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ٔاوىل الشاعر ٔابو ٕاحساق إاللبريي عناية مثرية لالنتباه 
ا ٔاّمه العنارص اليت تشّلك هيلك الٓلية اللّغة Pعتباره

النّص الشعري عامة و الزهدي خاصة ، وهذه 
العناية ٔاوحت هبا مجمل الظواهر اللّغوية اليت صادفتنا 
ٔاثناء رحلتنا التّحليلية لعنرص اللّغة يف قصيدة الزهد 
عند إاللبريي اكلتّحسني البديعي والتّلوين أالسلويب 

الوعّاظ  و اجنذاب جانب كبري منه ٕاىل ٔاسلوب
واخلطباء ، والتفاف معجمه اللغوي حول املعاين 
الّزهدية، ا�ي جاء زاخرا Pللكامت اليت تنمتي ٕاىل 
عامل الوجدان والشعور، وتأثره القوي Pلقرآن الكرمي 

 .ث الرشيف والرتاث العريب القدميواحلدي
 
 
  

: Résumé     
  

   Abn ishaq al albiri avait 

donné toute l’importance aux 

mécanismes de la langue , 

autant qu’éléments essentiels 

du texte poétique , inspirés 

dans l’analyse de l’ensemble 

des aspects linguistiques . 

Il se basait sur le style 

mystique qui appartient au 

monde de l’émotion et de 

l’esprit  en évoquant le coran , 

le hadith , et l’ancien 

patrimoine  arabe.   
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        ::::ورورورورــــــــــــــــــــر يف سطر يف سطر يف سطر يف سطــــــــــــالشاعالشاعالشاعالشاع
، من )1(هـو ٕابراهمي بن مسعود بن سعد التّجييب الزاهد، ٔاص� من حصن العقاب   

                 )3(.Pلصالح  ، اشـهتــر يف غر¡طة امسه وشاع علمه،  وارتسم)2(العربية ) جتيب(قبي� 
خر القرن الرابـع ، اليت و¨ هبا ٔاوا)4(يكىن ٔابو ٕاحساق إاللبريي نسـبة ٕاىل البرية   

-هـ 459(ـ جيهل °رخي ميالده ـ لكن بعض املصادر ذكرت ٔانّه تويف بني عايم   )5(.الهجري
ٔانّه ) مع شعـراء أالندلس واملتنيب:( ، حيث ذكر اميليو غارسـيا غومس يف كتابه)هـ 460

        .)6( هـ 459تويف قريبا من عام 
ليت انتقل ٕالهيا بعد خراب البرية مطلع القرن يُع̧د من علامء الفقه واحلديث يف غر¡طة، ا    

يف عهد أالمري الصهناÁ    ،)7(، حيث معل اكتبا ¨ى قاضهيا ٔايب احلسن عيل بن توبة)هـ5(
  .)P))))8888(((()9ديس بن حبوس

È ديوان شعري تضمن قصيدة طوي� Æمة،  ألهبت حامسة النّاس، ؤاسهمت يف الثورة 
عامة والوزير الهيودي يوسف بن النËغرÊ ـ وزير عىل الوضع  الفاسد، ومناهضة الهيود 

        )P .)10ديس بن حبوس ـ  خاصة
    ::::آراء بعض املرتمجني يف الشاعر وشعرهآراء بعض املرتمجني يف الشاعر وشعرهآراء بعض املرتمجني يف الشاعر وشعرهآراء بعض املرتمجني يف الشاعر وشعره

حظي الشاعر PهÍم كبري من طرف ا¨ارسني العرب واملسترشقني ،وجتّىل هذا      
حلافل Pملعاين ÏهÍم يف عبارات إالطراء و إالجعاب بشخصيته  الفاض� التّقية، وبشعره ا

  .      والقمي أالخالقية النّبي� والّرفيعة، ومن هذه االٓراء نورد البعض مهنا عىل سبيل Ïستشهاد
اكن من ٔاهل العمل ) :(( كتاب التمك� لكتاب الص� ( فقد قال عنه ابن أالPر يف       

 )11()) . هادوالعمل، وشاعرا جمّودا، وشعـره مدون ولكّه يف احلمك واملواعظ  وأالز 
ٕابراهمي بن مسعود إاللبريي، فقيه فاضل، زاهد،  : (( وقال فيه الّضيب يف بغية امللمتس   

Õ12(.))عارف،  كثري الشعر يف ذّم ا¨نيا، جميد يف ذ(  
ٔانË ديوانه مالٓن من ٔاشعار ) املغرب من حىل املغرب ( وذكر ابن سعيد يف كتابه     

ٔاّما املقري يف كتابه نفح الطيب فقد ذكر  )13131313(فظها،زهدية،  ؤالهل أالندلس غـرام حب 
ملّا مـرض الفقيه الزاهد ٔابو ٕاحساق إاللبيـري ، دخل عليه الوزير (( فقال .جانبا من زهده 
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È لو اّختذت غري هذا املسكن لاكن : (( ٔابو خا¨ هامش بن رجاء فرٔاى ضيق مسكنه فقال
  )15(فقال الشاعر وهو آ خر شعره  )14()) .ٔاوىل بك

تَِجـ̧د بيتًا          تُْعجُب من ُحسـنِِه الُْبيوْت  تَِجـ̧د بيتًا          تُْعجُب من ُحسـنِِه الُْبيوْت قَالوا َ أَال تَسـْ تَِجـ̧د بيتًا          تُْعجُب من ُحسـنِِه الُْبيوْت قَالوا َ أَال تَسـْ تَِجـ̧د بيتًا          تُْعجُب من ُحسـنِِه الُْبيوْت قَالوا َ أَال تَسـْ         قَالوا َ أَال تَسـْ
    ماذلمك َصـواP          َحْفٌش كثري ملْن يَمـوْت ماذلمك َصـواP          َحْفٌش كثري ملْن يَمـوْت ماذلمك َصـواP          َحْفٌش كثري ملْن يَمـوْت ماذلمك َصـواP          َحْفٌش كثري ملْن يَمـوْت : : : : فَُقلتفَُقلتفَُقلتفَُقلت

    لوَال شـتاء  ولْفُح قَْيـظٍ         وخوف لّصٍ وِحفظُ قُوْت لوَال شـتاء  ولْفُح قَْيـظٍ         وخوف لّصٍ وِحفظُ قُوْت لوَال شـتاء  ولْفُح قَْيـظٍ         وخوف لّصٍ وِحفظُ قُوْت لوَال شـتاء  ولْفُح قَْيـظٍ         وخوف لّصٍ وِحفظُ قُوْت 
ـْوة يَبْتَِغني ِسْتـًرا         بَنَيُْت  بُنيان َعْنكبــوْت  ـْوة يَبْتَِغني ِسْتـًرا         بَنَيُْت  بُنيان َعْنكبــوْت وِنس ـْوة يَبْتَِغني ِسْتـًرا         بَنَيُْت  بُنيان َعْنكبــوْت وِنس ـْوة يَبْتَِغني ِسْتـًرا         بَنَيُْت  بُنيان َعْنكبــوْت وِنس         وِنس

، فقد ذكر أّن مقتطفات كثرية من شعره )°رخي الفكر أالندليس ( ٔاّما ٔاخنل Pلنثيا يف كتابه  
أالمر ا�ي يثبت القمية  امجلالية  والفنّية  )16(ٕاىل الفرنسـية،) DOZIEدوزي ( ترمجها 
  .وشـّدة ولع النّاس بقراءته وحفظه لشعره

    ::::ندليسندليسندليسندليسيف شعر الزهد عند أيب ٕاحساق إاللبريي االٔ يف شعر الزهد عند أيب ٕاحساق إاللبريي االٔ يف شعر الزهد عند أيب ٕاحساق إاللبريي االٔ يف شعر الزهد عند أيب ٕاحساق إاللبريي االٔ     غـةغـةغـةغـةــــاللاللاللالل
ال ريب يف ٔانË اللغة من ٔاّمهِ عنارص العمل أالديب بعامة و الشعر خباصة ، فالشعر   

فن Pللّغة ، والقصيدة ليست ٕاالË تشكيال خاصا óموعة من أاللفاظ منتقاة من لغة معينة  
تعّرب عن فكر الشاعر   )P)17عتبار اللّغة وسـي� من وسائل التّبليغ ووظيفة اجÍعية 

قة وامجلال ، فهـي لغة خاصة تتجاوز مفهومنا عن اللّغة مبعناها ؤاح ّ̈ اسيسه تعبريا جيمع بني ا
الّضيق ، ٔالنË اللّغة يف مفهوÆا العادي ٔاداة توصيل ، عىل حني ٕاّهنا يف الشعر منبع ٔالدّقِ 

فاللّغة يه موسـيقاه ويه ٔالوانه ويه فكره ويه املادة اخلام اليت  ((((((((املشاعر وأالحاسيس
        )18(....))))))))اكئنا ذا نبض وحركة وحياة عل منه اكئنا ذا مالمح وسامت ،جت

فاللّغة ٕاذن ٔامه عنارص إالبداع أالديب ، فهـي ٔاداة الشاعر ووسـيلته لنقل ما يعمتل  
ففهيا ميدان بالغته، وجمال ٕاظهار ما ¨يه من  (( )19(يف خاطره وما يفيض به وجدانه، 

ليت يتلكّمها املرء ، ومدى براعته فهيا هلام ٔامهية كربى يف مقدرة وتفّوق ، فطبيعة اللّغة ا
حتديد القمية امجلالية الناجتة ، مفهام اكنت قّوة مالحظاته ومعق تفكريه وٕاحساسه، فقد يشني 

     )20(.))))))))هذه أالشـياء مجيعا أالسلوب الّرديء ، ؤان يزيد من تأثريها أالسلوب اجليّد
 إالPنة عن قلب النّص النّابض Pحلياة ، حناول يف يف ظّل هذا الوعي بأمهية اللغة يف

نو من لغة شاعر الزهد ٔايب ٕاحساق إاللبريي لٕالنصات ٕاىل آهاته ؤاجشانه  ّ̈ هذه ا¨راسة ا
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  .اليت تصاعدت من خالل نصوصه الّشعرية الّزهدية 
   : ـ املعجـم اللّغـوي وأالسلوبـ املعجـم اللّغـوي وأالسلوبـ املعجـم اللّغـوي وأالسلوبـ املعجـم اللّغـوي وأالسلوب    1111    
Ëا اكن شعر الزهد يتوّجه ٕاىل هللا سـبحا     نه وتعاىل، حبّا È وشوقا ٕاليه، ورجاء رمحته، مل

وحول النّفس وما يتّصل هبا من قناعة وتقوى ، وحول ا¨نيا ومتاعها من مال وجاه ، 
وحول االٓخرة وما يرتبط هبا من املوت والقرب واحلساب والعقاب، اكن من الطبيعي ٔان 

، ؤان تصدر عهنا ٔالفاظه يدور معجمه اللّغوي حول ت� املضامني واملعاين املتّص� هبا 
    )21(.¡ هذه أالبيات للشاعر اليت يقول فهياأ وتراكيبه ،فٕاذا قر 

ا Ëام فتـ Ëـ اَ أالي Ëام فتـ Ëـ اَ أالي Ëام فتـ Ëـ اَ أالي Ëام فتـ Ëـ تَا                    تَُف̧ت فُتَُف̧ت فُتَُف̧ت فُتَُف̧ت فُؤؤؤؤادادادادكككَك أالي ْ تَاَ ْ تَاَ ْ تَاَ اعات حنحنحنَحنْ Ëاعات وتَْنَحُت ِجسمَك الس Ëاعات وتَْنَحُت ِجسمَك الس Ëاعات وتَْنَحُت ِجسمَك الس Ëوتَْنَحُت ِجسمَك الس        
نْتَـانْتَـانْتَـانْتَـا: : : : أَال أَال أَال أَال ���� صاح صاح صاح صاح                    وتَْدعووتَْدعووتَْدعووتَْدعوكككَك املَنوُن ُدعاء ِصدقٍ َ املَنوُن ُدعاء ِصدقٍ َ املَنوُن ُدعاء ِصدقٍ َ املَنوُن ُدعاء ِصدقٍ  ��         أنْت أريـد اأنْت أريـد اأنْت أريـد اأنْت أريـد ا��
̧ب ِعْرسا ذات غـدر ̧ب ِعْرسا ذات غـدرُ ̧ب ِعْرسا ذات غـدرُ ا                    أَراأَراأَراأَراكككك    حتحتحتُحت̧ب ِعْرسا ذات غـدرُ Ëَطالقَها االٔكيـاس بَتـ  Ëاأبت Ëَطالقَها االٔكيـاس بَتـ  Ëاأبت Ëَطالقَها االٔكيـاس بَتـ  Ëاأبت Ëَطالقَها االٔكيـاس بَتـ  Ëأبت        

َك يف غَِطيططططٍ ٍ ٍ ٍ  َك يف غَِطيْ َك يف غَِطيْ ْهَر وحيحيحيْحيَك يف غَِطيْ Ë̈ ْهَر وتناُم  ا Ë̈ ْهَر وتناُم  ا Ë̈ ْهَر وتناُم  ا Ë̈         هبـا حهبـا حهبـا حهبـا حىتىتىتىتË ٕاَذا  ِمتË انْتَبَـْهتَـاË ٕاَذا  ِمتË انْتَبَـْهتَـاË ٕاَذا  ِمتË انْتَبَـْهتَـاË ٕاَذا  ِمتË انْتَبَـْهتَـا                        تناُم  ا
 Ë Ë Ë Ëمىتىتىتَىت ال تَْرَعــِوي َعْهنا وحَ ال تَْرَعــِوي َعْهنا وحَ ال تَْرَعــِوي َعْهنا وحَ ال تَْرَعــِوي َعْهنا وحىتىتىتىت      Ëم      Ëم      Ëم      Ëدوٌع وحىتىتىتىت دوٌع وحْ دوٌع وحْ         فكـْم ذا أنت  فكـْم ذا أنت  فكـْم ذا أنت  فكـْم ذا أنت  خمخمخمْخمدوٌع وحْ

