJارج على مای�Lu الق9ن

و�Lاف� ،إال أنه- إسDGاع�ا أن ی�H9Gا ما^Jل�ه-، ون�ف على غ9ناIة وم�س�ها ب�P األح�9

  .فه- أهل عل- ودرا^ة  ومع9فة، غا^ة هqا ال�مإلى  على ذ9Hاه-

  :ال��اة ال��اس�ة - أ

ه� <<، ح األح�اث األن�ل�ةعلى م�9 ، كان العامل األساسي لTه�ر دولة بPي األح�9

في ش�ه ال9LuYة اإلبL9ة ، م1212/هـــ609إنهuام دولة ال��ح�ی� في معH9ة  العقاب سPة  

�ارQ ض� ال��ح�ی� Pه م� مل�ك ال، )2(.>>ب� ق�ات ألف�ن�� الaام� ملp قGOالة ومPاف�

 Qار�Pعلى أی�@ ال Q9األخ Qواح�ة تل� �Aان ال�Oه� ف، في ح� Hان{ ت�ق�  م�ن ال��ل�

                                                           

)1(- 9TPي األح�9 : یPة في �ل دولة بI9@ ف9حات، غ9ناeی�سف ش) ةLارf9وت، �)دراسة حل بY1993، 1، دار ال ،

  .40ص
)2(- l�L9ة، ت�قPة في ال�ولة الLالل��ة ال��ر ،kDJا، : ل�ان ال�ی� ب� ال�دمحم م�ع�د ج�9ان، دار ال��ار اإلسالمي، ل

ص )د، ت( ،�1  ،16. 
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� األولى غ9ناIة والaانة األن�ل>  فل- ی�l في، ال�اسي في هqه ال�ق�ة مGأزما ج�اGأال والی

  .)1(وال^ة إش�لة 

 :تأس�� دولة غ�نا�ة- 1

 @9Yل الق9ن ال�ا,ع الهدمحم على ی� ، )الق9ن الaال� ع9O ال�الد@ ( كان{ نOأتها ق�

ال�لقk ، 'ال
�خ ب" األح#�والq@ ع9ف ، ب� أح�� اب� ن�9 ب� ق> األن�ار@  ب" ی سف

ن�9 ب� ق> ب� سع� ب� ع�ادة األن�ار@ إلى  و الq@ ی��Pر ن��ه، ,الغالk ,ا�

� ع9اقة م� << ، أح� �Hار ص�ا,ة ال9س�ل ملسو هيلع هللا ىلص، الuJرجيIالء ال�ال�م�ا ^fفي على ه

 )2(، >>ال�Oه�ر ال��Y ون��ا م� الGارLخ 

�ال ال���ة وال�eانة ال9فعةJار  أهل ، فه- أص�اب الحGى أنه-  ^ع9�Gون م� أخ

واسDGاع أن ^فpG ,ه ، مع دمحم ب� ی�سف ب� ه�د ة,ع� أن خاض معارك دام، األن�ل>

هــ ث- على غ9ناIة نف�ها 629ح�   اس�Gلى على جان سPة ، وLفpG مPه غ9ناIة ,�Yارة

إلى  لق� اسDGاع دمحم ب� ی�سف ب�اسDة دهائه وح�� ت�ب9ه وحG�eه في الf-، هــ635سPة 

وHان ذلp ، )3(>>ج�ان، ومالقة، وش�-�، واد, آش، '�)ة<<:م�eلGه خ�> م�ن وهي

                                                           

)1(- 9TPة: ی�ص 2011، 1م� الفGح إلى ال�ق��، م�س�ة اق9أ لل9OP وال�GزLع، م�9، �األن�ل>  راغk ال�9جاني، ق  ،

637.  
)2(-  ،9�PH ،kاسة ال�Hان ,ع� إنGقال ال�eان، ت�قl دمحم �Hال ش�انة، دار الAاتk الع49ي، مDJد، (ل�ان ال�ی� ب� ال

ص )�  ،19.  
ص ال�9جع ن -)3(   .138ف�ه، 
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^ق�م له جLuة ق�رها م�ة وخ���ن ألف << على ح�اب م�ادئه ح� اتفl مع ملp قGOالة أن 

  .یuوده ,ال�PYد مGى Iلk ذلpمقابل أن ، )1(>>قDعة م� الqهk سL�Pا 

 ��J^ ع أنDG�^ -الة إال انه لGOق pي ل�لIالغ9نا pي ق�مها ال�لGورغ- االغ9اءات ال

الءرغ�Gه الYام�ة في Gع إرغامه على ال�فاء ,العه� االسDG�^ -ة ولIم�ا جعل ، على غ9نا

�DفG9 ی�  العالقات مع ال�و إلى  األمI�Gامه  بل اإلسالمة  حل أخQ9 ت�aل{ في   ق

� ت���ا أل@ Iار� Lال�Yاورة خاصة ال�9 P ،49ا للغا^ةDfان مH اسي  .ألن ال�ضع  ال�

ورغ- ت�الفه مع ملp قGOالة إال أنPا ال ^�e� أن ن9AP فfله  ف��افGTه وImالGه  في 

�^�aل معق� أمال   أص�ححGى أنه  ، ,قاءال�e-  اإلسالمي في األن�ل>إفلق� ، األن�ل�

k وع�د مuا^اه في ق�لهوصفه DJاجة وال�الم << :اب� الqآ^ة م� آ^ات هللا  في ال�

- الYGل� رافfا لل�عة وال9احة ، ج�P^ا ثغL9ا شه�ا أب�ا، )حk الPاس  أ@(وال�Yه�رLة Tع

ل م� ,قاء اإلسالم، )2(>>DLو -eح في ال�YPه یPاملة جعل{ مOفات ال�وجعل ، .فهqه ال

�ا أثPاء ف9Gة ح�eه م� ال��لAة تuده9 ازدهاراTع.  

{ بها األن�ل>األح�9  إن  ع�9 بPيPي مGر ال��كان ^�Yع << ألنه ، م� أس�أ الع

 Q9دة م� جهة أخ�YGة ال�fهPال �وال�Yع ب� ، )3(>>ب� الYهاد وال�قاومة م� جهة و4

�  .هqی� األمL9� في ال�ق{ نف�ه ل> ,األم9 اله

                                                           

ص1997، 4عPان، دولة اإلسالم في األن�ل>، م�Geة الJانYي، القاه9ة، �ع�� الله -)1(  ،42.  
ص2000، 5ح�� م�ن>، معال- تارLخ ال�غ9ب واألن�ل>، دار ال9شاد، القاه9ة، � -)2(  ،445.  
ص2000، 1دمحم رض�ان ال�ا^ة، في األد,األن�ل�ي، دار الف9A ال�عاص9، ب9وت، ل�Pان، � -)2(  ،39. 
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أدQ ل�Gخل مل�ك ال�غ9ب ل�� ی�   نقال,اتاالو9aHة ، ك�ا أن ال�9اع على ال�لDة

�ارQ ، ال��اع�ة وال�ع- Hل�ا دع{ ال�اجةPد في وجه ال���� LحGى إن ال�9 ، م� أجل الP

ا الDGاول على األراضي األن�ل�ة وشع�ها ه� في ح� ذاته تDاوال عله- ن9Tا للعالقة اع9�Gو 

Pة ب� ال�ل�ی�Gة .ال�Lارعة والق��G49ات ال�fة للYG9ف الع�وونI �9 ، ماض9D أم

ل�ولة بPي  ج=ل �ارق وال�489ة ال�67اء و��H34قاع�ة ، غ9ناIة ,الPGازل ع� ,ع  الق�اع�

إذ ل- ^ع� قادرا على ال9دع فق� أرهقه ال�9اع ال�ائ-  مع ، مH �L9ي ت�Gلى بPف�ها ال�فاع عPها

 Qار�Pون بها ال�، ال�YPG�^ ائ��9 م� الOع9اء ,ع�aا ,قaAى إن الGح �eإلنقاذ ماأم �PL9

9 في نف�س ال�9 ، إنقاذه�Aائ� األث9 ال�9ا مال��ا ال�PاءPLو4الفعل Hان لهqه القaAف � ، >>

ه سق�Iها P9ة وما^ع  .)1(>>فه- ی�ر�Hن ج�ا ض9ورة ال�فاr على م�لAة غ9ناIة ال�غ

فإن  االخGالفوهqا إن دل فإنه ی�ل على ال9ا,Dة الق�Lة ب� ال�ل�ی� وأنه مه�ا Hان 

وعلى ال9غ- م� Hل هqا ا اإلت�اد والAGاتف ب� الع�وت� إال أن أ�Iاع ، الع9ق وال�ی� واح�

  .ملp قGOالة ال زال{ قائ�ة على أراضي بPي األح�9

�ارQ الqی� قام�ا Pة  في ی� الIغ9نا }Dالف فق� سق�G9 وال�Aد ال���و رغ- هqا ال

�9انة  وأقام�ا، PHائ>إلى  ال��اج�<< بL��GلPعائ9 الOها)2(>>ال، واس�Gل�ا على Hل ش�9 ف

، ,ع� أن أخلف�ا ال�ع� الH @qان ف��اه أن ^���eا ال�الد ش�9 أن ی�H9Gا ال��ل�� في حاله-

ساسة االضDهاد ل��ل�ي <<م�Gع� في ذلp ، وعلى عق�ته- وأن ^��د  األم� واألمان

                                                           

م� الفGح الع49ي ال�9ص�د إلى الف9دوس ال�فق�د، دار الPهfة الع49ة، ب9وت، ل�Pان، األن�ل>  ع�ام دمحم ش�ارو، -  )1(

ص�2000  ،280.  
ص -)2(   .42دمحم ع�� هللا عPان، دولة اإلسالم في األن�ل>، 
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إك9اها ,ع� أن خاب م�عاه- واض9Dب وهqا ما جعل م� أهلها ^غادرونها ، )1(>>غ9ناIة 

  .مقامه-

�فح للGارLخ ال�اسي العlL9 لغ9ناIة فإنه ^OGeف أن العالقة ب� دولة ال�غ9ب Gوال�

pاوزذلYن�ا األم9تm9 و  .واألن�ل> ل�{ م9Yد تأث9 وتأث

  :االج@#اع�ةال��اة  –ب 

بل Hان{ ، فإنPا ن�Y غ9ناIة ل�{ دولة ع49ة ف��k االج�Gاعةإذا ماتPاولPا ال�اة 

�  ت�aل م�49 ال�^انات، دولة اس�انة أور4ة�, ، kانYي وال�ب� الYانk األور4ي ال��

9  )2(.الع49ي اإلسالمي وهqا ماجعلها م��ر تفاعل ومuH9 تأث9 وتأث

حال{ دون إال أن ش�ة الuPعات وال�9وب  ، ,�اة عu وت9فاألن�ل>  فق� حTي أهل

pلqاع بG�Gل، االسeO, <eعPة تإال أن هqه  ، االج�Gاعة,آخ9 على ال�اة أو  فال�اة ال�اس

 kعOه9 ,ه الGاش @q9 ال9ا في  اإلنGاج ال�فaH }ق9ة ساه�G9 ال��ال�اة ال�49Dfة وغ

  )3(.مPGف�ه- ال�ح� ,اع�GارهاالGAا,ة إلى  ون أیلYألنه- Hان�ا ، الغ9ناIي

�ة ال��GYع الغ9ناIي ال��PGعة  ك�ا ساع�تH9اس، تPلة  في خ��ة أجa�Gوال�: 

  مع   9aHة   ع�د ال�eان في ال�الد ، أهل الCمة، ال# لBون ، ال# الي، ال=�-�، الع9ب

                                                           

ص 2005الYامعة، ب9وت، �أح�� مGJار الع�اد@، في تارLخ ال�غ9ب واألن�ل>، دار ال�ع9فة  -)1(  ،445.  
)2(-  9TPص: ی   .355أح�� مGJار الع�اد@، في تارLخ ال�غ9ب واألن�ل>، 
)3(- 9TPص : ی   .355ال�9جع نف�ه، 
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ةإلها   والPازح�، ,�k أول�p ال�اف�ی��Pة، م� بلإلى   ،اش�لة وق�I9ة، جان، م9س

  .على الaقافات األخQ9  االنفGاح

�ة ال��GYعH9ع والف9وق ال��ج�دة في ت�PGا الqل هH -ه الف9وق ، ورغqإال أن ه ، �Aل- ت

، ألنه- Hان�ا أهل رقة وحالوة، مه�ة ن9Tا لل9وح اإلسالمة الق�Lة الGي Hان یG�Gع بها أهل ال�ل�

k وصفا ج�ال ألهل وPIه ، وأص�اب عاIفة ق�LةDJي اب� الI9 الغ9ناLا ال�زPى لDفق� أع

� على مqهk اإلمام مالp اب� أن><< :Iة ,ق�لهغ9ناPان�ا سH -ان{ أخالقه- ، إنهHو

إلى  وق�وده- م�GسDة ت�ل، وشع�ره- س�د م9سلة، وأن�فه- مع�Gلة، وص�ره- ح�Pة، ج�لة

9��ة ع49ة، وأل�انه- بfاء م49Oة ,��9ة، الق�، تغلk علها اإلمالة، و أل�GPه- ف

  .الGع�L9 جعل له- مuات ال ت�Gف9 في غ9ه-وهqا ، )1(>>وأخالقه- أبة 

، إال أن أهلها Hان�ا أك9a سعا لDلk الع�، و4ال9غ- م� ال�9وب الGي Iال{ ال��لAة

ة ال��ج�دة ,األن�ل>األح�9  حGى أن بPيJLارGاآلثار ال -T9ا ^ع� م� أع�وه� ، أنOأوا ق

قام ب�Pائه دمحم األول الغالk << في ت�ام�ه    وأب�ع�اق�9 ال��9اء الq@ تف�PPا في زخ9فGه 

9ة وقالعا ، ,ا� ث- أت�ه ی�سف األول وابPه م� ,ع�ه دمحم الغPي ,ا��H أوا م�رسةOا أن�H

  )2(>>وح��نا ل��اجهة الع�و 

                                                           

ص -)1(  356أح�� مGJار@ الع�اد@، في تارLخ ال�غ9ب واألن�ل>، 
ص  -)2( �L9ة، Pة في ال�ولة الLالل��ة ال��ر ،kDJ57ل�ان ال�ی� اب� ال.  



:                                                                                                                        مدخل
 الشاعر وبيئته  

 

12 

�ادیإال أن  ال9خاء ال�اد@ Gع ,ه ال�الد  واالقG�Gان{ تH @qارة الYGاعة والP��mزدهار ال

9 في بPاء <<كان �H قلةله دورGة ال��ة األن�ل��JOعلى رفع ، ال �Lا ماجعله- قادرqوه

9 إلى  ال��G^ات والGفاؤل والGفGح�H 1(>>ح�(.  

 .في غ9ناIة Hان{ حاه رغ�ة رغ- Hل ال�آسي واألحuان االج�Gاعةإذن ال�اة 

  :ال��اة الف4�Fة واألدب�ة - ج

وHان ، والuخار�L ال��^عةلق� ازده9ت ال�fارة األن�ل�ة في مYاالت مGع�دة Hالع�ارة 

ة رائعة ت�aل ذروة << ق�9 ال��9اء Pنق�شه وأبهائه  االزدهارت�فة ف �الفPي م� ح

وعلى ال9غ- م� ، )�H<<)2ا ص�ره ال��9OGق االس�اني ,ال�aالة األخ9ة  ، وناف�رته وح�ائقه

�اد@ الq@ ع9فGه ال��لAة إال االزدهار Gان  أناالقH ةAها ال��لال9Tوف ال�ع�ة الGي نOأت ف

9 على ال�اة الفL9Aة واألدبة�A9 الفاه�Gامها ب�Pاء ال���ن والقالع واألس�ار ، لها الGأث

Qة أد9 م� الYه� وال�ال لفالحة أراضها ال�YلaAل الq4ةإلى  وOوارتفاع أج�ر ، غالء ال�ع

9 مPه- لله9YةaA9 الDم�ا اض -ح� Hان الGعل- ال��9 ، ,الد م�9 وال�غ9بإلى  الGعل

k ب� ش�L9 ، اب� ح��ون ، م� ب� ه�الء اب� األ,ار، وال�عOة أسهل وأرخ¡Dأب� ال

  )3(ال9ن�@

                                                           

ص 1998، 2أح�� ضف، ,الغة الع9ب في األن�ل>، دار ال�عارف لل�Dاعة وال9OP، س�سة، ت�ن>  � -  )1(  ،44. 
ص أح�� مGJار@ الع�اد@، في تارLخ ال�غ9ب واألن�ل>)2(  ،18.  
)3(- 9TPص : ی  .380أح�� مGJار الع�اد@، في تارLخ ال�غ9ب واألن�ل>، 
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بل على عe> ذلp ، غ9 أن هqا ال^عPي ال��Jد وال�H9د لل�H9ة الفL9Aة واألدبة

9 م� األ، فاإلنGاج Hان وف9ا في الA- وال�PعaH جه�G9ا لTا,ة، قالمنGAان�ا ، للH -ا فه�^ع�ن ج

  .فأرادو أن ی�H9Gا ما^Jل� ذ9Hاه-ةأن ال�ق�� حاصل الم�ال

و�Lع��نه- ,eل ال�سائل ، ^���ن الOع9اء وGLق�49ن مPه-األح�9  فH �YPل مل�ك بPي

نDO{ دراسة << ولعل أب9ز أم9، فالعل- واألدب م� الH9ائu األساسة ع�Pه-، ال�Gاحة

 بل في، م�رسة في غ9ناIةأول  ه� أب� ال�Yاج ی�سف األول الq@ أنOأ العل�م في عه�ه

�L9ةاألن�ل> Pلها  س�اها ال��رسة الH<<)1( ، -ه فهG�فق� Hان�ا ^���ن العل- وLق�رون ق

ه- أنف�ه- عل�اء وعلى <<بل Hان�ا ، ^عل��ن ج�ا أنه فق� ,العل-  وح�ه   ت9تقي األم-

9ة  م�Q�G عال م� ال�ع9فة وفي مادی�aH<<)2(.  

ه�الء الqی� ، لق� أن�Y{ غ9ناIة �H�Hة م� العل�اء واألد,اء والOع9اء ال^�Gهان به-

وه- 9aH ن9Hq في ، فAان�ا خ9 م� ح�ل الل�اء وع�9، وأم9ائهااألن�ل>  حاف�Tا على س�عة

kDJه ل�ان ال�ی� ب� الGي ب�، مق�مI9 الغ9نااب، صاحk ال�ی�اناألح�9  األمYاب� ال ،

  ......� زم9كاب

ص واألن�ل> ب�جه عام ^�eن الع9ب ق� خ�9وا أه- م�قع  ومع سق�� غ9ناIة ب�جه خا

�9ف وال�Gب9، اس9GاتYي وحfار@ Gل��ء ال pل ، وذلH ة في�ول��ف ت�قى خ�ارتها  غ

  .  نف> ع49ي أبي

  ح�اة ال
اع� :ثان�ا

                                                           

ص8، ج 1119دار ال�عارف، القاه9ة، � ش�قي ضف، ع�9 ال�ول واإلمارات  األن�ل>،  -)1( ص69،   ،70. 
ص 1981، 2م� الفGح حGى سق�� غ9ناIة، دار القل-، ب9وت، �األن�ل�ي  ع�� ال9ح�ان ال�Yي، الGارLخ -)2(  ،501. 
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  :اس#ه و�JK@ه –أ 

 �، ال�ع9وف ,األح�9، ب� ی�سف إس�اعلب� ی�سف ب� ف9ج ب�  إس�اعله� أب� ال�ل

ال��ابي الYلل إلى  ^ع�د ن�k  هqا الOاع9، ,غ9ناIة) م1325، هـ725( ول� ,ع� سPة

 )1(.فAان{ هqه ال��Pة م� مفاخ9 اب� األح�9، سع� ب� ع�ادة األن�ار@ الuJرجي

  :ال#غ�ب وتعل#هإلى  ه�9ته- ب 

لA� ی��و أن ال�لDان أ,ا ، ص�اه,غ9ناIة وعاش ب� أحfانها ف9Gة األح�9  ول� ب�

ق� خاف عله ، )هـ755 - هـ733(ب� ف9ج ال�لقk ,ال�Pار  إس�اعلال�Yاج ی�سف األول ب� 

 ی�سف وأب�هه� وج�ه دمحم ب� ف9ج األن�ل>  م� �Iع أبPاء ع��مGه على ال�لp فأخ9جه م�

فل ال " ی�ض�ه ق�ل الOاع9 أ,ا ال�ل� إه�ار دمه وهqا ماإلى  حGى أنه تYاوز، )2(ال�غ9ب إلى 

  .)3("أن اهBر ال#ل ك بJي ع#ي ب �Jي دمي ل��ت إل�ه على رأسي ال على قBمي 

الq@ ق49ه إله وmلى ج�لة ، اسGق9 ,فاس وHان ذلp في عه� أبي ال��� علي ال�PL9ي

عل�م ال��P  فق� تلقى، وهqا ما زاد ح�ه لDلk العل- وال�ع9فة، م� العل�اء واألد,اء والOع9اء

واألدب والGارLخ على ی� أح�� ب� دمحم ال��اح وع�� ، على ی� دمحم ب� دمحم ب� داود ال�Pهاجي

�  في فاس م�ا س�ح له ، الغفار م�سى ال���فيLفي جامع الق9و <Lر�Gغل ,الGث- اش

� وهqا ماجعل مPه أدی�ا وم�رخا وشاع9ا وناث9ا م، )J�,)4الDة رجال العل- واألدب وال�اسة 
                                                           

)1(- 9TPی :�9 ال�Yان في شع9 م� نP�Tي وm^اه الuمان ـ ت�قl رض�ان ال�ا^ة، دار إس�اعل  أب� ال�لaب� األح�9، ن

Pة، �DPي، ق�Gفارسص 1، ج2015، 2م�اد، ن�ن  ،7. 
)2(  -  9TPان، �: یP9وت، ل�ص 6، ج1983، 1ع�9 ف9وخ، األدب في ال�غ9ب واألن�ل>، دار العل- لل�الی�، ب  ،615. 
)3(- �ص إس�اعل  أب� ال�ل 9 ال�Yان، a7ب� األح�9، ن. 
)4(- 9TPص: ی  ،l616ع�9 ف9وخ، ال�9جع ال�اب. 
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ة ال�AGاملة وال�Oه�رة في ع�9ها، 9Iاز عال�JOه الqل هaج�ا أن م kL9م� الغ �Aول ،

ة على ح� س�اءJLارGة والإلى  ر�4ا ^ع�د هqا، ل- ^e� لها إشارة وال ذ9H في ال��ونات األدب

  .س�ء حTه

، علها ال��لف�ن ,ع�ه اع��Gم�لفاته Hان{ م� ال��ادر األولى الGي << ول� أن 

GDالJ9 م�� وف�وا على فاسومaAالق )1(>>ه لIل�ا ع9ف على اإل.  

Pها  وال�زراء وال�Yاب  حاته HلهاIةو�4الPL9ه ,ال�ولة ال�G9ت عالق�Gى أنه ، اسGح

�L9ي مPرخا ل�ولة ب�و�GAG�Lه- ، ح� Hان ^��OPGه- أشعاره-، وHات�ا ع�P مل�Hها، أص�ح م

ص عله، رسائله- 9�Lو pون ذل�� الq@  جل<< حGى أن، فPL9شع9ه جاء في م�ح ال�

  )2(>>عاش في PHفه- الج�ا

9 ال�Yان في شع9 م� نP�Tي وm^اه " وهqا ما^Tه9 وeO4ل جلي في ثPا^ا GHا,ه هqاaن

الq@ عاش9ه- في الق9ن ، ون�k بPي مL9�أشعار الH @qان ع�ارة ع� ح�صلة م� ، "الuمان 

Cا الF@اب عBJ ذ�K ال#ل ك واألم�اء وقBZ, في ه<<وهqا ما ی��Hه ق�له ، الaام� لله9Yة

 اوأذ�K ما ام@ازو ، وغ��ه^ م" سائ� ال
ع�اء أن أغb ع#ا آخCه له^ م" الق=ائح، والF=�اء

إال أن  مeانGه ضعف{  )3(>>'ه م" الف6ائل وال#Jائح ألن مfلي الیل�e 'ه إdهار الع رات

 .ومuH9ه اخGلف صع�دا ونuوال  ,ع� أبي عPان ال�PL9ي الq@ حTي ع�Pه ,�eانة م9م�قة

                                                           

9 ف9ائ� ال�Yان في إس�اعل  ل�ل�أب� ا -)1(aب� األح�9، ن-Tرض�ان ال�ا^ة، دار م�ار  ن lف��ل الuمان، ت�ق

Pة، �DPي، ق�Gفارسص2، ج5015، 2ن�ن  ،65. 
ص6، جواألن�ل�يع�9 الف9وخ، األدب في ال�غ9ب )2(  ،617. 
صإس�اعل  ال�ل� أب� -)3(  ،l8ب� األح�9، ال�9جع ال�اب. 



