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 مقدمة
 

 

 أ

  لقد اىتم اإلنسان منذ القدم بالرحلة اليت تعترب شكل من أشكال احلياة اليومية اليت تفرضها احلياة لظروف ما، 
وأحيانا لطلب العلم أو السياسية أو الدينية والفضول إىل اكتشاف األخر، حبيث جند انو يسجل تفاصيل رحلتو اليت 

خاض فيها، فنجد رحالة كتبوا عن رحالهتم  اليت قاموا هبا، حيث ظهر أدب الرحلة ليشكل أىم جتليات الثقافة 
لذلك العصر، ومن بني أنواع الرحالت جند الرحلة إىل احلج حيث سامهت رحالت احلج يف خلق جمال فريد من 

أليب عبد اهلل حممد بن الطيب " الرحلة احلجازية"مبدّونات الّرحالة العرب واملسلمني،العابرين مثل , الرتاث األديب املغريب
مرورا بسيدي . شهرا من فاس إىل مكة مث العودة إىل بالده16بعد سفر استغرق , (م17القرن )الشرقي الفاسي 

 .خالد
  من خالل دراستنا حول موضوع أدب الرحلة يف األدب الشعيب أياو ياخالن لشاعر بن يوسف من خالل الوثيقة 
 .اإلثنوغرافية  وحماولة فهم القصيدة وموضوعاهتا اليت تطرقنا إليها ضمن الرحلة ذىابا وإيابا ووصف طرق مناسك احلج

وطريقة نسب القصيدة لنب يوسف رغم وجود .   حيث اعتمدنا يف عملنا ىذا على عدة إخباريني
املخطوط ناقص ألبياتو الشعرية فتم العثور على املخطوط عند سعودي، ومت اكتمال أجزاء القصيدة من 

ومت شرح . طرف احد املهتمني واحلافظني لشعر بن يوسف والعديد من الشعراء يف املنطقة احلاج لعمارة
القصيدة من طرف األستاذ عبد الكرمي شقرة  وأيضا عدة مصطلحات غري واضحة وىذا راجع لصعوبة 

 .فهمها

  واعتمدنا على منهج حتليل الوثائق اإلثنوغرافية الذي يشمل على مراحل عدة من بينها حتديد طبيعة 
 .  الوثيقة واستخراج األفكار األساسية منها مث شرح املصطلحات الصعبة وبعد ذلك تفسري وتأويل الوثيقة

 :وخصصنا لدراسة موضوعنا ثالثة فصول وىي كالتايل

وأمهية . جوانب اختيار املوضوع. املنهجي وما حيملو من عناصر اإلشكالية  خمصص إلطار الدراسة:الفصل األول 
 .ومن صم حتديد مفاىيم الدراسة. واملنهج املعتمد وأدوات البحث. أىداف الدراسة. الدراسة

. مفهوم أدب الرحلة. حيث عرض يف اجلزء األول أدب الرحلة. خصص ألدب الرحلة والشعر الشعيب: الفصل الثاني
نشأة . أما اجلزء الثاين فخصص لشعر الشعيب. أنواع الرحالت العربية. دوافع الرحلة. أمهية الرحلة. نشأة أدب الرحلة

 . وأغراض الشعر الشعيب وأىم خصائصو. الشعر الشعيب اجلزائري وأنواع. وتطور الشعر الشعيب اجلزائري

 يتضمن اجلانب امليداين للدراسة: الفصل الثالث
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 للبحث المنهجي اإلطار: أوال

: اإلشكالية.1

 عرف األدب اجلزائري كغًنه من اآلداب أدب الرحلة الذي كتب فيو اجلزائريون مسجلٌن فيو ما حل هبم غداة   
وما شهدوه من معامل طبيعية وأخرى فكرية  واجتماعية ومنهم نذكر ابن , من خالل مغامراهتم الرحلية, ترحاذلم

وسعيد بن عبد اهلل ادلنداسي وسيدي احلسٌن الورثالين وامحد القري وغًنىم , محدوش وأبا منصور العامري التلمساين
وللتطرق إلحدى ىذه األشكال يقودنا إىل زلاولة  معرفة الداللة الثقافية و االجتماعية ,من الذين جابوا البالد العربية 

و ىذا السبب يُرجعها إىل بقائها ورسوخها  يف اجملتمعات حيث خاض الباحثون يف ىذا اجملال ، و أدركوا .للمجتمع
 فاجملتمع اجلزائري كغًنه من اجملتمعات مرتبط هبويتو .ة   عاكسة لذلك اجملتمعآأن ىذه العادات والتقاليد ما ىي إال مر

و يعّد الرتاث الشعيب ماّديا كان أو معنويا رافدا ساىم , و بانتمائو التارخيي و اجلغرايف و الديين وبثقافتو الوطنية اخلاصة
 . يف صياغة ىذه الثقافة و عامال ُمشكال ذلّوية الوطن

جزءا من كياهنا و ىويتها الوطنية ووجودىا احلضاري، و يف ىذا السياق يرى , كما يعد ألّي أّمة من األّمم    
, الشعر الشعيب و الّذي يسّمى كذلك الشعر ادللحون جزء ىام من الذاكرة الشعبية>>:أنّ " أمحد محّدي"الدكتور

الّّت مل تستطع أن تعبث هبا يد االستعمار الذي عمل كّل ما يف , ومقّوم أساسي من مقّومات الشخصية الوطنية
وترتبط <<وسعو لتدمًن كل مقّومات ىذا الشعب وكّل ما يعرب عنها منذ أن وطأت أقدامو أرض اجلزائر اجملاىدة

كما أنو , الرحلة يف صورة ذىنية بكل ما لو عالقة بالسلوك اإلنساين الذي يسعى من خاللو إىل حتقيق مبتغيات شىت
ُُيَّف بادلخاطر و ادلغامرات و فضول االستكشاف لذا يعترب مادة دمسة خلطاب حكاية ىذه الرحالت ، فمنذ أن 

فالرحلة حتقق الفضول لدى ادلتلقي ادلتعطش للمعرفة و ادلسافرة و التفاعل مع , دأب اإلنسان على ىذا الفعل
وىي مجلة احلوافز ادلشكلة للحكي الذي يروم بو الرّحالة اآلخرين مشاركتو كدافع من دوافع اذلّم الثقايف يف , أحداثها

حيث كانت درجة ىذه القيمة الفنية ثانوية يف مقابل دوافع السفر و , إضافة إىل دوافع ىوس اإلنسان, أي رلتمع
  ومنها فقد مشلت الرحلة عدة جوانب, وبعابرة أخرى, كنيل غنائم و حتقيق أغراض, أىدافو ذات ادلقاصد احملسوسة

, فالرحلة يف طلب العلم ظاىرة قدمية نشأت بنشأة احلضارات الكربى الّت تفاعلت سلما وحربا، الرحلة العلمية
 .وتبادلت فيما بينها عوامل التأثًن و التأثر فكل حضارة الحقة تأخذ من أصول وروافد حضارة سابقة
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كان احلج من أىم العوامل الّت دفعت بادلسلمٌن , وعلى جانب السعي يف طلب العلم واالستفادة من العلماء   
بأن العديد من احلكام  والسالطٌن قد أقاموا , فتحكي لنا كتب ومذكرات الرحالة أنفسهم, باجمليء من كل مكان

فنجد . وعهدوا على اجلنود مهمة تأمٌن طريق احلج ومحاية سالكيو, على الطرق الكثًن من ادلنشآت خلدمة احلجاج
وادلالحظ على الرحالت اجلزائرية أهنا محلت , الرحالة يصور لنا منط معيشة اآلخر ويف ذلك إعجاب وانبهار بادلعيشة

موسعة , ساعدت األديب اجلزائري على رلاراة الواقع بكل متظهراتو, يف طياهتا خصوصية اجتماعية وثقافية وفكرية
. دائرة وعيو انطالقا من واقع معيش

يث صلد من الرحالة من اىتم بوصف األقاليم وطبائعها بحوقد استطاع أدب الرحلة الوصول إىل مكانة عالية   
وقد . مجاعات الّت زارىا ومنهم من مجع بٌن االثنٌن معالوسكاهنا، ومنهم من  ذىب إىل وصف العادات والتقاليد ل

كان األدب الشعيب يهتم بقضايا اجملتمع ودرس الرتاث الشعيب الشفهي وادلكتوب ومن بينها الشعر الشعيب حيث 
الثقافة الشعبية، وادلعروف أن ىذه الثقافة الشعبية حتمل طابع ب هحظي ىذا األخًن مكانة ميزة من خالل اىتمام

شفهي كالشعر ادللحون الذي تناقلتو األجيال جيال عن جيل شفاىة عن طريق اللغة العامية فقد ظهرت عدة مدونات 
حيث يعترب الشعر الشعيب شكل من أشكال التعبًن الشفهي وقد " ديوان ادلغرب يف أقوال إفريقيا وادلغرب"من بينها 

وجد ضالتو يف مدينة سيدي خالد الواقعة غرب بسكرة حيث يشهدا انتشارا واسعا يف ادلنطقة وتداولو بٌن عامة 
 قصيدة بن يوسف  الشعب حبيث يعرب عن احلياة ادلعيشية وتناول العديد من أغراض الشعرية على سبيل ادلثال  

و الشوق لرؤية ,وكانت من أىم القصائد الّت عربت عن مناسك احلج والرحلة من سيدي خالد إىل مكة ذىابا و إيابا
وبنيتها الرتكيبية ومعىن ىذه الرحلة لذا أطرح التساؤل بيت اهلل احلرام شلا جعلين أغوص يف القصيدة دلعرفة مضموهنا 

 ؟(أَيَْاوا يَاِخاَلن)  من خالل قصيدة بن يوسف يف الشعر الشعيبكيف جتلى أدب الرحلة: التايل
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:  من مجلة الدوافع الّت دعتنا إىل اختيار ىذا البحث النقاط التالية:دوافع اختيار الموضوع. 2

. قلة الدراسات ادليدانية الّت تناولت ىذا ادلوضوع- 

 . عامةنظرا ألمهية ادلوضوع وارتباطو الوثيق باجملتمع اجلزائري- 

.  ة وتقدمي دراسة علمية يف ىذا اجملاليثقافالزلاولة الكشف عن أبعاده - 

: أهمية الدراسة. 3

تكمن أمهية ادلوضوع يف الدور الذي تلعبو الرحلة يف البحث عن ثقافات الشعوب ووصف ادلكان من عادات 
فهي ترتجم الكثًن من األمناط ادلعيشية فهي تأخذنا يف مركبة الزمن لترتجم لنا احلياة اليومية ووظائف العديد ,وتقاليد

من األنظمة و الّت بفضلها اكتشفنا أن بعض األمناط التقليدية الزالت حتتفظ يف اجملتمعات احلضرية حيث يكون 
.   النمط التقليدي و النمط العصري جنبا إىل جنب ومن ىنا تتحدد أمهية ادلوضوع يف دراسة أدب الرحلة

 :أهداف الدراسة. 4

: لكل دراسة مهما كانت ىدف حىت تكون ذات قيمة وميكن تلخيص أىم األىداف يف حبثنا وىي 

 العناية بالطابع الشفوي وزلاولة تدوينو -
 فهم بعض ادلفردات الّت مل تعد مستعملة حاليا و إسقاط أجزائها شلا يصعب فهمها و حتليلها نتيجة زلاولة -

 .للنسيان و التبديل
 . تتبع طريق احلج الذي سلكو بن يوسف وأىم ادلراكز ونقاط االرتكاز يف طريق حجو -
 .بيان أمهية احلج باعتباره ركنا من أركان اإلسالم وعنصر من عناصر وحدة ادلكان والوجدان والزمان -
 .بيان الرحلة من ادلغرب العريب إىل األراضي ادلقدسة -
 .دور األماكن واجملتمعات الّت مر هبا احلجيج -
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: المنهج المعتمد.6

من بينها منهج حتليل الوثائق اإلثنوغرافية حبيث ,   تقتضي دراسة ىذا البحث االستعانة بالعديد من ادلناىج العلمية
 ذلذه الوثيقة من مث يتم شرح واستخراجاألفكاراألساسيةيتم عرب عدة مراحل من بينها حتديد طبيعة ىذه الوثيقة 

 .جاء يف الوثيقة اإلثنوغرافية  وتفسًن ماتأويلادلصطلحات ومن مث  

مجاالت البحث و أدواته .7

 :مجال الدراسة

 أكتوبر إىل 24سوف يشمل فرتة الدراسة الزمنية من : اإلطار الزمين... 
 يشمل منطقة سيدي خالد: اإلطار ادلكاين 

 :أدوات البحث

 إجراء مقابالت مع أشخاص لديهم خربات يف ىذا اجملال: مقابلة. 
 استخدام األدوات السمعية و البصرية مثال آلة التصوير والتسجيل. 

: ثانيا تحديد مفاهيم الدراسة
: الرحلة .1

  اَْلتَّت ْرِحْيلُ >>: جم العربية فقد جاء يف لسان العرب البن منظورابشرح واف يف ادلع" رحل "  لقد حظيت مادة:لغة

ْرَحاُل ِ َْعىَن اإِلْشخاصِ    َأْي يََّتْرحتَُِلْونَ َوقَّتْوٌم ُرح لٌ  َرُحوٌل لٌ َورَجُ . وِأَْرَحْلُتُو أَنَا, َرَحَل الر ُجُل ِإذا سارَ : يَُّتَقالُ , َواإِلْزعاجِ  َواإَْلِ
( 1609ص, ابن منظور).<<...عامِلٌ ِبَذِلَك رلُِْيٌد َلوُ : ولٌ وَرُجٌل رَحُ , َكِثًنًا

حُّْل >>يف موضع آخر  عىن االنتقال من مكان إىل مكان آخر  (الرحلة)وورد لفظ .   فالرحلة ىنا  عىن السًن َوالرت 
 (ادلرجع نفسو)... .اْسُم ِلاِلْرحِتاِل لِْلَمِسًْنِ . ْحَلةُ رُّ َوُىَو الُرْحَلُة و ال, ااِلنِْتَقالْ : َوااِلْرحِتالْ 

 ،َوالرُّْحَلُة بِالض مِّم الر ْحَلُة وااِلْرحِتاُل، >>الوجهة أو ادلقصد,   ومن معاين الرحلة الّت وردت كذلك يف لسان العرب
 (ادلرجع نفسو). كما تعين السفرة الواحدة<< ...ُخُذ ِفيِو وتُرِيُدهُ أْ ِذي تَ ال  اْلَوْجُو 
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:  اصطالحا

. إال أهنا يف األخًن تصب يف قالب واحد, االصطالحتعددت مفاىيم الرحلة يف 

ضلن نرى يف الرحلة نوعا من احلركة، وىي أيضا سلالطة للناس : "يعرفها حسٌن زلمد فهيم يف كتابو أدب الرحالت باهنا
واألقوام، وىنا تربز قيمة الرحالت كمصدر لوصف الثقافات اإلنسانية، ولرصد بعض جوانب حياة الناس اليومية يف 

 (15، ص1989حسٌن زلمد فهيم،  ).رلتمع معٌن خالل فرتة زمنية زلددة

, ماديا كان ذلك اذلدف أو معنويا, وىي تعين االنتقال من مكان إىل آخر لتحقيق ىدف معٌن, فالرحلة من االرحتال
, 1992, عبد احلكيم عبد الطيف الصعيدي).أسفار: ومجعو, أما احلركة خالل الرحلة بقطع ادلسافات فهي الّسفر

( 15ص

نوع : "بأهنافقد عرفها اإلمام الغزايل . إال أهنا يف األخًن تصب يف قالب واحد, تعددت مفاىيم الّرحلة يف االصطالح
أيب حامد )". جاعال بذلك الّرحلة عبارة عن احتكاك باآلخر مع جهد وتعب ناجتان عن االنتقال  حركة وسلالطة

( 244ص, 1986, الغزايل

 :الحج  .2

وأشهد من عوف ُحلوال كثًنة ُيجُّون ِسّب : قال.فاألول القصد، وكل قصٍد حجّ . احلاء واجليم أصول أربعة: لغة
 (29، ص1979ابن فارس، ).مث اختص هبذا االسم القصد إىل بيت احلرام للنسك. الزِّمبرِقان ادلزعفرا

 :من معاين احلج كما وردت يف ادلوسوعة الفقهية صلد

ورجل . قصده: أي قدم، وحجو ُيجو حجا: بفتح احلاء وجيوز كسرىا، وىو لغة القصد، حج إلينا فالن: احلج
 زلجوج، أي مقصود ىذا ىو ادلشهور 

 .القصد دلعظم: احلج: وقال مجاعة من أىل اللغة

 (23ادلوسوعة الفقهية، ص).ادلرة الواحدة، وىو من الشواذ، ألن القياس بالفتح: واحلجة. االسم: واحلج بالكسر
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 :اصطالحا

احلج يف االصطالح الشرعي ىو قصد بيت اهلل احلرام وعرفة يف شهور معلومات للقيام بأعمال سلصوصة، وىذه 
الوقوف بعرفة والطواف ببيت اهلل احلرام والسعي بٌن الصفا وادلروة، وذلك وفق : األعمال عند مجهور الفقهاء ىي

 (23مرجع سابق، ص ).شروط وىيئة سلصوصة

وىو قصد الكعبة ألداء أفعال سلصوصة، أو ىو زيارة . قصد التوجو إىل البيت باألعمال ادلشروعة فرضاً وسنة :واحلج
والزمن . الكعبة وعرفة: الذىاب، وادلكان ادلخصوص:مكان سلصوص يف زمن سلصوص بفعل سلصوص والزيارة ىي

ولكل فعل زمن خاص، . شوال وذو القعدة ، والعشر األول من ذي احلجة: ىو أشهر احلج، وىي: ادلخصوص
ه، 1431سعيد بن علي بن وىف القحطاين، ).أن يأيت زلرماً بنية احلج إىل أماكن معينة: ،والفعل ادلخصوص

 (10-08ص

الشعر الشعبي  .3

الشعر الشعيب ىو شكل من أشكال التعبًن يف األدب الشعيب، فهو إبداع شفوي ومنط من األمناط الثقافية الشعبية، 
 :كباقي الفنون الشعبية األخرى والشعر الشعيب يتكون من شقّيٌن أو كلمتٌن مها

 : الشعر

َشَعَر وَشُعَر َيْشعر وَشْعرًا وِشْعراً : فالشعر ىو أقدم الفنون األدبية يعين يف األصل عند ابن منظور يف لسان العرب
وُشُعوراً وُشُعورًَة وِشْعَرى وَمْشُعوراَء وَمْشُعوراً والّشْعُر منظوم القول غلب عليو لشرفو بالوزن والقافية وان كان كل علم 
ِشْعراً من حيث غلب الفقو على علم الشرع والعود على ادلندل والنجم على الثّريّا ومثل ذلك كثًن ور ا مسو البيت 

 ( 77-76ه، ص1300ابن منظور،  ).الواحد ِشْعراً حكاه االخفش

أمين البلدي، )".كل نص نتج عن نبض شعري يف قالب لغوي موسيقي سليم، وحرك خياال يف ادللتقى: "والشعر ىو
 (10، ص2003

ىو كالم مفّصل قطعا متساوية يف الوزن، متحّدة يف احلرف األخًن من كل قطعة : "  أما ابن خلدون فّعرفو كاأليت
وتسمى كل قطعة من ىذه ادلقطعات عندىم بيتا، ويسمى احلرف األخًن الذي تتفق فيو رويا وقافية، ويسمى مجلة 
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الكالم إىل آخره قصيدة وكلمة، وينفرد كل بيت منو بإفادتو يف تراكيبو، حىت كأنو كالم وحده، مستقل عما قبلو وبعو، 
 (09-08ادلرجع السابق، ص)".وإذا أفرد كان تاما يف بابو يف مدح أو نسيب أو رثاء

إّن من الشعر حلكمة وإّن : "ونظرا دلكانة الشعر اذلادف يف حياة األمم وتأثًنه فيها، قال الرسول صلى اهلل عليو وسلم
 (10ادلرجع السابق، ص),"منو البيان لسحرا

الكالم ادلوزون ادلقفى السهل العبارات، ذو اخليال البديل، واالستعارات >> : يعرفها أمحد األكحل فيقول بأهنا
ت، .زلمد ناصر، د)<<البليغة الفائقة، وادلعاين الرقيقة الشائعة دون الغريبة، ألن البالغة ما فهمتو اخلاصة والعامة

 (67ص

فنا من الفنون اجلميلة الّت ال تكتمل حياة األمة إال هبا مادام القصد منو ... >:أما أيب القيضان فًنى الشعر بأنو
إيقاظ اإلحساس وتنبيو الشعور وتنمية العاطفة، وتربية الوجدان، وتنوير العقل وهتذيب النفس وكبح مجاحها على 

 (71ادلرجع السابق، ص). <أغراض شريفة بأخصر طريق وألطف إشارة

الكلمة الثانية جاءت لتخصيص الكلمة األوىل، وحتصرىا يف نطاق الشعب، وىي صفة مشتقة من االسم :الشعبي
 :، وحتيل إىل مفهومٌن سلتلفٌن(الشعب)ادلوصوف 

 .رلموعة الناس يشرتكون يف عالمة شلاثلة، الدولة، األرض-أ

 .فريق من األمة ادلعرب عن النقيض من الطبقات األخرى، بتوافر الزيادة يف أحد الشقٌن الثروة أو ادلعرفة-ب

  وبعد ىذا التعريف البسيط للشعر، وتبيٌن مفهوم كلمة الشعيب نأيت إىل تعريف الشعر الشعيب، والتطرق إىل سلتلف 
 .ادلفاىيم والتعاريف الّت أوردىا الباحثٌن والدارسٌن يف ىذا اجملال

يرى بعض الدارسٌن أن الشعر الشعيب ما ظهر إال بعد أن فسدت اللغة العربية، ودخلها اللحن، وانتشرت العامية 
إن الشعر يطلق على كل كالم منظوم من بيئة شعبيو بلهجة عامية، " انتشارا واسعا وابتعد الناس عن الفصحى،

تضمنت نصوصو التعبًن عن وجدان الشعب وأمانيو، ومتوارثا جيال عن جيل عن طريق ادلشافهة، وقائلو قد يكون أمّيا 
 (46، ص2012يوسف العاريف، )".وقد يكون متعلما بصورة أو بأخرى مثل ادلتلقي أيضا
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ودلا كان الشعر الشعيب نابعا من وجدان شعيب وعرب عن ذاتو مالزما لو يف يومياتو أصيح بذلك لسانو ومرآتو العاكسة 
والشعر الشعيب معلم من معامل الثقافة الشعبية ووسيلة لغوية عميقة التأثًن يصور مجيع "لو، ومعلما من معامل ثقافتو، 

ادلرجع  )".نواحي احلياة الصغًنة منها والكبًنة، وىو بشكل عام يغطي سلتلف تفاصيل احلياة اليومية للفرد واجلماعة
 (46السابق، ص

وقوة الشعر الشعيب يف االنتشار وجلب اىتمام الناس بو، والسيما مجوع عامة الّناس تكمن عفويتة وبساطة لغتو 
أن الشعر الشعيب يعرف بٌن الناس وينتشر " وتعبًنه عن مهومهم دون تعقيد أو تزييف، فهو صورة حقيقية ذلم كحاذلم،

وادلالحظ أن مؤلفات ادلبدعٌن من شعراء العامية ...لتعبًنه عن أحواذلم اليومية ومهومهم يف مناسباهتم  العامة والوطنية،
تتضمن نظرة مشولية متتد إىل اإلنسان واحلياة ومشاكلها والتاريخ، وادلواقف الوطنية، واالرتباط باألرض، والطبيعة، 
ومتجيد الرحالت الوطنية والعلمية والفكرية، واالىتمام بآثارىم وبطوالهتم ومؤلفاهتم، ودون اعتقال للفنون األدبية 

 (46ادلرجع السابق، ص)".األخرى يشارك فيها مجيعها مع العراء النخب
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: تمهيد

كتطور معارؼ كخربات احلضارات اإلنسانية , لعبت الرحلة دكرا ىاما كأصيال يف التطور الفكرم ك احلضارم لؤلمم   
ككانت تلك الرحالت إذل األرض اخلفية فعدـ رغبة اإلنساف باالستقرار دفعتو إذل الًتحاؿ ك , على أمد العصور

فبعد أف كانت الرحالت للتجارة ك الرعي كتبادؿ ادلنافع كربسُت ظركؼ ادلعيشة , االكتشاؼ يف األرض اجملهولة
. صارت الرحلة فردية كصارت أىدافها التعرؼ على اآلفاؽ البعيدة

 أدب الرحلة بين المفهوم و النشأة.1

:  الرحلةأدب مفهوم .1.1

يقدـ ادلعلومات يف , يتخذ من الوقائع ماّدة لو, أدب الّرحلة لوف أدّّب لو بواعثو كخصائصو ك أدكاتو الفنّية كرؤاه  
 الّرحاؿ بقدراتو كمهاراتو إذل األديبفيعمد , حبيث يعمد إذل نقل عادات كغرائب البلداف ك األمصار, أدّبالب ؽ

دبشاىدىا , الّرحلية من خالؿ ذاتو ادلّتحدة باللحظة اليت عاين فيها ادلكافاألحداث تقدصل ادلشاىد ك الّرؤم ك 
 يكلف من يتقن الكتابة الفنية بتسجيل مايسرده أكيسجل ىو , الديارككقائعها سواء يف حلظتها أك عند عودتو إذل 