  –رغد –تنحت  -تفت̧  –املنون ( تصادفنا يف هذه أالبيات الّزهدية أاللفاظ التالية 
 Ëملوت، ) خمدوع  -متP ويه ٔالفاظ تدور حول معىن الّزتهيد يف ا¨نيا لفناهئا ، والتّذكري

 Èكثرية مهنا قو Õلعمل الصاحل ،والشواهد عىل ذP سـتعداد ليوم احلسابÏ وا¨عوة ٕاىل
     )22(: ٔايضا معرضا P¨نيا

نَْيا ِبَشـْيءٍ  ¸̈ نَْيا ِبَشـْيءٍ فليسْت  هذه  ا ¸̈ نَْيا ِبَشـْيءٍ فليسْت  هذه  ا ¸̈ نَْيا ِبَشـْيءٍ فليسْت  هذه  ا ¸̈ َ                                                                                             فليسْت  هذه  ا َ ت َ ت َ ت ¸ َوقْتاــــسُ سُ سُ سُ ت ¸ َوقْتاُ ¸ َوقْتاُ ََ  حقبة وتَرسرسرسُرس¸ َوقْتاُ ََ  حقبة وت ََ  حقبة وت كككَك  حقبة وت ُُ         ووووؤؤؤُؤُ
        ٕاْن َحلَْمتَإاْن َحلَْمتَإاْن َحلَْمتَإاْن َحلَْمتَا    َكَفْيَكَفْيَكَفْيَكَفْيئئئئَِك ٔاو َِك ٔاو َِك ٔاو َِك ٔاو ككككُحلِْمـكُحلِْمـكُحلِْمـكُحلِْمـك                                                                                        وغايهتا ٕاذا  فكّــَْرَت فهيـاوغايهتا ٕاذا  فكّــَْرَت فهيـاوغايهتا ٕاذا  فكّــَْرَت فهيـاوغايهتا ٕاذا  فكّــَْرَت فهيـا

    �� ْنَت  هبـا و أنت لها ُمِحب�� ِ ْنَت  هبـا و أنت لها ُمِحبُ ِ ْنَت  هبـا و أنت لها ُمِحبُ ِ ْنَت  هبـا و أنت لها ُمِحبُ ْنتـَا ؟؟؟؟                                                جسجسجسُجسِ ِ ْنتـَا ُ ِ ْنتـَا ُ ِ ْنتـَا ُ ̧ب ما فيه جسجسجسُجسِ ِ ̧ب ما فيه ُ ِ ̧ب ما فيه ُ ِ ̧ب ما فيه ُ         فكيف  فكيف  فكيف  فكيف  حتحتحتُحتِ
عـاَم وعن قريٍب  Ëعـاَم وعن قريٍب وتُْطِعُمَك الط Ëعـاَم وعن قريٍب وتُْطِعُمَك الط Ëعـاَم وعن قريٍب وتُْطِعُمَك الط Ëتَْطَعُم منك                                                    وتُْطِعُمَك الط تَْطَعُم منكسـَ تَْطَعُم منكسـَ تَْطَعُم منكسـَ         ما مهنا َطِعْمتـَاما مهنا َطِعْمتـَاما مهنا َطِعْمتـَاما مهنا َطِعْمتـَا    سـَ

        وتُْكَسـوتُْكَسـوتُْكَسـوتُْكَسـىىىى ٕاْن مالبسها خلعتـا ٕاْن مالبسها خلعتـا ٕاْن مالبسها خلعتـا ٕاْن مالبسها خلعتـا                                                وتَْعـَرى ٕان لبست لها ثيابـا           وتَْعـَرى ٕان لبست لها ثيابـا           وتَْعـَرى ٕان لبست لها ثيابـا           وتَْعـَرى ٕان لبست لها ثيابـا           
Ë يوٍم َدفَْن ِخـّلٍ            Ë يوٍم َدفَْن ِخـّلٍ           ُ Ë يوٍم َدفَْن ِخـّلٍ           ُ Ëَك  َال تَُراُد  ِبام َشهِـْدتَـا                                                    وتَْشهـَُد وتَْشهـَُد وتَْشهـَُد وتَْشهـَُد لكلكلكُلكË يوٍم َدفَْن ِخـّلٍ           ُ Ëَك  َال تَُراُد  ِبام َشهِـْدتَـان Ëَك  َال تَُراُد  ِبام َشهِـْدتَـان Ëَك  َال تَُراُد  ِبام َشهِـْدتَـان ن �� �� ََ َ�َ���        
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 2013 جوان                              95                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

نيا واملوت وما حيماله من صفات اكلغدر والسجن  ّ̈ والفناء ،تتكّرر يف فألفاظ ا
شعر الزهد عند إاللبريي ، وا�ي يصدر عن عاطفة قوية تغّذهيا مشاعر نفسـية حاّدة من 

  .خوف ورجاء وعّزة نفس، وازدراء للحياة ا¨نيا ،وتطلّع للحياة االٓخرة دار اجلزاء
وقد انعكست هذه أالحاسيس عىل معجم شعر الزهد عند ٔايب ٕاحساق إاللبريي، جفاء  

P ٔاللفاظ اليت تنمتي ٕاىل عامل الوجدان والشعور ، كام يتجّىل يف هذه أالبيات املليئة زاخرا
   )23(:مبشاعر الّرهبة واخلوف من سوء املصري فيقول 

نيا ولكن  ¸̈ نيا ولكن  عىل ا ¸̈ نيا ولكن  عىل ا ¸̈ نيا ولكن  عىل ا ¸̈ ىىىى ما َركبُت من ا̧�نـوِب  ما َركبُت من ا̧�نـوِب  ما َركبُت من ا̧�نـوِب  ما َركبُت من ا̧�نـوِب                                                 وما  آَسـوما  آَسـوما  آَسـوما  آَسـىىىى عىل ا         علَـعلَـعلَـعلَـ
ي من اليوم الَعصيِب                 فيا لَهفي عىل طول اغِْرتاريفيا لَهفي عىل طول اغِْرتاريفيا لَهفي عىل طول اغِْرتاريفيا لَهفي عىل طول اغِْرتاري ي من اليوم الَعصيِب ْ ي من اليوم الَعصيِب ْ         وووو���� و و و وحيحيحيْحيي من اليوم الَعصيِب ْ

بكــي بكــي بكــي بكــي إ إ إ إ  ��         عىل ُحوِبـي ِبَهتْتاٍن َسكـوِب عىل ُحوِبـي ِبَهتْتاٍن َسكـوِب عىل ُحوِبـي ِبَهتْتاٍن َسكـوِب عىل ُحوِبـي ِبَهتْتاٍن َسكـوِب                                 ذا أ¡ مل أنُْح نفيس واذا أ¡ مل أنُْح نفيس واذا أ¡ مل أنُْح نفيس واذا أ¡ مل أنُْح نفيس وا��
ي بَْعدي َسيَْبِكـي       Ëي بَْعدي َسيَْبِكـي      فََمْن هذا ا� Ëي بَْعدي َسيَْبِكـي      فََمْن هذا ا� Ëي بَْعدي َسيَْبِكـي      فََمْن هذا ا� Ëعلهيا من بعيـٍد  ٔاو قريِب علهيا من بعيـٍد  ٔاو قريِب علهيا من بعيـٍد  ٔاو قريِب علهيا من بعيـٍد  ٔاو قريِب ؟؟؟؟                            فََمْن هذا ا�        

فعند قراءتنا لهذه أالبيات جند إالحساس Pخلوف واحلزن يسـيطران عىل الشاعر، 
احرتاس  –أالىس : ( دور حول أاللفاظ التّاليةويطبعان معجمه الشعري بطابعهام، فٕاذا به ي

، ويه ٔالفاظ ذات ص� )ٔابيك  –ٔاحن  –اليوم العصيب  –وحيي  –ا�نوب  –ا¨نيا  –
  .وثيقة بعامل الوجدان

ينية الواسعة ،ومعق نظرته وكرثة  ّ̈ كام يعكس شعر إاللبريي الّزهدي ثقافته التّارخيية وا
  .وأالمثال الّسائرة جتاربه ، فكرثت عنده احلمك الّصائبة

فيه ثقافته التارخيية ، ٕاشارته ٕاىل امللوك املاضني لالتّعاظ  يستنطقومن شعره ا�ي 
È24(: هبم، يف قو(  

َبنْىتىتىتَىت َ َ َ                         وخْف أبْنَاَء ِجنِْسَك َواْخَش ِمْهنُم     وخْف أبْنَاَء ِجنِْسَك َواْخَش ِمْهنُم     وخْف أبْنَاَء ِجنِْسَك َواْخَش ِمْهنُم     وخْف أبْنَاَء ِجنِْسَك َواْخَش ِمْهنُم      Ëوالسـ  َ ِْ َبن Ëوالسـ  َ ِْ َبن Ëوالسـ  َ ِْ َبن Ëامغمغمغِمغَ  والسـ Ëاَ الرض Ëاَ الرض Ëاَ الرض Ëىشىشىشَىش الرض         كام َختْكام َختْكام َختْكام َختْ
اِمـرِيِّ ُكْن ُكْن ُكْن ُكْن وَ وَ وَ وَ                                           ِحـَذاًرا    ِحـَذاًرا    ِحـَذاًرا    ِحـَذاًرا  وخاِلُطهُْم  َوَزاِيملُْ وخاِلُطهُْم  َوَزاِيملُْ وخاِلُطهُْم  َوَزاِيملُْ وخاِلُطهُْم  َوَزاِيملُْ  Ëاِمـرِيِّ َاكلس Ëاِمـرِيِّ َاكلس Ëاِمـرِيِّ َاكلس Ëا    ))))25252525((((َاكلس ـَ إاذا لََمْست ـَ إاذا لََمْست ـَ إاذا لََمْست ـَ         ٕاذا لََمْست

 Ëامري رمز °رخيي غائب ، اسـتحرضه الشاعر إاللبريي من ماضيه املنيس، وبث Ëيف  هفالس
روح نّصه احلارض ملقصد داليل ٔاراد به الشاعر ٔان يسـتدرج  انتباه املتلقي، ا�ي  يسـهتويه 

  .ة جاملية ،وبعدا دالليا ٔامعقالبعد التارخيي ويثري فضوÈ ،وهو ما ٔاكسب املعىن مسح
اÊ كذÕ عىل ثراء ثقافة الشاعر وجتربته العريضة يف احلياة،    ّ̈ ومن إالشارات ا
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توظيفه للحمكة اليت متّزي هبا شعره الّزهدي ؤاكسبته طابعا خاصا قد ال يتجّىل يف شعر غريه 
 Èقو Õ26(: من شعراء عرصه،و الّشاهد عىل ذ(  

س الِعمل تَْقوىس الِعمل تَْقوىس الِعمل تَْقوىس الِعمل تَْقوى ++ ا ـا ـا ـا     فََرافََرافََرافََرا++ ,ـ, تَا: : : : وليس بأن يقال وليس بأن يقال وليس بأن يقال وليس بأن يقال                                         هللاهللاهللاهللا  حق  حق  حق  حق,, تَاسـْ تَاسـْ تَاسـْ سـْ ��         لقد َرالقد َرالقد َرالقد َرا��
ْن ْن ْن ْن  �� حسان َال احسان َال احسان َال احسان َال ا��

-- --
تَا                                        وَضايف ثوبك االوَضايف ثوبك االوَضايف ثوبك االوَضايف ثوبك اال تَاساَءِة  قد لَِبسـْ تَاساَءِة  قد لَِبسـْ تَاساَءِة  قد لَِبسـْ ساَءِة  قد لَِبسـْ

-- --
        تَُرى ثَوب االتَُرى ثَوب االتَُرى ثَوب االتَُرى ثَوب اال

لْتَا                                                                            ٕاذا ْمل  يُِفـْدٕاذا ْمل  يُِفـْدٕاذا ْمل  يُِفـْدٕاذا ْمل  يُِفـْدكككك العمل خيــرا  العمل خيــرا  العمل خيــرا  العمل خيــرا  ِ لْتَاَ ِ لْتَاَ ِ لْتَاَ         خفخفخفخفيـٌر منه  أْن لْو قد يـٌر منه  أْن لْو قد يـٌر منه  أْن لْو قد يـٌر منه  أْن لْو قد ...َ.ِ
Ë لَْيتَـَك َما فَهِْمتَا                                                                                وٕاْن ألْقـاوٕاْن ألْقـاوٕاْن ألْقـاوٕاْن ألْقـاكككك فهمك يف َمهـَاٍو  فهمك يف َمهـَاٍو  فهمك يف َمهـَاٍو  فهمك يف َمهـَاٍو  Ë لَْيتَـَك َما فَهِْمتَاُ Ë لَْيتَـَك َما فَهِْمتَاُ         فَلْيتَـك فَلْيتَـك فَلْيتَـك فَلْيتَـك مثمثمثُمثË لَْيتَـَك َما فَهِْمتَاُ