:                                                                                                                        مدخل
 الشاعر وبيئته  

 

16 

 :ش� خه وتالم�Cته –ج 

 ش� خه :  

� فه�� ال�ق  :الuائL9� لل�غ9ب ن9Hq مPه-أو  أما ش�خه فAان�ا م� ال�غ9ب واألن�ل�

القاضي الفقه ال��� ب� ع�aان و ، دمحم ب� دمحم ب� داود ال�Pهاجي الq@ س�l ذ9Hه

أب� ، أب� سع� ف9ج الGغل�ي الغ9ناIي، الفقه سع� ب� أبي العافة ال�Peاسي، ال�ن�L9Oي

أب� القاس- ب� ی�سف ، أب� ع�� هللا دمحم ب� سع� ال9غPي ال�9اج، القاس- ع�� ال9ح�ان األم�@ 

  . )1(اب� رض�ان الYPار@ 

  

 تهCتالم�: 

سع� ب� إب9اه- ال��راتي الOه9 :تGل�qت على ی� اب� األح�9س�اء الGي م" ب�" األ

  .وع�� ال9ح�ان الYادر@ ، ,Oه��ن 

 وفاته وآثاره*د

��H أنه ت�في في سPة مGق�مة ,فاس �ولA� ال، كان{ األراء مfGار4ة ح�ل سPة وفاته

  )2(.هـ810وال�9جح ه� ، ه810سPة أو  هـ808قل سPة 

اع حلفها ، له ع�د م� ال��لفاتfان الH  ا وال�عP  ,عfها وصل إل
                                                           

)1(  - �ص إس�اعل  أب� ال�ل 9 ال�Yان، a7ب� األح�9، ن. 
)2(  - 9TPص 6ع�9 الف9وخ، األدب في ال�غ9ب واألن�ل>، ج:ی  ،617. 
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�KCانJإل� iلفات  ال@ي وصلk#ال: 

�L9�Pمان، روضة الuاه ال^mي وP�Tان ل�� ن�Y9 الaف��ل ، ن -Tان في ن�Y9 ف9ائ� الaن

ل نق� الع9وس، ش9ح ال�9دة.الuمان�Aف�س في تPال <  ، تأس

9� .)1(ال�زراءونفائ> ، ع9ائ> األم9اء، ف�L9 الع�9 في شع9 بPي ن

 : أماال#kلفات ال@ي ل^ تZل إل�Jافهي

ل نق� الع9وس، ش9ح ال�9دة�Aف�س في تPال <، ف�L9 الع�9 في شع9 بPي ن�9، تأس

 )2(.ونفائ> ال�زراء، ع9ائ> األم9اء

                                                           

)1(  - �ص إس�اعل  أب� ال�ل 9 ف9ائ� ال�Yان في نT- ف��ل الuمان، a103ب� األح�9، ن. 
ص  -  )2(  .105ال�9جع نف�ه، 
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فلق� رافl الOع9 مqP وهلGه ، ^ع� ال��^ح م� الف�Pن  الOعL9ة ال�ع9وفة ع�P الع9ب

9ات الGي 9Iأت على الع�لة الOعL9ة، األولىإال أن ال��^ح ل- ^غk ، وعلى ال9غ- م� الGغ

  .الف�Pن األخQ9 الف9عبل �ل ه� األصل وسائ9 ، ی�ما على الOع9

  : ال@ع�34 'ال#Bح :أوال

  :أـ لغة

وم�حه َمْ�حا ، ^قال َمْ�حGه مْ�َحة واح�ة، وه� ح�� الPaاء، ال��^ح نق  الهYاء<<

ح أن ال��ح ال���ر، هqا ق�ل ,عfه-، وم�حة��وه� ، وال�Yع ِمَ�حُ ، والِ�ْ�َحُة اإلس-، وال

  )1(.>>ال��^ح وال�Yع الَ��اِئح وه� األَماِدْ̂حُ 

  :أما في القام�س ال��� للف9وز آ,اد@ ع9فه فقال

َحهُ ، َأحَ�َ� الPaاَء عله، ��Hحه َمْ�حا ِوِمْ�َحة :َمَ�َحهُ << ، والَ��^حُ ، Hََ�ّ�َحُه واْمGََ�َحُه وتَ��َّ

حُ ، َمَ�اِئُح وأَمادْ̂حُ  :ج، ماُْ̂�َ�ُح ِ,هِ ، واِل�ْ�َحة واَألْمُ�وَحةُ  حَ ، Hَُ�َ��َّ�ِ ، وُمَ��َّ  :َمْ�ُ�وُح ج�ا وَتَ��َّ

 )2(.>>وَت�Oَََّع ,�ال> عPَ�ُه ، واْف9JَGََ ، َتAَّلَف أن ُْ̂�َ�ح َ 

 .فال��ح ه� ح�� الPaاء واإلشادة

 :بـ ـ إصالحا

وmب9از صفات ، ج�ه9ه ال9eO والPaاء، الPقاد واألد,اء غ9ض شع9@  اصDالحوال��^ح في 

  .ال���وح ومPاق�ه

                                                           

ص 2000، 1، دار صادر، ب9وت، ل�Pان، �)مادة م�ح (اب� م�TPر، ل�ان الع9ب،  -  )1(  .36م، 

ص 2008، 8الف9وز آ,اد@، القام�س ال���، ت�قl ع�� ال�Pع- الع9ق��سي، م�س�ة ال9سالة، ب9وت، ل�Pان، � -  )2(  ،

240 .  
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ل ال�uا^ا ووصف لل�Oائل ال�L9Aة< <:وهPاك م� ع9ف ال��ح ,أنه�Yتع�اد ل ،

- الPe^ @qه الOاع9 ل�� ت�ف9ت فه- تلp ال�uا^ا ، واألخالق ال���ةTق�ی9 العGهار لل�mو

  .)1(>>وع9ف�ا ,�aل هاته ال�Oائل 

9eOلعة  لDGاب ش�ی� ورغ�ة مYر ع� إع��  وعله فإن األصل في ال��ح أنه ^

� فfائله�aال�، ال���وح وتDة<<ا فل� واآلراء، أعkY الOاع9 الع49ي ,األخالق ال��

فAان ن�Tه- في األغلk ی�جه في هqا ، )2(>>والYOاعة الفائقة وال9Aم وال�اسع، ال��ی�ة

  .الغ9ض

9 م� ال�فات واألل�ان ل- تA� تعل- ل�الهaH �ف عOAوزاد ، لق� ساع� ف� ال��ح في ال

� أحاIه- ,ال9عا^ةL9aH ان�ا إلى  ورفعه-، في شه9ة أناسH �L9غفل ع� آخ �الqروة في ح

  )3(.أحl ,ال9Hq وأج�ر

ف�qP األزل أح> اإلن�ان ب�ج�د ف�ارق بPه و4� غ9ه لqلp سعى إلرضاء م� �� 

، ف9اح ^ع9Gف له- ,األفfلة، في الغPى والYOاعة والق�ة والفه- والHqاء، أنه- أح�� مPه

  pان في ذلPالع lلDL4(و(.  

ة وmن األغ9اض  Hغ9ه م�وال��ح غ9ض �JOة له دوافعه الL9عOلف{الGاخ   }Pوت�ای

k�AGه9ة أ والOما ه� دافع  لل �  .اإلعYاب ال�ادقأو  ب

  

  

                                                           

ص 1962، 1ال�Yی�، ب9وت، � أح�� أب� حاقة، ف� ال��^ح وت�Dره في الOع9 الع49ي، دار ال9Oوق  -)1(  ،5 .  

ل القاه9ة، � -)2(Pص 1119، 5سامي ال�هان، ال��^ح، دار ال�عارف، ال  ،14 
)3(- 9TPص:ی  .9ال�9جع نف�ه، 

)4(  - 9TPص:ی   .7ال�9جع نف�ه، 
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  :قB�Zة ال#Bح األنBل��ة :ثان�ا

م�ح إلى  Hان{ ت�فع ,الOع9اء، الuاخ9ة  الGي ع9فGها األن�ل>االج�Gاعةإن ال�اة 

�وا ، الJلفاء واألم9اءO^ 9 مفاخ9ه-وأنHqال، ب�وماامGازوا ,ه م� ، وLعل�Pا ماله- م� خ

  .صفات

دوLالت م�Gقلة وم�الp مGع�دة حافuا ج�ا إلرسال م�ائ�ه- إلى  ال�الد انق�امك�ا Hان 

ل ال��Tة ل�یه-إلى  م�ای�Lu الPGاف> في الGق9ب، وت�L�Yه- لهاP1(.أص�ابها ل(  

في ألفا�ه- ومعانه- حGى في بPاء لق� نهج األن�ل��ن في ال��ح نهج ال�Oارقة 

�ة وتع�د م�ض�عاتها�، أو فAان�ا ^�Gهل�ن ق�ائ�ه- ال��حة ,الغuل، وتOعk أغ9اضها، الق

عة والGغPي ,�Yالها، أو ب�صف الفالة�D9، أو ب�صف ال�Jب�صف ال ،p9ق�ن ,ع� ذلDGث- ی 

إلuGم ,غ9ض واح� ومPه- م� ، ق�ائ�ه ,أك9a م� غ9ض اب�Gأم�  كحGى أن هPا، ال��حإلى 

�ة�  )�I.)2ال الق

�Pع وال�Gلl <<ولعل أب9ز مات�uت ,ه ق�ائ�ه- أنها جاءت مل�ة Gال,

  )3(.>>واالس�YGاء

^�Y أغل�ها م�جهة لqو@ ال�eانة ال9فعة ، وال��Gع� في الق�ائ� ال��حة األن�ل�ة

kةم� أجل  ال���ل على مeاسk ، وأم9اء، ووزراء، م� والة، وال�uH9 ال�ه�Jش.  

لA� هqا  الیPفي أن هPاك م� الOع9اء م� ^��ح دون غ9ض العDاء ,ق�ر ماه� 

ة ال���وح و�4uاته الف�L9ة�JO, ابYإع.  

                                                           

)1(- 9TPعة  :ی�Dاألدب الع49ي في األن�ل>، م ،lGع  uLuقامةع�� العGص )د، ت(، )د، �(، القاه9ة، االس  ،141.  

)2(- 9TP9ة، ع�ان، األردن، � :یص 2016، 2سامي أب� ز�L، األدب األن�ل�ي، دار ال��  ،49.  

ص )د، ت (، )د، � (س9اج ال�ی� دمحم، ال��^ح في الOع9 الع49ي، دار ال9اتk الYامعة، ب9وت،  -)3(  ،8. 
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أب� ال�قاء األح�9  في ع�9 بPياألن�ل>  شع9اء ال��^ح في ,الد<< وHان م� أه- 

اب واب�، ال9ن�@Yال ،kDJار@ األواب� زم9ك واب� خات�ة ، ول�ان ال�ی� اب� ال�... ن

<<)1(  

kاألدی @uا الغ9ض شع9 اب� جqال في هaل ال�األن�ل�ي  الOاع9، ون9Hq على س�

  :في م�حه لل�Yاج ب� ی�سف ملp غ9ناIة في ق�له، الq@ ع9ف ,الGف�ق وال�9اعة

  إن ال#عالي والع الي والmBJ          وال=أس � ع یmB أبي ال�9اج

 eل�لة        �لK ال#��ا وال7) ب دواجماضي الع48#ة وال�� ف  

  )2(ل�s ال غى وال�7ل ت8جى 'القJا        وال=�b تJهل م" دم األوداج

�ة ج9L9 في م�حه لل ��ة معارضة لق��Yاج ب� ی�سف الaقفي الGي هqه الق

  :مDلعها

  )3(هاج اله m لفkادك ال#ه@اج             فان�v ب@ ضح 'اك� األحBاج 

واالن�هار ,eل ماه� ، ,Oع9اء ال�9Oق األن�ل>  لOع9اءوهqا ی�ل على الGأث9 ال�اضح 

  .وال9غ�ة الYام�ة في الGف�ق عله-، وم�اولة مPه- ل�Yاراته- وال�Pج على م�Pاله-، م9Oقي

الq@ ضاع صGه في Hل مeان األن�ل�ي  وم� شع9اء ال��ح أ^fا اب� ز�Lون الOاع9

  :في م�حه ال�ع�fG ,ا� ب� ع�اد ح� ^ق�ل، وزمان

  ع)ف ارت�احي، م" اله m ، أَعْ�ُفِ} راح في ع�ِف ال4َ�ّاح ؟فه8ّ 

  العCِِب الق�اح، وذ�Kك ماتّع�ض أم َعCاُب         غiZZ عل�ه

  ن
 ات راح؟، أو وهل أّنا مJ} في ن
 ات ش ق         هفi 'العقل

                                                           

ص2000ل�Pان، � دمحم رض�ان ال�ا^ة، في األدب األن�ل�ي، دار الف9A ال�عاص9، ب9وت،  -  )1(  ،68.  
ص  -)2(   .67ال�9جع نف�ه، 

  .67ال�9جع نف�ه،  -)3(
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 ِ{Jْزَناُد         لَ ْصِل ِم iْ4ََاحِ ، لَعْ#ُ� ه َاِك ِإَما وِرB@ِ1(ي�اَل لَها اق(.  

�ته ,�Dلع غuلي�ج9اء ، ی9Hq فه ال�Oق والPار الq@ تGOعل ب�اخله، إب�Gا الOاع9 ق

م�ح إلى  لGPقل ,ع� ذلL9D, pقة سل�ة وعq,ة، ,ع� م���G4ه عPه والف9اق الI @qال بPه�ا

 :ال�ع�fG ,ا� فق�ل

  وم" س� اب" ع=اد  دل�ل        'ه 'ان الف�اد م" الZالح

 ف��ت    خالل مJه �اه�ة الJ احي، ب�تالC, ، ه  ال#ل}

  )2(م" العل�اء في ال7)� الِف�احِ ، 'اله#^ الّ� امي، ه#ام خ�

و ال�لp ، فه� صاحk ال9أ@ ال�الح وال��ی�، ی9Hq الOاع9 صفات اب� ع�� وLع�دها

Dه- ,ال9عا^ة�Lه ,ال��ا^ة وG- الO^ @qع9 رعTون ,أج�ل ، الع�Lاع9 اب� زOف�صفه ال

  .وأرقى ال�عانيع�ارات 

وال�غ9ب وال�9Oق على ح� س�اء األن�ل>  ولعل أب9ز الق�ائ� ال��حة الGي قل{ في

فل- ی�H9Gا صفة ، هي الق�ائ� الGي قل{ في خ9 األنام دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وأجادواالOع9اء فها وأب9ع�ا

�وا بهاO^ -أو  م� صفاته ل�ف ال وه� س� الJلl أج�عH 9وهاHqی.  

ة ، وفي ذ9H خ�ائ�ه وش�ائله، فلق�  أب�ع�ا  في الPaاء علهPخاصة في ال��ائح ال�ی

وال�Gلي ,�فاته في ال��9 وال�aات ، لع�9وا ع� م��Gه- ال�Oی� ة له<< ، وفي أ^ام م�ل� ه

  .)3(>>والYOاعة 

ة ع� ,اقي الJلl هاه� ال�� ال�Dل�سي ی�9ع في م�ح ال9س�ل ملسو هيلع هللا ىلص وLع�د صفاته ال�Gف9د

  :في ق�له

                                                           

ص1994، 2دی�ان اب� ز�Lون، ش9ح ی�سف ف9حات، دار الGAاب الع49ي، ب9وت، � -  )1(  ،63. 
ص  -)2(   .64ال�9جع نف�ه، 
ص  -)3(  .100دمحم رض�ان ال�ا^ة، في األدب األن�ل�ي، 
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mBلها        وف�} مقامات الهK وك الف6ائلBوم" أی" تع  

  وم=عs م" ساد ال رm وح m العال      '# لBه ع=B اإلله وهاش^

  )1(ن=ي ح m ف6ل الJ=��" واغ@mB        له^ أوال في ف6له وه  خات^ 

  .وأك�لها ,أفfل ال�فات، هPا الOاع9 ^�� ح  ال9س�ل ملسو هيلع هللا ىلص

  بJاء قB�Zة ال#Bح  :ثان�ا

�ة الع49ة هeال ��ة بGقال� <<مGعارفا عله أصالاتqJت الق�ك�ا ی9ت�� بPاء الق

ة معPةPع9اء ع�9 ، فOاهلي وت�ارثها الY9 ال�اسGق9ت مالم�ها ورس�مها مqP الع

�ة وP4ائها الq@ )2(>>.....الع��ر�ی�AGن م� ثالثة وa�GLل هqا الع9ف في ع��د^ة الق

 .الJات�ة، ح�� الJGل¡، �ق�مةال :عPاص9 وهي

�9 مPها له ما ^�uه م� Pل عHأسل�بو rوألفا ، ��ة الع49ة ت�AGن م� جuئ�فالق

��ة :ه�ا  أساس��ة ، م�سقى الق�� ن�u الTP-   )3(وهeل القPH9ی� الqوم� خالل ه

9aPم� ال  .  

 �Yالث  أنك�ا نaاص9 الPلع(هاته العDل¡، ال�JGات�ة ، ح�� الJن ع�ارة ) ال�Aق� ت

 ^�eن ال�Dلع غuلي والJGل¡ م�ح والJات�ة دعاء أنم�ض�عات مaل أو  أغ9اضع� ثالث 

 أباتمق�Dعات ذات أو  مع�Gلة ال�Dلأو  م�Dلة« وق� ت�Aن هاته الق�ائ� ، ح�eةأو 

�م�ض�عات ت�AGن م� بإلى  مع�ودة ,اإلضافةG  واح� أو }  .)4(ب

                                                           

ص -)1(   .101ال�ی�ان، 

�ة ال��^ح في ، نYااش9ف م���د  -)2(�ة ع�9 ال�Dائف، دار ال�فاء .األن�ل>قPة والف، اإلس�PeرLةقfا^اه ال��ض�ع

� ،9�ص 2003، 1م  ،109  .  
ص ، ال49عي ب� سالمة -)3( �ة الع49ة، دار اله�Q، ع� مللة، الuYائ9، د �، �  .        9ت�Dر ال�Pاء الفPي في الق
)4(9fJع9، ف�رار دمحم ب� لOائ9، د�، األن�ل�ي  الuYلة، الص 2009في �ل ال�ولة العامL9ة، دار اله�Q، ع� مل  ،

187.  
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غ9ض م� م�uات الOاع9 ال�qق  إلى  فع9�G ذلp الPGاغ- وح�� االنGقال م� غ9ض

�Yا,ة ح�� .وال�a�, ة إخ9اج  فه�Gة ثاب��Pة ال�Pاء خال�ة ع�9 الع��ر  األرHانالقGم

  .واألزمان

  بJاء قB�Zة ال#Bح   :ثالfا

  :)ال#)لع(ال#قBمة  - أ 

الGي یلقها الOاع9 على ال��GYع ال� القار�  األباتأول  ال�ق�مة ه�أو  ال�Dلع إن

ة) ال�Dلع (وه� Pة  �اه9ة ف�ة الع49ة والزمة وم� ل�ازمها ال�Gعارف علها أساس�في الق

  . )1(>>ت�لغ ق�ة ت�Dرها ع�9 الGارLخ  <<وأخqت 

^�Yذ  أنو�PLغي للOاع9 ، مفات�ه أولهفان الOع9 قفل  <<ك�ا ^ق�ل ب� رشl ع��ته 

و�4ا  )2(>>وهلة أول  ما ^ق9ع ال��ع مPه و4ه ^��Gل على ما ع�Pه م�أول  فانه، اب�Gاء شع9ه

�ة بPاء ف�ق�مGها ال�ه� الq@ نلج م� خالله أن� األولومDلعها ,�aا,ة ال�عار إلها   الق

  .الق�حأو  ,ال��� إماال�e- علها إلى  الq@ ی�د@

�ة �م��ر  <<,األحQ9 مaل{ على م��رL� أو  ض49� األن�ل�ةك�ا Hان ل�ق�مة الق

عة وم��ر ثان�@ یa�Gل في  أساسي�Dة والL9�Jةو الیa�Gل في ال�ق�مة الغuلة والDلل

  . )3(>>ال�Oاب ومق�مة ال��eة 

k  أه-وم� �Pان لها الHه9ت وGي اشGة  األك�9ال�ق�مات الفي نT- الOع9اء الغuل

وخاصة م�ح ال�ل�ك ، ح الq@ شاع في هاته الف9GةمPها وذلp لPGاس�ها مع ع9ض ال��

أو  ,ال��ح م� اجل الk�AG إما، واألم9اء الq@ تPGاف> فه الOع9اء ب�PGع مقاص�ه- ون�ا^اه-

                                                           

�ة ع�P ، شل�يإس�اعل  سع�)1(�ص أبيمق�مة الق   .           26ت�ام وال��PGي، دار غkL9، القاه9ة، دس، 
، دار )دمحم م�ي ال�ی� ع�� ال���(علي ال��� اب� رشl الق9واني، الع��ة في م�اس� الOع9 وآدا,ه ونق�ه وت�ققه أب�)2(

ل، س�رLا، � Yص 1، ج1981ال  ،218  
�ة ال��^ح في )3(�ص األن�ل>اش9ف م���د نYا، ق ة ع�9 ال�Dائف، Pة والف  .119، قfا^اه ال��ض�ع
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وح�� الJلl واألخالق والGغPي ,ال��Dالت و األمYاد Hف9J ، وال�آث9 األن�ابال��ح بGفاخ9 

  . األم9اء وال�ل�ك في أشعاره-

ال9ئ> «الغuلة فق�ل الOاع9  األمaلةالغ9ناIي الع�ی� م� األح�9  ون�Y في دی�ان

ـ��9 الL�Dل ـــــ    ی�Gقف ل�� ) األح�9خام> مل�ك اب� (سع� ف9ج  األم9أبيب�  إس�اعل

 ح�ــــــــــــاءُ   أح�فــــــ�#JعJي ع#ا *     ي ص=ابــــــة      ــــــــیه اه قل=

  فــــ�#JعJي ع" قBZه ال�ق=ــــــاء ُ *    وجهــــه    وأرسل ��ف في م�اس" 

   m ضاق ذرعي والهــــ Bي واللقــــــاءُ  إذا*    فال ح ل لي قJع B1(ال=عــــ(. 

�ته ال��حة هاته ,�Dلع غuلي ^ع�9 فه ع� م�Q و�Iل ش�قه  �ی��أ الOاع9 ق

Pه للقاء م� ^�k ول�ال ال�اء لفعل ما ج�P{ ,ه نف�ه إال Pال ح�ل له وال ق�ة في  أنوح

pلي ، ذلuلعها غDا مPة ه���  أن,ه الOاع9  أرادفالقPوح kع�9 ع�ا شغل ص�ره م� ح^

ال9ق�اء حال بPه�ا فل- ی�قى له إال تلp ال9TPات العاب9ة الJاIفة ل�المح وجه  أنل�ع�Oقة إال 

ل�Yال����4ة ال. 

 

 :األح�9ال�9Gج- ب�  أخوLق�ل الOاع9 

  bنقـــــــ Bال�� ق Bال ت�@�ل ح�اما رم@ه غ�ضـــــــــــــاً **    �ا نازحا ولعه 

  )2(ما جفا ال#�= ب أورضَا؟ إذای ما **    ناشBُْت} اللههل في الع�� مJ@فــع    

� مDلع غuلي یPاش� الOاع9 G إلها   ال�k والهام وP�GLى الع�دة أ^اموم� هqان ال�

k ال����ب ل����4YG�^ وانG غل ,الهOL9ه وه و�49L ال�صال لع�د الOاع9 و�Lأل ع�ا ^�

                                                           

)1(�ص:ب� األح�9 الغ9ناIي األن�ل�ي ب� ی�سفإس�اعل  أب� ال�ل 9 ال�Yان في شع9 م� نP�Tي  وm^اه الuمان، ، a76ن.  
ص ال�ی�ان)2(  ،84    
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�لال نفع ل�اته وال معPى لها ب�ون  أنإلى  و�Lأل وج�انه م� حال ح�k نأQ عPه ح��ه ل

k�^ �م.  

ی��H على ض9ورة ت�L�Yها في ، وأله�ة ال�Dلع نQ9 حازم الق�9 جاني
هي الDلعة  إذ، شيء في هqه ال�Pاعة أح��وت��� اإلسGهالالت وال�Dالع م� <<:ق�له

�ة مuPلة ال�جه والغ9ة الGي تP��, �Luها �ابGهاجا ال�الة على ما ,ع�ها ال�uPGلة م� الق
ان له ، )1(>>H ة��ما ^Tه9 مPها مaل أول  فال�Dلع ه�، مAGاملة أعfاءفإذا Hان{ الق

�ة ومفGاحها اإلن�انال�جه في ج�� �، ^��� ,�Yاله وqLم ,ق��ه فهي ال��ه� ل��ض�ع الق
�ة ال��ح الGي األغ9اض  م�PGعة األن�ل�ةهqا ال�Dلع في الق�ائ�  أمaلةوم� �ن�Y في ق

� ال�H�Gل على  أم9ن�Tها الفقة علي ب� اح�� ب� م�سى ب� سع�د الuJاعي مادحا Pم�ال�
 :عPان فق�ل أب�هللا 

 وذل مJاو4ه وهان مJاص=ـــه*  ه  الBی" ع8 ال� م 'ال�ZJ جان=ـــــــه    
ــــــة        غ�اه=هُ ت9لi '#�آك ال�Jي *   وJKا م" االشفاق في مBله#

 دبi عقار-ه ُ ) اإل ��اف(وفي ساعة *  ورب غ , Kان �7في نفاقــــه   

 .)2(جهــاد وال عهB لBیه^ ت�اق=ـــــهُ *     أذقه^ و-ال ال=غي إن ق@الهـــ^    

 ) الJلقة والJلقة(,eل الع�ارات واأللفاr وأج�لها  األم9ه�فه ه� وصف  أن,�ا 

ال�ی� ورفع  أع�اءالq@ ذل  األم9اسGفGح Hالمه بGأك�ه ,أن ال�ی� ق� ن�9 ب�ج�د هqا 

الع�الة والTل- ال�ائ� م�  انع�اموLق�� ,ه ، Hان الTالم ق� حل به- أن,ع�  أهلهم� شأن 

ص9Iف ,ع     .ال���ول� في ال��لAة الqی� وصفه- ,الPفاق األشJا

                                                           

، 2، ب9وت، �اإلسالميمPهاج ال�لغاء وس9اج األد,اء، ت�قl دمحم ال��k ب� اخ�جة، دار الغ9ب ، حازم القI9اجPي)1(

ص 1981  ،309                                       .                                   
ص )2(   .251ال�ی�ان، 
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الq@ شl الTل�ات ال�الAة م� خالل ص9امGه ف�Dع ن�ر الع�الة وأضاء ال�ی� فه� 

وان الYهاد ض� الPفاق وال�Pافق� واجk وال عه� بPه ، وق�ة ساع�ه و�4الGه في ساحة ال�غى

  .و4Pه- س�Q القGال

ومaار ن9Tا لل�Gلق� فهي لل���ع ,�aا,ة ، مaار معاناة لل���ع <<ال�Dالع تع9�G  أنو�4ا 

¡Pه معاني الu الOع9اء فهي، )1(>> ال9ح- الq@ ت�Gل� فH9ام وت�Gال م�� اهuان{ وال تAف 

�ة ج�ة األذانما ^قع في أول ��k الOاع9 جل ، ردی�ةأو  ومعار ال�e- في القف

uه علهاH9امه وت�Gقل أنإلى  اهGPهاإلى  ی .الغ9ض الq@ یل

  :ب ـــــ  ح�" ال@7ل�

ال�Dلع فال ^�eن االنGقال م�اش9ة بل ^�eن ب9شاقة أو  ه� تلp ال�9حلة الGي تلي ال�ق�مة

^�9Gز  أنفkY  <<غ9ض آخ9إلى  فه� ^�aل االنGقال م� غ9ض، األداءPوح� األسل�بفي 

فا ال إلى  م� غ9ضأو  ال��حإلى  وG�Lا� حGى ^�eن انGقاله م� ال�ق�مةDقاال لGغ9ض ان

�ة�وت9ا,�  أجuائهاوmن�ا ^Oع9ه ,ال�Gام ، ^��م فه ال�Gلقي ب�ضع ال��اجu ب� مفاصل الق

  )2(.>>أغ9اضها

الGي تالئ- هqا ال��ضع  األلفاrوLع9�G هqا ال9Jوج م� ش9وIه ال�المة وال�qر وانGقاء 

�ةأو  فال ^�eن خPOا ^ف�ل ان�Gاه ال�Gلقي�حازم ف�YP  .ال���Gع وLق�- وLف�ل أجuاء الق

 :ی�جه الOاع9 في مPهاجه في ق�لهالق��اجJي

حGى یلGقي 9Iفا  آخ9جuء إلى  ^��� الJGل¡ في ت�رج وتلDف و�Iعه م� جuء <<

k�P9ه�ا م�أو  ال��^ح والاخGالل في ن�l  أدنىالGقاء م�uGجا م��eا دون األغ9اض  غ

                                                           

ص   2009، 1، القاه9ة، م�9، �اآلدابال�ع9فة، م�Geة  األص�لنL9Tة ال�الغة الع49ة، دارسة في ، اح�� سع� سع�ه)1(

174  
ص ، ال49عي ب� سالمة)2( �ة الع49ة، �  19ت�Dر ال�Pاء الفPي في الق
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وت�ل�لها فGPقل ,�السة األغ9اض  فه� ^�ف ت�رج، )1(>>ت�ای� في أجuاء الTP- أو  الAالم

ف�9�G الOاع9 ,االنGقال ب� مفاصل ، )م�سقى(^قاع اإلأو  دون اخGالل في ال��ض�ع

ج الOع9@ �Pل¡ ، خات�ة ق�لهإلى  الJGة ت��ل  أوس�فالD9 نق�GعLة و��م�eنات بPاء الق

�ة أخ9إلى  م� غ9ض�  .في نف> الق

ف القI9اجPي م�ض�ا fL9ز  األم�ر<<و�Gل¡ هي الJGادها في ال�Gاع kY^ يGال

� وال��O واإلخالل واض9Dاب الAالم وقلة ت�e� القافة �fGالم وم� الAاع الDم� انق

p9اد في ذلDف و االضD9 تل�L9ح ,ه و إلى  والPقلة ,غGال kY^ ا^ة ع�اPAه  اإل,انةالPع

<<)2(.  