صاحل ). قبل أف تكوف رصدا مث نقال للمعادل ادلرربل إليها, األديب اررباال يف ذات األدبيةفكانت بذلك الرحلة , عليو
( 26ص, 10/02/2019, قسيس

: نشأة الرحلة عند العرب.2.1

, فاإلنساف ُمولعه بالّتنقل ك الًّتحاؿ بدافع احلاجة ك الّضركرة, إّف الرحلة قددية ادلنشأ ك الظهور قدـ اإلنساف نفسو  
 الزائد اإلنسافكنتيجة لطموح . كقطع اذلوؿ كالوىاد كاجلباؿ كالبحار ك األهنار, فعرؼ السفر كارربل خارج كونو بِبراًّا حبران 

ىذه كغَتىا , فقد سارع إذل الغزك كاالحتالؿ كالفتوح ك التبشَت, يف البحث عن ادلوارد كتوسيع ادلمالك ك األسواؽ
كألزمت الظّركؼ بعض الّرحالة على تدكين ما شاىدكه كما الحظتها  , حوافز كأسباب عّجلت بظهور الّرحلة كانتشارىا

, ـ1995/ق1415, زلمد كىيبةالفتاحعبد ).افعهم ادلختلفةك كدىمكما عاشوه من ذبارب خدمة ألغراض, أعينهم
 (15ص

نتيجة لطبيعة احلياة البدكية القائمة على التنقل ك الًتحاؿ , (اإلسالـقبل )  كلقد عرؼ العرب الرحلة منذ اجلاىلية
كذلك بغرض التجارة كالصيد ككذا البحث عن ادلاء ك الكؤل خاصة يف سنوات العجاؼ اليت دفعتهم إذل ىجرة 

كقد سبتد سنوات اجلفاؼ كتعم سائر . مضارهبم غلى أكناؼ ادلدف كإذل مواضع ادلدف كإذل مواضع ادلياه الشحيحة>
كدل تكن حياهتم مع ذلك . كعندئذ تضطر القبائل إذل ىجرة ديارىا إذل أرض بعيدة زبتارىا دار إقامة إذل حُت, اإلقليم

( 15ص, ادلرجع السابق).<مقصورة على الرعي ادلتنقل فقد اشتغلوا بنقل ادلتاجر عرب فيايف اجلزيرة العربية
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 تتعدد كمقصدىا ادلتطورة جدا، مث يف بدأتيف دكافعها اليت >كبعد عصر اإلسالـ، ازبذت الرحلة منحى آخر   
شكلها ادلتميز أدبيا كعلميا بصفتها عمال مدكنا ذا وابع فكرم، جبوانبو التارخيية ك اجلغرافية ك االجتماعية ك األدبية، 

, عمر بن قينة).<كىي جوانب زبتلف حظوظها يف الرحالت بسبب الكاتب كىدفو كوريقة تعبَته كصياغة رحلتو
( 7ص, 1999

إذف الرحلة بعد اإلسالـ ازبذت وابعا آخر، الذم ديتزج فيو الواقع باخلياؿ، دكف أف نسى اجلانب االثنوغرايف،   
كمصدر لوصف الثقافات اإلنسانية، كلرصد بعض جوانب حياة الناس اليومية يف رلتمع > ليكوف بذلك أدب الرحلة

( 15، ص1989حسُت زلمد فهيم،).<معُت من خالؿ فًتة زمنية زلددة

: كإذا تتبعنا مسار أدب الرحلة يف األدب العرّب صلده قد مر دبرحلتُت أساسيتُت مها

كتاب : كانت انطالقا منذ القرف الثالث للهجرة مع ابن يعقوب من خالؿ كتابو: المرحلة األولى.1.2.1  
ألمانتو العلمية كدقتو كابتعاده عن الغرائب ك >  الكثَت من الدارسُت ك الباحثُتعنايةىذا الذم ناؿ . البلداف

فؤاد ).<كبلغت أقصاىا غربا برحلتو إذل بالد ادلغارب ك األندلس, قاـ برحالت كثَتة امتدت شرقا إذل اذلند. العجائب
( 117،ص 2002قنديل، 

زلمد بن موسى بن ادلنجم، سالـ الًتصباف، : كإذل جانب اليعقوّب، شهد ىذا القرف رحالُت آخرين نذكر منهم  
ابن كىب القرشي، ابن خرداذبو، ابن رستو، ابن / سليماف التاجر الذم يعد رائد أدب الرحالت البحرية1

( 140-85ادلرجع السابق، ص)...الفقيو

مركج الذىب كمعادف " أما إذا انتقلنا إذل القرف الرابع اذلجرم، فإننا صلد رحلة ادلسعودم ك اليت نقلها لنا يف كتابو  
، األرضفإنا صنفنا كتابنا يف أخبار الزماف، كقدمنا القوؿ يف ىيئة >: يقوؿ يف سبب تألفيو ذلذا الكتاب". اجلوىر
ياضها، كجزائر غ مناىلو، كأخبار كأصناؼ، كبدائع معادهنا كأهنارىاكعجائبها، كحبارىا، كأغوارىا، كجباذلا، , كمدهنا

البحار، ك البحَتات الصغار، كأخبار األبنية ادلعظمة، كادلساكن ادلشرفة، كذكر شأف ادلبدأ، كأصل النسل، كتباين 
( 9، ص2005ادلسعودم أبو احلسُت علي بن احلسُت، ).<...،األكواف

لقد عاش العرب فًتة ظالـ دامس على صبيع األصعدة السياسية ك االجتماعية ك : المرحلة الثانية.2.2.1
األمر الذم جعل ىذه الفًتة عقيمة كراكدة من  (ـ16)االقتصادية، كالسيما العلمية خالؿ القرف العاشر اذلجرم

كذلك ألسباب منها تعدد ادلشكالت كاالقتصادية اليت حلقت بالعادل العرّب، ىذا إذل جانب الًتاجع . حيث الرحالت
كما أف العديد من الدكؿ العربية عانت يف تلك الفًتة من ادلشكالت الداخلية ك . الثقايف ك احلضارم للفرد العرّب

أمهها التفاكت على السلطة يف الوقت الذم شهدت فيو ىذه الفًتة العديد من الكشوفات اجلغرافية الغربية، إذ مت 
إال أنو سرعاف ما عادت الرحالت . ككذا بداية الصعود احلضارم األكرّب. اكتشاؼ العادل اجلديد يف األمريكيتُت

حيث شهد القرف . (ق12-ق11)العربية إذل النشاط شيئا فشيئا خالؿ القرنُت السابع ك الثامن عشر ادليالديُت
السابع عشر بعض الرحالت اليت سرعاف ما عادت إذل البزكغ ك االزدىار من جديد يف ثوب سلتلف مع السنوات 
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 1903األكذل من القرف التاسع عشر، كربديدا بعد احلملة الفرنسية على مصر، كقد بدأىا زلمد عمر التونسي سنة 
، كتاله الطهطاكل الذم عبد وريقا فسيحا <تشحيذ األذىاف>برحلة إذل بالد العرب ك السوداف كضمنها كتابو 

( 81، ص2002فؤاد قنديل، ).<يص اإلبريزختل>للرحلة بكتابو 

 صوب كجو كاحدة ىي جهة الغرب، حىت لقد أصبحت قاصرة األلبعلى أف الرحالت احلديثة سبت كجهتها يف   
كقليل جدا، إف دل يكن من النادر من يتطلع إذل الشرؽ، كلعل ىذا مرجعو . عليو، ككأف األرض ليس فيها إال غربا

التقدـ الكبَت الذم أحرزه الغرب خاصة بعد الثورة الصناعية، كربديث أساليب العمل كاإلنتاج، كإقامة دكر العلم 
الكربل، فلم يعد والبو العلم يشدكف الرحاؿ إذل بغداد كدمشق كالقاىرة، كما كاف العهد يف ادلاضي، كإمنا أصبحوا 

( 81ادلرجع السابق، ص).صبيعا ينطلقوف إذل باريس كلندف، كغَتمها دبركر الوقت

:  الرحلةأىمية .3.1

  إف الرحلة يف أغلب األحواؿ سلوؾ إنساشل حضارم، يؤيت شباره النافعة على الفرد كعلى اجلماعة، فليس الشخص 
. بعد الرحلة ىو نفسو قبلها، كليست اجلماعة بعد الرحلة ىي ما كانت عليو قبلها

 من إقليمو كمن قسم عمره على األخبارليس من لـز جهة كونو كقنع دبا منى إليو من : يقوؿ أبو احلسن ادلسعودم  
فؤاد ). كل دقيق من معدنو، كإثارة كل نفس من مكمنوكاستخراجقطع األقطار، ككزع بُت أيامو تقاذؼ األسفار، 

( 21، ص2002قنديل، 

كما أنو ليس شك أف السفر جامعة ربفل بالدركس ك العرب، كربتشد بالعلم ك ادلعرفة، كتشحذ العقل ك الوجداف،   
كتزيد يف الفهم كاإلدراؾ، كتصقل الشخصية بفضل قساكة التجربة كحرارة ادلواقف كرىبة ادلغامرة كولعة اجلديد يف كل 

شأف كمواجهة ادلفاجآت، كربمل مشاؽ الغربة كالسفر، كاإلوالع على الطبائع ادلختلفة كاالعتياد على الغريب ك 
(  21ادلرجع السابق، ص).التمرس دبعاملتو

ىذا ىو السر إذا، أف اهلل حىت بعد أف ىبط آدـ كحواء إذل األرض دل ينزذلما منزال كاحدا، ليبحث كل منهما عن   
اآلخر كيلتقيا، ك الشعوب دل زبلق يف موضع كاحد، كلكن اهلل فرقها كبث بينها ادلسافات، كغرس يف اجلميع يف 

( 22ادلرجع السابق، ص).لقاءإ للتعارؼ كمالوقت ذاتو فطرة السع

إف الرحلة هبذا تعد حلقة رائعة كمثَتة من تلك ادلنظومة اإلذلية، اليت تشمل الكوف كتوجو أنساقو البشرية كالطبيعية   
لتحقيق ادلزيد من زلاكالت اكتشاؼ الذات اإلنسانية، كاخًتاؽ حاجز ادلسافات الطبيعية الكتشاؼ احلياة على 

كىو يسعى إذل العمل استجابة للحياة، فإمنا يعمل - أراد أـ دل يرد–األكزاف ادلختلفة، كليس من شك أف اإلنساف 
( 22ادلرجع السابق، ص). لصاحلها كيؤكد علو شأهنا كينتصر لكل ما خلق اهلل من اخلَت كاجلماؿ
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كلعل أبرز دكر قامت بو الرحلة يف العادل العرّب ىو اخلدمة الكربل، الت قدمتها لعلم اجلغرافيا، فقد كاف الرحالة يف   
كصفو للمسالك ك ادلمالك مينا للجغرايف، ألنو يكتب بقلم الذم اتصل بالظواىر اجلغرافية  

كالطبيعية اتصاال مباشراف فرأل كمسع، كما أنو كاف ذا نفع للمؤرخ كلعادل االجتماع كلؤلديب كالفلكي كالفيلسوؼ   
( 23ادلرجع السابق، ص). كالسياسي كاالقتصادم

 دوافع الرحلة .4.1

الرحلة سلوؾ إنساشل عرؼ منذ دأب على األرض متحديا كل الصعوبات، كمتجاكزا كل الوقائع، كإذا حاكلنا   
االوالع على دكافع الرحلة صلدىا كثَتة كمتنوعة، فلكل رحالة دافع حفزه للقياـ برحلتو، كالذم خيتلف عن دافع رحالة 

: كديكننا أف ضلدد دكافع الرحلة يف النقاط التالية. آخر

 ديثل ىذا الدافع السبب الرئيسي كاألكؿ ألغلبية ادلتوجهُت إذل ادلشرؽ اإلسالمي فهو الدافع : الدافع الديني.1.4.1
الذم يقضي بشد الرحاؿ من كل حدب كصوب إذل احلجاز كاألماكن ادلقدسة، ألداء فريضة احلج، الواجبة على 

َوَأذِّن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأتُوَك رَِجاًلا َوَعَلٰى ُكلِّ َضاِمٍر ):قاؿ تعاذل .  يعقو عائق من ضعف أك قلة ماؿدلادلسلم ما
( 27سورة احلج اآلية).(يَْأتِيَن ِمن ُكلِّ َفجٍَّعِميٍق 

كيقضي ىذا الدافع زيارة قرب الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ، كادلزارات الدينية األخرل، كادلسجد األقصى أكذل   
، يف كل من بغداد كدمشق كالقاىرة كغَتىا، كيعد ىذا كاألكلياء كالصحابة األنبياءالقبلتُت، كثالث احلرمُت كقبور 

( 27، ص2008نواؿ عبد الرضبن الشوابكة، ). الدافع من أقول البواعث على الرحلة

 كبرعوا يف رلاالت علمية سلتلفة أبناؤهكمنها االستزادة من العلم يف بلد أخر اشتهر : دوافع علمية وتعليمية.2.4.1
. كالفقو كاحلدث كالطب كاذلندسة كالعمراف، باإلضافة إذل البعوث العلمية اليت تشرؼ عليها ىيئات رمسية كغَت رمسية

كلعل أبرز دكر قامت بو أدب الرحالت تنوع يف األسلوب من السرد القصصي إذل احلوار إذل الوصف كغَته، فإف   
أبرز ما دييزه أسلوب الكتابة القصصي، ادلعتمد على السرد ادلشوؽ من متعة ذىنية كربل، شلا حدا بالدكتور شوقي 

 العرّب، هتمة قصوره يف فن األدبخَت رد على التهمة اليت وادلا اهتم هبا "ضيف إذل اعتبار أدب الرحلة عند العرب 
 أدب الرحلة بغٌت موضوعاتو يف صرؼ أصحابو يف  أفاد، كقد "القصة

غالب األحياف عن اللهو كالعبث الفظي كالتكلف يف تزكيق العبارة، إيثارا للتعبَت السهل ادلؤدل للغرض لنضجو بغٌت   
( 24-23، ص2002فؤاد قنديل، ).ذبربة صاحبو، شلا يفتقده كثَت من األدباء يف بعض عصورنا األدبية

 كانت التجارة منذ قدصل الزماف أمرا يقضي القياـ بالرحلة كالسفر البعيد كالسعي يف :الدافع اًلقتصادي.3.4.1
سبيل الكسب برا كحبرا، فالعادل العرّب حبكم توسط موقعو بُت قارات العادل القدصل، كاف مركزا اللتقاء الطرؽ التجارية 
بُت ىذه القارات، كما أف انفصاؿ ادلاء كتداخلو يف اليابسة يف ادلنطقة العربية، جعلها ربتل موقعا ذباريا ىاما يف تطور 

فمارس العرب . احلضارة العربية يف العصور الوسطى، كجسرا تعرب منو الثقافة كالفكر كليس فقط لنقل السلع كالبضائع
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 ).الًتحاؿ، كقاموا برحليت الشتاء كالصيف التُت كرد ذكرمها يف القرآف الكرصل، كأحبرت سفنهم يف مياه احمليطات الكربل
( 46، ص2008نواؿ عبد الرضبن الشوابكة، 

ككانت التجارة من أىم األسباب اليت أدت إذل تدكين الرحالت دلعرفة ورؽ التجارة الربية ك البحرية، كلعل أكؿ ما   
 األخرل، األمورارتبطت بو الرحالت، علم تقوصل البلداف كادلسالك كادلمالك، لوصف الطرؽ، كادلناخ كالعديد من 

ككانت التجارة . ضة احلج، كتسهيل عملية التجارة يف سلتلف البلداف، كالبقاعمكذلك دلعرفة الطرؽ إذل مكة للقياـ بفر
يف موسم احلج ضركرة من ضركرات احلاج كادلسافر، إذ ال بد من احلصوؿ على موارد مالية لتغطية نفقات الرحلة، فقد 

( 47، ص2008نواؿ عبد الرضبن الشوابكة، ).تتجاكز الرحلة ادلدة احملددة ذلا

أنواع الرحالت العربية .5.1

  اختلف الدارسوف يف تصنيف الرحالت، فنجد اختالؼ فيما بينهم ففريق ذىب كاستنطق النصوص فأخرج أنواعا ال 
ناصر عبد الرزاؽ ).اقًتب من احلق- أخر–رابط بينها، كفريق ذىب يعدد ما ىو شلكن ال ما ىو كاقع بالفعل، كفريق 

  (31، ص1995ادلواىف، 

رحالة جغرافيُت، كرحالة مشارقة، كرحالة : إذل- ال الرحلة–قسم الرحالة " أضبد رمضاف"  فنجد الدكتور
 (31ادلرجع السابق، ص).مغاربة

ادلرجع ).صنف الرحالت إذل رحالت جغرافية، كرحالت حبرية، كرحالت يف األمم كالبلداف" شوقي ضيف"   كالدكتور
 (31السابق، ص

 :فقد ميز بُت فرؽ أربع كصفت البلداف" حسُت فوزم"   أما الدكتور

 .فريق صبع معارؼ غَته من معاصرين كقدماء، كالبَتكشل، كاإلدريسي، كأّب الفدا -1
التاجر سليماف، كأّب دلف، كابن جبَت، كابن : فريق تنقل يف البالد، ككصف ما رأل كعرؼ، مثل -2

 .بطووة
بتدكين ما مسعو من الرحالُت كالتجار، كما ربويو أضابَت ديوانو من - حبكم مقره أك كظيفتو–فريق عٌت  -3

 .ابن خرداذبو، كاجليهاسل، كأّب زيد احلسن السَتاىف: معارؼ، أمثاؿ
فريق سافر إذل بعض األصقاع، كلكنو دل يكتف دبشاىداتو الشخصية بل راح يضيف إليها ما والعو يف  -4

كتب غَته، أك مسعو يف حلو كترحالو من أفواه السفار كىواة ادلعارؼ اجلغرافية، كمن ىؤالء ادلسعودم، 
  (31ادلرجع السابق، ص ).كالبَتكشل، كياقوت احلمول

رحلة التجارة، كرحلة :   فقد عُت صالح الدين الشامي ستة أنواع للرحالت ثالثة منها، ظهرت قبل اإلسالـ، كىي
اجلهاد، كالرحلة السفارة، كالثالثة األخرل ظهرت بعد اإلسالـ، كىي رحلة احلج، كرحلة ولب العلم، كرحلة التجواؿ 

 (112، ص1989صالح الدين علي الشامي، ).كالطواؼ
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انطلقت على أكسع مدل،  (العاشر ادليالدم)أف الرحلة اعتبارا من القرف السادس اذلجرم >:   يقوؿ صالح الشامي
كذباكزت ديار ادلسلمُت، على أمل أف ربقق أىدافا متنوعة، اقتصادية كىي تعمل حلساب التجارة، كدينية كىي تعمل 

حلساب فريضة احلج، كإدارية كىي تعمل حلساب العالقات بُت الدكؿ اإلسالمية كرلتمع الدكؿ اخلارجي، كعلمية 
 (114ادلرجع السابق، ص).<كىي تعمل حلساب العلم كولب ادلعرفة

  كإذا حاكلنا ربديد أنواع الرحالت سنجدىا كثَتة كمتنوعة، كبالتارل ديكن حصرىا يف أربع رحالت شائعة، الرحالت 
 .الدينية، العلمية، التجارية، الرمسية

 :الرحالت الدينية.1.5.1

  عرؼ ىذا النوع من الرحالت شيوعا كانتشارا، لتوفره على أمسى أركاف اإلسالـ كىو احلج، كالذم يعد أىم باعث 
َوَأذِّن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأتُوَك رَِجاًلا َوَعَلٰى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمن ُكلِّ ):لقولو تعاذل. يدفع ادلسلمُت للقياـ بالرحالت

 .(27سورة احلج اآلية).(َفجٍَّعِميٍق 

ِفيِو آيَاتٌ بَ ي َِّناٌت مََّقاُم )قاؿ تعاذل - عليو السالـ–  فالدعوة إذل احلج بيت اهلل احلراـ قددية منذ أياـ خليل اهلل إبراىيم 
 َوَمن َكَفَر فَِإنَّ اللََّو ۚ   َولِلَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيالا ۗ   َوَمن َدَخَلُو َكاَن آِمناا ۖ  ِإبْ َراِىيَم 

 (97سورة آل عمران، اآلية ). )َ ِنيٌّي َعِن اْلَعاَلِمينَ 

كزيارة البقاع ادلقدسة تتطلب ادلركر بالبالد الشرقية، كما أهنا كانت " احلج"لقد كانت الرحلة ألداء الركن اخلامس   
مزارات، مقابر، )لغرض اجلهاد كالرباط يف الثغور، فطريق الرحلة احلجية مليء باألمساء اليت دكنت يف صفحاهتا 

أف النظر إذل كجوه األكلياء كالصلحاء عبادة، كفيها أيضا حركة بالرغبة لالقتداء >، ذلك العتقاد بعض الرحالة (أكلياء
 (716، ص2005الغزارل أبو حامد، ).<هبم كالتخلق بأخالقهم كآداهبم

فكاف احلج من أغٌت الينابيع اليت زكدت >كما يعد احلج ينبوعا فجر مواىب الرحالُت كحرؾ أقالمهم لوصف  
ادلسلمُت بادلعلومات، إذ صاحب عودة احلجاج إذل بالدىم سرد كثَت من القصص كاألخبار اليت مسعوىا يف وريقهم، 

كدكف بعض احلجاج الواسعى الثقافة مشاىداهتم بعد عودهتم، لينتفع . ككصف ادلشاىدات اليت رأكىا يف سبيلهم
( 8، ص1954إبراىيم أضبد العدكم، ).<بتجارهبم سائر ادلسلمُت لتساعدىم على أداء مناسكهم

تذكرة األخبار عن االتفاقات " كمن أشهر الرحالت الدينية اليت اىتمت بنقل أخبار احلج، رحلة ابن جبَت الشهَتة  
، كرحلة العبدرم "ربفة األنظار يف غرائب األمصار كعجائب األسفار: "، كرحلة ابن بطووة ادلوسومة ب"كاألسفار

 .كغَتىم شلن ساىم يف كصف األماكن ادلقدسة، كنقل أخبار البلداف اإلسالمية
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 :الرحالت العلمية.2.5.1

  كانت الرحلة إحدل السبل اليت جلأ إليها الرحالة بغية ولب العلم كمالقاة العلماء كالفقهاء، كزلاكرهتم كاالستفادة 
ليستقيد - عليهما السالـ–منهم، بل أف ىناؾ كأشهر رحلة علمية كردت يف القرآف الكرصل، رحلة موسى مع اخلضر 

 فَ َلمَّا بَ َلَغا (6)َوِإْذ قَاَل ُموَسٰى ِلَفَتاُه ًَل َأبْ َرُح َحتَّٰى َأبْ ُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقباا >: منو ،يقوؿ تعاذل
 فَ َلمَّا َجاَوزَا قَاَل ِلَفَتاُه آتَِنا َ َداَءنَا َلَقْد َلِقيَنا ِمن )6)َمْجَمَع بَ ْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتَ ُهَما فَاتََّخَذ َسِبيَلُو ِفي اْلَبْحِر َسَرباا 

َذا َنَصباا  قَاَل َأرََأْيَت ِإْذ َأَويْ َنا ِإَلى الصَّْخَرِة فَِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما َأنَسانِيُو ِإًلَّ الشَّْيطَاُن َأْن ( 62)َسَفرِنَا ىَٰ
ِلَك َما ُكنَّا نَ ْبِغ )63) َواتََّخَذ َسِبيَلُو ِفي اْلَبْحِر َعَجباا ۚ  َأذُْكَرُه  ا َعَلٰى آثَارِِىَما َقَصصاا ۚ   قَاَل ذَٰ  فَ َوَجَدا )64) فَاْرَتدَّ

َناُه رَْحَمةا مِّْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلماا  ا مِّْن ِعَباِدنَا آتَ ي ْ  قَاَل َلُو ُموَسٰى َىْل َأتَِّبُعَك َعَلٰى َأن تُ َعلَِّمِن (65)َعْبدا
ا   (66-59سورة الكهف، اآلية ).(66)ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشدا

ابتداء من القرف الثالث عشر بدأ وابع >  كإذا كاف ولب العلم قد شغل اىتماـ العديد من الرحالُت، إال أنو ك
الرحلة يف ولب العلم يطغى على منط الرحلة، كما لبث أف اتسع نطاؽ انتشاره على مر القركف حىت بلغ األكج بوجو 

ضياء احلق سارم ).، أين اتسعت الدكلة العثمانية كزاد االىتماـ بالعلم كالتشجيع على ولبو<خاص يف العهد الًتكي
  (25، ص2016/2017كآخركف،

حضور الندكات كادللتقيات العلمية كاألدبية يف سلتلف ادلناسبات، كخيتص >   كما يدخل يف إوار الرحلة العلمية
العصر احلديث هبذا النوع من الرحالت، مثلها جزائريوف من أمثاؿ البشَت اإلبراىيمي كعبد احلميد بن باديس، أبو 

  (25ادلرجع السابق، ص).، كغَتىم كثَت، سواء قبل االستقالؿ أك بعده<القاسم سعداهلل، زلمد ناصر

 :الرحالت التجارية.3.5.1

  كانت التجارة منذ قدصل الزماف أمرا يقتضي القياـ بالرحلة كالسفر البعيد كالسعي يف سبيل الكسب برا كحبرا، فالعادل 
العرّب حبكم توسط موقعو بُت قارات العادل القدصل، كاف مركزا اللتقاء الطرؽ التجارية بُت ىذه القارات، كما أف 

