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  الحمد هللا الذي یسر  ،الحمد هللا الذي أعاننا والذي به استعنا وعلیه توكلنا

ى معلم البشریة خیر قدوتنا وحبیبنا لوالصالة والسالم ع ،سبیلنا وأنار دربنا

 ."ه وسلملیمحمد صلى اهللا ع"

"من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا ومن أسدى إلیكم  :واقتداء بالحدیث الشریف

وجه عبارات الشكر ن نافإن ،ن لم تستطیعوا فادعوا له"إمعروفا فكافئوه ف

 ."عبد الرحمان مزرق" الفاضل واالمتنان ألستاذنا الكریم

صبره معنا وعلى و  هعلى سعی ، شكراشكرا على الصبر الجمیل والنفس الطویل

وٕالى  كل خیر.یجزیه  أن نسأل اهللا ،وتواضعه الطیب معناتوجیهاته الصائبة 

 .لكم كل الشكر نا هذاكل من كان سببا في الوصول إلى مقام

 وقد صدق من قال:

 "الحر من راعى وداد لحظة، وانتمى لمن أفاده لفظة"

 رفألف شكر وتقدی                                                       
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 مقدمة:

 

 

 أ 

لكل دراسة أبعاد، وخليق بكل باحث أن خيتار حموره البحثي عن حب ودراية، ورغم تعدد الدواوين   

 الشعرية وكثرEا، إال أن الباحث يلفت نظره شيء ما يف شعر ما، لسبب ما.

اجلزائري مند القدمي يغري بالدراسة والبحث، ذلك أنه بقي مغمورًا بفعل تعاقب احلدثان، وبفعل  والشعر

 اليت كادت أن ال تبقي منه شيئا يذكر. االستعماريةاحلمالت 

م)، 827ه، 899اخللوف القسنطيين ( ابنولعل من الشعراء اجلزائريني الذين بقي هلم أثر وديوان، الشاعر 

 اإلسالم. نمحيداً، عرف بديوا الذي خلف ديواناً 

غراء على خوض غمار دراسة وحبث "البعد الديين يف ديوان كان اإل  -العنوان–ومن العتبة األوىل للديوان 

 جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني".

ا يف ورغبتن ،إىل أسباب ذاتية متمثلة يف ميولنا للشعر ،املوضوع الختياروقد انقسمت األسباب اليت دفعتنا 

وبني   ،الشعراء اجلزائريني يف املزج بني الكالم املعجز ض يف أسراره، وكذا فضولنا ملعرفة أسلوبواخلو دراسة خباياه 

ية متثلت يف توفر موضوع وأسباب ،اكتشاف واستكناه مكونات هذا النصوأيضا حب وفضول  كالم البشر،

 أنالدراسة والتمحص من طرف الباحثني والنقاد، ودون أن الشعر اجلزائري القدمي عين ب باعتبار ،املادة العلمية

 ننسي مدي قيمة وأمهية هذا النوع من الشعر يف تلك الفرتة من الزمن.

وطريقة نظمه امللفتة  ،شعر ابن اخللوف القسنطيينوإن اطالعنا على األدب اجلزائري القدمي ،وخاصة 

وطريقة وصفه لرسولنا الكرمي  ،حيث تتمتع بالطابع الديينليت ترتك بصمة يف النفوس قارئيه، لالنتباه واملشوقة وا

وكذا بلورته لعظمة خلق اهللا وجالل صفاته يف قالب خاص وفريد ،دفعتنا للخوض يف غمار  ،صلى اهللا عليه وسلم

 .اليت كنا جنهلها ، وئل من املعلوماتهذا املوضوع وكان هدفنا األساسي شحن نفوسنا وإثراء عقولنا �ذا الكم اهلا

 :شكاليتنا تتمحور كالتايلفإن  إ لذلك

 ؟ما املقصود بالبعد الديين 

 على شعره ؟ كبالدين اإلسالمي ؟ وكيف انعكس ذل  "لوف القسنطيينابن خ"مدى تأثر  ما

 النزعة الدينية يف ديوانه ؟ وكيف بلورها يف شعره ؟ كيف جتلت

 :ع مسبق واملتمثلة يفت هذا املوضو ومن الواجب التذكري ببعض الدراسات اليت تناول

 .ألطفال املكتوبة باللغة الفرنسيةالبعد الديين يف قصص ا -



 مقدمة:

 

 

 ب 

  .القسنطيين صورة النيب صلي اهللا عليه وسلم يف تائية ابن اخللوف -

 وية يف شعر ابن اخللوف القسنطيين.املدحة النب -

يف كان هلذه الدراسة أن تستقيم إال وفق  اعتمادنا على مراجع وأمهها كتاب "جتديد الفكر الديين  وما

كتاب باإلضافة إىل   سيد قطب "،لكذا "هذا الدين "و"التصوير الفين يف القرآن " "،  "وحملمد إقبال" " اإلسالم

 للبقالين "وغريها من املراجع." "دالئل اإلعجاز"

فتضمن الفصل األول مفاهيم  ،قسمناها إىل ثالث فصول ،ذا ضمن خطة منهجيةولقد أدرجنا حبثنا ه

وديوانه  "ابن اخللوف القسنطيين"أما الفصل الثاين فتناول تعريف  ،وانقسم إىل ثالث مباحث ،حول البعد الديين

تناولنا فيه توظيف البعد الديين يف  ،الفصل الثالث متثل يف الفصل التطبيقي، أما إىل ثالث مباحثوانقسم بدوره 

 مخس مباحث. إىلوانقسم  "جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني"ديوان 

يف تتبع هذا املوضوع بدقة وقد اقتضت منا طبيعة املوضوع أن ننهج منهجا وصفيا بآليات حتليلية ساعدتنا 

إىل جمموعة من الصعوبات والعراقيل اليت تعرض  ،حبثنا هذا كغريه من البحوثومما الشك فيه أن  ا بعناية،ودراسته

تزامن فرتة البحث مع جائحة كورونا اليت  :يف الكشف عن خبايا هذا املوضوع، واليت نذكر منها زادت من مهتها

 عرقلت احلياة وقلبت املوازين ، وكذا الضغوطات النفسية الناجتة عنها.

نسدي الشكر اجلزيل لكل من ساعدنا ، فنعتز جبميل ال أن أال يسعنا وأخريا وقبل أن خنتم حديثنا هذا 

ستاذ املشرف، الذي حرص كل احلرص على أن نستفيد من هذا املشوار ونفيد غرينا، فقد تكرم علينا مبنحنا األ

عونا لنا  اكانو   ،من وقته الثمني وعلمه، فله جزيل الشكر، كما نشكر كل من أفادنا من زميالت وأساتذة وأصدقاء

 م الطيبة، فلهم منا أوفر الشكر والتقدير.ولو بكلما�

وقفنا إىل ما قصدناه من خالل هذه الدراسة   وال يسعنا يف اخلتام إال أن نسأل املوىل عز وجل أن نكون قد

 فإن أصبنا فمن اهللا وإن قصرنا فمن أنفسنا.

 واحلمد هللا من ومن بعد. فاحلمد هللا على متام النعمة واكتمال املنة 
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 مفهوم البعد :األولالمبحث 

 لغة واصطالحا :األولالمطلب 

 :لغة - أ

ا دً عْ بُـ ة، بالكسر  دوبَعِ د الرجل، بالضم، عُ بَـ  ب.رْ خالف القُ  :دُ عْ البُـ  العرب البن منظور: لسانيف  ورد

 .دٌ عافهو بعيد وبُ  ا،دً عَ وبَـ 

وقد  ،أختان امَ هُ نّـ ِألَ عال والذين يقولون فُ  عليفوافق الذين يقولون  ،داءُ عَ ي تباعد ومجعهما بُـ أ بويه:يعن س

 ،وينشد قول النابغة:دٌ عُ قيل بُـ 

 )1( دِ عُ ويف البُـ  دىنألَ يف ا ،على الناس الَ ضْ له      فَ  نَّ أَ  مانَ عُ  النـُّ ِين غُ بلْ تُ  كَ تلْ فَ          

 .:هالكا"له"بـُْعداً  عليه:عاء ويقولون يف الدُّ  ساع املدى:اتِّ  :دُ عْ البُـ  يف املعجم الوسيط: أيضاورد 

 .)2( هلفِ من خَ  اره شيئذحي": بعدك :"ويقال  .زمِ يق وحَ مِ ي عَ أر  وذ د:عْ بُـ  لذو نهُ إ :وقالوا

وهو ، نُ عْ اللّ  د.عَ البَـ  وهو "وقيل فيه البعد" واهلالك، ضد القرب:  دُ عْ البُـ  يف معجم منت اللغة: أيضاوورد 

 د باعد للمبالغة.عْ وبُـ  .كن قريبا  يأعد اغري ب تنحّ  :وقالوا. بعيد أيد عَ مذهب ومنزل بَـ  أيد عْ بُـ  َلهُ  ويقال ال البعاد.

 .)3( "اهللاُ  أبعده أي": يف الدعاء ا له"دً عْ وبُـ 

ا دً عُ بُـ  ،حَ وفرَ  مَ رُ ككَ ،ما هُ لُ وفعْ  ،تُ واملوْ  :م دُ عْ البُـ  تعريف البعد يف القاموس احمليط كما يلي: أيضاوجند 

ٌد: باعِ  عدٌ وبُ  ،فارسْ األَ  عيدُ بَ  ل:جَ منْ د،كَ عَ ورجل مبْـ  ،دانعْ د وبُـ عْ وبُـ  ،عداءُ بُ  :ج،عادعيد وباعد وبُ دا،فهو بَ عَ وبَـ 

 .)4( هُ عنَ ولَ  ،ِري عن اخلاه ُ حنَ : اهللا  أبعده .وبعدا له :مبالغةٌ 

 

                                                             

(1)
مادة ب لبنان،  ، دار الكتب العلمية، بريوت،2تح عامر أمحد حيدر، ج بن منظور: لسان العرب،إ مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرمينظر:  

 488صع د،
(2)

 .63ص م،  2005ه، 1426مصر،  القاهرة،، 2الدولية، طمكتبة الشروق جممع اللغة العربية،  معجم الوسيط: ينظر: 
(3)

 .313، 312م، ص ص 1958ه، 1377، دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، 1، ممعجم منت اللغة أمحد رضا:ينظر:  
(4)

م، 2009ه، 1430، بريوت، لبنان،3ط، ار الكتب العلميةد : القاموس احمليط،باديأجمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز  ينظر: 

 .292ص
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 :اصطالحا - ب

جماالت علمية  إىلبل ميتد  يقتصر على جمال واحد فقط، فهو ال مصطلح البعد هو مصطلح عام، إن

متداد الذي ميكن مفهوم رياضي يعين اإلأنه « :"حممد عبد اخلالق"ا ما جنده يف قول ذوه ونفسية وغريها، وأدبية

امتداد  فآي سيكولوجية، أبعادرتفاع، وقد اتسع معناه ليشمل واإل الطول، والعرض، إىل أصالويشري البعد  قياسه.

 .)1(»يقاس فهو بعد أنحجم ميكن  أو

مصطلح تصويري فضائي اقتبس من اهلندسة  «فقد حدد مفهوم البعد يف قوله: "سعيد علوش" أما

)،  اإلدراكيغمايت/االبعدين (الرب  كما منيز  (...) ميائيةياملستعملة يف الس اإلجرائيةويستعمل يف جل املفاهيم 

 .)2( »اليت يصفهما اخلطاب ،األحداثتتموضع داخلهما  ،وترتيبنيكمستويني متميزين 

أقصر امتداد بني الشيئني، فمن قال منهم باخلالء جعل البعد امتداداّ «كما يعرف "مجيل صلبيا" البعد على أنه: 

املتكلمون فقد جعلوا البعد امتدادا موهوما مفروضا يف اجلسم، أو يف نفسه  جمردا عن املادة، قائما باجلسم. أما

 .)3(»صاحلا ألن يشغل اجلسم

ومنه فالبعد هو معيار حيدد جمموع النقاط اليت يراد معرفتها أو دراستها، داخل شيء ما، سواء كان فلسفيا أو 

 رياضيا أو حىت نصا أدبيا.