ضعف في القافة أو  ال�عPىالJلل في أو  فهPا ^�ف الJGل¡ ,أنه ع�م قDع الAالم

 . والGعاب9 األلفاrمع وض�ح في األفAار وح�� 

ان <<فالJGل¡ ه� االس9DGاد في الAالم دون انقDاع �Hا ع9فه اب� حYة في ق�له 

بJGل¡ سهل ^GJل�ه ، معPى أخ9 یGعلl ,���وحهإلى  ^�9DGد الOاع9 ال�e�G� م� معPى

إال وق� وقع  األول,�� ال ^Oع9 ال�امع ,االنGقال م� ال�عPى ، اخGالسا رشقا دقl ال�عPى

. )3(>>في الaاني ل�Oة ال��ازجة واالل�Gام واالن�Yام بPه�ا حGى Hأنه�ا أف9غا في قالk واح�

معPى ,أسل�ب رشl مع ت�خي ال�qر وال�قة ,�9اعاة إلى  فهPا الJGل¡ ه� االنGقال م� معPى

�ه9 وqLوب ال��ض�ع األول في ال�امع ,أن ال یGغ9 عله ال�� Pی Q9رة أخ��ض�ع فه� ,

إلى  ألن الPاحة الPف�ة لل�لGقي تa�Gل في االنGقال م� حالة نف�ة وشع�رLة، ال��ض�ع الaاني

 Q9أخ  

                                                           

ص األد,اءمPهاج ال�لغاء وس9اج ، حازم القI9اجPي)1(  ،318  
ص )2(   .                                                  319ال�9جع نف�ه، 
)3( 9�ة ال��ح ب� اب� سPاء ال�لp بهاء زه�ة في قPرة الف��، "ت�لل ونق� وم�ازنة "وم�ازنة عالء أح�� ع�� ال9ح-، ال

9�خ، مOف9 الH ،ص  2009، دار العل- واإل^�ان  ،79                                                 .  
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اعGادت الOيء واس�GهلGه وتPاغ�{ مع حGH9ه الOع�رLة ^�عk  إذاألن الPف>  <<

  .)1(>>اجئ لل�Y الPف�ي ال�Yی� شيء أخ9 نقال مفاج�ا االخGالف ال�فإلى  نقلها

�ة مع ت�ازج ب� ال��اضع واألغ9اض في �ف ب� أبات القDقال اللGاالن pفه� ذل

�ة م�Gاسeة � <<ومPه  األفAاررصفه  األ9Iافقالk رشl وأسل�ب أنY^ lعل م� الق

�ته ال ^��� ,ه Hل�ا وف9 لها �فAل�ا اسDGاع أن ^�f� تJل�ا ح�Pا ب� م�ض�عات ق

  )2(.>>أس�اب م� ال�49 والGقارب وال�ح�ة 

ة في ح�� ن�ج ونT- الق�ائ� وعلى الOاع9 Pل¡ ه� أه- تقJGإتقانهاف��� ال 

�ة . والe�G� مPها�وم� ص�ره في ن��ذج ع� هqا ال�Pاء الفPي ال�9Gا,�  األن�ل�ةون�Y الق

�ة الGي رد بها األم9 ب��الغ9ناIي على األم9 ع�� هللا دمحم في األح�9  ح�� الJGل¡ الق

  :ح9fت ملp م� بPي مL9� قائال

  

  ) ,�9 الAامل( 

     ,Cأرعاه ما ب�" األنامِ **     �أّیها ال7ُل ال 

 تJْــ=ي 'ق)ع} لل#Jامِ **    وصلi إل�Jا ق)عة   

 قB جBدت ف�� الغ�امِ **    فvف�ت مJ} ب@�فة    

 ع" زه� الF#امِ **   فFأنها إذا أق=لi  تف@� 

 رع�ا ل دك والCمامِ **    ف)#�i ن�  ج ا'�^  

 ع" ش�� ودك وال�المِ **  ف جBت شع�, قاص�ا  

                                                           

� ع�� ال��� ناجي)1(Yع، � األس>، مLز�G9 والOPة لل�راسات ل، 1الPف�ة ألسالk ال�الغة الع49ة، ال��س�ة الYامع

ص 1914   102، ب9وت، 
ل شهادة ال��GHراه، األن�ل>  شع9 الفالسفة في، علي عالة)2(P9وحة مق�مة لI9@، أYام> وال�ادس الهJال �في الق9ن

ص 2005/ 2004جامعة ال�اج ل9fJ، ,اتPة،   ،233                                                        .  
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 ��Zي أ�اد�} ال�9امِ **   فالvJ^ ال ��@)�ع أن  

  )1(ع�� هJيء م�@Bاِم **   الزلi في ع8و في   

�ةفAان{ ب�ا^ة �مDلع غuالي یk��G فه الOاع9 ) 3- 1(مDلعها م� ال�{ أو  الق

اقه ل9ؤLاه مPاجا إ^ه ومPاد^ا له في ق�له ^ا أیها الJل ال��u ب� األنامGإش Qع�9 ع� م�Lو 

ال��ح الa�^ @qل تJل�ه إلى  الJلl فه� ن��ه له ص�یl ومeانGه رفعة في قل�ه ث- یGPقلأو 

�ة ما في غ9ض الغuل و ذلp ,أسل��ب رشl ال ^الح� إال ب�Gع� و إعادة ن9T في الق

ف9Gاه ^Dلl عPانه وت�Yد قG�L9ه في م� خالل أسل�4ه الفPي ) 8- 4(یYGلى في األبات م� 

u ب�صفه ,الuه9 وم�Q اسYGا,ة ل�ع�اه ل�صل وده فAأن Hل�ات الOاع9 وشع9ه �Gال�

ل- ت��Gفي  إنهال���وحه و  أص��{ قاص9ا ال ت�د@ ال�عPى الq@ ی�د الOاع9 إ^�اله

Oقها ووصفه لعDل�انه على ن uYي عGاله ال�Gه ,أنها حاة قإح�اء ,�Dالته و 9Hمه وخ

  .عu و هPاء ال نها^ة لها

 

 

  :جـ ــــ ال7ات#ة

فالJات�ة أخ9 ما ی�قى في ، ما ^قع في األس�اعأول  ال�Dلعأو  فإذا Hان{ ال�ق�مة

�ة األس�اع� �GامهاالوqHل�e^ pن  <<م� م�TPم الق�ل  األخ9ةفهي تلp األبات ، م� الق

فإن ، ^�eن اللف� فه م�Gعq,ا والGألف جuال مPGاس�ا أنفي Hل غ9ض ,�ا یPاس�ه و�PLغي 

شيء أخ9  افP,اس�Gغ9 مGOغلة ، الPف> ع�P مPقDع الAالم ت�Aن مGف9غة لGGفق� ما وقع فه

                                                           

ص )1(   .  106ال�ی�ان، 
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�ةفهي خالصة ال�قال وز�4ه ا، )1(>>�ف�جk ، لAالم وال ^قل أه�ة ع� ,اقي أجuاء الق

  .  إتقانه وmحeامه

�ة ففي �ك�ا ن�Y الJات�ة على أشeال ع�ی�ة أغ9اض م�PGعة ,��k م�ض�ع الق

 <<األم9اء وال�ل�ك واالعuGاز ,ه ومPها     م�  إلى  ق�ائ� ال��ح وخاصة تلp ال��جهة

�ة ال�Pق�ة الJالة م� الع�ب ,��ام� ال���وح�م� ^��حه ومPه- إلى  ^�GJها ,إه�اء الق

9 م� أو  م� ^�GJها ,ال�عاء وقلل مPه- ^�GJها ,ال�الة على ال�PيaH9 وeOال��� له وال,

  .      )�GJ^<<)2ها ,Dلk ال�Pال

ومPها ما خG- بها  الع�ی� م� هاته ال�Jات-األح�9  ك�ا ن�Y في دی�ان إس�اعل اب�

�ته ال��حة ,ال�عاء ل���وحه ب�وام ال9فاهة والهPاء في ق�لهاألح�9  األم9 ب�� : ق

 )3(ع�� هJيء م�@Bام **  الزلi في ع8 وفي   

  . ی�قى عuه قائ�ا م�Q حاته وأن ی�قى على رأس إمارته أنفهPا ^Dلk وP�GLى 

�ة وأول�ها اه�Gامه إب� رشl الق9واني في ع��ته �وم� الPقاد الqی� ع�Pا ,Jات�ة الق

وأل�l ,الPف> لق9ب العه� بها فإن ح�P{ ح�� ، وخات�ة الAالم أ,قى في ال��ع <<فق�ل 

وان ق��{ ق�ح واألع�ال ,�Jات�ها  �Hا قال ال9س�ل ملسو هيلع هللا ىلص وقال وأما االنGهاء فه� قاع�ة 

�ة وأخ9 ما ی�قى مPها في �وس�له أن ^�eن م��eا ال ت�e� الLuادة عله وال  األس�اعالق

  . )�e^<<)4ن آخ9ه قفال عله أنالOع9 مفGاحا له وجk أول  ^أتي ,ع�ه أح�� مPه وmذا Hان

                                                           

ص مPهاج ال�لغاء وس9اج األد,اء، ت�قl دمحم ال��k ، حازم القI9اجPي)1(   .306ب� ال�Jجة، 
)2(-ص ، عالء أح�� ع�� ال9ح  ،9�ة ال��ح ب� اب� سPا ال�لp وال�هاء زه�ة في قPرة الف��  .94ال
9 إس�اعل اب� األح�9، )3(aص الن   .�Y106ان ل�� نP�Tي وأ^اه الuمان،  

  
ص 1الع��ة في م�اس� الOع9 وأد,ه ونق�ه، ج، رشl الق9واني اب�ح��  أب�)4( ص 217،   ،239      .  
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� أن الOاع9 ْی�خq ، رشl جعل م� ال�Dلع ,اب والJات�ة قفل عله اب�ف�YP الPاق� �ف

�ته وخات�Gها فPق� م� خاللها إما ,اإلجادةعله مDلع ��Hا ^�Oد و�PLه ,أن  اإلخفاقأو  ق

�ة ال إضافة ,ع�ها و�eLن م��eا م���4ا لPف> ال���Gع وأل�l في �^�eن خات�ة الق

ف حازم الق�9 اجPي في هqا ال��د    األذهانf^ ا�H ة وخالصة الق�ل��فه� قاع�ة الق

وهي أواخ9 الق�ائ� أن ^�eن ما وقع فها م� قDع ....اIعفأما ما ^kY في ال�ق<<فق�ل 

ما إلى  م�ل لهاأو  معPى مPف9 للPف> ع�ا ق��ت إمالGها إلهأو  الAالم على لف� L9Hَْه 

ف على ق�ل سا,قه ، )1(>>ق��ت تPف9ها عPه f^ ار بل  أنفه�Aعا ألفDن ق�Aات�ة ال تJال

�ة الq@ ن�T{ عله األساسينها^ة وخالصة الغ9ض �وأن یQ9�G وG�Lع� على L9Hه ، الق

ما اسGغلl على األذهان ومGYه اآلذان وح�شي الAالم وأن ^�eن أو  اللف� غkL9 ال�عPى

عqب اللف� حل� ال�عPى تqYPب إله الPف> وت���ه فه� بqلp أصاب ه�فه ال��OPد 

�ة�  . خات�Gهاإلى  ^�ل أنإلى  وم�ض�عه الq@ رمى إله م� ب�ا^ة الق

� خ�ات- الق�ائ� ح�eة ,الغة <<ك�ا ^�Yر بPا ذ9H انه �fقاد ض9ورة تP�9 الGأو  اش

َها مل�ا ومPها ال�Oاه� الGي أدرجها أب� هالل الع�9e@ وع�ها ح�Pة ج�ة أو  مaال سائ9Oَْت

<<)2( .  

�ة ^kY أن ت�Aن أك9a إقPاعاأو  فPها^ة�وذلp ان ت�Aن م�Oعة ,األدلة ، خات�ة الق

لة سPًاْن م� ال�عارف والYGاربأو  ةواألمaل�فYعلها الOاع9 خات�ة ، ال��eة الGي تع9�G ح

وم� ال�Jات- الGي Hان{ أك9a اسGع�ال هي ما أنهى ، ق�له ل�Gه�ف بها عقل ال���Gع

�ته بها Hال�عاء�األح�9  وهqا ما ن�Yه جلا في ق�ل الOاع9 اب�، م� ^�kإلى  الOاع9 ق

�ته�  :ألم9 قائالاإلى  ی�ع�ا في ق

                                                           

ص ، حازم القI9اجPي)1(   285مPهاج ال�لغاء وس9اج األد,اء، 
)2(9TPا :یYة ال��^ح في ، أش9ف م���د ن��ص األن�ل>ق ة، ع�9 ال�Dائف، Pة والف  . 186، قfا^اها ال��ض�ع
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 فال�عB وال
ْ#ل 'األح=اب مkْتلفُ **  دامi إ�ال@Jا  العل�اء في سعة  

 .)1(ولل7الفة م" أبJائها ال7لفُ **  وال ی�ْحJَا � 4ل الع#� في دعة 

ف�G� دعاء الOاع9 هPا ب�وام ال�عة والف9ح وال�9 في أرجاء اإلمارة وأن ُیَل- ش�ل 

49� م� األح�اب واألص�قاءGه- ، ال�غG9 خالف�G9ه- وان ت�وان ی�وم ن�له- و�DLُل ع�9 أم

  . قائ�ة ول�اءه- م9ف�عا

  أنـــــــــــ اع القZـــــــــائB  :را'عا

  :أ ـــــ القB�Zة ال#�K=ة

��ة الGي ت�AGن ن�ع�فق� ، األغ9اضت��ى مGع�دة أو  غ9ض� فأك9aأو  هي الق

^�eن مDلعها غuل وتJل�ها م�حا وخات�ها ح�eة �Hا ع9فها حازم الق�9 جاني في ق�له 

وهqا ، ت�Aن م�GOلة على ن�k وم�ح أنهي الGي ^�GOل الAالم فها على غ9ض� مaل <<

�ة ��  )2(.  >>أٌش� م�افقة للPف�س ال

�TPه وفl أغ9اض ولAل غ9ض ما یPاس�ه م� تعاب9 وألفاr ومعانيفYعل الAالمالqی  .

,أن ش�ة الPف> الGي ج�ل{ علها حk الPقلة م� األشاء الGي لها و4ها <<ك�ا ^ق�ل هPا 

Hان{ ج�ی9ة أن ت�أم ال�Gاد@ على الOيء ال��� الq@ ت�Pع فه بPقلها ، ,ع إلى  اس�Gاع

q@ له ت�Pع PA�ٌَ̂ها معه ال�uاوجة ب� تأمل الOيء شيء ماال ت�أم الOيء الإلى  م� شيء

  )3(.>>....وتأمل غ9ه

�ة ال�اح�ة ی�د@األغ9اض  ف�� خالل هqا الق�ل ن�Y أن ت�Pع�ت�ال� إلى  في الق

u ، ال��PGعة األشاءالGأمل في إلى  ال�عاني الن الPف> ت�Gق H9Gها الفqلp ال�PGع ی�ع� ف

�ة في GHا,ة الOع9 ، وLٌْ�ع� عPها ال�لل وال�أم والPف�ر مPه إلهو�OLها Gاق� اب� قPا ت��ث ال�H
                                                           

ص ال�ی�ان)1(  ،115.  
ص مPهاج ا، حازم القI9اجPي)2(   .                                               303ل�لغاء وس9اج األد,اء، 
صمPهاج ال�لغاء وس9اج األد,اء، حازم القI9اجPي)3(  ، 296.  
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�ة ال�اح�ة  و خاصة الYاهلة  مPها وال�علقات الع9Oاألغ9اض  والOع9اء في ت�Pع�، في الق

  ف�ضع لها ت�L9Oا مف�ال ^�ف فه ذلp ال�Pاء الq@ یGفP� الOاع9 فه في تلp الPقالت

 �وتقلk أح�ال ال�نا ووصف ال�ه9 ، �^ار وذ9H ال�احk ال- الف9اقوصف ال <<ب

ف�عaه على ال�eافأة وهuه لل��اح وفfله على األش�اه ، أن ی��أ في ال��^ح إلى...وال��ا,ة

  .)1(>>وصغ9 في ق�ره الLuYل 

ه� ام�Gاد للOع9 الق�^- فه� ^��ل صفاته ون�Dه ومaال ع� األن�ل�ي  الOع9 أنو�4ا 

�ة �وق� انGقى ، ن�Y الGي ت�Yع ب� الغuل وال��ح وال�eاءاألغ9اض  ال��H9ة مGع�دةالق

ة فياألح�9  األم9 اب�H9ع و ال��PGال pي ت��ل ذلGال �� في م�لفه م� روائع الق

وال�Oق لGلp ال��ر ال�GGالة الGي ی9س�ها إلها   الq@ ی�Lu في رغ�ة ال���Gعاألغ9اض 

 ل�4ه ال9اقي ومعانها الGي ت�Yع ب� صفGي الغ��ض وال�ض�حالOاع9 ,ألفا�ه الuYلة وأس

فAان Hات�Pا ، الJات�ة  الGي تع9�G آخ9 ال��ر الGي ی�aها الOاع9 لل���Gعإلى  ^�ل أنإلى 

 9�ة صاحk األم�یGPقي م� الق�ائ� الف�L9ة م� ن�عها م� شعH 9ل شاع9 ومPها ق

 �أ,ا فارس ب� أم9 ال��ل�� أبي ال��� الغ9ناIي ال�Peى أ,ا ^�ي مادحا أم9 ال��ل�

 .علي ح� دخل م�یPة تل��ان مالAا لها

وغuل وم�ح ن��@ فق�ل في  األم9الOعL9ة ب� م�ح األغ9اض  وق� ت�Pع{ فها 

 ),�9 الAامل(:مق�مGه

 ف�قى الm�f ش قا لCاك '#Bمع@هِ **    د�ار أح=@ه   إلى  حَ" ال#
 ق 

 ل#ا س�m به�Bة ��� ت��@هِ     ** و�ه@اجه وجBا ه= ب ن��#ها  

 وُعه د تأن�� 'vل أث�ل@هِ **    وش9اه تKCار العق�e و-انه    

 �ال�i ل  س#ح ال8مان 'ع دتهِ **    � مJا ��� ع�� قB م6ى  

                                                           

)1(9TP9، �:ی��ة، الOع9والOع9اء، ت�قl أح�� دمحم، دارال�عارف، القاه9ة مGص 1972، 2ع�� هللا اب� ق  ،74.  
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 .)1(ولF^ نع#i ')�=ه و-لCاتهِ **   فلF^ بلغi م" ال��ور 'ه مJى  

�ته ب�صف ش�قه�وح� .  Aان{ دم�عه Hال�9Dف، أح�Gهد^ار إلى  اسGفGح الOاع9 ق

ألرض الAع�ة وذلp م� خالل ذ9Hه لعقl و4أنه و هqا إ^�اء ل�Oقه ل���ه رس�ل هللا صلى 

ة وهي م9ا,ع ال�Pي الL9A-  ف�صفها ,أنها أحلى أ^ام حاته  �Dه ألرضه الPPه سل- وحهللا عل

 :^ق�ل أنإلى  وأسع� أوقاته

  m ا س Kق هام '���تهِ قل� **  مع ج��ة 'ان  وما ت� 
 لف�� ال

 .)2(ف�ه وصلi نهاره مع ل�ل@هِ ** ل^ ی دع ا ی م ال داع س m ال=�ا  

- مGOاقا إله- لال نهارا Gبه�اه- م kی� هاج9وا دون ت9ك ال�الم لقلq9انه الو9HqGL ج

ال��ح إلى  ث- یGPقل الOاع9، فAان{ دم�عه ال تع9ف انقDاعا بل ت�اصال اللل مع الPهار

 ��PارتهالLعل م� زYLل سق-  في ق�لهإلى  @ وH �فى شفاء لقل�ه مD� :ح��ه  ال�

 كي یJقع الZاد, ل اعَج غل=@هِ **   أوم" ال�=�ل لل رود ب8م8م 

 �ق6ي بها ال#
@اق أقZى م�J@هِ **  أوم" س=�ل لل�ل ل ')�=ة   

 أن#ى ع=اد هللا خ�� ب�4@هِ **  ح�s الJ=ي الهاش#ي دمحم   

 في األن=�اء 'ع8ة و-�v تهِ **  الع�v^ وًخZُه   إخ@اره هللا 

  .)3(رفع ال
� ك �ق�Jه ع" مل@هِ **  وَحً=اُه الق�آن أعv^ آ�ة   

�ة و9�4 زمuم لDفئ ,ه Dاألرض ال lL9I �اع9 هل م� سائ9 ی�له عOائل ال�Gف

L99 ال�Pه لألرض الGي َحَ�ْت ج�� خPأ^امه وح kق وتع�Oنار ال -L9Aي ال�Pل lةالعاش ،

ف9فع عPه وع� ، وأَحkُ مJل�ق � الq@ خ�ه ع� غ9ه م� الJلl وال9سل وأی�ه ,الق9آن

                                                           

ص )1(   .122ال�ی�ان، 
ص )2(   .                                                    122ال���ر نف�ه، 
ص )3(   .123ال�ی�ان، 
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ا بها في PغGاع9 مO9ها الHqات فuYه هللا ,�ع�� ومeائ�ه- وخH9Oال� pاتاإلسالم ش األب

 :الGالة

 واأل�} جاءت في ال#قام لBع تهِ ** وال=Bر شe إل�ه ل#ا ان بBا   

 قB ناله ما ناله في ف�ق@هِ **  B ان والC9ع ح" إل�ه ش قا 'ع

 وأوفى إل�ه مف�Zا '
��@هِ **  وCKاك س�" روع d=ي عBJما  

 فأذل m��K وه  ف ق أس�تهِ ** وأ'اد مل} الف�س صادق وعBه 

  .)1(فأزاح م" ز4غ الvالل وش=ه@هِ **  والJار أخ#Bها إال له ل=عfه 

ع�ارة ع� أدلة و94اه� م� ال�9ة الL��Pة الL9Oفة الGي أی� بها هللا  األباتفAان{ هاته 

األ^p والqYع الe, @qى ش�قا ل�Pي وال�Tي الq@ شeى ، شl ال��ر(ن�ه األم� مaل حادثة 

�ه ,�ق�� َملp الف9س Q9�H وأخ�� هللا نار ال9Oك والfاللة  ف�Gجه الJَلlُ ، )إله �PG9ه لHث- ذ

  . ال�ع� وال�عاءإلى  ال�Gح� وع�ادة رب الع�اد ث- انGقلى إل م� ع�ادة الع�اد

  Cف#" یل ^�vا ه  الف6ل العCهِ **  ه@J9' ا'ة نال ال#فازةJ9' 

 ی�ج ك تغف� ما ق6ى م" زل@هِ **   �ارب عف ك ع" َع=�B ْمCن� 

 ی�ج  م" س� ال#8ار ودع تهِ ** فارح^ ل�B} خ6 عه وأنله ما   

 أض�ى ال��ئ هJاك ره" خ)��@ه ِ **    ف=9اهه ن�ج  ال#فاز غBَا إذا

  .)2(ما تغJى ساجع في أ��@هِ أو  ** صلى هللا عل�ه ما ه=i ص=ا 

فAان{ ن�9ة الOاع9 ص�فة ,��ت م9fGع زاه� یPاجي خالقه و�Lأله ال9ح�ة وال�غف9ة 

لqنk ص�ر عPه سه�ا وع� غ9ه ق�� مqGلال ل9ب I -L9Hامعا في عف�ه و9Hمه ,أن ُتْق�ل 

�Gه ث- ^�لي على دمحم أع�اله ودD9 ذن�4ه وخع�اته ,أن ^�فح عPه ,Yاه دمحم ألنه أص�ح أس

                                                           

ص )1(   .123ال���ر نف�ه، 
ص )2(   .                                            123ال�ی�ان، 
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إلى  و4ع� م�ح الOاع9 ل9س�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص وم� دعائه لPف�ه لGPقل، صالة م�Gاصلة ال انقDاع لها

ة األساسيغ9ضه Pقة فL9D, المهH 9سلG� ال�عاء لألم9 وم� ذلpإلى  ه� َم�ح األم9  ف

 :غ9ض فق�لإلى  االنGقال م� غ9ض

 ع=B الع848 ال#�ت6ى م" أم@هِ **  وأمB 'ال�ZJ الع848 إمامJا  

 وأذل دی" الFف� قاهُ� ع8تهِ **  مل} ح#ي دی" الهmB سل)انه 

  ,Cه^ ال
 تعJ  ال#ل ك له م7افة س) تهِ **  فه  ال4�F^ ال#اجBُ ال

 له ب�عي أذم@هِ وه  الFف�ل **  قB حاز أم  ال#ل} م" أ'ائــــه  

  )1(إذا جادها صْ�ٌب الغ#ام ب�B#@ِه ** ما ش�i م" خلق} أزهار الُ�-ا 

�9 ووصفه Pال, uLu9 واإلمام ع�� العالOاع9 في هqا ال�قDع دعى هللا أن ی��L األم

ث- راح ^��ٌح وGLغPى ب��Dالته اتYاه ، الPاس راضة ,��eه وق9اراته أن,ال�9تfى م� أمGه أ@ 

�  وHاس9 ش�GHه-الAفار فه� H9Oَل را^ة ال�uPوُم �وصف إلى  وانGقل، رافع را^ة ال��ل�

تع�Pا ، الOه-، ال��Y، ال9Aم(وهي نف�ها األخالق الGي تغPى بها الع9ب مqP األزل ، أخالقه

فاإلمارة م�Gارثة ع� ، وم�ح الOاع9 ن�k األم9 ال�L9O..) .ال�ل�ك له مJافة س�Dته

, l :غ9ه فه� حامي ال�ی� وال�ولة وال9عة ث- ^�9Gسل في م�حه قائالأج�اده والُ�لp ال یل

 في بCل ُنع#اه وعالي ه#@هِ ** ت=Bو عل�ه م" أب�ه ش#ائل 

 � مJ} مB4kا في دول@هِ ** للع)اء ل�فBه  

 ت#ه�B هCا الق)� أوم" هBن@هِ **  ح�#i سع دك 'الC, أمiJ م"  

 #امه وم�J@هِ ُ��قى '�أس ح** ��اق Kي  إل�}واألع ر األشقى 

 )2(ال 'ارك هللا له في وجه@ِه ** إن Kان لل��Zاء وجه وجهه  

                                                           