ًال  ْ ًال َ ْ ًال َ ْ ًال َ تَْجينينينِين من ِثامِر الَْعْجِز ِ من ِثامِر الَْعْجِز ِ من ِثامِر الَْعْجِز ِ من ِثامِر الَْعْجِز ...َ.ْ تَْجسـَ تَْجسـَ تَْجسـَ °َ                                 سـَ °َ َوتَْصُغُر يف الُعيوِن ٕاذا  كَِربْ °َ َوتَْصُغُر يف الُعيوِن ٕاذا  كَِربْ °َ َوتَْصُغُر يف الُعيوِن ٕاذا  كَِربْ         َوتَْصُغُر يف الُعيوِن ٕاذا  كَِربْ
فإاللبريي يودع هذه احلمك يف ٕاجالل للعمل ا�ي ٔاساسه تقوى هللا وحسن العمل، 

ة وعقلية تأّملية واسعة عرف هبا وهذه احلمك واملعاين ؤالفاظها وتراكيهبا ترفدها ثقافة ديني
الشاعر، اكن لها أالثر القوي يف معجمه الشعري عامة و الّزهدي خاصة، فكرثت فيه 
أاللفاظ اليت تذكّر Pلفناء والبعث واجلزاء والعقاب، من ذÕ ما جتّىل يف هذا الشاهد 

  )27(: الّشعري للشاعر، ا�ي يقول
ك فَاعْْمل  ك فَاعْْمل ْ ك فَاعْْمل ْ تَني َوحيحيحيْحيك فَاعْْمل ْ تَني َوقْد بلغت السـِّ تَني َوقْد بلغت السـِّ تَني َوقْد بلغت السـِّ مْ                 قْد بلغت السـِّ Ëما بعـدها عليك  تَلَـو Ëمْ أن Ëما بعـدها عليك  تَلَـو Ëمْ أن Ëما بعـدها عليك  تَلَـو Ëمْ أن Ëما بعـدها عليك  تَلَـو Ëأن        
Ëْت  Ëْت َ َوَول Ëْت َ َوَول Ëْت َ َوَول نُوكككَك َوَول نُوفٕاذا ما انْقََضْت سـِ نُوفٕاذا ما انْقََضْت سـِ نُوفٕاذا ما انْقََضْت سـِ ��بَْرمْ بَْرمْ بَْرمْ بَْرمْ                 فٕاذا ما انْقََضْت سـِ �� ُ الْقََضـاَء فَا ُ الْقََضـاَء فَاِ ُ الْقََضـاَء فَاِ         فََصَل احلَافََصَل احلَافََصَل احلَافََصَل احلَامكمكمكِمكُ الْقََضـاَء فَاِ
جّلِ يُنَْشـُر ِحينًا  جّلِ يُنَْشـُر ِحينًا أنت مثل الّسِ جّلِ يُنَْشـُر ِحينًا أنت مثل الّسِ جّلِ يُنَْشـُر ِحينًا أنت مثل الّسِ متمتمتمتَْ َْ َْ َْ                 أنت مثل الّسِ ْ ُْ ُْ Ë يُْطَوى من بعد ذاكككَك َوَ َوَ َوَ َوخيخيخيُخيُْ Ë يُْطَوى من بعد ذاُ Ë يُْطَوى من بعد ذاُ         مثمثمثُمثË يُْطَوى من بعد ذاُ

��                    كَيف يَلْتَ̧ذ  Pحليـاة لَِبيٌب كَيف يَلْتَ̧ذ  Pحليـاة لَِبيٌب كَيف يَلْتَ̧ذ  Pحليـاة لَِبيٌب كَيف يَلْتَ̧ذ  Pحليـاة لَِبيٌب  َوُه الَْمنِيËُة ا�� ْ َوُه الَْمنِيËُة اَ ْ َوُه الَْمنِيËُة اَ ْ َوُه الَْمنِيËُة اَ قَْت  حنحنحنَحنْ Ëقَْت  فَـو Ëقَْت  فَـو Ëقَْت  فَـو Ëْسهُـمْ ْسهُـمْ ْسهُـمْ ْسهُـمْ فَـو        
  )28(: ويقول ٔايضا

الَالصصصِص ِلنَْفِسِه    ِ ِلنَْفِسِه    ِ ِلنَْفِسِه    ِ ِلنَْفِسِه     الَ         َاكنَْت ِسعايَتُـُه علهيـا َال لَهَـاَاكنَْت ِسعايَتُـُه علهيـا َال لَهَـاَاكنَْت ِسعايَتُـُه علهيـا َال لَهَـاَاكنَْت ِسعايَتُـُه علهيـا َال لَهَـا                            َمْن لَيَْس يَْسَعَمْن لَيَْس يَْسَعَمْن لَيَْس يَْسَعَمْن لَيَْس يَْسَعىىىى يف الْ يف الْ يف الْ يف الْخخخَخالَ
َـا       َـا      َ َـا      َ هِْو غَْفَ�َ َمْن َسهَا                                            ٕانË ا̧�نـوَب  ِبتَْوبَـٍة  تُْمَحٕانË ا̧�نـوَب  ِبتَْوبَـٍة  تُْمَحٕانË ا̧�نـوَب  ِبتَْوبَـٍة  تُْمَحٕانË ا̧�نـوَب  ِبتَْوبَـٍة  تُْمَحىىىى    مكمكمكَمكَـا      َ Ëود الس هِْو غَْفَ�َ َمْن َسهَاُ Ëود الس هِْو غَْفَ�َ َمْن َسهَاُ Ëود الس هِْو غَْفَ�َ َمْن َسهَاُ Ëيَْمُحو يَْمُحو يَْمُحو يَْمُحو جسجسجسُجسود الس        

السجل ، ينرش، ( عىل الفناء والّزوال ، ؤالفاظ  تدل) انقضت ،ولت ،املنية( فألفاظ 
تدل عىل احلساب ا�ي يعقبه اجلزاء ) اخلالص ، ا�نوب ، التوبة ،ميحو خيمت ،  يطوى،

  .ٔاو العقاب
كام اكن ٔالسلوب الوعظ واخلطابة التّأثري الكبري عىل املعجم الّشعري الّزهدي عند 

فس ٔاو ٕاىل الغري واعظا ومرشدا، ٔاو يقصد إاللبريي، ؤاعين به الشعر ا�ي يتّجه ٕاىل الن
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هللا مناجيا ومبهتال، ومرّد هذا التّأثري ٔانË الشاعر اكن فقهيا ومدّرسا ، فالغرو ٕان وجد¡ يف 
شعره الكثري من ٔاساليب النّداء وÏسـتفهام والّرشط وصيغ أالمر و الّهنـي وما ٕاىل ذÕ مما 

هيب وصوال ٕاىل ما هيدي ٕاليه من التّقومي يقّوي التّأثري، ويهنض مبهمة الّرتغيب والرتّ 
  . والّهتذيب وإالصالح

ومن ٔامث� شعره ا�ي قام هبذه املهمة الوعظية، واتّسم فيه ٔاسلوبه بأسلوب الوعاظ،    
È29(: قو(  

         ِ         ِ         ِ         ;ِ;;;Pِ ا  الُْمْغتَـــ̧ر ¸Pِ ا  الُْمْغتَـــ̧ر ¸Pِ ا  الُْمْغتَـــ̧ر ¸Pِ هيهيهي̧هيا  الُْمْغتَـــ̧ر َـلَـلَـىىىى    هللاهللاهللاهللاِ ِ ِ ِ                     ���� أ أ أ أ لَـل
-- --
        فَرË ِمَن فَرË ِمَن فَرË ِمَن فَرË ِمَن هللاهللاهللاِهللا اِ اِ اِ ا

��Èُْ مِ Èُْ مِ Èُْ مِ Èُْ مِ          ْن  فَْضِ�ِ          فَقَْد َجنَا َمْن َالَذ  Pِْن  فَْضِ�ِ          فَقَْد َجنَا َمْن َالَذ  Pِْن  فَْضِ�ِ          فَقَْد َجنَا َمْن َالَذ  Pِْن  فَْضِ�ِ          فَقَْد َجنَا َمْن َالَذ  Pِ;;;;ِ ِ ِ ِ َوُ�ْ ِبِه َواْساَوُ�ْ ِبِه َواْساَوُ�ْ ِبِه َواْساَوُ�ْ ِبِه َواْسا��
 ِ Ë ِ ِ Ë ِ ِ Ë ِ ِ Ë<ِ<<< َذا َمْن قَاَم Ëْيُل  ِيف ِجنِْحِه          فََحبـË َذا َمْن قَاَم َوقُْم Èَُ َو الل Ëْيُل  ِيف ِجنِْحِه          فََحبـË َذا َمْن قَاَم َوقُْم Èَُ َو الل Ëْيُل  ِيف ِجنِْحِه          فََحبـË َذا َمْن قَاَم َوقُْم Èَُ َو الل Ëْيُل  ِيف ِجنِْحِه          فََحبـË         َوقُْم Èَُ َو الل

  )30(:وقوÈ ٔايضا يف قصيدة مرهبة تصف النار ؤاهوالها 

 ْ ُ ْ ُ ْ ا النËاُس ُخذوا  ِحْذَرمكمكمكُمكْ ُ ا النËاُس ُخذوا  ِحْذَر¸ ا النËاُس ُخذوا  ِحْذَر¸ هيهيهي̧هيا النËاُس ُخذوا  ِحْذَر¸ َة ِلل                             ���� أ أ أ أ Ëنـوا الَْجنـ َة ِلل وَحّصِ Ëنـوا الَْجنـ َة ِلل وَحّصِ Ëنـوا الَْجنـ َة ِلل وَحّصِ Ëنـوا الَْجنـ         نـËارِ نـËارِ نـËارِ نـËارِ وَحّصِ
ِ أعَْدائُِكـْم  ّ ِ أعَْدائُِكـْم َ ّ ِ أعَْدائُِكـْم َ ّ ِ أعَْدائُِكـْم َ ا من رشرشرشَرشّ Ëا من فٕاهن Ëا من فٕاهن Ëا من فٕاهن Ëارِ                                             فٕاهنËارِ عَْدى من النËارِ عَْدى من النËارِ عَْدى من النËعَْدى من الن ��         ما يف الِْعَدا اما يف الِْعَدا اما يف الِْعَدا اما يف الِْعَدا ا��

وا مْن ِذْكِر َمْوَالُكـُم        وا مْن ِذْكِر َمْوَالُكـُم       ِ وا مْن ِذْكِر َمْوَالُكـُم       ِ ارِ                                         وأْكوأْكوأْكوأْكرثرثرثِرثوا مْن ِذْكِر َمْوَالُكـُم       ِ Ëارِ فَِذكره يُْنِجــي ِمَن النـ Ëارِ فَِذكره يُْنِجــي ِمَن النـ Ëارِ فَِذكره يُْنِجــي ِمَن النـ Ëفَِذكره يُْنِجــي ِمَن النـ        
فهذه الّشواهد الّزهدية من شعر إاللبريي تتوّجه ٕاىل وعظ االٓخرين ٔاو ٕاىل وعظ 

اكن اعÍدها صيغ و ٔاسلوب اخلطاب للتّأثري القوي يف نفوس ا<اطبني  النفس، ومن مثّ 
وصيغ أالمر والّهنـي ويه كثرية ...) � ٔاهيا الناس( ،ومن مناذج هذه الّصيغ ، ٔاسلوب النّداء 

، ...) انظر، ٔاحص ، خذوا ، حصنوا، ٔاكرثوا، مق ،ٔاتل ، �: ( يف شعر إاللبريي مهنا
ل معاين إالناكر والتّوبيخ ٔاو معىن التّقرير وهو ما يالمئ حال ؤاسلوب Ïسـتفهام ا�ي حيم

      )31(: ا<اطب الّاليه والغافل، وهو ما يبدو يف قول الشاعر
َ قَْد فََرْرَ°؟؟؟؟                                            تَِف̧ر من الْهَِجِري َوتَتËِقيِه تَِف̧ر من الْهَِجِري َوتَتËِقيِه تَِف̧ر من الْهَِجِري َوتَتËِقيِه تَِف̧ر من الْهَِجِري َوتَتËِقيِه  Ë°َقَْد فََرْر َ Ë°َقَْد فََرْر َ Ë°َقَْد فََرْر َ Ëمنمنمنمن َ ََ ََ         فَهالË َعْن فَهالË َعْن فَهالË َعْن فَهالË َعْن ...َ.ََ

  )32(: وقوÈ ٔايضا
 ِ ُ ِ ُ ِ نَْت لَهَا ُمحِّ نَْت لَهَا ُمحِّ نَْت لَهَا ُمحِّ نَْت لَهَا ُمحِّ جسجسجسُجسِ ُ �� ْنتَا ؟؟؟؟                            بٌ بٌ بٌ بٌ ْنَت ِهبا َواْنَت ِهبا َواْنَت ِهبا َواْنَت ِهبا َوا�� ِ ْنتَا ُ ِ ْنتَا ُ ِ ْنتَا ُ ̧ب ما ِفيه جسجسجسُجسِ ِ ̧ب ما ِفيه ُ ِ ̧ب ما ِفيه ُ ِ ̧ب ما ِفيه ُ   فََكْيَف فََكْيَف فََكْيَف فََكْيَف حتحتحتُحتِ

Õكذ È33(: ويف قو(  

اَل هللاهللاهللاهللا َعْنه  َعْنه  َعْنه  َعْنه  اَل َ اَل َ ++َمن ُسَمن ُسَمن ُسَمن ُسؤؤؤَؤاَل َ ++ لْتَا؟؟؟؟: : : : ِبتَْوِبيِبتَْوِبيِبتَْوِبيِبتَْوِبيخخخٍخ ٍ ٍ ٍ                 فََال تَافََال تَافََال تَافََال تَا لْتَاعَِلْمتَا فَهَْل َمعِ لْتَاعَِلْمتَا فَهَْل َمعِ لْتَاعَِلْمتَا فَهَْل َمعِ         عَِلْمتَا فَهَْل َمعِ
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هذه بعض النّامذج من أالساليب اليت فرضت حضورها يف شعر الزهد عند إاللبريي، 
فة ونسـهباواليت سنسـندها هبذا اجلدول إالحصايئ óموع ا Ëٔالساليب املُوظ.  