انفصاؿ ادلاء كتداخلو يف اليابسة يف ادلنطقة العربية، جعلها ربتل موقعا ذباريا ىاما يف تطور احلضارة العربية يف العصور 
فمارس العرب الًتحاؿ، كقاموا برحليت . الوسطى، كجسرا تعرب منو الثقافة كالفكر كليس فقط لنقل السلع كالبضائع

 رَّبُُّكُم الَِّذي يُ ْزِجي .الشتاء كالصيف اللتُت كرد ذكرمها يف القرآف الكرصل، كأحبرت سفنهم يف مياه احمليطات الكربل
 (66سورة اإلسراء اآلية،).)66) ِإنَُّو َكاَن ِبُكْم رَِحيماا ۚ  َلُكُم اْلُفْلَك ِفي اْلَبْحِر لَِتْبتَ ُغوا ِمن َفْضِلِو 

 (46، ص2008نواؿ عبد الرضبن الشوابكة،)

  ككانت التجارة من أىم األسباب اليت أدت إذل تدكين الرحالت دلعرفة ورؽ التجارة الربية كالبحرية، كلعل أكؿ ما 
ارتبط بو الرحالت، علم تقوصل البلداف كادلسالك كادلمالك، لوصف الطرؽ، كادلناخ، كالعديد من األمور األخرل، كذلك 
دلعرفة الطرؽ إذل مكة للقياـ بفريضة احلج ضركرة من ضركرات احلاج كادلسافر، إذ ال بد من احلصوؿ على موارد مالية 

 (47ادلرجع السابق، ص).لتغطية نفقات الرحلة، فقد تتجاكز الرحلة ادلدة احملددة ذلا
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كبذلك كانت التجارة من العوامل اليت تشجع على الرحالت كتنشطها، كما أف ازدىار احلضارة اإلسالمية، كسيادة 
زكي ).<ادلسلمُت يف الرب كالبحر، كوبيعة الدين اإلسالمي، كل ذلك من شأنو أف يشجع على األسفار كالرحالت

 (6، ص1981زلمد حسُت، 

، كرحالت (ـ9 –ق 3)  كمن أشهر الرحالت التجارية، رحلة سليماف التاجر ادلعركؼ بالسَتايف منتصف القرف 
 .صاحب كتاب البلداف (ق626)ياقوت احلموم 

 :الرحالت الرسمية.4.5.1

  كجد ىذا النوع من الرحالت منذ ظهور اإلسالـ، ككاف الغرض التجسس كاالستطالع، كمعرفة األخبار أك تلبية 
رحالت تكليفية، كإدارية كأخرل )لطلب احلكاـ يف معاينة األماكن اجملهولة، كقد ضم ىذا النوع من الرحالت 

 (20ـ، ص2016/2017ضياء احلق سارم،.)(سفارية

  فاإلدارية ىي اليت ينجزىا الرحالوف بتكليف من احلكاـ، خدمة للمصاحل اإلدارية للدكلة، كقد تعلقت ىاتو الرحالت 
اقتضت ضركرة احلكم > فالرحلة اإلدارية فرضتها ظركؼ البالد، إذ. بالطرؽ كنظاـ الربيد كالضرائب، كتقدصل التقارير

كاإلدارة، كتقدير الثركات كحجم الضرائب أف يكلف احلكاـ بعض األشخاص للقياـ برحالت تفقدية جلميع البيانات 
، فقد <(كتابة تواريخ األقاليم)، أك (اجلغرافيا اإلدارية)كاحلقائق، كتقدصل التقارير، سواء أولق على النشاط كاصفة

 (20ادلرجع السابق، ص).لعبت دكرا ىاما يف أدائو

كليدة التقدـ احلضارم، كنشوء الدكؿ اليت كانت ترسل مندكبُت رمسيُت نيابة عنها من >  أما الرحالت السفارية فهي
إرساؿ البَتكشل >، كمن السفريات ادلثمرة ثقافيا <أجل التفاكض فيما بينها، ككاف ىذا التفاكض يطوؿ رلاالت شىت

إذل بالد اذلند من قبل زلمود الغزنوم، كقد أشبرت عن معرفة شاملة كمباشرة بأحواؿ اذلند الثقافية كالبشرية كالدينية، 
 (20ادلرجع السابق، ص).<كما ظهرت يف كتابة ربقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أك مرذكلة

، كاليت كانت من اخللفية الواثق باهلل، (ـ841-ق 227)  كمن أشهر الرحالت التكليفية، رحلة سالـ الًتصباف عاـ 
قصد معرفة حقيقة سد الصُت الكبَت، كالذم يقاؿ أف االسكندر بناه بُت العادل القدصل كديار يأجوج 

كيدخل ىذا يف باب التكليف بالرحلة احلاجة أيضا إذل ادلعلومات كالبيانات عن البلد كالشعوب اليت امتد >.كمأجوج
ادلرجع السابق، ).، كمعاينة للتطور احلضارم لآلخر، كاستجالء قوتو كإمكاناتو العسكرية آنذاؾ<إليها اإلسالـ

 (20ص
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 :سبهيد

  إف األدب الشعيب يدرس باىتماـ بليغ قضايا اجملتمع كوبقاتو، كما يدرس الًتاث الشعيب كادلوركث الشعيب ككذلك 
الشعر الشعيب، كىذا األخَت حظي دبكانة زلورية يف تاريخ العناية دبواد الثقافة الشعبية، كادلعركؼ أف ىذه الثقافة يف 
أغلبها ذات وبيعة شفوية يتناقلها األجياؿ شفاىة عن وريق الركاية ذلذا تعود بدايات االىتماـ بالشعر الشعيب إذل 

منتصف القرف التاسع عشر على يد الفرنسيُت، كىدفهم من ذلك التعرؼ على البيئة الشعبية اجلزائرية، كانصب 
اىتمامهم بالشعر الذم يتناكؿ كقائع الصداـ ادلسلح بُت اجلزائريُت كاجليش الفرنسي، كىذا القتناع الفرنسيُت أف 

 . الشاعر الشعيب كاف يؤدم كظيفة ادلؤرخ يف تناكلو دلقاكمة اجلزائريُت لالستعمار الفرنسي

 الشعر الشعبي.2

نشأة وتطور الشعر الشعبي الجزائري .1.2

 :نشأة الشعر الشعبي الجزائري.1.1.22

  إف احلديث عن أمناط الثقافة الشعبية عموما كالشعر الشعيب خصوصا صعب التحديد، كما كصلنا من نصوص 
األدب الشعيب شفاىيا، يرتبط بالثقافة اإلسالمية موضوعا كزلتول حبيث يصعب على الدارس ربديد ما كاف 

 (2020جلوؿ دكاجي عبد القادر، ).متداكال قبل دخوؿ الفتح اإلسالمي إذل بلداف ادلغرب العرّب

  كما يعرؼ عن ظهور ىذا النوع من اإلبداعات الشعبية يف أقطار ادلغرب العرّب يرجع إذل فًتة اليت دخل فيها 
اذلالليوف إذل إفريقيا يف منتصف القرف اخلامس اذلجرم حيث أنو قيل بعدـ توفر نصوص من الشعر الشعيب سابقة 
ذلجرة القبائل اذلاللية، كىنا أقواؿ بأف الشعر موجود قبل القرف اخلامس اذلجرم دبا يرجع إذل أف الشعر تعبَت ذايت 

يرتبط بأغراض حارهبا اإلسالـ ألهنا زبالف مبادئ الشريعة اإلسالمية كتتعارض مع الدعوة إذل تكوين أمة 
باألنساب كادلرأة كالتغزؿ هبا أضف إذل ذلك سبجيد الركح -الفخر-موحدة، كمن تلك األغراض الشعرية صلد 

القبيلة، كىاتو األغراض ىي اليت تتيح للشاعر أف يعرب عن كجدانو كعواوفو بالطريقة اليت يرديها كلو على حساب 
 (ادلرجع السابق).األخالؽ كادلبادئ اليت تسيء إذل العالقات االجتماعية

  كيذىب زلمد ادلرزكقي إذل أف شعر الشعيب ظهر يف بلداف ادلغرب العرّب بعد استقرار بٍت ىالؿ كسليم يف 
ادل يًتؾ لنا التاريخ أم أثر لشعر منظـو باللغة الدارجة الشعر الشعيب قبل منتصف : إفريقيا كقد كرد يف تعليلو قولو

 (ادلرجع السابق).ق443القرف اخلامس اذلجرم إذل أم قبل الزحفة اذلاللية سنة

  كيضيف أيضا إف دخوؿ اذلالليُت إذل ادلغرب العرّب كما قاموا بو من حركب دينية كاف لو أثر كبَت على احلياة 
الثقافية كالفكرية يف ادلغرب العرّب كيشَت زلمد ادلرزكقي إذل جانب ذلك التأثَت كثرة أكلئك األعراب كتغلبهم على 

 (ادلرجع السابق).إفريقيا كانتشارىم يف مناكبها
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  كادلعلـو أف بٍت ىالؿ كانوا خليطا من القبائل العربية ذات اللهجات ادلختلفة، ككانوا ينظموف الشعر هبذه 
اللهجات، كمن ىنا كجد األفارقة يف الشعر اذلالليُت ما شجعهم على نظم الشعر الشعيب من جديد، كيرل زلمد 

ادلرزكقي إرجاع ظهور الشعر إذل استقرار بٍت ىالؿ يف ادلغرب العرّب، كمن غَت ادلنطقي أف يصنع اذلالليوف من 
أبناء ادلغرب العرّب شعراء دل تكن موىبة الشعر السكاف األصلية، ذلا ديكن القوؿ بأف تطور الظركؼ االجتماعية 

كالسياسية كما أدخلو اذلالليوف من ذلجات غَت معربة كاف من العوامل اليت ساعدت على عودة الشعر من 
 (ادلرجع السابق).جديد

  كلعل من أىم العوامل ادلساعدة على انتشار ىذا النوع من الفن أم الشعر الشعيب يف البلداف العربية ىو تأثَت 
األندلسيُت كال نذىب بعيدا عن ىدا الرأم الذم ال توجد أدلة قاوعة تؤكده، فنجد فن الزجل فهو من ابتكار 

أىل األندلس كقد اشًتط يف نظمو اللهجة العامية، كىو ما سهل على الشاعر الشعيب تقليده كالنظم على منوالو، 
كاالضطهاد بعد سقوط األندلس على عكس بنو ىالؿ الذين دخلوا البالد العربية من أجل تطبيق خطة سياسية 

 (ادلرجع السابق).للوصوؿ إذل ىدؼ معُت

  إف نشأة الشعر الشعيب اجلزائرم من الصعب الوصوؿ فيها إذل رأم قاوع، ألف الدراسات اليت تناكلتو موضوع 
 .األدب الشعيب يف اجلزائر تكاد تكوف معدكمة على حد قوؿ دارسيو

بالنسبة للجزائر ديكن القوؿ بأف الشعر غَت ادلعرب جاء مع الفتح اإلسالمي، :   كقد ذىب عبد اهلل الركييب يقوؿ
 (ادلرجع السابق).ق469مث انتشر بصورة قوية كاضحة بعد رليء اذلالليُت

  سبثل  الشعر الشعيب يف جنوب اجلزائر بصورة كبَتة أضف إذل ذلك احتفاظ الشعر الصحراكم خاصية استقرار 
بٍت ىالؿ يف أكؿ األمر بادلناوق اجلنوبية كما أف سكاف ىذه األخَتة دل خيتلطوا كثَتا بأىل ادلدينة اليت سادت 
عندىم احلضارة الرببرية، كلذلك نستطيع القوؿ بأف الشعر اجلنوّب مثل ركح الشعر البدكم، كالذم يهتم فيو 

الشاعر بالصورة الشعرية احلاملة للشهامة كالعزة، غَت أنو يوجد يف الشعر احلضرم لوف آخر تقل فيو الصورة الفنية 
 (ادلرجع السابق).كيتم فيو انتقاء األلفاظ اليت تليب حاجات رلتمع هتمو ادلتعة كيتالءـ كالغناء كالطرب

  يرجع تأثَت ىذه األشكاؿ التعبَتية يف الشعر اجلزائرم إذل وبيعة ادلؤثرات الثقافية من جهة كإذل تاريخ ىجرة 
 .أمناط الثقافة العربية إذل اجلزائر من جهة أخرل

  كلقد لعب الشعر الشعيب دكرا خطَتا يف رلاالت عدة منها التبليغ يف ظل ظركؼ انعدمت فيها كسائل التبليغ، 
مثال إيصاؿ أخبار الثورة إذل ادلواونُت كرغم الصعوبات اليت كانوا يواجهوهنا خالؿ بعث رسائلهم ككذلك استطاع 

الشاعر الشعيب تصوير فًتة االحتالؿ الفرنسي تصويرا صادقا، كمن بُت األدكار اليت قاـ هبا أيضا مواكبة تطور 
 . ادلقومة اجلزائرية كحفاظو على استمرار اللغة كالثقافة العربية يف اجلزائر
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 :تطور الشعر الشعبي الجزائري.2.1.2

 :(العصر الذىبي)الشعر الشعبي في العهد التركي.3.1.2

  يعد العهد الًتكي حبق أخصب عهد عرفتو القصيدة الشعرية الشعبية، فعدت ىذه األخَتة أحد أىم ادلأثورات 
الثقافية يف ىذا العهد، كعادة ما يوصف ىذا العهد بأنو عهد االضلطاط دلا يتميز بو من فقر يف اجملاؿ الثقايف، 

كلقد ظهر الشعر الشعيب كأحد أىم كسائل التعبَت التلقائي عن احلالة . ماعدا فيما خيص رلاؿ الثقافة الشعبية
أبو ).النفسية كاالجتماعية اليت كانت تعيشها سلتلف الطبقات االجتماعية، كميزة ىذا الشعر أنو كاف رائجا

 (311-312، ص1998القاسم سعد اهلل، 

  كأسن دليل على شيوع كركاج الشعر الشعيب يف ىذه الفًتة كثرة األمساء الشعرية اليت شكلت ادلشهد الشعرم 
 :كالثقايف لتلك الفًتة، كالذم ديثل النضج الثقايف للشاعر الشعيب، كنذكر من بُت أىم تلك األمساء

كىو أقدـ شاعر شعيب، من منطقة مستغازل، عرؼ بادلدائح الدينية يف  (ـ16القرف)  سيدم األخضر بن سللوؼ 
مدح الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كالذم يبدك من خالؿ أشعاره أنو كاف زاىدا كمتصوفا من خالؿ تعابَته من 

 :بُت قصائده

  دلقاـ الرسوؿ النيب ما صبت وريق***           يا رب العرش ىزشل ريح التشويق

  أنا مسكُت قل زادم  ***عشقي كزلبيت من شق ادلشرقُت

 (36-35، ص2019سوسن ابرادشة،  )

 :أضبد ادلنجاليت. 

  لقد أصلبت عائلة ادلنجاليت عدد معتربا من العلماء الذين اىتموا باألدب كعلموه يف اجلزائر نذكر من بينهم عمر 
، كمن  بن زلمد بن عبد الرضبن ادلنجاليت أبو حفص، كىو فقيو، كبَت أصورل، منطقي، شارؾ يف الكثَت من العلـو

 :أىل جباية كمن بُت القصائد للمنجاليت نذكر منها 

  قف رل بتلك الديار  كاقر السالـ***بالو حادم القطار

 كاذكر صبابة كجدم  كيف يالـ***سلم على عرب صلد

 (118-116، ص2017/2018خالدم رحبة، ).بلغ سالما كثَتا   عشية  كبكورا  من مستهاـ
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 :الشعر الشعبي إبان الفترة اًلستعمارية.4.1.2

  ال خيتلف العهد الفرنسي عن العهد الًتكي، من حيث االىتماـ بالشعر الشعيب كنظم القصائد يف شىت 
كىذا راجع إلتصاؿ الفًتتُت تارخييا، كتسجيل ظهور . األغراض كادلوضوعات اليت عرفت يف العهد الًتكي

. موضوعات أخرل مستجدة، أك انبعاث كتوىج بعض األغراض اليت يتفاعل هبا الشاعر مع أحداث ىذا العصر
كىذا كلو دفع الشعراء . إذ يعد ىذا العهد، عهد الظلم كالطغياف، كعهد االقطاع كاالستبداد كالقلق كاالضطراب

مواصلة نضاذلم بالكلمة، من خالؿ تصوير مالمح فًتة االحتالؿ الفرنسي بطريقة توضح جوانب احلياة السياسية 
. كاالقتصادية كحىت كاالجتماعية اليت تعرضت إذل زلاكالت استعمارية مقصودة إذل زلاكالت استعمارية مقصودة
تستهدؼ ومس معادل الثقافة احمللية كإحالؿ ثقافة أجنبية زللها بغية عزؿ الشعب اجلزائرم عن تراثو الثقايف 

 (15-14، ص2014/2015أمساء سباعي، عائشة بن عثماف، ).العرّب

 :كمن بُت أىم الشعراء الذين برزكا يف ىذه الفًتة نذكر منهم

كاف الكثَت من شعرىم كونيا عاما كبعضو ثوريا سلصصا - من أعراش سلتلفة-كيف ىذا أذكر أربعة شعراء رلاىدين   
بومساحة البشَت، كعزيزم أضبد، كعيسات سليماف، كضبيدم : كىؤالء ىم. لتخليد معارؾ تارخيية كقعت يف ادلنطقة

 (2015 مارس12-11بومدين جيالرل،.(بونوة
من عرش أكالد زياد، بلدية  (ـ1981/ ـ1919)فاألكؿ، الشاعر اجملاىد بومساحة البشَت ادلدعو الشيخ البشَت   

مناضل كوٍت كسجُت االحتالؿ قبل الثورة مث رلاىد أثناء الثورة، حكم عليو باإلعداـ غيابيا . الرقاصة، كالية البيض
كىو ضمن صفوؼ جيش التحرير الووٍت، شاعر فحل من كبار شعراء ادللحوف، خلد بعض أحداث ثورة نوفمرب يف 

لو ديواف ضخم متعدد األغراض، ... كغَتىا" ثورة اكساؿ"ك" يا الكوست"ك" يا شعب الدزاير"قصائد متعددة منها 
 (ادلرجع السابق).دل جيمع شعره كامال بعد، كدل ينشر رمسيا فيما أعلم. معظمو على ألسنة الركاة كادلداحُت

ـ، من عرش بٍت ىالؿ، بلدية 1938كالثاشل، الشاعر اجملاىد عزيزم أضبد بن الناصر ادلدعو الشيخ احلسٍت ادلولود يف 
عُت سيدم علي، كالية األغواط، يقطن يف مدينة آفلو، ىو من اجملاىدين يف صوؼ الثورة، شاعر فحل من كبار 

" عيد االستقالؿ"ك" جبل العمور"ك" أـ الشهيد"شعراء ادللحوف، أبدع قصائد كثَتة سللدة لبعض ذبليات الثورة منها 
، لكنو دل ينشر رمسيا فيما (ىو يف حوزيت) قصيدة يف أغراض متعددة 50لو ديواف كبَت رلموع حيتوم على ... كغَتىا
 (ادلرجع السابق).أعلم

ـ، من عرش أكالد سيد الناصر، 1930كالثالث، الشاعر اجملاىد عيسات سليماف ادلدعو بلعسكرم، ادلولود يف   
ىو مناضل كوٍت قبل الثورة مث رلاىد يف صفوؼ الثورة . بلدية احلاج ادلشرم، كالية األغواط، يقطن دبدينة آفلو

معركة "التحريرية، شاعر فحل من كبار شعراء ادللحوف، خلد مآثر الثورة التحريرية يف عشرات القصائد من أشهرىا 
لو ديواف ضخم جدا من مئات القصائد ذات األغراض ادلختلفة، كىذا الديواف رلموع مرقوف كىو ... كغَتىا" الڤعدة

كذلك لكوف الشاعر بلعسكرم يف شيخوخة متأخرة )يف حوزة الشاعر هتامي عبد القادر الناصرم القاون دبدينة آفلو 
 (ادلرجع السابق).كدل ينشر ىذا الديواف رمسيا بعد فيما أعلم (كحالة مرضية متقدمة
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ادلرجع )"معركة زلجوبة":الذم سنذكر قصيدتو يف ىذا اجملاؿ. كالرابع، الشاعر اجملاىد ضبيدم بونوة ادلدعو عبد الباسط
 (السابق

 مَمعْعرَمكَمةْع زلَمْعُجوبَموْع 

ْـع        الَم ػػػعْع ***انْعڤػػُوؿْع اعْعلَمى زلَمْعُجوبَموْع كَمتػَمتْعسَماىَملْع لَمكْع   اللِّلي حيْعَمبْع الزِّليػػػنْع مَمنْع حَمقَّقوْع يَمطْعمَم

ػػرَمهْع مَمػػػا يَمتػْعػػػػالْـع  بَّقػػػكْع الّشبَمػػابْع ُعمْع بَمػػػػػاؿْع اوْعلػَمػػعْع  ***حَم يػػػنْع لَملْعجْع لفْع بِباليَممِب  كَماحْع

ْـع  ْـع ايػْعفَمػيَّقػػػعْع ***مَمػػػاتُوا اعْعلِبيكَم ابْعطَماؿْع يَما مِبَتَمةْع االَمرْعيَمػػا ا مَمػػػنْع دَمفْعنػُػػوهْع كَمالػػػػػدَّق ذَم  كْع

ْـع  ا َموْعضَمػعْع     ***سػَمػػوَّقؿْع اجلِبنِبػػرَماؿْع كَماجلَميْعػػػشَم اذلْعَمػػػػدَّق
ُمْع مَمػػػا صَمارْع يفِب ىَمذا ادل   سَموَّقذلْع

ْـع       ا نَما سَميَّقارَماتْع منَمْعُشوا عَملَمى لَمڤدَم َمڤػْعطَمعْع ***مَمػػػػػا عَمنْعدْع
رِبيػرْع حَمطْع يفِب ىَمذا ادل  جَميْعشَم التَّقحْع

 .الشعر الشعبي الجزائري وأنواعو.2.2

 أنواع الشعر الشعبي الجزائري.1.2.2

  جيمع أغلب الباحثُت يف الشعر الشعيب اجلزائرم على كجود نوعُت شعريُت رئيسيُت مها الشعر البدكم كىو من 
كلكل منها . كىو فرع من ادلوشحات كاألزجاؿ األندلسية (شعر ادلدينة)فركع الشعر اذلالرل، كالشعر احلضرم 

 .خصائص كشليزات فنية، ىي معيار ادلفارقة بينهما، باإلضافة إذل أف لكل منهما أنواع فرعية ترتبط بو

 :مميزات وخصائص النوعين

  يتميز الشعر البدكم دبحافظتو على تقاليد القصيدة العربية الفصيحة، فهذا الشعر دل خيرج عن األغراض 
كادلوضوعات اليت عاجلها الشعر العرّب القدصل، كهجاء القبائل بعضها لبعض، كفخر الشاعر بقبيلتو، أك ادلدح 

 .كالغزؿ كغَتىا من األغراض ادلعركفة يف تاريخ الشعر العرّب القدصل، فكاف أف غلب عليو شعر ادلناسبات

  أما لغة الشعر البدكم فتبدكا أكثر قوة كعنا من لغة الشعر احلضرم كألفاظو قريبة من الفصحى ادلتصلة بلغة 
القرآف الكرصل، ذلذا كثَتا ما جلأ الشاعر الشعيب إذل التضمُت كاالقتباس من القرآف الكرصل كاألحاديث النبوية 

 ...الشريفة يف قصائده خاصة ما كاف يتالءـ مع أغراضو كالرثاء كادلديح

  أما من الناحية الفنية فالشعر احلضرم يبدكا أكثر ربررا يف البناء ادلوسيقي من الشعر البدكم الذم بقي زلافظا 
على منط القصيدة اذلاللية يف موضوعاهتا كأساليبها كبالغتها، بينما صلد شعراء احلضريُت يتفننوف بالقافية كاألكزاف 

كما أف مضامينو مستمدة من بيئة حضرية كغزذلم يتسم بالرقة ك . تفننا ال يقف عند حد مهما كاف ادلوضوع
 .اللطافة كالتضرع كاحلنُت بيد أهنم يشًتكوف مع البدكيُت يف اىتمامهم باجلانب احلسي يف غزذلم كنسيبهم
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 :(المدينة)األنواع الفرعية للشعر الحضري .1.2.2

 :الحوزي.1.1.2.2

يقوؿ فيو .   األصل يف تسمية ىذا النوع من الشعر باحلوزم ىي احلوز أم ما ربوز عليو ادلدينة أك ما حبوزة ادلدينة
زلمد ).<ىو الشعر ادلنظـو باللغة العامية، حسب أكزاف خاصة، زبالف أكزاف ادلوشح الزجل>: زلمد مرابط

 (09، ص1982مرابط، 

نوعا من أنواع ادلوسيقى اخلفيفة ظهر ادلغرب األكسط إذل جانب ادلوسيقى األصلية الواردة "أنو :   كيعرؼ أيضا
من االندلس ككافق العامة كمسي لذلك باحلوزم ألف احلوز ىو ضاحية ادلدينة ككاف يف الغالب مكانا لسكن العامة 