ص )1(   124ال���ر نف�ه، 
  .124ص : ال�ی�ان)2(
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ُیPaي الOاع9 على ال�لp م� خالل ش�ائله الGي ورثها ع� أبه مaل ال9Aم و9aHة العDا^ا 

واله�ة العالة وال��Dلة و�Lُضح في هاته األبات  L9Iقة س9Dة ال�لp ونف�ذه في شGى 

وال یDGاول أح� ع� ، تJفى عPه خ�Dات رعا^اه وال Tُْ̂ل- فها أح�فال ، واألم�ار األقDار

l�Gاءه ال��uال جPLو kْاول ُ̂عاقDْن تmو -eة ب�عاء ون�اء ، ال���ث- ^GJ- الOاع9 هqه الق

  :ل��ه ع�� العuLu في

 بCل الmBJ ب�" الع�m م" ش�#@هِ ** م ال, و4ا ع=B الع848 وم" غBا   

 ب48ارة أك�م 'ه و-8ورتهِ ** وافاك م�الد الJ=ي دمحما  

 m���ُ لها حاد, الُ�كاِب **  أمBاحه  أص=�iفْأخلBْ وُدْم ما 

  )1(ل�KCتهِ ....حَ" م
@اقأو  **مار ن#i ف ق الغZ ن ح#امة 

فه� یP�Gى لل�لp ع�� العuLu زLارة ق�9 ال�Pي ملسو هيلع هللا ىلص و�Lع� له ب�وام الPع�ة والJل�د وفي 

�ة ُت�eى  اإلسالمالA�ُ- ت�{ را^ة D9ته الوال�e, -eل ما ^أم9 ,ه هللا ون�ه وأن ^Yعل س

عة في دعاءه، على أل�Pة الغاد@ وال9ا^ح  وعلى �Iل الuمان�Dرة م� ال��فAأن ، واسGعان ,

فJGل�  األم9ال��ام الq@ ^قف على الغ��ن ^�eي األمYاد وال��Dالت الGي حققها هqا 

  الuمانس9ته في ذاك9ة األنام ع�9 

  :  ب ــــ القB�Zة ال=��)ة

ت�9 على ن�� مَ�ح�  أ@، وهي م� الق�ائ� الGي ت��G@ غ9ضا واح�ا وم�ض�عا واح�

 :�Hا ع9فها حازم الق�9 جاني ,ق�له، خات�هاإلى  م� مDلعها

ومPها ال��H9ة ال��Dة مaل الق�ائ� الGي ت�Aن األغ9اض  والق�ائ� مPها ,�Dة<<

 )2(>>رثاء ص9فا أو  م�حا ص9فا

                                                           

  .125ص : ال���ر نف�ه)1(
ص ،Pيحازم القI9اج)2(   .                                     303مPهاج ال�غاء وس9اج األد,اء، 
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فهي م�ج�دة في الOع9 ، وهqا ال�Pع م� الق�ائ� ل> ,ال���YG في األدب الع49ي

�ة ع9وة ب� ال�رد الGي مDلعها� :الYاهلي ومPها ق

 )1(ونامي فإن ل^ ت
@هي الJ م فاسه�,ِ ** أقلي علٌي الَل م �ا بiJ مCJر 

�ة ت�ور ح�ل َل�م زوجة الOاع9 له�ألن رزقه قلل وُع9ف هqا ، وهي ع�ارة ع� ق

عة �I اشى مع�Gي ال تGة  الال�Pع ق�^�ا ال�Pاء ال�Oاع9 إْذ PHا یه�لPا  ال�ق�مات الDالل

 .   ت�ف رحلة في ال��9اءأو  ٌت�eي ال��k أنال�9أة فال ^�ح 

�ته ,غ9ض واح� ��Hحه األم9األن�ل>  ك�ا ن�Y م� شع9اء�األح�9  م� خ¡ ق

ال�Jل¡ األم9 أبي س9حان م�ع�د ح� Iلk مPه صاحk دی�انPا أن الغ9ناIي ل�اح�ه 

فAان ، ی9سل له ق�ائ�ه لG�aها في دی�انه م� درر ال�ل�ك في شع9 الJلفاء األر4ع وال�ل�ك

�ة ُ̂��ح فها م� أراد مPه أن ی9سل له ق�ائ�ه وغال�ا ما ت�Aن م�حا �م� العادة أن ی9سل ق

ل عاIفGه له و�Lع� له ما Iل�ه مPهص9فا فPaي عله ,ال��^ح عله أل�  .    خالقه وخلقGه ل

  :فق�ل

 �ا إب" ال#ل ك ذو, الٌ@قى  الف6الءِ **        ق�ت 'ف6ل} أْلُ�" األعBاء        

iأن    mBJ9اعة وال
 وُعالء أر-ى ف ق Kل عالءِ **       الC, ُح8ت ال

      ^�Fالئع مْل� iالح Bفق �
 ل} شامخ و-قاءِ وأهJأ '#ُ **        ا'

 تأت�} دون ت �3 وثJاءِ **         إن اإلمارة ال تف ت} إنها           

  )◌ِ 2(ف6ل و�ح�ان وُح�" ثJاء**        أنi ال#�اد بها ل#ا قB ُخ�ت م"    

�ته ,��ح األم9 واإلشادة ب��Pه وmخ�اره ,أن فfائله و9Hمه على �فأفGGح الOاع9 ق

و9O4ه ب�وام ملAه وش��خ رایGه فه� ، أن اإلمارة ال تلl ,��اه  أل�� الع�اد في شGى األم�ار
                                                           

، 2016الOعL9ات الع49ة، ال�فاه- واألن�اع واألن�ا�، ال�kGe الع49ي لل�عارف، م�9 ال�Yی�ة، القاه9ة، � ، ب�فالقةسع�)1(

  .128ص 
ص )2(   .                                              296ال�ی�ان، 
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م� الOع9اء  <<:مق�مات فَ�ح فه الق�ل أ@هPا هY- على ال��ض�ع ,L9Dقة م�اش9ة دون 

k�Pعل م� الY^ اف�ة، م� الeه م�L9على ما ی -Yاف�ة، بل ته� )1(>>...وPGLاوله م

مPاق�ه وخ�اله الGي ت�Luهُ  ش9فًا ورفعة فق�ل إلى  و9�G�L في هqا ال�صف ف9DGق 

 أك�م بها م" ُغZ=ةِ ** نBُْب ن#@ه م" ال7الئف عZ=ة 

ُ̂ إذا ما ال��ب شَ� ض�امها   م
�ة ال7=الءِ إل�ها   �#
ي**  شْه

 ش#� ال�6ُى وال=Bر في الvل#اءِ ** ���ى إذا ما الح ن ُر ج=�Jه 

 v^ في بJي الٌعv#اء ِ وه  الُ#ع**    راقi م�اسJه و�اب ثJاؤه     

  )2(وف�6لة جًلi ع" اإلحZاءِ **  ك^ حاز في ی م ال غى م" مْف�7 

، ع�د الOاع9 صفات األم9 ال�AGاملة ب� ُخلقة وَخْلقة فه� ج�ع ب� ج�ال الeOل
، ف�Oهه تارة ,ال��ر في الللة الTل�اء، وع�Tة الع9ق ف�صفه ,eل ما ه� ج�ل في ال�ج�د

�ال الGي تف9د بها ع� غ9ه  فه� الYOاع الOه- ، ال�O>وتارة أخQ9 ب�Pر Jا له م� ال�H
  . ال�ق�ام الq@ ال ُیهاُب ال�Pا^ا وال ^OJى ال�عاب

 وأخا ال�#اح وفارس اله�9اءِ **   �ا اب" األم�� الق�م م�ع د الً�ضا  
 sإليا'ع   ,Cحاكى ر4اض ال8ً�ًن غ�ً� س#اءِ ** ق�64} ال�ل  ال 

 ب�Jي و-�J} م" ل8وم إخاءِ **  وجK B#ا  وأعل^ 'أني ف�} ذو 
 َغ�اء ذات �الوة و-هاءِ ** ُخCَها أ'ا ز4ان مJي ق)عة 
  )3(أزKـى ال@ــ�ـ�ـة ُخـZـZَـiْ بـJ#ــاِء  **  وعـــــــل�ـــــ} مـJــي مــا حــ�ـَْ�ــiٌ مــ9ــــBدا  

Pه رائع  ال�عfL9ه ,قوم� ، ى رائl اللف�ُیPاد@ الOاع9 األم9 سائال إ^اه أن ^Yُ�د عل
أج�د ما جاءت ,ه قG�L9ه مGأمال في ذلp أن ُیل�ي Iل�ه ال��OPد الq@ أرسله م� خالل 
ة وال�فاء �G9 ال�ته هاته الGي وصفها ,الغ9اء ذات الDالوة وال�هاء ل�Yد له في األخ�ق

                                                           

ص 1اب� رشl، الع��ة، ج )1(  ،231                                                        .  
ص )2(   .296ال�ی�ان، 
ص )3(  .296ال�ی�ان، 
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�ته ,Dل�ه وه�فه الq@ ُ̂ع9�G ال��ض�ع األساسي للOاع9 ال، ال�ائ- له�q@ سعى فه� خG- ق
�ل Hل�اته، إله جاه�اGة ل�� وTLُه9 جلا م� خالل روعة األلفاr ورشاقة األسل�ب في الق

قلk األم9 وتْأس9 ف�اده ف�Y نف�ه ُمDالk ,أن ُیuوده ,ق�ائ� ال تقل ج�اال وروعة ت�� إلى 
  .  ال�9سلة له

�ة ال��حة ، تPاولPا في هqا الف�ل م� ,�Paا�,عPاص9ه ، األن�ل�ةم�eنات بPاء الق
ل�ل�ك ، ح�� الJGل¡ وخات�ة م�ع�� هqه العPاص9 ب�Pاذج م� ق�ائ� م�ح، الaالث مق�مة

9 ال�Yان و ت9DقPا ، في دی�انهاألح�9  الGي ج�عها األم9 اب�، وأم9اء ال�غ9ب و األن�ل>aن
�ة ب�Pعها ال��H9ة ذات�الغ9ض  الOعL9ة ال��PGعة  ث- ال��Dة ذاتاألغ9اض  كqلp للق

 .ال�اح� مGPقPا لqلp أج�ل مGJارات صاحk دی�انPا ل�AGن شاه�ا على ذوقه الفPي و شاعGL9ه
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  اللغــــــــة ال
عـــــــ�4ة :أوال

�ة�فهي وسلة الOاع9 الGع�L9ة الGي م� خاللها ^�e� ، تع9�G اللغة أساس بPاء الق

u ع� غ9ه، فهي ت�aل ال���ة الJاصة ,ه، أن ی��ع و9�Lع�Gع م� خاللها الDG�^ يGو ال ،

  .)1(م�Gع�ال في   ذلp ألفا�ا م�اوال صاغGها ,أج�د أسل�ب 

{ اللغة ,أه�ة ,الغة ل�Q الPقاد الق�ماء وال���ث� على ح� س�اءT9ا ل�ا ، لق� حTن

ل ال��رة األدبةeO9 في ت�H 9@ ، لها م� دورeال�الغة تق�م << فق� جعل أب� هالل الع�

  .)2(>>مGPقاة Hل�ا ح�� الAالم وجاد  ألنه Hل�ا Hان{ األلفاr، على ت��� اللف�

rع9ه أرقى األلفاOقي لGPاع أن یDGق ه� م� اسqوال� u�Gاع9 ال�Oوأس�ى ، فال

 .ال�الالت لe�G� م� إ^�ال ال�عPى Hامال

p، وال^�ح في ن9T الPقاد أن ^�eن ال�عPى ج�اHف ورJأن ، واللف� س kY^ بل

وهqا ما^Yعل الOع9 ، اللف� ج�ال صار ال�عPى أج�لفإذا Hان ، ^�eن اللف� ,��Q�G ال�عPى

 k3(في أعلى ال�9ات(.  

�ة أول  و4اع�Gار أن اللغة�فهي الPافqة الGي م� خاللها << شئ ^�ادفPا في الق

  .)1(>>فهي ,�aا,ة ال�فGاح الqه�ي الq@ ^فGح Hل األب�اب ، وم� خاللها ن�PG-، نDل

                                                           

)1(  - 9TPع9 :یOى، ال�ص 2008، 1اإلس�PeرLة، م�9، �في ع�9 ال��ح�ی�، دار ال�فاء، األن�ل�ي  ف�ز@ ع  ،

237.  
�، ت�قl علي دمحم ال�Yاو@ »دمحم أب� الفfل هa-، دار إحاء الkGA الع49ة، ب9وت،  -  )2(GاعP�أب� هالل الع�9e@، ال

ص 1952، 1ل�Pان، �  ،431. 
)3(  - 9TPص  :ی  .59ال�9جع نف�ه، 
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9 ال�Yان "لغة الق�ائ� ال��ج�دة في GHاب إلى  فإذا مان9Tناaها م� ، "ن�Yا نPفإن

  .فل- ^e� إنGقاؤها وض�ها لهqا الGAاب ه�اءا بل Hان مق��دا، أج�د اللغات وأرقاها

م�  ، وال�اسي االج�GاعيفYل ق�ائ� ال�ی�ان ن�T{ في غ9ض ال��ح ب�Pعه 

�، ال^قل�ن شأنا ع� م��وحه- فه-، ^�Gل�ن أرقى ال�9اك9I ،uف شع9اء مغار4ة وأن�ل�

ة ال���وح وخ�اله�JO, @اب الق�Yان ب�افع اإلعH -ا م�حهqع ، وله�Dب�افع ال <ول

أما غ9ض ، األخH Q9الغuل وال9ثاء والعGاب  فYاء ,eOل قللاألغ9اض  ب�Pا، وk�H ال�ال

م� الOع9 ج�لة  �Hن ال��رخ أ,ا  ال�ل� ی9ف  هqا ال�Pع، الهYاء فل- ی9د أب�ا في هqا الGAاب

ال�وهqا الی�Gافl مع  ، فه� الیQ9 فه س�Q الlLu�G  في أع9اض الPاس وال��اس بها، وتف

ة الJال�ةPه ال�یGعuة ونعGه الaقاف�I)2(.  

 ، لق� ات�ف{ لغة هqه الق�ائ� ,ال�السة وال�ه�لة في األلفاr والع�l في ال�عPى

، وهqا ماجعلها م�Gاسeة ال�Pاء ق�Lة اإل^�اء، مeOلة بqلp تالح�ا ب� األلفاr وال�عاني

9aAيء الOة الPLuخ9ف والuاتها م� الI �م�Gع�ة في ذلp ع� األلفاr ال��شة ، ح�ل{  ب

هات  ، وال��قة ال��9AGهة�OGلة والم9تقة  ع� ال��ل� ال��Pل  مع ت�u وmب�اع في األخ

��راتGل الH فاق.  

  و�4اIة ال�عPى و94وزه إال أنها ، فاr ووض�حهاوعلى ال9غ- م� جuالة وفJامة األل

معاج- لغ�Lة وهqا ^ع�د للGأث9 إلى  تJGللها ,ع  األلفاr الغامfة الGي ت�Gاج في تف�9ها

�ة ال�9Oقة  ن9Hq مPها األلفاr اآلتة�  :ال�اضح ,الق

                                                                                                                                                                                      

، 1992 �عu ال�ی� إس�اعل، األس> ال�Yالة في الPق� الع49ي ع9ض وتف�9 ومقارنة، دار الف9A الع49ي، القاه9ة،  -  )1(

  .297ص 
)2(- 9TPی:�صإس�اعل  أب� ال�ل 9 ال�Yان، a10ب� األح�9، ن.  
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ع، رئاب، مDال، ال�Aاة، مفfال، ف{، مuارها، إعاللها، نفارها<<Yل�، الل�ا، مهفهفا، نGم ،

�ام، شج، حPف، م9Dف��  )1(.>>.....دنف، اال�Iاد، ال�Yا^ا، ال

Hل مایلl ,ه م� ، )ال��ح(ولق� أراد أص�اب هqه الق�ائ� أن ^Yعل�ا  لهqا ا لغ9ض 

ص ,ه<< :وهqا مای�افl ق�ل الPقاد، ألفاr ومایPاس�ه م� معاني ، ,أن لAل خDاب مع�Yه الJا

فال�عY- لهqا وسلة ، }....{ع�Yة ولل9�J@ مع�Yه وال��حي م، إذ للOع9 ال��في مع�Yه

u ب� أن�اع الDJاب و4� لغات الOع9اء والع��ر �G2(>>لل(.  

فالOع9اء ال�ق�GرL� على الTP- ه- فق� م� ,إمeانه- أن ی��ف�ا لAل غ9ض ألفا�ا 

  .ومعاني خاصة ,ه

ن9Hq ، ل�GJلفةلqلp ن�Y  هqه الق�ائ� ق� اق��G{  ألفا�ها م� الع�ی� م� ال�عاج- ا

  :مPها

  :م" ال#ع9^ الBیJياالق@=اس  أ ـ 

^الح�  وeO4ل جلي أن الق9آن الL9A- ه� ال���ر ، إن ال�ارس للOع9 األن�ل�ي

� م�ا ی�ل على ة وق�رته- على ت��ف << األساسي للOع9اء األن�ل�Pه- ال�یGثقاف lع�

� اآل^ات الق9آنة حPا ، م�ف��ه- الق9آني�fG9 في أشعاره- ب�H له ح� @qل تأث9ه- الaوت�

  .)3(>>,�عPاها مع ت�9ف في اللف� حPا آخ9  واالكGفاء

                                                           

)1( . k  ).128، 127، 126، 104، 103، 99( ال�ی�ان، ی9TP في ال�ف�ات على ال9Gت
ص، دار ال�fاء، ال�غ9ب، �  -  )2( ةالPGاY9اتGع9@، إسOاب الDJات الص1992، 3دمحم مفGاح، تYل  ،58. 
ل درجة ال��GHرا األن�ل>  ادمحم ب� ل9fJ ف�رار، الOع9 ال�اسي في -  )3(P9ة لHq9@، مYام> الهJفي   ه خالل الق9ن ال

�¡: األدب الع49ي، إش9افJر4عي سالمة، ت :ة اآلداب واللغات، ق�- اللغة الع49ة وآدابها، جامعة أدب ع49ي ق�^-، Hل

Pة، DPر@، ق��GPص 2004/2005م  ،233.  

�9@ أب� ال�Yاج ی�سف ب� -*P9 ال، ال�ی�ان، )هـ755هـ، 734(ب� ف9ج حe- غ9ناIة ماب�   إس�اعل  ه� األم

  120ص
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9ا في ، ح� Hان الق9آن في نف�سه- ^�Gل ال�9ت�ة األولىaH هPن م���Gان�ا ^قAف

�ة ب� الOع9 وال�ی�Iالعالقة ال� �واسDGاع�ا أن ی�G�aا أن الOع9 وmن ، أشعاره- وذلp لGأك

ة الغ9 اعGلىPه ألفا�ا دیP�fGل pاألولى فق� ^ع�د ذل kال�9ات.  

9 ال�Yان  "وق�ائ� دی�ان aن" ، p9ة وذلaH ةPدی r9ها ع�ارات وألفاDأس �تP�f{ ب

u ,ه قائلها�Gي یGي  الPع�د لل�ازع  ال�ی^.  

Pال�ی -Yر الق�@ لل�ع�fا  على ال�qل ه�وأن ال���وح ق� م�ح ,أح�� ال�فات ، يل

uLuا,ه العGH ي أوصانا هللا س��انه وتعالى بها فيGن ال���وح ق�وة ، واألخالق ال�e^ يAل

  لغ9ه

�ة لل�لDان أب� ال�Yاج ی�سف �  في م�ح *وم� هqه الق�ائ� ن9Hq ق

  :الGي فها ^ق�ل**أم9 ال��ل�� الغالk ,ا� 

  تلe الغ#ائ^ أرسلi ه)الها     إن تلقه في ی م بCل ه=اته   

  أو تلقه في ی م ح�ب عBاته         تلe ال�6اغ^ فارقi أش=الها

  )1(مل} إذا ماصال ی ما ص لة         خلi ال=��)ة زل8لi زل8الها 

-L9Aم� الق9آن ال <�G9 اق م� ق�له تعالى" الuلuلة " وم� س�رة ، فالOاع9 في ال�{ األخ

  .)2(ْرٌض ِزْلuَاَلَها ﴾﴿ ِإَذا ٌزْلuَِل{ األَ :

ح وه� في ساحة ال�عH9ة وما ,�� أوج� الOاع9 صفات تOا,ه ب�  األم9 ال���و 

  .و4� األرض الGي تهuG ی�م ال�ع�  وتع�� ,�� ه- ف�قها، �األع�اء م� ع��^فعله
                                                                                                                                                                                      

هـ، خلعه 801ال� مل�ك بPي ن�9، ولي اإلمارة سPة ه� األم9 الغالk ,ا� دمحم ب� دمحم ب� دمحم، ال�لقk ,ال�Jل�ع، ث - **

ص 807ال�لDان ن�9 سPة    .122هـ لqلp س�ي ,ال�Jل�ع، ال���ر نف�ه، 

  
ص  -  )1(  .128ال�ی�ان، 
 .01س�رة الuلuلة، اآل^ة  -  )2(
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  :وأ^fا في ق�له

  وال
#� م" ح�B لها مZف�ة         إذ ق�Zت ع" أن تF ن مfالها

  ل�Jها 'ق�اوة              قB أدرجi �ي الع@اب ن الها واف@} ت#8ج

  )1(ك^ رمK i@^ م8ارها لJFه            ص�i دالئل ل^ ت)e إعاللها  

 B94^االق@=اس  ن�Fة  واضح م" الق�آن ال��، )وال�O> م� ح��(ت�aل في ال�{ األول الق

9L�AGِ�َرْت ﴾: م� ق�له تعالى، م� س�رة الHُ <ُ�ْOَ2(﴿ِإَذا ال(  

qHلp جعل الOاع9 وج�ه ، فال�O> ی�م ال�ع� ت��ح أك9a ح9ارة م�ا Hان{ عله

�اراتاألع�اء تGل�ن ,أل�ان ال��� والغ9ة م� G9 االن  .الGي حققها هqا األم

وأنار ، في ق�ائ� ه�الء الOع9اء زاد م� Iالوتها وحالها الق�آن�ةاآل�ات إن اس�Gعاء 

¡وأضفى على ال، لفTها وس�ا ,�عPاها�JGوال u�Gوح ن�عا م� ال���.  

ك�ا اخGلف الOع9اء في اس�Gعائه- لآل^ات ففي ,ع  األحان ال^��Gع�ن آ^ة 

وهqا ، وmن�ا على شاكلة مف9دات ^ع�ون ت9ت�ها وفقا لل�اق الOع9@ الq@ ت9د فه، ,أك�لها

  .ذاك9تهإلى  ما^Yعل القار� ^��Gعها

خ ال��في ال�الح ال�ع9وف ,ال�,اغ  مaل ق�ل الفقه الAاتk أب� الع�اس أح��Oفي * ب� ال

  :م�ح ال9ئ> أ,ا ال�ل� إس�اعل

  )1(  أو ل�� أض�ى في ق=ا'} قل=ه           ملقى وأم�ى عقله معق ال ؟

                                                           

ص  -  )1(   .122ال�ی�ان، 
  .01س�رة ال9L�AG، اآل^ة  -  )2(

  .لق> ب� سع� ب� ع�ادة الuJرجيه� م� أهل فاس، ون��ه في الuJرج، ی�GPي  -*
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9O^ }فل�9Yد ق9اءة لفTة أض�ى ، )2(﴿وال�fى واللل إذا سYى ﴾:ق�له تعالىإلى  فال�

  . ی�Gادر في ذه�  القار� س�رة ال�fى

  :وق�له أ^fا 

  )3(ح@ى Kأني مله^ وKأنها         س ر أرتل آیها ت�ت�ال 

م� ق�له تعالى في س�رة   ، أن الOاع9 إق�G> م� الق9آن الL9A-إلى  إن ال9DO الaاني ^�لPا

  )4(.ال�uمل  ﴿ ورتل الق9آن ت9تال﴾

  :وق�له أ^fا

  )5(والF@� ل  أنها ل} شهB         مافZلi آ�اتها تف�Zال 

ص مع ق�له تعالى ﴿ هqا ال ﴾...ال�{ یPGاْ�  م� س�رة اإلس9اء ، )6(َوHَُل َشْيِء َفَ�ْلPَاُه َتْفِ

�ة م� ، لالن�Gاهم� الق9آن الL9A- جاء وeO4ل الف{ االق�Gاس  إن األخq و �فالتAاد تJل� ق

ة مPGاث9ة هPا وهPاكاألفاr وع�ار Pت دی.  

  

  
                                                                                                                                                                                      

ص -  )1(   .404ال�ی�ان، 
  .01س�رة ال�fى، اآل^ة  -  )2(
ص  -  )3(  .412ال�ی�ان، 
  .03س�رة ال�uمل، اآل^ة  -  )4(
  .406ال�ی�ان،   -  )5(
  .12س�رة اإلس9اء، اآل^ة  -  )6(
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  :وال)=�عيم" ال#ع9^ ال#�اني االق@=اس  ب ـ  

  :ال#ع9^ ال#�اني- 1

 �ومادل على ذلp مانق9أه في Hل ماخGDه ، ال�ثl ,ال�eان ارت�اIه-ع9ف ع� األن�ل�

وGLأل��ن ، ف�YPه- ^��Pن وGOLاق�ن ح� ^غادرون أوIانه-، نDق{ ,ه أف�اهه-، أو أقالمه-

  . و9��GLون بل و�e�Lن م� ف9اقه- لqوLه- وأق49ائه-

ص  ، أو )ن�ل> األ (ق� ^�eن ال�eان عام  ال�ل�ة وال���Y والق�9 أو  كال��یPة( خا

  ..)..وال�عH9ة والPه9 وال�Y� وال9وضة وال��^قة

k دمحم ب� على ال9زاق الuYوليDJه القاضي الفي م�ح فقهاء * وم� ن�اذج ذلp ق�ل الفق

  :ال�غ9ب وعل�ائها

  عل#} نف�ة        تJاس� بها األل=اب عا��ة ال
�� روضلقB ن�#i م" 

  )1(وأهBیi لي '�� تFامل ح�Jها         فاك�م بها ح�Jاء عال�ة القBر 

عة ، في ال�{ األول) روض(فG- ذ9H اس- ال�eان �I ل ذووال9وض ه� مeان ج�

9  ل�Q فقهاء وعل�اء ، أخاذة�Aون العل�ي الuJال9وض ال�, ��  .ال�غ9ب و هPا الOاع9 ^ق

  :وأ�6ا ق ل ال#B4k ب�ZJ هللا أب  '��

                                                           

ص ، م� عل�اء فاس وقfاتها)889ت (ه� أب� ع�� هللا الuYولي، قاضي ال�Yاعة ,فاس  -*   .355ال�Oه�رL�، ال�ی�ان، 
ص ال�ی�ان -  )1(  ،352.  
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  م" م� ال�BیB تأل#ا ل��بوتأل^ في � ل الBZور والت�m           لmB ا

  )1(وته�9 في ن�ل ال#عالي مJامها          وت@C7 ال#��وه للف�7 سل#ا 

وهqه اللفTة ن�Yها في ، لفTة ال�eان ال�a�Gل في لفTة ال�9بإلى  أشار الOاع9 هPا

 وذلp ی�ل على ال�اة ال�49Dfة والGه�ی� ال�ائ- الq@  تعاني مPه، الق�ائ� األن�ل�ةجل 

9aHة  االض9Dابوما یGPج ع� هqا ، م�  9Iف األع�اء ألجل اإلسGالء علهااألن�ل> 

9ون ، فهااألن�ل>  ال�9وب و9aHة مOارHة أهلO^ ع9اءOعل الY^ ها   م�ا  .,9aeةإل

  :وفي ق له أ�6ا

  قB �#ا ال=��و  ال=��غي م" ال�� سال#ا       ول Kان خلف ف@Bرك مات=

  )2(ذرة العل�ا بها الB9# قB س#ى إلى  وماهي إال رفعة ع# ر4ة          

  وLع9ف على ال��9 ,أنه مeان شاسع و��Lل، فلفTة ال�eان تYل{ في لفTة ال��9

Pة�aاء ال9 م� األشaAه وج�اله، الGاع�Oإخفاءه ل �e�^9 ، وأنه الaAال pال���وح ^�ل pلqH

لة�Yفات ال�ال^�e� ألح� أن ی9اها وال^��حه بها.م� الGال.  

