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        أشواق تريعةأشواق تريعةأشواق تريعةأشواق تريعة    ::::اهاهاهاها6كتورا6كتورا6كتورا6كتور    طالبةطالبةطالبةطالبة        
        ة العربيةة العربيةة العربيةة العربيةاالٓداب واللغاالٓداب واللغاالٓداب واللغاالٓداب واللغقسم قسم قسم قسم 

        لكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغات
))))اجلزائراجلزائراجلزائراجلزائر((((    بسكرةبسكرةبسكرةبسكرةجامعة جامعة جامعة جامعة                                                                                                                                 

        

        
    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ

ٔاوىل الشاعر ٔاسامة بن منقذ ٔامهية 
أالمهية اليت تُوQ  Sِلغة لشعر الزهد، هذه

بسريته احلسـنة ومتُسكِه 6ّQين إالساليم 
احلنيف، هذا ا6ين اgي جتّىل يف زهدbته 
اليت مقنا بدراسـهتا وحتليلها، واليت توحشت 
مبعاين إالميان والتّقوى وا6عوة ٕاىل ترك ا6نيا 

والتطلع ٕاىل االٓخرة والتذكري Qملوت ) الزهد(
Q خلري والّهنـي عن والبعث واحلساب وأالمر

  .املنكر
    6ى الشاعر الزهدالزهدالزهدالزهدوال خيفى ٔاّن ٔاسلوب 

متّزي Qحلمكة واملوعظة احلسـنة ٔاسامة بن منقذ ٔاسامة بن منقذ ٔاسامة بن منقذ ٔاسامة بن منقذ 
  .والن�صح وإالرشاد
الزهد، الشاعر،ٔاسامة بن : : : : اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية

  .منقذ، ا6ين  إالساليم، النصح وإالرشاد
  
  

 

 
 

Abstract: 
The poet oussama ben 

mounketh had given a great 

interest to the "asceticism",  

that interest was just a reflection 

to his modest and good 

behavior and his adherence to 

his Islamic religion.Thus, we 

can fell and touch his ascetism 

to his religion which we have 

studied and analyzed, His 

ascetism had characterized by 

his faith, piety, righteousness, 

leaving life, looking for her 

after, reminding us about the 

death, resurrection ,sidgement, 

the asking for the promotion of 

virtue and prevention of vice. 

 The asceticism style of 

oussama ben  mounketh was 

characterized also by wisdom, 

sermon, advice, and guidance. 
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        ::::متــهـيـدمتــهـيـدمتــهـيـدمتــهـيـد
هد يتوّجه ٕاىل ِهللا سـبحانه وتعاىل خوفًا من عقابه وطمًعا يف  رمحِتِه، وحول  ملّا اكن شعر الز�

 اكئنًا اج عًيا وفناٍء وبعٍث وحساٍب،وما دام الّشاعر ا6نيا ومتاعها، واالٓخرة وما يرتبطُ هبا من موٍت 
  .فهو Qلرضورة يعيش احلياة بلك تناقُضاهتا ويتوجع بآال¥ا ويْفجع مبصائهبا

تعّرَض يف حياته لنكبات متوالية عاشها يف غربته تركت ٔاثًرا واًحضا  ٔايضا""""ٔاسامة بن منقذ ٔاسامة بن منقذ ٔاسامة بن منقذ ٔاسامة بن منقذ " والّشاعر 
ر ذ· يف قصائده g· فقد زهد الشاعر يف هذه ا6نيا وظه، يف نفسيتِة وقلبت µ موازين حياته

وغريها من القمي  الّزهدية وما محلته من ٔافاكر ونظرات يف القضاb إالنسانية ويف احلياة واملوت وا6نيا
  .                    الّروحية واملش¾ت ½ج عية اليت ال خيلو مهنا ٔاي ديوان شعري

وذاك نأيت ٔاوًال للتعرف عىل g· اكن حرٌي بنا النظر يف هذه الظاهرة ورصدها، لكن قبل هذا 
وS لغرض الزهد واgي خصص QًQ µ يف ديوانه   .الشاعر ٔاسامة بن منقذ Qعتباره أالب الر�

        ::::الشاعر يف سطـــــورالشاعر يف سطـــــورالشاعر يف سطـــــورالشاعر يف سطـــــور: : : : ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً 
        ::::امسه ونسـبهامسه ونسـبهامسه ونسـبهامسه ونسـبه ----1111

مؤيد  ٔاو بأيب املظفــر ،امللقـب1هو ٔاسامة بن مرشد بن عيل بن مق� بن نرص بن منقذ الكناين اللكيب
Ë2ٔابو سالمة ٔاو ا6و.        

        ::::أالدبـيـةأالدبـيـةأالدبـيـةأالدبـيـة    مو6ه ونـشأتـهمو6ه ونـشأتـهمو6ه ونـشأتـهمو6ه ونـشأتـه ----2222
 مممم1095109510951095يوليو سـنة /هـهـهـهـ488488488488الّسابع و العرشين من جامدى االٓخرةسـنة و6 ٔاسامة يوم أالحد

هذا اخلرب؛ ٕاذ مسعه من ٔاسامة يف دمشق سـنة ٕاحـدى وتسعني و مخسامئة  العامد أالصفهاينالعامد أالصفهاينالعامد أالصفهاينالعامد أالصفهاينوقد ٔاكد 
ِئل عن Øرخي والدته فقال ،هـهـهـهـ591591591591   .3هـهـهـهـ488488488488ٔاي  """"ؤاربعامئة ُت سـنة مثـاين ومثانيــنُو6"""":وذ· ملّا سـُ

املشاق،  وحتمـل املصـاعـب و نشأ ٔاسامة بن منقذ يف بيت ٕامارٍة يتِسـُم Qلفروسيـة والّشجـاعة
قى تعلميه عىل ٔايدي فقهاء ؤادQء ومــؤرخني فَـدرس الفقه واحلـــــديـث وأالدب وحفظِ كثريا من  ـّ فتل

ع عىل تــراث العرب من شعٍر ونٍرث 4عــر القـدمي و قصـــص أالدب والتارخيالش ـِ ،مكـا تسـّىن µ ٔان يّطل
حففظ الكثري من ٔاشعارمه ؤاخبارمه حىت ٔاصبح 6يّه خمزون وافر من الثّقافة العربية، فقد حفلت كتبـه 

  .5البالغة وجوامع اللكم بأشتـات مهنـا مكـا ّمضنـت الكثري من خمتارات الشعر ومفردات
 هكذا نشأ مؤيد ا6وË ٔابو املظفـــر ٔاسامة يف كنف ٔارسة مثقفة، فدرس اللغـة والنحـــو وأالدب
دراسة مسـتفيضة، واطلع عىل التارخي والسـّريِ وعلّمـُه ٔابوه النُجـــوم ومواقعهـا ومتّرس بأساليب القتال 

  .6والّصيد
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        ::::وفـــــــــاتــــــــــهوفـــــــــاتــــــــــهوفـــــــــاتــــــــــهوفـــــــــاتــــــــــه ----3333
، بناًء عىل ما مممم1188118811881188- - - - هـ هـ هـ هـ 584584584584سـنةسـنةسـنةسـنةتويف الشاعر ٔاسامة يف الثالـث و العشـرين من رمضان 

ٔاسامة يف الغَـد شــريق قـاسـيون ودخلت تربته جانب هنر يزيد  ُدِفــنَ """"وفيـاتهوفيـاتهوفيـاتهوفيـاتهيف ابن خلاكن ابن خلاكن ابن خلاكن ابن خلاكن ذكره 
  .7""""عليه الشاميل، و قرٔاُت عندُه شيئًا من القرآن، وترمحُت 

  ـزهــــــــــــــــدـزهــــــــــــــــدـزهــــــــــــــــدـزهــــــــــــــــدالــــــــــالــــــــــالــــــــــالــــــــــ: : : : õنيـــــاõنيـــــاõنيـــــاõنيـــــا
        ::::الزهد يف اللغة و½صطالحالزهد يف اللغة و½صطالحالزهد يف اللغة و½صطالحالزهد يف اللغة و½صطالح    ----1111
        ::::الـــزهــــــد لغــــــةالـــزهــــــد لغــــــةالـــزهــــــد لغــــــةالـــزهــــــد لغــــــة        - - - - ٔا ٔا ٔا ٔا     

        .8"الّزاء والهاء وا6ّال تدُل عىل قّ� اليشء زهد زهد زهد زهد     ٔاّن ٔاصل حروف لكمة:" :" :" :" املعجم الصويفاملعجم الصويفاملعجم الصويفاملعجم الصويف    جاء يف
  .9"الزهُد خالف الرغبة يف اليشء ويقال فالن يزتهد مبعىن يتعبد:" الصحاحالصحاحالصحاحالصحاحوورد يف 
وتركها   يف معناه اللّغوي يعين ق� اليشء ٔاو إالعراض عن ا6نيا""""الزهد الزهد الزهد الزهد " " " " سـبق يتضح ٔانّ  ل مامن خال

  .هو التعبد والّطاعة خوفًا من هللا ٔاو الحتقارها ٔاو
        ::::الّزهـد اصطالًحـاالّزهـد اصطالًحـاالّزهـد اصطالًحـاالّزهـد اصطالًحـا- - - - ب ب ب ب 
هو الكف عن املعصية وما زاد عن احلاجة، وترك ما يشغل عن هللا وبُغض ا6نيا وإالعراض عهنا، """"

  .10""""راحة ا6نيا طلًبا لراحة االٓخرة ٔاو هو ترك
هو ½نرصاف عن الّيشء احتقاًرا µ وتصغًريا لشأنه لالسـتغناء عنه خبٍري :":":":"ابن أالنباريابن أالنباريابن أالنباريابن أالنباري وقد عّرفه

  .11""""منه
وهذا عىل قيل يف الزهِد ٔالن يكون ُمهُه ًمها واحًدا þ عّز وجل وحده  """":سعيد بن أالعرايبسعيد بن أالعرايبسعيد بن أالعرايبسعيد بن أالعرايب    ٔابؤابؤابؤابو وعّرفه

  .12""""و غاية الّزهدليس ذكر دنيا وال آخرة وه
ا يف  الزهدالزهدالزهدالزهدلقد ٔامجعت هذه التعاريف عىل ٔان  هو إالعراض عن ا6نيا وتركها وعدم الُركون ٕالهيا طمع�

        . االٓخرة ورغبًة يف ثواب هللا وِثقًة مبا عندهُ 
  ::::موموموموضضضضوعـات الزهـد يف شعــــر ٔاســــــامـة بن منقـذوعـات الزهـد يف شعــــر ٔاســــــامـة بن منقـذوعـات الزهـد يف شعــــر ٔاســــــامـة بن منقـذوعـات الزهـد يف شعــــر ٔاســــــامـة بن منقـذ    ----2222

فقد عاىن الكثري ، شاقة ؤالمية """"شزيرشزيرشزيرشزير" " " " ربوع وطنه  اكنت حياة ٔاسامة بن منقذ ٕاثر نفيه من  
روف الّصعبة اليت عاشها الشاعر، ،لُيثِبَت وُجوده بعيًدا عن وطنه ؤاه� ومماال شك فيه ٔاّن هذه الظ�

حبيث صارت احلياة ، والنّكبات املتوالية اليت جاهبها  ٔافقدتُه طعم احلياة وقلبهتا رٔاًسا عىل عقب
الّرمغ  وعىل، ها مادام ٔاه� ؤاحبيتُه ليُسوا فهيا فبقي وحيًدا يتجّرُع مرارات الوحدةQلنّسـبة µ ال معىن ل 

�ل ما �µ من عّزٍ وجمٍد ورفعٍة يف مرص وغريها ٕاّال ٔانُّه زهد ا6نيا وتركها مبا فهيا،وهذا ما ملسـناُه  من ٔانه
ِتقراِئنَا لزهدbته، فتجلّت لنا مضامني وموضوعات زهدية Qرزة فيشعره سـنعرض لها Qلّرشح  بعد اسـْ

  :والتحليل ف� سيـأيت ذكــره



 العدد اخلامس والعرشون  -12ا��                                          لكية االٓداب و اللغاتجم� 

 2019جوان                                      342                           لكية االٓداب و اللغات

  ::::التحذير من ا6نيا وا6عوة ٕاىل تركهـاالتحذير من ا6نيا وا6عوة ٕاىل تركهـاالتحذير من ا6نيا وا6عوة ٕاىل تركهـاالتحذير من ا6نيا وا6عوة ٕاىل تركهـا - 1
موظًفا ٔاسلوب     ½غ½غ½غ½غرترترترتار 6Qنيـاار 6Qنيـاار 6Qنيـاار 6Qنيـاُحيّذر الشاعر ٔاسامة من ٌر،¥مـا َطـال قصيــــ العمرِ العمرِ العمرِ العمرِ  ومبا ٔانّ 