كمن الباحثُت من يوضح الركيزة الشعرية لنمط احلوزم دبا أهنا تسبق يف كل األحواؿ األداء ادلوسيقي ". من الناس
احلوزم من النمط الشعرم ادلوسيقي احمليط بادلوسيقى " على غرار بن علي احلصار الذم يذىب إذل أف 

(  541، ص2020سنوسي بريكسي زينب،  )". األندلوسية

 .كمن أشهر شعراء احلوزم الشاعر التلمساشل زلمد بن مسايب 

 :الحوفي.2.1.2.2

غنائي نسوم، يغٌّت يف احلدائق كادلتنزىات، كخالؿ زيارة أضرحة األكلياء أياـ الرّبيع كالصيف، >  ىو نوع شعرم
خوؿ عاوفة احلب، كىي تعرّب بكيفية >، يدكر موضوعها <كىو رلهوؿ ادلؤلف لكنو بال شك من تلمساف

عفوية صادقة عن األحاسيس العميقة اليت زبتلج يف أفئدة العاشقُت شلّا يضفي عليها حلة من الرقة كاجلماؿ، 
تنشده النسوة يف احلفالت السعيدة كيف اجملالس النسوية البحتة ما تأديو النسوة أثناء < ...يعطيها وابعا خاصا

الرّباعيات تًتكب يف الغالب >شلارسة بعض األلعاب دبعية أوفاذلن، يعتمد يف تشكلو على النمط الرباعي أم أف 
كيتحقق الصعيد التعبَتم للحويف انطالقا من عدد ادلقطوعات الدنيا . <من أربعة أشطار، لذلك مسيت رباعيات

اليت تنظم فيما بينها كيضمن تركيبها كظيفة اخلطاب الشعرم ك سَتكرة تشكيل توالد ادلعٌت ككمثاؿ تشكيل توالد 
 (18، ص2014/2015أمساء سباعي عائشة عثماشل،).ادلعٌت

 :البوقالة .3.1.2.2

كاليت ترتبط ارتباوا  (ليبيا، اجلزائر، تونس)جزء من تاريخ الشعوب كخاصة يف مشاؿ افريقيا>  نوع شبيو باحلويف ك
تردد يف السهرات الرمضانية خاصة، كيف جلسات النسوة، مسيت هبذا < مباشرا بعدة جوانب من ناحية الزماف

 (ادلرجع السابق).االسم نسبة إذل اإلناء الفخارم الذم يستخدـ يف ىذه اللعبة
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 :األنواع الفرعية للشعر البدوي. 2.2.2

 :القول.1.2.2.2

  ىو قصيدة يسرد بإقاع سريع كشديد التكثيف، خيتلف عن األغنية احلقيقية، يتناكؿ جل ادلواضيع باستثناء 
ادلرجع السابق، ).اذلجاء كادلدح، كيغٌت يف التجمعات كاألسواؽ كاحلضرات، يؤديو شخص زلًتؼ يدعى القواؿ

 (19ص

 : القطاعة. 2..2.2.2

موضوعها .   ىي أغنية الطريق، ترذبل دائما، حيب العرب ترديدىا يف السفر للتسلي من ووؿ مسافات الطريق
ادلرجع ).ذاتو قصة سفر، يتم خالذلا تعداد أمساء سلتلف اجملاؿ اليت ديركف هبا يف االنتقاؿ من مكاف إذل آخر

 (19السابق، ص

كىو نوع غنائي ذم نغم بطيء، يتناكؿ موضوع ادلرأة لعرب فيو الشاعر عن أحزاف قلبو جرّاء : الز وية.3.2.2.2
ادلرجع السابق، ).الفراؽ كينتهي بوصف زلبوبتو من ناحية الشكل دكف اإلوالة فيها لتجنب اخلركج عن ادلوضوع

 (20ص

 .أ راض الشعر الشعبي وأىم خصائصو.3.2

 :أ راض الشعر الشعبي.1.3.2

  نظم الشعراء اجلزائريوف العديد من األشعار يف سلتلف األغراض الشعرية، حيث يتضح أف ىذا الشعر خاض 
كمن ىذا ادلنطلق ديكن لنا القوؿ . كادلعارؾ اليت خاضها اجلزائريوف ضد األجانب: عددا من ادلواضيع كاألغراض

أف أغراض الشعر الشعيب اجلزائرم، تشكل امتدادا كتقليدا لؤلغراض اليت تناكذلا الشعر العرّب، كادلتمثلة يف ادلدح، 
 .إخل...الرثاء، اذلجاء، احلماسة كالغزؿ

 :المدح.1.1.3.2

  يعرؼ ادلدح بأنو نقيض اذلجاء، حيث أف الشاعر يقصد فيها شخصا بعينو فيذكر زلاسنو، كيعدد مآثره، حيث 
يكوف ادلمدكح يف ادلديح من األحياء، كيكوف ادلمدكح يف الرثاء من األموات، كفيو يعدد الشاعر زلاسن كمآثر 

ادليت اليت كانت لو يف حياتو، كيكوف ادلمدكح يف الفخر كىو الشاعر ذاتو أك أىلو كعشَتتو، أم انتماؤه، كيشًتط 
أف يكوف اخلطاب فيو بصيغة ادلتكلم، كيكوف ادلخاوب يف موضوع الشكر صاحب فضل على الشاعر الذم 

أنيسة بن جاب ).يستطيع الشاعر أداء حقو إال بأبيات من الشعر يعرب لو فيها عن اعًتافو جبميلو كإحسانو
 (223، ص2012اهلل،
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 :الرثاء.2.1.3.2

  عرؼ الشعراء العرب الرثاء منذ عصر ما قبل اإلسالـ كإذل يومنا ىذا، ككاف من أغراضو الرئيسية كقلما ذبد 
شاعرا دل ينظم فيو، ألنو صورة صادقة لعمق العالقات االجتماعية كمرآة تنعكس عليها العاوفة ادلشبوبة ذباه 

يقاؿ رثى ادليت رثيان كرثاء كرثاية كرثاة كمرثية دبعٌت بكاه بعد موتو  (رثى)كالرثاء يف اللغة مشتق من الفعل . ادلرثي 
 .النّواحة: كعدد زلاسنو، كرثى لو دبعنىرضبو كرؽ لو، كالرثاية

ىو تأبُت ادليت كذكر زلاسنو كفضائلو أخالقو كتصوير ما يًتؾ فقده من اثر يف القلوب :   كالرثاء يف االصطالح
 (59، ص2012اسعد زلمد علي النجار، رائدة مهدم جابر، ).من أسى كحسرة كفزع

 :الغزل.3.1.3.2

ىو الشعر الذم يتحدث عن احلب، سلاوبا احلبيبة حينا، كمتحدثا عنها حينا آخر، كاصفا ذلا حينا، >:  الغزؿ
، كىو معركؼ يف الشعر <ككاصفا لديارىا ككل ما يتصل هبا حينا آخر، شارحا اذلول حينا، كفعل اذلول بو حينا آخر

العذرم كادلاجن، كمؤدل غرضو األساس ىو الوصف، فقد يكوف كصفا حسّيا يطاؿ أكصاؼ الرأة : العرّب بنوعيو
اجلسدية، كقد يكوف كصفا لؤلحاسيس كالعواوف اليت تتمّلك الشاعر أك موصوفتو، كاليتم إال من خالؿ تلك 

 (216، ص2012أنيسة بن جاب اهلل، ). التشبيهات كالنعوت اليت يتفنن الشاعر كجيتهد يف ربسينها كذبويدىا

 :الزىد.4.1.3.2

>   كىو غرض ظهر موضوعا بارزا من موضوعات الشعر العرّب مع رليء اإلسالـ، يقوؿ عنو عبد ادلنعم خفاجي أنو
فن جديد نشأ يف الشعر العباسي بتأثَت كثرة الًتؼ كالدعوة إذل الرجوع إذل البساوة كتغليب النظر إذل جانب الفقراء 

كيرتبط الزىد بتقدـ . <كنقد اجملتمع على أف يف شعر الزىد جانبا من كانب الدين يوجب البساوة ؼ كل شيء
الشاعر يف العمر، حيث يدفع اإلحساس بدنو األجل كاقًتاب حساب اإلنساف الذم أسرؼ يف اذلو كاجملوف إذل 

كما اعتاد ويلة -التفكَت يف ادلوت كما اّدخر لو، كلذلك يرؽ قلبو كيتوجو إذل ربّو كاجيا عفوه كإكرامو، كيعرّب الشاعر
بذلك الشعر الناضج دبشاعر الندـ كاحلسرة على ما فرط يف جنب اهلل كما ضاع من عمره، كلـو نفسو اليت - حياتو

 (209ادلرجع السابق، ص).كانت تأمره بالسوء، كيسأؿ اهلل عّز كجل العفو كالغفراف

 الهجاء.5.1.3.2

  كىو من أكثر األغراض الشعرية العربية شيوعا يف شعر شعرائها، بل عّد اذلجاء أكؿ األغراض الشعرية ظهورا، ذلك 
أف العرب يف أكؿ عهدىا بالشعر استدعتو للّذّب عن أعراضها، كابتكرتو لدفع ادلظادل عنها، من خالؿ ىجوا األعداء، 

ىجاء قبليا، كىو األشهر كاألكثر ، كىجاء شخصيا يف األقل مث تنوع اذلجاء : ككاف اذلجاء عند اجلاىليُت نوعُت
 (210ادلرجع السابق، ص). كعرؼ منو األخالقي كالديٍت كالسياسي
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 : خصائص الشعر الشعبي الجزائري.2.3.2

فالقصيدة الشعبية اجلزائرية .   إف للشعر الشعيب اجلزائرم خصائص فنية كأخرل لغوية سبيزه كما للشعر العرّب الفصيح
 .(التوقيع كالتأريخ(:تنفرد خبصائص فنية دكف سواىا كىي

 تأريخ القصائد.1.2.3.2

أف ينظم "ىي إحدل اخلصائص الشكلية اليت اعتمد عليها الشعراء القدامى كاحملدثُت يف تأرخيهم لقصائدىم، كىو   
الشاعر يف آخر أبياتو كلمات، إذا حسبت حركفها حبساب اجلمل، اجتمعت منها سنوات التاريخ ادلقصود من كالدة، 

جبور عبد النور، ). ..."أك زكاج، أك كفاة، أك سفر، أك بناء مسجد، أك تعيُت يف كظيفة، أك عزؿ، أك انتصار اخل
 (57-56، ص1984

كيسمونو التاريخ احلريف " كيرل مصطفى صادؽ الرافعي أّف ىذه اخلاصية قد عرفت عند شعراء العرب اجلاىليُت،  
أيضنا ألّف ادلرجع فيو إذل حساب األحرؼ األجبدية، كال يعرؼ بالتعيُت أّكؿ من استعملو يف الشعر، كقد ذكر بعضهم 

( 339مصطفى صادؽ الرافعي، دت، ص)".أنّو كاف مستعمالن يف اجلاىلية األكذل عند شعرائها

التاريخ اذلجرم أساسنا لنظمهم، كما اعتمدا الشعراء النصارل " كاعتمد شعراء ادللحوف يف التاريخ الشعرم على  
  (57مرجع سابق، ص)".التاريخ ادليالدم ذلذا الغرض

 كتنقسم ىذه اخلاصية الشكلية إذل قسمُت، أحدمها التاريخ ادلباشر كىو الطريقة السهلة ال جيد فيها الباحث صوبة يف 
من أجل فك الرموز كاحلركؼ ادلعتمدة : اجلدكؿ ادلغرّب" معرفة التاريخ أما الغَت الذم حيمل رموز كحركؼ نأخذ مثاؿ 

 :من ورؼ الشاعر يف قصيدتو

 (28-27أمساء سباعي كآخركف مرجع سابق، ص):اجلدكؿ ادلغرّب

 م ط ح ز ك ق د ج ب أ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ر ؽ ض ؼ ع ص ف ـ ؿ ؾ
20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 
   ش غ ظ ذ خ ث ت س

300 400 500 600 700 800 900 1000   
 :من خالؿ اجلدكؿ ديكن إزالة الغموض ، كىذه بعض األمثلة
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 :يقوؿ فيها (نَتاف شاعلة يف الكناشل)قصيدة بن تركي 

 تاريخ ذا القصيدة حركفو راشل صليب   فاعدد الشُت كالفار كاجليم حساب

 : فإذا حسبنا عدد احلركؼ ادلذكورة يف البيت بعد ذكر كلمة تاريخ حسب اجلدكؿ نتحصل على النتيجة التالية

 .1083= اجملموع3+80+1000=ج+ؼ+  ش3=، ج80=، ؼ1000=ش

 (28ادلرجع السابق، ص).ق1083: ىذا يعٍت أف التاريخ الذم نظم فيو الشاعر ىذه القصيدة ىو

 :التوقيع.2.2.3.2

  ديثل توقيع القصائد مسة بارزة لدل شعراء ادللحوف، كيقصد بو ذكر الشاعر امسو أك كنيتو أك نسبو يف القصيدة زلافظا 
 :بذلك على نسبة قصائده لنفسو كسللدا المسو، كمثاؿ ذلك

 (25ادلرجع السابق، ).للشاعر خلضر بن خلوؼ يقوؿ فيها (مفتاح اخلَت ال ينفذ) مثل قصيدة :توقيع بذكر اإلسم 

 خايف اال يتمرمد   كصليد فوؽ سبرميد

 من صاب األخضر يتغمد   يف ثوب رضبة موجودة

 ياسيد األمة زلمد  صلى الو عليك لبدا

 (26ادلرجع السابق، ص).(يا ادلداشل)مثاؿ قوؿ الشاعر زلمد بلخَت يف قصيدتو : توقيع بذكر اللقب

 ياحبيب اهلل ادلختار  كلد بلخَت بغى التحرار

 :البن السايح اخلثَت إذ يقوؿ (يامرسورل)مثاؿ يف قصيدة : توقيع بذكر االسم كاللقب معا

 .ابن السايح شاعر الصحراكّمل  كاخلثَت اللي جيي باش يناديو

 (26ادلرجع السابق، ص)
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 :اًلقتباس .3.2.3.2

  كىو تضمُت الشعر أك النثر شيء من القرآف الكرصل كاحلديث النبوم الشريف من غَت داللة على أنو منهما، مع 
 (28ادلرجع السابق، ص).جواز التغَت القليل يف األثر ادلقتبس

 :التكرار.4.2.3.2

  كيقصد بو تكرار ادلعٌت الواحد يف القصيدة الواحدة أحيانا، أك يف قصائد سلتلفة حُت آخر، كقد ذبلى ىذا بوضوح 
يف األغراض الدينية كالدعاء كالتوسل كادلدح النبوم، كىو تكرار قصد بو أصحابو إذل توكيد ادلعاشل كإعطائها صفة 

احلتمية كالوجود، كقد يقصد بو خلق اإليثار كاحلماس يف نفوس اجلمهور حىت يستحوذ على مشاعره كحيرز إعجابو، 
 (29ادلرجع السابق، ص).كىي وريقة تقرىا أصوؿ اخلطابة العربية
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:تمهيد  
بالفطرة..عرف يف حياتو التنقل من مكان إىل آخر بدافع ما .ومن بُت تلك الدوافع الرحلة  اجتماعياإلنسان كائن    

حبها من  مشاىدات ومالحظات  أثناء التنقل  وقد ساىم اإلنسان ادلثقف الواعي اإىل احلج أو لالكتشاف وما يص
فنتج عن ذلك أدب  الرحلة ..ومن بُت تلك الشخصيات  الشيخ بن هبا مروا اليت  شعوبالبتسجيل عادات وتقاليد 

 يوسف..

ىو بن يوسف  بن زلمد بن أمحد من فرقة أوالد خبليفة صويف يتبع الطريق الرمحانية ولد   :الشاعرالتعريف ب
( درس القرآن بزاوية بن خليفة بسيدي خالد .ملم  مطلع على علوم األولُت..زلب 1822بسيدي خالد سنة )

رك على زلّياه آثارا للًتحال ..تزوج عدة مرات ومل ؼللف إال ابنا واحدا .. كان موصوفا باجلمال لكن اجلدري ت
سبب لو فقدان إحدى عينيو. وشوىت  مجالو   

ىذا الركبة –أصيب دبرض آخر أصابو يف إحدى ركبتيو أقعدتو أكثر من عام وشهرين  .ذكر ذلك يف قصيدتو   
-مابيك  

ا.كان شاعرنا شغوفا باأللعاب الّشعبية مثل اخلربقة والّدامة والّدمينو ولقد كان يقضي معظم أوقاتو هب    

..احتفظ بو أىلو دون غَتىم إال .كبَتاشعريا  م(، ، ترك رصيدا 1902( سنة. حوايل سنة )80تويف عن عمر يناىز ) 
)بريش زلمد عبد ادلنعم، الذين احًتفوا مدح الرسول عليو الصالة والسالم .. -القصادة–ما ىو متداول عند 

(61، ص2013  

يا ناس رلمولُت. قصيدة اللهم  اخَتة حاذق الطيار. ياذا الركبة. اليل مهاره قصيدة صلو  -قصيدة التصلية مؤلفاته:
زلور حبثنا  وقد مت ىي لواحد. قصيدة النيب خالد. باحلمد بديت. أياو ياخالن اليت ا صلي وسلم. قصيدة اهلل يا

مع عدة مهتمُت بالًتاث من بينهم الشاعر لعمارة التأكد بأن القصيدة ىي البن يوسف وىذا بعد البحث وادلقابلة 
شاعر لاحلاج ادلنقب و احلافظ للعديد من قصائد زلمد بن قيطون وبن عزوز وبن يوسف حيث مت نسب القصيدة ل

الشاعر نفسو ذكر امسو وتاريخ كتابتو للقصيدة يف األبيات األخَت من القصيدة  وىذه  قصيدوشلا ال يدع شكا يف 
 حيث يقول الشاعر: معظم شعراء الشعر ادللحوناخلاصية  ميزة ؽلتاز هبا 

 ةــــــــمَ أْلُ اَ  دْ ــــيِ سَ  نْ عَ  فْ وْ ــــلُ أُ  ***ةِ مَ وْ ــــــــــــظُ نْ مَ لْ اَ  يْ ذِ ىَ  تْ ـــيْ سبََ      

 نْ اْ زَ وْ لَ  يْ ذِ  مْ ــــــــــظِ اْ نَ لِ ***ةـــــــــــــمحْ رَ لْ اَ بِ  يْ عِ دْ اْ وَ  يفْ رْ شَ اْ ــــــــيَ 

 نْ اْ وَ ــــــــخلِْ  يفْ  رْ كِ اْ ذَ يْ وِ  ***ةمَ وْ مُ لم خوتوف فُ ــسُ وْ يُـ  نْ بِ  
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وذاكرا تاريخ   –بن يوسف خوتو ملمومة –لكي ال ينتحل أحد قصيدتو وضع بصمتو يف األبيات األخَتة ذاكرا امسو   
شُت وراء -يا..شرف..ي-ها من أرقام ذكر الشاعرلكتابتو بالطريقة ادلغاربية اليت ترمز لكل حرف من األجبدية دبا يقاب

 ه1280..وبذلك تكون كتابة القصيدة عام 80ر= 200ف= 1000وفاء ..ش=

جلمع الًتاث ادلادي  مت العثور على سلطوط مكتوب عند بوبكر سعودي فهو مهتم جبمع الًتاث أي ىاوي  
والالمادي فقد مت كتابتها ما قبل سبعينات القرن ادلاضي  ، التاريخ غَت زلدد ىذا راجع لوجود ادلخطوط غَت مكتمل 

ي للشعر ومهتمُت بو أمثال لعمارة احلاج فهو ادلهتم  الرئيسي الذ وقد اكتملت القصيدة من عدة أشخاص حافظُت
 شرح لنا بعض الكلمات الصعبة.

سيدي خالد منطقة عبور وملتقى احلجيج القادمون من موريتانيا و غرب إفريقيا ،ومجيع األركاب ومن بينهما  الركب   
والركب الفاسي ليلتقوا ليلة السادس والعشرين من رمضان بركب خالد بن سنان ، يلتقي اجلميع قرب  السجلماسي

يأتيو التجار من كل مكان . يقتٍت احلجيج ما يلزمهم وما  ..فيقام سوق كبَتضريح النيب خالد بن سنان العبسي
فقد ظلت أمسية السادس  .ظهرالصالة مث يصلي اجلميع  .ػلتاجونو يف رحلتهم الشاقة عرب تلك الفيايف والصحاري

فر والعشرين مناسبة لتنظيم ركاب احلج، ففيها يتم االتفاق بُت احلجاج، ومنظمي تلك األركاب وىم دبثابة وكالء الس
البقاع ادلقدسة بكل ما يتطلبو ضيوف الرمحن من رعاية إىل يف عصرنا، ويتكفل ىؤالء ادلنظمون باحلجاج ذىابا وإيابا 

األعالم رمز الركب اليت سبيزه عن األركاب  معو وػلمل الركب(  660-661،ص2018وعناية.)سليم درنوين، 
خط سَت زلدد دبعامل الطريق مثل الصخور الكبَتة واحلجارة األخرى وػلمل معو الطبول للمناداة على ادلسافرين ويتبع 

ويسلك الطريق اذلشة مثل األودية الصحراوية اجلافة والدروب السهلة ويتوقف الركب عند زلطات ىي مدن أو قرى. 
 أطول ىذه الدروب ىو الدرب ادلغريبفقد كان درب احلج للبقاع ادلقدسة الدرب العراقي والدرب الشامي وادلصري و 

كلم وعند وصولو مصر يتحد مع الدرب ادلصري ويتفرع إىل فرعُت صحراوي عرب صحراء   8000يصل طولو إىل 
  سيناء وزراعي دبحاذاة هنر النيل.

 

 

 

 

                                                           
 ملكة ادلغربية.  السلجماين: ىو الركب السلجماين القادم من مدينة ِسِجْلماَسُة وىي مدينة تارؼلية تقع حاليا يف مدينة تافياللت يف اجلنوب الشرقي للم 
  فتختلف اآلراء يف ذلك.ضريح النيب خالد بن سنان العبسي: يرى سكان بلدة سيدي خالد من ينظر إليو أنو نيب والبعض األخر من ينظر إليو ويل صاحل  
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 :سة القصيدةادر 

شلارسات  -3نقطة االنطالق من سيدي خالد   -2ادلناداة  -1فقد قمنا بتقسيم القصيدة إىل مخسة أجزاء وىي:  
 تأريخ القصيدة. -5العودة إىل سيدي خالد  نقطة -4احلج 

 وتنتهي عند زَاْيِــــــْد يف َاخْلُْســـــــرَْاْن{***اْو يَـــــــــاِخـــــــــاَلنْ ــــــوتبدأ من }أَيَ  .المناداة:1.1

 يذكر الشاعر:

 نْ اَلْ ــــــــــــــــا خِ ـــــــــــيَ  اوْ ــــــــــــيَ أَ *** 2نْ اَلْ ـــــــــــخِ  اــــــــــــيَ  1اوْ ــــــــــــــيَ أَ 

 نْ نَـــــــادْ ــــى العَ لَ و عَ ـــــــلُ صَ  *** ةــــــــــبَ يْ وطَ ي بُ دِ اْ ذلَْ و اَ ورُ زُ ــــــــنْ أ

 ةــــــــبَ يْ طَ وْ بُـ  يْ دِ اْ ذلَْ اَ  رْ وْ زُ ــــــنْ وَ  *** ةـَـــــــبعْ كَ لْ لِ  ـــــــواشُ ظلِْ  اوْ ــــــــــيَ أَ 

 4انْ ـــــــــــــــــــــي  د  لْ اَ بِ  نْ ـــــــــــــــــعِ تَ سْ إِ  *** 3ةــــــــــــــــــبَ دْ آَ  ـــــــــــــــــــواتُ لْ ا قُـ ذَ إِ 

ــــةابــا خـــيَ نْـ دُ لْ اَ 5عْ ـــــب  تَـ  نْ مَ   ناْ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسْ خلُْ اَ  يفْ 6دْ ــــــــــــيِ اْ زَ  ***  

وىي الدعوة إىل احلج والبقاع ادلقدسة حيث يدعو األحباب واألصدقاء واإلخوان إىل زيارة الرسول والذىاب إىل    
زيارة الكعبة فهي مكان لو قداسة عند ادلسلمُت وتعترب  إىلالبقاع ادلقدسة وذلك ألداء مناسك احلج وأيضا يدعوا 

الرحلة وىي ادلشي أي وسيلة التنقل فقدؽلا كانت األركاب  مكة بيت اهلل احلرام وزيارة طيبة مدينتو حيث يصف طريق
تسافر مشيا عن األقدام وىذا يتطلب جهدا وصربا دلشقة الطريق ويدعوا الشاعر بالتكلم بآداب واالستعانة باهلل تعاىل 

الدنيا  يف قضاء مناسك حجو والوصول خبَت فقد نبو الشاعر أنو سيزيد يف ادلعاصي حيث يرى أن ىناك طريقُت طريق
 لذي يقوده إىل اجلنة. فمآلو اخلسارة يف الدنيا واآلخرة ومن اتبع طريق اآلخرة فيجد آخرتو وعملو الصاحل ا

 

 

                                                           
 او: تعالواي  أَ  1
 : أصدقاءنْ اَلْ خِ  2
 ة: كالم األدببَ دْ آَ   3
 : ادلقصود ىو اهلل انْ يَ د  لْ اَ بِ  4
 اتبع: عْ بَ تَـ  5
 : زاددْ يِ اْ زَ   6
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 :من سيدي خالد االنطالق.نقطة 1.1