  :وأ^fا في ق�له

 ^Fذاك ال#اء ماء م��ما واد�اف iدت ف��^ س�اته^       وخلفBب  

  )3(ال8- ن س��J@ي     ف@ع�4فJي مه#ا ح))i ال@لf#ا ال��بفإن ت9هل 

                                                           

ص ال���ر نف�ه -)1(  ،100.  
ص  -  )2(  .101ال�ی�ان، 
ص  -  )3(  .104ال���ر نف�ه، 
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9Oي تGال rان إلى  األلفاeأن ، )ال�اد@ ، ال�9ب( ال� ��وه�ا لفGTان اسGع�له�ا الOاع9ل

9ا في ال�9وبaH اركO^ له غ�ار، م�ا ی�ل على أنه فارس مغ�ار، ال���وح lO^ع9ف ، الLو

9 وmن تع�دت األماك� إال أنه الیها,األع�اء .م� ,�الGه وmن Hان ^fع اللaامO  .ل

، االسGق9اروع�م ، ال�ائ�ة,اتااالض9D وهqا ی�ل على ال�9وب ال��9�Gة وال�GGالة و 

Pةeوال�.  

  :ون�Y في ق�ل

خ ال��في ال�الح Oأب� الع�اس أح�� ب� ال kاتAه ال  ، )ال�,اغ(الOاع9  األم9 الفق

  :ع�Pا ال9ئ> أ,ا ال�ل� إس�اعل إب� األم9 أبى سع� ف9ج اب�في م�ح 

  )الAامل ( 

  ق= السارت 'ه شJع القZائB ش�دا       فFأن#ا Kانi ص=ا و 

  )1(لف�اتال�Jالاإلى  ع"    ع�ض وج8ن الع�اقال
ام إلى  ح@ى ق)ع"

ال، الف9ات، الOام، الع9اق.األس�اء ال�eانة ت�aل{ في األلفاr الGالةPا ، الPاع9 هOفال

9O^  انإلىeل مH ه فيGاتها ألفاr ، أن ال���وح ذاع  صI ي ح�ل{ فيGائ� ال�وأن الق

  .مeانت��حه ت�Yب Hل زمان و 

9�ال�غ9ب  وه� ^��ح إلى  ا�و الqی� لY، ون�Y في ق�ل الOاع9 دمحم أ,ا ع�� هللا م� بPي ن

  :نف�ه

  تJ@Fف ال��بوما إرتJ�6ا عBیB الJ�� ��9فJا          بل ال�9 ش بJا في 

                                                           

ص ال�ی�ان -  )1(  ،411. 
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  )1(ت�جف واأل� اد تJ@�ف  فاألرضج�� تe�6 'ه الغ=�اء م@�ع           

9، ال��ب واألرضأراد الOاع9 م� خالل ت��ف لفGTي O^ أنه قائ� ال�9ب إلى  أن

�ش ت�{ إم9ته وأنها ت�Gأن> ,هYازع وأن الPها، ,الموهqا ی�ل على شYاعة ، وأنه ه� حام

  .فاألرض ت9جف م� ت�{ ق�مه، األم9 وق�ته و�4الGه

  :وفي ق له أ�6ا

 iع� ت7@)ف الع�بأ�اعCل#ا أوردت حلال      و�ن أرواحها 'ال  

  )2(وعBJ ال@القي ی م" ال@لف ق�Zا الذوا 'B7م@Jا في dل ح�م@Jا         

لل�اللة على أن م� ^�e� الق�9 إال م� Hان ، الOاع9 لفTة ال�eان ق�9ا اسGع�ل

  .أهال له

 � :الغالk ,ا�وم� ذلp أ^fا ق�ل ال�لDان ال�Yاج ی�سف في م�ح أم9 ال��ل�

  ك^ رمK i@^ م8ارها لJFه     ص�i دالئل ل^ ت)e إعاللها

  )3(عBJ م���ها     أرجا Kأن ال#�} فi خاللها  األرجاءت�iK على 

فهqه اللفTة ت�ل على ال�eان الفائl ال�Yال ، ,اس- الPYةاألن�ل>  لDال�ا وصف{

9ا في أشعاره-، وال9وعةaH 9ونهاHqی �وهqا ی�ل على حk الOع9اء ، والOع9اء األن�ل�

لة وال�Pا�9 الJال,ة�Yاع9، وأنه- ^��ل�ن في قل�4ه- رقة، لألماك� الOلل� lو4ة وت�فqوع ،

  .وحk لل�Yال
                                                           

ص  -  )1(  .104ال���ر نف�ه، 
ص  -  )2(  .128ال�ی�ان، 
ص  -  )3(  .128ال���ر نف�ه، 
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  :وأ^fا ق�له

  اج=الها و ل=الدسه لهف�K bف�ه فقB         ع^ ا ال=�4ةوسقى 

  ج#ع العل م عJا�ة 'فJ نها            آدابها وح�ابها وج�Bالها

 s�'فأص=ح أهلها       ج8را تغادر نه=ة أم الها أرضه^وا  

  )1(ا dاللها و جJانهالJع�^  دارو-iJ مZانع زائفات ذ�Kت       

، ال�Yال، ال�ه�ل، ال�الد(  :األلفاr ال�eانة الGي اسGع�ل{ في هqه األبات هي

، ت�Pع مeاني ,ارزذات األن�ل>  ف�Gل هqه األلفاr على أن، )جPان ، دار، ال��انع، األرض

u�Gاخي مPا,ع مI وذات.  

ص ل�Q شع9اء األن�ل> عة لها مeان خا�Dغ9ض ال��ح، فال �، ف�uج�ا بPها و4

ع أ@ شاع9 تYاوزهااألن�ل>  ف�Pا�9DG�^ال.  

  :وق له أ�6ا

  ف�ها األم�� م7لB       بلغi إمارته 'ه آمالها جJةه  

  أضف�@^ س�-الهاوألرض أنBل� مفاخ� أن@^      أر-ابها 

  )1(وKف�@^         أعBائها وهBی@^ ضاللها أرجاءها ف�#�@^ 

                                                           

ص  -  )1(  .128ال�ی�ان، 
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ورD4ها ,��ح ، )أرجاء ، جPة، أرض( ذ9H الOاع9 في أباته أس�اء ألماك� م�PGعة 

 9ص ^ف9JG به-إلى  �Hن أن هqه األرض التkYP، )الغالk ,ا� (األم وأس�دا ^��k ، أشJا

  .له- ألف ح�اب

k ع�DJة ال��ار4ي القاضي الDب� دمحم ب� ع lاب�في م�ح * � ال�  �ع�Pا أم9 ال��ل�

  :**الغPي ,ا� أ,ا ع�� هللا

  �اقا�ع ال=�B �) , ال�هل وال9=الوم�6Jا في الف�افي ال�7ل واإل'ال

  )2(�9 ب أفاق أرضالیkن�ه إال ت�KC        عهB ال�=�� لل�=�� خال 

�ه ,�Dلع Iللي�م�Gع�ال في ، ال9حلة الOاقة ومعاناته فهافه� ^�ف ، الOاع�49أ ق

لTه9 لPا أن ال�ع� ع� األهل وال�^ار ، )األرض ، ال�هل، ال�Yل، الفافي(ذلp ألفاr جاهلة 

�إال أن ما^�ع�ه في األخ9 لقاء م��وحه ونل ال9Gحk الq@ ، واألح�ة ل> ,األم9 اله

  .ها إب�اعف��ف الOاع9 أخلGه في ال�صف أقل ما^قال ع�G�^ ،Pقه

  :وفي ق�له أ^fا

  )3(غ�نا�ةالعفا رس^ بها أبBا         وال سال قل� م" ی=غي بها بBال 

وأن القلk الی9تاح إال ، الOاع9 في هqا ال�{ ی��H أن ال�^ار ,غ9ناIة ل- ^عفها ال�^-

  .عPهاأو  وPLفي نفا مDلقا ع� وج�د ب�^ال لها، ب� أحfانها

  :وفي ق�له أ^fا

  )4(هللا ال=الد وم"         ف�ها بBول@ه إذ فاقi الBواله  الC, ش�ف 
                                                                                                                                                                                      

صال���ر  -)1(   .128نف�ه، 
ص  -  )2(  .138ال�ی�ان، 
ص  -  )3(   .140ال���ر نف�ه، 
ص  -  )4(  .140ال���ر نف�ه، 
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وأنه ی9اعي هللا وال^9Jج ، الOاع9 یQ9 أن األم9 الغPي ,ا� ه� ش9ف لل�الد والع�اد

وهqا ماجعل غ9ناIة تف�ق وت9تقي ع� ,اقي ال�ول وجعل ، ع� شL9عGه في إص�ار األحeام

  .غا^ة ی�مPا هqاإلى  ذ9Hاها الی�Pى 

  :ال)=�عيال#ع9^ -  2

عةاألن�ل�ي  إن الOع9�Dال rة م� األلفا�H�H �ه ال�الد لها ، ه� ع�ارة عqن أن ه�H

عة ساح9ة�I ،ةPها ج  .فهي أرض أقل ما^قال عل

�فالOع9اء  عة س�اء ال�ة األن�ل��Dه  الqابه�Pال�ا تغDةأو  لGام�والGي أضف{ ، ال

  .Iا,عا  ومuة خاصة  على شع9ه-

9 ال�Yان "�ی�ان تP�f{ ق�ائ� الaل جلي في ، "نeO4ه9 وTة تع�I  rعلى ألفا

ع�eف الOع9اء << و��Lوا ذلp في ، ,eOل عاماألن�ل�ي  وذلp على غ9ار الOع9، ثPا^اها

عة�Dال rاأللفا -Y9ف�ون ، على معG�^ ه وPون م��G�^ ، �Yعي أن ن�Dم� ال pلqول

عة  اخGالفأشعاره- على �Dة م� ال��Gال�� rنها وم�ض�عاتها حافلة ,األلفا�P1(>>ف(.  

 9e, 9 هللا أب��Pب �L�� ال�H�Gل على هللا ال�Pم�في م�ح *ف�YP في ق�ل الOاع9 أم9 ال�

  .*دی� هللا ^�ي

  له وجJ@ا ش#� و-Bر إذا بBا        وأق=ل م" خلف ال�@ ر م�ل#ا

  وعBJ الBجا تلقاه بBرا م@##ات�اه ض�ى في الق�Z ش#�ا م��Jة       

  )2(أال ئ#@ي ل ما إذا ش�i أودعى        یه m هCا ال��" ل^ �7
ى ل ما 

                                                           

ص األن�ل�ي  ادمحمب�  ل9fJف�رار، الOع9 -  )1( ة، Pة ف .201في �ل ال�ولة العامL9ة، دراسة م�ض�ع

ص.^Peى أ,ا ^�ي، وه� ملp إفL9قا -*   .127، ال�ی�ان، 
ص  -  )2(   .128ال�ی�ان، 
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ه ، ع�د الOاع9 م�اس� ال���وح وصفاتهGPف وج�وم9ة ^�فه  'ال
#� ال=Bرف9Gاه م9ة ^

9 الق�9، ,ال��ر في ال�Gام وال�AالPی @qى ال�fال, Q9وم9ة أخ ، �فأوج� الOاع9 عالقة ب

لةخ�Yال ال���وح ال�لة، �Yعة ال�Dاص9  الPع �فYعله یYGلى في Hل شي ج�ل ، و4

عة.فها�Dالغ9ض ال��حي ب�صف ال �  .وهPا ^Tه9 لPا مuج ب

  :ون�Y في ق�ل الOاع9 ال�Yاج ی�سف في م�حه ألم9 ال��ل�� الغالk ,ا�

  �اح�Jل�لة وصالها ماض�ها      ل  ات=عi م" 'عBها أمfالها

  س��ت ب�4قها وجف نها       أه#لK iاس} ل^ ت�د إع#الها ل#ا


� ح�Jه      فاف�ح لJف�} في مBاه م9الهاJا ال�-�ع أتاك یC1(ه(  

عة�I rاع9 ألفاOي ، و�ف الGTل{ في لفaة ت���م� ، )ال49ع ، للة(تJلل{ الق

�ف ، وجعل األم9 یa�Gل ,�فاتها، بها في وصف ال���وح االس�Gاللأجل GLالهاو�Y,. ،

عة األن�ل�ة الفاتPة�Dول�عه- ,ال �H�  .وهqا مای

  :وفي ق�له أ^fا

  و-iJ مZانع رائقات ذ�Kت      دار الJع�^ جJانها وdاللها

  )2(وأجلها قBرا وأرفعها مmB         هCا الC, سام�ال9J م ف)الها 

-YPاع9 ال���وح في ص�رة الOصفات ذاتها، جعل ال -YPال �ال�a�Gلة ، فأوج� بPه و4

  .في ال9فعة وال��� والGف9د

                                                           

ص ال�ی�ان -  )1(  ،128. 
ص -  )2(  .129ال���ر نف�ه، 
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خ ال��في ال�الح ال�ع9وف ,ال�,اغ Oأب� الع�اس أح�� ب� ال kاتAه الوق�ل الOاع9 الفق

  :في م�ح ال9ئ> أبى ال�ل� إس�اعل

  

  )الAامل (

  وال9  قB ض�ب الvالم عل�ه م"         ن��ج القJام��ادفاوسBوال

  )1(ال
�Jع ی�وقJي        وأغb ��فا م" سJاه Kل�ال  ال=��في م س^ 

عة ت�aل{ في لفTة ال�Y والTالم وال��9 اس�JGم�Dت�ل على ال rته ألفا��  .الOاع9 في ق

ة ال��ار4ي في م�ح Dب� دمحم ب� ع lع�� ال� kDJفي ق�ل القاضي ال �Yا  اب�ونPع�

  :أم9 ال��ل�� الغPي ,ا� أ,ا ع�� هللا

  �ع�f في األسJة والv=ا        واألرض راجفة ت#�ل م#�ال ال9 و 

  )2(حاس�ة القJاع وودها         ل  ت�@)�ع الق�ب وال@Jق�ال ل
#�وا

<�Oوال �YالH ةع�I اع9 ألفا�اOی�ة  في م9افقة  ، ی��ف ال�Oه- الG9ز رغ��ل

عوهqا ی�ل على مeانة هqا ال9ئ> الq@ اسDGاع أن ^���Gذ على ، ال���وح�Yال kا ، ح�,

<�Oوال �Yه- ال  .ف

عة ال��uة وال�GJلفة ل�الدإلى  ونJل¡�Dع9األن�ل>  أن الOال rو ، أث9ت في ألفا

حGى أنها أص��{ هاتان ، ال�ه�لة وال9قة<<إلى  في أسل�4ه أ^fا وهqا ماجعله ^�ل

ت الGي وهqا ماكان جلا في ال�ق�Dعا، )3(>>األن�ل�ي  ال��اتان م� أب9ز خ�ائ¡ الOع9

  .س�l ال9DGق لها

                                                           

ص  -  )1(  .405ال�ی�ان، 
ص  -  )2(   .406ال���ر نف�ه، 
ص األن�ل�ي  ادمحم ب� ل9fJ ف�رار، الOع9 -  )3( ة، Pة ف  .201في �ل ال�ولة العامL9ة دراسة م�ض�ع
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  :م" ال
ع�االق@=اس   - ج

  :ن�Yه في ق�ل إس�اعل أبى ال�ل� في م�ح أم9 ال��ل�� الغPي ,ا�

  )1(ح#�i جJاب هللا ف6ال ول^ ت8ل     ت�اق� ف�ه أم� ر-} والJه�ا

  :مق�G> م� ق�ل الOاع9 ال�9Oقي  أبي ف9اس ال���اني زع- ال��ح

  )2(الZ=�        أما لي اله m نهي عل�} وال أم� ؟أراك عZي الBمع ش�#@} 

� مeانة,غ9ض إث�ات لل�Oارقة ، م�اوال الOاع9ا الPGاف> مع أعT- الOع9اء ال�9Oق

-TPعلى ال �Lو ,ال�9اعة نف�ها، أنه- قادر �هqه ، إن ل- نقل أح�� مPه-، OHع9ائه- ال���ع

9 م�  aAع�ن الf^ -هPاف> جعل{ مPGا^اال9غ�ة في الuال�.  

في *ن�Y أ^fا اق�Gاس في ق�ل الفقه الAاتk صاحk القل- األعلى وHاتk األشغال ال�لDانة 

� ال�H�Gل على هللا أب� عPانPم�  :م�حه ملp ال�غ9ب أم9 ال�

  )3(أجل@} أمالك ال8مان لعل#ه^         'أن} ش#� وال#ل ك K اك=ه 

                                                           

ص  -  )1(  .85ال�ی�ان، 
ص  -)2(   .20دی�ان ال��PGي، 
ص  -  )3(   .252ال�ی�ان، 

صاألن�ل>  بPي سع�د، القادم م�األن�ل>  أبى ال���، وأصل سلفه م� ^Peى -*  ،l86على تل��ان، ال�9جع ال�اب.  
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  :ان م� وشا^ة و��LحهالPع�إلى  ^�Oه ق�ل الPا,غة الqباني وه� ی9�Gأ

 �K K "هJم B=ل^ ی  iاك�         إذا �لع K 1(فإن} ش#� وال#ل ك(  

  

  األسلـــــــــــ ب :ثان�ــــــــا

فال9�J@ ، ب� ماه� خ�9@ وmنOائي، ت�Pعأسل�ب الق�ائ� ال��حة ال��ج�دة في الGAاب

ال��Y^ة والعقلة الGي وmب9از ال�فات ، ت�aل في وصف ال���وح ,أرقى ال�فات وأج�لها

�اله الف�L9ة، یG�Gع بها ال���وحJ4انة ال���وح وe�, خ�ارناmو.  

أما األسل�ب اإلنOائي ف�PGع ب� ماه� أم9 وماه�mسGفهام�ماه� نهي ونفي 

kYع9اء في ، ...وتعOالء ال�لعe> هqا الGع�د وال�PGع في األسالk على الق�رة الفائقة له

ف��Gاء والOاءت، اإلنYائ� ,أسل�ب ق�@ وم9صع ف�^��ل الفJامة والuYالة في ، هqه الق

اغة، وح�� الع�ارة، واألداء االل�Gاموالق�ة في ، اللف��وال��9 وال9ونl في اللف� ، وج�ال ال

هات وهqا ما أذهk  اس�JGاممع  اإلس9اف في .مع  العqو4ة وال9قة في ال�عPى�OGلة والاألخ

�ة ال��حة األن�ل���فة عامةاألن�ل�ي  ة ,�فة خاصة والOع9ق�ة الق,.  

فق� Hان شع9اء هqا الغ9ض ^�Dادون ال�عاني الGي ^kY أن تلl ,ال���وح ومeانGه 

وذلp ,غ9ض تق�^-  ، وmن Hان{ ت�G- ,ال��الغة والغل� ع� ماه� عله في ال�ققة، العL9قة

  .وأوضح داللة لل�Gلقي، ص�رة أك9aمaالة لل���وح

  ��Gواال في هqا الGAاب م� أك9a األسال أسل�4�إلى  وس9DGPق 

  :االس@فهام أسل ب  -  أ

                                                           

ص -)1(   .28دی�ان الPا,غة الqباني، 
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 kلI ف�اروه�Gمعل�ما << أو  والفه- الس �e^ -ئ لO, -العل kلI<<)1( ، ع�Lو

، عله في ن�Tه االع�Gادالq@ وجk على  الOاع9 ، م� األسالk ال�ه�ةاالسGفهام  أسل�ب

��ح م�OGقا لل��� ع� اإلجا,ة الq@، وذلp ل�ا ^��ثه م� رجة داخل نف> ال�Gلقي^.  

9 ال�Yان  "شع9اء ال�غ9ب واألن�ل> في هqا الGAاب  اس�JGملق� aفهام  أسل�ب "نGاالس

معان أخQ9 أراد الOع9اء م� خاللها إث�ات ,ع  ال�فات وmل�اقها إلى  وخ9ج�ا ,ه

�ف�ا بها، إلزالة الpO ل�Q ال�Gلقي، ,���وحه-Gأن  ی �e�^9ه- ال  .,أن غ

اتها هqا ال�Pع م� األسل�ب ن9Hq وم� I ي ت��ل فيGرة في ال�ی�ان ال�Hqلة  ال�aاألم

  :مPها

 9e, 9 هللا أب��Pب �L�األم9 ال�kJGP في م�ح ل�ی� هللا ^�ي ب� ع�� ال�اح�  اب�ق�الل�

  *:حف¡  ابPأبي

  )2(فF^ قائل لي في ال�4اس وغ��ه       وصBر القJافي الق م أوردته دما 

، ع� الع�د االسGف�اروهي م� أدوات ، >>ك- <<أداة  اس�JGمنالح� أن الOاع9 

�  .فالq@ أراده الOاع9 م� خالل هqا ال�{ ه� تع�اد القائل

                                                           

¡ في عل�م ال�الغة، ت�قl ع�� ال9ح�ان ال�9ق�قي، دار  الGAاب الع49ي، ب9وت، � -  )1(JلGي، الPLوuالق kDJ2ال ،

ص 1932  ،153.  

  
ص  -  )2(  .101ال�ی�ان، 

صPe^603ى أ,ا ع�� هللا، وه� ملp ت�ن> سPة  -*   .100هـ، ال���ر نف�ه، 

ص 727، ت�في شا,ا، ولي ال�e- في )هـ774 -هـ 698(أب� فارس ع�� العuLu ب� علي ال�PL9ي  - ** هـ، ال���ر نف�ه، 

120.  
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وفي ق�ل أبي ^�ي في م�ح أم9 ال��ل�� أ,ا فارس ع�� العuLu في أم9 ال��ل�� أبى 

  **:ال��� 

  )1(أت�m ال8مان �9 د لي ب صال            م" أه m فأح�=ه م" نع#@ه 

��یl وmدراك ال��Pة << الOاع9 في هqا ال�{ اله�uة وهي ت�Gع�ل اس�JGمGال kلDل  

  .)2(>>نفا أو  ب� األمL9� إث�اتا

اإلث�ات ع� ع�دة  ال�صال واللقاء أو  وهPا الOاعI9لk اإلجا,ة م� الuمان ,الPفي

  .أنه س�9مه ذلpأو  ,ال����ب

� ال�H�Gل Pم�k م�سى ب� مالp القGOالي في م�ح أم9 ال�DJه والوفي ق�ل  القاضي الفق

  *:عPان  أ,اعلى هللا 

  )3(و�Kف أص�ف وجه القBZ ع" مل}     ماصmB عJي سJا '
� والص�ف

^قال فه فAل Hالم ، الOاع9 ی�Gاءل إن Hان ,إمeانه ص� ملp جاد عله ,eل شيء

ف ^�eن ذلp، قللH ل وال مع9فة�Yه رد الPe�^فه� ال.  

k القاضي الAاتk صاحk القل- DJه الة  األعلىوفي ق�ل أ^fا الفقDب� دمحم ع lع�� ال�

  :ال��ار4ي في م�ح أم9 ال��ل�� الغPي ,ا� أ,ا ع�� هللا
                                                           

ص  -  )1(  .122ال�ی�ان، 

  
ناصف الازجي، دلل الDالk في عل�م ال�الغة والع9وض، م9اجعة ل�k ج�L9یPي، م�Geة ل�Pان ناش9ون، ب9وت،  -  )2(

ص 1999ل�Pان، �،   ،41. 
ص  -  )3(   .320ال�ی�ان، 

 هـــ، إشGه9 ,��ه للعل�م749، واله أب�ه م�یPة تل��ان، ث- بع ال�لp سPة )هــ759 -هـ، 729(ه� أب� عPان ال�PL9ي  -*

ص   .319واآلداب، ال���ر نف�ه، 
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  )1(والع9ل؟م9اهلها             ق)ع@ها الت#ل ال�s4 أو  فF^ معال^ أرض

  .هPا الOاعG�^ 9فه- ع� ع�د ال�عال- الGي قDعها ال���وح أثPاء  رحلGه

��  :وفي ق�له أ^fا م� نف> الق

  )2(م" سائلي عJي بJي ن�Z فال أحB         مJه^ 'أبلغ مJي Kل#ا س�ال ؟

ت�aل في م� ه� أفfل مPه في مع9فة أصل  فاالسGفهام، الOاع9 هPا م9ة ^�Gفه- وم9ة یPفي 

P9ب�  في ح� الPفي ت�aل في أنه الی�ج� أح� ^fاهه في مع9فGه- أك9a مPه ، ي ن

أراد الOاع9 هPاأن ^Oارك ال�امع في تأك� ال�فة على أهل ال���وح ,�� ال^YارLه- 

uه-�Gل�^ه ب pي  الی�ع شAول pأح� في ذل.  

uه- في ق�له�Gه ل�ف تأكf  :ل

  )3(ال=�� في ت#�fله ال شالم" ذا �9ار4ه^ في Kل م�ة       �
=ه 

فه� أراد أن ، لع�د م9ة أخQ9 الOاع9 ل�أل إن Hان هPاك م� ^fاهه- شأنا ومuH9ا

��ال ، ^قDع الpO ,القJاهي أهل ال���وح في الf^ �لعه ,أنه الی�ج� مDLال�امع و Qل�

لq@ وض9ب مaال ,ا، فه- أهل زعامة أ,ا ع� ج�، والی�ج� م� ,إمeانه أن یPازعه- م�Yه-

  .)ال�شال (^�او@ بPه- �H� ^�او@ ال��9 ,ال��PGقع 

  :أسل ب الBJاء –ب 

فه� ^ع� ، في هqا الGAاب  لالن�Gاهورد أسل�ب ال�Pاء في ق�ائ� الGAاب ,eOل ملف{ 

إق�ال ال��ع�ا على ال�اعي ,أح� ال�9وف <<فه� ^ق�م على ، م� األسالk اإلنOائة الDل�ة

��صة ی�Pب Hل ح9ف مPها Jاب الفعل مP1(>>" أدع�ا"م(.  
                                                           

ص  -  )1(   .139ال�ی�ان، 
ص  -  )2(   .141ال���ر نف�ه، 
 .141، ال�ی�ان -  )3(
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�في ح�eه فله ح9وف أو  فإذا Hان ,ع�ا، للقkL9أو  ,�� ت��JGم صغة ال�Pاء لل�ع

  )2(.وmن Hان ق�L9ا فله اله�uة وأ@، آ، آ@، آ، ها، وأ^ا، ال�Pاء ^ا

، في ق�ائ� ال��ح الGي تP�fها الGAاب، أسل�ب ال�Pاء حuا واض�ا احGلفلق� 

¡ أسل�4ا مP ,اع�Gاره�JGال���وح " اس�ا لل ¡�Jت".  

p9 م� ن�اذج ذلHqن:  

 kل صاحخ ال��في في م�ح أبى ال�ل� إس�اعOأب� الع�اس أح�� ب� ال kاتAه الق�ل الفق

  :الGAاب

  )3(�أیها ال#عCور في شأن اله m            هi�J إن ل^ أزل معCوال

�ة لل�ع�" ^ا"الOاع9 أداة ال�Pاء  اسGع�للق� �Jم��وحه، وهي م QادPف ، kL9وه� ق

�ألن العlO ق� ، �Imالعه ب9فع العqر وmزالة الل�م عPهان�Gاههألنه أراد لف{ ، مPه مPاداة ال�ع

  .وmسAGان ,ه، نال مPه

  :وفي ق له أ�6ا

  )4(�اهCه إن d iJKاغJة فال           ت�fقلي ج�Bا غBا مه8وال 

فه� ل- ^ع� ، ,�ق�ها وa4قلها علهوDLلk مPها أن التلقي ، الOاع9 هPا یPاد@ م���G4ه

الف9سان ^Tه9ون أق�Lاء وأش�اء في مادی� <<وهqا ی�ل على أن ، أك9a االح�Gال,إمeانه 

 kادی� ال�� في مPAG5(>>ال�9ب وضعفاء وم�(    .  