 µ13فيقول)  وال تغوال تغوال تغوال تغرترترترت، احذراحذراحذراحذر( الّهنـي والتحذير وذ· يف قو:        
ّ Qلُعْمــِر القَِصيـــرِ اْحَذْر مِ اْحَذْر مِ اْحَذْر مِ اْحَذْر مِ  ّ Qلُعْمــِر القَِصيـــرِ َ ّ Qلُعْمــِر القَِصيـــرِ َ         ْن ا6ّنَْيا وَال                   تَْغْن ا6ّنَْيا وَال                   تَْغْن ا6ّنَْيا وَال                   تَْغْن ا6ّنَْيا وَال                   تَْغرترترتَرتّ Qلُعْمــِر القَِصيـــرِ َ

ٓوانُْظْر ٕاىل آثثثثـاِر منْ ـاِر منْ ـاِر منْ ـاِر منْ  ٓوانُْظْر ٕاىل ا ٓوانُْظْر ٕاىل ا َعْتُه ِمنّـا Qلُغـــــُرورِ                                                                         وانُْظْر ٕاىل ا َ َعْتُه ِمنّـا Qلُغـــــُرورِ َ َ َعْتُه ِمنّـا Qلُغـــــُرورِ َ َ َعْتُه ِمنّـا Qلُغـــــُرورِ َ         رصرصرصَرصَ
عىل ما اكن مرجًوا مهنا وفات دون ٔان يتحقق،  يتأسفيتأسفيتأسفيتأسفمن  ا6نيا و م�اِهتا موً�ا و�هًيا زاهًدازاهًدازاهًدازاهًداويقوُل 

Qلّصرب عىل املاكره؛ ٔالنّه ال منجا مهنا وخيمت حبمكة ونصيحة  مفادها ٔاّن ا6نيا وما فهيا كظٍل كام يُويص 
  :14مئزائٍل والعيش فهيا كحمل النّا

� لـذاِهـٍب ٔاو فَـائِـٍت    يُْر لـذاِهـٍب ٔاو فَـائِـٍت    يُْر لـذاِهـٍب ٔاو فَـائِـٍت    يُْر لـذاِهـٍب ٔاو فَـائِـٍت    يُْر���� وال تَتبَْعُه زفْـــرُة نَـاِدمٍ  وال تَتبَْعُه زفْـــرُة نَـاِدمٍ  وال تَتبَْعُه زفْـــرُة نَـاِدمٍ  وال تَتبَْعُه زفْـــرُة نَـاِدمٍ � ��        ال تَـأَسـَفـــنال تَـأَسـَفـــنال تَـأَسـَفـــنال تَـأَسـَفـــن
اِن َصـَرب مَ  اِن َصـَرب مَ ـَ اِن َصـَرب مَ ـَ اِن َصـَرب مَ ـَ ـَ         ْسلـٍِم متيِقٍن ٔاّن ليس ِمنْـُه بَسـاِلـمٍ ْسلـٍِم متيِقٍن ٔاّن ليس ِمنْـُه بَسـاِلـمٍ ْسلـٍِم متيِقٍن ٔاّن ليس ِمنْـُه بَسـاِلـمٍ ْسلـٍِم متيِقٍن ٔاّن ليس ِمنْـُه بَسـاِلـمٍ ؤاْصُرب َعـىل احلَدؤاْصُرب َعـىل احلَدؤاْصُرب َعـىل احلَدؤاْصُرب َعـىل احلَدثثثث

ا َكــِظـٍلّ زائِـــــٍل     والَعيِْش ِفهيهيهيهيَا ِمثُل ُحَا ِمثُل ُحَا ِمثُل ُحَا ِمثُل ُحململململ النّـائِـمِ  النّـائِـمِ  النّـائِـمِ  النّـائِـمِ  نْيــــــَ ا َكــِظـٍلّ زائِـــــٍل     والَعيِْش ِففَُغَضـارة الـد� نْيــــــَ ا َكــِظـٍلّ زائِـــــٍل     والَعيِْش ِففَُغَضـارة الـد� نْيــــــَ ا َكــِظـٍلّ زائِـــــٍل     والَعيِْش ِففَُغَضـارة الـد� نْيــــــَ         فَُغَضـارة الـد�
وسكن القُصور  ؤاّن ّلك من ّمعر وشاد الّرحيلالّرحيلالّرحيلالّرحيلاليت آخرها     ا6نياا6نياا6نياا6نيامث يُعِطي مثاًال آخًرا لُيؤكد حقيقة هذه 

ال خيتار وال ميّزي بل هو حُق  فاملوُت فاملوُت فاملوُت فاملوُت  هذا حالها القبورالقبورالقبورالقبور وسكن كغريه من البرش رحلرحلرحلرحل في الهنايةف
  :15امجليع

ـــــروا وَشـاُدوا َمـــــا تَـــــرا   ُهـــــــــروا وَشـاُدوا َمـــــا تَـــــرا   ُهـــــــــروا وَشـاُدوا َمـــــا تَـــــرا   ُهـــــــــروا وَشـاُدوا َمـــــا تَـــــرا   ُهــــ �� �� ََ         ِمْن املنَـاِزِل والُقُصـــورِ ِمْن املنَـاِزِل والُقُصـــورِ ِمْن املنَـاِزِل والُقُصـــورِ ِمْن املنَـاِزِل والُقُصـــورِ : : : : معمعمعَمعَ
        ــِن الُقُبـــــورِ ــِن الُقُبـــــورِ ــِن الُقُبـــــورِ ــِن الُقُبـــــورِ وحتّولُـــوا ِمــْن بـْعـِد ُسـْكـــــــــنـَاَهـــــا ٕاىل َسَكــوحتّولُـــوا ِمــْن بـْعـِد ُسـْكـــــــــنـَاَهـــــا ٕاىل َسَكــوحتّولُـــوا ِمــْن بـْعـِد ُسـْكـــــــــنـَاَهـــــا ٕاىل َسَكــوحتّولُـــوا ِمــْن بـْعـِد ُسـْكـــــــــنـَاَهـــــا ٕاىل َسَكــ

 ::::ذّم ا6نيـاومذّم ا6نيـاومذّم ا6نيـاومذّم ا6نيـاوم����اِتـــهـااِتـــهـااِتـــهـااِتـــهـا ----2222
مهنا فصار ال  تعبتعبتعبتعبو جعجعجعجعززززفقد  ٔاحزانٔاحزانٔاحزانٔاحزانو مهومٍ مهومٍ مهومٍ مهومٍ مبا محلته µ من  ا6نياا6نياا6نياا6نيا يبدو ٔان الشاعر ٔاهنكته

g· توجه للموىل عّز وجّل Qلتّرضعِ  ، فهيا كثًريا  شقاشقاشقاشقاهيمت هبا؛ ٔالنّه مل ينل مهنا ما يّود بل عىل العكس 
ُرُه عـىل تركهـا فهو والتّذلل وا6ُعاء   :16دمن هيـدي سبيل الّرشا عّ�ُ يُساعده ويُقّدِ

نيا مفمفمفمفا يل َمْن يـــــٍد                  ِهبا وَيل أاليُد املَساِعـُد واليّـدُ ا يل َمْن يـــــٍد                  ِهبا وَيل أاليُد املَساِعـُد واليّـدُ ا يل َمْن يـــــٍد                  ِهبا وَيل أاليُد املَساِعـُد واليّـدُ ا يل َمْن يـــــٍد                  ِهبا وَيل أاليُد املَساِعـُد واليّـدُ  ْزُت عن ا�6 ِ نيا َ ْزُت عن ا�6 ِ نيا َ ْزُت عن ا�6 ِ نيا َ ْزُت عن ا�6         جعجعجعَجعِ
ْسُل َعْهنَا فأرَعـــــويْسُل َعْهنَا فأرَعـــــويْسُل َعْهنَا فأرَعـــــويْسُل َعْهنَا فأرَعـــــوي %%         ِصـدُ ِصـدُ ِصـدُ ِصـدُ وال ِنلُْت مهنا ما ٔاَود� وأقْ وال ِنلُْت مهنا ما ٔاَود� وأقْ وال ِنلُْت مهنا ما ٔاَود� وأقْ وال ِنلُْت مهنا ما ٔاَود� وأقْ                                                                             ولكنِّين لَْم اولكنِّين لَْم اولكنِّين لَْم اولكنِّين لَْم ا%%

ّشقيُت مبا ٔاْحَرزتُُه ِمْن فَضـائِـٍل                   بأيّرسرسرسرسَِها َِها َِها َِها حيحيحيْحيَظى الّشِقي� ويَْسَعدُ َْظى الّشِقي� ويَْسَعدُ َْظى الّشِقي� ويَْسَعدُ َْظى الّشِقي� ويَْسَعدُ  ّشقيُت مبا ٔاْحَرزتُُه ِمْن فَضـائِـٍل                   بأي ّشقيُت مبا ٔاْحَرزتُُه ِمْن فَضـائِـٍل                   بأي         شقيُت مبا ٔاْحَرزتُُه ِمْن فَضـائِـٍل                   بأي
ٌة وتَــــــــرَددُ  ٌة وتَــــــــرَددُ ْ ٌة وتَــــــــرَددُ ْ َا                 وQلّزْهـِد فهيهيهيهيَـا فََـا فََـا فََـا فَرترترتْرتٌة وتَــــــــرَددُ ْ َا                 وQلّزْهـِد فِ َا                 وQلّزْهـِد فِ         ويف النّْفس ٕاْن ويف النّْفس ٕاْن ويف النّْفس ٕاْن ويف النّْفس ٕاْن ����َجْيُهتا Qّطراَجْيُهتا Qّطراَجْيُهتا Qّطراَجْيُهتا Qّطرا'''ِ'َا                 وQلّزْهـِد فِ

لْهِْمهَا الّرَشـاد بلْهِْمهَا الّرَشـاد بلْهِْمهَا الّرَشـاد بلْهِْمهَا الّرَشـاد برترترترتِكهَـــــا   ِكهَـــــا   ِكهَـــــا   ِكهَـــــا    (( ّفٕانّكككَك هتدي َمْن تشاُء وتُــرِشـدُ َ هتدي َمْن تشاُء وتُــرِشـدُ َ هتدي َمْن تشاُء وتُــرِشـدُ َ هتدي َمْن تشاُء وتُــرِشـدُ                                                                 فيا رب� افيا رب� افيا رب� افيا رب� ا)) ّفٕان ّفٕان         فٕان
تغرُب الّشاعُر من تعلق بعض البرش 6Qنيا رمغ وفتِكها مبن اكن يُظُن اخللود  تقلُباهتاتقلُباهتاتقلُباهتاتقلُباهتا ويسـّ

مفرٍد فهـي  جبًال ومك حولت من غين ٕاىل فقٍري معدٍم ومك صّريت ٔاQ ٔاوالٍد ٕاىل وحيدٍ  نسفْت نسفْت نسفْت نسفْت فهيا،فمك 
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مهنا؛ ٔالّهنا عبارة عن ظٍل زائٍل ولكن رمغ ذ· ٕاال ٔاّن  احلذراحلذراحلذراحلذر املزيان g· جيب وتتأرحج كـكفيت تتلونتتلونتتلونتتلون
  :17ًال وطمًعاالُلك جيري وراءُه �ـ

نيـــــا ِبنَـــــا                       وفَْتَكهَــــــــا مبَــْن ٕالهيهيهيهيَـا ٔاْخلَـــــَداَـا ٔاْخلَـــــَداَـا ٔاْخلَـــــَداَـا ٔاْخلَـــــَدا نيـــــا ِبنَـــــا                       وفَْتَكهَــــــــا مبَــْن ٕالٔاَما رٔاْوا تقل�َب ا�6 نيـــــا ِبنَـــــا                       وفَْتَكهَــــــــا مبَــْن ٕالٔاَما رٔاْوا تقل�َب ا�6 نيـــــا ِبنَـــــا                       وفَْتَكهَــــــــا مبَــْن ٕالٔاَما رٔاْوا تقل�َب ا�6         ****ٔاَما رٔاْوا تقل�َب ا�6
ْ نََسَفْت ٔايِّدي اخلُ  ْ نََسَفْت ٔايِّدي اخلُ َ ْ نََسَفْت ٔايِّدي اخلُ َ ـــٍر ثثثثََمـــــَداََمـــــَداََمـــــَداََمـــــَدامكمكمكَمكْ نََسَفْت ٔايِّدي اخلُ َ ْ ـــٍر َ ْ ـــٍر َ ْ ـــٍر َ َة حبحبحبَحبْ َة َ َة َ         ****طوِب َجبًَال               وَصيــــــّرْت لُطوِب َجبًَال               وَصيــــــّرْت لُطوِب َجبًَال               وَصيــــــّرْت لُطوِب َجبًَال               وَصيــــــّرْت لُجججَجَة َ