        ÏسـتفهـامÏسـتفهـامÏسـتفهـامÏسـتفهـام        الشـرالشـرالشـرالشـرطططط        أالمـرأالمـرأالمـرأالمـر        النفـيالنفـيالنفـيالنفـي        الهنـيالهنـيالهنـيالهنـي        أالسلوبأالسلوبأالسلوبأالسلوب
  29  32  44  49  17        التكرارالتكرارالتكرارالتكرار

النسبـة النسبـة النسبـة النسبـة 
        املاملاملاملئئئئويـةويـةويـةويـة

09.94  
%   

28.65  
%     

35.37  
%     

18.71  
%     

16.95 
%     

 Pٔابرز ما يالحظ من خالل هذا اجلدول ٔان شعر إاللبريي الّزهدي غلب عليه ٔاسلو
ومرّد ذÕ كون شعر الزهد يعمتد ٔاسلوب الوعظ والنّصح ، و حيذر من  ٔالمر،النّفي وا

بعض أالفعال اليت ال تتفق مع روح إالسالم وحيّبب يف ٔاخرى، فاكن ٔاسلوب النّفي وأالمر 
  .أالنسب È يف ٔاكرث من قصيدة

فلجوء الشاعر مثال ٕاىل توظيف ٔاسلوب النفي بوصفه ٔاحد اخليارات ا�ي يظهره يف 
   )33(: وا�ي ظهر يف ٔاكرث من موضع، ليعّزز معىن ذكره بنفي آخر، مثال ذÕ  قوÈ شعره ،

مË َدفٍْر مË َدفٍْر مË َدفٍْر مË َدفٍْر  HH HHا اËَي َيËا اُ َيËا اُ ْب محمحمحُمحَيËا اُ َ ْب ْ َ ْب ْ َ ْب ْ ِبَْهتَا  َحىتىتىتىتË َسِكْر°َ Ë َسِكْر°َ Ë َسِكْر°َ Ë َسِكْر°َ                 َولَْم اَولَْم اَولَْم اَولَْم ا�رش�رش�رش�ْرشَ ِبَْهتَا  َحَ ِبَْهتَا  َحَ نَْت نَْت نَْت نَْت رشرشرشَرشِبَْهتَا  َحَ ��         واواواوا��
ْحلُْل ِبواٍد ِفيه ُظْملٌ          ْحلُْل ِبواٍد ِفيه ُظْملٌ          ْحلُْل ِبواٍد ِفيه ُظْملٌ          ْحلُْل ِبواٍد ِفيه ُظْملٌ           ��         َوأنَْت َحلَلََت ِفيِه َواْهنََملْتـَاَوأنَْت َحلَلََت ِفيِه َواْهنََملْتـَاَوأنَْت َحلَلََت ِفيِه َواْهنََملْتـَاَوأنَْت َحلَلََت ِفيِه َواْهنََملْتـَا                                    َولَْم اَولَْم اَولَْم اَولَْم ا��

يف الشطر أالول ، ليؤّدي ) ٔاحلل - ٔارشب( سابقة لٔالفعال ) مل ( ة النّفي جفاء بأدا
  .معىن يتضاد مع املعىن يف الّشطر الثاين 

يف حماوÊ منه التّأكيد والتّشديد عىل ) ليس( ويف منط آخر يوّظف الشاعر ٔاداة النّفي 
  )35(: رفض يشء ما و تركه  وانرشاحه ٕاىل ٔامر آخر ، يقول

ئئئئًا  ًا  ًا  ًا  االْٕ االْٕ االْٕ االْٕ وليس يَ̧رضوليس يَ̧رضوليس يَ̧رضوليس يَ̧رضكككَك َ َ َ  Ëك قَْد َعَرفْتَا                                قْتَاُر َشيْقْتَاُر َشيْقْتَاُر َشيْقْتَاُر َشيْ Ëك قَْد َعَرفْتَإاذاّ ما أنت َرب Ëك قَْد َعَرفْتَإاذاّ ما أنت َرب Ëك قَْد َعَرفْتَإاذاّ ما أنت َرب         ٕاذاّ ما أنت َرب
والتّكرار كوسـي� من الوسائل اللّغوية ، اليت ميكن ٔان يؤّدي دورا تعبري� يف القصيدة 
، اكن È حضور الفتا لالنتباه يف املعجم الشعري لٕاللبريي ،كتكرار لفظة ما ٔاو عبارة ،ما 

هذا العنرص عىل فكر الشاعر وشعوره كوظيفة ٕاحيائية يوL بشلك ٔاو بآخر عىل سـيطرة 
يؤكّد هبا ٕاحساسه ا�ي يمتثّل يف شّدة إالشفاق عىل نفسه الستشعاره اخلطر ، ملا يعرفه 
فهيا من تقصري وغف� ، وما يستشعره من ٔاهوال املصري، حينئذ تكون ظاهرة التّكرار 
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عر، وميكن ٔان نطالع ذÕ يف هذه املناجاة  طبيعية ملا تعّرب عنه من قّوة العاطفة وتوّجه املشا
    )36(:للشاعر، اليت يقول فهيا

ا  الُْمْغتَــ̧ر  ا  الُْمْغتَــ̧ر ¸ ا  الُْمْغتَــ̧ر ¸ هيهيهي̧هيا  الُْمْغتَــ̧ر ¸         هللاهللاهللاهللاِ ِ ِ ِ ٕاَىل ٕاَىل ٕاَىل ٕاَىل     هللاهللاهللاهللاِ ِ ِ ِ فَرË ِمَن فَرË ِمَن فَرË ِمَن فَرË ِمَن                                                             PِِPِPِP;;;;ِ ِ ِ ِ ���� أ أ أ أ
ذا مْن             È والليل يف ِجنِْحِه          È والليل يف ِجنِْحِه          È والليل يف ِجنِْحِه          È والليل يف ِجنِْحِه              مقمقمقمقْ ْ ْ ْ وووو Ëذا مْن فََحبـ Ëذا مْن فََحبـ Ëذا مْن فََحبـ Ëقامَ قامَ قامَ قامَ فََحبـ         ِ ِ ِ ِ;;;;        

        ;;;;ِ ِ ِ ِ َذلË َذلË َذلË َذلË         َوْجهٌ َوْجهٌ َوْجهٌ َوْجهٌ     فََعـزË فََعـزË فََعـزË فََعـزÈ                 Ë  سـاجًدا        È  سـاجًدا        È  سـاجًدا        È  سـاجًدا            الَوْجهالَوْجهالَوْجهالَوْجهوَعفِّر وَعفِّر وَعفِّر وَعفِّر 
++تِه        فَ تِه        فَ تِه        فَ تِه        فَ     ٔابعـدْ ٔابعـدْ ٔابعـدْ ٔابعـدْ و و و و  ++ نِْب وال تَا Ëنِْب وال تَاعن ا� Ëنِْب وال تَاعن ا� Ëنِْب وال تَاعن ا� Ëهللاهللاهللاهللاِ ِ ِ ِ قُْرٌب ِمَن قُْرٌب ِمَن قُْرٌب ِمَن قُْرٌب ِمَن         ُبْعُدهُ ُبْعُدهُ ُبْعُدهُ ُبْعُدهُ عن ا�        

  )37(: وقوÈ ٔايضا
اريف يف يف يف     النËارالنËارالنËارالنËارَويٌْل ٔالِْهِل َويٌْل ٔالِْهِل َويٌْل ٔالِْهِل َويٌْل ٔالِْهِل  Ëارالنـ Ëارالنـ Ëارالنـ Ëارِ ماذا يُقاسون يف ماذا يُقاسون يف ماذا يُقاسون يف ماذا يُقاسون يف                                                                 النـ Ëارِ النـ Ëارِ النـ Ëارِ النـ Ëالنـ        

            ****    ****    ****        
ِْوى  ِهبا ا ِْوى  ِهبا اَ ِْوى  ِهبا اَ ىىىىهيهيهيَهيِْوى  ِهبا اَ ْشقَْشقَْشقَْشقَ �� ِسِه ِسِه ِسِه ِسِه     الالالال�� ++         النËارِ النËارِ النËارِ النËارِ ِمَن ِمَن ِمَن ِمَن     لٔالشقلٔالشقلٔالشقلٔالشقىىىىفَالَْويُْل فَالَْويُْل فَالَْويُْل فَالَْويُْل                                 عىل َراعىل َراعىل َراعىل َرا++

ــرَِها       فَتَاَرةفَتَاَرةفَتَاَرةفَتَاَرة ــرَِها   يَْطُفـو عىل َمجْ ــرَِها   يَْطُفـو عىل َمجْ ــرَِها   يَْطُفـو عىل َمجْ ارِ يَْرُسُب ِيف يَْرُسُب ِيف يَْرُسُب ِيف يَْرُسُب ِيف     تَـاَرةً تَـاَرةً تَـاَرةً تَـاَرةً وَ وَ وَ وَ                                     يَْطُفـو عىل َمجْ Ëارِ النـ Ëارِ النـ Ëارِ النـ Ëالنـ        
فظاهرة التّكرار يف هذين النّصني ليست ٕاّال ٔاثرا ملا جتيش به النفس من مشاعر 

، )هللا ـ النار( اخلوف املتوهجة ،وÏنفعاالت القوية، وهو ما يبدو واحضا يف اللّفظتني 
ب القادر عىل فقد كرّ  Ëر الشاعر لفظيت النار و هللا يف ٔاكرث من بيت لٕالحياء عىل سلطة الر

  .       اجلزاء والعقاب ،وعىل هول النار اجلامعة للمعاين املرهبة 
وقد يقع كذÕ تكرار الّصيغة الواحدة يف عدة ٔابيات متتالية، كتكرار الشاعر لصيغة 

  )38(: ، يف قوÈإالخبارية ) مك(وصيغة ) ٔاي(Ïسـتفهام 
ْقـَوِة يف النËارِ                                         الِْتـذاٍذ  ِبنَِعيـٍم ٕاذا        الِْتـذاٍذ  ِبنَِعيـٍم ٕاذا        الِْتـذاٍذ  ِبنَِعيـٍم ٕاذا        الِْتـذاٍذ  ِبنَِعيـٍم ٕاذا            أي̧ أي̧ أي̧ أي̧  Ëى ٕاىل الشËارِ ٔادËْقـَوِة يف الن Ëى ٕاىل الشËارِ ٔادËْقـَوِة يف الن Ëى ٕاىل الشËارِ ٔادËْقـَوِة يف الن Ëى ٕاىل الشËٔاد        
وٍر ٕاَذا         ٔاي̧ ٔاي̧ ٔاي̧ ٔاي̧ أْم أْم أْم أْم  وٍر ٕاَذا     ُ وٍر ٕاَذا     ُ ْعقََب ُطوَل الَْحَزِن يف النËارِ ْعقََب ُطوَل الَْحَزِن يف النËارِ ْعقََب ُطوَل الَْحَزِن يف النËارِ ْعقََب ُطوَل الَْحَزِن يف النËارِ                             َخْريٍ يف  َخْريٍ يف  َخْريٍ يف  َخْريٍ يف  رسرسرسُرسوٍر ٕاَذا     ُ ��         اااا��

  )39(: ويف قوÈ ٔايضا 

َصابَكَ َصابَكَ َصابَكَ َصابَكَ                                             قَْد ٔابَْرصَت عيناقَْد ٔابَْرصَت عيناقَْد ٔابَْرصَت عيناقَْد ٔابَْرصَت عيناكككك ُمـْزً¡   ُمـْزً¡   ُمـْزً¡   ُمـْزً¡      وووومكمكمكَمكَْ َْ َْ ْ  ��         َطل̧هَا قَْبَل الْهُُمـولِ َطل̧هَا قَْبَل الْهُُمـولِ َطل̧هَا قَْبَل الْهُُمـولِ َطل̧هَا قَْبَل الْهُُمـولِ     اااا��
ْ     وووومكمكمكَمكَْ َْ َْ ْ  ْ عَايَن ْ عَايَن ْ عَايَن لُو عَايَن لُو َ ال̧صْبِح َجيْ لُو َ ال̧صْبِح َجيْ لُو َ ال̧صْبِح َجيْ ِقيلِ                                                         َت َخْيَت َخْيَت َخْيَت َخْيططططَ ال̧صْبِح َجيْ Ëْيِف الص Ëْيِل َاكلسـË ِقيلِ َسَواَد الل Ëْيِف الص Ëْيِل َاكلسـË ِقيلِ َسَواَد الل Ëْيِف الص Ëْيِل َاكلسـË ِقيلِ َسَواَد الل Ëْيِف الص Ëْيِل َاكلسـË         َسَواَد الل
ْن َمفَاِرقُـُه ثَغَـاٌم            َمكْ َمكْ َمكْ َمكْ فَ فَ فَ فَ  Ëْن َمفَاِرقُـُه ثَغَـاٌم        ِمم Ëْن َمفَاِرقُـُه ثَغَـاٌم        ِمم Ëْن َمفَاِرقُـُه ثَغَـاٌم        ِمم Ëفُــولِ فُــولِ فُــولِ فُــولِ         ِمم HH HHاال ِ ِ االَ ِ االَ ْجنُمُه عىل فَْجنُمُه عىل فَْجنُمُه عىل فَْجنُمُه عىل فَ���َ�ِ االَ ��         واواواوا��

بريي ، بوظيفة ٕاحيائية هامة كرار يف ٔاسلوب الشاعر ٔايب ٕاحساق إالل وهكذا يقوم التّ 
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تعّرب عن مدى لكف الشاعر واهÍمه Pملعىن ، مبتعدا عن التّلكف املمقوت واملعاين امللتوية 
  .النّاجتة عن التّكرار املعقّد 

 Êاملعجم يف شعر ٔايب ٕاحساق إاللبريي ، الوضوح والّسهو Õومن ٔامه ما يتّسم به كذ
ب فيه واحضة املعىن ، كثرية Ïسـتعامل، مألوفة ال تاكد وجتنّب الغريب ، فاللكامت والّرتاكي

ختفى عىل عامة القّراء ،وهذا ٔامر طبيعي يف شعر الزهد ، ٔالنّه يتّجه ٔاساسا ٕاىل امجلاهري ، 
مفن الّطبيعي ٔان يسـمتد مادته مهنا ويضع يف خماطبهتا اللّغة القريبة مهنا ولقلوهبا، ٔالنّه ال 

، وقد عّرب عن هذه الّسمة واضع أالسس أالوىل لشعر الزهد هيدف ٕاّال ٕاىل الفهم والتّأثري
ينبغي ٔان يكون مثل ٔاشعار الفحول املتقّدمني ٔاو مثل : (( ٔابو العتاهية يف قوÈ عن الشعر

شعر بشار بن برد ؤابن هرمة ، فٕان مل يكن كذÕ فالّصواب لقائ� ٔان تكون ٔالفاظه مما ال  
Q أالشعار اليت يف الزهد ، فٕان الزهد ليس من خيفى عىل مجهور الناس مثل شعري، والسـ

مذاهب امللوك ،وال من مذاهب رواة الشعر وال طالب الغريب،وهو مذهب ٔاشغف 
.)) الناس به الزهاد ؤاحصاب احلديث والفقهاء ؤاحصاب الر�ء والعامة ؤاجعب ٕالهيم ما فهموه

)40(    
ٔاي ٔايب العتاهية ، فقد اكن لهذا جاء شعر الزهد عند ٔايب ٕاحساق إاللبريي مطابقا لر 

 Õذ Êيشـتق ٔاسلوبه فيه من لغة العامة ،مبتعدا فيه عن الغرابة والتّعقيد و العجمة، ودال
È41(: قو(   

بَْطاِل بَْطاِل بَْطاِل بَْطاِل  �� الِ                         لْو ُكْنُت يف ِديلْو ُكْنُت يف ِديلْو ُكْنُت يف ِديلْو ُكْنُت يف ِديينينينين من اال من اال من اال من اال�� Ëلواين وال الَبطPِ الِ َما ُكْنُت Ëلواين وال الَبطPِ الِ َما ُكْنُت Ëلواين وال الَبطPِ الِ َما ُكْنُت Ëلواين وال الَبطPِ َما ُكْنُت        
َمـًة فَْضفَاَضًة       َمـًة فَْضفَاَضًة       َمـًة فَْضفَاَضًة       َمـًة فَْضفَاَضًة        ++ ُ                                             َولَِبْسُت ِمنُْه الَولَِبْسُت ِمنُْه الَولَِبْسُت ِمنُْه الَولَِبْسُت ِمنُْه ال++ ْ ُ ْ ُ ْمعَالِ ْمعَالِ ْمعَالِ ْمعَالِ مَمَمََمرسرسرسْرسُ ْ ��         وَدة ِمْن َصاِلِح االوَدة ِمْن َصاِلِح االوَدة ِمْن َصاِلِح االوَدة ِمْن َصاِلِح اال��

قْواَس  الت̧قَـقْواَس  الت̧قَـقْواَس  الت̧قَـقْواَس  الت̧قَـىىىى                                 �� لُْت ا�� Ëلُْت اِ َعط Ëلُْت اِ َعط Ëلُْت اِ َعط Ëينينينِين َعطËِكنËِكنËِكنËِمن نَْبِلهَا فََرَمْت ِبغَْريِ ِنبَـالِ ِمن نَْبِلهَا فََرَمْت ِبغَْريِ ِنبَـالِ ِمن نَْبِلهَا فََرَمْت ِبغَْريِ ِنبَـالِ ِمن نَْبِلهَا فََرَمْت ِبغَْريِ ِنبَـالِ                                     ِكن        
ومن ٔالوان البديع اليت تزيËن هبا شعر الزهد لٕاللبريي ، نصادف الّطباق واملقاب� بكثافة 
، ومرّد ذÕ ٔاّن فكرة الزهد تقوم ٔاساسا عىل املقاب� بني الّرغبة يف ا¨نيا والّرغبة عهنا ،ومن 

ءمة لشعر هنا اكن هذان اللّو¡ن مبا يربزانه من تضاّد وتقابل ومفارقة ، مالمئني ٔاشدË املال
ن بديعي   . الزهد ، واكن وجودهام فيه رضورة تعبريية وليس جمرد حمّسِ

   )42(:مفن املقابالت اليت تربز املفارقة بني املواقف وأالفاكر قول الشاعر إاللبريي
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ِّ َسْعٍي َحَسـنْ                     واْجتََمُعوا ِيف ُحْسِن تَْوِفيِقِه   واْجتََمُعوا ِيف ُحْسِن تَْوِفيِقِه   واْجتََمُعوا ِيف ُحْسِن تَْوِفيِقِه   واْجتََمُعوا ِيف ُحْسِن تَْوِفيِقِه    ِّ َسْعٍي َحَسـنْ ُ ِّ َسْعٍي َحَسـنْ ُ         َوافَْرتَقُوا ِيف َوافَْرتَقُوا ِيف َوافَْرتَقُوا ِيف َوافَْرتَقُوا ِيف لكلكلكُلكِّ َسْعٍي َحَسـنْ ُ
***  

 Ëفَهَُو َخِفيُف الظ Ëفَهَُو َخِفيُف الظ Ëفَهَُو َخِفيُف الظ Ëُه  فَهَُو َخِفيُف الظ Ëُه  هِْر لَِكنـ Ëُه  هِْر لَِكنـ Ëُه  هِْر لَِكنـ Ëاِنـِه ِمْن َحَضـنْ                     هِْر لَِكنـ اِنـِه ِمْن َحَضـنْ َ اِنـِه ِمْن َحَضـنْ َ ثْقَُل ِيف ِمثْقَُل ِيف ِمثْقَُل ِيف ِمثْقَُل ِيف ِمزيزيزيَزياِنـِه ِمْن َحَضـنْ َ ��         اااا��
***  

بْلـَِه ِيف َظاِهــٍر        بْلـَِه ِيف َظاِهــٍر        بْلـَِه ِيف َظاِهــٍر        بْلـَِه ِيف َظاِهــٍر         �� ذْذْذْْذىكىكىكَىك النËاِس ِفميَا يَُظنْ َ النËاِس ِفميَا يَُظنْ َ النËاِس ِفميَا يَُظنْ َ النËاِس ِفميَا يَُظنْ                     تَراه َاكالتَراه َاكالتَراه َاكالتَراه َاكال�� ��         َوُهَو ِمْن اَوُهَو ِمْن اَوُهَو ِمْن اَوُهَو ِمْن ا��
  )43(: وقوÈ ٔايضا 

نْ نْ نْ نْ 
-- --
��ْهٌل ِللِْعقَاِب َواْهٌل ِللِْعقَاِب َواْهٌل ِللِْعقَاِب َواْهٌل ِللِْعقَاِب َوا �� ْن تَُعاِقْب فَاْن تَُعاِقْب فَاْن تَُعاِقْب فَاْن تَُعاِقْب فَا

-- --
++ُموٌل وَ ُموٌل وَ ُموٌل وَ ُموٌل وَ                                 فَافَافَافَا         ُمنْتََظرْ ُمنْتََظرْ ُمنْتََظرْ ُمنْتََظرْ تَْغِفْر فََعْفُوتَْغِفْر فََعْفُوتَْغِفْر فََعْفُوتَْغِفْر فََعْفُوكككَك َماَ َماَ َماَ َما++

 È44(: ٔاما الّطباق فيظهر يف هذه الّشواهد للشاعر ، يف قو(  

ىىىىوَ وَ وَ وَ     تَْفَىن تَْفَىن تَْفَىن تَْفَىن  ْرُض بَْعَدْرُض بَْعَدْرُض بَْعَدْرُض بَْعَدكككَك ِمثْلََما َ ِمثْلََما َ ِمثْلََما َ ِمثْلََما     تَْبقَتَْبقَتَْبقَتَْبقَ �� ىىىى                االاالاالاال��         ال̧رْكَبانُ ال̧رْكَبانُ ال̧رْكَبانُ ال̧رْكَبانُ     تْرَحلُ تْرَحلُ تْرَحلُ تْرَحلُ املَنَااملَنَااملَنَااملَنَاخخخُخ وَ ُ وَ ُ وَ ُ وَ     يَْبقَيَْبقَيَْبقَيَْبقَ
اَدٍة     Ëـ نَْيا ِبُلك ِزي ¸̈ ¸ ِيف ا اَدٍة    َ Ëـ نَْيا ِبُلك ِزي ¸̈ ¸ ِيف ا اَدٍة    َ Ëـ نَْيا ِبُلك ِزي ¸̈ ¸ ِيف ا اَدٍة    َ Ëـ نَْيا ِبُلك ِزي ¸̈ ااااHرسHرسHرسHَرس¸ ِيف ا �� َديتيتيتِيت ِ ِ ِ وَ وَ وَ وَ                         اااا�� Ëَد Ëَد Ëَد Ë����النْ̧قَصـانُ النْ̧قَصـانُ النْ̧قَصـانُ النْ̧قَصـانُ  ِفهيَا ِيه  ِفهيَا ِيه  ِفهيَا ِيه  ِفهيَا ِيه زِزِزِِز        

  )45(: قوÈ كذÕويف 

الَِيت ِهبِم و ِهبِم و ِهبِم و ِهبِم و ِعلِْمي ِعلِْمي ِعلِْمي ِعلِْمي فَهَا أ¡ يف فَهَا أ¡ يف فَهَا أ¡ يف فَهَا أ¡ يف  الَِيت َ الَِيت َ َُ ُ                     ...َ.الَِيت َ         !!!!    َراِقدٍ َراِقدٍ َراِقدٍ َراِقدٍ     يَْرنُو ِبُمْقَ�ِ يَْرنُو ِبُمْقَ�ِ يَْرنُو ِبُمْقَ�ِ يَْرنُو ِبُمْقَ�ِ     ْستَْيِقظٍ ْستَْيِقظٍ ْستَْيِقظٍ ْستَْيِقظٍ مكمكمكَمكَُ َُ 
فاملقاب� والّطباق يف شعر إاللبريي ، جتاوزا كوهنام لو¡ بديعيا Æّمته الّزتيني، ٕاىل 

È وظيفته حمورين من حماور التّعبري الفّين يف شعره ، وملمحا ٔاساسـيا من مالمح معجمه 
اللية والتّصويرية ، وÈ قميته يف توضيح املعىن وتدعميه  ّ̈   .ا

نات البديعية كذÕ اليت اكن لها حضورا جليا يف شعر الزهد عند إاللبريي  ومن احملسـّ
، اجلناس ا�ي ٔاظهر براعة الشاعر وسـيطرته عىل اللغة ،وليس ٔادل عىل ذÕ من هذه 

   )46(: ب التّمثيل، واليت يقول فهياللشاعر واليت نوردها من Pالّشواهد 
ىىىى            ���� َطاِلًبا َجاهً  َطاِلًبا َجاهً  َطاِلًبا َجاهً  َطاِلًبا َجاهً  لَْت َما يْدِنـي من هللاهللاهللاهللاِ ِ ِ ِ                                         ِبغَْريِ الت̧قَِبغَْريِ الت̧قَِبغَْريِ الت̧قَِبغَْريِ الت̧قَ ِ لَْت َما يْدِنـي من َ ِ لَْت َما يْدِنـي من َ ِ لَْت َما يْدِنـي من َ ِ.َ...        