 ِجــــــــْي ِعْريَــــــــــــــــــْاْن{وتنتهي عند َوْاَجــــــــَرْد ***ڨــــة}أَيَـــــــــــْاو نـَْعطُـــــــــْوا ِتْشرَا يبدأ ادلقطع الثاين من  

 يذكر الشاعر:  

ڨـــــةارَ شْ تِ  ـــــــواطُ عْ نَـ  اوْ ـــــَــــ يأَ 
ڨةــــتــافَ رِ  دْ ـــــــــلِ اْ ــخَ  يْ دِ ــــــيْ سِ  نْ مِ ***1

2 

كأهنا جغرافية لقد ذكر الشاعر الوجهة يف اذباه الشرق  لذىاب إىل مكة  واصفا  الطريق اليت ستوصلو إىل مكة    
كالركب   شعرية ترسم ادلعامل واحملطات .. بدأت الرحلة من سيدي خالد وىي االنطالقة وذلك بعد ذبمع عدة األركاب

الذاىبُت إىل البقاع ادلقدسة فيلتحم معهم ركب خالد بن سنان  وذلك بعد  السجلماسي والركب الفاسي ادلغربيُت 
  من سيدي خالد   مجاعات  مث ينطلقون ل الطواف والسعي ورمي اجلمرات احلج مث فيها مناسك  تعلمدورة تدريبية 

 سيدي خالد منطلقاها عدة مناطق:ول زلطة ىي اجلزائر اليت تندرج فيوسوف نذكر ادلراكز واحملطات فنبدأ بأ

 يذكر الشاعر: 

 5انْ وَ ـــــــيْ دِ  يفْ  4اــــــــنَ احْ وَ ***ةڨــــــــــــلوْ طَ  ةْ دَ ـــــــــلْ بَـ  3مُ ىْ دَ ــــنْ أَ 

 9ناْ دَ ـــــــــيْ وِ لْ اَ  قْ ــــــــْــــ يرِ زْ وَ ***8ةڨاوَ شَ  7ةيبـــَــــ زرِ لْ اَ  6تْ اْ ـــــــــــبَ مْ أَ 

 11ةثَ يْ ثِ حَ  مْ ـــــــكُ تْ رِ ـــــــــيْ سِ  يفْ ***ةُ ــــــــثَ اْ ــــمَ رْ مِ  10اوْ ــــــــــــــش  عَ نْـ ة أَ ــــــــــلَ ــيْ لَ لْ اَ   
 

                                                           
 ة: طريق الشرققَ اْ رَ شْ تِ  1
 ة: مجاعةقَ اَ فْ رِ  2
 : نزورمُ ىْ دَ نْ أَ  3
 ا:  ادلقصود هبا اجلماعة  ضلن نَ حْ اْ وَ  4
 : رلموعة منظمة  من الرحلة مكونة من حرس وقاضينْ اْ وَ يْـ دِ  5
 ت: ادلبيت نوم يف ادلوقع الذي حطت فيو الرحلةاْ بَ مْ أَ  6
 وىي زريبة الواد شرق والية بسكرةة: يـْبَ رِ زَ لْ اَ  7 
 ة : االشتياققَ اْ و  شَ 8

 ن: مجع واداْ دَ يْ وِ لْ اَ  9
 وا: ادلساءش  عَ نْـ أَ  10
 السريعة ة:ثَ يْ ثِ حَ  11
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  طولقة: فقد ذكر الشاعر التوجو من سيدي خالد إىل طولقة من خالل الركب ادلهيب حبيث يزور طولقةثاين مدينة   
 زريق زلددا مكانالزريبة بشوق  إىل امن زاويته يتجو الركب مث. لتميزىا بزاويتها العامرة زاوية  سيدي علي بن عمر

  هبذه ادلنطقة 

 :يذكر الشاعر

 نْ اَلْ ـــــــــــــــغِ وَ  نْ ـــــــــعَ  2واـــــــــــتُ يْ بَـ جَ ***1ةُ ـــــــــثَ يْ ــــــــبِ خلَْ اَ  يْ ـــــشِ مَ ا وْ كُ ُر ـــــــتْ أُ 

 ناْ وَ ـــــــــــــخْ ن إِ ـــــْــــ يسِ اْ مَ ـتْ  لْ ــــىِ أَ وَ ***ةُ ــــــــــثَ يْـ دِ حَ  مْ ــكُ يْ لَ  تْ رِ ڨـــــــــتُ 

 5ةـط  َـ مــّـ تلْ اَ  يْ ـــشِ وا مَ ـــكُ ُر تْـ أَ وَ ***4ةـطَ وْ لُ شْ مَ لْ ق اَ ــيْ رِ طْ لْ اَ  3اوْ ذُ وْ ـخُ 

ڨرِ اْ وَ ــــــــتْ 
 نْ اْ ــــــــــبَ عْ تَـ  7يْ ل  لِ  وْ ــــــــــــــحَ اْ رَ ***يط  وَ  ءْ اْ ـــــمَ لْ اَ  فْ وْ ــــسُ  6

فقد كان وىدا للوصول إىل األماكن ادلذكورة بدون تكاسل وسباطل  ووحث الشاعر  أن يًتك اإلنسان ادلشي ببطء   
عدم التعرض ألي مكروه ..لؽلشون يف النهار وينزلون وقت الليل وىذا راجع لوجود قطاع الطرق والسرقة  ةالرحال

الوصول إىل أىل مث يًتك الشاعر منطقة مرماثة متوجها إىل  وغالن فتقرت  مث فادلناطق اخلالية تكون عرضة للخطر. 
زاوية   اليت سبثلهاطريقة صوفية ديٍت أصحاب  إشعاعمركز  فهي نةدلا ذلم من مكا إخواهنمسباسُت فقد قال عنهم 

 -واد سوف  ..التيجانية  طريقةن الأىم ادلناطق اليت ربتض و أتباع عدة التيجانية اليت ذلا الطريقة  سباسُت وىي
لعدم تعرض  مدينة فاس يف ادلغرب فهم يعتربون من الشرفاء. فقد نصح الشاعر بأخذ الطرق الواضحة وىذا.األغواط 

 دلا فيها من راحة  ريغ يوادعابرين سوف  يذباه واديكملوا سَتىم  احلجاج إىل ادلخاطر وترك مشي الًتاخي وأن 

راحة وكأنو يف لاجلود والكرم ادلتوفر هبا فيشعر الشخص باباإلضافة إىل خصال سكاهنا احلميدة ه وىذ  واطمئنان  
 دينة نفطة التونسية.إىل  مجنوبا منزلو. مث يكمل الطريق للوصول إىل تونس 

 

                                                           
 زاوية سيدي علي بن عمر 
 ة: اخلبث يعٍت ادلشي البطيءثَ يْ بِ خلَْ اَ   1
 وا: وصلتوا  الوصولتُ يْ بـ  جَ  2
 وا: اتبعواذُ وْ خُ  3
 ة: الواضحةطَ وْ لُ شْ مَ لْ اَ  4
 ة: ادلشي التكاسل الًتاخيط  مَ ت  لْ اَ  5
 : جهة واد سوفقْ رِ اْ وَ تْـ  6
 : الذييل  لِ   7
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 : يذكر الشاعر

 نْ اْ ــــــــــــكَ مَ لْ اَ  وَ ـــا ىُ ــــــــَصفّ ***ةـــــطَ فْ نَـ  1اـــــــنَ حْ رَ ــحْ ا رَ ذَ إِ 

 3ةصَ بْ رَ تَـ لْ اَ بِ  وْ دُ نْ عَ  نْ مِ وَ ***ةصَ قْ نَـ لْ اَ  2عْ اَلْ قْ أَ  هرُ وْ زُ نْـ أَ 

 نْ اْ وَ رَ ـــــــيْ ـــقَ لْ اَ  كَ اْ ذَ ـــــكَ ***ةـــــــصَ فْ قَـ  يفْ  رْ زِ وْ ــــــــتُ  4مِ ــــــىْ دَ 

 نْ اْ ـــتَ كِ لْ اَ  6ةـــــتعَ ـــــيْ لَ قْ لِ ***ىسَ رْ ــــمَ لْ ل 5سْ ــــنِ اْ وَ  سْ نِ وْ ــــــــتُ  

ىا مثال: مدينة نفطة وىي منطقة موجودة اذكر الشاعر عدة مناطق يف تونس واليت مت ادلكوث فيها سنعرض مزاي  
م والفقو يقوم هبا و الوفاء واجلود واإلحسان فقد اشتهرت دبنازل العلم واألولياء الصاحلُت تدريس العلبنفطة  سبتازبتونس 

راق اليت سبيزت بالعلم بالع ذلا دبدينة  الكوفةها يشبى" وىذا تالصغر  العلماء وتسمى ب"كوفةعدد من ادلشايخ و 
ىو اسم مصطفى وىو صفا - شخصية مهمة وىو يذكر الشاعر مدينة دلكوث احلجاج.  ىالصغر  كوفةالفكانت 

 شخصية معروفة لدى الشاعر يف مدينة نفطة التونسية مصطفى رجل معروف عند الشاعر وىو شيخ زاوية نفطة أصلو
من برج بن عزوز وامسو مصطفى بن عزوز الربجي وىو مؤسس زاوية نفطة وكان قاضيا وفقيها. كانت توزر  جزائري 

 يف والتدريس حىت اشتهرت باسم كوفةبالعلم والنور زاخرتُت باألدب ناشطتُت يف حركة التألونفطة يف عهده آىلتُت 
والبصرة. ويؤكد الشاعر على زيارة مدينة توزر وىي والية نفطة وأيضا القَتوان كما نعرف أن القَتوان دلا ذلا من مكانة 

 علمية كبَتة فهي أول الدول اإلسالمية.

 

  

 

 

 

                                                           
 : جلسنااْ نَ حْ رَ حْ رَ   1
 : قلعةعْ اَلْ قْ أَ  2
 ة: االسًتاحةصَ َربْ تـ  لْ اَ بِ  3
 : أقصدمِ ىْ دَ  4
 : من االستئناس سْ نِ اْ وَ   5

 : تصغَت قلعة َعةيْـ لَ قْ لِ  66
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 : يذكر الشاعر

 ىقَ ـــبْ و تَـ لُ ىْ أَ  بْ وْ رُ ي الدُ شِ مَ  ***2ةقَ اْ وَ َســــــال قْ يْ رِ الطَ  1يطِ خْ أَ 

 انْ زَ ـــــــــــــــــــــــيْ ادلِ  ة يفْ رَ ــــــــــضْ خَ لْ لِ ***ةـــــــقَ رْ ــبَ  نْ ـِـــــــم رْ ـــــــهَ شْ ة وَ رَ ــشْ َـ ع

 انْ ـــــــــــــيَ رْ عِ  4يل وَ ــــــــنْ أَ  تْ فْ خُ ***3ةـــــــــاقَ ـــــق  و دَ ــــــــلُ ىْ أَ  فْ ـــــــيْ الرِ 

 يْ رِ ي الطَ طِ خْ أَ 
َ
 6ىطَ بْ و تَـ لُ ىْ أَ  بْ وْ رُ ي الدُ شِ مَ ***5ةطَ وْ رُ فْ ق ادل

 8نْ اَلْ ـــــــــــــــــــــــــكْ ى اهلل التِ لَ عَ ***7ةڨَـــــرْ فُـ  و يفْ ـــــشُ عَ نْـ  وْ اـــــــــــــي  أَ 

 انــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ عْ تَـ ل  ة لِ ــــــــــــــــــــحَ اْ رَ ***10اــــطَ م وَ اَلْ وَ  مْ ــــــــــيْ مِ  9تـــــــسَ رْ مَ 

الشاعر بتحذير احلجيج  أن يًتكوا طريق اليت يكثر فيها السواقة والدروب الوعرة..وػلذر من الريف دلا فيو من  يبدأ    
قطاع الطرق فيجردونو من أمتعتو فيعود عاريا من كل ما ؽللك..وأنو ينصح احلجاج بًتك القفار ويتوجهون إىل البحر 

سفينة عبارة تنقلهم إىل وجهتهم وىي اليت رمز ذلا الشاعر ب  بالتوجو إىل مرسى اخلضرة وأخذ فرقطة م..فيشَت إليه
الفينيقيون والرومان والغرب  ..أي مالطا وىي جزيرة وسط البحر األبيض ادلتوسط..احتلهاطاء  ..مرست..ميم  الم

 أكثر من مرة فهي دولة صغَتة 

 يذكر الشاعر:

 اـــــــــــنَ دْ صَ قْ ة مَ ــــــــــــيَ رِ دَ نْ كَ السْ *** 11اـــــــــــونَ د  ــــــ يِ ايل يَ ـَــــع لـــــــــــبَ رْ أَ  

 السفينة أربع ليايل متعاقبة للوصول إىل اإلسكندرية وىنا تعترب مصر ىي احملطة التالية.ب الرحلة وقتتستغرق وقد     

                                                           
 أخطي: ابتعد 1
 الّسواقة: السوق 2
 حِديَدُة تعلق على الباب لَِيُدَق هباوىي  اقة:دق   3
 أنويّل: نعود 4
 الغَت معبدة ادلفروطة: 5
 تبطي: تبطئ 6
 فرقة: سفينة 7
 الّتكالن: التوكل 8
 مرست: مرسى 9

 ميم والم وطا: عند مجع احلروف تصبح مالطا 10
 ونا: يوصلوناذ  ي 11
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منارة االسكندرية وادلراكز الثقافة و اإلسكندرية اليت تقع يف ساحل البحر األبيض ادلتوسط فتشتهر دبكتبة اإلسكندرية 
قصر ثقافة األنفوشي، قصر ثقافة سيدي جابر ومن  لإلبداع اإلسكندريةومركز  اليت اعتربت من عجائب الدنيا السبع

 مث الذىاب إىل كهف الزيات يف منطقة تقع دبصر.

 
(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86
%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9) 

 

 الشاعر : يذكر

 1انْ ـــــــــــيَ لْ و تَـ ـــــــــضُ رْ ل أَ ــــــيْ النِ وَ ***اـــــمن  الِ   اتْ ــــــــــــيَ الزَ  فْ هْ كَ ِمْن  

  يَ ىِ  رْ ـــــــــــصِ مِ ***ا ــــنَ وْ خُ  اا يَ طَ ــــنْ طَ  2فــــــْــــ لَ خَ 
َ
 ناْ دَ ـــــــــــــيْ ادل

ومن كهف الزيات إىل مدينة طنطا وتعترب مدينة مصرية فقد أمساىا العرب القدامى "طْنُتدا" فهي ملتقى الطرق   
احلديدية والربية وتربطها بأضلاء البالد شبكة مواصالت جيدة وهبا قرية خرسيت الفرعونية وكان امسها خورست أرض 

مري بٍت مع الفتح اإلسالمي دلصر وهبا مقر قناة الدلتا احمللية عبادة اإللو ست عند الفراعنة إلو الشر وهبا ادلسجد الع
 وتشتهر بصناعة احللوى وادلسليات والزيوت والصابون واآلالت الزراعية والكتان والنسيج فهي عبارة عن منطقة ثقافية 

مث ادلتابعة إىل مصر حيث يقول "مصر ىي ادليدان".    
( https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7) 

" النيل أرضو تليان" دبعٌت أن النيل ىو األرض اخلصبة وأرض  واصفا فتشتهر مصر بنهر النيل الذي ذكره الشاعر   
لينة ومن ذلك تعتمد على الزراعة من اجلانب االقتصادي وتشتهر مصر أيضا بالفراعنة واحلضارة ادلصرية ىي من أقدم 

ذلة كاإللو رع احلضارات اليت عرفت يف العامل وتشتهر باألىرامات ادلصرية اليت تزال صامدة وأيضا اشتهرت بعبادة اآل
 وآمون.

 

 

 
                                                           

 أرضوا تليان: أرض لينة 1
 خّلف: اجعل ورائك 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
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  يذكر الشاعر:

 2ورُ وْ ــــــــــالطُ ع وَ ــــــــبَ نْ ة اليَـ حَ اْ رَ ***1ورُ وْ ـــــــــــــالشُ  سْ يْ وِ سْ أَ  َْت صِ قْ ولِ  

 6انــــــــــــــــــمَ ضْ مَ  5اهَ جْ ارَ ــــــخْ ***4ورُ وْ بُـ تْـ ن أَ وْ عَ رْ فِ  3تْ تِ لْ ڨِـ نْ مِ 

 انـَـــــــــــــــــريْ ـــــــعِ  يْ جِ  دْ رَ ــــــــــــــــــاجَ وَ ***ورُ وْ زُ   قْ ـــــــــــابِ رَ  يفْ  مِ ـــــــــــىْ دَ   

هبا  والوصول إىل مدينة السويس تقع رأس خليج السويس، وىي أكرب ادلدن ادلصرية ادلطلة على البحر األمحر و  
كما يصفها   ادلشئومةمسيت قناة السويس ومن خالل ىذه الرحالت يصل إىل الينبع والطور ومن مث حبَتة فرعون 

وىنا نستحضر قصة فرعون مع سيدنا موسى عليو السالم خالل زلاربتو لفرعون  البحارة يذكرىم الشاعر دبصاعبها 
صة اليت تعترب من الًتاث اإلسالمي وقصة من قصص دلالحقتو لنيب إسرائيل وغرقو يف البحَتة فقد ذكر لنا ىذه الق

 القرآن.

وتعترب الينبع زلافظة من زلافظات ادلدينة ادلنورة فتعترب أكرب مدينة يف البحر األمحر.مث االلتقاء جببل موسى أو كما   
نيب لثابتة ل وىنا نستحضر قصةبل موسى نسبة دلوسى عليو السالم مساه الشاعر الطورو وىو جبل طور سيناء ومسي جب

موسى عليو السالم حيث يف ذلك اجلبل كلمو اهلل تعاىل وتلقى الوصايا العشر وفقا للديانات اليهودية وادلسيحية 
واإلسالم وىو من أشهر جبال سيناء إذ يزوره آالف السياح حبيث يوجد باجلبل كنيسة يونانية صغَتة وجامع صغَت 

رهتا وذلك أهنا ضمن زلافظات مكة ادلكرمة وىي زلافظة قدؽلة تقع على ومن مث إىل رابق الذي دعا الشاعر إىل زيا
 ساحل البحر األمحر.

ومن مث تونس وعبورا إىل ليبيا ومصر ومن  ضلو زلطات عدة من سيدي خالد الرحالت إىل مكة ادلكرمة  تستلزم  
مصر عبورا البحر ادلتوسط من خالل جزيرة مالطا والوصول إىل أخر نقطة مدينة رابق ومن خالل ادلناطق الرئيسية 

 فهي تشمل قرى ومناطق ذكرىا الشاعر.

 
                                                           

 إذباه:وْ رُ وْ ش  لْ اَ  1
 : جبل الطوروْ رُ وْ طُ لْ اَ   2
 : مقصود هبا البحَتةتْ تِ لْ قِ  3
 ا: تكرىواوْ رُ وْ بُـ تْـ إَ  4
 خروج ا:هَ جْ اْ رَ خْ وُ  5
 : مضموننْ اْ مَ ضْ مِ  6
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دة ومن معٌت  من خالل ىذا اجلزء سنعرض مناسك احلج اليت ذكرىا الشاعر يف القصي. ممارسات الحج: 1.1
 {انــــمَ اَل بْ أَ  1عْ ادِ وَ ـــــــــتْ تِ  ***ةدَ ــــــــــجِ  وا يفْ ـــــــــــــــــــــــتُ يْ سَ ا مْ ذَ إِ  } كل شلارسة.

لباس اإلحرام  وارتداءباس لبعد زيارة مدينة رابق اليت دعا الشاعر إىل الذىاب إليها فقد هتيأ احلجاج إىل التجرد من ال  
يوجد فرق بينهم حيث يدل اللون  ادلتكون من قطعة قماش أبيض غَت سليط وىذا ليكون كل احلجاج متساوين وال

األبيض إىل العفة والطهارة و الصفاء والنقاء ودخول احلاج بقلب سليم خايل من احلقد والضغينة وىذا لغسل مجيع 
ف األيسر وىدا بلف قطعتُت من  القماش على جسده وربطها من ذنوبو، ويتم إظهار الكتف األؽلن وتغطية الكت

الوسط حبزام ويرمز ذلك أن يستشعر احلاج أو ادلعتمر مشاعر اآلخرة ويتجرد من الدنيا وىو بذلك كأنو يلبس كفنو 
 ليؤدي شعار احلج مث الذىاب جدة حيث 

 يذكر الشاعر:

 ادَ ــــــــــــغْ نَـ  3ياىِ شَ  2اهَ ابْـ بَ قْ لِ  ***ةدَ ــــــــــجِ  وا يفْ ـــــــــــــــــــــــتُ يْ سَ ا مْ ذَ إِ 

 5انـــــــــــــم محَُ ــــــــىُ دْ اىِ ــــــصَ ***ةدَ ــــــبْ الكِ  عَ ب مَ لْ القَ  4دوْ هُ صْ مَ 

وحُت وصولكم أيها احلجاج إىل جدة  وتلوح لكم قباهبا فإين أشتاق إىل ذلك ادلكان الذي أشعل القلب نار   
 .وأشعل أيضا الكبد الذي يكن ذلا  حبا وشوقا لرؤيتهااالشتياق 

 يذكر الشاعر:

 دْ اصِ قَ  7يْ ذبِْ  مْ اَل ـــــــــاب السَ بَ *** 6دـــقَ و ـــــتْ ة يِ َــ الــــــسَ ر الرِ وْ ــــُــــ ن    

 انــــــــــــــكَ ْر األَ وا بِ ـــــــــــــــوفُ طُ تْ  ***دْ ــــــــــــــجِ سْ مَ لْ لِ  8واـــــــــــتُ لْ خَ ا دْ ذَ إِ  

 2ناْ ــــــــة بَ بَ عْ ر الكَ وْ ــــــنُ وْ ***ةد  ــــــ جِ يف  1ورُ ــــــــيْ دِ اِتْ  9اقْ ـــــــــنَ قْ لِ 

                                                           
 تتوادع : تودع بعضها البعض 1
 لقباهبا: القباب مجع قبة   2
 شاىي: أريد   3
 مصهود : متلهف 4
 وصاىدىم محّان: مثال حرارة النار  5
 يتوّقد: يتلؤلؤ 6
 ذبي: تروح 7
 دخلتوا: دخول 8
 لقناق: كلمة تركية دبعٌت قصر لكن الشاعر ال أعلم كيف وظفها 9
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فَتى ىنا أنو يشعر بالرسول صلى اهلل عليو وسلم وأن رسالة الرسول تتلؤلؤ حيث أمر بدخول باب السالم وىو   
أحد أبواب اجلدار الشرقي للمسجد احلرام ويعرف بباب بٍت شيبة الذي يدخل منو احلجاج لتأدية طواف القدوم، 

 دار زوجتو السيدة خدغلة رضي الو عنها وارتبط ومسي أيضا بباب النيب صلى الو عليو وسلم الذي كان يدخل منو إىل
دخول ادلسجد احلرام هبذا الباب اقتداء بسيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم حيث حرص اخللفاء على الدخول إىل 

تة ال تتغَت مساىا السنجاري بالقانون ادلعتاد. واحلجاج أيضا ثابدلراسيم ادلسجد من باب السالم وكذلك األعيان وفق 
ينتهي من الطواف يكمل وعندما (2013-06-13خالد سليم احلميدي، ون ىذا الباب إقتداء بالرسول.) يدخل

 ركعتُت  أسجد .. وادع ادلد زمان 3كملالسجود مث يدعوا اهلل تعاىل مدة من الزمن.  