                                                                                                                                                                                      

l، عل- ال�عاني، ال�ان، ال��^ع، دار الPهfة الع49ة، ب9وت، �  -  )1(Gع uLuص 1985ع�� الع  ،111.  
)2(- 9TPص: ی   .112ال�9جع نف�ه، 
ص  -  )3(   .402ال�ی�ان، 
ص نف�هال���ر  -  )4(  ،403.  
ص 1985م� الفGح إلى سق�� الJالفة، دار ال�عارف، القاه9ة، �، األن�ل�ي  ح�� هeل، األدب -  )5(  ،84.  
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  :ق ل ال�ل)ان أب  ال�9اج ی سف في مBح الغال� 'ا�ون�Y أسل�ب ال�Pاء أ^fا في 

  )1(�اح�" ل�لة وصلها ماض�ها        ل  إت=عi م" 'عBها أمfالها 

  .الOاع9 یPاد@ للة ال�صال وال�k واله�Q ـ وP�GLى أن ت�Aن اللالي اآلتة على شاكلGها

  :وم� ق�له أ^fا

  )2(وا'�s أرضه^ فأص=ح أهلها        ج8را تغادر نه=ة أم الها  

�، الOاع9 هPا ^�lDPG أرض األن�ل>GGO9خ ,ع� أن أص�ح أهلها م�  .وYLعلها تPاد@ وت

في ق ل أ'ا ��ي وه  �#Bح أم�� ال#�ل#�" أ'ا فارس ع=B الع848 أم�� وورود أسل�ب ال�Pاء 

  :ال#�ل#�"

  )3(�ارب عف ك ع" ع=�B مCن�        ی�ج ك تغف� ماق6ى م" زل@ه 

^غ�9 م��وحه بلDفه ال�لDان في هqا ال�{ ی9fGع � س��انه وتعالى وP�GLى مPه أن 

  .وأن ^غف9 له ج�ع زالته وخDا^اه فه� الغف�ر ال9ح-، وحPانه

 "�Jمk#ح أم�� الBال#ل} في م B=ب" ع B#وفي ق ل الفق�ه ال7)�� القاضي دمحم ب" أح  

  :ال#@ Kل على هللا أ'ا عJان

  )4('�=ل مFJ^ وKفى اع@Zامأ�ا إماما نK mBف�ه قB وKفا          ح�=ي 

                                                           

ص -  )1(   .127ال�ی�ان، 
ص ال���ر نف�ه -  )2(  ،128. 
ص  -)3(   .128ال�ی�ان، 
ص  -  )4(   .359ال���ر نف�ه، 
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على ال�eانه الGي  ان�Gاههوأرقاها للف{ ، یPاد@ ال���وح ,أج�ل الع�اراتالقاضي 

 Q9ع العالقات األخه ع� ج�Pه ,ه تغD49ي تGله أن العالقة ال �  .^�Gلها ل�^ه وأن ی�

  الZـــــــــــ رة ال
ع�4ة : ثالfــــــــا

�9 ال9ئ�ي في لغة الOع9 Pة هي العL9عOرة ال��الOاع9 فهي وسلة <<  تع� ال

وLقاس نYاح ال��رة في م�Q ق�رتها على ، سامعهأو  ق9ائه، إلى واألدیk في نقل ف9Aته

  .)1(>>وم�Q تPاس�ها ب� حالة الفPان ال�اخلة وما^��ره في الJارج  ، تأد^ة ال�ه�ة

فة ت��فها H اع9 فيOال �Y^ ما�Pامهافع�JGع أن ^الم> بها ، واسDG�^ ��,

  .�e� أن  یPال ال�eانة والOه9ة ال���Gقةال�اقع حPها فق� ^

ل ال��رةeO9ا في ت�H ة دوراPة الفاتعة األن�ل��Dان للHرة ، و��فأص��{ ت�aل  ال

تYار4ا ت��Y سعة ، الGي تعe> م�Q تYاو4ه- مع واقعه- وتعا^Oه- فه، والل��ة الJاصة به-

��H م�Q ه�GPه- على أدواته- االمuGاجلأتي هqا ، خاله-Lة وP2(.الف(  

وق� ت�Aن ، ..).،PHا^ة، اسGعارة، ت�Oه(تGJلف ال��رة الOعL9ة ق� ت�Aن ص�رة بانة 

  .. )..،�Iاق، جPاس، ت�L9ع(ص�رة ب�^عة 

ن9Tا ، وفي هqه ال�راسة رuHنا على ال��رت� ال��رة ال��^عة وال��رة ال�انة

فها ,eOل مaeف م� 9Iف شع9اء ال�غ9ب واألن�ل> في ق�ائ�ه- ال��حة الGي ��Gل

9 ال�Yان "تP�fها دی�ان aن".  

                                                           

Pة، الuYائ9، � -  )1(DP9، ق�OPع وال�Dا لل^�ة، دار ن�مPائ¡ الف�Jة والص 2009دمحم زغPة، األ,عاد ال��ض�ع  ،

ص 236  ،237. 
)2(  - 9TPة، دار أب� ن�اس، : ی�، مYلة دراسات أن�ل��ر وص�اها في نف> الOع9اء األن�ل�Dأح�� ح�اد@، أل�ان ال

ص 2000، جانفي 23ت�ن>، الع�د   ،82.  
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  :أ ــ ال@
=�ه

ه ه� �OG9 <<ال  .)1(>>والت�L9YاسGعارةال�اللة على مOارHة أم9 آلخ9 في معPى على غ

هفاألول ه� ال��Oه والaاني ال��Oه ,ه وال�صف ه� وجه ال�Oه �OGاف هي أداة الAوال.  

  :وم" أمfلة ذل}

خ وه� ^��ح أ,ا ال�ل� إس�اعلOأب� الع�اس أح�� ب� ال kاتAه ال  :ق�ل الفق

  )الAامل(

  )2(وKأن تاج ل#ف�ق بBرها       وKأنها نi#v له إكل�ال

ال في أج�ل  ، ش�ه الفقه ال9ئ> ,الGاجJع�ال الGا ی�ل على اسqغ  وهه بل�Oوه� ت

  .وأبهى حلةص�رة 

  :وفي ق�له أ^fا

  )الAامل( 

  )3(وتJvه م@7=)ا م" K=�ة          وت7اله م@J#�ا ل�Z ال

��ل و�YLل دون خ�ف وال مها,ة^ @q9 ال�Pاع9 ال���وح ,الOاعة هي ، ش�ه الYOفال

  م� ش- الع9ب 

  :وفي ق�له أ^fا

  )الAامل( 

  )4( ال وKأن أرواح العBا شاكلJه          فإذا دعا ل=ى الF#ي ع9
                                                           

ص  -  )1(  .61ناصف الازجي، دلل الDالk إلى عل�م ال�الغة والع9وض، 
ص  -  )2(  .403ال�ی�ان، 
ص ال�ی�ان  -  )3(  ،408 .  
ص -)4(   .411ال���ر نف�ه، 
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ومع هqا إذا أم9 یل�ى ، ش�ه الOاع9 أرواح الع�ا ,قDاع ال9Dق الq@ ^ع9Gض� L9Iقه

9  ، وهqا ی�ل على ح�� قادته و ص9امGه في ال�I ،-eل�ه سL9ع�Aف  ال�Jم� خالل ال

  .الq@ ی�aه في نف�س األع�اء

  :وفي ق�له أ^fا

  )الAامل( 

  )1(�K-الء وال دما م)ل الوKأن 'ه ل^ ی=قى وت�ا صائال            في 

أو  فه� ^فpG ,األع�اء دون رح�ة، ش�ه الOاع9 األم9 ,ال�ف الq@ ^قDع الع9ق م� جqوره

  .شفقة

  :وفي ق�له أ^fا

  )الAامل ( 

  )2(ح@ى Kأني مله^ وKأنها         س ر رتل آ�اتها ت�ت�ال 

ج�ال لYعل ج�ال ص�رته ت�Oه ، وهي م9تلة، ش�ه ج�ال  م��وحه ,�Yال ال��ر

  .اآل^ات وهي ت9تل ,��ت عqب وج�ل

�9 هللا في م�ح دی� هللا ^�يPب �L�� ال�H�Gل على هللا ال�Pم�  :وفي ق�ل أ^fا أم9 ال�

  )3(ی�اه والی�قى إل�ه معانB       و�Z=4ه Kال9J^ في B=K ال�#اء 

  .ل9سل ضاءه في Hل مeان، ش�ه األم9 ال���وح ,الYP- الq@ ی�Gس� ال��اء

                                                           

ص ال���ر نف�ه  -  )1(  ،412  
ص ال�ی�ان -  )2(  ،413 . 
ص   -  )3(   .106ال���ر نف�ه، 
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خ ال��في ال�الح وفي ق� Oأب� الع�اس أح�� ب� ال kاتAه الفي م�ح ، )ال�,اغ(ل الفق

�  : ال9ئ> أبى ال�ل

  )1(له وجJ@ا ش#� و-Bر إذا بBا      وأق=ل م" خلف ال�@ ر م�ل#ا 

وح�fره ، وهqا ی�ل على ج�اله الفائl، ش�ه الفقه وجGPا األم9 أ,ا ال�ل� ,ال�O> وال��ر

 uفي م�ح أم9 ال��ل�� أ,ا * الفقه ال9L9f دمحم ب� علي ب� جاب9 اله�ار@ وفي ق�ل ال��

  :ال�Yاج

  

  )2(ه  ال=�� الC, ل ال نBاه      لFان لFل ذ, أصل أوام 

و�Iل ال��9 ، وسعة ال�ال، ش�ه الفقه األم9 ,ال��9 في ال�Aال وال�Yال وال��Oلة

  .في ت��ل ال���ولة

  :ون�Y أ^fا في ق�ل

k الAاتk صاحk القل- األعلى ع�� هللا ب� ی�سف ب� رض�انالفقه DJال ** pفي م�ح مل

  :ال�لp أ,ا فارس ع�� العuLu ال�PL9ي

  )1(في الل�s م" وث=اته وث=اته       ش=ه �ق� 'ف6له ض�غامها 

                                                           

ص ال���ر نف�ه  -  )1(  ،99. 

" إلى ال�9Oق، وه� صاحk األن�ل>  ، وه� م� أهل مL9ة، ارت�ل ع�)780ت (^ع9ف ,اب� جاب9  ه� أب� ع�� هللا، - * 

ص    .200ب�^عة الع�ان، ال���ر نف�ه، 
ص  -  )2(   .201ال�ی�ان، 

صاألن�ل�ي  وه�أب� القاس- ع�� هللا ب� ی�سف ب� رض�ان الYPار@ ال�القي - **   .240ث- الفاسي، ال���ر نف�ه، 
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والL9ادة والق�رة على ال�9Dة على ، ش�ه الفقه ال���وح ,الل� في رزانGه وشYاعGه

�الح� على الOع9اء رعGه   وهPا ^عة ب�Pعها ال�ة وال�امGة في  األن�ل��Dق� و�ف�ا ال

عة األن�ل�ة Hان ^�9D على أخلة << ، شع9ه- ,eOل م�9ف�Dأن ج�ال ال �H�م�ا ی

ع�ن الJGل¡ م� أس9هاDG�^أل�ابه- وال qأخLع9اء وOه-  ن�عا ، )2(>>ال�TPا ما أضاف لqه

  .في ال�عPى االبAGارم� ال9ونl وال�Yال  مع  الق�ة و 

  :وفي ق�له أ^fا

  )3(في الغ�s م" جBوm ی�Bه م@
ا'ه    ل ل^ �
e س�� ال��ا أن9امها 

  .ش�ه الOاع9 ج�د  ال�لp ,الغ� الq@ یuPل ,غuارة 

  :وفي ق�له أ^fا

  )4(خCها إل�} مBائ�ا أهBی@ها        Kال8ه� �)لع زه�ها أك#امها 

9Hالuه9 الq@ ، ش�ه الOاع9 ال��ائح الGي ^ق�لها في األم9 وماتP�fGه م� أنعات لهqا األم

وهqا أم9 م�الغ فه ، حGى انه صار ^ع�l ب9ائ�Gه Hل مeان، وصل م9حلة ال�fPج وال�Aال

  .ن�عا ما

  :االس@عارةب ـ 

لف� لل�OارHة بPه�ا مع Iي إلى  هي نقل ال�عPى م� لف�<< :اب� األث9 فقالع9فها 

  . وهي أق�Q مافي لغة الOع9، )1(>>إلهعلى ذ9H ال�Pق�ل 
                                                                                                                                                                                      

ص ال���ر نف�ه -  )1(  ،243. 
  .20ص .1981,اق9 س�اكة، ال�YGی� في األدب األن�ل�ي، م�Dعة اإل^�ان، ,غ�اد، �  -  )2(
ص -  )3(  .243ال�ی�ان، 
ص ال�ی�ان -  )4(  ،248. 
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  :ن�ع�واالسGعارة

  .وهي ماص9ح فها بلف� ال��Oه ,ه :ت��4�Zةاس@عارةـ 1

  .)2(وهي ماحqف فها ال��Oه ,ه ورمu إله ,Oئ م� ل�ازمه  :م��Jةاس@عارةـ 2

��غ ,ع  ال��ر اإلسGعارLة الGي إزدان{  وت�Oع{ بها هqه الق�ائ� ال��حةPس.  

�  :كق�ل الفقه الAاتk أب� الع�اس في م�ح ال9ئ> أ,ا ال�ل

  )3(وسJان بi 'ه س#�� K اك�        �) , ال�#اء بها الBجى ت�ح�ل

�فة م� وجاء ، )الGAاب(,�� حqف ال��Oه ,ه ، ش�ه  الOاع9 ال��اء ,الGAاب,

ة، )الDي (صفاته Peعارة مGإس pلqال بeOم.  

  :وفي ق�له أ^fا

  )4(فإن غi=6 عل@ه دون} ر-Bة        �غBوا لها ��ف الJهار ع�9ال 

وجاء ,فعل ، )اإلن�ان ( ف�qف ال��Oه ,ه ، ش�ه الOاع9 الPهار ,اإلن�ان الq@ ^أتي و9Lوح

ة االسGعارةعلى س�ل ، م� أفعاله وه� ^أتي م�9عاPeال�.  

  :وم� ق�له أ^fا

  )1(ذع�ت م اك=ه فأعلiJ       ه6=اتها ال@F=�� وال@هل�ال

                                                                                                                                                                                      

ص 1989أح�� ع�� ال�� ال�او@، ف� االسGعارة، اله�ة ال��L9ة العامة للGAاب، اإلس�PeرLة، �،  -  )1(  ،19.  
)2(  - 9TPص : ی l، عل- ال�ان، Gع uLu133ع�� الع.  
ص  -  )3(  .403ال�ی�ان، 
ص ال�ی�ان  -  )4(  ،410.  
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9�AGل والف�qف اإلن�ان ال��Oه ,ه ، ش�ه الOاع9 الهfاب ,اإلن�ان الq@ ^عل� الGهل

9 (وجاء ,�فة م� صفاته �AGل والة)الGهلPeعارة ال�Gل االس  .على س�

  :وفي ق له أ�6ا

  )2(ولل�ZJ س�ف م" �#�Jي مB4k        ف�ق)ف أرواحا و�4)^ أعv#ا 

ف�qف ال��Oه ,ه ال�aار وجاء ,الزمة م� ، ش�ه الOاع9 األرواح ,ال�aار الGي تقDف

ة، )القDف(ل�ازمه Peعارة ال�Gما^��ى ,االس pلqال بeOم.  

  :ال�Yاجون�Y أ^fا في ق�ل الفقه ال9L9f دمحم في م�ح أم9 ال��ل�� أ,ا 

  )3(فانiJf ولها إب@�امإل�ها   إذا ع=�i وج ه الBه� مJا      

، الع�>( وجاء ,�فاته ، ف�qف ال��Oه ,ه اإلن�ان، ش�ه الفقه ال�ه9 ,اإلن�ان

ة، )واالب�Gام Peعارة ال�Gل االس  .على س�

k ع�� هللا ب� ی�سف ب� رض�ان في م�ح ملp ال�لp أ,ا فDJه الارس ون�Y أ^fا ق�ل الفق

  :ع�� العuLu ال�PL9ي

  )4(�3 'ال�Bار فهCه أعالمها       یهB, إل�} مع ال��J^ سالمها 

، ح� ش�ه الOاع9 ال�^ار ,اإلن�ان الq@ یه�@ ال�الم اسGعارةت�f� ال�{ الOع9@ 

ة االسGعارةوجاء ,الزمة م� ل�ازمه على س�ل ، )اإلن�ان ( ف�qف ال��Oه ,ه Peوهي ، ال�

اتها معPا ج�ال وص�رة رائعةص�رة ت��ل في I ، ارةLuه ال�^ار تف9ح وتهلهل بqجعل ه ��,

- فهي ت�� إله وه� ^���ا إلهاTا القائ� العqه.  

                                                                                                                                                                                      

ص  -  )1(  .406ال���ر نف�ه، 
ص ال���ر نف�ه  -  )2(  ،101.  
ص  -  )3(  .202ال���ر نف�ه، 
ص ال�ی�ان -  )4(  ،304.  
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  ج ـ الJFایـــــــــــة 

مع ج�از إرادة ، انه لف� أIلl وأر�L ,ه الزم معPاه<< إن الPAا^ة ع�P اصDالح أهل ال�الغة 

  )1(.>>ذلp ال�عPى 

9 ال�Yان  "ل- ^أت ورودها في هqا الGAاب a9، "ن�Aل الeOا^ة ، ,الPAألن ال pوذل

ل�غ49ي ال�ه�لة وال��اIة وااألن�ل�ي  وال�ع9وف على الOع9، الغ��ض واإلبهامإلى  ت�د@

  .وال�ض�ح

9Hqاب نGAفي ال pوم� ن�اذج ذل:  

 <  :ال�ل� أ,اق�ل الفقه الAاتk أب� الع�اس في م�ح ال9ئ

  )الAامل(

  )2(ول�-#ا أص=�i م
غ فا '#"       �#�ي وZ4=ح 'ال9فا م
غ ال 

��ح ,الYفامOغ�ال (ورد في ال9DO الaاني لل�{ PHا^ة Lا^ة ع� ، )^��ي وPH وهي

  .ال�عاناة م� �Iل ال�ع� والف9اق

  :وفي ق�له أ^fا

  ) الAامل(

  )3(مل�} أالن الBه� 'عB ق�اوة       واعاده 'عB ال�9#اح ذل ال 

                                                           

ص  -  )1( l، عل- ال�عاني، ال�ان، ال��^ع، Gع uLu397ع�� الع. 
ص   -  )2(  .403ال�ی�ان، 
ص  -  )3(  .404ال�ی�ان ، 
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}PHا^ة ع� ، )ملp آالن ال�ه9 ,ع� ق�اوة (، وردت الPAا^ة في ال9DO األول م� ال�

�ف ,ه ال���وحGی @qد ال�Y9م واإلح�ان والAال.  

  :وفي ق�له أ^fا

  )الAامل ( 

  )1(أو ل�� أض�ى في ق=ا'} قل=ه       ملقى وأم�ى عقله معق ال 

وهي PHا^ة ع� الهام والعlO ، )�ه ل> أض�ى في ق�ا,p قلأو  (ورد في ص�ر ال�{ PHا^ة 

9�Aلل����ب، ال kقة ال��ج�ده في القل  .وال�eانة الع�

  :وفي ق�له أ^fا

  )2(س�انها ج=�4ال  –مل} إذا ماحل أرضا Jdه        ل9الله 

وهي PHا^ة ع� الع�Tة ، )لYاللة سeانها ج�L9ال (ت�f� ال�{ PHا^ة ت�9ز في عuYه 

  .وج�د م�الغة وغل� وفJامة غ9معق�لةإلى  ,اإلضافة، ومeانة ورفعة ال���وح

  

  :وفي ق�له أ^fا

  )3(هCا الC, مأل القل ب مها'ة       هCا الC, ت�ك الع848 دل�ال 

، )هqا الq@ مأل القل�ب مها,ة(تeOل في ص�ر ال�{ ص�رة بانة ت�aل{ في PHا^ة

  .ال���وحوهي PHا^ة ع� الق�ة والYOاعة وال��الة الGي یG�Gع بها 
                                                           

ص ال���ر نف�ه  -  )1(  ،404. 
ص  -  )2(  .404ال���ر نف�ه، 
ص ال�ی�ان  -  )3(  ،85.  
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  ون�Y أ^fا في ق�ل األم9 الغ9ناIي في م�ح أم9 ال��ل�� الغPي ,ا�

  ) الAامل(

  )1(أبى هللا إال أن �#لF} الBن�ا       و�4#ي '} اإلسالم إح)@ه رع�ا 

 }وهي PHا^ة ، )أبى هللا إال أن ^�لpA ال�نا (الPAا^ة هPا ت�9ز في ال9DO األول لل�

  .هللا ,هع� ال�Aال الq@ ح�اه 

  :وفي ق�له أ^fا

  )الAامل (

  )2(و�أ�أت األرماح تBمي  أن فها       وأح�^ ��� ال�Jل م�سلة ال�م�ا

، )وIأIات األرماح ت�مي أن�فها ( ت�f� ال�{ PHا^ة وهي ,ارزة في ش9Dه األول 

وهqا ی�ل على شYاعGه ، وهي PHا^ة ع� القGلى ال9aA الq@ خلفه- ال���وح في ساحة ال�عH9ة

ل لهافaي المGال الGي الق.  

  :وفي ق�له أ^fا

  ) الAامل( 

  )3(ف�ا ف�7 أمالك الBنى والC, ح m      لع#� ال#عالي ال�8م والع8م وال�أ�ا

                                                           

ص ال���ر نف�ه -)1(  ،85. 
ص  -  )2(   .86ال���ر نف�ه، 
ص ال�ی�ان  -  )3(  ،88. 
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PHا^ة ع�  ال�Aال  ، )فا ف9J أمالك ال�نى والq@ ح�Q (ت�f� ص�ر ال�{ PHا^ة 

pع بها ال�لG�Gی @qال ال�Y9ف ، وال��� والGاع9 ^عOا أن ال�Hعامة األم�رuو ، لل���وح ب

ع ,الDاعة وال�ادة له�Y9 وس�اد ال9أ@، إق9ار ال  .ألنه مع9وف ,ال�uم وح�� ال�Gب

  :وفي ق�له أ^fا

  )Aاملال(

  )1(فإلى م@ى قل=ي م�وع 'الm J       فلقB رثى لي حاسB وعCول 

وهي PHا^ة ع� الهام وال�k ، )قل�ي م9وع ,الQ�P (ورد في ال9DO األول لل�{ PHا^ة   

�9 هللا أب� ,9e في  أ^fاون�Y ال�Oی� Pب �L�� ال�H�Gل على هللا ال�Pم��ة ألم9 ال��في ق

  :األم9 إب9اه- ب� األم9 ^�ي ع�� ال�اح� أبى حف¡ اب�م�ح ل�ی� هللا ^�ي 

  )2(س��ت ول^ أعل^ أم" خ#�ة اله m        ع�اني هCا ال��� ا م7#�ة الل#ا

PHا^ة ع� العlO ، )س9eت ول- أعل- أم� خ�9ة اله�Q (في ص�ر ال�{  وردت

  .ال��9D وال�k ال��لع

  :وفي ق له أ�6ا

  )3(ملiF الBنى ش�قا وغ�-ا 'أس�ها       ولJJFي أم��i ف�ها م@�#ا 

  .وال�eانة العL9قة لألم9، ت�f� ال9DO األول لل�{ PHا^ة ع� ال�ادة وال�9Dة

  :وفي ق�له أ^fا

  )4(ولل�ZJ س�ف م" �#�Jي مB4k       ف�ق)ف أرواحا أعv#ا 
                                                           

ص ال���ر نف�ه  -  )1(  ،89.  
ص  -  )2(   .99ال���ر نف�ه، 
ص  -  )3(  .100ال���ر نف�ه، 
ص ال�ی�ان -  )4(  ،101. 
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 99ة الGي یG�Gع بها األم�Aا^ة ع� الق�ة الPH }  .ورد في عuY ال�

الفقه ال9L9f دمحم ب� علي ب� جاب9 اله�ار@ في م�ح أم9 ال��ل�� أ,ا  أ^fاوفي ق�ل 

  :ال�Yاج

  )1(وأني ح�" أن�� م" أناس     على قJ" ال9J م له^ مقام

ة �JOه لGه ورفقG���ت�f� ال9DO الaاني لل�{ PHا^ة ع� الGفاخ9 وت�اهي الفقه ,

�ةTاج، عYل ال�aه ، مqلى بها ه�Gي تGاضع ال�Gة والوهqا ی�ل على األخالق ال�ام

ة�JO9، الL9ض ¡JOه لGه ورفقGا مای�9ز م� خالل ص��qوه.  