ـَْرَدا ـَْرَداَــــراٍء ُمْعَدًمـــــا                    وَذا قَبيـٍل وَعـديــــــــٍد ُمفـــ ـَْرَداَــــراٍء ُمْعَدًمـــــا                    وَذا قَبيـٍل وَعـديــــــــٍد ُمفـــ ـَْرَداَــــراٍء ُمْعَدًمـــــا                    وَذا قَبيـٍل وَعـديــــــــٍد ُمفـــ ْ ٔاَعـادْت ثثثثَــــراٍء ُمْعَدًمـــــا                    وَذا قَبيـٍل وَعـديــــــــٍد ُمفـــ ْ ٔاَعـادْت َ ْ ٔاَعـادْت َ         وَوَوََومكمكمكَمكْ ٔاَعـادْت َ
ـًال يَـَدامفمفمفمفَـا رٔايُت غيــر ِظـّلٍ زائـٍل                   ُكـٌل يَمُ َـا رٔايُت غيــر ِظـّلٍ زائـٍل                   ُكـٌل يَمُ َـا رٔايُت غيــر ِظـّلٍ زائـٍل                   ُكـٌل يَمُ َـا رٔايُت غيــر ِظـّلٍ زائـٍل                   ُكـٌل يَمُ  ْ ـًال يَـَداَ ْ ـًال يَـَداَ ْ ـًال يَـَداَ ـــــَوه ���َ�ْ ْ ـــــَوه َ ْ ـــــَوه َ ْ ـــــَوه َ         ـــــد� ـــــد� ـــــد� ـــــد� حنحنحنَحنْ
 البرش ختختختختددددععععفهـي  مصائِهبامصائِهبامصائِهبامصائِهباو ٔاذاهأاذاهأاذاهأاذاهاويّضجر ٔاسامة من ا6نيا ٔالنُّه ال سالمة وال عافية من 

ٌ وتُزيُّن  هلم ما هو يف احلقيقة  باQٔطيل الكذبباQٔطيل الكذبباQٔطيل الكذبباQٔطيل الكذب َ ٌ َ ٌ اgي هو  املزيفاملزيفاملزيفاملزيفويِسريوَن وراء هذا  فيتِّبُعوَهنا، لَهُمْ  رشرشرشَرشٌ َ
يصىل يصىل يصىل يصىل من  ويّحويّحويّحويّحاليت  النّارالنّارالنّارالنّاروبذ· تُؤدي ٕاىل طريق  اgنوباgنوباgنوباgنوبو QملعاQملعاQملعاQملعايصيصيصيصتأمُر هلم، بل يه  يف احلقيقة سوءٌ 

وامللغمة ؤاىت هللا بقلٍب  وعودها الاكذبةوعودها الاكذبةوعودها الاكذبةوعودها الاكذبةفال يفلُح فهيا ٕاّال من زهدها وعىص ٔاوامرها وترك  لظاهالظاهالظاهالظاها
عىل ½نسـياب وراءها و½شـتغال هبا عن فعل اخلري  يتحيتحيتحيتحرسرسرسرسالشاعر و يتربميتربميتربميتربمسلٍمي، مث يف اخلتام 

ات اليت يه ٔاساس ُوجود� و الواجب أالسايس اgي لكّفنا هللا بتأديته، فيقول متأِسًفا متذمًرا والّطاع
  :18يف االٓخرة اليت يه دار القرار التفريطالتفريطالتفريطالتفريطعىل 

 َQَا ٔاو َQَا ٔاو َQَا ٔاو َQنيا مفمفمفمفَا ٔاو نيا ٍفّ ل�� نيا ٍفّ ل�� نيا ٍفّ ل�� ٍفّ ل�� %% ا****اااا%% ـَ لُـــو َمــْن رآَهـا ِمْن آذاه اجنَاَها                 لَيَّس َخيْ ـَ لُـــو َمــْن رآَهـا ِمْن آذاه اجنَاَها                 لَيَّس َخيْ ـَ لُـــو َمــْن رآَهـا ِمْن آذاه اجنَاَها                 لَيَّس َخيْ ـَ لُـــو َمــْن رآَهـا ِمْن آذاه         جنَاَها                 لَيَّس َخيْ
ا****فَارتََكْسنَـافَارتََكْسنَـافَارتََكْسنَـافَارتََكْسنَـا                                                                        ِل املُـنــَىِل املُـنــَىِل املُـنــَىِل املُـنــَىَخدَعْتنَا بـاQَِٔطيـَخدَعْتنَا بـاQَِٔطيـَخدَعْتنَا بـاQَِٔطيـَخدَعْتنَا بـاQَِٔطيـ ـَ ايف َهـــوانَـــــا ِلهــَــواه ـَ ايف َهـــوانَـــــا ِلهــَــواه ـَ ايف َهـــوانَـــــا ِلهــَــواه ـَ         يف َهـــوانَـــــا ِلهــَــواه

 لْتنَا بوعٍد َكـــــاذٍب                   فَمتمتمتمتـَّسْكنَـــــا ِبـــــَواهٍ ـَّسْكنَـــــا ِبـــــَواهٍ ـَّسْكنَـــــا ِبـــــَواهٍ ـَّسْكنَـــــا ِبـــــَواهٍ   لْتنَا بوعٍد َكـــــاذٍب                   فَواسـْ  لْتنَا بوعٍد َكـــــاذٍب                   فَواسـْ  لْتنَا بوعٍد َكـــــاذٍب                   فَواسـْ ا****واسـْ ـَ اِمـــْن ُعـــّراه ـَ اِمـــْن ُعـــّراه ـَ اِمـــْن ُعـــّراه ـَ         ِمـــْن ُعـــّراه
اْشتَ  ـَ �َهـى الِهيــــــًة                   ف اْشتَ وعََدتْنَا Qلل ـَ �َهـى الِهيــــــًة                   ف اْشتَ وعََدتْنَا Qلل ـَ �َهـى الِهيــــــًة                   ف اْشتَ وعََدتْنَا Qلل ـَ �َهـى الِهيــــــًة                   ف ينَـا لُهَـــــاَهـــــاوعََدتْنَا Qلل ينَـا لُهَـــــاَهـــــاِ ينَـا لُهَـــــاَهـــــاِ         ـغَلْنَـا بتقَـــــاـغَلْنَـا بتقَـــــاـغَلْنَـا بتقَـــــاـغَلْنَـا بتقَـــــاضضضِضينَـا لُهَـــــاَهـــــاِ

88وى لنَا               ِمْن لََظاَهـا ووى لنَا               ِمْن لََظاَهـا ووى لنَا               ِمْن لََظاَهـا ووى لنَا               ِمْن لََظاَهـا وحي�حي�حي�حي� َمْن يَصلـَى لََظـاَهـــــا َمْن يَصلـَى لََظـاَهـــــا َمْن يَصلـَى لََظـاَهـــــا َمْن يَصلـَى لََظـاَهـــــا         ٔاوردتّنا النّار ال َمأاوردتّنا النّار ال َمأاوردتّنا النّار ال َمأاوردتّنا النّار ال َما88
ُه ٔامـــــرٔاٌ منّـــــا َعَصـاَهـــــ ـّ ُه ٔامـــــرٔاٌ منّـــــا َعَصـاَهــــــــَق الل ـّ ُه ٔامـــــرٔاٌ منّـــــا َعَصـاَهــــــــَق الل ـّ ُه ٔامـــــرٔاٌ منّـــــا َعَصـاَهــــــــَق الل ـّ ــَق الل ��ـ ��ٕاذا                  ِوف ـَ ٕاذا                  ِوفٔامرتَنَا Qملَعاصـــــِي ف ـَ ٕاذا                  ِوفٔامرتَنَا Qملَعاصـــــِي ف ـَ ٕاذا                  ِوفٔامرتَنَا Qملَعاصـــــِي ف ـَ         ــاــاــاــأامرتَنَا Qملَعاصـــــِي ف
ِة آَهــــــا ـَ ِة آَهــــــاآٍه ِمْن تفريِطنَا ُشْغًال هبا              َعْن ِفَعاِل اخلّريِ والّطاع ـَ ِة آَهــــــاآٍه ِمْن تفريِطنَا ُشْغًال هبا              َعْن ِفَعاِل اخلّريِ والّطاع ـَ ِة آَهــــــاآٍه ِمْن تفريِطنَا ُشْغًال هبا              َعْن ِفَعاِل اخلّريِ والّطاع ـَ         آٍه ِمْن تفريِطنَا ُشْغًال هبا              َعْن ِفَعاِل اخلّريِ والّطاع

 :             :             :             :             الـــــدعوة ٕالــــى ترِك الـدنيا والصرب عىل ½بتـالءالـــــدعوة ٕالــــى ترِك الـدنيا والصرب عىل ½بتـالءالـــــدعوة ٕالــــى ترِك الـدنيا والصرب عىل ½بتـالءالـــــدعوة ٕالــــى ترِك الـدنيا والصرب عىل ½بتـالء ----3333
ّن  ومبا أ ، ال يدوم g· يهنـى الشاعر غريه عن ½غتباط برسور ا6نيا ٔالّن نعميها وحجميها زائلٌ 

ٔاخذ ٔاسامة حيُث عىل عدم  ال تدوم لك ما فيه أال�م آخره فرُش الُرتاِب ونُزُل القبور ؤاحواُل ا6ّنيا
µ19التّعلق هبا يف قو:  

        ال تَْغتَِبطْ بال تَْغتَِبطْ بال تَْغتَِبطْ بال تَْغتَِبطْ برسرسرسرسوِر ُدنْــــ                        ـيّا ما يُدوُم هبَـا ُســُرورُ وِر ُدنْــــ                        ـيّا ما يُدوُم هبَـا ُســُرورُ وِر ُدنْــــ                        ـيّا ما يُدوُم هبَـا ُســُرورُ وِر ُدنْــــ                        ـيّا ما يُدوُم هبَـا ُســُرورُ 
ـُدورُ                                                 وكذاَك ال ْجتَزوكذاَك ال ْجتَزوكذاَك ال ْجتَزوكذاَك ال ْجتَزعععْع ِلَحـا                ْ ِلَحـا                ْ ِلَحـا                ْ ِلَحـا                 ـُدورُ ٍَة تَِضيـُق هبَـا الص� ـُدورُ ٍَة تَِضيـُق هبَـا الص� ـُدورُ ٍَة تَِضيـُق هبَـا الص�         دِدِدِِدثثثثٍَة تَِضيـُق هبَـا الص�

امُ  ـَ امُ فَجميُع ما فيه أالن ـَ امُ فَجميُع ما فيه أالن ـَ امُ فَجميُع ما فيه أالن ـَ         ٔالَيَس آِخــــَرُه القبــــورُ ٔالَيَس آِخــــَرُه القبــــورُ ٔالَيَس آِخــــَرُه القبــــورُ ٔالَيَس آِخــــَرُه القبــــورُ                                                                                                                             فَجميُع ما فيه أالن
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 ::::الثّقــــــة þQ تعــــــــالـــى واحلـّث عىل الصبـــرالثّقــــــة þQ تعــــــــالـــى واحلـّث عىل الصبـــرالثّقــــــة þQ تعــــــــالـــى واحلـّث عىل الصبـــرالثّقــــــة þQ تعــــــــالـــى واحلـّث عىل الصبـــر ----4444
تتجىل ٔاكرث ما تتجىل يف ا6عوة ٔاصاب ٔاسامة بن منقذ نصيًبا وافًرا من الثّقافة ا6ينية اليت 

ي الغريق من الهالِك فيدعو ٕاىل  ٕاىل الّصرب والتَفاؤل بأّن فرج هللا ولطفه قريٌب ؤانُّه سـبحانه من يُنّجِ
  :20والثّقة به ترك اليأس والُقنُوِط والتّوجه ٕاىل هللا تعاىل

ُس َمـــــا       تَُكونُ ُس َمـــــا       تَُكونُ ُس َمـــــا       تَُكونُ ُس َمـــــا       تَُكونُ  ((         يأتييأتييأتييأتيكككَك لُْطـُف ِهللا Qلَفــــــَرَ لُْطـُف ِهللا Qلَفــــــَرَ لُْطـُف ِهللا Qلَفــــــَرَ لُْطـُف ِهللا Qلَفــــــَرججججِِ  ِِ      bَ آلَف الهَّمِ ال تَْقنَط فأيــّـــــــاbَ آلَف الهَّمِ ال تَْقنَط فأيــّـــــــاbَ آلَف الهَّمِ ال تَْقنَط فأيــّـــــــاbَ آلَف الهَّمِ ال تَْقنَط فأيــّـــــــا))
�َجــــججججِ ِ ِ ِ  �َجــــَ من الل �َجــــَ من الل �َجــــَ من الل ي من الـ      بَلْوى ويْستَنِْقُذ الغََرىقىقىقَىق من الل ي من الـ      بَلْوى ويْستَنِْقُذ الغََرِْق gِQي يَْسَمُع النّجوى ويُْنّجِ ي من الـ      بَلْوى ويْستَنِْقُذ الغََرِْق gِQي يَْسَمُع النّجوى ويُْنّجِ ي من الـ      بَلْوى ويْستَنِْقُذ الغََرِْق gِQي يَْسَمُع النّجوى ويُْنّجِ         ثثثثِْق gِQي يَْسَمُع النّجوى ويُْنّجِ

( ويقول حاõً عىل الّصرب ٔايًضا ُممثًال مبثاٍل آخر بسـيطٍ عىل جزاء الّصابر وهو اصطبار ابنة العنقوِد 
يف براميل ضيقة وُمظلمة ٔافىض هبا ذ· لتكون رشاgّ Qًًة للّشاربني g· عىل  ، حني تُوضع) العـنـبالعـنـبالعـنـبالعـنـب