 ويذكر الشاعر: 

 بْ رُ شْ تُ  مْ زَ مْ زَ  يفْ  ورْ زُ تْـ وَ ***بْ اىِ ج ذَ رُ ــــزبُْ  ءاعَ د الدُ عْ بَـ     

 ا  بِ ـــــفَ  الصَ ىَل إِ 
َ
 انــــــــسَ نْ ا إِ ـــيَ  لْ وَ رْ ـــــهَ مْ ***4بْ صَ قْ ي أَ شِ ادل

 وَ 
َ
 6 قـَُعْيِقعان لـــــــــصِ أَ  يفْ *** 5بْ زبَْ اِ  رْ ـــــيْ السَ  ة يفْ وَ رْ ــــادل

ادلشي بالصفا مهروال ويذكر ىنا انو بعد الدعاء اخلروج إىل زيارة ماء زمزم والشرب منو مث الصفا وادلروة حبيث وصف   
عليو السالم أن يذىب بزوجتو  مبعدما أمر اهلل تعاىل سيدنا إبراىي موىو ادلشي السريع وىنا نستحضر قصة ماء زمز 

ىاجر وولده إىل مكة، فستجاب إبراىيم ألمره فشار هبم حىت وصلوا إىل جبال مكة عند موضع بناء الكعبة . فظل 
معها فًتة قصَتة مث تركها يف ىذا ادلكان وأراد العودة حيث قالت السيدة ىاجر إلبراىيم عليو السالم أين تًتكنا يف 

 ا مث نفيو شيء ولكن دون فائدة فقالت: اهلل أمرك هبذا، فقال: نعم. فقالت إذن لن يضيعىذا الوادي الذي ليس 

ابنها  ومع عطشرجعت فبقيت ىناك حىت نفذت منها ادلئونة وعطش ابنها فًتكتو وانطلقت تبحث عن ادلاء   
ا ويسارىا لعلها مث نظرت إىل الوادي ؽلينه قمتوأخذت السيدة ىاجر سبشي حىت وصلت إىل جبل الصفا  فصعدت 

ترى بئرا أو قافلة مارة فلم ذبد شيئا فهبطت من الصفا وسارت إىل اذباه ادلروة فصعدتو وأخذت تنظر بعيدا لًتى 
                                                           

 
 اتديروا: نصنعو 1
 بان: ظهر  2
 كّمل: إكمال 3
 أقصب:أسرع  4
 ازبب :اذلرولة  5

 عندما ينتهي جبل ادلروة ببداية سلسلة جبال  قُعيقعان :قـَُعْيِقعان 6
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ابنها إال أهنا مل ذبد شيئا كذلك فنزلت جبل ادلروة صاعدة جبل الصفا مرة أخرى لعلها ذبد النجاة و منقذا ينقذىا ىي 
 (2014يوليو14ادلروة ومن ادلروة إىل الصفا سبع مرات.)أمحد خضَت، وظلت ىكذا تنتقل من الصفا إىل 

َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعاِئرِ وقد أصبح ىذا السعي شعَتة من شعائر احلج وذلك زبليدا لذكراىا قال اهلل تعاىل:    َفَمْن َحجَّ  ۖ  اللَِّه  ِإنَّ الصَّ
َف ِبِهَما  ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ ًرا َفِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم ) ۖ  اْلب َ   ( 151 البقرة اآلية:َوَمن َتَطوََّع َخي ْ

اهلل فنزل جربيل  وبعد أن تعبت ىاجر وأحست باإلجهاد عادت إىل ابنها دون أن يكون معها قطرة ماء وىنا أدركتها رمحة
قائلة زم زم دبعٌت إلتم وتغرف وسبأل كفيها  ووتدفقت منها البئر فراحت ىاجر تلملم تعليو السالم وضرب األرض فانفجر 

 وتشرب وتسقي ابنها وربمد اهلل على فضلو وعطائو  ومن ىنا أتى اسم بئر زمزم. 

ادلروة  إىل الكمال. حيث آمن شعوب الشرق األقصى ويرمز العدد سبعة الذي يتوافق مع السبع أشواط بُت الصفا و    
والشعوب السامية وكثَتا من الشعوب األخرى كاإلغريق وادلصريُت القدامى وشعوب مابُت النهرين بالسبعة عددا مقدسا 

 (137، ص1994النور.)َجاْن م.َصَدق،  قوىو وأدركوا الرمز الذي غلسده وكانوا ينسبون ىذا العدد إىل الشمس 

وعند ادلسلمُت سورة الفاربة  ربتوي على سبع آيات...وجاء زلمد صلى اهلل عليو وسلم يف القرن السابع: و نزل القرآن   
على سبعة أحرف أي  سبع ذلجات ، وأصلب من خدغلة سبع أوالد ويف اإلسالم السعي بُت الصفا وادلروة سبع أشواط،  

وسورة يوسف ذكر "سبع سنُت دأبا...وسبع شداٌد" وقيل  27ن  اآلية كما ورد يف القرآن الكرمي سبع حبور يف سورة لقما
نقال عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.)ادلرجع  تبناعن عمر الدنيا سبعة آالف سنة. وإن أبواب اجلنة تفتح أمام سبع 

 ( 163-164السابق، ص

 يذكر الشاعر: 

 لِ صَ ***نــــــــــــــــيْ نِ مْ آَ  1ةجَ احلَ منڨ  
َ
 2ُْت يَـ شِ العَ ب وَ رِ غْ ي ادل

 نْ اْ وَ أَ  احْ ــــــــــــــــــــــــبَ  الصَ ىَل إِ ***ُْت كِ سْ ا مِ يَ  كْ لِ ــــــــــيْ لَ  3لْ مَ كَ 

 ناْ ذَ أْلَ ـــِـــــــة لـــــــــــــفَ رَ ـــــــــــَـــــــع***4نْ ايِ ـــــــَـــــــــــعاتْ وَ  حْ بُ ي الصُ لِ صَ 

                                                           
 قّمن احلّجة: ضمان احلج  1
 العشيُت: صالة العشاء  2
 كّمل: اسبم 3
 واتعاين: أقصد 4
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يكون عملك صاحلا مث صلي ادلغرب والعشاء مث إكمال إىل أن يأيت وقت الصبح  َمْن أي أضمن احلج وانقيقصد بكلمة   
وعلى احلاج أن يكون قبل الصالة التهيؤ لصالة يف ادلسجد قصد عرفة فتعترب عرفة ىي الركن األعظم للحج لقول النيب 

 صلى الو عليو وسلم "احلج عرفة" فعلى احلاج بالوقوف بعرفة يوم السابق بعد الزوال.

 كر الشاعر:يذ 

 بْ اجِ ة وَ ابَ نَ اجلَ  لْ ـــــــسُ غُ ***بْ اكِ رَ  دْ ــــــــــعَ صْ تَ ل ـــبَ  اجلَ ىَل إِ 

 أي الوقوف جببل عرفة وعرفة ىي قرية توجد هبا مزارع و هبا دور ألىل مكة وىذا قدؽلا فقد مسيت عرفة ولو عدة قصص.  

ألن جربيل طاف بإبراىيم عليو السالم كان يريو ادلشاىد مسيت عرفة هبذا االسم الن الناس يتعارفون بو وقيل مسي بذلك 
 فيقول أعرفت أعرفت فيقول إبراىيم عرفت.

وقيل أيضا يف تسميها أن آدم عليو السالم دلا ىبط م اجلنة وفراقو على حواء فكان التقاءه هبا يف ذلك ادلوضع فعرفها   
 (2020يولويو30عبد الرمحن، وعرفتو.) زلمد

 يذكر الشاعر: 

 2نْ اْ ــــــالش   كْ اْ ذَ  رْ ـــــبَ كَ َو ***بْ اطِ ـــــــــل اخلَ عْ فِ لِ  1سْ انِ ت  وَ 

 انـــــــــحَ بْ سُ  اـــيَ  3لْ لِ ىَ وَ ***بْ يِ و الطَ ــَــــــى طلَ ي عَ لِ صَ 

حث الشاعر على االستماع واالستئناس للخطاب والقيام بالتكبَت والتهليل والصالة على الرسول صلى اهلل عليو وسلم   
 فيقول: 

 لبيك اللهم لبيك... لبيك الشريك لك لبيك... إن احلمد والنعمة لك وادللك ... الشريك لك لبيك   

ي استجابة للخالق العظيم. معٌت لبيك ىي االستسالم فمعٌت ىده الكلمات: ىي إسالم واالستسالم هلل تعاىل. وى
واخلضوع واالنقياد لك يارب وىي إستجابة إلبراىيم علييو السالم " وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل  ضامٍر 

 يأتُت من كل فج  عميق".

 يك أي خاضع وذليل"ولبيك اللهم لبيك " أهنا تتضمن اخلضوع والذل أي خضوعا بعد خضوع أي أنا بُت يد

                                                           
 وتّانس: استأنس 1
 الّشان: التهليل 2
 وىّلل: اهلل أكرب 3



الميداني الجانب                                                               الفصل الثالث   
 

 

44 

لبيك ال شريك لك لبيك ادلقصود منها: أي ال شريك لك يف كل شيء وقولو إن احلمد والنعمة لك وادللك : أي احلمد   
 وادللك لك والنعمة منك سبحانك.

 يذكر الشاعر:

 يشِ ا سبِْ هَ ــــــــيْ ة لَ ــــــفَ لِ دَ زْ مُ ***ىشَ زبَْ  اَلْ ب وْ رُ ـُـــــــالغ دْ عْ بَـ 

 2انـــقَ رْ الفُ بِ  سْ نِ أْ ــــــــتَ سْ مُ ***1ىشَ اغَ ـــَــــــــــم بْ جَ تَ سْ يُ 

وبعد غروب الذىاب إىل مزدلفة وادلبيت فيها أي ال زبشى االزدحام احلجاج لذىاب إليها حبيث يبيت احلجاج هبا   
مٌت. ومسيت دبزدلفة  بعد إسبامهم عرفات لرمي اجلمرات دبٌت وؽلكث فيها احلجاج حىت صباح اليوم التايل ليفيضوا على

ألن الناس يقًتبون فيها من مٌت ويسمى ىذا القرب باالزدالف. ويف قول آخر أن احلجاج غلتمعون يف ىذا ادلوضع يف 
وقت الليل إذ يسمى االجتماع باالزدالف أو ألن احلجاج يزدلفون إىل اهلل تعاىل أي يقًتبون إليو من خالل وقوفهم 

 مٌت.يف عرفة وازدالفهم منها إىل 

مث يأيت رمي اجلمرات ومن ىنا نستحضر قصة سيدنا إبراىيم والشيطان حيث جاءت يف السَتة أن النيب إبراىيم   
عليو السالم جاءه إبليس ليصده عن ذبح سيدنا إمساعيل عليو السالم فرماه بسبع حصوات يف ىذه األماكن اليت 

بنبينا إبراىيم عليو السالم حيث أن رمي اجلمرات إىانة  يقوم احلاج فيها برمي اجلمرات، فرمي اجلمرات ىو إقتداء
 للشيطان وإذالال لو وإرغامو وإظهار سلالفتو.

 يذكر الشاعر: 

  تعِ مجَْ أَ 
َ
 3انــــــــمَ ضْ ة مِ ـــــفَ رَ ــــــــعَ  ***اءعشَ الِ وَ  بْ رِ غْ ادل

  ىرَ خْ أُ ام يَ أَ  ثْ لْ د ثَـ يْ زِ تْ وَ ***ة رَ مْ العُ وَ   كْ جِ حَ  4تيْ سبََ    

وبعد االنتهاء من يوم عرفة عليك جبمع صالة ادلغرب والعشاء قصرا حيث يقول الشاعر أن عرفة ىي ادلضمان وىي   
 .ركن األساسي للحج وىنا انتهت حجتك والعمرة وأيضا تضيف ثالث أيام أخرى وىذا للعودة 

 

                                                           
 يستجاب الدعاء أثناء دعاء يف الليل يستجب ماغشى: 1
 بالفرقان: القرآن 2

 مضمان: مضمونة  3 
 سبّيت: أهنيت 4
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 يذكر الشاعر:

  اطْ وَ شْ أَ  عْ بْ السَ 
َ
  2انوَ رَ ذْ ـــــــــالشَ  1رْ اذِ ــــــزلَْ ***ة رَ وْ ـــــــكُ ذْ ادل

 3انـــــــيَ عْ األَ  ةِ جَ حَ  نْ مِ ***ةرَ مَ  كْ رُ ـــــــمْ عُ  يفْ  بْ اجِ الوَ 

الشروط  اومعٌت  ذلك يقوم احلاج بسبع أشواط حول الكعبة إكمال حجو ذلك ويعترب انتهى حجو كادلال مستوفي  
 وأن احلجة مرة واحدة تكفي  ومن مث  يقوم بتوديع احلجاج.

 الشاعر:يذكر 

 5دــــــصُ قْ ة تُـ مَ طِ افَ  دْ اْ الوَ ***4دْ عُ قْ تُـ  اَلْ  ـــَوَداْعْ ال دْ عْ بَـ 

 7ناْ ــمَ َـ ل يفْ  ــــــــــــــكعِ وْ جُ رْ أُ ***6ديْ ة زِ لَ حْ رِ  قْ ابِ رَ وَ  يصْ رِ خْ أَ 

( و )مر الظهران( واٍد كبَت من أودية هتامة ويقع يف منطقة    مث  يقصد واد فاطمة ومسي قدؽلا ب )بطن مر 
مكة ادلكرمة. وقد اختلف ادلؤرخون بسبب تسميتو بواد فاطمة وقد نسب إىل مخس فواطم ذكرىا ادلؤرخون 

شي وىي إحدى الفواطم فاطمة بنت سعد بن سيل بن زىران بن األزد أم قصي بن كالب القر األوائل: 
فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليو  .الالئي ولدن النيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم من جهة أجداده

فاطمة الطربية: فاطمة بنت  .الشريف أمَت مكة ثقبو بن رميثة فاطمة بنت. "فاطمة اخلزاعية "الطبيبة .وسلم
 ومن بعد ذلك العبور إىل مدينة خريص ومدينة رابغ.. عبد الواحد بن زلمد بن أمحد الطربية ادلتوفاة

 

 

                                                           
 زلاذر: حذر 1
اإلزار وىو الوزرة الّشذروان:  وىو ما ترك من عرض أساس البيت احلرام خارجا ويسمى تأزريرا ألنو كاإلزار وىو مأخوذ من الكلمة الفارسية شوذر ومعناىا  2

حلقة  41احمليطة بأسفل جدار الكعبة ادلشرفة من مستوى الطواف وىو مسنم الشكل ومبٍت من الرخام يف اجلهات الثالث ماعدا جهة احلجر مثبت فيو 
 يربط فيها حبال ثوب الكعبة وال يوجد أسفل جدار الباب الكعبة ادلشرفة شاذروان.

 ال تقعد: ال ذبلس 3
 تقصد: تتجو 4
 زيد: أضيف 5
 أرجوعك: رجوعك 6
 دلان: أمان 7
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 يذكر الشاعر:
 1انــــــــطَ ا فَ ب يَ يْ رِ قْ وَ ***دْ ــــــــنَ سْ مَ ي كَ لِ ار عْ ــيَ بْـ أَ 

 3ةـــــنْ ذَ أْ ـــــتَ سْ تِ  مْ رَ ـــاحلَْ  دْ نْ عِ ***ةـــــــنَ ـــيْ دِ مَ لْ اَ  2تيْ فَ ا صْ ذَ إِ  

 الشريف  ن ادلسجد النبويمبالتوجو إىل أبيار علي اليت ال تبعد كثَتا فهي منطقة قريبة  ذكر الشاعر بن يوسف ي  
 يعد ميقات اإلحرام ألىايل ادلدينة ادلنورة والذين ؽلرون عليو وىو من ادلواقيت اليت حددىا النيب صلة اهلل عليو وسلم.

 يذكر الشاعر:

 4انـــــــــكَ سْ ادلِ وَ  لْ ذِ ــالبِ ***اــنَ يْـ بِ نَ  وَ ــــطَ  ـــــنْ عَ  مْ لِ سَ  

ْعٌَت  رــكَ وبَ وبُ ي لِ عَ 
َ
 انـــــــــــــــــــــــــــــمَ ثْ عُ ر وَ ــــــــــمَ عُ ***ادل

من الواجب حُت وصول احلاج أن يسلم على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ألنو يف حضرة خَت البشرية  وإلقاء   
عند معظم  ونعترب التحية من اآلداب ادلتعارف عليها مكانة عالية التحية  بكل أدب وخضوع وإذالل دلا للرسول من

ويذكر  ..صافحة باليدين أو التحية من بعيد أو االضلناءوزبتلف التحية من شعب إىل آخر قد صلدىا بادل الشعوب
الشاعر عدم نسيان صحبة الرسول وأصدقائو ادلبشرون باجلنة وىم أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب فهم من خَتة 

 األصحاب.

 يذكر الشاعر:

 ياكِ ـــــــــة شَ ــــــمَ اطِ فَ  ابْ  بَ يف ***كْمــــــــــاَل األَ  ابْ ــَــى بعَ سْ اوَ 

وبعد الوقوف يف حضرة الرسول والدعاء والتسليم  التوجو إىل باب األمالك فهنا ردبا يقصد بو باب جربيل عليو   
عاتكة )يف جهة الغرب(، وباب عثمان وُيسمى  بابالرمحة ويُقال لو  باب من بينها  :أبوابعدة للمسجد ف السالم 

  .وسلمصلى اهلل عليو جربيل الذي كان يدخل منو النيب  باباآلن 

 

 

                                                           
 فطان: من الفطنة  1
 صفيت: وصلت  2
 تستأذنو: تأدب  3

  4ادلسكان: وىو الشخص ادلسكُت 
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 يذكر الشاعر:

 2انــــــــــــــيَ عْ األَ  1عْ ـــــــــــــمَ دَ مْ ***ياكِ ــَـــــــب عْ ِر سْ ع أَ ــــــــــــيْ قِ ىل البَ إِ     

 انرَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ الغُ بِ  دْ وْ ــــــــــغلُْ ***يكِ ا م الز  ــــــــــــيْ رِ ى الكَ سَ عَ  

  ثْ ــــــيْ لَ ى لِ فَ صْ تَ  
ُ
 رــــــــفَ نْـ ضَ الغَ  الَبطَــــلْ ة زَ محَْ ***رْ رَ ــــــــكَ ادل

 انــــــــبَ يْـ اِ  4سْ مْ ل رِ ـــــ  كُ يف **رثَ كَ   اءْ ـــــــــــعَ الدُ بِ  3قْ وْ ــــقُ زلَْ 

ومن مث التوجو إىل منطقة البقيع وىي ادلقربة اليت يدفن فيها أىل ادلدينة وىي أقرب األماكن التارؼلية إىل ادلسجد   
عسى اهلل  بأدب وخشوع مدمع العينُت باكيا  والزائرين والذىابالشهداء و القاطنُت النبوي فهي تشمل اآلالف من 

سيد الشهداء وىو عم الرسول صلى اهلل عليو وسلم حيث وصفو  قرب محزة مث التوجو إىل زيارة  يغفر الذنوب أن 
 لو ولكل رمس قدمي يظهر الدعاء وجهاده  لقوتو وشجاعتو -األسد–الشاعر بالليث ألن الليث 

 يذكر الشاعر:    

 6لــــــبَ قَ تْـ اب أَ رَ زِلْ  لْ ــُـــك  يفْ ***5لَ ـــــــلَ هْ طَ مْ  كْ ارِ ـــهَ نْـ ل  أَ مَ كَ 

 انــــــنَ رَ  مْ ــــهُ تْـ وْ  صَ يف ***7لْ ـــجَ لْ ذْبَ ر  اِ ــــكِ الذِ ات بِ وَ ـــصْ أَ وَ 

 10انــــمَ اَل بْ أَ  9عْ ادِ وَ ـــــــــتْ تِ ***لــحَ رْ ة تَـ وَ دْ ــــــغُ  نْ مِ  8ِلرَْكابْ 

 منحيث وىو يف حالة عياء تام لشدة قضاء ادلناسك والزيارات ، القرآن  ةويكمل احلاج يومو بالدعاء والذكر وقراء  
الغد تبدأ رحلة العودة إىل الديار ويودع احلاج بعضهم البعض وكل ركب يذىب إىل اذباه بلده والعودة إىل األحباب 

  .ووداع الرسول صلى الو عليو وسلم

                                                           
 مدّمع: تبكي 1
 األعيان: مجع عُت 2
 زلقق : مطالب عليك   3
 رمس: القرب القدمي  4
 مطهلل: من الدور  5
 أتقّبل: التقبيل 6
 اذبلجل: التجليل 7
 لركاب: اجملموعات 8
 تتوادع : تودع بعضها البعض 9

 أبالمان : بأمان 10
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تلف ىذه الطقوس من فة ورلتمع وزبوىنا نرى أن شلارسات احلج ىي عبارة عن طقوس دينية موجودة يف كل ثقا    
إىل مكة ادلكرمة والقيام دبناسك احلج، أما عند ادلسيحيُت صلدىم ػلجون  الذىابند ادلسلمُت دين إىل أخر فنجد ع
ككنيسة ادلهد يف فلسطُت مسقط رأس ادلسيح وأيضا الذىاب إىل هنر األردن، أما عند   لديهم إىل األماكن ادلقدسة

ب اليهود فتختلف ادلمارسات، و اليهود فيحجون إىل القدس ثالث مرات يف العام وػلجون إىل حائط ادلبكى حس
 يوجد عند الديانات األخرى الوثنية مواقع مقدسة احلج إليها. 

 .نقطة العودة إلى سيدي خالد:4.1

 بعد أداء فريضة احلج يقوم احلجاج إىل التهيؤ إىل العودة إىل الديار وكل ركب يتجو إىل منطقتو.

 {انــــــــــــــــــــــــمحَْ د الرَ بْ عَ  1اـــــــــــنَ وْ بُـ وينتهي عند  نــــــيْ ولِ مُ و رلَْ انُ كَ   ابْ كَ ْر لِ  ويبدأ ادلقطع من }

 يذكر الشاعر:

 ُْت نَـ وْ الكَ  دْ يِ ى سَ لَ عَ  2واقُ لْ حَ ***نــــــيْ ولِ مُ و رلَْ انُ كَ   ابْ كَ ْر لِ    

  انمَ اَل ــــبْ أَ  عْ ادِ وَ ــــــــــتْ تِ ***نيْ الدِ ة بِ بَ وْ صُ نْ مَ  3اترَ ضَ حَ       

 5نادَ َوالْــــــ اليف  رْ كِ ذ  تْ ***نـــــــيْ نَـ اثْـ وَ  دْ احِ وَ  يْ غَ  4وّ اَل وَ 

يصف الشاعر حالة  األركاب كيف كانت رلتمعة حبلقات الذكر حافُت بسيد الكونُت رسول اهلل عليو صلوات اهلل   
إىل أن زبتفي احللقات  بتوديع بعضهم البعض نترتل القرآن الكرمي مث يقومو  تقوم بالذكر وسالمو  وكل حلقة 

 ألىل واإلخوان.تستحضر احلقة أو حلقتُت  إال  فلم يبق  باالنسحاب

 

 

 

 
                                                           

 بونا: أبونا  1
 حلقوا: حلقة 2
 حضرات: حلقات ذكر 3
 والّو: أصبحوا 4
 الويدان: األودية 5
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  يذكر الشاعر: 

 مــــــــلَ عَ مْ  دصُ قْ أُ  2ميْ نِ قْ ل أَ كُ ***1مـْـــسَ ڨَ تْ تِ  تْ حِ بْ اب صَ ــــكَ ْر لِ      

 3انــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ بْـ تِ  ــــاَل لْ وَ  ىلَ ربَْ ***مدِ ـــــــــــــنْ ا تِ ــــــينْ ع الدِ ــــابِ ا تَ يَ 

  دْ هِ شَ  يكْ قِ سْ و تِ لَ    
َ
 .5انرَ ــــــــــــــــطْ قَ  4كبِ رْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــشَ تْ أَ ***مْ عَ طْ ادل

 للعودة .شبو الشاعر األركاب حالة انقسامها دبجموعة غنم قليلة العدد.متجهة  معلمها وركبها استعدادا   

فقد شبهها الشاعر بالغنم ويعترب الغنم يف األنثروبولوجيا ىو رمز للرزق فهو رزق غَت متوقع. وىذا بعد انتهاء مراسم 
ع ــــابِ ا تَ يَ -مث يشَت الشاعر إىل الناس اليت أعللت  فريضة احلج وتبعت ىوى الدنيا احلج ويعود كل حاج إىل موطنو.

لكن تبقى  شيءطعم كل  تسقيك ويذكر أيضا أنو من تبع الدنيا ندم   -انــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ بْـ تِ  ــــاَل لْ وَ  ىلَ ربَْ .م..دِ ـــــــــــــنْ ا تِ ــــــينْ الدِ 
 بال مذاق ألهنا دنيا فانية كأهنا أطعمتك كل لذيذ لكنها أشربتك القطران األسود..

 ذكر الشاعر:ي  

 6اـــــنَ عْ جِ رْ مَ  مْ ىُ  بْ صَ ن القَ وْ يُـ عْ ***اــــــنَ عَ اد اهلل ـــــَـــان جكَ َو    

  بْ يْ عَ شْ اِ ف ــــهِ كَ ْو 
َ
 انــــــــــــمَ يْ لَ سْ  مْ ال أُ ــــــــــطَ بْ أَ وَ  ***ٌَت عْ ادل

 9ناَل ــــــــــــــــــــجْ عِ  8وــــــفُ لْ طلَْ اِ ***7اـــــــــــنَ يْـ غلِْ ر اِ ْـَــ  البع يف بَ نْ يَـ  

أبطال أم سليمان مث إذا وفقنا اهلل فالوجهة إىل عيون القصب وىي نقطة العودة للقوافل وزيارة  كهف شعيب   
 الينبع إىل  االذباهمث حسب معلومات اإلخباري فقد وقعت ىناك معركة قدؽلا ومسيت ىذه ادلنطقة دبقربة أم سليمان 

 . الصحراوي  الرب ةدلخاطر الطريق وصعوب ىذا ادلكان بسرعة  تاركُتجهة الرب 

                                                           
 تتقسم: تنقسم  1
 أقنيم: غنم  2
 تبنان: ادلذاق احللو  3
 أتشربك: تشربك 4
 قطران: ادلسك 5
 مرجعنا: نرجع  6
 يأتينااغلينا:  7
 اضللفوا : نًتكو  8
 عجالن: من العجلة 9
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 يذكر الشاعر: 

 رىَ زْ لَ  عْ ــــــامِ اجلَ  3اـــــــــــنَ دْ صَ قْ مَ ***2روَ دْ ــــــــــتَ سْ مِ 1يل  لِ  سيْ وَ السْ وَ 

 انــــــــــــــــؽلَْ اإلِ بِ  4رــــــــــمَ عَ تْـ تِ ***رــــضَ حْ س أَ وْ رُ الدُ   نْ مِ  سْ رْ  دَ يف 

 5انـــــــــــــــــــــعَ ضْ ى خَ سَ نْ  نَـ اَل وَ ***رــــــفِ غْ تَـ سْ اِ  كْ اَلْ وْ ـَـــــم رْ ــــــــكُ ذْ أُ 

امع األزىر وىو من ادلساجد األثرية يف مصر والعامل اجلصر يتجو الركب إىل السويس مث مومن مدينة الينبع إىل   
مستغفرا  ذاكرا هلل بو للنهل من دروسو للتزود بادلعرفة واإلؽلان  وثكادلاإلسالمي يعود بنائو إىل العهد الفاطمي، حيث 
   .تعاىل مع اخلشوع واخلوف من اهلل العلي العظيم

 يذكر الشاعر: 

 ةبَ وْ تُـ كْ مَ  كْ نِ يْ بِ جْ  ي يفْ لِ لْ اَ وَ ***ةبَ وْ النُـ   عَ مْ  رْ وْ ـــــحُ البْ  6شْ خُ  

 ناَلْ ـــــــــــــــــــــــــــسْ ي كَ لْ ى لِ لَ ربَْ ***7ةـــــــــــــبَ اْ دَ رْ ي زَ ىِ اْ ا رَ ــــــــــــــــــيَ نْـ الدِ 

إىل النوبة وىي منطقة ادلمتدة على طول النهر وكانت مقر ألقدم احلضارات يف إفريقيا  التوجوبعد األزىر الشريف    
القدؽلة وىي حضارة كرمة. ومع عبور البحر وتعترب طريق العودة حبرية حيث يطلب الشاعر عدم اخلوف وأن كل شيء 

وأي شيء سيحصل لك ىو من عند اهلل تعاىل، ويذكر الشاعر أن ىذه الدنيا سريعة وأهنا عبارة عن  مكتوب عند اهلل
 حفرة ومآلنا ىو ادلوت والدنيا ربلوا للذي ال يطيع اهلل.