 البعد أنواع المطلب الثاني:

 النفسي: البعد -1

والرغبات  ستعداد والسلوك،مثرة للبعدين السابقني يف اال« ن البعد النفسي هو:أب "غنيمي هالل"يرى 

و أوانطواء  املزاج: من انفعال وهدوء، والعزمية والفكر وكفاية الشخصية بالنسبة هلدفهما، ويتبع ذلك، واآلمال

 .)4( »وما وراءمها من عقد نفسية حمتملة انبساط،

                                                             

(1)
 .64م، ص2007أمحد حممد عبد اخلالق: قياس الشخصية، دار املعرفة اجلامعية للنشر والتوزيع، االزابطة، اإلسكندرية،   

(2)
 .51صلبنان، سعيد علوش: معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت،   

(3)
 213، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، دس، ص1لفرنسية واإلجنليزية واالّتينية،جمجيل صلبيا: املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية وا  

(4)
 .573ص م،1997شر والتوزيع، القاهرة، مصر، حممد غنيمي هالل: النقد األديب احلديث، �ضة مصر للطباعة والن  
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فعل 6موعة  ةومنه فالبعد النفسي هو رد بالبعدين السابقني البعد االجتماعي والبعد اجلسمي،ويقصد 

 اليت تؤثر على النفس. األحداثمن 

العميقة الثابتة  اآلثارما ينتج عن البعدين السابقني من « فريى البعد النفسي هو: "كثريا بمحد أعلي " أما

محد أ" علي  أن، فنالحظ )1(»فحددت طباعه وميوله ومزاجه ومميزاته النفسية واخللقية األياماليت تبلورت على مر 

 االجتماعية واجلسمية. اآلثارما ينتج عن  إىلجعا البعد النفسي أر كالمها قد " غنيمي هالل"و"كثري ا ب

ترتبط  اإP« :األدبيةعن البعد النفسي والنصوص  ،يف هذا السياق "وارن واسنت"و  "رونيه ويلك"يقول 

لتعبري وتضفي عليه وجودا ا حيز إىلولكنها خترج الشعور  ،واألحاسيس استجابة اللذة) ،األمل بالشعور(السرور،

 .)2( »موضوعيا

 ا الفرد،ذه إرادةخارج عن  نفكل ما ينتج ع ،اإلبداعيةفاحلالة النفسية للمبدع هي املتحكمة يف العملية 

 الالإراديةكل ما حيدث هو سلسلة من الوقائع العقلية « :"احلليم حممود السيدعبد "يقول  ،شعورالالعن بل ينتج 

 .)3( »الالشعورية وأ

، إرادتههلا واخلارجة عن  اإلنسانللحاالت الشعورية والنفسية اليت خيضع  ن فالبعد النفسي هو نتاجإذ

 .اإلبداعيةولكن رغم ذلك فهي سر جناح املبدعني، وهي تتسبب يف تفجري الطاقات 

 : الجمالي البعد -2

 إجياديقتضي « البعد اجلمايل هو: أناملعاصرة  األدبيةيف كتابه معجم املصطلحات  "سعيد علوش"يرى 

، عن جمال جتارب القارئ بعيدامسافة وجدانية واضحة، تفصل بني شخصية القارئ والعمل الفين، الذي يظهر 

، )4(»ويتحدد (البعد اجلمايل)، مبعايري العصر، ومغامرة اكتشاف الشاعريمتييز بني احلقيقي والومهي يف العمل، 

هو مجيل، والفن باعتباره  كل ما  إىلالنفس البشرية ميالة « :هأنالبعد اجلمايل على " مجيلة بوهنية"رى  ت وأيضا

                                                             

 .74ثري: فن املسرحية من خالل جتاريب الشخصية، مكتبة مصر، القاهرة، دط، دس، صبكعلي أمحد )(1
 .  335م، ص1922-ه1412، الّرياض، اململكة العربية السعودية، ألدب، تع: عادل سالمة، دار املريخآرن: نظرية او لك، أوسني يرينيه و  ) 2(
 .588، صم1990، القاهرة.مصر، 3مكتبة غريب، طعبد احلليم حممود السيد وآخرون: علم الّنفس العام، ) 3(
 .51ص املرجع السابق، سعيد علوش: معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، )4 (
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، ونقصد هنا )1(»ممارسة مجالية انبثقت عن رؤية الفنان لعامله وعن قناعاته ورؤاه املختلفة أيضافهو  إنسانيانشاطا 

 و "رونيه ويلك"من مجال يسكنها يقول  اإلنسانيةهو موجود يف الروح والذات  باجلمال ليس مجال الطبيعة بل ما

(...) واخلربة اجلمالية هي شكل من  اجلمايل هو ذلك الذي يستهويين لصفاته الذاتية الشيء إن« :"أوسن وآرن"

ادر على استثارة شيء مجايل، ق األديب(...) والعمل  الوصفية واألبنيةالتأمل، اهتمام متعاطف بالصفات  شكالأ

 .)2( »اخلربة اجلمالية

مواضع  ليستنبطفهو يبحث يف اجلوهر ويدرس العمق  ،هو مجيل يهتم بالفن وكل ما ألدبان أعتبار افب

 اجلمال فيه.

اجلمال حقا موجود يف الطبيعة ولكن ليس مما يهم « :أناجلمايل عند "شوقي ضيف" هو  دالبعو 

حني ينتقل  هب مونيهت إمنا حيوله، مل وأ أعماله إىلالفلسفة اجلمالية، فهو موجود فيها سواء حوله الفنان  أصحاب

 .)3( »حني خيلع عليه هو اجلمال الذايت أدقعمل الفنان وبعبارة  إىل

احتكاك الكاتب  عن ناتجال ،األدبية األعمالهو البعد الذي يكون يف  ،البعد اجلمايل فأنومن هنا 

 به. روتأثُ بالعنصر اجلمايل 

 :البعد االجتماعي -3

ويف عمل  طبقة اجتماعية، إىلالشخصية  مناءإ« يف: "غنيمي هالل"يتمثل البعد االجتماعي عند 

ومالبسات العصر وصلتها بتكوين  وكذلك يف التعليم، األصلالشخصية ويف نوع العمل،ولياقته بطبقتها يف 

(...) ويتبع ذلك الدين واجلنسية والتيارات  واحلياة الزوجية واملالية والفكرية من داخلها، األسرةالشخصية مث احلياة 

 .)4( »واهلوايات السائدة السياسية،

 .رد وكل ما يتعلق حبياته وانتمائهدراسة مجيع اجلوانب احمليطة بالففالبعد االجتماعي هو 

                                                             

 -1439د الّتجربة عند مجال بن مريومة، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت، أدب جزائري، جامعة جيجل، محيدة بوهنية: الّلغة الشعرية وأبعا ) 1(

 .63، صم2018،2019/ه1440

 .335صاملرجع السابق، رينيه ولك، أوسنت وآرن: نظرية األدب، ) 1( 

 . 118، القاهرة، مصر، دت، ص7شوقي ضيف: البحث األديب طبيعته، مناهجه، أصوله، ومصادره، دار املعارف، ط ) 2( 

 . 573صاملرجع السابق، حممد غنيمي هالل: النقد األديب احلديث،  ) 3( 
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ويف نوع العمل الذي يقوم به يف  ،طبقة اجتماعية إىلويتمثل يف انتماء الشخصية « :"شريفة أبو" ليقو 

 .)1( »وكذلك دينه وجنسيته وهواياته ،ثر يف حياتهأيكون هلا  أنوثقافته ونشاطه وكل ظروفه اليت ميكن ا9تمع 

ويقوم بدراستها  ،داخل جمتمعهفالبعد االجتماعي يلمس مجيع نواحي احلياة اليت يعيشها الشخص 

 لإلنسانالذي ينظر  يعول طه حسني يف املنهج العلمي على املنهج االجتماعي،« :"اجلندي أنور"يقول  وحتليلها،

اليت حتفزه  ،لألدبومن هنا يعول على دراسة البيئة والعصر وال يدرس البواعث النفسية  ،نه حيوان اجتماعيأعلى 

 .)2(»خرآنوع من السلوك دون نوع  إىل

 ،األدبمن خالل  عاجلته لقضايا جمتمعهممبجتمعه هذا ما يفسر  ويتأثر يؤثر اإلنسان نأمن املعروف 

هو تعبري عن اsتمع وما جيري فيه من نظم وعقائد ومبادئ  إمنايف حقيقته  األدب إن« :"شوقي ضيف"يقول 

 .)3( »ينشا فيه ويصري عنه وإمناال يسقط على جمتمعه من السماء  واألديب ،وأفكار وأوضاع

 :البعد التاريخي -4

وجه  ألنه، اخل ...اإلعدادنظام  أوترتب احليوان  أولتاريخ ليس مثل اللغة ا« ن:أب"عروي العبد اهللا "يرى 

دراسة تنطلق  أوعلم  فأي ،)4( »بعد زماين أداةمعرفية ولكل  أدواتتستعمل مجيعها  من وجوه كل املوضوعات.

لتاريخ ظاهرة عامة (موضوعها تارخيي) ومن ناحية ثانية ال يوجد تاريخ ا« :أيضايقول  ،نيةتارخيية زممن منطلقات 

 .)5(»توجد تواريخ خاصة فقط وإمناعام 

يقول عبد اهللا  جمال جانبه اخلاص به واملتعلق بالزمن، أونه لكل ختصص أ إال عمومية التاريخ،فبالرغم من 

 (...) بينه وبني تلك املادة التأمليةيضمن حدود املسافة ، ملادة املنجزة اليت مر عليها زمنفالتاريخ هو ا« :إبراهيم

 .)6( »خاضعا لقوانينه الصارمة جله،أامه الذي وجد من ظعندما يكون يف حقله ون إالوال يكون التاريخ تارخيا 

                                                             

 .133م، ص2008م، 1428، 4ناشرون وموزعون، عمان، األردن، طد القادر أبو شريفة: مدخل إىل حتليل النص األديب، دار الفكر عب )1( 
 )2(

 .84م،ص1985، 2، طلبنانالكتاب الّلبناين، بريوت، أنور اجلندي: خصائص األدب العريب يف مواجهة نظريات الّنقد األديب احلديث، دار   
)3(

 96، صالبحث األديب طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره، املرجع  السابقشوقي ضيف:  
)4(

  28م، ص4،2005، طالدار البيضاء، املغرب املركز الثقايف العريب، ،واألصولعبد اهللا العروي: مفهوم التاريخ، األلفاظ  واملذاهب، املفاهيم   
)5(

 28ص املرجع نفسه،  
، 1، طلبنان بريوت، ،املؤسسة العربية للدراسات والنشرالسرد واإلمرباطورية والتجربة، االستعمارية، التخيل التارخيي،  عبد اهللا إبراهيم: )6(

 .11،صم2011
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 ،على ما ورد من املؤرخني بالتتابعوالوقائع بصفة دقيقة استنادا  األحداثفالتاريخ هنا علم دقيق ينقل 

وانني املتحكمة يف تتابع الكشف عن الق إىلالتاريخ هو خطاب نفعي يسعى « :أيضا "إبراهيمعبد اهللا "يقول 

 دون ليكون مرجع موثق للدارسني.عاكسة ملا حيدث يف الواقع الذي يُ  مرآةهو  إذنفالتاريخ ، )1( »الوقائع

 البعد الصوفي: -5

ف كما يفهم جيدا يتمثل فقط يف تطبيق الواجبات الدينية باجلوارح التصوّ « :"يب شنبأحممد بن "يرى 

 .)2(»قوال وعمال اإلخالصالشريعة على وجه  أحكامنه تطبيق أ (...) والقلب

عن  اإلنسانيةعلى النفس فكان من نتاجها التزام كبح النفس  أثرت ،فالبعد الصويف هو نتاج جتربة دينية

 .)3( وجانب ديين ،جانب فلسفي فالتصوف كما يعرفه ،املعاصي وامللذات

لنا  أنتجوامتزاجها  ،اإلنساينوكذا الفكر  واجلانب النفسي، ،ومن هنا فالتصوف يالمس اجلانب الروحي

 هاته التجربة.