        ٕاْذ ليس ُحْكـٌم ِسَوى ٕاْذ ليس ُحْكـٌم ِسَوى ٕاْذ ليس ُحْكـٌم ِسَوى ٕاْذ ليس ُحْكـٌم ِسَوى هللاهللاهللاهللاِ ِ ِ ِ                                                     يوم الْقََضا     يوم الْقََضا     يوم الْقََضا     يوم الْقََضا         َجاهُ َجاهُ َجاهُ َجاهُ ٕاالË ٕاالË ٕاالË ٕاالË     َجاهَ َجاهَ َجاهَ َجاهَ الَ الَ الَ الَ 
***  

 È ليس È ليس È ليس È ٌة          حولٌ حولٌ حولٌ حولٌ ليس Ëٌة  وَال قُـو Ëٌة  وَال قُـو Ëٌة  وَال قُـو Ëلَْحـْولُ لَْحـْولُ لَْحـْولُ لَْحـْولُ اااا                                                    وَال قُـو     Ëَوالُْقـــو Ëَوالُْقـــو Ëَوالُْقـــو Ëُة ُة ُة ُة ;;;;ِ ِ ِ ِ َوالُْقـــو        
ىشىشىشَىش َ َ َ                                                                 وَما علَْهيا ِمْن ِحساٍب وَال وَما علَْهيا ِمْن ِحساٍب وَال وَما علَْهيا ِمْن ِحساٍب وَال وَما علَْهيا ِمْن ِحساٍب وَال  ىشىشىشَىش َ َ َ ا�ي ا�ي ا�ي ا�ي     ختَْختَْختََْختْ ْ ُْ ُْ         مَن مَن مَن مَن هللاهللاهللاهللاِ ِ ِ ِ خيخيخيُخيُْ

***  
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 Ëٕان Ëٕان Ëٕان Ëــىىىى    ٕان َ ــِ َ ــِ َ ــِ ٌء ِمْن                                                     هللاهللاهللاهللا َمِنيٌع فََما      َمِنيٌع فََما      َمِنيٌع فََما      َمِنيٌع فََما         محمحمحِمحَ ْ ٌء ِمْن َ ْ ٌء ِمْن َ ْ ٌء ِمْن َ َـىىىىيَْقُرُب يَْقُرُب يَْقُرُب يَْقُرُب يشيشيشَيشْ ـِ َ ـِ َ ـِ         هللاهللاهللاهللاِ ِ ِ ِ     محمحمحِمحَ
  )47(: وقوÈ ٔايضا 

ْم          فَتَْغِلــي فَتَْغِلــي فَتَْغِلــي فَتَْغِلــي تَْنقَ̧د من غَْيظٍ  تَْنقَ̧د من غَْيظٍ  تَْنقَ̧د من غَْيظٍ  تَْنقَ̧د من غَْيظٍ   ْم          ِهبِ ْم          ِهبِ ْم          ِهبِ ِْرَجٍل         ِهبِ ِْرَجٍل َ ِْرَجٍل َ         ِيف النËارِ ِيف النËارِ ِيف النËارِ ِيف النËارِ     ِيل ِيل ِيل ِيل يَغْ يَغْ يَغْ يَغْ مكمكمكَمكِْرَجٍل َ
************        

ِْوي ِهبا ا ِْوي ِهبا اَ ِْوي ِهبا اَ ْشقْشقْشقْشقىىىىهيهيهيَهيِْوي ِهبا اَ �� ِسِه  ِسِه  ِسِه  ِسِه      الالالال�� ++ ىىىىفَالَْويُْل فَالَْويُْل فَالَْويُْل فَالَْويُْل                                         عىل َراعىل َراعىل َراعىل َرا++ ْشقَْشقَْشقَْشقَ ��         ِمن النËارِ ِمن النËارِ ِمن النËارِ ِمن النËارِ     ِلالِلالِلالِلال��
************        

نْفَاُســهَنْفَاُســهَنْفَاُســهَنْفَاُســهَ �� نْفـاُس نْفـاُس نْفـاُس نْفـاُس َوَهَكذاَ َوَهَكذاَ َوَهَكذاَ َوَهَكذاَ                                                 ا ُمْطبقَُة  فَـْوقَهُْم       ا ُمْطبقَُة  فَـْوقَهُْم       ا ُمْطبقَُة  فَـْوقَهُْم       ا ُمْطبقَُة  فَـْوقَهُْم       اااا�� ��         يف النËارِ يف النËارِ يف النËارِ يف النËارِ     االاالاالاال��
عناية مثرية لالنتباه الٓلية اللّغة وٕاجامال للقول ، فٕانË الشاعر ٔاP ٕاحساق إاللبريي ٔاوىل       

Pعتبارها ٔاّمه العنارص اليت تشّلك هيلك النّص الشعري عامة و الزهدي خاصة ، وهذه 
العناية ٔاوحت هبا مجمل الظواهر اللّغوية اليت صادفتنا ٔاثناء رحلتنا التّحليلية لعنرص اللّغة يف 

 البديعي ، وجزاÊ اللّفظ وسهولته قصيدة الزهد عند إاللبريي اكلتّلوين أالسلويب والتّحسني
ووضوح املعىن وحسره وجامÈ، وقربه من فهم املتلقي ، ا�ي حرص الشاعر عىل الوصول 
ٕاليه مبخاطبته بلغة ٔاكرث ٔالفة ووقعا عىل آذانه ، ليفسح اóال للمعىن ومينحه حرية انسـيابية 

  .فQ نعتقد  ٔاكرب لتحقيق التّواصل، ويه غاية حرص علهيا ٔاغلب شعراء الزهد
        : : : : ـاس ـاس ـاس ـاس ـــــــــــــــــــــ Ïقتبــ Ïقتبــ Ïقتبــ Ïقتبـ    2222

يع̧د شعر الزهد يف جانبه االٔكرب وأالمه اّجتاها دينيا ، ما جعل التّأثر فيه قوّ� 
Pلقرآن الكرمي واحلديث الرشيف، أالمر ا�ي  ٔاثËر بدوره عىل معجمه ، فاكن فيه من 

P نة النّبوية  )48(لقدر ا�ي يرتمج هذا التّأثر،اللكامت والّرتاكيب اليت تنمتي ٕاىل القرآن والسـّ
وهو ما سـنحاول اسـتبيانه من خالل تلمس ماكمن Ïقتباس اليت انطوت علهيا قصيدة 

  .   الزهد عند إاللبريي
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        ):):):):القرآن واحلديثالقرآن واحلديثالقرآن واحلديثالقرآن واحلديث((((Ïقتباس ا¨يÏقتباس ا¨يÏقتباس ا¨يÏقتباس ا¨يينينينين    / / / / ٔا ٔا ٔا ٔا     
يين ، وينبوع الفكر إالساليم  ّ̈ نة النّبوية من مصادر الّرتاث ا  يعد القرآن الكرمي والسـّ

، وقد اك¡ ومازÏ  معينا للفصاحة  والبالغة والبيان ، وموردا عذP يسرتفده الشعراء يف 
لك زمان وماكن ، ويفيدون منه ٕالغناء ٕابداعاهتم ، وٕاضفاء امجلال الفين علهيا وتعميق 

  .جتارهبم الشعرية ، ومل يكو¡ مقصورين عىل زمن دون زمن ، آو ماكن دون ماكن
ارس املتعّمق ّ̈ لشعر الزهد أالندليس يلحظ بشلك جّيل ٔانË القرآن الكرمي اكن  وا

مهنال ٔاساسـيا من املناهل اليت عكف علهيا الشعراء أالندلسـيون ، ورافدا Æّما يف ثقافهتم، 
ٔالّن الشعر أالندليس ال ينفصل عن التقاليد املوروثة يف الشعر العريب عامة، فهو جيري يف 

   )49(.التّيار ا�ي يصل بني املايض واحلارضÏّجتاه نفسه ويشـيع فيه هذا 
فقد اسـتو\ الشاعر أالندليس ٔابو ٕاحساق إاللبريي النّص القرآين بآ�ته ؤالفاظه 
وفواص� ومعانيه وصوره و ٔاحداثه وقصصه  ـ شأنه يف ذÕ شأن بقية شعراء أالندلس ـ 

جو الواقع املعيش ٕاىل استيحاء فاعال يكشف عن ٔافاكره ورؤاه ا<تلفة ، وينقل القارئ من 
  . ٔاجواء روحية و تراثية معيقة

واملالحظة اجلديرة Pلتّنويه ٔانË إاللبريي ـ عىل كرثة إالشارات اليت اقتبسها من القرآن   
Ëام جاء ٕاشار�، وتفسريه يعزى ٕاىل كراهة Ïقتباس اليت  الكرمي ـ  مل يكن اقتباسه نصي,ا وٕان

  )50(.ال وتبجيال للقرآن الكرمي نصË علهيا املذهب املاليك ٕاجال

 Èقو Õ51(: ومن ٔامث� ذ(  
َْدت È اعرتافًا  َْدت È اعرتافًا َ َْدت È اعرتافًا َ         مبا ¡داُه ذو الن̧ون بن َممبا ¡داُه ذو الن̧ون بن َممبا ¡داُه ذو الن̧ون بن َممبا ¡داُه ذو الن̧ون بن َمىتىتىتىتË Ë Ë Ë                                 و¡ِد ٕاذا و¡ِد ٕاذا و¡ِد ٕاذا و¡ِد ٕاذا جسجسجسَجسَْدت È اعرتافًا َ

َيْفتَُح Pبَُه  Õ ٕان قََرْعتَـا                                                                والِزْم Pبَُه قَْرًعـا َعَسـاُه والِزْم Pبَُه قَْرًعـا َعَسـاُه والِزْم Pبَُه قَْرًعـا َعَسـاُه والِزْم Pبَُه قَْرًعـا َعَسـاُه  َيْفتَُح Pبَُه  Õ ٕان قََرْعتَـاسـَ َيْفتَُح Pبَُه  Õ ٕان قََرْعتَـاسـَ َيْفتَُح Pبَُه  Õ ٕان قََرْعتَـاسـَ         سـَ
     Pً     Pً     Pً     Pً ++ ْ ِذْكَره يف أالرض َدا++ ْ ِذْكَره يف أالرض َداِ ْ ِذْكَره يف أالرض َداِ امِء ٕاذا َذكَْر°َ لِ لِ لِ لِ                             وأْكوأْكوأْكوأْكرثرثرثِرثْ ِذْكَره يف أالرض َداِ امِء ٕاذا َذكَْر°َ ُتْذكََر يف الّسِ امِء ٕاذا َذكَْر°َ ُتْذكََر يف الّسِ امِء ٕاذا َذكَْر°َ ُتْذكََر يف الّسِ         ُتْذكََر يف الّسِ

فأبو ٕاحساق إاللبريي يقتبس يف البيت الثالث من سورة البقرة يف االٓية الكرمية 
ْ َواْشُكُروا يليليلِيل َوَال تَْكُفُرونِ ِ َوَال تَْكُفُرونِ ِ َوَال تَْكُفُرونِ ِ َوَال تَْكُفُرونِ (( ْ َواْشُكُروا ُ ْ َواْشُكُروا ُ ْذُكْرْذُكْرْذُكْرْذُكْرمكمكمكُمكْ َواْشُكُروا ُ ��   )52()).  فَاْذُكُروِين افَاْذُكُروِين افَاْذُكُروِين افَاْذُكُروِين ا��

ْذ َذَهَب ْذ َذَهَب ْذ َذَهَب ْذ َذَهَب َوَذا الن̧ون َوَذا الن̧ون َوَذا الن̧ون َوَذا الن̧ون (( ويف جعز البيت أالول يتأثّر بقوÈ تعاىل يف سورة أالنبياء 
-- --
اااا

ّينِ كُ ّينِ كُ ّينِ كُ ّينِ كُ 
-- --
ْبَحانََك ا ْبَحانََك انَْت سـُ ْبَحانََك انَْت سـُ ْبَحانََك انَْت سـُ نَْت سـُ �� الË االË االË االË ا��

-- --
Èََ اÈََ اÈََ اÈََ ا
-- --
ْن َال اْن َال اْن َال اْن َال ا �� ْن لَْن نَْقِدَر عَلَْيِه، فَنَاَدى ِيف ال̧ظلَُماِت اْن لَْن نَْقِدَر عَلَْيِه، فَنَاَدى ِيف ال̧ظلَُماِت اْن لَْن نَْقِدَر عَلَْيِه، فَنَاَدى ِيف ال̧ظلَُماِت اْن لَْن نَْقِدَر عَلَْيِه، فَنَاَدى ِيف ال̧ظلَُماِت ا�� �� نُْت نُْت نُْت نُْت ُمغَاِضًبا فََظنË اُمغَاِضًبا فََظنË اُمغَاِضًبا فََظنË اُمغَاِضًبا فََظنË ا��



 عرش الثالثالعدد                                                            جم� لكية االٓداب و اللغات

  2013  جوان                                       104                                        و اللغاتلكية االٓداب 

اِلِمنيَ  Ëاِلِمنيَ ِمَن الظ Ëاِلِمنيَ ِمَن الظ Ëاِلِمنيَ ِمَن الظ Ë53()).ِمَن الظ(       
اِكرِينَ (( وتربز معاين االٓية الكرمية من سورة آل معران  Ëاِكرِينَ ُ الش Ëاِكرِينَ ُ الش Ëاِكرِينَ ُ الش Ëَيْجزِي هللاهللاهللاُهللا الش َيْجزِي َوسـَ َيْجزِي َوسـَ َيْجزِي َوسـَ يف  )54()) َوسـَ

  )55(: قول ٔايب ٕاحساق إاللبريي
ْشُكُرُه عََىل آَالئِِه   ْشُكُرُه عََىل آَالئِِه   ْشُكُرُه عََىل آَالئِِه   ْشُكُرُه عََىل آَالئِِه    �� ي ال�� ي الْ ي الْ ◌◌◌ْ◌ي الْ اِكرِ                 ٕاّنِٕاّنِٕاّنِٕاّنِ Ëاِكرِ فَهَُو الَْوِيف¸ ِبَعهِْدِه ِللش Ëاِكرِ فَهَُو الَْوِيف¸ ِبَعهِْدِه ِللش Ëاِكرِ فَهَُو الَْوِيف¸ ِبَعهِْدِه ِللش Ëفَهَُو الَْوِيف¸ ِبَعهِْدِه ِللش        

وقد يشـتّد التّأثر حىت يصبح قريبا من ٔالفاظ القرآن الكرمي وتراكيبه ، شامال بعض 
، يسـتوL فهيا ما ٔابيات النّص،كام جند يف رائيّته ، حيث يعرض مشاهد النار وحيّذر مهنا 