  :21سـيطرق Qبه Qلّصرب والرتيث فالفرج ٔاكيد إالنسان التّحيل
َب َخْطٌب وانْتِظْر فرًجا            يَأيت به هللا بعد الّريِْث واليّـــــأِس  َب َخْطٌب وانْتِظْر فرًجا            يَأيت به هللا بعد الّريِْث واليّـــــأِس َ َب َخْطٌب وانْتِظْر فرًجا            يَأيت به هللا بعد الّريِْث واليّـــــأِس َ         ِاْصِربْ ٕاذا ِاْصِربْ ٕاذا ِاْصِربْ ٕاذا ِاْصِربْ ٕاذا ���َ�َب َخْطٌب وانْتِظْر فرًجا            يَأيت به هللا بعد الّريِْث واليّـــــأِس َ

ـاِس ـاِس ـاِس ـاِس ٕاّن اصِطباَر ابْنََة الُعْنُقو ٕاّن اصِطباَر ابْنََة الُعْنُقو ٕاّن اصِطباَر ابْنََة الُعْنُقو ٕاّن اصِطباَر ابْنََة الُعْنُقو  �� ��        ِد ٕاْذ ُحِد ٕاْذ ُحِد ٕاْذ ُحِد ٕاْذ ُحبببِبَس        يف ُظلَْمِة القاِر ٔاّداها ٕاىل الطَِس        يف ُظلَْمِة القاِر ٔاّداها ٕاىل الطَِس        يف ُظلَْمِة القاِر ٔاّداها ٕاىل الطَِس        يف ُظلَْمِة القاِر ٔاّداها ٕاىل الط
  :22للجزللجزللجزللجزعععع ؛ ٔالّن ما يأيت به ا6هر من حوادٍث ال حماË زاِئٌل فال داِعيالّصربالّصربالّصربالّصربويُؤِكُد الشاعُر عىل 

ّن اللّياِيل Qخلُُطـــوب َحـــوامـلُ ّن اللّياِيل Qخلُُطـــوب َحـــوامـلُ ّن اللّياِيل Qخلُُطـــوب َحـــوامـلُ ّن اللّياِيل Qخلُُطـــوب َحـــوامـلُ 
BB BB
        ٕاذا َما َعرا َخْطٌب من ا6ّْهِر فاْصَطِربْ    فَإاذا َما َعرا َخْطٌب من ا6ّْهِر فاْصَطِربْ    فَإاذا َما َعرا َخْطٌب من ا6ّْهِر فاْصَطِربْ    فَإاذا َما َعرا َخْطٌب من ا6ّْهِر فاْصَطِربْ    فَا

gفلك� اgفلك� اgفلك� اgي يأيت به ا6ّْهــــُر زائـــــــٌل      َرسيًعا فال جتزي يأيت به ا6ّْهــــُر زائـــــــٌل      َرسيًعا فال جتزي يأيت به ا6ّْهــــُر زائـــــــٌل      َرسيًعا فال جتزي يأيت به ا6ّْهــــُر زائـــــــٌل      َرسيًعا فال جتزعععع ملـا ُهـو زائـِــــلُ  ملـا ُهـو زائـِــــلُ  ملـا ُهـو زائـِــــلُ  ملـا ُهـو زائـِــــلُ فلك� ا        
حمدوٌد بل َمْقُسوٌم ال ِحي� يف  ممدوٌد ال الّرزقالّرزقالّرزقالّرزقفريى ٔاّن ، Qلقضاِء والقدرQلقضاِء والقدرQلقضاِء والقدرQلقضاِء والقدروالّشاعر ٔاسامة ِممن يُؤِمنون 
  :23ٔامرُه þ فهو خري الّرازقني  يُفِوضيُفِوضيُفِوضيُفِوضتقسـميِه وما عىل إالنسان ٕاّال ٔاْن 

        َجـّف ِبـالَكــــــائِــــِن القَلَـــــمْ َجـّف ِبـالَكــــــائِــــِن القَلَـــــمْ َجـّف ِبـالَكــــــائِــــِن القَلَـــــمْ َجـّف ِبـالَكــــــائِــــِن القَلَـــــمْ     فَـــّوض أالمــــــــــر رافَـــّوض أالمــــــــــر رافَـــّوض أالمــــــــــر رافَـــّوض أالمــــــــــر راضضضضيـــــًايـــــًايـــــًايـــــًا
زِق ِحيّـلــــــــــة          ٕانَّمـــــا الـــــّرزُق ِبـالقَســــــــــمْ  زِق ِحيّـلــــــــــة          ٕانَّمـــــا الـــــّرزُق ِبـالقَســــــــــمْ ليّس يف الـــّرِ زِق ِحيّـلــــــــــة          ٕانَّمـــــا الـــــّرزُق ِبـالقَســــــــــمْ ليّس يف الـــّرِ زِق ِحيّـلــــــــــة          ٕانَّمـــــا الـــــّرزُق ِبـالقَســــــــــمْ ليّس يف الـــّرِ         ليّس يف الـــّرِ
جندُه  CS يِقظ ومبا ٔاّن الشاعر ٔاسامة ُمتشـبع ُروحيًا Qٕالميان والوازع ا6يين عندُه ال يزال

يُقِدُم Qقًة من الُنصِح وإالرشاد للفئة اليت تعّرضت ٔالهوال احلزن ولنوائِب ا6ّهر فُيويص Qلّصرب عىل 
 مبُلكهِ     الّسالمالّسالمالّسالمالّسالم    نعليهنعليهنعليهنعليه    سلسلسلسل����ٔاو ابنُه  داوود عليه السالمداوود عليه السالمداوود عليه السالمداوود عليه السالم أالحبة، فلو اكنت ِسهام املوت تَُرُد لردَها سـيد�

  :24يقول، واحلشِد من ُجنِدهِ 
        الفاِقـِد عـــــن فقـــــِدِه                   بــــَصْبـــرِه ٔانْـَفـــــــــُع ِمــْن وجـِدهِ الفاِقـِد عـــــن فقـــــِدِه                   بــــَصْبـــرِه ٔانْـَفـــــــــُع ِمــْن وجـِدهِ الفاِقـِد عـــــن فقـــــِدِه                   بــــَصْبـــرِه ٔانْـَفـــــــــُع ِمــْن وجـِدهِ الفاِقـِد عـــــن فقـــــِدِه                   بــــَصْبـــرِه ٔانْـَفـــــــــُع ِمــْن وجـِدهِ     َمثُوبَةُ َمثُوبَةُ َمثُوبَةُ َمثُوبَةُ 

        مـَــــا البُـُد ِمـــــن ِوْرِدهِ مـَــــا البُـُد ِمـــــن ِوْرِدهِ مـَــــا البُـُد ِمـــــن ِوْرِدهِ مـَــــا البُـُد ِمـــــن ِوْرِدهِ                                                 ُوُروُدُه البُـّد ِمنْـُه فَلـــــــــِْمُتْنِكـــــُر ُوُروُدُه البُـّد ِمنْـُه فَلـــــــــِْمُتْنِكـــــُر ُوُروُدُه البُـّد ِمنْـُه فَلـــــــــِْمُتْنِكـــــُر ُوُروُدُه البُـّد ِمنْـُه فَلـــــــــِْمُتْنِكـــــُر 
        داوُد Qملَُحَكـــــِم ِمْن َســـــــــــرِدهِ داوُد Qملَُحَكـــــِم ِمْن َســـــــــــرِدهِ داوُد Qملَُحَكـــــِم ِمْن َســـــــــــرِدهِ داوُد Qملَُحَكـــــِم ِمْن َســـــــــــرِدهِ                                                     ِسهَاُمُه لَـْم يسـتِطـْع رّدَهـــــا   ِسهَاُمُه لَـْم يسـتِطـْع رّدَهـــــا   ِسهَاُمُه لَـْم يسـتِطـْع رّدَهـــــا   ِسهَاُمُه لَـْم يسـتِطـْع رّدَهـــــا   
        مبُلِْكـــــــِه واحلَشـِد ِمْن ُجنْـــــِدهِ مبُلِْكـــــــِه واحلَشـِد ِمْن ُجنْـــــِدهِ مبُلِْكـــــــِه واحلَشـِد ِمْن ُجنْـــــِدهِ مبُلِْكـــــــِه واحلَشـِد ِمْن ُجنْـــــِدهِ                                                                         وال سلوال سلوال سلوال سل����ُن ابْنُـــــُه رّدهـَــــــاُن ابْنُـــــُه رّدهـَــــــاُن ابْنُـــــُه رّدهـَــــــاُن ابْنُـــــُه رّدهـَــــــا

 Qلتّحِيل QلّصربQلتّحِيل QلّصربQلتّحِيل QلّصربQلتّحِيل Qلّصربا كام يُويص ٔايضً ، به ٔالنُّه ال مفر� منُه ٕاّال ٕاليه والثّقةِ والثّقةِ والثّقةِ والثّقةِ  ٕاىل هللا QلعودةQلعودةQلعودةQلعودةويُّذِكّر ٔاسامة 
فللّصابرين أالجر والثّواب وأالمن من العذاب والفوز يف جنّات ُخْ�ِ الّرمحن فذ· وعُد ريب اgي ال 
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�ًة وَحرِيًراًة وَحرِيًراًة وَحرِيًراًة وَحرِيًرا:جاء يف حمِمك تزني� بعد قوµ تعاىل ُخيلُف امليعاد وهذا ما� �� وا َجن وا َجنوَجزاُمهْ مبَاَصَربُ وا َجنوَجزاُمهْ مبَاَصَربُ وا َجنوَجزاُمهْ مبَاَصَربُ ، فعلينا 25〉〉〉〉وَجزاُمهْ مبَاَصَربُ

        :26يف اbٓته ٕاليه دوًما والتّدبر العودةالعودةالعودةالعودة فقط
        فَارِجْع ٕاىل اللهِوفَارِجْع ٕاىل اللهِوفَارِجْع ٕاىل اللهِوفَارِجْع ٕاىل اللهِوثثثثِْق gQي                 وافَـــــاك يف الّصـاِدِق ِمْن َوْعـِدهِ ِْق gQي                 وافَـــــاك يف الّصـاِدِق ِمْن َوْعـِدهِ ِْق gQي                 وافَـــــاك يف الّصـاِدِق ِمْن َوْعـِدهِ ِْق gQي                 وافَـــــاك يف الّصـاِدِق ِمْن َوْعـِدهِ 
        للّصابريَن أالجُر وأالمُن ِمْن               عـَــــذاِبــــــِه والفــَــوُز يف ُخلْــــــِدهِ للّصابريَن أالجُر وأالمُن ِمْن               عـَــــذاِبــــــِه والفــَــوُز يف ُخلْــــــِدهِ للّصابريَن أالجُر وأالمُن ِمْن               عـَــــذاِبــــــِه والفــَــوُز يف ُخلْــــــِدهِ للّصابريَن أالجُر وأالمُن ِمْن               عـَــــذاِبــــــِه والفــَــوُز يف ُخلْــــــِدهِ 

ٍ وٕاذا واجه ٔاسامة ماال يُطيُق دفعُه من  ُ ٍ ُ ٍ 6فع كيِد فرعون  موموموموىسىسىسىس عليه الّسالم عليه الّسالم عليه الّسالم عليه الّسالمي �داُه �دى اg    ٔاأٔأاململململٍ وٍ وٍ وٍ ورضرضرضُرضٍ ُ
يِه من بطن احلوت ومن لَُجِج البحر وعن يونس عليه الّسالم يونس عليه الّسالم يونس عليه الّسالم يونس عليه الّسالم واgي �داه ، عنه ثثثثقِتِه قِتِه قِتِه قِتِه واثقًا بأنّه سيُنِجّ
 þQ þQ þQ þQ27يقول:  

ِطيُق ِدفَـاَعـُه         ؤاْرَمَضـِين الفكــُر املســـهِّدُ ِطيُق ِدفَـاَعـُه         ؤاْرَمَضـِين الفكــُر املســـهِّدُ ِطيُق ِدفَـاَعـُه         ؤاْرَمَضـِين الفكــُر املســـهِّدُ ِطيُق ِدفَـاَعـُه         ؤاْرَمَضـِين الفكــُر املســـهِّدُ     ٕاذا َمـا َعـــَرا َمـاالٕاذا َمـا َعـــَرا َمـاالٕاذا َمـا َعـــَرا َمـاالٕاذا َمـا َعـــَرا َمـاال %%         ــــم� ــــم� ــــم� ــــم� والهَـوالهَـوالهَـوالهَـ****اااا%%
َـاِذُر ِمْن ِفْرَعــوَن فانَْفرَق اليّـــــم�  َـاِذُر ِمْن ِفْرَعــوَن فانَْفرَق اليّـــــم� ُ َـاِذُر ِمْن ِفْرَعــوَن فانَْفرَق اليّـــــم� ُ         دَعوُت اgي دَعوُت اgي دَعوُت اgي دَعوُت اgي ����داُه موداُه موداُه موداُه موىسىسىسَىس 6فْعِ َما         َ 6فْعِ َما         َ 6فْعِ َما         َ 6فْعِ َما         حيحيحيُحيَـاِذُر ِمْن ِفْرَعــوَن فانَْفرَق اليّـــــم� ُ
داُه ُذو الن�وِن واثثثثِقًا         ِهبفي َظالِم البّحِر فاِقًا         ِهبفي َظالِم البّحِر فاِقًا         ِهبفي َظالِم البّحِر فاِقًا         ِهبفي َظالِم البّحِر فاننننَْكَشَف الغَـمّ َْكَشَف الغَـمّ َْكَشَف الغَـمّ َْكَشَف الغَـمّ  داُه ُذو الن�وِن واَ داُه ُذو الن�وِن واَ ديُت َمْن ���َ�داُه ُذو الن�وِن واَ ديُت َمْن َ ديُت َمْن َ         وووو���َ�ديُت َمْن َ