فبذلك احلب يتميز التصوف  "حب مطلق" بأنه يعرف أنف ممكن فالتصوّ « : "لماري شيمآنا " ليقو 

ليخترب و املصائب اليت يبتلي اهللا uا  اآلالمجيعل املريد يتحمل كل  اإللهوحب ، األخرىاحلقيقي عن طقوس الزهد 

وجيعله يغيب  (...)اإلهليةحبه ويطهره، بل وجيعله يتلذذ uا وذلك احلب ميكن القلب احملب من اتصال باحلضرة 

واختلف يف مفهومه  ،نه اختلف يف طريقة فهمهأ إال ،فالتصوف رغم وحدة مصطلحه وثبوته، )4( »عن حاضره

يف  أ�ان كانت من الكلمات الشائعة، إال إصوف و تكلمة « :"أبو الوفا الغنيمي التفتازي"حيث يقول  ،وأسسه

ف حظ التصوّ  أننفس الوقت، من الكلمات الغامضة اليت تتعدد مفهوما�ا وتتباين أحيانا. والسبب يف ذلك 

 ،مشرتك بني ديانات وفلسفات وحضارات متباينة يف عصور خمتلفة، ومن الطبيعي أن يعرب كل صويف عن جتربته

                                                             

 .09:صسابقمرجع  ،عبد اهللا إبراهيم: التخيل التارخيي، السرد واإلمرباطورية والتجربة)1(
 191ص م،2009: املرجعية الثقافية والبعد الفكري، (تأليف مجاعي)، الوكالة الفكرية اإلنتاج السينمائي والثقايف، اجلزائر، حممد بن أيب شنب)2(
 21: األثر الصويف يف الشعر العريب املعاصر، دار األمني، القاهرة مصر، دط، دت، صينظر:إبراهيم منصور )3( 
 م،1،2006، ط، بغداد، رضا حامد قطب، منشورات مجيلاإلسالم وتاريخ التصوف، تر:حممد إمساعيل السيدآنا ماري شيمل: األبعاد الصوفية يف )4(

 .08ص م،1،2006ط
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عه من عقائد وأفكار، وخيضع تعبريه عنها أيضا ملا يسود حضارة عصره من اضمحالل ما يسود جمتم طارإيف 

 .)1( »وازدهار

حيث أصبح اجتاه فكريا حسب  ،للدين والزهد والتأمليقصد به دالالت موحية  إذنالبعد الصويف 

ولكن  ،جوهرها جربة الصوفية الواحدة يفن التّ أ« :حيث يقول ،التجربة الدينية والفكرية واحلضارية للفرد

 .)2( »إليهاباحلضارة اليت ينتمي  املتأثر ،اUاذتفسري التجربة  إىل أساساخر راجع آويف و االختالف بني الصّ 

 :البعد الفلسفي -6

التفكري الفلسفي ليس له حد  أنث حي« يقول: وتطوره، اإلنساينبضرورة مراقبة الفكر " إقبالحممد "يرى 

 .)3(»مت املعرفة فتحت مسالك لفكر جديدفكلما تقد حراك دائمة وجتديد مستمر،فهو يف حالة  للوقوف عنده،

متيل للبحث عن  اإلنسانيةالنفس  أنمقيد باعتبار  أووهو غري حمدد  ،فالتفكري الفلسفي سريورة دائمة 

 وذلك بسبب دميومة الفكر واتساع اخليال. ،الذاتالوجود وعن 

 ويدرك واقعيتها، يدركها، أنله  ،اإلنسانهناك حقائق وواقعيات وراء نفس  أن« :"فالح العبيدي"يقول 

والشاهد على واقعيتها هو الفعل واالنفعال املتبادل بينها وبني  ن مل يكن يعلمها بالعلم الوجداين احلضوري،إحىت و 

  ه هو ذلك الشيءنأيؤمن يف قرارة نفسه  ألنه إالوال يقصده  ،األشياءشيئا من  اإلنسانفال يطلب  النفس،

 .)4( »الواقع

حممد "سلوب فلسفي يقول بأ ،سواء شعرا أو نثرا ،الفلسفي فهو الذي يهتم باجلانب األديب األدبأما 

حا إن األدب الفلسفي أدب أوال مث هو فلسفي، فهو إذن يلتزم، يتمثل يف األدب، رواية ومسر : «"شفيق شيا

هلا تأثريات أخرى يف شىت ا�االت واجلوانب  األدبفالفلسفة كما هلا تأثري يف ، )5(»وشعرا، أدبا حيمل بعدا فلسفيا

                                                             

)1(
 03، دت، ص3، ط، القاهرة، مصر،دار الثقافة للنشر والتوزيعاإلسالميالوفا الغنيمي التفتازي: مدخل إىل التصوف  أبو  

 )2(
 .03صاملرجع نفسه: 

 )3(
 .34اللبناين، بريوت، لبنان، دت، ص حممد إقبال: جتديد الفكر الديين يف اإلسالم، تر:حممد يوسف عديس، دار الكتب  

)4(
 .14م، ص2013ـ/ه1،1435ط فالح العابدي: الدين والفلسفة وجدلية العالقة بينهما، سلسلة إصدارات أكادميية احلكمة العقلية،  

 .13صدت،  ي، املؤسسة اجلامعية للدراسة والنشر والتوزيع،حممد شفيق شيا: يف األدب الفلسف)5(
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إن جتريد : «أيضاولكن رغم هذا التأثري والتأثر فإ3ا حتافظ على جوهرها يقول يف ذلك الصدد  األخرىاحلياتية 

 .)1( »ملذهبه يف املنهج وااملشروع الفلسفي من ذلك التعايل والغموض ال ينزع عنه متيزه وخصوصية ل

فنجد حضورها يف مجيع  ،مببادئ الفلسفة اإلنساينفالبعد الفلسفي انطالقا من هذا هو تأثري الفكر 

 .األدبجماالت وجوانب احلياة خاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .27ص ،السابق عاملرجحممد شفيق شيا: يف األدب الفلسفي، )1(
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 المبحث الثاني: مفهوم الدين

 تعريف الدينالمطلب األول: 

 :لغة - أ

 . املعاجم اللغوية الرتاثيةهلذا رجعوا إىل ،ينُ لقد اختلف اللغويون يف وضع تعريف حمدد ملصطلح الدِّ 

ه ألنّ  عُ مَ ال جيْ  زاءُ اجلَ  :ينُ ، والدِّ األديانُ : هيف مادة دين: الدين مجع دي:يالعني للخليل بن أمحد الفراه معجمورد يف 
 .)1( إليكيت أكما تأيت ي،أيكما تدين تدان   :ويف املثل .أي أطاعوه ،، ودانوا بفالنٍ اعةُ الطّ  :ينُ والدِّ ،مصدر 

واحد، إليه يرجع  أصلالدين، الّدال الياء والنون  وورد أيضا يف معجم مقاييس اللغة عند ابن فارس:
. وطاع وانقادفروعه كّلها، وهو جنس من االنقياد والّذل، فالدين: الطاعة، يقال دان له يدين ديًنا، إذا أصحب 

 .)2( وقوُم دين، أي مطيعون منقادون

 ة،وامللّ  .يعبد به اهللا ما ميعجل يانة هو اسمٌ الدِّ  ان بقوله:مصطلح الدين يف مادة ديف املعجم الوسيط  وجاء
(ج) . لطاعةاو والدِّين والعبادة .ن ُ يْ والدَّ . باألركانباللسان وعمل اجلوارح  واإلقرارباجلنان  واالعتقاد .واإلسالم

  .)3(ب املوتبه سبَ  ىرأَ  ، ،بفالٍن ِديَنةً  فالنٌ  رأى .ويقال :دينٌ 

ِإنَّ ﴿ قوله تعاىل يف سورة الداريات: لفظة دين جاءت يف القران الكرمي يف عدة مواضع منها: أنكما 

يَن َلَواِقعٌ     .6اآلية  ﴾الدِّ

 :في القرآن الكريم - ب

 ن الكرمي مبعاين منها:آدت كلمة الدين ومشتقاqا يف القر ور 

                                                             

 
 264،صم، مادة دين2004، 1وت، لبنان، ط، بري احلميد هنداوي، دار لبنان ناشروندي: كتاب العني، تح عبد ياخلليل بن أمحد الفراهينظر: )1(
 

 ـ/ه1399، دار الفكر للطباعة والنشر، 2أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس الّلغة: تح عبد السالم حممد هارون، جينظر:)2(
 . 319صم، 1989

 307وآخرون، املعجم الوسيط، املصدر السابق، مادة دان، ص إبراهيم مصطفىينظر: )3( 



مفاهيم حول البعد الديني                                                 الفصل األول:   

 

 

13 

ْسَالُم َوَما اْختَـَلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد ﴿ ل عمران:آقوله تعاىل يف سورة  يَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِ ِإنَّ الدِّ

نَـُهْم َوَمْن َيْكُفْر ِبَآيَاِت اللَِّه َفِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْساِب   .19 اآلية ﴾َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ

هو العدل  اإلسالمفقد آذن أن  اإلسالمإن الدين عند اهللا «البحر احمليط:  ومعىن كلمة الدين يف تفسري

»عداه فليس عنده يف شيء والتوحيد وهو الدين عند اهللا وما
 )1(. 

 .6 اآلية ﴾ َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِدينِ  ﴿ووردت يف سورة الكافرون يف قوله تعاىل:

أي جزاء دينكم ويل جزاء ديين، ومسي دينهم « القرآن: ألحكاميف تفسري اجلامع  ،ومعىن كلمة الّدين هنا

 .)2(»ديًنا ألeم اعتقدوه

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّيت َفطََر النَّاَس َعَليـَْها َال  ﴿:كما وردت يف سورة الروم يف قوله تعاىل َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

يُن   . 30 اآلية ﴾ اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّ

ال تبدلوا خلق اهللا فتغريوا الناس عن فطرpم اليت فطرهم «هنا كما ورد يف تفسري ابن كثري: ومعىن كلمة الّدين

 .)3( »اهللا عليها

 .4 ، اآليةالفاحتةسورة  ﴾َماِلِك يـَْوِم الدِّينِ  ﴿وجتلت لفظة الدين يف قوله تعاىل:

  هللا إالال ملك ظاهر فيه  ألنهأي اجلزاء وهو يوم القيامة وخص بالذكر « ومعناها يف تفسري اجلالليني:

 .)4( »تعاىل

                                                             

، ة،بريوت، دار الكتب العلمي2وآخرون، معادل حممد عبد املوجود ، تح:  تفسري البحر احمليطسي: بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلحممد  )1( 

 .424، صم2010،  3، طلبنان
، م2004، ه1425 ،1ط ، بريوت، لبنان،، دار ابن حزم1ألحكام القرآن، ممع أيب عبد اهللا حممد بن امحد األنصاري القرطيب: اجلا)2( 

 .34،.33ص
، 7،ط، بريوت، لبنان، دار القرآن الكرمي2مصابوين، ابن كثري، تح: حممد علي الن كثري: خمتصر تفسري الفداء إمساعيل ب أيبعماد الدين  )3( 

 .54، صم1981،ه1402
ار الكتب خره أسباب النزول السيوطي، دآ وبّني جالل الّدين حممد بن أمحد احمللي، جالل الّدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي، تفسري اجلاللي )4(

 . 1، صه2001، ه1422، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط
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َنةٌ ﴿ يف قوله تعاىل: األنفالن يف سورة آللدين يف القر  أخرىكما وردت داللة  َوَقاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ

يُن    .39اآلية  ﴾ُكلُُّه ِللَِّه َفِإِن انـْتَـَهْوا َفِإنَّ اللََّه ِمبَا يـَْعَمُلوَن َبِصريٌ َوَيُكوَن الدِّ

 .)1( »هي توكيد للدين واملقصود به وحدة اهللا«ء معناها يف تفسري البحر احمليط:وجا

ِإبـَْراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب يَا َبِينَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى  َوَوصَّى Vَِا﴿ة الدين يف سورة البقرة يف قوله تعاىل:ظوردت لف
يَن َفَال َمتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ   .132 يةاآل﴾َلُكُم الدِّ

والثبات  ،اإلسالمfى عن ترك  ،اإلسالمدين « مبعىن: لينييف تفسري اجلال ،وذكر معىن كلمة الدين هنا
 .)2(»عليه

يُن لِلَِّه َفِإِن انـْتَـَهْوا َفَال ُعْدَواَن ﴿ جند يف سورة البقرة قوله تعاىل: كما َنٌة َوَيُكوَن الدِّ َوَقاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ
 .193ة ياآل ﴾ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمَني 

 .)3( »العبادة«ة الدين هنا مبعىن ظوتفسري لف

َنا ﴿ يف سورة النساء جند قوله تعاىل: أما ْعَنا َوَعَصيـْ ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ُحيَرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َويـَُقوُلوَن مسَِ
ْعَنا َوَأطَ  يِن َوَلْو أَنـَُّهْم َقاُلوا مسَِ اَن َخيـًْرا َهلُْم ْعَنا َواْمسَْع َواْنظُْرنَا َلكَ َواْمسَْع َغيـَْر ُمْسَمٍع َوَراِعَنا َليpا ِبأَْلِسَنِتِهْم َوَطْعًنا ِيف الدِّ

 .46 يةاآل ﴾َوأَقْـَوَم َوَلِكْن َلَعنَـُهُم اللَُّه ِبُكْفرِِهْم َفَال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ َقِليًال 

 .)4(»اإلسالم«ويقصد بالدين هنا 

يُن َواِصًبا  ﴿:جند لفظة الدين يف سورة النحل يف قوله تعاىل أنناكما  َوَلُه َما ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَلُه الدِّ
 . 52ة ياآل ﴾أَفَـَغيـَْر اللَِّه تـَتـَُّقونَ 

 

                                                             

، 3دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط ،4، م ، تح:عادل أمحد موحود وآخرونألندلسي: تفسري البحر احمليط  حيان احممد بن يوسف أيب )1(
 .489ص م،2010

 )2(
 .20صاملصدر السابق، ني، يلتفسري اجلال أيب بكر السيوطي، جالل الدين حممد بن أمحد احمللي، جالل الدين عبد الرمحان بن 

)3(
 .30، صنفسه املرجع  

 .86ص ،نفسه املرجع)4( 
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 .)1( »احلق اإللهواالنقياد واجبا ثابتا فهو  أي له الطاعة« ويقصد بالدين هنا:

ا ُكْم َما أَنـَْزَل اللَُّه Hِ َما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ َأْمسَاًء َمسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم َوَآبَاُؤ  ﴿:ويف سورة يوسف جند قوله تعاىل
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ أَ   . 40االية﴾يـَْعَلُمونَ  ْكثـََر النَّاِس َال ِمْن ُسْلطَاٍن ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه أََمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ

  العبادة هللا وهو الدين القومي الذي ال اعوجاج  إخالصمن  إليه"ذلك الذي ادعوكم  ومعىن الدين القيم:
 .)2( فيه"

يِن   ﴿كما وردت يف سورة التوبة يف قوله تعاىل: ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
 . 33 اآلية﴾ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ 

 .)3( »واآلخرةالصاحلة النافعة يف الدنيا  األعمال«وداللة كلمة الدين هنا

َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فَـَلْوَال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـُْهْم َما  ﴿ :يف سورة التوبة يف قوله تعاىل أيضاووردت 
يِن َولِيـُْنِذُروا قَـْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ   .122ية اآل ﴾طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّ

 .)4( »ليستمتعوا ملا انزل اهللا فقهوا يف الدين مبعينلي« والدين هنا مبعىن

ُهَو الَِّذي يَُسيـِّرُُكْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َحىتَّ ِإَذا ُكْنُتْم ِيف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن Hِِْم ﴿: جند قوله تعاىل ،ويف سورة يونس
َني َجاَءتـَْها رِيٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوظَنُّوا أَنـَُّهْم ُأِحيَط Hِِْم َدَعُوا اللََّه ُخمِْلصِ  ِبرِيٍح طَيَِّبٍة َوَفرُِحوا Hَِا

يَن َلِئْن َأْجنَْيتَـَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ   .22 اآلية ﴾َلُه الدِّ

 .)5( »وثنا يفردونه بالدعاء واالبتهال معهم صنما وال يدعون ال أي« مبعىن

 .82 الشعراء ﴾ َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِيل َخِطيَئِيت يـَْوَم الدِّينِ ﴿ :وجند يف قوله تعاىل

 

                                                             

 .130م، ص1981ه، 1402، 4، بريوت، لبنان، ط، دار القرآن الكرمي2اسري، محممد علي الصابوين: صفوة التف)1( 
 .52ص، املرجع نفسه )2(
)3(

 .137، صن كثري: املصدر السابقابخمتصر تفسري  :الفداء إمساعيل بن كثري أيبعماد الدين   
 )4(

 ،187نفسه:  املرجع  
 .189ص نفسه: املرجع )5(
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    .)1( »اجلزاء أي «:ووردت مبعىن

  :اصطالحا -ج

يف  األديانكان ذلك نتاجا الختالف وتنوع  ،الدينيف حتديد مفهوم ثابت عن  األدباء لقد اختلف

ومن  ،من فكر واعتقاد صاحبهفكل تعريف وضع هلذا املصطلح كان انطالقا  ،الفكرية واآلراءوتنوع العقائد  ،العامل

إن هذا الّدين منهج للحياة البشرية، يتم : «"سيد قطب"جند قول  ،مجلة التعاريف اليت تلخص مفهوم الدين

، فالّدين هنا يعترب وسيلة يف حياة البشر )2(»البشر، جيمد البشر أنفسهم يف حدود طاقتهم البشريةحتقيقه يف حياة 

فهي تقوده إىل  ،إىل معرفة حقيقتها كل إنسان حسب فطرته سواء كانت مريضة أو صحيحة يسموا وغاية

 .ها يف حياتهعقيدته اليت يطبق اكتساب

وات غيبية علوية هلا شعور أدهو االعتقاد بوجود الّذات و  ينالدّ «يف قوله:  "ورازحممد " هذا ما أكده

يث جديرة بالطاعة ومن ح إالهيةبذات  اإلميان(...) هو  اإلنسانوهلا تصرف وتدبري للشؤون اليت تعين  اختيار

ومجلة  اإلهليةالنظرية اليت حتدد صفات تلك القوة  *النواميس(...) فنقول هو مجلة احلالة النفيسة مبعىن التديّن

ين، حيث يأخذ نظرته من جماالت رؤيته اخلاصة به للد فلإلنسان، )3(»القواعد العملية اليت ترسم طريق عباد|ا

الّدين هو جمموعة من املعتقدات «حيث قال: " حفراس السوا "عدة يتبلور من خالهلا معتقده، هذا ما عّرب عنه 

كما أن   .)4( »فيه اإلنسانجتاه املقدسات ومتده برؤية مشولة للكون وموضع  اإلنسانواملمارسات اليت تنظم سلوك 

فيبلورو�ا  وا|مذلالّدين عند البعض هو اجتهاد من ذوي العقول، حيث يضعون األفكار اليت يرو�ا خرية 

 اختيارهمبوي العقول ذالّدين وضع إالهي سائق ل«يف قوله:  "حممد عثمان اخلشث"أكده ويتقيدون �ا وهذا ما 

 .)5(»ري بالذاتخلاحملمود إىل ا

                                                             

 .370صتفسري اجلالليني ، املصدر السابق، :  بكر السيوطيأيبلي،جالل الدين عبد الرمحان بن جالل الدين حممد بن أمحد احمل )1(
 .6م، ص2001-ه1421 ،14ط القاهرة، مصر، ،قطب: هذا الّدين، دار الشروق يدس)2(

 النواميس: ناموس قانون وشريعة: شريعة اهللا وهو من أمساء جربيل. *
)3(

 .52م، ص1956 -ه1371، خ األديان، دار القلم، الكويتوراز: الّدين  حبوث ممهدة لدراسة تاريعبد اهللا  حممد   
 .71م، ص2002، 4، طسوريا دمشق، ،ماهية ومنشأ الدافع الّديين، منشورات عالء الّدين اإلنسان:دين  فراس السواح: )4(
 . 14، صم2001فلسفة الّدين، دار القباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  إىلحممد عثمان اخلشت: مدخل )5(
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احلقيقة وال الشخصية  استبعادالّدين باملعىن الداخلي موضوعه اهللا دون «أما الالند بدوره يرى بأن: 

اهللا يدور حوله ويقتصر عليه، وهو احلق واحلقيقة دائما وأبدا  إالما هو  رأيهفموضوع الّدين حسب  ،)1( »هليةاإل

منظومة فردية من املشاعر  إىلالديين يرد الدين إىل مؤسسة اجتماعية أو  اإلنسان«أيضا أن:  ويقول له.

الّدين ليس «فريى بأن:  "الغزايل حامد أبو"أما  ،)2( »واالعتقادات والعبادات (...) أي يكون اهللا موضوعها

لتعاليم النظرية ا`ردة، بل هو تفسري جمموعة من أقوال الغابرين وال طائفة من القضايا املربهنة وال جمموعة من ا

. فنظرة العلماء حنو الذين كانت خمتلفة كثريا كل )3( »(الكتاب والسنة) األولروحي، لنصوص ذلك الينبوع 

، يدعو هليإهو وضع «يف قوله:  اجلرجاينالذي طرحه  اإلسالميمن خالل التعريف  نؤكدهحسب دينه، هذا ما 

 .)4(»ند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالعقول، قبول ما هو ع أصحاب

دة وتسندها إىل أxا وحي مساوي، فجميعها تقتنع مببدأ املعبود الواحد حجتمع كلمة الّدين حتت فكرة وا

الطرق والوسائل واختالف مللهم وحنلهم واعتقاداzم، وأن العامل املهيمن على انتشار الفكر الديين  اختالفرغم 

 وانتقاهلا بني العصور. فلفظ الّدين يف الفلسفة احلديثة عدة معاين:  األفكارهو انطلق من اختالط 

احلاصلة للنفس من جراء حبها هللا وعبادzا إياه،  واألعمالواالعتقادات  اتدراكاإللّدين مجلة من ا«

 .)5(»ألوامرهوطاعتها 

باجلمال  اإلميان أوبالتقدم  اإلميان أوبالعلم  كاإلميانبالقيم املطلقة والعمل �ا   اإلميان«والّدين أيضا هو: 

 ألحدمها ألفضلا شّرعه، مب ويعملففضل املؤمن �ذه القيم كفضل املتعّبد الذي حيب خالقه  ،باإلنسانية اإلميان أو

 .)6(»للذات وإنكار، وإخالصمبا يتصف به من جمرد، وحب،  إال األخر ىعل

 

 

                                                             

 )1(
 .1205، صم2001، 2طرات عويدات، بريوت/باريس، منشو  ،1م خليل،تح: خليل أمحد  أندري الالند: موسوعة الالند الفلسفية،  

)2(
 .1205ص املرجع السابق، : أندري الالند: موسوعة الالند الفلسفية  

 )3(
 .404م، ص1986عبد احلميد خطاب الغزايل: بني الّدين والفلسفة، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،   

 .111، صم1985ط، دعلي بن حممد الشريف اجلرجاين: كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بريوت، )4(
 .572ص ت،د بريوت، لبنان، ،  دار الكتاب اللبناين،1جمجيل صلبيا: املعجم الفلسفي،)5(
 .572: صاملرجع نفسه)6(
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 األخرىلعلوم باعالقة الدين المطلب الثاني: 

 واهتمامه مبختلف جماالت احلياة جبميع جماالت احلياة، إلملامهوذلك  ارتبط مصطلح الدين بعلوم خمتلفة،

 ومن العلوم اليت ارتبط @ا جند:

 عالقة الدين بعلم االجتماع: -1

ومن بني  علم االجتماع وكل القضايا اليت ختصه، اين اهتموا ودرسو ذمن الفالسفة ال "دوركامي"عترب يُ 

ا ذيف ه أفكارهقد بنا  "حممد عبد اهللا زوراز"عليه ،وجند  وتأثريه اليت درسها جند عالقة الدين باRتمع،املواضيع 

مارسات اليت والرموز وامل نسق مرتابط من العقائد، أوهو منظومة « يقول: "دوركامي"اجلانب انطالقا من نظرية 

 أخالقيةهلا قيمة  يف مجاعة واحدة، أتباعهاوتقوم هذه املنظومة الدينية باجلمع بني  ،تتميز بكوhا مقدسة

ا يف ذويؤكد ه الذين يتفقون على ما جاء يف الدين، األفرادن الدين يربط جمموعة من أفهنا يرى ب .)1(»مشرتكة

ليست  لوهيةاألن أل ،لوهيةاأليركز علماء االجتماع يف فهمهم للدين على مفهوم مقدس ال على مفهوم « قوله:

على املقدس كسمة  والرتكيز لوهية.ية ال تؤمن باألذفهناك بعض الفرق من الديانة البو  ،األديانمرا مشرتك بني كل أ

ومنه فعلماء االجتماع  ،)2(»بني اRتمعات الدينية ايفتح اRال لعلماء االجتماع كي يقارنو  األديانمشرتكة بني 

 :"سامية اخلشاب"وينطلقون من هاته الصفة يف مقارنتهم ،تقول  يركزون على صفة التقديس اليت جتمع اRتمع،

حيال  اإلنسانوتنظم سلوك  ،واهر االعتيادية والعملية اليت تتصل بالعمل املقدسظالدين جمموعة من ال أنيرى «

 .)3(»هذا العامل

 بالفلسفة:عالقة الدين  -2

حول العالقة املوجودة  واآلراءولقد تعددت الدراسات  لقد ارتبط مفهوم الدين بالفلسفة مند القدمي،

حيسه املؤمن  طبيعي أمرباحلاجة للتوفيق بني الفلسفة والدين  اإلحساس« :"حممد يوسف موسى"يقول  بينهما،

 تقرير أوحبث  أمرهلذا جند  (...) األداءحد كبري واجبا الزم  إىلوحماولة هدا التوفيق تعترب  الفيلسوف، أواملفكر 

                                                             

 )1(
 .16 -15صمدخل إىل فلسفة الدين، املرجع السابق، ص حممد عثمان اخلشت:   

 .16، صنفسهاملرجع   )2(

 .22، صم1988، 1الّديين، دار املعارف، ط االجتماعسامية اخلشاب: دراسات يف )3( 
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وجند تقريبا كل املدارس الفلسفية يف العصر القدمي  الذي ال ينكر، إغريقي أصلالعالقة بني الدين والفلسفة له 

 .)1(»للمسائل الدينية أخرىحتتفظ مبكان صغري تارة وكبري تارة 

ويربطون بني  جيمعون بني الدين والفلسفة، احيث كانو  مند العصور الوسطى، كان مرتسخا  األمرا ذوه

العامة للفلسفة ومجعها  هو جتنب انتقادات األول اهلدفوكان  ،األمرينين ذالتوفيق بني ها افحاولو  العقل والوحي،

 وغايتهما.رغم اختالف طبيعة الدين والفلسفة  مع الدين،

وقد انتهى ابن رشد يف ذلك  « :"حممد يوسف موسى"فقد ذكر  يهرأعن  أما ابن رشد، رأيفكان هدا 

 البشر، إسعادان يف يتعاون وأlما ارتضعتا لبانا واحدا، أختانالفلسفة والدين  أو احلكمة والشريعة، نأ إىلكله 

يربهن هذا ا ما ذوه تا معا،أفالفلسفة والدين نش )2(»فيلسوف قرطبة رأىوحنن نتناول تلك املبادئ بالبحث،كما 

 االرتباط الوثيق بينهما.