مه القرآن الكرمي يف سورة النساء  Ëيَن آَمنُوا ُخُذوا ِحذْ (( قد ِ Ëَا ا� يَن آَمنُوا ُخُذوا ِحذْ ¸ ِ Ëَا ا� يَن آَمنُوا ُخُذوا ِحذْ ¸ ِ Ëَا ا� يَن آَمنُوا ُخُذوا ِحذْ ¸ ِ Ëاَ اَ اَ ا�هي�هي�هي�̧هيَا ا� �َ���فَانِْفُروا ثَُباٍت  ْ ْ فَانِْفُروا ثَُباٍت ُ ْ فَانِْفُروا ثَُباٍت ُ رَرَرََرمكمكمكُمكْ فَانِْفُروا ثَُباٍت ُ
وْ وْ وْ وْ  �� يَعااااا�� يَعاانِْفُروا َمجِ يَعاانِْفُروا َمجِ يَعاانِْفُروا َمجِ   )57(: يقول الشاعر )56(، ))انِْفُروا َمجِ

 ْ َ ْ َ ْ َا النËاس ُخُذوا ِحْذَرمكمكمكَمكْ َ َا النËاس ُخُذوا ِحْذَر¸ َا النËاس ُخُذوا ِحْذَر¸ نُوا الَْجنËَة ِللنËارِ             ���َ� اَ اَ اَ ا�هي�هي�هي�̧هيَا النËاس ُخُذوا ِحْذَر¸ نُوا الَْجنËَة ِللنËارِ َوَحّصِ نُوا الَْجنËَة ِللنËارِ َوَحّصِ نُوا الَْجنËَة ِللنËارِ َوَحّصِ         َوَحّصِ
ديث النّبوي الّرشيف يف املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي من حيث ٕارشاق ويأيت احل

العبارة وفصاحة اللّفظ وبالغة القول ، ولقد ٔادرك ٔابو ٕاحساق إاللبريي ٔامهيّته فنّيا وفكر� ، 
فراح يسـتحرض نصوصه و يغرف من معينه ، ويعيد كتابته وفق ما يÍىش مع جتربته 

 ّ   )58(:ر معجمه بألفاظ احلديث الرشيف قوÈالشعرية، ومن شواهد تأث
وِتيَت فيه َطِويَل Pعٍ وِتيَت فيه َطِويَل Pعٍ وِتيَت فيه َطِويَل Pعٍ وِتيَت فيه َطِويَل Pعٍ  HH HHِبْقتَا                                                    َوٕاْن اَوٕاْن اَوٕاْن اَوٕاْن ا Ëَك  قَْد سـَ ِبْقتَان Ëَك  قَْد سـَ ِبْقتَان Ëَك  قَْد سـَ ِبْقتَان Ëَك  قَْد سـَ ن

-- --
        وقال النËاُس اوقال النËاُس اوقال النËاُس اوقال النËاُس ا

++َمن سَمن سَمن سَمن سؤؤؤؤال  ال  ال  ال  هللاهللاهللاهللا عنُه  عنُه  عنُه  عنُه      ++ لْتَا؟؟؟؟: : : : ِبتَْوِبيِبتَْوِبيِبتَْوِبيِبتَْوِبيخخخخ                            فََال تَافََال تَافََال تَافََال تَا لْتَاعَِلْمت فهل َمعِ لْتَاعَِلْمت فهل َمعِ لْتَاعَِلْمت فهل َمعِ         عَِلْمت فهل َمعِ
 Ëَال َال َال َال     (( ـ   ففي البيت الثاين يظهر معىن قول الرسول الكرمي ـ صىل هللا عليه وسمل

ْربَعٍ ْربَعٍ ْربَعٍ ْربَعٍ  �� ��ْل َعْن اْل َعْن اْل َعْن اْل َعْن ا�� َباِبِه ِفميَا : : : : تَُزوُل قََدَما ابَْن آَدم يَْوَم الِْقيËاَمِة َحتَُزوُل قََدَما ابَْن آَدم يَْوَم الِْقيËاَمِة َحتَُزوُل قََدَما ابَْن آَدم يَْوَم الِْقيËاَمِة َحتَُزوُل قََدَما ابَْن آَدم يَْوَم الِْقيËاَمِة َحىتىتىتىتË يُْساË يُْساË يُْساË يُْسا�� َباِبِه ِفميَا فْنَاُه ، َوَعْن شـَ َباِبِه ِفميَا فْنَاُه ، َوَعْن شـَ َباِبِه ِفميَا فْنَاُه ، َوَعْن شـَ فْنَاُه ، َوَعْن شـَ �� رِِه ِفميَا ا�� رِِه ِفميَا اَعْن ُمعْ رِِه ِفميَا اَعْن ُمعْ رِِه ِفميَا اَعْن ُمعْ َعْن ُمعْ
نَْفقَُه َوَماَذا َمعَِل ِفميَا عَِملَ نَْفقَُه َوَماَذا َمعَِل ِفميَا عَِملَ نَْفقَُه َوَماَذا َمعَِل ِفميَا عَِملَ نَْفقَُه َوَماَذا َمعَِل ِفميَا عَِملَ  �� َبُه َوِفميَا ا�� َبُه َوِفميَا ايَْن اْكتَسـَ َبُه َوِفميَا ايَْن اْكتَسـَ َبُه َوِفميَا ايَْن اْكتَسـَ يَْن اْكتَسـَ �� بَْالُه ، َوَماÈِِ ِمْن ابَْالُه ، َوَماÈِِ ِمْن ابَْالُه ، َوَماÈِِ ِمْن ابَْالُه ، َوَماÈِِ ِمْن ا�� ��   )59())اااا��

Ëُة الَْاكِفرِ ((  معىن قوÈ ـ صىل هللا عليه وسملË ـ ويف ِمِن َوَجن Ëُة الَْاكِفرِ ْ ِمِن َوَجن Ëُة الَْاكِفرِ ْ ِمِن َوَجن Ëُة الَْاكِفرِ ْ ُْن الُْمؤؤؤْؤِمِن َوَجن ُْن الُْمِ ُْن الُْمِ نَْيا جسجسجسِجسُْن الُْمِ ¸̈ نَْيا ا ¸̈ نَْيا ا ¸̈ نَْيا ا ¸̈   )60())ا
عوة ٕاىل إالعراض عهنا ّ̈ نيا وا ¸̀ ه ل   )61(: يقول ٔابو ٕاحساق إاللبريي يف ذّمِ

َ                             يشيشيشيشٍء ٍء ٍء ٍء فَلَيْست هذه  ا¨نيا  بفَلَيْست هذه  ا¨نيا  بفَلَيْست هذه  ا¨نيا  بفَلَيْست هذه  ا¨نيا  ب َ َ ِحقبة َوت َ َ ِحقبة َوت َ َ ِحقبة َوت كككَك ِحقبة َوت ُُ ¸ َوْقتَاتَُسوتَُسوتَُسوتَُسوؤؤؤُؤُ ¸ َوْقتَاُ ¸ َوْقتَاُ         رسرسرسُرس¸ َوْقتَاُ
        كََفْيكََفْيكََفْيكََفْيئئئئَِك أو َكُحلِْمَك ٕاْن حلْمتَاَِك أو َكُحلِْمَك ٕاْن حلْمتَاَِك أو َكُحلِْمَك ٕاْن حلْمتَاَِك أو َكُحلِْمَك ٕاْن حلْمتَا                            فَكËْرت  ِفهيا فَكËْرت  ِفهيا فَكËْرت  ِفهيا فَكËْرت  ِفهيا َوغَايَُهتا ٕاذا  َوغَايَُهتا ٕاذا  َوغَايَُهتا ٕاذا  َوغَايَُهتا ٕاذا  

ٌب  ْنت هبا وأنت لها ُمّحِ ِ ٌب ُ ْنت هبا وأنت لها ُمّحِ ِ ٌب ُ ْنت هبا وأنت لها ُمّحِ ِ ٌب ُ ْنت هبا وأنت لها ُمّحِ ْنتَا                            جسجسجسُجسِ ِ ْنتَاُ ِ ْنتَاُ ِ ْنتَاُ ̧ب ما ِفيِه جسجسجسُجسِ ِ ̧ب ما ِفيِه ُ ِ ̧ب ما ِفيِه ُ ِ ̧ب ما ِفيِه ُ         فََكْيف فََكْيف فََكْيف فََكْيف حتحتحتُحتِ
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ّ̈ من  ٕانË اقتباس القرآن الكرمي واحلديث الرشيف يف شعر الزهد عند إاللبريي يتو
يه وسملË ـ وبرسالته إالسالمية ٕاجعابه ببالغهتام وكذÕ بشخصية الرسول ـ صىل هللا عل 

الّسمحة ،اليت اعتقدها وصّدقها وارتضاها لنفسه مهنجا حياتيا سار عىل دربه، ومحل لواء 
عوة لها وبقيËمها ، مظهرا بذÕ إالخالص لها وحسن Ïعتقاد هبا ّ̈   .ا

        ::::اقتباس الّرتاث أالديب العريباقتباس الّرتاث أالديب العريباقتباس الّرتاث أالديب العريباقتباس الّرتاث أالديب العريب/ / / / ب ب ب ب 
ٔان يعاين فيه احلضور القوي ميكن ¨ارس النّص الّشعري الّزهدي لٕاللبريي، 

للنّص الّشعري القدمي ، سواء اكن هذا احلضور من خالل التّداخل ا¨اليل ،ٔاومن 
خالل التّداخل النّيص الّشعري ،وا�ي رمبا تأّىت عن طريق اطالع الشاعر عىل 
نصوص الرتاث الشعري، وٕاجعابه Pلعديد من ٔاعالمه ، ٔابرزمه شاعر الزهد ٔابو 

  .العتاهية 
من مناذج التّداخل النّيص ا�ي يتعالق فيه نص ٔايب العتاهية مع نص ٔايب ٕاحساق و   

 Pالبائدة اليت اسـتوقفت الشاعر ٔا Õعتبارية عىل املامÏ إاللبريي، ت� الوقفات
È62(: العتاهية ،يف قو(   

ــْر  Ëــْر َمالَنَا  َال نَتََفكـ Ëــْر َمالَنَا  َال نَتََفكـ Ëــْر َمالَنَا  َال نَتََفكـ Ëيَْن قَْيْرص يَْن قَْيْرص يَْن قَْيْرص يَْن قَْيْرص                                                     َمالَنَا  َال نَتََفكـ �� ى ا�� َ ى اْ َ ى اْ َ ى اْ يَْن ِكيَْن ِكيَْن ِكيَْن ِكرسرسرسْرسَ ��         اااا��
َ                                                                         مجعَ مجعَ مجعَ مجعَ     أيْن من قدأيْن من قدأيْن من قدأيْن من قد َ امل َ امل َ امل         َل مع املاَل،فأكثــرْ َل مع املاَل،فأكثــرْ َل مع املاَل،فأكثــرْ َل مع املاَل،فأكثــرْ ااااامل

نَْيا،َويَْفَخــرْ                                             أيَن مْن اكن يَُسـاِمي أيَن مْن اكن يَُسـاِمي أيَن مْن اكن يَُسـاِمي أيَن مْن اكن يَُسـاِمي  ¸̈ نَْيا،َويَْفَخــرْ ِبِغَىن ا ¸̈ نَْيا،َويَْفَخــرْ ِبِغَىن ا ¸̈ نَْيا،َويَْفَخــرْ ِبِغَىن ا ¸̈         ِبِغَىن ا
  )63(:وقول إاللبريي

اِهِب                                             أيَْن املُلوأيَْن املُلوأيَْن املُلوأيَْن املُلوكككُك وأين ماَمجَُعوا وَما        ُ وأين ماَمجَُعوا وَما        ُ وأين ماَمجَُعوا وَما        ُ وأين ماَمجَُعوا وَما         Ëاِهِب َذَخُروُه ِمْن الْمتـاعِ ا� Ëاِهِب َذَخُروُه ِمْن الْمتـاعِ ا� Ëاِهِب َذَخُروُه ِمْن الْمتـاعِ ا� Ëَذَخُروُه ِمْن الْمتـاعِ ا�        
واِرِم وال  Ëواِبغ والص Ëواِرِم وال ومن الس Ëواِبغ والص Ëواِرِم وال ومن الس Ëواِبغ والص Ëواِرِم وال ومن الس Ëواِبغ والص Ëواِهِل بُّدن َوَشواِزِب                                             قَنَا قَنَا قَنَا قَنَا ومن الس Ëواِهِل بُّدن َوَشواِزِب ومَن الص Ëواِهِل بُّدن َوَشواِزِب ومَن الص Ëواِهِل بُّدن َوَشواِزِب ومَن الص Ëومَن الص        

وهكذا فٕاّن هذه أالبيات تكشف عن ا<زون الّشعري الّرتايث لٕاللبريي،وتعلن 
عن تداخل نيص واحض مع نص ٔايب العتاهية ،ا�ي نعّده املنارة اليت اهتدى هبا 

ل إاللبريي يف إاللبريي ٕاىل سبيل الزهد ،ودالÊ ذÕ تداخل ٔاكرث من شاهد ،مهنا قو 
      )64(:التّذكري Pملوت

ُتُغَاِزلُينينينِين الَْمنِيËُة مْن قَريٍب ِ الَْمنِيËُة مْن قَريٍب ِ الَْمنِيËُة مْن قَريٍب ِ الَْمنِيËُة مْن قَريٍب  ُتُغَاِزل ُتُغَاِزل ِقيِب                                 تُغَاِزل Ëِقيِب ِ ُمَالَحَظة الر Ëِقيِب ِ ُمَالَحَظة الر Ëِقيِب ِ ُمَالَحَظة الر Ëَوتَلَْحُظَوتَلَْحُظَوتَلَْحُظَوتَلَْحُظينينينِين ُمَالَحَظة الر        
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  )65(: وفيه تداخل نيص مع قول ٔايب العتاهية يف هذا البيت ،وا�ي يقول فيه 