 يذكر الشاعر: 

 9ناْ ــــــــــــــمَ ضْ ة مِ ـــــــنَ يْـ طِ نْ سِ قِ ***ةابَ ـــــــــــــــنَ عَ   8او ــــــتُ يْ فَ ا صْ ذَ إِ 

                                                           
 لّلي: الذي   1
 مستدور راجع  2
 مقصدنا: اذباىنا 3
 تتعّمر: سبتلء 4
 خضعان: خاشع 5
 خش: أدخل 6
 زردابة: حفرة 7
 صفيتو : وصلتوا 8
 مضمان: أمان 9
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اجلزائر حاليا والدخول إىل عنابة ومنطقة قسنطينة  شرقومن خالل اإلحبار عرب مشال إفريقيا لعدة أيام الوصول إىل   
حيث يقول أنك بأمان وىذا للوصول إىل بلد سامل حيث عرفت مدينة عنابة أو بونة وتلقب جبوىرة الشرق اجلزائري 

سمى ىيبون يف عهد الفينيقيُت وتوجد هبا معامل تارؼلية من بينها وت الكبَتة  ادلدن اجلزائرية منوجوىرة ادلتوسط وىي 
متحف ىيبون ػلمل سباثيل وأواين فضية وضلاسية ولوحات من الفسيفساء، وكنيسة  أوغسطينوس، ومسجد أيب مروان، 

ها مدينة أما قسنطينة وىي ثالث أكرب ادلدن اجلزائرية  وتسمى مدينة اجلسور ادلعلقة ويطلق عليها عدة تسميات من
الصخرة العتيق نسبة للصخور ادلبٍت فوقو ادلدينة، وسَتتا امسها النوميدي ، أم احلواضر باعتبارىا أقدم ادلدن يف 

 (135-133، ص 1999العامل.)زلمد غاًل الصغَت، 

 يذكر الشاعر: 

  قــــــيْ رِ الطْ  1واذُ وْ خُ   
َ
 4ةـــــبَ حْ ا صُ ـــيَ أَ  3ورُ اذْ ـــــــربَْ وَ  ***2ةـــــبَ وْ لُ طْ ادل

 ناْ دَ ـــــــــــــــــيْ ع الوِ ـــــــــــــــــطَ قْ مَ ***5ةـــــــــبَ رْ د  أَ  سْ وْ ــــــــالقَ ام وَ نَــــــــــصْ لِ 

 رْ ى األَ لَ عَ 
َ
 ناْ ــــــمَ ثْ عُ  نْ ك  بِ تْ اِ بَ مْ وَ ***7ةبَ اْ دَ  6ةسَ وْ نُـ كْ ض ادل

ينبو الشاعر بادلشي يف الطريق الواضحة والسهلة مع احلذر إىل الوصول إىل مكان يسمى األصنام والقوس وعلا   
السهول  وصوال إىل  سطيف مث النزول عرب األودية ومجيل ب مكانأماكن تؤدي إىل وجهة احلجاج ادلطلوبة  القوس 

تشتهر الزاوية العثمانية مبيتا طولقة بالزاوية العثمانية ف-مباتك بن عثمان –الزاوي العثمانية  اليت يرمز ذلا الشاعر 
للزوار وادلوريدين ورجال العلم وتعمل على ربفيظ القرآن ومساعدة الفقراء وأبناء  حاضنة للطلبة وبالعلم والثقافة وىي 

 السبيل وأسست من طرف الشيخ علي بن عمر ادلشهود لو بالزىد والصالح.

 

 

 

                                                           
 خوذوا: اتبعوا  1
 ادلطلوبة:ادلعروفة  2
 وارباذروا: واحذروا  3
 صحبة: أصحاب 4
 أدربة: نازل 5
 ادلكنوسة: ادلستقيمة 6
 دابة: سبشي 7
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 يذكر الشاعر:

 5ورُ وْ ــُـــــــــن 4حْ فَ طْ يَ  مْ ــــىُ رْ اْ زَ  نْ مَ ***3وْ رُ وْ زُ  2رـــخَ وْ أَ  لْ كُ   1اخْ ــــيَ شْ لِ  

 انـــــــــــــــــــــــــــــــطَ يْ شَ لْ لِ  7نْ ارِ ـــــــــــــقَ مْ ***ورُ ـــــــــيْ هِ ظْ بِ  6مْ دَ ـــــــــــــقَ مْ اِ  لْ ـُــك

 10انـــــْــــ فَ يْـ كِ   نْ اه عَ ـــــــبَ رْ دَ ***9ورُ ـــــجَ  8وــــــــــعُ اْ طَ   نْ ي مَ لِ لْ اَ  

ا الشيوخ ومساعديهم بالقرون اليت يشَت الشاعر على احلرص لزيارة شيوخ الزاوية لنيل الفالح دون ترك أحد منهم واصف  
والوقار دين لويرى أنو إذا قمت بزيارهتم تفلح ويظهر يف وجهك النور حيث يعترب الشيخ ىو رمز ل يهاهبا الشيطان 

  إىل طريق اجلنة. كواحلكمة وعند طاعة الشيخ فالح وصالح ويأخذ

 يذكر الشاعر: 

 ايف ـــــو صَ رُ حبَْ  نْ مِ  بْ رُ شْ تُ ***يف اَلْ ــــــــــال كْ خِ يْ شَ  11مِ ـــــىْ دَ 

 انـــــــنَ اجلِ  ك يفْ ـــقِ يْ فِ رْ ***13ايف ـَــــ جٍِت عَ  12انَ  يخِ يْ ا شَ يَ 

 نْ اْ ــــــــر  ال طْ ــــــــــــيْ خَ  لْ وْ زُ تْـ وَ ***15يفاِ ــــــصَ وْ ر لُ ــــظُ نْ تُـ  14يْ اغِ بَ 

                                                           
 لشياخ: مجع شيوخ 1
 أوخر: واحد 2
 زورو: زره 3
 يطفح: يظهر 4
 نورو: نوره 5
 امقدم: ادلقدم 6
 مقارن: قرون 7
 طاعو: من الطاعة 8
 جرو: أخذه معو 9

 كيفان: جبال 10
 دىم: زر 11
 نا: ضمَت أنا 12
 جايف: من اجلفاء 13
 باغي:أريد 14
 لوصايف:حلايل 15
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يدعو الشاعر إىل زيارة الشيخ الاليف  للنهل من حبر علمو الصايف .مث يذكره بأال غلايف صديقو يف اجلنة ورفيقو إليها ،   
) َكال  عن ذكر اهلل قال تعاىل .القلبليزيل عنو مع علق على قلبو من ذنوب فخيط الران غطى طالبا منو أن ينظر إىل حالو 

 {14اآلية: ادلطففُت}َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن ( 

 يذكر الشاعر: 

 4ةــــــــــــــبَ يْـ رِ قْ ر اِ اْ وَ ــــنْ لِ  3حوْ ــــــــلُ تْـ أَ ***2ةــــــــبَ رْ  زَ و يف رُ ـــــيْ سِ تْ  1او ـــــــــــّـ نُ مِ  

 انرَ ــــــــــــــصْ ن نَ عَ  6واــــــتيُ بـ  جَ ***5ةــــــــــــب  غَ مْ أَ  ضْ رْ أْلَ اَ وَ  رْ اْ ــــــــفَ قْـ    

 انوَ ــــــــــــــخلِْ  8وثر ــــــــاشْ ــــــبَ تْ يِ ***ةـــــبَ القُ  7فاْ رَ ــــــــــطْ لَ  رْ ـــــــظُ نْ تُـ 

  10رْ وْ شُ ***9ةـــــــــلَ اَلْ جَ  ـــــواتُ يْ فَ ا صْ ذَ إِ 
ُ
 ة ـــــــــلَ اْ دَ وْ ار  بُـ تَ خْ ادل

 ن.ئَـــــــــــــامْ ضَ لْ رات لِ ــُــَــــ ف***11ةلَ اَلْ زْ اِ ل ـــــــيْ ن النِ مِ  ضْ يْ فَـ 

 نآَ رْ ـــــــــــــــقُ لْ اَ وَ  رْ ـــــــــــــكْ ذِ لْ اَ بِ ***12ةـــــــــــــــــلَ اْ جَ لْ ة جَ ــــــــبَ لَ ى الطَ قَ لْ تَـ 

أطراف القباب لتصلو إىل مث تواصل السَت بسرعة للوصول أنوار شيوخ الزوايا مرورا قاطعُت تلك القفار حىت تظهر لكم   
جاللة القريبة من سيدي خالد فهناك الشيخ ادلختار فيض من  نيل كما يسميو الشاعر  وزاويتو العامرة بالذكر والطلبة 

إحدى الزوايا العريقة  التابعة للطريقة الرمحانية، أسسها الشيخ ادلختار بن عبد الرمحن  وتعترب الزاوية ادلختاريةاجمللجلة للقرآن .
بأمر من شيخو زلمد بن عزوز عرفت   1815اجلياليل الذي يعترب من رجاالت العلم والتصوف واجلهاد باجلزائر. سنة 

ر بارز يف ربفيظ القرآن الكرمي وتدريس العلوم ىذه الزاوية بشهرة واسعة وأَّمها الطلبة من مجيع جهات الوطن وكان ذلا دو 

                                                           
 مّنو: من ىذا ادلكان 1
 زربة: سرعة2

 أتلوح:وتظهر 3
 اقريبة: غَت بعيدة 4
 أمغّبة: من الغبار  5
 جّبيتوا: وصلتوا 6
 لطراف: أطراف 7
 يتباشرو: هتليل والفرح 8
 جاللة:اوالد جالل منطقة يف والية بسكرة 9

 شور: اذباه ا 10
 زاللة: زالل ادلاء 11
 جلجلة: ىي احلفظ 12
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الشرعية ونشر الطريقة الرمحانية والًتبية على ادلبادئ اإلسالمية وإيواء الفقراء فضال عن دورىا اجلهادي إبان االحتالل 
     لنعيمي الفرنسي. ومن أشهر تالميذ ىذه الزاوية: الشيخ زلمد بن أيب القاسم مؤسس زاوية اذلامل ببوسعادة، والشيخ ا

 ( 91ص ،2014/2015والشيخ زلمد العابد بن مسايت، والشهيد قائد الصحراء عاشور زيان.)خالد زلمد،   

فقد وصف الشاعر الشيخ بودالة بأن علمو قطعة من البحر وعلمو ماء للعطشان ادلتعطش للعلم فتجد عنده الطلبة 
 .ػلفظون ويرتلون القرآن الكرمي وقيام باألذكار والتهليل

 يذكر الشاعر:    

 ةــــــــــــعَ طْ اْ و سَ رُ وْ ـــــــم نُ اْ ـــــقَ مْ ***ةـــــــــــــــعَ يْـ رِ سَ  1ةــــــــيَ شْ دبَْ َوْاْطَلع أَ       

 ناْ ـــــــــــــــنَ سِ  نْ د بِ ــــــلِ اْ خَ *** 3ةــــــــــــــــــعَ يْـ قِ البَ  رْ شَ  2لْ ن حَ مَ 

 انــــــــــــــــــــــــمحَْ د الرَ بْ عَ  5اـــــــــــنَ وْ بُـ ***4ــــــةعَ رْ اْ ة الوَ َفــــــــــــــــيْـ لِ خبُْ 

مث تتم الرحلة دبشية سريعة إىل سيدي خالد  وزيارة مقام خالد بن سنان العبسي فهي عادة متعارف عليها قدؽلا     
ويعتقد البعض أن ضريح خالد  عند احلجاج لزيارة مقامو فيقع مقام خالد ابن سنان على أطراف مدينة سيدي خالد

الفًتة ادلمتدة بُت عيسى عليو السالم وزلمد صلى اهلل عليو وسلم فقد كانت نبوءتو زلل  زمن ابن سنان الذين عاش
اختالف منهم من يرى أنو نيب ومنهم من يرى أنو ويل صاحل فهي أقوال متداولة بُت الناس يف ادلدينة وادلعروف أنو  

يت ربدثت عنها وقد عده ابن عريب أنو من األنبياء ومن بُت معجزاتو ال ا ادللة اإلبراىيمية كان حنيفا موحدا متبع
وإبادتو لطائر العنقاء. وذكر الشاعر يف القصيدة جده خبليفة وىو  احلرتُت اليت نشبت باحلجاز لنارالروايات: إطفاؤه 

   .لقرب من ضريخ خالد بن سنانادفُت ب خليفةالعالمة عبد الرمحن بن 

 

 

 

 
                                                           

 أدبشية: مشي 1
 حل: انزل  2
 البقيعة: البقعة 3
 الوراعة: الرجل التائب 4
 بونا: أبونا  5
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 حيث يتم فيها تاريخ كتابة القصيدة وامسو وىي ميزة من ميزات شعراء سيدي خالد. تأريخ القصيدة: 5.1

 {وإذاكر يف  خلوانوتنتهي عند ***تْ ـــيْ سبََ  ويبد ادلقطع من }

 يذكر الشاعر:

 ةــــــــمَ أْلُ اَ  دْ ــــيِ سَ  نْ عَ  فْ وْ ــــلُ أُ بِ ***ةمَ وْ ــــــــــــظُ نْ مَ لْ اَ  يْ ذِ ىَ  1تْ ـــيْ سبََ     

 نْ اْ زَ وْ لَ  يْ ذِ  مْ ــــــــــظِ اْ نَ لِ ***ةـــــــــــــمحْ رَ لْ اَ بِ  يْ عِ دْ اْ وَ  2يفْ رْ شَ اْ ــــــــيَ 

   نْ اْ وَ خلِْ  يفْ  رْ كِ اْ ذَ يْ وِ  ***ةمَ وْ مُ لْ مَ  وْ تُـ وْ خَ  فُ ــسُ وْ يُـ  نْ بِ  

ويف األخَت صلد التأريخ ادلكتوب يف القصيدة وتعترب كتابة التاريخ وذكر اسم الشاعر خاصية وميزة ؽلتاز هبا  شعراء   
حيث يقول بعد إسبام ىذا الشعر والصالة على الرسول  -بن يوسف بن قيطون بن عزوز اخلالدي–سيدي خالد 

والراء 1000حرف ػلمل رقم فحرف الشُت يعٍت  صلى اهلل عليو وسلم "ياشريف" كلمة ترمز إىل  التأريخ  فكل
ذلك من خالل اجلدول  ه ومت التأكد من1280توضح لنا  تأريخ القصيدة ىو  وعند ترمجتها 80والفاء 200

قارنة والتأكيد فكانا متوافقُت ، مث يضع الشاعر امسو يف البيت األخَت من القصيدة قائال: بن يوسف فاءو ادلغريب للم
 لشاعر ىو بن يوسف البخليفي أحد شعراء ادلعروفُت يف منطقة سيدي خالد. مضمومة أي أن ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 سَبَْيْت: أهنيت 1
 يَْاَشْريفْ: وىي كلمة حلروف سنة كتابة القصيدة 2
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  وبوصولنا إىل هناية القصيدة نكون قد توصلنا إىل هناية الرحلة من سيدي خالد إىل البقاع املقدسة ذىابا وإيابا، وقد 
حاولنا أن نشرح القصيدة لغويا، نظرا الستعصاء فهم بعض الكلمات على القارئ املعاصر، مما يعطينا صورة عن 

التغري  اللغوي الكبري، الذي حصل يف اجملتمع، خالل ىذه املدة الفاصلة بني زمننا والزمن الذي قيلت فيو القصيدة، 
ومن خالل تلمس  ذلك بني ثنايا . كما حاولنا قدر املستطاع تصور ظروف الرحلة واحلج وطريقتو ومناسكو

 وبكل ما حيتويو هالقصيدة، اليت نرى أهنا مازالت حباجة إىل دراسة أعمق، ليبق املوضوع مفتوحا للبحث من كل جوانب
 . من تشويق يف تراثنا الشعيب 
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قائمة املراجع واملصادر 

  برواية ورش عن نافعالقرآن الكريم

المعاجم 
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 .13، مجلسان العربابن منظور،  .4
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1990. 
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الرحلة عين الجغرافيا المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة صالح الدين علي الشامي،  .9
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1999. 
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: المجالت

 مجلة مركز بابل للدراسات ،اسعد حممد علي النجار و رائد مهدي جابر، الرثاء عند شعراء احللة .1
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: الرسائل الجامعية
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خالد حممد، التصوف من املمارسة النخبوية إىل املمارسة االجتماعية الزاوية املختارية الرمحانية بأوالد جالل،  .2
 .2014/2015، اجلزائر،2أطروحة لنيل  ماجستري، جامعة اجلزائر

خالدي رحبة، الشعر اجلزائري يف الفرتة العثمانية الشاعر ابن عمار منوذجا، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه،  .3
. 2017/2018جامعة جياليل ليابس سيدي بلعباس، 

مدونة تطبيقية، " أبو القاسم سعداهلل"ضياء احلق ساري وآخرون، الرحلة يف األدب اجلزائري احلديث كتابات  .4
. 2016/2017  تبسة،رسالة املاسرت، جامعة العريب التبسي تبسة،

، مذكرة لنيل درجة املاجستري، -دراسة اثنوغرافية–يوسف العاريف، الشعر الشعيب يف منطقة سور الغزالن  .5
 .2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

: مداخالت

– امللتقى الوطين ،معركة حمجوبة للشاعر اجملاىد محيدي بونوة من البيض" بومدين اجلياليل، مداخلة بعنوان .1
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 قائمة المراجع والمصادر
 

 

63 

 :مواقع اإلنترنت
-2021، 22:04:حيث كانت أصنام املشركني، موقع البيان، تاريخ التصفح .. محد خضري، الصفا واملروةأ. 1

05-01.  

: الرابط التايل  

https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/quran/2014-07-14-1.2163581 

مدخل الرسول إىل احلرم، متاح ، تاريخ التصفح ... خالد سليم احلميدي  على موقع عكاظ،  باب السالم.2
23:58 ،2021-05-07.  

: الرابط اإللكرتوين التايل  

https://web.archive.org/web/20180622143401/http://www.okaz.com.sa:80/article/579796 

 

-07جبل عرفات ملاذا مسى هبذا اإلسم؟ ، موقع اليوم السابع، تاريخ التصفح ..  حممد عبد الرمحن، يوم عرفة.3
05-2021 ،15:08.  

:  الرابط التايل  

https://www.youm7.com/story/2020/7/30/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-

%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-

%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85/4905951 

.01-05-2021، 22:04:تاريخ التصفح .4   4-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%

D8%AF% D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 .02-05-2021، 10:04:تاريخ التصفح .5

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7 

 

  

https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/quran/2014-07-14-1.2163581
https://web.archive.org/web/20180622143401/http:/www.okaz.com.sa:80/article/579796
https://www.youm7.com/story/2020/7/30/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85/4905951
https://www.youm7.com/story/2020/7/30/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85/4905951
https://www.youm7.com/story/2020/7/30/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85/4905951
https://www.youm7.com/story/2020/7/30/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85/4905951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
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 :البيانات الشخصية لإلخباريين

 (01)اإلخباري رقم

 احلاج لعمارة: االسم واللقب

 1959جانفي 29: تاريخ الميالد

 ذكر:الجنس

 أمانة رئيس دائرة سيدي خالد:المهنة

  دائرة سيدي خالد والية بسكرة:مكان اإلقامة

 يعترب لعمارة احلاج من مهتمي الشعر الشعيب اخلاص بادلنطقة فهو حافظ دلدائح قصائد الرسول صلى 
 .اهلل عليه وسلم، والقصائد احمللية ل بن قيطون وبن عزوز وبن يوسف

 (02)اإلخباري رقم

 . الصديق سعودي:االسم واللقب

 .1962جانفي1:تاريخ الميالد

 ذكر: الجنس

 معلم لغة فرنسية: المهنة

 .دائرة سيدي خالد والية بسكرة:مكان اإلقامة

 .يعترب سعودي من اذلاوين جلمع الرتاث حيث مت وجود أجزاء من القصيدة لديه
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 (03)اإلخباري رقم 

 عبد الكرمي شقرة:االسم واللقب

 26:تاريخ الميالد

 ذكر: الجنس

 أستاذ لغة عربية:المهنة

 :التعريف باإلخباري

يعترب عبد الكرمي من كاتبني الشعر ومن ادلهتمني به حيث لديه اهتمام هبذا اجملال وإطالعه لكثري من 
 . الشعر وهذا راجع خللفيته كأستاذ متقاعد يف اللغة العربية
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 (1)الصورة رقم 
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 (2)الصورة رقم 

 
 

 

 

 

 



 المالحق
 

 

69 

 (3)الصورة رقم 
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 :القصيدة بعد مجع أبياهتا من عند احلاج لعمارة وهي كاآليت

ْو ْو ـــــــــــ ِخ   ــــــــــــ اْو  َأ ــــــــــــــ َأ َأ                    َأ

ْو ْو ـــــــــــ ِخ   ـــــــــ اْو  َأ ــــــــــــــ َأ َأ  ْو ْو ــــــــــ   ِخ ــــــ اْو  َأ ــــــ َأ َأ ***  َأ  َأ

ا  َأ ْو َأ ْو ِخ   ُزاوَأ ْو َأ ــــــــ ْو   اوُز ـــــــ  ْو ــــا  َأ َأ    لَأ ـــــــ َأ ُز  *** ةــــــــــ ُز  ْو نَأ

عْو ـــــــا  اْو نِخ ْو ُز ــــــــــ َأ َأ  ــــــ  ِخ ْوكَأ وْو  َأ ــــــاَأ ْو  *** ةـَـأ اْو وَأ ْو َأ  ْو َأ  ُز  ةـــــ ْو ِخ ْو  ُزاْو

لِخ  *** ةــــــــــــ  َأ ْو َأ ـــــــــــــا  ِخ َأ   ُز ْو ُز     ْو ـــــــــــــــــ ْو  ِخ َأ ْو َّد َّد ـــــــــــ ِخ ْو َأ

نْو َأ  َأ ْو ـــــ َأ ْو  َأ َّد    ِخ  ***ــــة  ــ   ـــ ْو ُز
 وَأ ْو ـــــــــــــــــ ِخ ْو  َأ ْو ُز   ْو ــــــــــــ َأ ْو

وَأ ڨـــــة ـــــــا   ِخشْو وُز عْو  ــــَأ اْو نَأ
ــ ْو ِخـــــــ ْو وِخ َأــــ ــ ڨة *** َأ ــــــ ِخ ْو خَأ  ِخ ْو  ِخ ْو

اْو ــــــــــــڨة ةْو وَأ مُز  َأ ْوـــــــــ َأ هْو ــــ َأ ـــــ*** َأنْو نَأ ـــــــاَأ حْو ــــاَأ  ْو ــــــ   ِخ ْو  ِخ ْو

اَأ ڨة ـــــــــــ ْو ْو  َأ ْو وِخ  ـــــــَأة شَأ  ْو َأ
وِخ ـــــــ*** َأ ــــاَأ ْو ــــ َأ ْو ـــــــــــْوقْو  َأ ْواِخ ْو

 

ــــــــةُز  ــــ ْو َأ وْو َأ ــــــــاْو   ِخ شُّش عَأ ــ َأــــــة  َأنْو ة ***   َأ ْو َأ ْو ـــــمْو حَأ ِخ ْو َأ كُز ـــــــــوِخ ْو  ِخ ْو  ِخ ْو

ـــــــــةُز  ـــــ ْو  َأ ْوخَأ ِخــــــــ ْو َأ شِخ اْو   َأ كُز ــوُز  ْو
ْو ْو *** ُز ــــــَلَأ غِخ ـــــــــ ْو اَأ جَأ َأ ْو ُزـــــا   َأ

ــــــــــةُز  ــمْو حَأ ِخ ْو َأ كُز ـــــــــاَأ ْو  *** ُزــــــڨـــوِخ ْو  َأ ْو ـ َأ ْو ِخ ـــــــــْو   ِخخْو ــــ ْو  ْو هِخ
اَأ َأ