 عالقة الدين بعلم النفس: -3

صالح "يقول  ولقد تطرق يف دراسته لعالقة النفس بالدين، ريات علم النفس،ظمؤسس ن "فرويد"يعترب 

نه وهم مشؤوم يرتتب على البشرية أو  صاب وسواسي يصيب البشر كافة،الدين عُ  ن فرويد يعتربإ« "الدين شروخ:

يعتصم به   ويصبح خارق للطبيعة، املثايل، األبن اهللا ابتكار بشري ميجد أو  عندما تبلغ سنن الرشد،التخلص منه 

 .)3(»فلتته احلياةأكل من 

البشر ونتاج  إبداعوهم من  وإ^ا ،اإلنسانصلة يف ن الدين هو ظاهرة نفسية متأهنا يرى ب "ففرويد"

مذهب للفكر والعمل تشرتك فيه مجاعة ما ويعطي للفرد  أي بأنهالدين  « :أن " اريك فروم " أيضاويرى  ،خياهلم

 .)4(»للتوجيه وموضوعا للعبادة إطار

ه صراعات أن أو نه طقوس وشعائر يقوم jا الفرد،أ ماإالدارسني  رأيفالدين وعالقته بعلم النفس حسب 

 تعاين منها النفس. وضغوطاتنفسية 

                                                             

 .45، صم2017حممد يوسف موسى: بني الّدين والفلسفة يف رأي ابن رشد وفالسفة العصر الوسيط، مؤسسة هنداوي،  )1(
 .84ص السابق،املرجع  يوسف موسى: بني الّدين والفلسفة يف رأي ابن رشد وفالسفة العصر الوسيط حممد)2(
)3(

 .16ص م،2001دار العلم، دط،  صالح الّدين شروخ: علم االجتماع الّديين العام،  
 25م،ص2003والتحليل النفسي، تر: فؤاد كامل، مكتبة غريب،  الدين اريك فروم:  )4(
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 ب:عالقة الدين باألد -4

العالقة بني الدين واألدب هي عالقة وثيقة، فهما مرتبطان، يستحيل ختلي إحدامها عن األخرى، ومن 
فائق "،يقول املعروف أن بوادر هاته العالقة كانت منذ القدم، أي أDا استخدمت يف صدر اإلسالم

مية، (...) فالقرآن الكر  باألخالقمبعىن التهذيب، والتحلي  استخدمت الكلمة يف عصر صدر اإلسالم«:"مصطفى
إليها من خلق كرمي وحكم صاحلة، ومواعظ نافعة، من كل ما يتصل مبعىن جيمع اآلداب اليت يدعو اهللا تعاىل عباده 

  .)1(»التهذيب النفسي

قرها اهللا يف تنزيله، فكان األدب مثبتا ن جاء بلسان القوم الذي انزل عليه، وذلك حلكمة أكما أن القرآ
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ﴿يف القرآن نص صريح على أن الرسول ال يرسل «:"زكي مبارك"املعتقد الديين، يقول ألركان 

َ َهلُْم فَـُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكي  إشارة، وتلك 4 إبراهيم ﴾مُ ِإالَّ بِِلَساِن قَـْوِمِه لِيُبَـنيِّ

فكيف يعقل أن حيدث النيب قومه مبا ينابوا عن أذواقهم وأفهامهم، وهو رجل يلوح wا ملن ال يكفيهم املنطق،إال 
مسؤول ال يستطيع أن يقصد إىل األغراب يف األلفاظ والتعابري أو قهر اللغة على االلتواء عما ألف العرب من 

 .)2(»طرائق البيان

إال  املعجز البليغ، وقداسة ألفاظه، وبني الكالم الذي ينتج عن البشر ورغم استحالة املقارنة بني كالم اهللا
أن هناك عالقة جتمعهما تقوم على أخذ وعطاء وترابط، حيث أن العالقة بينهما مل تنقطع عرب العصور وظلت 

أو كان لك فإن كان لك يف الصنعة حظ، «اهللا. يقول"البقالين" يف كتابه: العربية تأخذ قو�ا وصالبتها من كتاب 
أنه يشتبه عليك  يف هذا املعىن حس، أو كنت تضرب يف األدب بسهم، أو يف العربية بقسط(...) فما أحسب

نسخناه لك من كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف خطبه ورسائله، وما عساك  ما القرآن، وبني الفرق بني براعة
 .)3(»تسمع من كالم، يتساقط إليك من ألفاظه

األدب نزل بلسان العرب ولفظه مل ختتلف عن ألفاظ اجلاهلني إال أن القرآن أضاف الكثري  فبالرغم أن
 بل األكثر من ذلك. ،من املعاين اجلديدة لألدب فكان مبثابة غداء يستقي منه األدب شعرا كان أو نثرا

                                                             

 . 24م، ص1989مصطفى: عبد الّرضا علي: يف الّنقد األديب احلديث منطلقات وتطبيقات، دار الكتب للطباعة والّنشر، املوصل، العراق،  فائق)1(
 .30، ص2012مالقرن الرابع عشر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  زكي مبارك: النثر الفين )2(
 )3(

 .136 -135ه،ص ص 403املعارف، القاهرة، مصر، السيد أمحد صقر، دار :القرآن، تح  إعجازأبو بكر حممد بن الطيب البقالين:   
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األلفاظ والكلمات اليت عرفها العرب، الكثري صعد إىل السماء مث عاد إىل األرض وحيًا مشحونا  فإن 

  فأصبح مصطلحات ذات دالالت وأبعاد.

لبحث عن بالغة القرآن، فلم حياول أحد أن جياوز اقد برزت يف  الظاهرةهذه  «:"سيد قطب"يقول 

نظمه  واستيفاءما قيل يف تناسق تراكيب القرآن وألفاظه،  النص الواحد إىل اخلصائص الفنية العامة، اللهم إالّ 

لشروط الفصاحة والبالغة املعروفة، وهذه ميزات (...) ال تذكر يف جمال اإلعجاز، أل_ا ميسرة لكل شاعر وكاتب 

بالظاهرة هي ظاهرة التصوير الفين، فهنا العالقة بني دراسة النص القرآين  ،وهنا يقصد  )1(»شب عن طوق

 وتناسقها. تصر على دراسة األلفاظ والرتاكيبوالنصوص األخرى تق

مما يلحظ على العالقة بني الدين واألدب، أن األدب يقوم بتثبيت أركان «أنه: "مجال مقابلة"كما يرى 

خل اإلنسان مرحلة جديدة من حياته من أهم مالحمها وضوح املعتقد املعتقد الديين، من بعض جوانبه، فيد

 .)2(»إىل النص الديين يف صلب ذلك املعتقد والركون

أسس صورة رفيعة من صور فاألدب هنا وضح لإلنسان خبايا املعتقد الديين وبّني جوهره، كما أن الدين  

مث أن تأثري «: "الكواز حممد كرمي"الفن اللغوي والذي جتسد يف القرآن الكرمي، فأثر بدوره على اللغة العربية، يقول 

ذا الثبات، وذلك من حيث اقرتان تاريخ العربية القرآن يف العربية واقع أيضا يف مسألة ثبا�ا، ويف تصور علما�ا هل

 .)3(»علهم القرآن قطبا تدور عليه دراستهمبتاريخ القرآن، وج

بل ارتبطت بغريها من ثقافة وسياسة وغريها،لكننا اكتفينا مبا  اته العلوم فقط،�ومل تقتصر عالقة الدين   

 ذكر سلفا.

 

 

 

 

 

                                                             

 .34، صم2004ه، 1425، 17سيد قطب: التصوير الفين للقرآن،دار الشروق، بريوت، لبنان، ط )1(

 
 .195ص م،2010ه، 1431، 25العدد، بحوثنا للدراسات والمجال مقابلة: بني الدين واألدب، ثقافت)2(
 .145م ،ص1426، 1ز: األسلوب يف اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي، دار الكتب الوطنية، طاحممد كرمي الكوّ )3( 
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 مفهوم البعد الّديني :المبحث الثالث

البعد الديين هو جمموعة من املفاهيم واملصطلحات املتعلقة باجلانب الّديين النقدي واملستعملة يف 

 حية، وهي ال تشمل اجلانب الّديينكالقصة والرواية والشعر وغريهم، سواء كانت ضمنية أو صر   األدبيةالّنصوص 

الديانات  إىلند بدورها ، وهي تستواألسطوريواالجتماعي  األخالقيالعقدي فقط بل تشمل اجلانب 

 .)1(الديانات السماوية إىل أوالقدمي(البدائية) 

من فيض مجاليات القرآن الكرمي، فظهرت  همعين اإلسالمي األدبلقد استقى : «"شافية العلجي"تقول 

القرآين والبيان النبوي  اإلعجازاملسلم واملستمدة من  األديب أسلوبجلية الوضوح يف  اإلبداعيةالعناصر 

يف هذا " بن قينة"سنة يقول وأخذوا من القرآن وال اإلسالمياملسلمون بالّدين  األدباءفلقد تأثر  )2(»الشريف

شكالن  أمههمالدى اجلزائريني  األديبالقرآين يف النثر  األثروجوه من  أوأشكال  أماميف هذا اnال جتدنا «الشأن: 

يتمثل أّوهلما يف ظاهرة االقتباس اخلاصة بآيات خمتلفة من القرآن الكرمي ويتمثل الثاين يف أثر القرآن يف سياق تعبري 

 توظيفهمافأثر القرآن الكرمي والسنة النبوية كان ظاهرا يف النصوص رغم اختالف أشكال  )3(»ذي ظالل قرآنية

ضحة يف النثر اجلزائري عموما بكل أشكاله وألوانه فإ|ا أكثر وضوحا القرآين وا األثركانت ظاهرة «أيضا: يقول 

يف  عند الكتاب من دون غريهم بسبب ثقافتهم الدينية العميقة وحميطهم االجتماعي والفكري اخلاص والعام (...)

 .)4(»تضمينا أو استلهاما أو اقتباساأعمال بعض الكتاب اجلزائريني نلمس يف كتابا�م هذا التأثري بالقرآن 

 ،من أدباء وغريهم ال حيتاجون إىل تقومي ملكا�م اللغوية والكتابية ،فنجد أن املطلع على القرآن الكرمي

وقد ال يلزم كل هذا جبنب حفظك للقرآن الكرمي ذلك الكتاب الذي ختتفي « :"ديسباعبد احلميد بن "يقول 

يقرأ القرآن وحيفظه عن ظهر قلب كيف حيتاج يف تقومي ملكته وحتسني أمامه بالغة كل بليغ، وأين ال عجب ممن 

 .)5(»أسلوبه الكتايب أو اخلطايب إىل كالم الناس ومقامات بلغائهم ودواوين شعرائهم

                                                             

إشراف: فريدة  ينظر: براشد نادية: البعد الّديين يف قصص األطفال املكتوبة باللغة الفرنسية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع الّديين،)1(

، م2015، م2014واالجتماعية، قسم علم االجتماع ختصص علم االجتماع الّديين،  اإلنسانية، كلية العلوم 2قاسي، جامعة اجلزائر عزو آيت

 . 13ص
سليمان بوراس، جامعة  إشراف: ماسرتنيل شهادة والتحدي حملمد عطوي، مذكرة  الشروداء وداللته يف ديوان يوميات شافية العلجي: أبعاد االنتم )2(

 .20، صم2014، م2013ملسيلة كلية اآلداب، 
 .66، صم 1999سوريا ،  دمشق ، عمر بن قينة: اخلطاب القومي يف الثقافة اجلزائرية، منشورات احتاد كتاب العرب، )3(
 .66املرجع نفسه، ص )4(
 .677ص، م، 2001ه ، 1421، 1ط ،طبعة خاصة، وزارة اnاهدين ،11معبد احلميد ابن باديس: الشهاب،  )5(
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تقومي ملكته اللغوية والفكرية، هذا ما فّسر جودة وبالغة الشعر  إىلال حيتاج  اهللا، افظ آلياتفاحل

 أهممن  معانيه، بأوسع كان الّدين،: «"أبو قاسم سعد اهللا"حيث يقول  ،بع الّديينالذي يطغى الطا اإلسالمي

 مولده، وإحياءزيارة قربه  إىلوالشوق  سيما مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم،وال اليت طرقها الشعراء، األغراض

 .)1(»والصاحلني حنو ذلك األولياءومدح ورثاء  اهللا وقت الشدة، إىلوالتوجه  الشعر الصويف، أيضاويشمل ذلك 

مدى  إىلبل اتسع  ،معانيه ستيحاءوا ،ن والسنةآكتفي باالقتباس والتضمني من القر فالشعر الديين هنا مل ي