 ::::التـــوبـة و½بهتـال ٕاىل هللالتـــوبـة و½بهتـال ٕاىل هللالتـــوبـة و½بهتـال ٕاىل هللالتـــوبـة و½بهتـال ٕاىل هللا ----5555
 ، ودّل هذا عىل ترِكه ا6نيا حبذافريهااملناجاةاملناجاةاملناجاةاملناجاةو ½بهتال½بهتال½بهتال½بهتالوا6ّعاء ا6ّعاء ا6ّعاء ا6ّعاء هبذا  هللاهللاهللاهللاويتقرُب ٔاسامة ٕاىل 

أ سـبحانه وتعاىل فهو  وراءُه والهُروب ٕاليه أ َ أ َ الزاهُد التّقي  املتعِبدُ  املرءُ  الوحيد اgي يَِفُر ٕاليه واملالذواملالذواملالذواملالذ    امللامللامللامللجججَجأ َ
  :28اgي ُحيسُن الظّن به

        ضيّيَع وقِْيت يف لهـٍو وِيف لِعـِب ضيّيَع وقِْيت يف لهـٍو وِيف لِعـِب ضيّيَع وقِْيت يف لهـٍو وِيف لِعـِب ضيّيَع وقِْيت يف لهـٍو وِيف لِعـِب b َرّبِ ُحْسُن َرجاb َرّبِ ُحْسُن َرجاb َرّبِ ُحْسُن َرجاb َرّبِ ُحْسُن َرجايئيئيئيئ في في في فيكككَك َحُسَن يل           تَ َ َحُسَن يل           تَ َ َحُسَن يل           تَ َ َحُسَن يل           تَ 
ْسِن َعْفِوكَ  ُ ْسِن َعْفِوكَ ِ ُ ْسِن َعْفِوكَ ِ ُ ْسِن َعْفِوكَ ِ         ٕاّينِ ِعنَد َظن�ٕاّينِ ِعنَد َظن�ٕاّينِ ِعنَد َظن�ٕاّينِ ِعنَد َظن�كككك ِيب  ِيب  ِيب  ِيب : : : : ؤانَْت قُـلَْت ِلَمـْن ٔاْحضَى عىل ؤانَْت قُـلَْت ِلَمـْن ٔاْحضَى عىل ؤانَْت قُـلَْت ِلَمـْن ٔاْحضَى عىل ؤانَْت قُـلَْت ِلَمـْن ٔاْحضَى عىل ثثثثِقَـٍة            ِقَـٍة            ِقَـٍة            ِقَـٍة            حبحبحبِحبُ

ٔالنُّه وفقُه  حيحيحيحيمُد هللا تعاىل ويشكرهمُد هللا تعاىل ويشكرهمُد هللا تعاىل ويشكرهمُد هللا تعاىل ويشكرهبظاهر مدينة حلب ٔابياØً ، """"َسْربينَ َسْربينَ َسْربينَ َسْربينَ """"وكتب عىل حائط مسجد 
  :29والتخلص من اgنوب واخلطاb اليت جناها يف حياته  فيقولوقّدرُه عىل تأدية فريضة احلج 

ْ · ِمنًّة        عّيل وفَْضـًال ال يَُقـــــوُم بِه ُشْكـــــرِي ْ · ِمنًّة        عّيل وفَْضـًال ال يَُقـــــوُم بِه ُشْكـــــرِيَ ْ · ِمنًّة        عّيل وفَْضـًال ال يَُقـــــوُم بِه ُشْكـــــرِيَ         · ا· ا· ا· امحلمحلمحلمحلُد b موالي ُد b موالي ُد b موالي ُد b موالي مكمكمكَمكْ · ِمنًّة        عّيل وفَْضـًال ال يَُقـــــوُم بِه ُشْكـــــرِيَ
ْجـــرِ ْجـــرِ ْجـــرِ ْجـــرِ  ((         ننننَزلُت هبذا املسَزلُت هبذا املسَزلُت هبذا املسَزلُت هبذا املسججججِد العاَم قاِفًال         من الغَْزِو موفُوَر النِّصيِب من االِد العاَم قاِفًال         من الغَْزِو موفُوَر النِّصيِب من االِد العاَم قاِفًال         من الغَْزِو موفُوَر النِّصيِب من االِد العاَم قاِفًال         من الغَْزِو موفُوَر النِّصيِب من اال))

لُْت الع لُْت الع لُْت الع لُْت الع  �� ��        يَس يف عايم اgي    َميَس يف عايم اgي    َميَس يف عايم اgي    َميَس يف عايم اgي    َمىضىضىضَىض َ َ َ حنحنحنحنو بيِت هللا ذي الركن واحلجـــرِ و بيِت هللا ذي الركن واحلجـــرِ و بيِت هللا ذي الركن واحلجـــرِ و بيِت هللا ذي الركن واحلجـــرِ وِمنُْه َرحوِمنُْه َرحوِمنُْه َرحوِمنُْه َرح
        فأديُت مْفُروفأديُت مْفُروفأديُت مْفُروفأديُت مْفُرويضيضيضِيض ؤاْسقَْطُت ِ ؤاْسقَْطُت ِ ؤاْسقَْطُت ِ ؤاْسقَْطُت ثثثثِقَل ما      حتملُْت ِمْن ِوْزِر الّسـنِـَني عىل ظهْـــرِيِقَل ما      حتملُْت ِمْن ِوْزِر الّسـنِـَني عىل ظهْـــرِيِقَل ما      حتملُْت ِمْن ِوْزِر الّسـنِـَني عىل ظهْـــرِيِقَل ما      حتملُْت ِمْن ِوْزِر الّسـنِـَني عىل ظهْـــرِي

دٍ وكتب عىل حائطِ  دٍ ِ دٍ ِ ججججَ َ َ َ """"بظاِهِر  َمْسَمْسَمْسَمْسجججِجدٍ ِ آمًال يف العتِق من نريانه  هللاهللاهللاهللا    مترضمترضمترضمترضععععً ً ً ً  وهو متوِجٌه ٕاىل احلجاز """"َمنَْبَمنَْبَمنَْبَمنَْب
  :30ن يُعيذُه وحيفظُه من خيبة القصد يف قوµوأ 

ىضىضىضَىض         َرَحلنَا عىل الِعيِس َ         َرَحلنَا عىل الِعيِس َ         َرَحلنَا عىل الِعيِس َ         َرَحلنَا عىل الِعيِس          النَجـائِِب واجلُــــْردِ النَجـائِِب واجلُــــْردِ النَجـائِِب واجلُــــْردِ النَجـائِِب واجلُــــْردِ ****ننننزلنا به حّىت ٕاذا يوُمنَا انْقَزلنا به حّىت ٕاذا يوُمنَا انْقَزلنا به حّىت ٕاذا يوُمنَا انْقَزلنا به حّىت ٕاذا يوُمنَا انْقَ
        نَُؤَم هبا البيَت العتيَق وننَُؤَم هبا البيَت العتيَق وننَُؤَم هبا البيَت العتيَق وننَُؤَم هبا البيَت العتيَق ونببببتِغي           ِمَن النار عتقًا جاء يف َساِبِق الوْعـــــدِ تِغي           ِمَن النار عتقًا جاء يف َساِبِق الوْعـــــدِ تِغي           ِمَن النار عتقًا جاء يف َساِبِق الوْعـــــدِ تِغي           ِمَن النار عتقًا جاء يف َساِبِق الوْعـــــدِ 

        ونبيـُه     بونبيـُه     بونبيـُه     بونبيـُه     بكككَك الَعْوُذ b موالي ِمْن َخْيبَِة القْصدِ َ الَعْوُذ b موالي ِمْن َخْيبَِة القْصدِ َ الَعْوُذ b موالي ِمْن َخْيبَِة القْصدِ َ الَعْوُذ b موالي ِمْن َخْيبَِة القْصدِ فَيَا َمْن قََصـْدَن بيتَـُه فَيَا َمْن قََصـْدَن بيتَـُه فَيَا َمْن قََصـْدَن بيتَـُه فَيَا َمْن قََصـْدَن بيتَـُه 
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 ::::بث احلمكة من خالل الـــــزهدبث احلمكة من خالل الـــــزهدبث احلمكة من خالل الـــــزهدبث احلمكة من خالل الـــــزهد ----6666
ومن إالشارات ا6ّاË عىل ثراء الشاعر وجتربتِه العريضة يف احلياة توظيفُه للحمكة اليت متّزي هبا 

عىل     الصربالصربالصربالصربٕاىل  دعوجنده ي شعرُه الزهدي، ؤاكسبتُه طابًعا خاًصا قد ال يتجىل يف شعر غريه،مفثالً 
ه  وعدم اجلزوعدم اجلزوعدم اجلزوعدم اجلزععععاملاكره  عند أالهوال،ويُعلل ذ· حبمكة مذيّ� مبثال واقعي وهو صُرب اجلنني يف بطن ٔاّمِ

  :31واgي ٔافىض به ٕاىل رؤية الن�ور،هكذا يقول الشاعر ٔاسامة
ُذورِ  ـْ ُذورِ ٌ ِبمـع ـْ ُذورِ ٌ ِبمـع ـْ ُذورِ ٌ ِبمـع ـْ ازععععٌ ِبمـع ا جـــــَ ازَـــــَ ا جـــــَ ازَـــــَ ا جـــــَ ازَـــــَ ا جـــــَ         اْصِرب عىل ما كَرِْهَت ْحتظَ مبا               ْهتـــــوى اْصِرب عىل ما كَرِْهَت ْحتظَ مبا               ْهتـــــوى اْصِرب عىل ما كَرِْهَت ْحتظَ مبا               ْهتـــــوى اْصِرب عىل ما كَرِْهَت ْحتظَ مبا               ْهتـــــوى مفمفمفمفَـــــَ
ـــورِ  ِ الـ              ٔاْحَشــــــــاِء ٔافَْضــى ِبِه ٕاىل النـ� ـــورِ َ ِ الـ              ٔاْحَشــــــــاِء ٔافَْضــى ِبِه ٕاىل النـ� ـــورِ َ ِ الـ              ٔاْحَشــــــــاِء ٔافَْضــى ِبِه ٕاىل النـ� ـــورِ َ   ٕاْن اْصِطباَر اجلِنِني يف ُظٕاْن اْصِطباَر اجلِنِني يف ُظٕاْن اْصِطباَر اجلِنِني يف ُظٕاْن اْصِطباَر اجلِنِني يف ُظملململَملِ الـ              ٔاْحَشــــــــاِء ٔافَْضــى ِبِه ٕاىل النـ�

مل يف طياهتا حمكة مفادها ٔان أال�م من خالل هذه اللّوحة الزهدية اليت حت الن�صحالن�صحالن�صحالن�صحوجندُه ٔايًضا يوجه 
  :32ٕاّال ٔان ال جيزع حلوادِث ا6هر ومِلامتهِ  مفا عىل املرءِ  الُقبورالُقبورالُقبورالُقبورونُُزلُهُم  الّرحيلالّرحيلالّرحيلالّرحيلمآهلم 

وِر ُدنــــــــَيا  ُ وِر ُدنــــــــَيا ُ ُ وِر ُدنــــــــَيا ُ ُ وِر ُدنــــــــَيا ُ رسرسرسُرسُ         َمـا يَـــــُدوُم هبَـا ُســـــرورُ َمـا يَـــــُدوُم هبَـا ُســـــرورُ َمـا يَـــــُدوُم هبَـا ُســـــرورُ َمـا يَـــــُدوُم هبَـا ُســـــرورُ                                                             ال تْغتِبطْ بِال تْغتِبطْ بِال تْغتِبطْ بِال تْغتِبطْ بِ
َزعععع ِلَحـا             ِلَحـا             ِلَحـا             ِلَحـا             َزوكذاَك ال َجتْ َزوكذاَك ال َجتْ َزوكذاَك ال َجتْ ـــــــــــدورُ                             وكذاَك ال َجتْ ـــــــــــدورُ ٍَة تِضيُق هبَـا الص� ـــــــــــدورُ ٍَة تِضيُق هبَـا الص� ـــــــــــدورُ ٍَة تِضيُق هبَـا الص�         دِدِدِِدثثثثٍَة تِضيُق هبَـا الص�

لَيَْس آِخــــَرُه الُقُبـــــــــــــــورُ لَيَْس آِخــــَرُه الُقُبـــــــــــــــورُ لَيَْس آِخــــَرُه الُقُبـــــــــــــــورُ لَيَْس آِخــــَرُه الُقُبـــــــــــــــورُ  ((         وَوَوََومجمجمجمجيُع ما فيِه أالنـَـــــا                  ُم ايُع ما فيِه أالنـَـــــا                  ُم ايُع ما فيِه أالنـَـــــا                  ُم ايُع ما فيِه أالنـَـــــا                  ُم ا))
فينصح املرء Qتقاء هللا وخمافتِه ، كام يوّجُه ٔاسامة نداء ٔالحصاب القلوِب النّامئة والغاف� ّمعا هو آٍت 

  :33العودة ٕاىل هذه ا6ّنيا ٔامٌل يف الصاحل؛ ٔالنّه ليّس ملن مات وسكن اللّحد ملوالّسعي للع
ْ هذا الهجوععععُ ُ ُ ُ  ْ هذا الهجوَ ْ هذا الهجوَ مكمكمكَمكْ هذا الهجوَ ا الغاِفلُ ا الغاِفلُ� ا الغاِفلُ� ا الغاِفلُ� يعُ ****                                                    ٔاأٔأاهيهيهيهي� يعُ ٔاعْلَن ا6ّاِعي فهَـل ٔانت َمسِ يعُ ٔاعْلَن ا6ّاِعي فهَـل ٔانت َمسِ يعُ ٔاعْلَن ا6ّاِعي فهَـل ٔانت َمسِ         ٔاعْلَن ا6ّاِعي فهَـل ٔانت َمسِ

ا ُهو آٍت غَاِفٌل                وا ُهو آٍت غَاِفٌل                وا ُهو آٍت غَاِفٌل                وا ُهو آٍت غَاِفٌل                وOOOOْٔن قَْد فَاَجأ اخلَْطُب الفظيعُ ْٔن قَْد فَاَجأ اخلَْطُب الفظيعُ ْٔن قَْد فَاَجأ اخلَْطُب الفظيعُ ْٔن قَْد فَاَجأ اخلَْطُب الفظيعُ  �� �� ََ         ٔانَْت ٔانَْت ٔانَْت ٔانَْت معمعمعَمعَ
        ْم صاِلًحا              َما ِلَمْن َمات ٕاىل ا6ّنيا ُرُجوْم صاِلًحا              َما ِلَمْن َمات ٕاىل ا6ّنيا ُرُجوْم صاِلًحا              َما ِلَمْن َمات ٕاىل ا6ّنيا ُرُجوْم صاِلًحا              َما ِلَمْن َمات ٕاىل ا6ّنيا ُرُجوععععُ ُ ُ ُ Qَِدِر اخلَوف وقَدِّ Qَِدِر اخلَوف وقَدِّ Qَِدِر اخلَوف وقَدِّ Qَِدِر اخلَوف وقَدِّ 

        ::::التّذكيــــر Qملـــوت وحسـاب هللا تعاىلالتّذكيــــر Qملـــوت وحسـاب هللا تعاىلالتّذكيــــر Qملـــوت وحسـاب هللا تعاىلالتّذكيــــر Qملـــوت وحسـاب هللا تعاىل ----7777
خماطًبا اكفة البرش يك ال  النّداءالنّداءالنّداءالنّداءفاكن يلجأ ٔالسلوب  QملوتQملوتQملوتQملوتبرع ٔاسامة يف زهدbته يف التذكري 

نساٍن عاقٍل الّرتوي والمتهل يف حياته ينسوا هذه احلقيقة اليت ال هروب مهنا ٕاّال ٕالهيا،فيطلُب من ٔاّي إ 
بعني مك عساه سـيعيش؟ ٔام هل ٔاّمنُه هللا النجاة والّسالم من  ! ؟النّارالنّارالنّارالنّاروخطواته ٔالّن من جاوز سّن السـّ

  :34¥ام طال يبقى قصٌري يقولُ  فالعمرفالعمرفالعمرفالعمر ، g· ينصحُه بعدم ½غرتار ب�ة العيِش حفذاريحفذاريحفذاريحفذاري
ا املْغــــــُروُر َمهْــــــــــًال    ا املْغــــــُروُر َمهْــــــــــًال   ّ ا املْغــــــُروُر َمهْــــــــــًال   ّ ـُْر مــــــــداهُ                                             ٔاأٔأاهيهيهيّهيا املْغــــــُروُر َمهْــــــــــًال   ّ ـُمــــ ـُْر مــــــــداهُ َ الع ـُمــــ ـُْر مــــــــداهُ َ الع ـُمــــ ـُْر مــــــــداهُ َ الع ـُمــــ         بـلـبـلـبـلـبـلـغغغَغ الع

ْ َعَســـــاهُ  ْ َعَســـــاهُ َ ْ َعَســـــاهُ َ ْ عىسىسىسىس َمْن َجاوز الّسبـ                ـِعَني يَْبقــــى  َمْن َجاوز الّسبـ                ـِعَني يَْبقــــى  َمْن َجاوز الّسبـ                ـِعَني يَْبقــــى  َمْن َجاوز الّسبـ                ـِعَني يَْبقــــى مكمكمكَمكْ َعَســـــاهُ َ ْ عَ ْ عَ         مكمكمكَمكْ عَ
نَِسيَت هللا ٔاْم ٔاّمــــــــ نّــــــنَِسيَت هللا ٔاْم ٔاّمــــــــ نّــــــنَِسيَت هللا ٔاْم ٔاّمــــــــ نّــــــنَِسيَت هللا ٔاْم ٔاّمــــــــ نّــــــكككَك الـلّـُه لـَظـــــــــاهُ َ الـلّـُه لـَظـــــــــاهُ َ الـلّـُه لـَظـــــــــاهُ َ الـلّـُه لـَظـــــــــاهُ  ((         اااا))

بألواٍن تشبهيية ليوحض هذا  البرشاgي يتغّذى عىل ٔارواح املوت اخلاطف املوت اخلاطف املوت اخلاطف املوت اخلاطف ويرمس ٔاسامة صورة 
احلدث الّرهيب اgي بقدر ما هيول النّاس ويزرع الّرعب يف قلوهبم بقدر ما مه غري متعِظني، فيشـبه 
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باكهم رقِقناُصهُمِقناُصهُمِقناُصهُمِقناُصهُم    واملوتواملوتواملوتواملوت الناس Qلطري وا6نيا شـِ لكن رمغ ،)مْعتبطمْعتبطمْعتبطمْعتبط ٔاو    مذبُوحٍ مذبُوحٍ مذبُوحٍ مذبُوحٍ (، فيأتهيم مبختلف الط�
  :35وزخارِفها وال يُولُون املوت ٔاّي اه مٍ  ا6نياا6نياا6نياا6نيا هذه احلقيقة ٕاّال ٔاّهنم مشغولون هبذه

ٍض وٍض وٍض وٍض و �� ��نيا شـباُكهُُم              َوُمهْ هبا بََني راك نيا شـباُكهُُم              َوُمهْ هبا بََني راكالنّاُس َاكلّطِري وا�6 نيا شـباُكهُُم              َوُمهْ هبا بََني راكالنّاُس َاكلّطِري وا�6 نيا شـباُكهُُم              َوُمهْ هبا بََني راكالنّاُس َاكلّطِري وا�6         ****ْمختَِبـــــطِْمختَِبـــــطِْمختَِبـــــطِْمختَِبـــــطِ    النّاُس َاكلّطِري وا�6
        ****واملوُت قَنّاُصهُُم يأيت عىل َمهٍَل           ِلهُلِْكهِْم بَْيــَن َمـْذبُـــوحٍ وُمعتَبـــطِواملوُت قَنّاُصهُُم يأيت عىل َمهٍَل           ِلهُلِْكهِْم بَْيــَن َمـْذبُـــوحٍ وُمعتَبـــطِواملوُت قَنّاُصهُُم يأيت عىل َمهٍَل           ِلهُلِْكهِْم بَْيــَن َمـْذبُـــوحٍ وُمعتَبـــطِواملوُت قَنّاُصهُُم يأيت عىل َمهٍَل           ِلهُلِْكهِْم بَْيــَن َمـْذبُـــوحٍ وُمعتَبـــطِ

    ا بُدنْياا بُدنْياا بُدنْياا بُدنْيا���� وُزْخُرِفهَـا           فاخللُق ما بني  وُزْخُرِفهَـا           فاخللُق ما بني  وُزْخُرِفهَـا           فاخللُق ما بني  وُزْخُرِفهَـا           فاخللُق ما بني حمحمحمحمزوٍن وُمْغتِبــــــطِ زوٍن وُمْغتِبــــــطِ زوٍن وُمْغتِبــــــطِ زوٍن وُمْغتِبــــــطِ وقَْد ُشِغلْنَ وقَْد ُشِغلْنَ وقَْد ُشِغلْنَ وقَْد ُشِغلْنَ 
    النارالنارالنارالنارٔاو  اجلنةاجلنةاجلنةاجلنةسوى  املوِت املوِت املوِت املوِت بأنّه ليّس بعد  ويُعود الّشاعر مرة ٔاخرى للتّذكري مع اجلزم املطلق

وسـتكون  ،ذ· اليوم اgي جيزي فيه هللا عن أالعاملالقيامةالقيامةالقيامةالقيامةسـيحدد ذ· هو يوم  واملوعد اgي
ويُعاقُب فيه املظلوم املظلوم املظلوم املظلوم ، نفسه اليوم اgي يُنَصُف فيه السخطالسخطالسخطالسخطوQلغQلغQلغQلغنبنبنبِنب ِ ِ ِ ملن جزاه هللا     النّدامةالنّدامةالنّدامةالنّدامةو رسرسرسرسةةةةاحل احل احل احل 

توي  الّظاالّظاالّظاالّظاململململ ذ· اليوم اgي تَشخُص فيه أالبصاُر للّحّيِ     الباطلالباطلالباطلالباطلعىل  احلقاحلقاحلقاحلقوينترص ، الفقريالفقريالفقريالفقريو الغينالغينالغينالغينويسـّ
  :36القيوم

        ****تََضـــرمُ تََضـــرمُ تََضـــرمُ تََضـــرمُ ٍن ٔاو لًظـــى ٍن ٔاو لًظـــى ٍن ٔاو لًظـــى ٍن ٔاو لًظـــى فَليّس بْعَد املوِت داٌر ِسَوى              جنِّة َعـدْ فَليّس بْعَد املوِت داٌر ِسَوى              جنِّة َعـدْ فَليّس بْعَد املوِت داٌر ِسَوى              جنِّة َعـدْ فَليّس بْعَد املوِت داٌر ِسَوى              جنِّة َعـدْ 
ـــــالِ  َ ـــــالِ ْ َ ـــــالِ ْ َ ـــــالِ ْ َزى عن الـ            ٔامعمعمعْمعَ َزى عن الـ            ٔاُ َزى عن الـ            ٔاُ         والغَْبـــُن ِلمـــْن يَنْـَدمُ والغَْبـــُن ِلمـــْن يَنْـَدمُ والغَْبـــُن ِلمـــْن يَنْـَدمُ والغَْبـــُن ِلمـــْن يَنْـَدمُ     واملوِعُد احلُرش وواملوِعُد احلُرش وواملوِعُد احلُرش وواملوِعُد احلُرش وجيجيجيُجيَزى عن الـ            ٔاُ

لَْطـــــاُن واملُْعـَدمُ  لَْطـــــاُن واملُْعـَدمُ ويُْنَصُف املظلُوُم من َخْصِمِه            ويْستَـــِوي الس� لَْطـــــاُن واملُْعـَدمُ ويُْنَصُف املظلُوُم من َخْصِمِه            ويْستَـــِوي الس� لَْطـــــاُن واملُْعـَدمُ ويُْنَصُف املظلُوُم من َخْصِمِه            ويْستَـــِوي الس�         ويُْنَصُف املظلُوُم من َخْصِمِه            ويْستَـــِوي الس�
كُ  ْ كُ َ ْ كُ َ ْ كُ َ ـــــْم Qلـِذي يَْعـلَـمُ ويَْشَخُص اخللُق ٕاىل َحاِكـٍم             ويَْشَخُص اخللُق ٕاىل َحاِكـٍم             ويَْشَخُص اخللُق ٕاىل َحاِكـٍم             ويَْشَخُص اخللُق ٕاىل َحاِكـٍم             حيحيحيَحيْ ـــــْم Qلـِذي يَْعـلَـمُ ِ ـــــْم Qلـِذي يَْعـلَـمُ ِ   ــــــُم فــــــُم فــــــُم فــــــُم فهيهيهيِهيـــــْم Qلـِذي يَْعـلَـمُ ِ

وعىل أالرحج خياطب هبذه     املوتاملوتاملوتاملوتعن حقيقة القلوب الّالهية القلوب الّالهية القلوب الّالهية القلوب الّالهية ويُوِجه ٔاسامة نداًء ٔالحصاب 
 õًQ يف ثناbه حمكة ووعظ وٕارشاد، آنذاك للزالزلللزالزلللزالزلللزالزلأالبيات الّساكنني بشامل سورb ٔالهنّم من تعرضوا 