 Êًُة ُمْغتاËتَْتُه الَْمنِي Êًُة ُمْغتاËتَْتُه الَْمنِي Êًُة ُمْغتاËتَْتُه الَْمنِي Êًُة ُمْغتاËتَْتُه الَْمنِي �� يًْدا ، ختَْ                                                                     اااا�� Ëيًْدا ، ختَْ ُرو Ëيًْدا ، ختَْ ُرو Ëيًْدا ، ختَْ ُرو Ëل ِمْن ِسْرتِهِ ل ِمْن ِسْرتِهِ ل ِمْن ِسْرتِهِ ل ِمْن ِسْرتِهِ تِ تِ تِ تِ ُرو        
ويف تداخل نيص آخر لٕاللبريي مع نص ٔاليب العتاهية يف وصف الّشيب ، وا�ي 

   )66(: ينذر Pنرصام العمر عىل غف�، يقول ٔابو العتاهية 
باب املشيب   باب املشيب  َ الشـّ باب املشيب  َ الشـّ باب املشيب  َ الشـّ خخخَخ الشـّ ْ َْ َْ ِ ِسواكككَك الُْخُطوُب َ الُْخُطوُب َ الُْخُطوُب َ الُْخُطوُب                     نََعنََعنََعنََعىىىى Õَ  Õَ  Õَ  Õَ رشرشرشَرشَْ ِ ِسواْ ِ ِسواْ         وَ¡َدتَْك Pِوَ¡َدتَْك Pِوَ¡َدتَْك Pِوَ¡َدتَْك Pِمسمسمسْمسِ ِسواْ

  )67(: : : :     ٔاما إاللبريي فيقول

 Ëيُْب نَب Ëالش Ëيُْب نَب Ëالش Ëيُْب نَب Ëالش Ëيُْب نَب Ëَا الش Ë َا Ë َا Ë َا Ëهبهبهبهب تَفَاَق َوَال اننننَْهتَـَْهتَـَْهتَـَْهتَـىىىى                                                َه َذا ال̧هنَـَه َذا ال̧هنَـَه َذا ال̧هنَـَه َذا ال̧هنَـىىىى فَتَنَ فَتَنَ فَتَنَ فَتَنَ تَفَاَق َوَال ا الَْجهُوَل فََما اسـْ تَفَاَق َوَال ا الَْجهُوَل فََما اسـْ تَفَاَق َوَال ا الَْجهُوَل فََما اسـْ         َوَهنَـَوَهنَـَوَهنَـَوَهنَـىىىى الَْجهُوَل فََما اسـْ
ٕانË البيتني يلتقيان يف ا¨الÊ الشعرية، فوصف الّشيب كنذير Pلفناء عند أيب 
العتاهية، هو الوصف ذاته عند إاللبريي، فالنص احلارض انفتح عىل النص الغائب 

  . تّداخل النيصفاكن التّاليق وال 
وخالصة القول، ٕانË إاللبريي شاعر زاهد ٔاحسن توظيف لغته وطّوعها لغايته   

،و ٔابلغ يف يف التعبري عن املعاين الزهدية يف شعره إالصالحية، جفاءت لكسان صدق 
التّوصيل والتّأثري عىل املتلقي ،وزاد من بالغهتا اتاكؤها عىل ٔاّمه مصادر الفصاحة والبالغة 

قرآن واحلديث والرتاث العريب، جفاءت ممّزية يف بالغة تعبريها و بساطة لفظها ؤالفته ال: ومه
¨ى املتلقي، ما ٔاكسـهبا  مسحة جاملية الفتة ، كام ٔاجنذب ٔاسلوبه يف جانب كبري منه ٕاىل 
ٔاسلوب الوعّاظ واخلطباء ، واتّسم PلّسهوÊ وجتنّب الغريب ، كام بُّرئ من عدوى التّصنع 

 .�ي ٔاصيب به كثري من الشعراء ، وال سـQ يف الفرتة اليت عارصهاوالتلكّف ا
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        الهوامـــــش و املراجـــــعالهوامـــــش و املراجـــــعالهوامـــــش و املراجـــــعالهوامـــــش و املراجـــــع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بريوت . دار الفكر. عبد السالم الهراس. حت . التمك� لكتاب الص�  :ابن أالPر  – )1(
  . 118ص. 1995.  1ج .لبنان . 

ط .السعودية . جدة. ا¨ار السعودية . حمطات ٔاندلسـية : قجة محمد حسني  )2(
  .155ص . 1.1985

.  مرص. القاهرة . دار املعارف.شويق ضيف .حت . املغرب يف حىل املغرب: ابن سعيد )3(
  . 132ص . 4ط .    2ج 

البرية كوره يف جنوب أالندلس،  ٔارضها كثرية أالهنار، من ٔامه مدهنا غر¡طة  )4(
هـ وانتقل الوزن الساكين واحلمك السـيايس ٕاىل  5القرن  وقسطي�،  هتدمت يف

غر¡طة عندما اسـتوىل علهيا بنو زيري واختذوها عامصة هلم، حىت سقوطها عىل يد 
  . 155ص  . حمطات ٔاندلسـية: انظر محمد حسني قجة. هـ  483املرابطني عام 

   156. نفسه : محمد حسني قجة – )5(
دار . الطاهر ٔامحد ميك.تع .دلس واملتنيب مع شعراء أالن: اميليو غارسـيا غومس – )6(

  . 85ص . 3ط . مرص.القاهرة . املعارف 
قايض غر¡طة، عينه يف هذا املنصب Pديس بن حبوس ، بعد ٔان توىل احلمك يف  )7(

م ٔانشأ منرب املسجد اجلامع يف املدينة ،ؤاطلق امسه عىل جرس 1038 -هـ 429عام 
 - هـ  450تويف بعد عام ) نطرة القايضق (ٔاقمي عىل هنر ا¨ارو، فأصبح يعرف Pمس 

   88.مع شعراء أالندلس واملتنيب : انظر اميليو غارسـيا غومس . م  1059
ا¨ار .مكتبة الوحدة العربية.مملكة غر¡طة يف عهد بين زيري:مرمي قامس طويل  )8(

  .   278ص.  1994. 1ط .لبنان .بريوت .دار الكتب العلمية.املغرب. البيضاء
ة بين زيري اليت أسسها حبوس بن  ماكسن بن زيري الصهناÁ سـنة ٔاحد ٔامراء مملك )9(

واختذ من غر¡طة عامصة ,وا�ي نظم ٕادارهتا وكون جيشها ) م1019-هـ  411( 
. دار املعرفة العلمية . يف °رخي املغرب وأالندلس: انظر ٔامحد خمتار العبادي.لها
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  . 227ص . 2005.مرص. القاهرة 
. لبنان.بريوت .دار الفكر املعارص.ار من الشعر أالندليسا<ت: محمد رضوان ا¨اية )10(

  69ص سور�. دمشق. ودار الفكر
   119. 1ج.التمك� لكتاب الص� :ابن أالPر )11(
دار الكتاب . ٕابراهمي أالبياري . حت. بغية امللمتس يف °رخي رجال أالندلس: الضيب )12(

  .174ص .1ج .لبنان.بريوت   . اللبناين 
دار املعارف .شويق ضيف.حت.حىل املغرباملغرب يف :ابن سعيد  )13(

  133. 4ط.مرص.القاهرة.
يوسف الشـيخ محمد .حت. 4ج . نفح الطيب من غصن أالندلس الرطيب : املقري  )14(

  273 1998. 1ط.البقاعي
. بريوت . مؤسسة الرساÊ . محمد رضوان ا¨اية . حت. ا¨يوان:ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )15(

  .62 1976 1ط. لبنان 
مكتبة الثقافة ا¨ينية . حسني مؤنس. حت . رخي الفكر أالندليس °: اخنل Pلنثيا )16(

  108ص . مرص. القاهرة .
. دار هومة –دراسة يف اجلذور  –أالدب اجلزائري القدمي :عبد املاÕ مر°ض  )17(

  .111ص . 2003. اجلزائر
. دارالهنضة العربية. .قضا� النقد أالديب بني القدمي واحلديث: محمد زيك العشاموي  )18(

  41. .1979. انلبن
دار املعرفة . شعر التصوف يف أالندلس : سامل عبد الرزاق سلQن املرصي )19(

  161ص .مرص . إالسكندرية .اجلامعية 
. 1ط.دار املعارف . عنارص إالبداع الفين يف شعر أالعىش: عباس بيويم جعالن  )20(

  187ص.  1980
   20 -19.ا¨يوان : ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )21(
  24 -23.نفسه:  ٔابو ٕاحساق إاللبريي )22(
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  32.نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )23(
   29.نفسه : ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )24(
اكن السامري عظQ يف بين ٕارسائيل ، دعامه ٕاىل الضالÊ بعبادة العجل ، جفعل  )25(

هللا عقوبته ٔاال يالمس الناس وال مياسوه ، وقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي يف 
ْن تَُقوَل ْن تَُقوَل ْن تَُقوَل ْن تَُقوَل (( (( (( ((             :قوÈ تعاىل )   97( سورة طه االٓية �� نÕَ Ëَ ِيف الَْحَياِة انÕَ Ëَ ِيف الَْحَياِة انÕَ Ëَ ِيف الَْحَياِة انÕَ Ëَ ِيف الَْحَياِة ا��

-- --
قَاَل فَاْذَهْب فَاقَاَل فَاْذَهْب فَاقَاَل فَاْذَهْب فَاقَاَل فَاْذَهْب فَا

Ëُه  ي َظلَْت عَلَْيِه عَاِكًفا لَنُْحرِقَن ِ Ëُه لَهَِك ا�Ë ي َظلَْت عَلَْيِه عَاِكًفا لَنُْحرِقَن ِ Ëُه لَهَِك ا�Ë ي َظلَْت عَلَْيِه عَاِكًفا لَنُْحرِقَن ِ Ëُه لَهَِك ا�Ë ي َظلَْت عَلَْيِه عَاِكًفا لَنُْحرِقَن ِ Ëلَهَِك ا�
-- --
َىل اَىل اَىل اَىل ا

-- --
ِلفَُه َوانُْظْر ا ِلفَُه َوانُْظْر انÕَ Ëَ َمْوِعًدا لَْن ُختْ ِلفَُه َوانُْظْر انÕَ Ëَ َمْوِعًدا لَْن ُختْ ِلفَُه َوانُْظْر انÕَ Ëَ َمْوِعًدا لَْن ُختْ نÕَ Ëَ َمْوِعًدا لَْن ُختْ

-- --
َال َمَساَس َواَال َمَساَس َواَال َمَساَس َواَال َمَساَس َوا

Ëُه ِيف الَْميِّ نَْسفًا  Ë لَنَنِْسَفن Ëُه ِيف الَْميِّ نَْسفًا ُ Ë لَنَنِْسَفن Ëُه ِيف الَْميِّ نَْسفًا ُ Ë لَنَنِْسَفن Ëُه ِيف الَْميِّ نَْسفًا ُ    ))))))))مثمثمثُمثË لَنَنِْسَفن
  22.¨يوان ا: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )26(
   50. نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )27(
  49. نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي )28(
  65.نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )29(
 91.نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي ) )30(
 27.نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )31(
 23.نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )32(
 21.نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )33(
  26.نفسه: بو ٕاحساق إاللبريي  أ  )34(
  24.نفسه: إاللبريي  ٔابو ٕاحساق )35(
  65.نفسه : ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )36(
 91-90.نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي )37(
 92.نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي )38(
  94. نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )39(
. 1969.دار الشعب .ٕابراهمي أالبياري . حت.4م . أالغاين: ٔابو فرج أالصفهاين )40(

  1284ص
   39-38. ا¨يوان: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )41(
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  102-101. نفسه:ٕاحساق إاللبريي  ٔابو )42(
  117.نفسه :ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )43(
  119.نفسه : ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )44(
 105.نفسه:ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )45(
 67.66. 65.نفسه:ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )46(
  90.نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )47(
مؤسسة ا<تار للنرش . شعر الزهد يف العرص العبايس: عبد السـتار محمد ضيف )48(

 597. م 2005-هـ  1426. 1ط.مرص.القاهرة. التوزيع و 
ٔاثر القرآن الكرمي يف الشعر أالندليس منذ الفتح حىت سقوط : محمد شهاب العاين )49(

  .14ص.2002. 1ط.العراق. بغداد.دار الشؤون الثقافية العامة .اخلالفة
. مؤسسة الرساÏ. .Êجتاه إالساليم يف الشعر أالندليس : منجد مصطفى هبجت  )50(

 482. .1986. 1ط. لبنان. ريوتب
 25.ا¨يوان: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )51(
  152.االٓية : سورة البقرة  )52(
 87.االٓية : سورة أالنبياء  )53(
 144.االٓية : سورة آل معران  )54(
 82. نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )55(
 70.االٓية : سورة النساء  )56(
 91.نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )57(
  21. نفسه: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )58(
 529ص.4ج .اجلامع الصحيح  سنن الرتمذي : ذي الرتم )59(
 93. 1981. دار الفكر.رشح النووي. حصيح مسمل : مسمل  )60(
 23. ا¨يوان: ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )61(
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 1425. لبنان.بريوت .دار الكتاب العريب . جميد طراد.تق. .ا¨يوان :ٔابو العتاهية  )62(
  164. م2004 هـ 

 115.ا¨يوان : ٔابو ٕاحساق إاللبريي  )63(
 31.نفسه: حساق إاللبريي ٔابو إ  )64(
   170. ا¨يوان: ٔابو العتاهية  )65(
  45.نفسه: ٔابو العتاهية  )66(
 47. ا¨يوان: ٔابو ٕاحساق إاللبريي )67(

  
    
 