 واالستلهام من سريهم. ،األنبياءقصص  وتوظيفاملوضوعات الدينية 

 أيضاكالقصة والرواية   ،األخرى النثرية األعمالبل تناولته  ، يقتصر البعد الديين على الشعر فقطمل

وترسيخه يف  ،اإلسالميتعاليم الدين  همنبغية تلقي ،األطفاليفه يف قصص ظومن مثال ذالك تو  وغريمها،

تشمل  ضمنية، أوسواء كانت صرحية  ،البعد الديين هو تلك املفاهيم واملصطلحات املستعملة يف القصة«:أذهاsم

على  أو) البدائية( للديانات القدمية إماواليت تستند  ،واألسطوريواالجتماعي  واألخالقياجلانب العقائدي 

خاصة ، الديين األثرقد متيزت باحتوائها على  .فالكتابات النثرية للكتاب اجلزائريني خاصة،)2(»الديانات السماوية

والتعبري عنه ذو صلة التفكري الديين «: يقول عمر بن قينة ،اإلسالميوتعاليم الدين  إلسالميةامع تشبثهم بالعقيدة 

بعضهم  أويف كتابات هؤالء  لقرآينا األثر أنكما  ،الكتاب اجلزائريني أهملدى  ،محيمة بالتفكري الوطين والقومي

مها وجهني لعملة  ،(...) فالعربية والديناإلسالميالفكري القومي بعمقه  األثرغري مفصولة عن  األقل على

 .)3(»واحدة

ا ا�ال جتدنا ذيف ه« حيث قال: ،يف الكتاب اجلزائريني القرآين التأثري أشكال "قينةعمر بن "ولقد حدد 

يف  أوهلمايتمثل  شكالن: أمههمالدى الكتاب اجلزائريني  األديبيف النثر  لقرآينا األثر من وهوج أو أشكال مامأ

ر القران يف سياق تعبري ذي ظالل أثويتمثل الثاين يف  ن الكرمي،آخمتلفة من القر  بآياتظاهرة االقتباس اخلاصة 

 .األعماليف شىت  اجلزائري األدبما استخدم يف  أهم.فاالقتباس والتضمني من )4(»قرآنية

                                                             

 .245ص، م1830، 1500،  1،دار الغرب اإلسالمي، ط2جأبو قاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف،  )1(
جتماعية، براشد نادية: البعد الّديين يف قصص األطفال املكتوبة باللغة الفرنسية، شهادة املاجستري، جامعة اجلزائر، كلية العلوم اإلنسانية واال  )2( 

 .13ص، م2015 -2014
 .65، صم1999، مي يف الثقافة اجلزائرية، املرجع السابقعمر بن قينة: اخلطاب القو )3(
 .66ص، ع نفسهاملرج)4( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسنطيني وديوانه جني الجنتين في مدح  الخلوفابن 

 خير الفرقتين
 

 

 

  القسنطيني الخلوف ابن بالشاعر التعريف: األول المبحث

 الفرقتين خير مدح في الجنتين جني بديوان التعريف: الثاني المبحث

 الديوان ملخص: الثالث المبحث

 الثاني الفصل
 



خلوف القسنطيني وديوانه جني الجنتين في مدح خير الفرقتينالالفصل الثاني: ابن   

 

 
25 

 خلوف القسنطينيالالتعريف بالشاعر ابن المبحث األول: 

 تعريفه: -1

هو أمحد بن عبد الّرمحان بن حممد، بن عبد الّرمحان، بن حممد بن عبد الّرمحان، بن حممد بن عبد الّرمحان 

 .  )1(الّشهاب أبو عباس بن أيب قاسم احلمريي الفاسي األصل، القسنطيين املولد، التونسي الّدار

بقسنطينة، وذهب به والده صبيا فاس باملغرب األقصى، ولد  هو شاعر، أديب، ناثر، أصل عائلته منو 

 .)2(إىل احلجاز، وأقام Wا أربع سنني، مث حتول إىل بيت املقدس فحفظ القرآن

 وتعليمه:ه نشأت -2

م، رحل به والده الذي كان فقيها متمكنا 1425ه/829بعد والدته يف قسنطينة يف الثالث من حمرم سنة

دار املقام واالستقرار،  ليتخذهاإىل بيت املقدس  انتقلمث إىل مكة املكرمة، حيث نزل Wا أربع سنوات، أو أكثر، 

 حىت وافاه األجل.

س حفظ القرآن ستقر pائيا، وأثناء وجوده ببيت املقدِ االقاهرة مث تونس، حيث  اجتاهشاعرنا رحلته يف  شد

يف الفقه والعربية  يأبو القاسم النوير  "ابن اخللوف " ، وكتب مجة يف فنون خمتلفة، ومن الذين الزمهم الكرمي

 .)3(إىل جانب مشاييخ آخرين بن أرسالن، والعز القدسي ها، كما أخد عن الشهابري واألصول وغ

ه، اتصل خبدمة املسعود باهللا حممد بن 864بعد مغادرة القاهرة يف املرة األوىل متجها إىل تونس سنة 

حممد بن  أمحد اخللوفض وجعله كاتبه، مث عار  به ختصو اوامتدحه، فقربه إليه وأدناه،   عثمان صاحب تونس

 )4( هكل من صاحبِعض  وبقي ي  اوجعله كاتب املسعود ِم على قد حني عثمان 

لوف ال ميكن االعتداد Wا، ومن اإلشارات التارخيية اليت جتعل تاريخ وجود اخلوهذه الفرتة اليت نزل Wا ابن 

 وقعة سراط يف قصيدة مدح Wا السلطان احلفصي عثمان:لوف ملاخلالشاعر بتونس مضطربا من جهة، ذكر ابن 
                                                             

 .9صم، 2004، تح: العريب دحو، منشورات احتاد اجلزائريني ،جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني لوف القسنطيين: اخلينظر: ابن  ) 1(
هـ/ 1400، 2عادل الّنويهص: معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر اجلاهلي، مؤسسة نويهص الثقافية، بريوت، لبنان، ط:ينظر)2(

 .134م، ص1980
 .12املصدر  السابق ،صجين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، القسنطيين :  ابن اخللوف) 3(
 .13املصدر  نفسه : ص ) 4(
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 سارت به األنباء. إذسراط  شهود يفاملو ما مسعت بيومه أ

ه، أي أن عمر الشاعر كان آنذاك ال يتجاوز 840ربيع األول 22وهذه احلادثة وقعت يوم األربعاء 

 احلادية عشر.

والذي ميكن أن يقربنا من فرتة وجود الشاعر بتونس هو نصه اآلخر الذي هنأ به السلطان عثمان بتزويج 

 ويل العهد املسعود من ابنة عمه املنتصر: ابنه

 عزقد شادها من سلك امللك اآل          ةسعودمXا من بنية  هنأإ

 )1(لقدوم جمدك وأوهلا حسن النظر ة زخرفت       جنانعم Xا من 

ورغم إختالف اآلراء حول تاريخ قدومه إىل تونس، فإنه يف كل األحوال قد قدم إليها يف فرتة شبابه، وهو 

إىل تونس معلال مبا أورده لنا يف شعره ه قدمشرق أكثر من مرة، وملا كان مَ ما سهل عليه أسفاره يف ما بعد إىل امل

 من مثل قوله خماطبا السلطان احلفصي عثمان:

 فف ومل حينتدى جنفا      فمذ عرفتك مل جيغمسحا فا قد كان دهري

 ويف قوله أيضا:

 فأعادين واحلال أمجل ما ظهر           لقيته واحلال أقبح ما خفي   

 ويف خطابه لصديقه ويل العهد املسعود حني قال:

 )2(يذهب دوغلبت سري بعدما كا    ان واقعا   شيدت حظي بعد ما كو 

اليت تعد منتصف القرن التاسع اهلجري، حتسب يف العهد احلفصي من أرقى  هِ قدموهذه الفرتة قدرة مَ 

اب األمن، واستقرار الوضع، وثبات النظام، وامتالكه من الوسائل املادية ما يشيع الرخاء، ويوفر بستتالفرتات ال

ة، ظاهر ألXالسعادة، ومن ذلك استفاد الشاعر إذ أنه حني عاد إىل مصر مرة أخرى بدا: "حسن الشكل وا

وقد أتاه ذلك  ،ظرف وميل إىل البزة وما يالئمها"بليغا، بارعا يف األدب ومتعلقاته، ويذكر ب ىلق العبار النعمة، طَ 

                                                             

 . 14: ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص ينظر  )1(
 .15-14ينظر: املصدر نفسه، ص ) 2(
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موىل العهد املسعود كاتبه اخلاص، وقد  أنّه مل يكن فارس امليدان الوحيد، وقد كان متقدما على اجلميع حبيث إختده

اشتهر بوظيفته تلك كما اشتهر بشعره، إذ وصفه ابن دينار بقوله:"الكاتب البارع خامتة الدولة احلفصية"، فضال 

ه لألسرة احلاكمة املنعمة ؤ ، وقد ساعده على ذلك إخالصه ووفاعن إنتصابه شاعرا للبالط احلفصي دون منازع

 .)1(بنه املسعود ويل العهداا غري السلطان عثمان و  ميدح أحدعليه، إذ مل

وككل بالط مجع فيه أكثر من شاعر، فقد عرف الشاعر حسادا وحاقدين عليه مثله مثل املتنيب يف بالط 

 سيف الدولة، وقد أشار إىل ذلك الشاعر يف شعره يف قوله:

 ع يف هواك قول حسودأط          مل قالوا من قول حاسدي فإين

 العهد املسعود، أما للسلطان فيقول: خماطبته لويلهذا يف 

 عن العروض بنظم غري موزون       ل الغناء لقوم كاجلمود غفوا    خ

 مل يفرقوا بني خمبول وجمنون    ون للشعر، لكن من جهالتهم   عز ي

معرضا rؤالء  تكسب، يقول بعد مدح املسعود ن ن عالقته بويل العهد ال تصدر عأ فلو اخلوأكد ابن 

 صح عنه:فاحلساد يف منوذج منهم ال ي

 البيف عي أقوال وفرط خ             باقاللو كان ذا عقل لعارض 

 قد ساعد يف حال من األحوال     فهو احلسود وهل مسعتم حاسدا      

 ة عليه صوب نكاللصب اإل              وخيانة ،اوهو الكذوب تعرض

 ايلاحلإال لتعلم قدر     والبدر ما أبدى لعينيك عاطال        

                                                             

 .15اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صابن اخللوف القسنطيين: جين   ينظر:  )1(
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جياريه يف سلوكه وسريته، فكالمها على ما يذكر  كان  الثقة اليت ناهلا الشاعر من ممدوحه، ألنه هذه ولعل

شاعر ميال للهوى، أما ويل العهد املسعود فيذكر أنه جافاه والده لسلوكه ألكثر من مرة، منها تلك اليت أجربت ال

 .)1(ه678على اخلروج من تونس إىل القاهرة، سنة

أن الشاعر كان ممن مسهم اإلبعاد عن ويل العهد، ومن املغضوب عليهم، لذلك سافر إىل القاهرة  عتباروبا

م، عن طريق البحر وحج يف موسم تلك السنة، مث عاد إىل مصر ليمكث هناك مرتددا 1472ه/877سنة 

 متنقال بني القاهرة واإلسكندرية.

مة، وقد مدح غري رت بقاه على هاته الصورة احملالذي أهو وقد قيل عنه أنه رجل ذو جاه، مصاحب للمال، و 

 صل بآل مزهر ومنهم بدر الدين ومشس الدين، إذ جند ميميته مفصحة عن ذلك، ومطلعها:اتاحلفصيني حبيث 

 غمام لثام حط عن برق مسهم       عدمت له روحي على دور درهم

بعد أن غادر سيف  شدياألخفور ها يف كاجبإىل ميمية املتنيب، واليت ذ وهي القصيدة اليت متت بصلة،

 الدولة، واليت يتصدرها البيت:

 أم ومن ميمت خري مّيمو      م     فراق ومن فارقت غري مذمّ 

م يعود الشاعر إىل تونس، حيث اتصل مبمدوحه املسعود، الذي وجده قد استأثر 1476ه/881ويف سنة 

 .)2(جمددابينهما اجلفوة  وة وحده، لتعود املنافسة، وتتجدد اخلصوم مبحمد خري الدين املالقي

سكا، وأكثرها ما يعرتيها افالعالقة بني الشاعر وويل العهد كانت كأي عالقة قدمية، كثريا ما تزداد قوة ومت

 .)3(من ضعف وعوائق وجفوة

 آثاره: -3

الذي عد لنا مؤلفات الشاعر، النظمية  يبدو أن املصادر واملراجع اليت بني أيدينا كلها تأخذ عن السخاوي

والنثرية، واليت يبدو أنه كتبها وعمره مل يتجاوز مخسني سنة، ذلك ألن السخاوي حني أثبت هاته اآلثار البن 

                                                             

 .16-15ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق:  ينظر:)  1( 
 .17املصدر نفسه ، ص  ينظر:) 2(
 .18ينظر: املصدر نفسه: ص) 3(
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لوف ميكن أنه قد ألف كتبا اخللوف، إمنا قد أخدها عنه يف اللقاء الذي مت بينهما يف القاهرة، هذا يعين أن ابن اخل

، وأنشد أشعارا غري تلك اليت حتدث عنها أيضا، ولكن ال نعرف عنها )1(اليت ذكرها السخاوي أخرى بعد هاته

شيئا، ألن هاته اآلثار اليت ذكرها السخاوي، نفسها مل حنصل عليها كلها بعد، وال نعرف مواطن وجودها 

وة يف فرتات احلروب بالتحديد، شأaا شأن كثري من خمطوطات تراثنا العريب اإلسالمي املنهوب من دياره عن

 املختلفة واالستعمارية األخرية، اليت توجت عمليات النهب والسرقة املبكرة املعروفة يف تارخينا الثقايف اgيد.