عن هللا؟  التّشاغلالتّشاغلالتّشاغلالتّشاغلو التغافلالتغافلالتغافلالتغافلال يرتك يف احللق ريٌق فٕاىل مىت هذا ٕاذا ٔاىت  املوتاملوتاملوتاملوت فنجدُه يذكرمه بأنّ 
  :37صفعة تنبهيية من هللا يك يستيقظوا من غفلهتم مبثابة ٔاليّست هذه الّزالزل اليت ٔاصابت شزير

ا الغَاِفلُوَن عْن َسْكرِة املو              ِت وٕاْذ ال يَُسوغغغُغ يف احللِق ريـــُق ُ يف احللِق ريـــُق ُ يف احللِق ريـــُق ُ يف احللِق ريـــُق  ا الغَاِفلُوَن عْن َسْكرِة املو              ِت وٕاْذ ال يَُسو� ا الغَاِفلُوَن عْن َسْكرِة املو              ِت وٕاْذ ال يَُسو� ا الغَاِفلُوَن عْن َسْكرِة املو              ِت وٕاْذ ال يَُسو�         ٔاأٔأاهيهيهيهي�
 ّ ّ َ هذا الت ّ َ هذا الت ّ َ هذا الت ّل الّطريــــُق مكمكمكمك ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل مكمكمكمكَ هذا الت ّل الّطريــــُق َ ّل الّطريــــُق َ         َشاغُُل والغفـ             Ëَُ َحاَر الّساري وَشاغُُل والغفـ             Ëَُ َحاَر الّساري وَشاغُُل والغفـ             Ëَُ َحاَر الّساري وَشاغُُل والغفـ             Ëَُ َحاَر الّساري وضضضَضّل الّطريــــُق َ

    ٕانّام هّزِت الّزالِزُل هذي الـ      ٔارَض Qلغَاِفـِلَني ٕانّام هّزِت الّزالِزُل هذي الـ      ٔارَض Qلغَاِفـِلَني ٕانّام هّزِت الّزالِزُل هذي الـ      ٔارَض Qلغَاِفـِلَني ٕانّام هّزِت الّزالِزُل هذي الـ      ٔارَض Qلغَاِفـِلَني يكيكيكّيك يْستَـِفيُقــــواّ يْستَـِفيُقــــواّ يْستَـِفيُقــــواّ يْستَـِفيُقــــوا
ـي عـــن الظـململململ ----8888 ـي عـــن الظـالّهنِ ـي عـــن الظـالّهنِ ـي عـــن الظـالّهنِ  ::::الّهنِ

ٓمآمثمثمثمثٍ ٍ ٍ ٍ َمعّا ارتكب من  الّظاالّظاالّظاالّظاململململويلوُم ٔاسامة ويُعاتب إالنسان  ٓما ٓما  الف يف حق نفسه وغريه    خطاbخطاbخطاbخطاbو    ما
 ؛ ٔالّهنا كحمل النّامئ والّظِل الّزائِل gا جيُب 6Qنيا6Qنيا6Qنيا6Qنياg· حيذرُه ويهناُه عن التعلق  املY دامئ وال املال يبقى

القلوُب  تُناجيهتُناجيهتُناجيهتُناجيهاgي  فغًدا يلقى حسابَُه عىل لك كبرية وصغرية من املY العادل، احلذراحلذراحلذراحلذرو اِحليطةاِحليطةاِحليطةاِحليطةٔاخذ 
  :38أالعني وما ختفي الُصدور واgي يعُمل خائنة وتاكِمتُ  اgنوباgنوباgنوباgنوبمبا ختِفي من 

        من املََظاِلـــــمْ من املََظاِلـــــمْ من املََظاِلـــــمْ من املََظاِلـــــمْ ****ِبَمـا اْحتـقَبـَت ِبَمـا اْحتـقَبـَت ِبَمـا اْحتـقَبـَت ِبَمـا اْحتـقَبـَت                                                                         نَْفســـــنَْفســـــنَْفســـــنَْفســـــكككك b ظلُــوُم  b ظلُــوُم  b ظلُــوُم  b ظلُــوُم ****ٔاَوبَْقَت ٔاَوبَْقَت ٔاَوبَْقَت ٔاَوبَْقَت 
َ دائِـــــــــمْ  َ دائِـــــــــمْ ْ َ دائِـــــــــمْ ْ         ٔاظنَنْـــــَت ٔاّن املــَـــــال ال                  يَـْفنَــــى ؤاّن املُـــــٔاظنَنْـــــَت ٔاّن املــَـــــال ال                  يَـْفنَــــى ؤاّن املُـــــٔاظنَنْـــــَت ٔاّن املــَـــــال ال                  يَـْفنَــــى ؤاّن املُـــــٔاظنَنْـــــَت ٔاّن املــَـــــال ال                  يَـْفنَــــى ؤاّن املُـــــYْYYYَ دائِـــــــــمْ ْ
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عْ  َ عْ َ َ عْ َ َ عْ َ         ـــ                  َت ِكـــــَالُمكَــــــا ٔاْحـــــالُم نَـائِـمْ ـــ                  َت ِكـــــَالُمكَــــــا ٔاْحـــــالُم نَـائِـمْ ـــ                  َت ِكـــــَالُمكَــــــا ٔاْحـــــالُم نَـائِـمْ ـــ                  َت ِكـــــَالُمكَــــــا ٔاْحـــــالُم نَـائِـمْ هَهَهََههيهيهيهيَـاتأنَت وَمـا َـاتأنَت وَمـا َـاتأنَت وَمـا َـاتأنَت وَمـا مجمجمجَمجَ
ٓتَْفنـَـــى ويَْفنـَـــى والـِذي                    يَْبقَــــى اخلَطـَــــايَـــــا واملـَــــآثثثثِــــــمْ ِــــــمْ ِــــــمْ ِــــــمْ  ٓتَْفنـَـــى ويَْفنـَـــى والـِذي                    يَْبقَــــى اخلَطـَــــايَـــــا واملـَــــا ٓتَْفنـَـــى ويَْفنـَـــى والـِذي                    يَْبقَــــى اخلَطـَــــايَـــــا واملـَــــا         تَْفنـَـــى ويَْفنـَـــى والـِذي                    يَْبقَــــى اخلَطـَــــايَـــــا واملـَــــا

        ِمــَن اجلَــــرائـــــِمْ ِمــَن اجلَــــرائـــــِمْ ِمــَن اجلَــــرائـــــِمْ ِمــَن اجلَــــرائـــــِمْ     وغَـًدا يُنَـاِقُشوغَـًدا يُنَـاِقُشوغَـًدا يُنَـاِقُشوغَـًدا يُنَـاِقُشكككَك اِحلساَب                 علَـــى احلَِقيــّـــرِ َ اِحلساَب                 علَـــى احلَِقيــّـــرِ َ اِحلساَب                 علَـــى احلَِقيــّـــرِ َ اِحلساَب                 علَـــى احلَِقيــّـــرِ 
 ْ ِ ْ ِ ْ ـُـــــو                  ُب ِمــــن الـّذنُــوِب مبَـا تَُكـــــامتمتمتِمتْ ِ اجـيّـِه القل ـَ ٌ تُن ـُـــــو                  ُب ِمــــن الـّذنُــوِب مبَـا تَُكـــــاِ اجـيّـِه القل ـَ ٌ تُن ـُـــــو                  ُب ِمــــن الـّذنُــوِب مبَـا تَُكـــــاِ اجـيّـِه القل ـَ ٌ تُن ـُـــــو                  ُب ِمــــن الـّذنُــوِب مبَـا تَُكـــــاِ اجـيّـِه القل ـَ         َمـَمـَمـَمـYِYYYٌ تُن
ِفــــي ُصـُدوُر اخللْـــِق َعـاِلـــــمْ  ْ ِفــــي ُصـُدوُر اخللْـــِق َعـاِلـــــمْ ُ ْ ِفــــي ُصـُدوُر اخللْـــِق َعـاِلـــــمْ ُ ْ ِفــــي ُصـُدوُر اخللْـــِق َعـاِلـــــمْ ُ         عَْدُل القضـاِءبُكـّلِ َمـــــا                    عَْدُل القضـاِءبُكـّلِ َمـــــا                    عَْدُل القضـاِءبُكـّلِ َمـــــا                    عَْدُل القضـاِءبُكـّلِ َمـــــا                    ختختختُختْ

    ::::ومعاين القرآن الكرمي يف شعر الزهدومعاين القرآن الكرمي يف شعر الزهدومعاين القرآن الكرمي يف شعر الزهدومعاين القرآن الكرمي يف شعر الزهدبث ٔالفابث ٔالفابث ٔالفابث ٔالفاظظظظ     ----9999
ٕان من يتتبع شعر الزهد يف ديوان ٔاسامة بن منقذ جيدُه يضُج Qٔاللفاظ القرآنية ومعانهيا، 

 Ëهللاهللاهللاهللافلفظ اجلال ،bbbb    ربربربرب    µسـمترار من ذ· قوQ 39يرتدد يف شعره:  
ُس َمـــــا       تَُكوُن يأتيّ ُس َمـــــا       تَُكوُن يأتيّ ُس َمـــــا       تَُكوُن يأتيّ ُس َمـــــا       تَُكوُن يأتيّ  ((         كككَك لُْطـُف ِهللا Qلفَــــــَرَ لُْطـُف ِهللا Qلفَــــــَرَ لُْطـُف ِهللا Qلفَــــــَرَ لُْطـُف ِهللا Qلفَــــــَرججججِِ  ِِ  bَ آِلَف الهَّمِ ال تَْقنَط فأيــّـــــــاbَ آِلَف الهَّمِ ال تَْقنَط فأيــّـــــــاbَ آِلَف الهَّمِ ال تَْقنَط فأيــّـــــــاbَ آِلَف الهَّمِ ال تَْقنَط فأيــّـــــــا))

وينادي هللا ُمثِنًيا عليه بأّن ثقته الكبرية بعفوه ورمحته، جعلت الشاعر يُضيُع وقته يف اللّهو واللّعب 
                                :40وسعت لك يشء، ومغفرتُه سـبقت عقابه، g· يقول دون اخلوف من هللا؛ ٔالنُّه مؤمٌن بأّن رمحتة

        b َرّبِ ُحْسُن َرجاb َرّبِ ُحْسُن َرجاb َرّبِ ُحْسُن َرجاb َرّبِ ُحْسُن َرجايئيئيئيئ في في في فيكككَك َحُسَن يل      تَضيّيَع وْقتـــــِي ِيف لهــــٍو وِيف لِعـِب َ َحُسَن يل      تَضيّيَع وْقتـــــِي ِيف لهــــٍو وِيف لِعـِب َ َحُسَن يل      تَضيّيَع وْقتـــــِي ِيف لهــــٍو وِيف لِعـِب َ َحُسَن يل      تَضيّيَع وْقتـــــِي ِيف لهــــٍو وِيف لِعـِب 
µلعودة ٕاىل هللا يف قوQ ٔايًضا حني خياطب �ًحصا Ë41ويذكر لفظ اجلال:        

        ْن َوْعـِدهِ ْن َوْعـِدهِ ْن َوْعـِدهِ ْن َوْعـِدهِ فَارِجْع ٕاىل اللهِوفَارِجْع ٕاىل اللهِوفَارِجْع ٕاىل اللهِوفَارِجْع ٕاىل اللهِوثثثثِْق gQي                 وافَـــــاك يف الّصـاِدِق مِ ِْق gQي                 وافَـــــاك يف الّصـاِدِق مِ ِْق gQي                 وافَـــــاك يف الّصـاِدِق مِ ِْق gQي                 وافَـــــاك يف الّصـاِدِق مِ 
  :42يف قوµ""""· ا· ا· ا· امحلمحلمحلمحلد b موالي د b موالي د b موالي د b موالي " لفظ اجلالË ببعض أاللفاظ أالخرى مثل  ويقرتن

ْ · ِمنًّة        عّيل وفَْضـًال ال يَُقـــــوُم بِه ُشْكـــــرِي ْ · ِمنًّة        عّيل وفَْضـًال ال يَُقـــــوُم بِه ُشْكـــــرِيَ ْ · ِمنًّة        عّيل وفَْضـًال ال يَُقـــــوُم بِه ُشْكـــــرِيَ         · ا· ا· ا· امحلمحلمحلمحلُد b موالي ُد b موالي ُد b موالي ُد b موالي مكمكمكَمكْ · ِمنًّة        عّيل وفَْضـًال ال يَُقـــــوُم بِه ُشْكـــــرِيَ
اb ٔابياته معىن االٓية الكرمية ويعود الشاعر مرة ٔاخرى للتذكري Qلعودة ٕاىل هللا دامئًا والثقة به õًQ يف ثن

�ًة وَحرِيًراًة وَحرِيًراًة وَحرِيًراًة وَحرِيًرا    وَجزاُمهْ مبَاوَجزاُمهْ مبَاوَجزاُمهْ مبَاوَجزاُمهْ مبَا:من قوµ تعاىل� �� وا َجن وا َجنَصَربُ وا َجنَصَربُ وا َجنَصَربُ         :44، يف قو43µ〉〉〉〉َصَربُ