  :وفي ق�له أ^fا

  )2(ومه#ا إع جi األ�ام JKا      لها في Kل معvلة ق ام 

واألزمات ، وع�9 ال�ال، وهي PHا^ة ع� س�ء ال��، ض- ال9DO األول م� ال�{ PHا^ة

  .وال�عاب

  :وفي ق�له أ^fا

  )3(و�ن ح�6 الFالم ففي یBیJا        مالك أم ره^ ولJا الFالم 

�H لe, -هGا^ة ع� مع9فPH ا^ة وهيPH }وت�Peه- م� ج�ع ، 9ة وصغ9ةت�f� ال�

  .وعلى أ@ شيء، وله- ال9أ@ وال�e- في Hل شيء.العل�م

  :وفي ق�له أ^fا

  )1(نvلل م" بJي ن�Z مل Kا      خالل الJ م عBJه^ ح�ام 
                                                           

ص ال���ر نف�ه  -  )1(  ،201.  
ص  -  )2(   .202ال���ر نف�ه، 
ص  -  )3(   .201ال���ر نف�ه ، 
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}، وهي PHا^ة ع� �Iل ال�ه9 في م9عاة ش�ون رعGه-، كPا^ة في ال9DO الaاني لل�

  .ماه� صعk وشاقوت��له- مOاق ال���ولة فه- أهل لAل 

  :الZ رة ال=�Bع�ة -  2

  :ال@4�Zع  -  أ

�L9عGعلى ال ��Gة شاع9ا ^ع�L9ع ه�، قل�ا ن�Y في هqه الق�ائ� ال��حGاء << :وال�Gاس

ه� <<:األث9 قائال اب��Hا ^ع9فه ، )2(>>ع9وض ال�{ وض49ه في ال�زن واإلع9اب والGقفة 

وفائ�ته في الOع9 أنه م� قفل ، في الOعuP�, 9لة ال�Yع في الف�ل� م� الAالم ال��aPر

�ة تعل- قافGها �  )3(.>>ك�ال ال�{ األول م� الق

  وGLفP� الOع9اء في ت��فها ، وه� م� األسالk ال�Yالة الGي یLuG� بها الOع9

ة وم�ه�Gه- الفL9DةPائ� إال ، م� أجل إ�هار ق�راته- الف�حGى وmن قل ت�اج�ه في هاته الق

 �e^ -ع�مأن وج�ده لPم� ج�الها ، م �Luا م�ا یوهqا ما^fفي على الق�ائ� إ^قاعا م�سق

  .وحالها

  

  ال�لDان ال�Yاج ی�سف في م�ح أم9 ال��ل�� الغالk ,ا�  :كق�ل

  )4(زارت ت�9ر ال7J ة أذ�الها    ه�هات ن7ل� 'الJفار داللها 

                                                                                                                                                                                      

ص ال�ی�ان -  )1(  ،202. 
ش�> ال�ی� اب� جاب9 األن�ل�ي، ال�لة ال�Q9 في م�ح خ9 ال�رQ، ت�قl أب� ز�L، دار عال- الkGA، ب9وت، ل�Pان،  -  )2(

ص 1985، �2  ،18. 
ن�9 هللا اب� األث9، ال�aل ال�ائ9 في أدب الAاتk والOاع9، ت�قl دمحم م�ي ال�ی� ع�� ال���، م�Dعة م�Dفى  -  )3(

 � ،9�ص 1، ج1939ال�ابي ال�ل�ي، م  ،295.  
ص  -  )4(   .126ال�ی�ان، 
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وLعلي بها ، م��وحهفي م�ح األم9 لYل بها اس�JGمهافال�Yاج إنGقى األلفاr الGي    

�L9ع في Hل�Gي ، مقامهG9 ، أذ�الها وداللهافالYي أص��{ تGة ال�JPفاألولى ت�ل على ال

والaانة داللها ت�ل على دالل األم9 ن9Tا  لق�رته ، أذ^الها و4اءت ق�L9ة م� الuوال والPها^ة

�L9ع ، في  القfاء على األع�اء وmل�اق اله�LuةGاالqبهاءا م ضافوه  }و ، � جهةلل�

 Q9و4ة م� جهة أخqرقة وع.  

  :وق له أ�6ا

  )1(ت�iK على األرجاء عBJ م���ها        أرجاء Kأن  ال#�} فi خاللها 

فQ9 أنه ی9Gك ع� م9وره ، ,أرقى ال�فات وأح�Pها، أراد الOاع9 أن ^�ف م��وحه

�ة 9Hائ�ة ال��p الGي ^ع�l بها مeانI اب ، على األرجاء رائ�ةYا ی�ل إعqاع9 وهOال

�L9ع ت�aل لفGTي ، ال�Oی� ,���وحهG9ها( فالفأراد أن ^�Pع ص�رة تلl ,ه ). خاللها ، م�

  . وت��ره في أج�ل حلة

  :و-ق له أ�6ا

  ح�iJ نv^ ال
ع� في أوصافها       إذ ف@�i ل} في اله m أقفالها

  )2(�اح�" ل�لة وصلها ماض�ها       ل  إت=عi م" 'عBها أمfالها 

�L9ع جاء Gي الGTأقفالها ، أوصلفها( في لف( ، -T9ه ,أن ن�JL9 وفالOاع9 ^��ح األم

وأنه ، ,أنه قادر على فGح Hل األقفال واألب�اب، وأن ال��ح الیPاسk غ9ه، الOع9 الیلl لغ9ه

  .الی�ج� شيء ق� یPق¡ م� عG�Luه ومeانGه

�9 هللاPب �L��L9ع في  ق�ل الOاع9 ال�Gا الf^ه9 أTL9 في وe, م�حه ل�ی� هللا ^�ي أب�: 

  )1(ف@Bرك مات=غي م" ال�� سال#ا       ول Kان خلف ال=�� وال=�� قB �#ا 
                                                           

ص  ال���ر نف�ه-)1(  ،127.  
ص -)2(  .127ال���ر نف�ه ، 
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�L9ع هPا ^�e� في لفGTي سال�اGا، وال�I.  

uLuأ,ا فارس ع�� الع �  :وق�ل الOاع9 دمحم سل�ه هللا ,��ح أم9 ال��ل�

  )2(د�ار أح=@ه      ف�قى الm�f ش قا لCاك بBمع@ه إلى  حJال#
 ق 

�ته ال��حة ,أبات Iللة�� األم9 ل�^ار أح�Gه، ب�أ الOاع9 قPش�ق وح Qم� �م�ا ، ت�

اقنGج ع� هqا Gي سق{ األرض االشGه الGسق�� دمع.  

�L9ع ی�ل على حqاقة الOاع9 وح�ة ذHائهGع9 وتف�قه، فالOال -Tه وق�رته على نGPDوف.  

الuJرجي في م�ح ملp ال�غ9ب أم9 الYPار@ ، ^ق�ل أ^fا ع�� هللا اب� ی�سف ب� رض�ان

  :ال��ل�� أ,ا فارس ع�� العuLu ال�PL9ي

  ل^ ت�ن ع�" ال
#� هاله بBرها        إال وdلل 'الق@ام�7امها

  )3(وم" ال#kمل غ�� ��ف خ�الها       ل Kان ��vى 'ال9ف ن مJامها 

  .خامها في ال�{ األول، ت�L9ع في لفGTي ب�رها

  .مPامها في ال�{ الaاني، وت�L9ع في لفGTي خالها

  :وفي ق�له أ^fا

  ك^ أمة م#� ة أثارها       K^ ش�عة م�J خة أح�امها

  )4(في ف@�ة أخفى ال
�ائع ل�لها      وس)ا على إش�اقهاو�dالمها

�L9ع في ال�{ األول أثارها Gامها، الeأح.  

                                                                                                                                                                                      

ص ال�ی�ان  -  )1(  ،101.  
ص ال���ر نف�ه  -  )2(  ،122. 
ص  -  )3(   .239ال���ر نف�ه، 
ص  -  )4(   .237ال���ر نف�ه ، 
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�L9ع في ال�{ الaاني للهاGالمها، وفي ال�mو.  

  :الJ9اس  -  ب

 .في ال�عPى اخGالفه�اأن یOGا,ه اللفTان في الeOل مع  :الPYاس ه�

وه�Gها ال�اصلة م� ال�H9ات ، وع�د ت9ت�ها، اللفTان في أن�اع األص�ات اتفlفإن << 

اللفTان في واح� م� األر4عة ال�Gق�مة Hان الYGان>  اخGلفوmن ، وال�Peات Hان الYGان> تاما

  )1(.>>ناق�ا 

إذاجاء غ9 مAGلف <<فأوض��ا أنه ، الPYاس في الع�ل األدبيلق� ت��ث الPقاد ع� أه�ة 

األم9 الq@ ی�Lu م� تأث9 الAالم ، وللPYاس ما لل9AGار م� تأك� الPغ- ورنGه، ت- ,ه ال�عPى

  )2(>>على ال�Gلقي 

9 ال�Yان  "وmذا ,�Paا ع� هqا ال���� ال��^عي في الق�ائ� الGي تP�fها GHاب aه ، "ن�Yن

ع� اإلكaار مPه لAي ال^قع�ا ,�ا ^ع9ف ,الAGلف الq@  االبGعادم�اول� ، ورد ,eOل قلل

-TPى وج�ال الPال�ع kهqی.  

pوم� ن�اذج ذل:  

ردا له على األح�9  ق�ل الOاع9 األم9 أبي س9حان م�ع�د  في م�ح أم9 الغ9ناIي ب�

ب�GوPLه في أبات Hان ق� ,ع� بها األم9 الغ9ناIي ^�9Gسل له أن ی�ع� له ,قfL9ه لق�م 

  :كGا,ه

  

                                                           

ص  -  )1( ¡  في عل�م ال�الغة، JلGني، ال�Luالق kDJ388ال .  
ص 1991، 1ع�� القاه9 ال9Yجاني، أس9ار ال�الغة، دار ال��نى، ج�ة، ال�ع�د^ة �  -  )2(  ،8.  
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  )الFامل ( 

  )1(أنi ال#�اد بها ل#اقB ح8ت م"        ف6ل و�ح�ان وح�" ثJاء 

ب�Pا ال��� ، فاإلح�ان ^ق�� بها ال9Aم وال�Yد، )وح��، إح�ان(ب� لفGTي  جJاس ناق�

  .ه� ال��ح الq@ قل فه

  :وق�ل أ^fا الفقه الAاتk أب� الع�اس

  )2(ع�" أصاب@ه و4اق�-ها        في ال جه ب�" الع�" وال�اج� 

  .ب� ع� والع� جJاس تام

�ذ^هGاإلن�ان ف k�ب�Pا الع� ، فالع� األولى ال�ق��د بها ال�ق� وال��� وهي الGي ت

  .الaانة هي الع�f الGي یQ9 م� خاللها

 ��ته وه� ^��ح أم9 ال��ل��  .الغPي ,ا� دمحم ال�Jل�عوق�ل األم9 الغ9ناIي في ق

  ) ال�مل ( 

  )3(سق�i 'غ�s ال9 د ماكان ماحال       حJانا و�ح�انا ف�ا ح=Cا ال�ق�ا 

والaانة ، ,�عPى العDف وال9قة حJانا فاألولى ، ب� لفGTي حPانا وmح�انا جJاس ناق�

  .,�عPى ال�Yد وال9Aم إح�انا

  

  

                                                           

ص -  )1(   .100ال�ی�ان، 
ص -  )2(   .101ال���ر نف�ه، 
ص – )3(   .86ال���ر نف�ه ، 
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�ة�  :وورد الPYاس في ق�له أ^fا م� نف> الق

  )ال�مل  (

  )1(تع8ز مJه الBی" ل#ا أقامه     ول^ �
} مJه  ال#لF هJاوالوه�ا

  .فاألولى تعPي صع�4ة و الaانة تعPي ال�ه�لة، ت�aل في لفGTي وهPا وها: جJاس ناق�

  :وفي ق له أ�6ا

  )2(ه  الفC في األمالك ��ا ألنه       أجله^ قBرا وأح�Jه^ ه�Bا 

� أجله- أح�Pه-  جJاس ناق�GTلف �  تعPي ال�eانة   أجله^فاألولى ، ب

u والGف9د أح�Jه^والع�Tة والaانة �Gي ال��� والPتع.  

  :وفي ق له أ�6ا

  )3(ف�ا ف�7 أمالك الBنى والC, ح m     لع#� ال#عالي ال�8م والع8م وال�أ�ا

ال�ق��د  والع8مال�ق��د بها ال�9امة  فال�8م، ورد ب� لفGTي ال�uم والعuم:فالJ9اس ناق�

  .واإلرادة االسGع�ادبها 

  :ج ـ ال)=اق

األن�ل>  وه� م��� ب�^عي مع�P@ ق� أك9a شع9اء، ^ع� ال�Dاق فPا م� الف�Pن ال�الغة 

  .)1(حGى ال^eاد ی�ج� شاع9ا واح�ا تJل�ا أشعاره مPه، مPه

                                                           

صال�ی�ان -  )1(  ،86.  
ص  -  )2(   .86ال���ر نف�ه، 
ص  -  )3(   .87ال���ر نف�ه، 
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,�عPى ال�Yع ب� الOيء وما^قابله في كل�ة ال�Dا,قة << وق� ورد في GHاب الAامل لل��9د 

 .)3(>>الAGاف�<< وس�اه ق�امة ب� جعف9 ، )2(>>الAالم 

� مfGادی� س�اء Hان هqا الfGاد إ^Yا,اPمع �  .سل�اأو  إذن ال�Dاق ه� ال�Yع ب

9 ال�Yان  "وق� Hان ت��ف ال�Dاق في الق�ائ� ال��حة الGي ض�ها GHاب aی�ل على  "ن

  .ال�ق�رة وال�9اعة والGفP� واإلب�اع له�الء الOع9اء

  :ن9Hq مPها ال�Pاذج اآلتة

ق�ل الOاع9 دمحم في م�ح أم9 ال��ل�� أ,ا فارس ع�� العuLu ب� أم9 ال��ل�� أبي 

  :ال���

  )4(ل^ ی دع ا ی م ال داع س m ال=�ا       ف�ه وصلi نهاره مع ل�ل@ه 

م� غ9 ، مeOال بqل�I pاق اإل^Yاب، ض�ها لله واس�Gعىف��ف الOاع9 لفTة نهاره 

  . تAلف وال ت�Pع

  الOاع9 األم9 الغ9ناIي في م�ح أم9 ال��ل�� الغPي ,ا� دمحم ال�Jل�ع  :وق�ل

  )5(ح#�i جJاب هللا ف6ال ول^ ت8ل         ت�اق� ف�ه أم� ر-} والJه�ا

  .نهي، ب� أم9: �=اق إ�9اب

  :وفي ق�له أ^fا

  )ال9مل ( 
                                                                                                                                                                                      

ص  -  )1( l، عل�م ال��^ع في ال�الغة الع49ة، Gع uLu9 ع�� العTP72ی.  
ص 2000عائOة ح�� ف�L9، وشى ال49ع ,أل�ان ال��^ع في ض�ء األسالk الع49ة، دار ق�اء، القاه9ة، �،  -  )2(  ،18.  
ص  -  )3(  .18ال�ی�ان، 
ص  -  )4(  .75ال���ر نف�ه، 
ص ال���ر نف�ه  -  )5(  ،78.  
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  )1(غBا ال#Bح صع=ا في س اه و�نه         غBا ف�ه سهال إذ لBائ�ه أحي 

  .سهال، صع�ا :�Iاق إ^Yاب

  :وفي ق�له أ^fا

  )ال9مل ( 

  )2(وق@لi أهل ال
�ك في عق� دراه^       وأیi ول^ ت@�ك 'أح�ائه^ ح�ا

  .ب� قGل{ حا :�Iاق إ^Yاب

  :وفي ق�له أ^fا

  )ال9مل ( 

  )3(��6} في ال�� وأ'�ي أنا       هللا ف�#ا ب�JJا حاك^

  .ی�eي، ^�I: p�fاق إ^Yاب

  :وفي ق له أ�6ا

  )4('#ا أالقي وه  العال^  یه8أ بي Kأنه جاهل

  .العال-، الYاهل :�Iاق إ^Yاب

  .ال
ع�,  اإل�قـــــــــــاع: را'عا

�ة��9ا أساسا ال^�Gهان ,ه في بPاء القPقل أنه أو  ^ع� اإل^قاع عPل >> kم� أصع

ألنه ^ق�م على دعامة ال�Gازن ب� ال���رL� ال��تي ، اآللات ال���e�Gة في الP¡ الOع9@ 

  .)1(>>وال�اللي 

                                                           

ص ال���ر نف�ه  -  )1(  ،87.  
ص ال�ی�ان  -  )2(  ،88. 
ص  -  )3(  .88ال���ر نف�ه ، 
ص  -  )4(   .88ال���ر نف�ه، 
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و ال9Gتk وال�Gافl ب� ألفاr و معاني  االن�Yامم�ا ^�اع� على إ^Yاد ن�ع م�  

�ة ال�اح�ة�  .الق

�ة ال��حة األن�ل�ة وم� هqا ال�DPلl س�AGن ال�راسة هPا ال��� ع� �ة اإل^قاعة للقPال�

 @9Yام� للهaة في الق9ن ال  .ال�غ49

  :الــــ زن  –أ 

�L9� أساس� ه�ا ال�زن والقافة  Pع9@ على عOراة ، ^ق�م اإل^قاع ال���9 األول الPوللع

ة ,أر4عة <<رشl الق9واني الq@ یQ9 أن ح� الOع9  اب�وهqا ما ی��Hه ق�ل Pق�م ,ع� ال^

اء وهي اللف� وال�زن وال�عPى والقافة أش<<)2(.  

<< وثقا ,اإل^قاع فال�زن ه�  ارت�اIاوه� م9ت�� ، إذن فال�زن ه� رPHا أساسا في نT- الOع9

 }  .)3(>>م��Yع الGفعالت الGي یGألف مPها ال�

9 ال�OPة وال9Dب  <<فال�زن ^fفي على الAالم رونقا وج�االaLف> وPفه� ^�9ك ال

فAل�ا Hان ، ,�عPى ^��ث رجة داخل  الPف> فYعلها ت�G�Gع ,الOع9 وتGلqذه، )4(>>فها

  .السGق�الهللOع9 إ^قاعا ج�ال Hل�ا 9Iب األذان ,��اعه وتلهف{ الPف> 

�ة ال��حة األن�ل�ة وال�غ49ة�ل ال��سقي للقeOGة ، ول�ارسة الL9عO9ق لل���ر الDGPس

ع األشعار ال�اردة الOع9اء ون��Yا على م اس�JGمهاالGي Dت- تق pائ�ه- وألجل ذل��Pالها ق

Yة HاآلتيGPان{ الHفي ال��ونة م� أجل مع9فة ال���ر ال�ائ�ة و:  
                                                                                                                                                                                      

ص 2001، 1ح�� الغ9في، حH9ة اإل^قاع في الOع9 ال�عاص9، إفL9قا ال9Oق، ال�غ9ب، � -  )1(  ،6. 
ص 1اب� رشl الق9واني، الع��ة في م�اس� الOع9 وآدا,ه ونق�ه، ج  -  )2(  ،119.  
�ي هالل، الPق� األدبي ال��ی -  )3(P9، � دمحم غ�ص �2004، دار نهfة م  ،453.  
ص1989، 1أح�� مDل�ب، معY- الPق� الع49ي الق�^-، دار الaقافة العامة، ,غ�اد، � -)4(  ،435. 
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  .ال�مل، ال�ج8، ال=���، ال) 4ل، الFامل

وال�a�Gل ، ل- ت9Jج على ال�Pهج الق�^- في الOع9 الع49ي، وهqا ی�ل على أن الق�ائ� ال��حة

ل�ل هqا على حqاقة  الOاع9ونف�ه الL�Dل ، ال���ر الL�Dلة اسGع�الم� اإلكaار م� 

  .ومق�رته الفائقة في الTP- واإلنOاء

عGها اإل^قاعة�D4لة وL�Dاع{، فال���ر الDGفة عامة  اس�أن تل- بG49YGه- الOعL9ة ,

  .وHان{ أك9a مالئ�ة  للغ9ض وجاللGه، ال��حة مPها ,�فة خاصة

�H 9نه ق�L9ا لق� Hان اسGع�ال ال��9�H لeO, ائ��ال�Oة والفJامة إلى  الAامل في هqه الق

ألن ال�GY^ @qع فه ال^�GYع ، �Hا أنه  أك9a ال���ر جلYلة وحH9ات، ال9قة والل�إلى  مPه

  .)1(في غ9ه م� ال���ر  

ع�Yلح ل�  الFامل ال@امومaال ع� ، الOعL9ة و4�فة خاصة غ9ض ال��حاألغ9اض  فه� ^

  الفق�ه أب  الع=اس ال#ع�وف  'الB'اغ في مBح ال�ئ�� أبى ال ل�B:ق�ل

  )2(�أیها ال#عCور في ّشأن اله m             هi�Jّ إني ل^ أزل معCوال

  �اأی�هل#عCور في ش
أن له m            هi�JJ إنJي ل^ أزل معCوال
                                                           

)1(  - 9TPان، �: یP9وت، ل�ف ال�qYوب، ال�9ش� في فه- أشعار الع9ب وصPاعGها، دار الف9A، بD1970، 2ع�� الل ،

  .361ص 
ص -  )2(   .406ال�ی�ان، 
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/0/0//0 /0/0//0 /0/0//0       /0/0//0 /0/0//0 /0/0/0  

 ْPفاعلGْفاعلْ ُمGْفاعلْ� مGْ�PْفاعلGْ�PْفاعلGْ�PْفاعلGْ�  

  :زحافات ت�aل{ فيإلى  تع9ض ع9وض ال�{ وض49ه

  .ح� أص��{ مGفاعل�   ــــــــــــــــ مGْفاعل�: اإلض#ار

  .ح� أص��{ مGفاعل� ـــــــــــــــــــ مGْفاعلْ  :الFف

�  ألن ال��9 الL�Dل قادرعلى اح�Gاء ت49Yة ، ال=�� ال) 4لث- ^أتي في ال�9ت�ة الaانة �,

  . الOع9اء وذلp ل�Dل تفعالته

pلة ذلaوم� أم:  

�9 هللا أب� ,9e في م�ح ^�ي ع�� ال�اح� اب�Pب �L�  ق�ل ال�H�Gل على هللا ال�

  :حف¡

  )1(ب�Cال} ال اد, وذ�ال} ال�#ى         سل=i فkاد, و�غ@Bیi م@�#ا 

  ُسلْ=i ففkاد, وغ@Bی@#@ْ��#"           بCی�ال} ل اد, وذ�ال} ل�#ى  

//0/0 //0/0/0 ///0 //0//0          //0/0 //0/0/0 //0// /0//0  

  فع ل" مفاع�ل" فعل" مفاعل"             فع ل" مفاع�ل" فع ل مفاعل"

b=ل� ــــــــــــــــــــــ مفاعل�:الق  .ح� أص��{ مفاع

b=فع�ل� ـــــــــــــــــــ فعل�:الق.  

  . ال=�� ال=��� :ل�أتي في ال#�ت=ة الfالfة
                                                           

ص ال�ی�ان  -  )1(  ،98.  
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  وهqا ما^�9ح ,ه في ، یQ9 ال�اح�aن أن ال��� ه� أخ� الL�Dل في الYاللة وال9وعة

  .)1(>>إنه ,�9 أ�Iل ,��ر الOع9 الع49ي وأع�Tها أبهة وجاللة << ق�ل ال�qYوب 

 @9Yام� للهaار شع9اء ال�غ9ب واألن�ل> في الق9ن الGم ال��9 ، لق� اخ�J^ ألنه  �ال��

وهqا ^ع�د الزدواجة ، ومaل له- ال�Yال ال�اسع ل9Dح تG49Yه- الOعL9ة، الغ9ض  ال��OPد

  .م�Gفعل� فاعل� :تفعالته

ال واسOGارة، وه�وء الPف>، وش9ف اللف�، ول�ا یP�fGه م� فJامةJى، للP9 لل�عJوه� ، وت

ووسDه وح�یaه ق� نT- في هqا ، ألن معT- الOع9 الع49ي ق�^�ه، أك9a ال���ر اسGع�اال

  .)2(ال��9 

ورونl و4هاء ، ففه حالوة وIالوة وت9سل، وذلp ألن أح�� ال���ر أفfلها على اإلIالق

  .ورقة وخفة، وق�ة وجاذبة

� ال�H�Gل على هللا Pم�k القاضي دمحم ب� أح�� في م�ح أم9 ال�DJه الومaال ذلp الفق

  :أبى عPان

  )3(أّ�ا إماما نK mBف�ه قB وKفا         ح�=ي إع@Zامي '�=ل مFJ^ وKفى 

�ام���ل� مAP- وHفىGفا       ح��ْعHه ق� و  أیاإمام� ن�H Qفف

/0/0//0 /0//0 /0/0//0 ///0      /0/0//0 /0//0 /0/0/// //0  

  م�Gفعل� فاعل� م�Gفعل� فعل�       م�GفعلPفاعل�  م�Gفعل�  فعل�
                                                           

ص  -  )1( ف مqYوب، ال�9ش� في فه- أشعار الع9ب وصPاعGها، D362ع�� الل.  
)2(- 9TPى، ,غ�اد، � :یPaة ال��Geة، مع الOع9@ والقافDقGص .1977، 5صفاء خل�صي، ف� ال  ،207.  
ص -  )3(   .98ال�ی�ان، 



الدراسة الجمالية الفنية   :                                                                  الفصل الثاني 
 للديوان

 

89 

  عل� ــــــــــــــــــــــــــــــ فعل� فا :ال7="

ــــــــــــــ  م�Gفعل:الFف   م�Gفعل� ــــــــــــــــ

 uث- ^أتي في ال�9ت�ة ال9ا,عة ,�9 ال9ج:  

�ة ع�� ال9ح�ان ب� علي ب� صالح ال�eاو@ في م�ح خ9 األنام�  :ن�Yه في ق

  )1(أّرقJي 'ارق نB9 إذا س�m        ی م�6#اب�" ف�ادm وثJى 

  أْررقPي ,ْارقُ  ن�Yن إْذ سQ9      ی�م�fاب� ف9ادQ وثPى

/0///0 /0///0 /0/0//0        /0/0//0 /0///0 /0///0  

  مG�ْعل� م�GعلG��Pفعل�        مG�ْعل� مG�ْعلG�ْ�Pعل�

  .م�Gفعل� ـــــــــــــــــــــ مG�ْعل�:ال)ي

  :القاف�ة وال�و,  - ب 

فهي تع� شeL9ة ال�زن في << تع9�G القافة م� األرHان األساسة في نT- الOع9  

ص �اGع9  االخO2(>>,ال(.  