اليت ذكرها السخاوي، هي هاته اليت ضمنها قوله:"ونظم املغين والتلخيص، وغري ذلك.وعمل  الشاعروأثار 

 م البديع،أوهلا:بديعية ميمية مساها مواهب البديع يف عل

 ؟م    هلت براعة مزن الدمع كالعلمثوى بالبان  والعل هوى منأمن 

ويف  ،وشرحها شرحا حسنا وكذا له رجز يف تصرف األمساء واألفعال مساه جامع األقوال يف صيغ األفعال

النيب صلى اهللا  وامتداح"جترير امليزان لتصحيح األوزان "، وعمل يف العروض )2(علم الفرائض مساه عمدة الفرض

 عليه وسلم كثريا، وكذا مدح ملوك بالده وهي اآلثار اليت نستنتجها بالتسلسل الوارد من الفقرة السابقة كاآليت:

 نظم املغين-

 نظم التلخيص-

 البديعية ذات العنوان"مواهب البديع يف علم البديع"،وشرحها-

 جامع األقوال يف صيغ األفعال-

 عمدة الفرائض-

 امليزان لتصحيح األوزانحترير -

 شعر-
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الغاية، ومن ها حبسب املقصد و صُ احِ ، ويتوقف عندها فَ "بوقمرةهشام " احملقق وهي نفسها اآلثار اليت يثبتها

أدبية وعلمية تعليمية، فاألدبية الفنية هي اليت نستشفها من شعره الذي ضمنه ديوانه ثار األها نرى أن هذه حصِ فَ 

ط القدماء، والثاين الذي أوقفه املديح الديين أو على اإلسالم وما يتصل Qن مث األول الذي سار فيه على من

بديعيته هذه امليمية، أما املؤلفات األخرى ذات الطابع العلمي إذا جازت يل هذه التسمية العلمية، فهي بقية 

 . )1(تأليف وثقافة، وعلم العناوين، اليت اهتم فيها باللغة والفقه والعروض... وهي كلها مما كان يسود عصره من

 وفاته: -4

، والمنلك معلومات ه899، أي )2(م1874حسب ما جاء يف معجم أعالم اجلزائر فإنه تويف بتونس سنة

 أخري إال هاته املوجودة بني أيدينا .
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خلوف الير الفرقتين البن التعريف بديوان جني الجنتين في مدح خالمبحث الثاني: 

 القسنطيني

واملعروف "بديوان  القسنطيين، اخللوفهو ديوان للشاعر ابن  اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ديوان جين

فهو  ،وألفاظهوسبب شيوعه واشتهاره Jذه التسمية لدى العامة كان ناجتا عن مضمونه وحمتواه  ،)1(سالم"اإل

ومن بني  ا بعض القصائد من املولديات،ذكلها تندرج ضمن املديح النبوي،وك موحية، إسالميةيشمل مواضيع 

 اسرتواح القبول يف مدح طه الرسول":"قطر الغمام يف مدح خري األنام"، "اليت تندرج ضمن املديح جندالقصائد 

 وغريها من القصائد. "كشف اللثام عن مدح مسك اخلتام"،

نذكر من بينها اليت وردت يف قصيدة "روضة  ،اإلسالميالديوان زاخر باللفظ الديين واملصطلح  أنكما 

  .)2( ، النجم، الباطن، الشافع، ..."اآلخرةيلي: "اللجى، املالئكة، الضحى، اهللا، العرش،  وجلة اجلواهر ما زاهراأل

كشخصية  ،"للشخصيات الدينيةلوفاخلابن  :األثر الديين يف الديوان جند؛ استحضاراهر ظنه من مأكما 

سيدنا حممد صلى اهللا عليه  األنامشخصية خري  وأمهها وغريهم...،، )3("يعقوب بيح،ذال ،هود لوط، "اخلضر،

 وسلم.

لوف القسنطيين" يف قصيدته اخلوجند ذالك يف قول" ابن  قصيدة تتميز يف مطلعها "بالدعاء"، أولكانت 

 عليك توكلي:

 )4(انتصاري بكاري              ومنك تطليب و عليك توكلي وبك افتق            

، والسنة النبوية القرآينللنص  توظيفه إىل إضافة كاجلنة والنار،  أخرى إسالميةالشاعر استخدم دالالت  أنكما 

 التضمني. إىل إضافة املعنوي، اإلحيائيعن طريق االقتباس احلريف واجلزئي وكذا 

                                                             

 
(1)

 .41ص الفرقتني، املصدر السابق،ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري   
(2)

 .383-373ص ص ،املصدر نفسه  
(3)

 
 .325ص، ر نفسهاملصد   

(4)
 .73ص ،املصدر نفسه  
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حققه  والثاين هو املعين بدراستنا هاتهم،1976سنة  )1(حققه هشام بوقمرة" األول"اجلزء  ،جزأينالديوان من 

) اثنني 32عدد قصائده هي ( أما بيت، 5988بياتهأوعدد  صفحة، 562عدد صفحاته ،)2(العريب دحو""

هي  األبياتكرب قصيدة من حيث عدد أ مت فيها،ظوقد رتبها حبسب الفرتة الزمنية اليت ن وثالثني قصيدة،

 كرم العرب"،أقصر قصيدة هي "يا أ أما )،548(أبياdا واليت بلغ عدد "،ر النظيم يف السر العظيمالذ" قصيدة

 غلب القصائد كانت من الطوال.أو  بيتا)، 15واليت اقتصرت على (

 وحبورها فهي كالتايل: وأبياdاتسمية القصائد مع عدد صفحاdا  أما

 )ومطلعها:153(dا أبيا، وهي من البحر الوافر وعدد )10(وعدد صفحاdا  :عليك توكلي -1

 )3( وبك انتصارييبفتقاري             ومنك تطلاك بعليك توكلي و       

 .وهي قصيدة رائية

)، 428اdا (بيأ، وهي من البحر البسيط وعدد )35( وعدد صفحاdا: نام قطر الغمام يف مدح خري األ -2

 ومطلعها:

 )4(ارمحُ  اسرتمحتهإّن الكرمي إذا         ،وسل منه الّرضا كرما،بالكرمي  ذْ لُ              

 وهي قصيدة ميمية.

اdا أبيفيف، وعدد صفحة، وهي حبر اخل )16(فيع الّدرج: وعدد صفحاdا رّ المبدح طه  جقرع باب الفر  -3

 :)، ومطلعها237(

 )5(وما اتبعت دليال، هدي أتديت سبيال        كيف اهوما ،  يل سعض             

 المية.وهي قصيدة 

اdا أبيحة، وهي من البحر البسيط، وعدد صف) 27(اسرتواح القبول ميدح طه الرسول: عدد صفحاdا  -4

 مطلعها:)، و 373(

 

                                                             

 .24ص ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق،(1)  
(2)

 .25ص ،املصدر نفسه  
 .73ص ،املصدر نفسه)3(
 .83ص ،املصدر نفسه)4(
 .117ص ،املصدر نفسه  )5( 
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 )1(حيلو النوم تعسيلُ  جريح تعديل         وما جلفينال شاهد الّدمع بالت            

 وهي قصيدة المية.

 )261ا<ا (أبي، وهي من حبر الكامل، وعدد )18(تطفل احملتاج ملدح ذي املعراج: عدد صفحا<ا  -5

 ومطلعها:

 )2(للخلق من قبل اإلله املرسل       طه املرسل       ، إهنأ برؤية قرب           

 وهي قصيدة المية.

 )351ا<ا(أبي، من حبر اخلفيف، وعدد ) 27(ر وصرخة املستنصر: عدد صفحا<ا مزية املستطم -6

 مطلعها:

 )3(اإذ رأى الدمع يف احملاجر فارَ            ايف احلشاشة نارَ أضرم الوجد           

 وهي قصيدة رائية.

حات، وهي من حبر السريع، وعدد صف)9(يف مدح مسك اخلتام: عدد صفحا<ا كشف الّلثام  -7

 )، مطلعها:139<ا(أبيا

 )4(وخري األنام، سل ويا أشرف الرُّ         ،ومسك اخلتام ، يا جوهر البدء           

 وهي قصيدة ميمية.

 بيت)، مطلعها:15( من البحر الكامل، وعدد أبيا<ا ي) وه1عدد صفحا<ا( كرم العرب:أأيا  -8

 )5(وآدم ،املسيح ذبه ال جاه   ومن له         ، رب الكرام يا أكرم العُ           

 وهي قصيدة ميمية.

 )، ومطلعها:101( أبيا<ا) ، وهي من البحر الكامل، وعدد 8( يا هادي الضالل: عدد صفحا<ا -9

 )6(كر احلكيملذّ وا،ارم املسنون بالصّ         يا هادي الضالل للّدين القومي                  

                                                             

 .133ص  ،ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق)1(
 .161ص  ه،املصدر نفس)2(
 .179ص  املصدر نفسه،) 3(
 .207ص  ،املصدر نفسه)4(
 .217ص  ،املصدر نفسه) 5(
 .219ص املصدر نفسه، ) 6(
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 وهي قصيدة ميمية.

 )، ومطلعها:548,ا(أبيا) وهي من حبر الطويل، وعدد 35 الّسر العظيم: عدد صفحا,ا(ر الّنظيم يفذال -10

 )1(وازمُ وزمْ  او لّذ مقام فيه تغنَّ فَ               ،وامُ ينَ على العود الطُيوَر وه او نغّ تَـ            

 وهي قصيدة ميمية.

 )179,ا(أبيا)، وهي من البحر اخلفيف، وعدد 14جّنة املتشوق وجّنة املتخّوف: عدد صفحا,ا( -11

 ومطلعها:

 )2(من أعجم يف اخلد واو صدغك يا اخلال          يا صاحب التاج واملقلد واخلال              

 وهي قصيدة المية.

 )، ومطلعها:257)، وهي من حبر الكامل، عدد أبيا,ا(19حتفة الّلبيب وسلوة الكئيب: عدد صفحا,ا( -12

 )3(عِ د سحب األدمَ ت بأفق اخلَّ جرَّ هبت رياح الشوق بني األضلع          فَ           

 .ينيةوهي قصيدة ع

 )، مطلعها:297)، وهي من حبر الطويل، عدد أبيا,ا( 18شق: عدد صفحا,ا(زهرة املتنشق وزهرة املتع -13

 )4(اوأجرى بفيض الدمع يف دوحة kر         سل األفق من أبدى النجوم به زهراءَ            

 وهي قصيدة رائية.

 )، مطلعها:331عدد آيا,ا( )، وهي من حبر البسيط،29شواق: عدد صفحا,ا(حتية املشتاق وحتية األ -14

  )5(دالتألقامت بتصديق دعواه ا    آيات       رسل الصدغ يف خديه مل           

 وهي قصيدة تائية.

 )179من حبر البسيط، عدد أبيا,ا()، وهي 13ناجاة احلبيب: عدد صفحا,ا(استشفاء الكئيب مب -15

 مطلعها:

 )6(إّن الذي قد مسعناه شهدناه           واله  ماهللا أكرب حسب العبد             

                                                             

 .227ص  اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق،ابن اخللوف القسنطيين: جين )1(
 .263ص  ،املصدر نفسه)2(
 .277ص  ،املصدر نفسه)3(
 .297ص  ،املصدر نفسه) 4(
 .315ص  ،املصدر نفسه) 5(
 .345ص  ،املصدر نفسه) 6(
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 وهي قصيدة هائية.

 )، مطلعها:190)، وهي من حبر البسيط، عدد أبيا*ا(13ل وري الغليل: عدد صفحا*ا(برء العلي -16

 )1(ومل أجد ملعاناة الطبيب شفا       يا رب خان اصطباري واحلبيب جفا           

 وهي قصيدة فائية.

 )، مطلعها:333بياها(أ، حبر الطويل عدد )24ا (وجلة اجلواهر: عدد صفحا* زاهرروض األ -17

 )2(اموصافح أزهار الريا فتنس         رأى الفجر تعبري الدجى فتبسما             

 وهي قصيدة ميمية.