        ووووثثثثِْق Qلـذي                 وافَـــــاك يف الّصـاِدِق ِمْن َوْعـِدهِ ِْق Qلـذي                 وافَـــــاك يف الّصـاِدِق ِمْن َوْعـِدهِ ِْق Qلـذي                 وافَـــــاك يف الّصـاِدِق ِمْن َوْعـِدهِ ِْق Qلـذي                 وافَـــــاك يف الّصـاِدِق ِمْن َوْعـِدهِ     فَارِجْع ٕاىل هللاِ فَارِجْع ٕاىل هللاِ فَارِجْع ٕاىل هللاِ فَارِجْع ٕاىل هللاِ 
        ِه والفــَــوُز يف ُخلْــــــِدهِ ِه والفــَــوُز يف ُخلْــــــِدهِ ِه والفــَــوُز يف ُخلْــــــِدهِ ِه والفــَــوُز يف ُخلْــــــِدهِ للّصابريَن أالجُر وأالمُن ِمْن               عـَــــذاِبــــــللّصابريَن أالجُر وأالمُن ِمْن               عـَــــذاِبــــــللّصابريَن أالجُر وأالمُن ِمْن               عـَــــذاِبــــــللّصابريَن أالجُر وأالمُن ِمْن               عـَــــذاِبــــــ

µ45ٔاّما يف قو:  
َا الغَاِفلُوَن عْن َسْكرِة املَوِت وٕاْذ ال يَُســـوغغغُغ يف احلَلْــــِق ريــِّـــُق ُ يف احلَلْــــِق ريــِّـــُق ُ يف احلَلْــــِق ريــِّـــُق ُ يف احلَلْــــِق ريــِّـــُق  َا الغَاِفلُوَن عْن َسْكرِة املَوِت وٕاْذ ال يَُســـو� َا الغَاِفلُوَن عْن َسْكرِة املَوِت وٕاْذ ال يَُســـو� َا الغَاِفلُوَن عْن َسْكرِة املَوِت وٕاْذ ال يَُســـو�         ٔاأٔأاهيهيهيهي�

عندما نأِيت ٕاىل حتليل هذا البيت الّشعري جند الّشاعر قد اسـهتُ� Qلنّداء واخلطاب، خطاٌب 
بح اgي يأيت عىل حني """"املوتاملوتاملوتاملوت""""عن وجود حقيقة امسها ٔالحصاب القلوب الّالهية والغاف�  ، هذا الشـّ

غرٍة دون ٕانذاٍر وال موعد مسـبٍق ليفتك مبن ٔاذن هللا تعاىل لروحِه Qلّصعود ٕاليه، ُمضِمنًا بيتُه معىن 

، ، ، ، 46﴾﴾﴾﴾    ))))19191919((((وَجاءْت سكرُة املَوِت Qحلَّقِ َذِ·َ َما ُكْنت ِمنُْه ِحتيّدُ وَجاءْت سكرُة املَوِت Qحلَّقِ َذِ·َ َما ُكْنت ِمنُْه ِحتيّدُ وَجاءْت سكرُة املَوِت Qحلَّقِ َذِ·َ َما ُكْنت ِمنُْه ِحتيّدُ وَجاءْت سكرُة املَوِت Qحلَّقِ َذِ·َ َما ُكْنت ِمنُْه ِحتيّدُ     ))))))))18181818":":":":ق ق ق ق " " " " االٓية الكرمية من سورة

        .ُمؤكًدا وُمعِزًزا هول هذه الفاجعة العظمية حني تفتُك Qلبرش
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موىس عليه " �دى اgي �داُه  وٕاذا واجه الّشاعر ٔاسامة ماَال يُطيُق دفعُه من ٔاٍمل وُرضٍ 
يِه من ظلامت " يونس عليه الّسالم " واgي �داه ، 6فعِ كيِّد فرعون عنه" الّسالم  واثقًا بأنّه سيُنِجّ
  :47يقول ٔاسامةومن بطِن احلوت، وعن ثقِتِه Qلله البحر 

ِطيــُق ِدفَـاَعـُه         ؤاْرَمَضـِين الفكـــــُر املســـهُِّدوالهَـــــم� ِطيــُق ِدفَـاَعـُه         ؤاْرَمَضـِين الفكـــــُر املســـهُِّدوالهَـــــم� ِطيــُق ِدفَـاَعـُه         ؤاْرَمَضـِين الفكـــــُر املســـهُِّدوالهَـــــم� ِطيــُق ِدفَـاَعـُه         ؤاْرَمَضـِين الفكـــــُر املســـهُِّدوالهَـــــم�  %%         ٕاذا َمـا َعـــَرا َمـاال إاذا َمـا َعـــَرا َمـاال إاذا َمـا َعـــَرا َمـاال إاذا َمـا َعـــَرا َمـاال ا%%
َـاِذُر ِمْن ِفْرَعــوَن فانَْفــــرَق اليّــ َـاِذُر ِمْن ِفْرَعــوَن فانَْفــــرَق اليّــُ َـاِذُر ِمْن ِفْرَعــوَن فانَْفــــرَق اليّــُ داُه ُموىسىسىسَىس 6فْعِ َما         َ 6فْعِ َما         َ 6فْعِ َما         َ 6فْعِ َما         حيحيحيُحيَـاِذُر ِمْن ِفْرَعــوَن فانَْفــــرَق اليّــُ داُه ُموَ داُه ُموَ         ـــم� ـــم� ـــم� ـــم� َدَعوُت اgِي َدَعوُت اgِي َدَعوُت اgِي َدَعوُت اgِي ���َ�داُه ُموَ

داُه ُذو الن�وِن واثثثثِقًا         بِه ِيف َظالِم البّحِر فَاِقًا         بِه ِيف َظالِم البّحِر فَاِقًا         بِه ِيف َظالِم البّحِر فَاِقًا         بِه ِيف َظالِم البّحِر فَاننننَْكَشَف الغَــــــمّ َْكَشَف الغَــــــمّ َْكَشَف الغَــــــمّ َْكَشَف الغَــــــمّ  داُه ُذو الن�وِن واَ داُه ُذو الن�وِن واَ ديُت َمْن ���َ�داُه ُذو الن�وِن واَ ديُت َمْن َ ديُت َمْن َ         وووو���َ�ديُت َمْن َ
مفثًال البيت الثاين ، ، ، ، زهدbً  الّشاعر يف هذه أالبيات يُعيد كتابة النّص القرآين ويوظفُه توظيًفا فنًيا و

فأوحيّنَا ٕاىل ُموفأوحيّنَا ٕاىل ُموفأوحيّنَا ٕاىل ُموفأوحيّنَا ٕاىل ُموىسىسىسَىس ٔاْن َ ٔاْن َ ٔاْن َ ٔاْن ) ) ) ) ))))62626262":":":":سورة الشعراء سورة الشعراء سورة الشعراء سورة الشعراء  "يف قوµ تعاىل اسـتوحاه الّشاعر Qللّفظ واملعىن من

وِد العِظميِ وِد العِظميِ وِد العِظميِ وِد العِظميِ  �� ��� ِفرٍق َاكلط � ِفرٍق َاكلطُ � ِفرٍق َاكلطُ ِْب ِبعَصاَك البحَر فانَْفلَق فَاكَن لكلكلكُلك� ِفرٍق َاكلطُ ِْب ِبعَصاَك البحَر فانَْفلَق فَاكَن ْ ِْب ِبعَصاَك البحَر فانَْفلَق فَاكَن ْ تد أالمر بسـيد� موىس ، ، ، ، 48﴾﴾﴾﴾))))63636363((((اااارضرضرضْرضِْب ِبعَصاَك البحَر فانَْفلَق فَاكَن ْ فلّما اشـّ
ٔاو^ هللا ٕاليه بأن يرضب بعصاه البحر يك جيعل لنفسه خمرًجا فاكنت النّجاُة والبرشى والفرج، ويف 

ة ٔاو رساË ٔاراد الشاعر ٔان يوصلها للقارئ، مفادها ٔاّن لطف هللا وفرجه قريب ؤايرس مما ذ· حمك
من رمحة هللا، ونفس الّيشء  إالنساننتوقع، وقد يتجّىل لطفه يف العديد من الصور g· ال يقنط 

ْذ َذهَب مُ ْذ َذهَب مُ ْذ َذهَب مُ ْذ َذهَب مُ     Q:لنسـبة للبيت الثاين حني بّث الّشاعر يف شعره قوµ تعاىل
BB BB
� أْن  أْن  أْن  أْن وَذا الن�وِن اوَذا الن�وِن اوَذا الن�وِن اوَذا الن�وِن ا� ��ًبا فَظن ًبا فَظنِ ًبا فَظنِ غاغاغاغاضضضِضًبا فَظنِ

بَحانَكككَك ٕاّين ُكْنُت من الّظاملنيَ َ ٕاّين ُكْنُت من الّظاملنيَ َ ٕاّين ُكْنُت من الّظاملنيَ َ ٕاّين ُكْنُت من الّظاملنيَ  لَُماِت ٔان َال ٕاµ ٕاالّ ٔانَْت سـُ َلْن نَْقِدَر عليِّه فنَادى يف الظ� بَحان لَُماِت ٔان َال ٕاµ ٕاالّ ٔانَْت سـُ َلْن نَْقِدَر عليِّه فنَادى يف الظ� بَحان لَُماِت ٔان َال ٕاµ ٕاالّ ٔانَْت سـُ َلْن نَْقِدَر عليِّه فنَادى يف الظ� بَحان لَُماِت ٔان َال ٕاµ ٕاالّ ٔانَْت سـُ تجْبنَا µُ ) ) ) ) 87878787((((لْن نَْقِدَر عليِّه فنَادى يف الظ� تجْبنَا µُ فاسـْ تجْبنَا µُ فاسـْ تجْبنَا µُ فاسـْ فاسـْ
" عليه الّسالم"يونسيونسيونسيونس، نفهم ٔانه لوال تفطن سـيد� 49﴾)88888888((((ووووجنجنجنجنّْينَاُه ِمِن الغَّمِ وكَذَ· نُنَِجي املُْؤِمنِنيَ ّْينَاُه ِمِن الغَّمِ وكَذَ· نُنَِجي املُْؤِمنِنيَ ّْينَاُه ِمِن الغَّمِ وكَذَ· نُنَِجي املُْؤِمنِنيَ ّْينَاُه ِمِن الغَّمِ وكَذَ· نُنَِجي املُْؤِمنِنيَ 

والضيق بفضل اgكر  تسبيح ملكَث يف بطِن احلوت ٕاىل يوِم يبعثُون، ولكن هللا ّجناُه من الغمّ ل�كر وال 
        .والتسبيح، ٔاي ٔاّن العبادات والطاعات واgكر والتسبيح سبب الفرج والنجاح

ٔاراد الّشاعر ٔاسامة ٔان يُوصل رساË سامية من خالل هذه أالبيات الّرائعة واليت حتلّت 
بل، و¥ام كرثت عليه املصائب بطابع احلمكة والب  يان الّرQين، حفواَها ٔاّن إالنسان ¥ام ضاقت به السـّ

واحملن سـيجعل هللا µ خمرًجا عاجًال ٔام آجًال، ويرزقه من حيث ال حيتسب، ويسخر µ من عباده 
· الّصاحلني مْن يساعدُه، مفا عليه ٕاال الثّقة به والتولك عليه فهو حسـبُه، ولعّل خري دليل عىل ذ

  .قصص أالنبياء واملعجزات إاللهية اليت حدثت معهم ففي ذ· عربة ملن يعترب
  ::::خــــــــــــامتـــــــــــــةخــــــــــــامتـــــــــــــةخــــــــــــامتـــــــــــــةخــــــــــــامتـــــــــــــة

يتوّجه ٕاىل هللا سـبحانه وتعاىل والمتسك به، وترِك ا6نيا ومتاعها، """"الّزهد الّزهد الّزهد الّزهد """"ملّا كـان شعر 
والعقاب  هبا من املوت وحول النّفس وما يتصُل هبا من قناعة وتقوى، وحول االٓخرة وما يرتبط

bلّزهدي للّشاعر ٔاسامة بن منقذ حول تY  اكن من الطبيعي ٔان يُدور املعجم الّشعر، والثّواب
كام اكن ٔالسلوب احلمكة والوعظ واخلطابة التأثري الكبري عىل معجمه  املضامني واملعاين املتص� هبـا،
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 ٔاو، الغِري واِعًظا و�هًيا وآمًرا وُمرِشًدا وُمصلًحا خاصًة الشعر اgي يتجُه ٕاىل النّفِس ٔاو ٕاىل، الّشعري
ِلكوِن الشاعر عاش يف بيئة دينية حبتة، كام اكن حاِفًظا لكتاب  قاصًدا هللا ُمناجيًا ومبهتًال وهذا مرجعهُ 

هللا دارًسا ٔالصول الفقه وا6ين، g· فال غّرو ٕان وجد� زهدbته قد توحشت Qلكثري من ٔاساليب 
يغ أالمر والهنـي والتحذير وما ٕاىل ذ· مما يُقّوي التأثري ويهنض مبهمة الرتغيب والرتهيب النّداء وص 

  .وصوًال ٕاىل ما هيدي ٕاليه من التقومي والهتذيب وإالصالح
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