ـ ـــــــخُز وِخ ْو
اْو   َأ ْووْو ـةـــــاْو ُز وَأ شْو ُزاْو ــ***ـق  َأ ْو َأ كُز وُز ـــــــاَأ َأ ْو شِخ ـة ـــ ْو  َأ ْو ـّـ ـــــا   َأ ـ ـَأوَّد

ـــــ وَّد ـــ ْو ـــــ ْوءْو اَأ فْو  َأ ْو َأ ــــاْو ڨ  ُز ــــ***ـــاَأ ْووِخ ــــــوَأ ْوحَأ عْو َأ ـــــ ْو ْو ـــــــــ ْو  ِخ ِّ ْو  َأ

ــ فْووَأ ـــــــ  نَأ نَأ حْو ــوَأ حْو فَّدــ***ـــةـــــــ ِخ َأ  وَأ ــــــــ َأ كَأ ـــاَأ  َأ ْو َأ ــــــ ْو ْو ـــــــــــــ  هُز

ْو ْو  َأ ْونَأ ْو َأ ــــــ َأ ْو  وُز   َأ ْوَلَأ اْو م***ةــــــــــــ ُز وَأ ْو َأ ــــــــــ ْو  َأ ْو ــــِخ اَأ اْو  ِخ َأ ْو َأ ة ـــــــــــ ُز

ـــ هْو ـــــــة، َأ وْو  ِخ ْو  َأفْو َأ ــ***ـــمِخ  ُزــــــــاْو ِخ ـــــــــكَأ اَأ ْو ْو ــــــــــــ َأ ْوكَأ  َأ ْو َأـــ ْو ـــوَأ

ــــوْو َأ  نِخسْو اَأ ْونِخــــسْو   ْو َأ ــ***  ُزــــــــاْو ـــــــ ِخ ْو َأ ْو ـــــــــــــعَأ ـ ْو ْو ـــــــــــة  َأ ْوكِخ َأ

وِخ ْو  وِخ    وَأ خْو
ـــــــــ َأ اْو ْو  َأهْو ُز ***ــاَأ ْو َأةــــــــقْو    َأ وُز شِخ     ُز ـــــــ  َأ ــ َأ  ـــــــا  َأ ْو

ــوْو َأـــــــة        ــــــ ْو  َأ ـــــــوْو  ـِـخ شْو َأ ة اَأ ــوَأ ــــــــ َأ  ْو *** ـَأشْو ة  ِخ ْو    ِخ ْو ــــــــــوَأ ضْو  ِخ ْوخَأ



 المالحق
 

 

71 

ـــــــا  َأ َّدـــــ  َأــــ        ـــــــفْو  َأهْو ُـز ـــــــ  ْو ***ـــــةـــــ  وِخ ْو وْو َأ ــــــــاَأ ِخ   ِخ فْو ْو  َأنْو خُز

وِخ ْو ـــــــ َأ ْو         وَأ ــــــــوِخ    وَأ اْو فْووُز اْو ْو  َأ ْو ***ةـــــــق    َأ وُز شِخ     ُز ُز  َأ وَأ  ــــا  َأ ْو ـــ

ڨَأـــــة        شُزـــــا  ِخ ْو  ُزوْو عَأ ـــــــــــــ اْو نْو ْو ْو *** َأ َّد ـــــــــــــــــــــــــَلَأ  َأ َأ  هللا    ِخكْو

ــــ  وَأ ْوم اَأ ــــــــــمْو اَأ َأ ـــــــ   ِخ ْو وْو َأ ـــــــــــ   *** َأ عْو َأ ــــــــــــــــــــة  ِخ َّد َأ وَأ ْوحَأ

ـــــــــــ   انَأ ـــ َأ  ِخ   ِخــــــ ُّش ـــــــــــل  ـَـأ وْو َأ
ــــــــــ  *** َأ نَأ ــــــة  َأ ْو َأ ْو وِخ َأ نْو َأ كَأ    ْو

ـــــ  ــــــــــــ  ْو    ِخ نَّد ـــــــــــ  ْو *** ِخ ْو كَأ ْوفْو    َأ َأ ـــــــــا  َأ ْو َأ ضُز ــــــ   َأوْو اَأ  نِخ ْو

ــــوَأ   َأ  نْو ــــ  ــــخَأ َأــــــــــْوف وَأ نَأ اْو ـــــ***  خُز ـــــــــــ ِخ ِخ ــــ َأ ْو  ـــــــوْو هِخ َأ    َأ ْو

اـــــا ِخ ْو ِخ ْو  وُز سْو   شُزـــــــــــــاْو اِخ ْو  ْو
ـ***و  َأ نْو َأ ة    َأ ــــــــوَأ ْوحَأ ا ـــــــــل اَأ  وُز وُز ـــــاْو

اــــــاْو   َأ ْو ُز ـــــــــ ِخ ْو ڨِخـ ْو ِخ ْو  ِخوْو َأ  وُز ــــ***اْو ـــــــــخْو ضْو َأ ـــــــــــــ   ــــوَأ جْو َأ   َأ

ــــــ هْو اــ   َأ وُز اْو ـــــــ   ***ـــمِخ  ِخ ْو وَأ  ِخــــــقْو   ُز ـَـأ ـــــــو ْو ــــــــــــــوَأ ْو جِخ ْو  ِخ اَأ جَأ

ة ــــــــــ َأ ــــــــــــ َأ  ــــ   َأ ــــــــــ  ِخ ْو َأ  ْو َأ ***ِِخ َأ   ْو َأ ْو ُزــــــــــــا   ِخ ْو جِخ غْو  هِخ  نَأ

ــــــــــ َأ ْو ُز  لَأ   كِخ ْو ةـــاْو     َأ ْو   َأ ــــ***ـــ َأ ـــــــــــــ   ــــ َأ ــــــــم حُز َأ هُز ــ هِخ ْو

ـــــا َأـــ   ــــــ  ــَأة  ِخ ْو و   وِخ َأ ــــــ***نــــــــُزاْو جِخ ْو قَأ ـــ َأ      َأ مْو  ْو  ْو ــــ  ِخ ــــــــَلَأ

ـــــــــــ ْو  جِخ خَأ ْو ُزـــــــــــا   ِخ ْو َأ ْو ـــــــــــــ   ***  ِخ َأ   ْو كَأ ــــــــــــــا   ِخ ألَأوْو ا ُـز
وُز   ْو

ة ــــــ َّد ا  ِخ  جِخ ــــــــوُز ـــــــــ قْو  ِخ ْو ِخ ْو نَأ نُزـــ*** ِخ ْو عْو َأ ــــــاْو و   كَأ ــــــــــاْو ــــــ ْو  ــة  َأ

عْو     ُز َأ  ـــــــــــ َأ مْو ــــــاَأ ْو ***وُز   َأ هِخ ْو ــــــــــ ء  ُزخْو اوْو  ِخ ْو  َأ مْو  ُز ــــــــ ُز وُز ْو ــــ َأ شْو

فَأـــ شِخ   َأقْو ــــــ ِخ َأ     َأ ــــ*** َأ ْو ــــــــ    ِخ   َأ ــــــ ْو َأ اَأ ْو  َأ ــــــوْو ـــــــ   ــــ   ِخنْو َأ

ـــ ة  ِخ ْو    َأ ْو اَأ ــــوْو ـــــ***خَأ ْو ـــــوْو  ِخ ْو ـــــــاَأ   َأ   ــــــــــ ُزعَأ ْو ِخلــــ  ـــــ ِخ ْو  َأ ِخ
 
 

ـــــــــــ  ڨَأ   نِخ ْو ة  َأ ْو جَأ شِخ َأ ْو ــــــــ َأ ِخ     َأ ْو ***ـــــــــــ ـــــحَأ   ـــــــــوِخ  اَأ  عَأ

مَأ  كِخ ْو ـــكَأ ــــــــــ ِخكْو  َأ   ِخ ْو ــــــــــــــــــــــــ حْو  َأاَأ ْو ْو *** ـــــــــــ ْو  َأ ْو  ِخ َأ     َأ َأ

ــــ عـــــــَـأ َأ َأ ْو  ***ــــــ  ِخ ْو ــــ َأ ِخ     ُز ُزحْو اَأ  ْو ــــــْلْو  ـــــــــوَأ َأـــــــــــــة  ـــِـخ
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ــ ــــــــــ ْو وَأ كِخ ْو ـــــ ِخ َأ    جَأ َأ عَأ ــــ***ـ   َأ ْو نَأ  َأ ــــغُز ُز  ْو ـــة اَأ  ِخ ـــــــــ ْو   جَأ

ـــــــــ وِخ ْو ـــــ نِخسْو   ِخفِخلْو ـــــاَأ َّد  ــــ***    خَأ كَأ َأ ــــــــاَأ ـــــ ْو ْو ــــــــوْو  َأ ْوكْو   شَّد

ـ  ِخ ــــ َأ ِخ   َأ َأ  وــَـأ
ـ*** ْو ــــــــــــ    وَأ هَأ ِخ ْو  َأ ــــــــــاَأ حَأ ـــــــ   ـــــــ   ُز ْو

ــ ُـز عْو ْو   غـ ْو  َأخْو َأ ـــ َأ اْو   َأ ـــــــــ ُز ْو َأ ِخفَأــــ***ىــــــــــــوُز شِخ  ــــــة  َأ ْو ــــ َأ   ِخ ْو

ـــــــــــ ُز ْو َأ َأ  شَأ ـــ ْو  ـــَـأ ـــــ***ــــــــ غَأ    ـــــــــــأْونِخسْو  ِخ  فُزوْو َأـــــــ ُز ْو َأ

لِخ  جْو َأ
ــــ*** ءــــوِخ ْو اَأ  ِخع َأ ـــــــ     َأ ْو ـــــــ َأ ـــــ  َأ ضْو َأ ــــــ   ــــــــوَأ َأـــــة  ِخ

مْو ــــــ  حَأ ِخ ـــــــ    َأ َأ ْو  ة ـــكْو  اَأ  عُز ى  ـــــ ْو  َأ َأ ــــــ   َأ ْو ـــــــاَأ ْو ِخ ْو ***وَأ وَأ  م  ُزخْو

لْو  َأ ْو  ــــــــ   َأ ْو كُز ة ــــــــاَأ وْو    َأ ْو وَأ ــــــ***ـــــاْو حَأ ـــــــ ْو وْو    شَأ اَأ    ـــــ  ِخ وَأ ـــــ ْو

ــــــــ  اَأ  ِخ  كْو مَأ ـــ ْو  ِخ ْو  ُز ْو ةـــــــــوُز ـــــــــــ ْو حَأ َأ ـــــــمِخ ***وَأ ــ   ــــةِخ  ألَأ ْو َأ

لْو  لُز ــــــــ ْو   ـــــــ َأ ْو  ُز ْو مَأ ـــاَأ ْو ْو فَأ ـــــ  *** ْو ــــــــــاَأ َأ ْو ْو  َأ ــــــ  ـــــة  ُز ْو ُز ـــــ وِخ

حْو َأة  ِخ ْو  وَأ  ِخقْو وِخ وِخ  ْو اَأ خْو
ـ*** ـــــــــــ َأ ــــــــــــــك  ِخ ْو  ـَأ َأ اْو ِخ جُز وْو

ـ ْو  ـــــــــ ُز

ــــــــــ َأ ْو َأ  نَأ ــــــــ   ــــــــــ   َأ ــــــــــــاَأ ْووِخ ْو ***ـــ ْو ــــــــ و  ْو ِخ  كَأ َأ ْو    َأوَأ

فَأ ْو  ــــــــــ  ِخ َأ   ْو ـــنَأ نْو ْو   ْوحَأ ***ــــةـــ   َأ ْو َأ ِخ ْو ــــــــ ِخ مْو  ِخ ْو َأ ـــــة ــــــــوَأ نْو ــــأْو َأ

ـ ــــــ َأ ِخمْو  َأ ــــــــ ْو وَأ نَأ ــــــــــــــــــ ِخ  ***ـ ـــــ َأ نَأ ِخ ْو كَأ ـــ   ــــــــــــ ِخ ْو اَأ   ِخ ْو

ـــــــــ َأ ِخ  ا ُز  كَأ نَأ ــــــا َأ عْو ـــــــــــــــــــــــــ   ***ـو    َأ ــــــــــو اَأ ُز ْو َأ  ُز َأ

ك ــــــــــَلَأ ـ  ْو  ألَأ ْو عَأ   ــَـأ ـ***اَأ  ْو ـــــــــ كِخ  ــــــــ ِخ   َأ  ْو  َأ وِخ َأ ـــــة شَأ

ــــــ كِخ  وِخ ْو  ــَـأ  ْو
ــــــــــــل  َأ ــــــــــــــ   *** ِخ      َأ ِخ ْو ـــــــــــــلْو  ألَأ ْو َأ  ْو َأ َأ

ـــ وِخ ْو ــــــــــــــــــــوَأ   ***ـــــــــم    َّد كِخ ـــــــ  َأ َأ    كَأ فْو ــــــــــاْو ْو  ِخ  غُز جُز  ْو

ـــــ فَأ   ِخ َأ ْو وْو ــ  َأ ْو ــــــــوَأ كَأ ـ***ـ ْو    ُز ة    َأوَأ فَأـــــــــــــحَأ ْو َأ نْو ضَأ ــو ـــــــ ْو   غَأ

ـ حْو ُـز ـــــــــــ ءْو كَأ َأوــــ َأ قْو  ِخ   ُز َأ ـ**ــاْو ــــــــ ِخ   كُز سْو  ِخ ْو َأ ــــ   ــــــــــــ  وِخ ْو

ـ وَأ ْو َأـــــــ َأ ـــــكَأ َأ    َأنْو َأ كْو  ْو ُـز***ــ وِخ ــــــــــ ِخ ْو كــ وَأ    َأ ْو َأ َأ حْو ـــ  ــــــــ ْو  ِخ
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ـــ ْو  جَأ ْوجَأ ــــو   ِخ ْو كِخ ـــاَأ    ِخ   ِخ  ْو
اْو ْو ُزــ***اَأ َأ ــــــــــــــــ ِخ   َأ نَأ    ــــــــــمْو وَأ

ــــ كَأ  ْو  ِخ ْو غُز ــ ـــــ ِخوْو حَأ وْو ة  َأ اَأ ــــ***ــ ْو ــــــــــ ِخ ْو َلَأ َأ ــ   ـــــــــــــاَأ  ِخ ْو   َأ ْو

ــــ جْو ُزا ِخ ْو كَأ  ْو كَأ نُزا  َأ  ُزا    َأ َأ   َأ ِخ ***ــ ـــــــــ ِخوْو
نَأ ْو ــــــــــحَأ ْو اْو   ـــــــ ْو   كَأ

اْو َأ  نْو ُز وَأ    َأ ضَأ ــــــ***ة  ِخ   ِخ ْو ـــــــــــحَأ ــــَلَأ َأ    ـــــــــــاَأ  ِخ ْو  َأ ْو ـــــــــــ ِخ ْو

ــــ نَأ ْو اّـ غَأ ْو اَأ حِخ ْو اَأ  ْو كِخ ـــــــ ْو ***ـــ ــــــاَأ َأ ــ َأ   ــــــــوْو  ِخ    اَأ  ْوــــــــــــــــ َّد

ـــ كَأ حِخ ْو  ِخ ْو ــــــ ِخوْو ـْوـــمڨـ    َأ ْو نِخ ْو *** َأ عَأ َأـــــــــــــــــــــكُز   َأ ْو ـم ــــــم  ُز ْو ُز   ْو

م ـــــــــــــ ِخ نْو ــــــ   ِخنْو ــــــ*** َأ   َأ  ِخــــل    ِخ نَأ حْو َأ  اَأ ْوــــَلَأ  ِخ ْو ـــــــــــــــــــ   ــ َأ

مْو ــــــــــ    َأا  ِخ ْو ِخ كْو شَأ ِخ  عَأ وْو ــــــــــــــــوَأ   *** ْو    َأ ـــــــــــــــــــوْو ِخك  َأوْو شَأ  ْو
 َأ

ـ كَأ   جـــــَـأ ــــــاَأ نَأ ـــ***ــــ ـــــــ   هللا  َأ نَأ جِخعْو وْو مْو  َأ ــ  ـــــــــ ْو ُزاْو     َأ َأ ْو هُز

ـ كَأ ِخ عَأ ْو ــــــاْو نَأ ـــــــــــف  ِخشْو عْو ــــــــــــ   *** ْو    َأ ــــــــــ    ُزمْو  ْو َأ ْو َأ وَأ  اَأ َأ ْو

ل  ِخ     ــَأ  نْو َأ ـــــــــــ ـــــــ  َأ نَأ جِخ ْو ــــــــــــــــــــَلَأ  ***ـْوو  ِخ ْو جْو ـــــا  ِخ خَأ ْوفُـز  ِخنْو

ـــ اَأ ْوس  ِخ ِّ  ِخ ْو َأ وـــــــاَأ   ْو اَأ و ***ـــــــ ْو هَأ ــــــلْو  َأ ْو ـــــــــــ    جَأ  ِخ نَأ  َأ ْو َأ ْو

ــــو ضَأ س  َأحْو اْو وُز سْو  ِخ ْو     ُز وْو ــــــــــــــــ   *** ِخ   َأ ــــــــــو  ِخ إلِخ ْو َأ عَأ َأ  ِخ ْو

فِخــــــو غْو ْوكْو  ِخ ْو َأ ــــاْو َأ ــــــــوْو  ـَـأ كُز
ـــــــــــــــــــــ   *** ُز ْو عَأ ضْو نْو َأ  خَأ اَأ َأ نَأ

ـــ حُز ةـــــــــــخُز ْو    ْو لَأ    نُزاْو َأ وْو  ْو ة ـــــــــاَأ َأ ْو ِخ   ِخ ْو جْو ِخ ْو ِخ ***ــاْو كْو ُزاْو َأ كْو  َأ

ـــــــــة وْو َأ ْو َأ نْو ـــــــــ  وَأ ْوهِخ   َأ ــــ***   ِخ حْو َأ   ِخ ْو  كَأ ْو ْو  ــــــ َأ ـــــــــــــَلَأ

فَأ ْو ُزـــ ةــ ِخ َأ   ْو ـــــــــــــــ  َأ نَأ ــــــــــــــ ْو  ***ـــا   َأ ضْو َأ ـــــــة  ِخ نَأ وِخ ْو نْو  ِخ ِخ

ـــــة وْو ُزاْو َأ ــــــق    َأ وِخ ْو
ا    وْو اْو ُز ـــــة ***  خُز حْو َأ ـــ   ُز ا  َأ َأ وُز ـــــــ  ْو حَأ  اَأ ْو

ـــــــــة وْو َأ سْو  َأ َّد ـــ م اَأ   َأــــــــاْو ـــــــــــــــــ َأ ْو  *** ِخ ْو ـــــــــــل   اِخ ْو  َأ ْووَأ

سَأ  نُزاْو كْو ةـــــــــــ َأ َأ   ألَأوْو     َأ ـــ***ة  َأ ْو َأ ك   ِخ ْو  ُز ْو َأ ـــ ْو  ـــــــــــــاَأ ْو َأ ِخ ْو

اْو  وُز اْو ـــو  ُز خَأ ــــ  ْو كُز ْو  َأاْو ــ*** ِخشْو َأ هُز ا ـــــــــ َأ ْو  َأ ْووْو وُز ــــــــاْو ُـز فَأحْو نــ ــمْو  َأوْو
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ا ـــــــــوُز مْو  ِخظْو ِخ ْو ـ ْو  ِخ ْو َأــــ َأ ُـز ــــــــــــــــــــــــ   ***كـ  ْو َأـــــــــــــ وِخ ْو  ِخ ْوشَأ

ا ـــــوُز ــــــــــا جَأ ــــــ***  َأ ْو ِخ   َأ ْو  وَأ ْو ُز وْو َأ فَأـــــــــ َأ ــــــْو   ــــــ    َأ ْو كِخ ْو

ـــ هْو ْو ِخ ــــــــ َأ خِخكْو   ــــــــــَلَأ ــ***ــمِخ شَأ ْو ا  َأ وُز وُز ْو  ِخ ْو  َأحْو ـــ  ِخ  ــــــــ ُزشْو

ــ نِخ  جـَـأ خِخ  نَأ   َأ ــــــــــــوْو ِخ ْو ِخـ***ـ  ِخ ــــــــ َأ  شَأ ْو ــــ   ـــــــك  ِخ ْو   ِخجنَأ

ــــــ ِخ   ــــو  ُزاْو َأ ظُز ــــــــــــوْو   ـــــ*** َأ غِخ ْو  ُزنْو اْو ْو خَأ ْو ـــوَّد ْو ْو ـــــــاَأ ْو ُز

وــــة ا  ِخ   َأ ـــــوُز ـا   ْو ِخ ْو ـّــ نُز ـــــــــــــة *** ِخ وِخ ْو َأ ــــاَأ ْوو  ِخ ْو ح  ِخنْو ـــــــاْو  ْو ُـز
 َأ

ــــــة غَأ َأوْو ْو  َأ ْو فَأـــــ ْووْو اَأ َأألْو ــا   َأ  نَأ ــــــــوَأ   ـــــــجَأ َّد ُز ــــ***    ْو

ـــــة ــــــــــوَأ ْوف    ُز َأ ـــــــوْو  َأوْو ظُز ــــــــو ا  ِخــــــــــاَأ   *** ُزنْو ــــــ شْو  ِخ ْو َأ

فَأ ْو ُزــ ْو َأـــــــــةـــــــ ِخ َأ   ْو َلَأ وْو    ُزخْو َأ و   ُزاْو َأ ْو َأـــــ***ـــا  جَأ ــــة  ــــــــشُزاْو

ـــــ ْو َأةـــــــ َأ ْو ْو  ِخ    نِخ ْو ـ***ــ   ِخ ْو َأ ُـز ـــــــــــــ  ــــــــ ــ ئَأ . ــــَأو    ِخ ْوضَأ ْو

ــــــــة جَأ ْوجَأ ْو َأـــــــــــــــــة ــــــــــــــوْو َأ  *** َأ ْو َأ    وَأ َأ َأ ـــــــــــــوْو اَأ َأ ْو ُـز كْو  ِخ َأ ْو ِخ

ـــــــــــــــة عَأ وِخ ْو ــــــــة  َأ شْو َأ  ْو َأ
ــــــــــــة ***اَأ ْووْو َأل  َأ عَأ ا  َأ ْووْو وُز  ْو َأـــــ ْوم نُزـــــــاْو

ــــــــ عَأ وْو    َأ ِخ ْو ـــــــخَأ ْو ِخـــــ***ــــــــــة ـــــ َأ  حَأ ْو شَأ نَأ ـــــــــ ْو  ـــــــــ   ِخ ْو  ِخ

ــــــة فَأــــــــــــــــة   اَأ ْووْو َأ ــــــــــــــــــــــــ   *** ُزخْو ِخ ْو حْو َأ ـــــــــــ   َأ ْو    وَأ نَأ  ُزاْو

ة ــــــــــــاْو َأ ظُز نْو ـــ ْو هَأ ِخ ْو  َأ ْو َأ ــ*** َأ َأ ْو ُز ُـز فْو  َأ ْو  َأ ِخــــــــــ ِخأ ــــــــة ــــــاْو ُز َأ ــ ْو  َأألْو

ــ حـــــــةــــــــــ َأ وْو ِخ ْو اَأ ْو ْو ِخ ْو  ِخ َأ ْووَأ ـــــــ*** ْوشَأ اْو َأ ْو ْو ـــــــــــــــــمْو  ِخ ْو  َأ ــــ ِخنَأ ْوظِخ

ـ مَأ ــــــــ  ِخ ْو  ُزاْو ُز اْو اْو ُزاْو  َأ ْو ُز وْو  ِخ ْو  ِخ ْو ــــــــــــاِخ ْو  ***ةــــــفْو خَأ  اَأ ْو ْو  ــــــــــــــ َأ ْوكِخ
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 Summary 
This study attempts to study one of the famous poems of popular poetry, the poem "Ayaw Ya 
Khalan", For the poet Ben Youssef, One of the great pioneers of popular poetry in northern 
Algeria, As a model of the literature of the journey, popularly produced, and the search within the 
poem for those ethnographic references, related to time and space, The poet tried to photograph 
the conditions of travel in the convoy of pilgrims at that time back and forth, With the poet's focus 
on devotional religious aspects by virtue of his religion and Sufi tendencies. The purpose of the 
journey is to make pilgrimages to the holy places. 

 

 الملخصص

، للشاعر بن "أياو يا خالن"حتاول ىذه الدراسة دراسة إحدى القصائد املشهورة من الشعر الشعيب، وىي قصيدة 
 ألدب الرحلة، املنتج شعبيا، جيوسف، أحد الرواد الكبار للشعر الشعيب بشمال الصحراء اجلزائرية، كنموذ

والبحث ضمن القصيدة عن تلك اإلشارات اإلثنوغرافية، املتصلة بالزمان واملكان، وقد حاول الشاعر أن يصور 
ظروف السفر ضمن قافلة احلجيج يف ذلك الوقت ذىابا وإيابا، مع تركيز الشاعر اجلوانب الدينية التعبدية حبكم 

 .وىدف الرحلة الذي ىو احلج إىل األماكن املقدسة. تدينو وميوالتو الصوفية
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