أن ال9أ@ ال��Gوال�ال�ع9وف  ه�  رأ@ الJلل الq@ إلى  الGعL9فات ب� الPقاد اخGالفوعلى 

، اك�ساك� ^��قه مع حH9ة ال�9ف الq@ ق�ل ال�إلى أول  م� آخ9 ال�{<< یQ9 أن القافة 

                                                           

ص  ال�ی�ان -  )1(  ،384.  
ص 1اب� رشl، الع��ة في م�اس� الOع9 وآدا,ه، ج -  )2(  ،51.  
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�، وهqا ه� ال9أ@ ال�ائk ال�ائ�Gل�H ة,ع  أو  Hل�ةأو  وعلى هqا األساس ق� ت�Aن القاف

  )1(.>>كل�ة 

�ة ,ع�ا م� ، فهي تع�ل على ض�� م�سقى الOع9�  االن�Yام�Hا أنها تfفي على الق

  .)2(الPف�ي وال��سقي والuمPي في وق{ واح�  واالنTGاموال�Gاثل ، وال�الوة والDالوة

ون9Tا أله�ة القافة وال�زن ن�Y الPاق� الع49ي اب� �Iا�Iة العل�@ ی��H على هqه األه�ة في 

ذلp أنها ت�د@ إلى  أضف، )3(>>أن الOعkY^ 9 أن ت�Aن ق�افه Hق�الk ل�عانه << ق�له 

إلى  فلDال�ا Hان{ نف�ة الOاع9 الع49ي ت�ل، جانk و�فGها ال��سقةإلى  و�فة داللة

  .ء وال�9حالغPا

  :ن ع�"إلى  والقاف�ة تJق�^

  .>>وهي الGي ^�eن روLها ساكPا <<:قاف�ة مق�Bة - 1

 .>>وهي الGي ^�eن روLها مH9�Gا<< :قاف�ة م)لقة- 2

� لPا �ه�ر ال�9وف ال9و@  الGي ، وم� خالل اسGق9ائPا لق�ائ� ال��^ح  في هqا ال�ی�ان�Gی

، اله�uة، وال�ال، وال�Pن ، والاء والGاء والهاء، والالم، ال�- :أك9a الOع9اء م� الTP- فها وهي

  .ال9اء، ال�اء

� وال�غار4ةق� ساروا على الL9Dقة الGقل�^ة  في الOع9 ، وعلى هqا ^�eن الOع9اء األن�ل�

الGي ت��ح له- ,الPGقل ب� ال�عاني واأللفاr ، م� ح� اإلكaار م� الق�افي ال�9نة، الع49ي

ة تامة�Lل أرe,.  

                                                           

ص -  )1( ع الOع9@ والقافة، DقG213صفاء خل�صي، ف� ال. 
)2(  - 9TPع9 وآدا,ه، ج :یOالع��ة في م�اس� ال ،lص1اب� رش  ،52.  
ص  -)3(   .10اب� �Iا�Iة العل�@، عار الOع9، 
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 �على ,قة ال�H9ات Hالf- ، لPا أن حH9ة الف�Gة على ال9و@ هي ال�H9ة ال�ائ�ةك�ا ت�

9�Aن وال�eوال�.  

9 في  ال�49 ب�  اسGع�الوLع�د �Aل الfات ألن لها الفH9لها على ,اقي ال�fة وتف�Gالف

  .فهي ت�Gاز ,الفJامة، ومعاني الOع9، حH9ات ال9و@ 

9 ال�Yان "فالقافة األك9a ورودا في دی�ان  aة، "ن�ولل�Gضح ، هي القافة ال�Dلقة على ال�ق

  :أك9a س�ف نعDي ,ع  األمaلة

  :ق�ل األم9 دمحم ب� األم9 ^�ي في م�ح أم9 ال��ل�� الغالk ,ا�

  )1(حiJ�ّ نv^ ال
ع� في أوصافها       إْذ فّ@�i ل} في اله m أقفالها 

َ̂ ْشِ
ْعَ� ِفيْ  vَْن iَJْ�َ�ْأقفالهاَصاِفهَ أو  َح mْ َلَ} فْله iْ�@َ@ْا     إْذ َف  

/0/0//0  /0/0//0  /0/0//0  /0/0//0 ///0//0 /0/0//0  

  ُمGَْفاِعُلGْ�ُPَْفاِعُلGْ�ُPَْفاِعُلGْ�ُPَْفاِعُلGَ�ُPَْفاِعُلGْ�ُPَْفاِعُل�ْ 

  :ال�{ م� ,�9 الAامل الGام  الq@ تفعالته األصلة

 ْPَفاِعُلGَ�ُPَْفاِعُلGََفاِعُل�ْ ُمGَ�ُPَْفاِعُلGَ�ُPَْفاِعُلGَ�ُPَْفاِعُلGَ�ُ  

  :تع9ض ال�{ للuحافات اآلتة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ُمGَْفاِعُل�ْ :اإلض#ار ــــ   .ُمGََفاِعُلْ� ـ

�^ة ها ئة�م9Jجه م� ، روLها الهاء ال��Oع ,األلف  وه� ح9ف مه��س رخ�، هqه الق

lى ال�ل�  .ج�ا لهqا الغ9ضوه� مPاسk ، أق

  .ــــــــــــــــــ  وهي قافة مDلقة م�GارHة0//0/أما القافة فa�Gل{ في لفTة فالها  ــــــــــــــ 

 9k ب� أح�� ب� ع�� ال�لp  ب� مالp القGOالي في م�ح أمDJه الوأ^fا ق�ل الفق

� ال�H�Gل على هللا أب� عPانPم� :ال�
                                                           

ص  -  )1(   .127ال�ی�ان، 
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  )1(ه         إّال وجBْت ل�Bِه مْ" َضJَا, ِشَفاْ ِإْن َشَ�ْ ُت ِ'َ#ا أْضJى ت)ل=ّ 

  ما إْن ش�ْ ت '#ا أْضJى َت)لْ==هْ �ْلال وَجBْت ل�Bه م" ضJاْ, ِشَفا

//0//0 ///0  /0/0//0 /0//0      /0/0//0 ///0 /0/0//0 //0  

  َلْ� َفِعلْ ُمGَْفِعُلPَْفِعُلْ�  ُمGَ�ْْفِعلْ�  َفاِعُلْ�      ُمGَ�ْفِعُلْ�  َفِعلْ� ُمGَ�ْْفعِ 

  :ال�{ م� ال��9 ال��� الGام الq@ تفعالته األصلة

  .م�Gفعل� فاعل� م�Gفعل� فاعل�        م�Gفعل� فاعل� م�GفعلPفاعل�

  :تع9ض ال�{ للuحافات والعلل اآلتة

  .ُمْ�َ@ْفِعلْ" ـــــــــــــــــــــــــــــ  ُمَ@ْفِعُل"ْ :ال7="

  .َفاِعُلْ" ـــــــــــــــــــــــــــــــــ َفِعُل"ْ  :ال7="

  .َفاِعُلJْــــــــــــــــــــــــ َفِعلْ  :ق)ع+ خ=" 

�ة فائة�واله�> ی�ل على ، روLها الفاء ال��Oع ,األلف وه� ح9ف مه��س، هqه الق

  .وهqا ی�ل على ضعف الOاع9وخqالنه  أمام���وحه، الfعف

ــــــــــــــــــــ القافة ت�aل{ في لفTة   .وهي قافة مق�ة م�GارHة، 0//0/نْاِشَفا ـــــــــ

�ة ال��حة الGي وردت في هqا الGAاب  �9 ال�Yان "ن�JGل¡ أن القaوردت "ن

Pة ب� شع9اء ال�غ9ب واألن�ل>Gة وال��I9ج�ة للعالقة ال�Gك ، kل معاني ال�H }ح�ل pلqل

ة، ال��Gادل واالح9Gاموال��دة في �ل الAGاتف Tنة اللفuل أن�اع الe, عة�OGجاءت م pلqمع ، ل

فJا ل� l9اء وال9ونIة ، اإل�ة ال�9Oق�9 م� س�ات القaAوعلى ال9غ- م� أنها ت��ل ال

ة األن�ل�ة ، الGي ت�9ز فها ,eOل جلي وواضح�JOاتها ,الI ف� فيGإال أنها ت�

¡واإلب�اع وااالبAGار وت��ل ش�ا م� ، ومق�ماتها�JGها ، لوأن ال�فات الGي تYلى  ف

� ال�اقع�Pعا ما، ال���وح م� أعT- ما^�e� أن ^قال فه�Yع� ع� تGم�ا جعلها ت�.  
                                                           

ص ال���ر نف�ه -  )1(  ،320.  
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�ة ال��ح في GHاب�9 ال�Yان في شع9  <<م� خالل هqه ال�راسة الGي تPاول{ قaن

هqا لت�� لPا  ل�ا ، )هـــ808ت (األح�9  لألم9 الغ9ناIي ب� >>م� نP�Tي وm^اه الuمان

ووزراء ، بها أم9اء ات�فلقة ال��uة الGي لقة والJُ م� أه�ة في إب9از ال�فات الJَ  الغ9ض

إلى  فق� ت�صلPا م� خالل هqه ال�راسة، م�ا اس�Gق�ا الPaاء عله، وفقهاء ال�غ9ب واألن�ل>

  :ج�لة م� الGPائج أب9زها

اع وهqا ماقام ا - fه م� الGه ورعای ,ه لOع9 ه� م�روث أدبي وجk ال�فاr عل

ول�الفfله  ل�ا وصل{ إلPا هqه الق�ائ� الGي ن�T{ في زم� ، ال��رخ ب� األح�9

اع فه حلف  Hل شئfكان ال.  

على  ال�ادحفالتقل مeانة ، الOع9اء ال�ادح� وال���وح� ه- أص�اب رفعة وس�� - 

  ال���وح

�ة ال��حة على ال�Pاء الGقل�@ ال�9Oقي اع��Gوا - �فAان�ا یGPقل�ن ، في بPائه- للق

ع� lL9I تJل�ات رققة وسهلة أسه�{ ، غ9ض ال��حإلى  غuلةأو  م� مق�مة Iللة

 .ال��^حإلى  م� ال�ق�مة االنGقالوeO4ل دقl في م� ج��ر 

9 م� - ae, 9aها أكGان{ ن��Hفي غ9ض ال��ح و }�Tائ� ال�ی�ان ن� جل ق

 .األخQ9 األغ9اض 

�ة ال��ح األن�ل�ة وال�غ49ة ه - �م� األصالة وال�عاص9ة في ال�ق{  جي ن�ق

وال�عاص9ة م� ح� أنها ت�aل ، فاألصالة م� ح� هي م�اكاة للOع9 ال�9Oقي، نف�ه

 .فهي ت��ل ,��ة أص�ابها، روح الع�9 الq@ ن�T{ فه

Pة وال�k الع�l ال��Gادل  ب� أهل - Gة وال��Iوال�غ9باألن�ل>  العالقة ال� ،

 .,eOل رائع وم�ه�ت9ج�Gها هqه الق�ائ� 
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ال ل�Q الOع9اء - Jال �L�Aان لها دور جلي في تH <ة لألن�لPعة الفات�Dا ، الqوه

 .ما أوح{ ,ه ال�عاني الOعL9ة الGي تGP�fها الق�ائ�

هات والuخ9ف  - �OGة ,الL9ائ�ه- جاءت ث�وح�ل{ م� ال�الغة والف�احة ، ق

9aAيء الO9بم�ا زاد م� ج�الها و ، الDس�اع ال �Pهاع. 

وغ9ه- م�  واسGفهاماألسالk ب� ماه� ن�اء  اسGع�الالL�PGع في  - 

 Q9األخ� .دل على حqاقة ه�الء الOع9اء و94اعGه- في الTP-، األسال

ة خال�ة - Pعة دیuالء األعالم ذات ن� .الق�ائ� ال��حة له

9ه ال�9Oقي ورفع األن�ل�ي  أث�G{ هqه ال�راسة أن الOع9 - Tابهة نYقادر على م

  .�Pلروح ال��G@ وال�ق�ف في وجهه ن�ا 

نT- شع9اء ال�غ9ب واألن�ل> ق�ائ�ه- ومق�Dعاته- ال��حة على أغلk ال���ر  - 

وهqا ماجعل ق�Gها ، وHان في مق�مGها ال��9 الAامل والL�Dل، الOعL9ة الع49ة ال�ع9وفة

 .لق�^-ال�Yالة م�ص�لة ,ال9Gاث الOع9@ ا

ع��Gشع9اء ال�غ9ب واألن�ل> على القافة ال�Dلقة �Hنها أك9a مالئ�ة للGع�9 ا  - 

�ة ال��^ح ومعانها الGع�L9ة� .وحاف� على اس9�GارGLها، ع� ش�اعة  ق

9ة الGيaAائج الGPرات م� الqان{ شH pاها ال��� فأش9نا تل�Gها إلى  احfع,

آمل� أن ت�Aن ال�راسة ق� ، على مهلال�9Hqة زادًا ل�� ^ق9أ هqه ، وتPH9ا ال�ع  اآلخ9

�ة ال��^ح األن�ل�ة وال�غ49ة�9ج�ا م� هللا نو ، ساه�{ في  إب9از الق�ة ال�Yالة لق

وmن ق�9نا ف�� ، فإذا وفقPا ف�� هللا، عu وجل أن ن�Aن ق� وفقPا في إنYاز هqا الع�ل

9 م� �Iاع ال�9O، أنف�Pا�.والGق
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 * -L9Aالق9آن ال  

 *Qار الع�ادGJخ ال�غ9ب واألن�ل>، أح�� مLة، في تار، ل�Pان، ب9وت، دار ال�ع9فة الYامع

  .م�2005

، ت�ن>، س�سة، دار ال�عارف لل�Dاعة وال9OP، ,الغة الع9ب في األن�ل>، ضفأح��  * 

  .م1998، �2

، �1، ب9وت، دار ال9Oوق ال�Yی�، ف� ال��^ح وت�Dره في الOع9 الع49ي، أح�� أب� حاقة* 

  .م1962

ة (في �ل ال�ولة العامL9ةاألن�ل�ي  الOع9، ب� ل9fJ ف�رارادمحم* Pة فدار )دراسة م�ض�ع

Qلة، اله�  .الuYائ9، ع� مل

� ، اإلس�PeرLة، اله�ة ال��L9ة العامة للGAاب، االسGعارةف� ، أح�� ع�� ال�� ال�او@ * 

  .م1989

  .م1989، �1، ,غ�اد، دار الaقافة العامة، معY- الPق� الع49ي الق�^-، أح�� مDل�ب* 

�ة ال��^ح في، اش9ف م���د نYا* �ة قfا^اه ال��ض�عة (األن�ل>  قP9 )والف�ع

  .م2003، 1م�9 �، اإلس�PeرLة، دار ال�فاء، ال�Dائف

، م�Geة اآلداب، دراسة في األص�ل ال�ع9فة، نL9Tة ال�الغة الع49ة، أح�� سع� سع�ه* 

  .2009، �1، م�9، القاه9ة

  .�1981، ,غ�اد، م�Dعة اإل^�ان، ال�YGی� في األدب األن�ل�ي، ,اق9 س�اكة*  

، �1، ال�غ9ب، إفL9قا ال9Oق ، اإل^قاع في الOع9 ال�عاص9 حH9ة، ح�� الغ9في* 

  .م2001
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  .م2000، �5، القاه9ة، دار ال9شاد، معال- تارLخ ال�غ9ب واألن�ل>، ح�� م�ن>* 

، دار ال�عارف القاه9ة، سق�� الJالفةإلى  م� الفGحاألن�ل�ي  األدب، ح�� هeل* 

  .م�1985

دار الغ9ب ، ت�قl دمحم ال��k ب� خ�جة، األد,اء مPهاج ال�لغاء وس9اج، حازم القI9اجPي* 

  .م1981، �2، ب9وت، اإلسالمي

¡ في عل�م ال�الغة، جالل ال�ی� القuوPLي*JلGع�� ال9ح�ان ال�9ق�قي، ال lدار ، ت�ق

  .م1932، �2، ب9وت، الGAاب الع49ي

  .م1994، �2، ب9وت، دار الGAاب الع49ي، ش9ح ی�سف ف9حات، ال�ی�ان، اب� ز�Lون * 

  .1ج، الع��ة في م�اس� الOع9 ونق�ه وآدا,ه، اب� رشl الق9واني* 

م�9 ن ، م�س�ة إق9أ لل9OP وال�GزLع، ال�ق��إلى  م� الفGحاألن�ل>  ق�ة، راغk ال�9جاني

  .م2011، �1

�ة الع49ة، ال49عي ب� سالمة* �، ع� مللة، دار اله�Q، ت�Dر ال�Pاء الفPي في الق

  .الuYائ9

ل، دار ال�عارف، ال��^ح، ال�هانسامي * Pم1119، �5، القاه9ة، ال  

 *�L9ة، األدب األن�ل�ي، سامي أب� ز  .م2016، �2، األردن، ع�ان، دار ال��

�ة، شل�ي إس�اعلسع� * �  .القاه9ة، دار غkL9، ت�ام وال��PGي أبيع�P ، مق�مة الق

، ال�kGe الع49ي لل�عارف، )واألن�ا� ال�فاه- واألن�اع ( الOعL9ات الع49ة ، سع� ب�فالقة* 

  .م�2016، م�9 ال�Yی�ة القاه9ة
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  .8ج، �1119، القاه9ة، دار ال�عارف، ع�9 ال�ول واإلمارات، ش�قي ضف* 

دار ، ت�قl أب� ز�L، ال�لة ال�Q9 في م�ح خ9 ال�رQ ، ش�> ال�ی� اب� جاب9األن�ل�ي* 

kGA9وت، عل- ال  .1985، �2، ل�Pان، ب

ع الOع9@ والقافة، يصفاء خل�ص* DقGى، ف� الPة ال��Geم1977، �5، ,غ�اد، م.  

الف9دوس ال�فق�د ن دار إلى  م� الفGح الع49ي ال�9ص�داألن�ل>  ،ع�ام دمحم ش�ارو* 

  .م�2000، ل�Pان، ب9وت، الPهfة الع49ة

، ب9وتم� الفGح حGى سق�� غ9ناIة ن دار القل- األن�ل�ي  الGارLخ، ـ ع�� ال9ح�ان ال�Yي*

  .م1981، �2

 1983، �1، ل�Pان، ب9وت، دار العل- لل�الی�، األدب في ال�غ9ب واألن�ل>، ع�9 ف9وخ*

  .6ج، م

 *lGع uLuعة ، األدب الع49ي في األن�ل>، ع�� الع�DقامةمG1992القاه9ة �، االس.  

  .1991، �1 ، ج�ة، دار ال��نى، أس9ار ال�الغة، ع�� القاه9 ال9Yجاني* 

، دار ق�اء، وشى ال49ع ,أل�ان ال��^ع في ض�ء األسالk الع49ة، �� ف�L9عائOة ح* 

  .م2000القاه9ة � 

ف  ال�qYوب* Dها، ع�� اللGاعP9 الع49ي، ال�9ش� في فه- أشعار الع9ب وصAدار الف ،

  .1970، �2، ل�Pان، ب9وت

 *-�ة ال��ح ب� اب� سPاء ، عالء أح�� ع�� ال9ح�ة في قPرة الف��وال�لp وال�هاء ال

9خ، دار العل- واإل^�ان، )ت�لل ونق� وم�ازنة ( ، زهOف9 الH ،9�  .م�2009، م
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�ة* Gاح�� دمحم، ع�� هللا ب� ق l، م�9، القاه9ة، دار ال�عارف، الOع9 والOع9اء ن ت�ق

  .م1972، �2

، ب9وت، م�س�ة ال9سالة، ت�قl ع�� ال�Pع- الع9ق�سي، القام�س ال���، الف9وز آ,اد@* 

  .م2008، �8، ل�Pان

، �1، م�9، اإلس�PeرLة ءدار ال�فا، في ع�9 ال��ح�ی�األن�ل�ي  الOع9، ف�ز@ ع�ى* 

2008.  

*kDJان ,ع� ، ل�ان ال�ی� اب� الHاسة ال�PHقالGان انeدمحم ش�انة، ال� lدار الAاتk ، ت�ق

  .م�9، الع49ي

 *kDJة في ال�ولة، ل�ان ال�ی� ب� الLة الل��ة ال��رL9�Pم�ع�د ج�9ان، ال lدار ، ت�ق

ا، ال��ار اإلسالمي�  .�1، ل

  .م1997، 4القاه9ة �، م�Geة الJانYي، دمحم ع�� العPان ن دولة اإلسالم في األن�ل>* 

  .م2000، �1، ل�Pان، ب9وت، دار صادر، )مادة م�ح (ل�ان الع9ب، اب� م�TPر* 

  .  م�1983، دار ب9وت لل�Dاعة وال9OP، دی�ان ال��PGي* 

� ع�� ال��� ناجي*Yة األس>، مال��س�ة الYامعة ، الPف�ة لألسالk ال�الغة الع49

  .م1914، �1، ل�Pان، ب9وت، لل�راسات وال9OP وال�GزLع

، �1، ل�Pان، ب9وت، دار الف9A ال�عاص9، األن�ل�يفي األدب ، دمحم رض�ان ال�ا^ة*

  .م2000

ة ن دار ن�م�^ا لل�Dع وال9OPاأل,عاد ال��ض�عة ، دمحم زغPة*Pائ¡ الف�Jة، والPDPق� ،

  .�2009، الuYائ9
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  .دی�ان الPا,غة الqباني*

، م9اجع ل�k ج�L9یPي، ناصف الازجي ن دلل الDالk في عل�م ال�الغة والع9وض* 

  .م�1999، ل�Pان، ب9وت، م�Geة ل�Pان ناش9ون 

 *9ت�قl م�ي ال�ی� ع�� ، Aاتk والOاع9ال�aل ال�ائ9 في أدب ال، ن�9 هللا اب� األث

�  .1ج.�1939، م�9، م�Dعة م�Dفى م�Dفى ال�ابي ال�ل�ي، ال��

�، هالل الع�9e@  أب�* GاعP�دار ، ت�قl علي دمحم ال�Yاو@ »دمحم أب� الفfل هa-، ال

  .م1952، �1، ل�Pان، ب9وت، إحاء الkGA الع49ة

 * �9 ، اب� األح�9 إس�اعلأب� ال�لaماننuاه ال^mي وP�Tان في شع9 م� ن�Yال ، lت�ق

Pة، ن�نفارسGي، دار م�اد، رض�ان ال�ا^ةDPائ9، ق�uY1ج، 2015، �2، ال.  

 * �9 ف9ائ� ال�Yان في نT- ف��ل الuمان، اب� األح�9 إس�اعلأب� ال�لaرض�ان ، ن lت�ق

Pة الuYائ9، دار م�اد ن�نفارسGي، ال�ا^ةDPم2015، �2، ق�.  

ل، )دراسة حfارLة(األح�9  غ9ناIة في �ل دولة بPي، ف ش9e@ ف9حاتی�سYدار ال ،

  .م1993 ،�1، ب9وت

  :  ال�سائل وال#9الت

ل ، خالل الق9ن الJام> لله9Y@ األن�ل>  الOع9 ال�اسي في، ادمحم ل9fJ ف�رار*P9ة لHqم

�¡، إش9اف ال49عي سالمة، في األدب الع49ي ه درجة ال��GHرا Jق�^-أدب ع49ي : ت ،

Pة، جامعة م�GPر@ ، كلة اآلداب واللغات ق�- اللغة الع49ة وآدابهاDPق� ،

  .م2005/م2004
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�، أح�� ح�اد@* �ر وص�اها في نف> الOع9اء األن�ل�Dلة دراسات ، أل�ان الYم

  .م2000جانفي ، 23الع�د، ت�ن>، دار أب� ن�اس، أن�ل�ة

� الJام> وال�ادس اله9Y@ في األن�ل>  شع9 الفالسفة في، عالةعلي * مق�مة ، الق9ن

ل شهادة ال��GHرا P9، ه لfJة، جامعة ال�اج لPم2005/م2004، ,ات.  
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 m @�#ف�ة  الZال  
  //  ش9e وتق�ی9 

  //  اإله�اء 
  ج- أ  مق�مة 
  05  ال
اع� و-��@ه  : مBخل

  06  ب��ة ال
اع�  :أوال
  06  ال�اة ال�اسة –أ 
  10  ال�اةاإلج�Gاعة - ب
  11  ال�اة الفL9Aة واألدبة –ج 

  13  ال@ع�34 'ال
اع�  :ثان�ا
Gه  –أ PH13  إس�ه و  
  13  وتعل�هه9Yته لل�غ9ب  - ب
  15  ش�خه�تالمqته -ج
  16  وفاته وآثاره- د

  ال@ع�34 'قB�Zة ال#Bح و-�J@ها: الفZل األول 
  18  ال@ع�34 'ال#Bح :أوال

  18  لغة  -  أ
  18  ب ـــــ اصDالحا 

  20  قB�Zة ال#Bح األنBل��ة  :ثان�ا
  24  م� نات بJاء قB�Zة ال#Bح: ثالfا

  24  أـــ ال�ق�مة
  27  ح�� الJGل¡  - ب
  31  الJات�ة -ج

  33  أن اع القZائB : را'عا
�ة ال��H9ة   -  أ�  33  الق

�ة ال��Dة �  39  ب ـــــ الق

  الBراسة ال9#ال�ة الف�Jة للBی ان : الفZل الfاني 
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  43  اللغة ال
ع�4ة  :أوال
  45  م� ال�عY- ال�یPي االق�Gاس    -  أ
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  مل�7

uة م� رHائu األن�ل�ي  ^ع9�G الOع9Hع9 الع49ي ال��روث رOى، الPى وج�ة ال�عPأصالة ال�� �، ف�Yع ب
عة األن�ل�ة ال�اح9ة، ناهp ع� حالوة اللف� وروعة األسل�ب وال��^ع�Dح�ل نف�ات ال @qان ، الAف

�9 ال�Yان " الq@ ج�ع في GHا,ه األح�9  وعلى رأسه- إس�اعل ب�، م�k اه�Gام الOع9اء وال��رخaن "
� وال�غار4ة في عه� اب�شع9 ال��^ح للع، قfاة، وأم9اء، مل�ك(األح�9  �ی� م� الOع9اء األن�ل�

  ..)..وزراء

ا ح�ل ال9Tوف ال�اسة واالج�Gاعة  JLه م�خل تارGدف �الq@ ه� م�ل ,�Paا هqا ح� ح�ل ب
ة ح�ل ال��رخ صاحk الGAاب وم�Q�G الGAاب، واألدبةPاقة فD4ة ا، و��ل��حة وف�ال ح�ل م�Pى الق

Dة ذات الغ9ض ال�اح� وم�H9ة مGع�دة األغ9اضإلى  الGي انق��{�, �فAان Hل رH� فها ع�ارة ، ن�ع
  .ع� غ9ض شع9@ 

{ ,إب9از م�اI� اإلب�اع الGي Hان{ م�fارا یPGاف> Pة عة ل�Pاذج م�حPا وه� دراسة فق�Dال ت�وف
¡ ل�ا ورد في ، ... )إنOائةأسالk ، ص�ر بانة، م��Pات ب�^عة(عله الOع9اء Jان{ تلH وخات�ة

 ال��� 

Abstract   

Andalusian poetry is considered one of the pillars of heritage Arabic poetry so it combined 
originality of construction and the novelty of the regardless , the sweetness of word and the 
splendor of style and magnificence , which carried the charming whiffs of  Andalusian nature. 
It was the focus of interest of poets and historians , and on their head is lsmail bin al- ahmar 
,who collected inhis book « nathir al-juman »  chanting poetry of praise to many poets from 
Andalusian and Moroccan poets during the reign of ibn al- ahmar(kings,princes ,judges 
,ministers…). 

Which is subject of our discussion as he carried between his books of historical 
introduction about the political , social and literary conditions a technical card about the 
historians who wrote the book ,and a chapter on the praise poem , which was divided into two 
simple genres with single purpose and multipurpose medium so, each corner of it head applied 
chapter and an artistic study of purpose. 

An applied chapter and an artistic study of praiseworthy models meant to highlight the 
areas of creativity that were a field over which poets compete ( adorable improvements, 
graphic images , constructive methods…),and a conclusion  what was a summary of what was 
mentioned. 

 