 )، مطلعها:379بيا*ا(أ، حبر طويل، عدد 27: عدد صفحا*اشب النار عما اسلو  -18

 )3(عّما جرى من مدامع اشب بني األضالع         وال تسألو  الّنار عما اسلو            

 ينية.وهي قصيدة ع

 )، مطلعها:106بيا*ا(أ)، وهي من حبر الوافر، عدد 7ا (نتائج احملبة ومناهج األحبة: عدد صفحا* -19

 )4(اء صاديتطلب للمَ  شريدٍ               دٍ أحبك حّب هيمان بوا             

 دالية. وهي قصيدة

 )، مطلعها:152بيا*ا(أ)، حبر البسيط، عدد 10د صفحا*ا(ي املعجزات: عدذقطر الّنبات يف مدح  -20

 )5(يف فؤادي ،هللاأ،هللاأ              واملرادِ  ؤلِ السُّ يا غاية              

 وهي قصيدة دالية.

 )، مطلعها:96)، حبر الكامل، عدد أبيا*ا(6شفاء الناظر: عدد صفحا*ا( -21

 )6(ساقبل الب حقق رجاء املضطرَّ       اس  يا من إليه مآل أمر الن             

 هي قصيدة سينية.

 )، مطلعها:88يا*ا(أبدد )، حبر البسيط، ع6ه(: عدد صفحاتيائسإلتجاء البائس ورجاء ال -22

                                                             

 .359ص ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق ،)1(
 .373، ص هاملصدر نفس)2(
 .397ص  ،املصدر نفسه)3(
 .425ص  ،املصدر نفسه) 4(
 .433ص ، املصدر نفسه) 5(
 .443ص ، املصدر نفسه) 6(
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 )1(الالتضسبيل اهلوايات         ملا امتطيت مطيات العن  لين الغَىي أض           

 قصيدة تائية.وهي 

 )، مطلعها:117، عدد أبيا'ا(خلفيف)، البحر ا10ى: عدد صفحا'ا(ى يف مدح خري الور صباح السرّ  -23

 )2(الليل منه مشيبُ  ح بغودِ فالَ           نيبللصباح ش غرُ ثتبسم            

 وهي قصيدة بائية.

 مطلعها:)، 77، عدد أبيا'ا(طويل)، البحر ال6وك: عدد صفحا'ا(مناهج السل -24

 )3(واملسِ ،نعل خوفك  فاخلعْ ن الح إو           سِ ترقب سنا الوادي الكرمي املقدَّ               

 .ينيةوهي قصيدة س

 )، مطلعها: 60يا'ا(أب، عدد طويل)، البحر ال4ف: عدد صفحا'ا(و غاثة امللهوف يف مدح طه الرؤ إ -25

 )4(ل آدمِ ويا فاتح العلياء من قبْ              ،رسال يا خري خامتأيا خامت اإل          

 وهي قصيدة ميمية.

 )، مطلعها: 204، عدد آبيا'ا(فيف)، من البحر اخل14عدد صفحا'ا(: جىوغوث امللت ىبغية املرجت -26

 )5(!فؤادي اهلوى رضيعَ  اشيبَّ           ي   يوم بعادِ  ولُ وهَ  ،نار شوقي         

 وهي قصيدة دالية.

 )، مطلعها:35، عدد أبيا'ا(وافر)، البحر ال03ف: عدد صفحا'ا(كيأيا من جل عن   -27

 )6(نِ بغري من أيْ  اري األنامِ ويا بَ          ، وأين  فٍ كيأيا من جل عن              

 وهي قصيدة نونية.
                                                             

 .449: ص ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق)1(
 .455ص  ، املصدر نفسه) 2(
 .465ص ، املصدر نفسه)3(
 .471ص ، نفسه املصدر) 4(
 .475ص ، املصدر نفسه) 5(
 .491ص ، املصدر نفسه) 6(
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 )، مطلعها:225، عدد أبيا&ا(لكامل ا5زوء)، البحر ا16ي: عدد صفحا&ا(يا خالق -28

 )1(مدالرَّ  ا طولُ أضنامهُ         ناي قد         يا خالقي عي           

 وهي قصيدة دالية.

 )، مطلعها: 60، عدد أبيا&ا(سريع )، البحر ال05ي: عدد صفحا&ا(يا من على حال املعاص -29

 )2(!؟ذاك املقامْ و   وأنتَ  مَىت حىتَّ          يا من على حال املعاصي أقامْ            

 ميمية.وهي قصيدة 

 )، مطلعها:14، عدد أبيا&ا(بسيط )، البحر ال1(دد صفحا&ايا أرحم الرامحني: ع -30

 )3(راه قد أمَ الو ممل ميتثل ما به       فو عن وجل     يا أرحم الرامحني الع             

 وهي قصيدة رائية. 

 مطلعها: )86أبيا&ا(، عدد طويل )، البحر ال06م: عدد صفحا&ا(كشف اللثام عن مدح مسك اخلتا -31

 )4(سمْ القَ  ياب، ما جمرِ ، يا وهّ ويا ربّ        سيم     هللا، يا بارئ النّ أ، ياأيا ربّ              

 وهي قصيدة ميمية.

 )، مطلعها:122، عدد أبيا&ا(فيف )، البحر احل07عدد صفحا&ا( اء:يا جميب الدع -32

 )5(الكسريوجرب  ،يا مزيل األذى        األسري    وغوث  ،عايا جميب الدّ             

 وهي قصيدة رائية.

رموز  خطوطةاملحتوت على اإلهداء والتقدمي والتعريف بالشاعر ونسخ الّديوان اأّما عن مقّدمة الّديوان فإyا 

 ومصطلحات، ومقّدمة الشاعر.

مقدمة نثرية شّيقة موحية ملا جاء يف الديوان وكافية ملا هو فيه، فالّدارس  لوفاخلبن اقد وضع الشاعر ل

ى الديوان للّديوان تغنيه املقدمة عن باقي فصول الديوان فهي شارحة ملواضيعه شاملة ملا فيه حّدد فيها حمتو 

خمالفته إّال وأوقفها دين إىل ناحلق الذي ما تقدمت أقدام العا«لوف يف مقّدمته: اخلبن اوموضوعه األساسي يقول 

                                                             

 .495ص  ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق ،)1(
 .511ص املصدر نفسه، )2(
 .516ص  ،املصدر نفسه)3(
 .517ص  ،املصدر نفسه) 4(
 .522ص  ، املصدر نفسه) 5(
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 االفرد الذي له كان جوهرً  .ها وحّريهاصونك ول اخلواطر يف ميدان تطّوره إالّ خي جالت ها اجلليل الذي ماوعثرَ 

 .)1(»يزّاعمت

مته أكّد على متّسكه ففي Nاية مقد ،فهنا صورة ملدح الرسول واليت برزت يف الديوان من خالل املقدمة

لرسول اهللا ووصف خصاله احلميدة واليت بلورها مجيعا يف نظم ديوان كامل ميدح فيه خري سالمية وحّبه بالعقيدة اإل

 بدررَ وحربdا  ،األنام يقول: "وهذا أوان الوفاء مبا وعدت وإبراز ما إليه أشرت من مدائحه اليت مدحتها بصفاته

ما ظما أردت يف املدح نأبيايت، وحني َمث  مدحت kا حسن أبيايت حماسنه، لكينبمعجزاته وآياته، وما امتدحت 

ك بقواه مسيت الّديوان املستهل على جوهره جين اجلنتني يف مدح خري يينها فأظهرته جودة السونثرا وسبكت جل

 مث عقب هذا بدعاء. )2(الفرقتني"

لقد متّيز الّديوان واملتتبع ملسار القصائد اليت حيتويها الّديوان جيد أن كّلها كانت حتت غرض املديح النبوي، ف

بوحدة موضوعه، وعناوين القصائد خري دليل، أما نظام القصيدة وطريقة نظمها، ال ختتلف عن القصائد 

لوف Nج شعراء الّدعوة اإلسالمية والذين مدحوا الرسول أمثال حّسان بن ثابت، كما اخلالتقليدية، ولقد اتبع ابن 

ي واحد وكدا حبر واحد، واختلفت البحور والقوايف من قصيدة اىل متّيزت قصائده باعتماد قافية موحدة وحرف رو 

لوف اخلكان ابن   حيثقصائده مجل امسية يف أغلبها، و ارتبطت بوصف املمدوح، قصيدة، ولقد كانت عناوين 

 ل أمهّية الّديوان يف أنه: ثالقسنطيين دقيقا يف اختيار العناوين لتتناسب مع موضوعاdا وحمتوياdا، وتتم

 مهم يف الرتاث العريب املغريب. شيء -

عمل أديب فين يعطي صورة واضحة عن إجتاه القصيدة العربية يف فرتة الشاعر من حيث املضمون والشكل  -

 واملستوى الفين.

 خبصوص هذا النوع الشعري(املديح النبوي). عربيةغ الذي تعرفه الساحة اللئ الفرا مي -

  مشرقها ومغرkا.يساهم يف تكامل املسرية الثقافية العربية يف -

 .)3(وتسجيل حضورها يف هذا األدب ،الشخصية املغربية عن طريقهاتوضح  -

 ولقد طبع هذا الّديوان بعدة نسخ هي:

 النسخة التونسية. -1

                                                             

 .62: صاملصدر نفسه  القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق،ابن اخللوف )1(
)2(

 .71ص املصدر نفسه،  
 

 .07-06صاملصدر نفسه، )3(
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 نسخة خزانة حسن حسين عبد الوهاب. -2

 نسخة املكتبة القومية. -3

  .النسخة األمحدية -4

 نسخ طولقة(اجلزائر). - أ

 نسخ أخرى ومالحظات. - ب

 الكمية والتكامل.نسخ بني -ج

 نسخة باريس. -5

 النسخة املشهورة بالشام. -6

 أما فهارس الديوان فهي كما يلي:

 فهرس الشاعر. -

 فهرس األعالم. -

 فهرس القبائل. -

 واألوزان.  القوايف فهرس -
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 المبحث الثالث: ملخص الديوان

قبل أن يبلغ اخلمسني سنة  هو ديوان اإلسالم كما يشاع عنه ، ألفه الشاعر"ابن اخللوف القسنطيين "ديوان 

ه نظمها بأسلوب واحد من عمره ،كانت جممل مواضيعه دينية ،ولقد اختلفت فيه األغراض وتنوعت بكثرة ، ولكن

 وهي قصائد طوال .نني وثالثني قصيدة اثاليت بلغت  ،واهلائل من القصائد غم العدد الكبرير 

بسبب ثقافته العربية اإلسالمية األصيلة  وبذلك   ،ي علي قصائده ميله الديين الواضحولعل من أبرز ما طغ

 كانت قصائده أكثر ثراء وغىن ومجاال وتفننا .

ننسى  مدح رسولنا الكرمي، وتعداد صفاته ومعجزاته كما الغراض اليت استعملها يف قصيدته ومن بني األ

ا حيمل دالالت شىت  ،وتوظيفه هذ دون أن ننسي توظيفه الرمز الديين، ذكر صحابته وأهله الكرام مع غلبة الدعاء

عامل الروحانية و أعانته يف نسج قصيدته حيث كتبت بألفاظ عميقة احتوت ساعده علي االنتقال إىل  وهذا ما

 علي معاين جيب الغوص فيها إلدراكها.

، حيث كان خياله الواسع وحسن وكان اهلدف األمسى من نظم قصيدته والذي حققه من خالل نتاجه هذا

ة األماكن و األحداث واملعجزات دون أن ننسى حسن توظيفه لقدسي ،لنص الديين خري معني لهاستخدامه ل

وبني جمسدا خبايا العقل وجوهره املشبع بالدين ،فنجده ينتقل بني الدعاء للرسول وصحابته والدعاء لنفسه أيضا 

 بايا اآلخرة .وكذلك االنتقال بني أهواء الدنيا وخ طلب الرمحة والسرت تارة أخرى

 .إمنا يدل علي نقاء روحه و صفائهاف ءشي وهذا إن دل على

، وأسلوب اإلسالمي املتغلغل يف روح الشاعرومن هنا نستنتج أن هذه املواضيع نتاج التأثر الكبري  بالدين  

من أعظمها ابن اخللوف كان أسلوب عبد فقري متضرع خائف من سخط اهللا تارة آمال يف رمحة اهللا الكربى، واليت 

 اإلسالم وكفى به نعمة .

 املسلمني.ومما الشك فيه أنه مل يغفل عن طلب الرمحة واملغفرة لوالديه وملشاخيه وجلميع 
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 الشخصيات الدينية وظيفتالمبحث األول: 

ه "جين اجلنتني يف مدح نلوف القسنطيين شخصيات هلا دالالت ذات بعد ديين يف ديوااخللقد وظف ابن 
وهذا ناتج عن تشبعه مبعامل الدين وروحانيته، وهلذا فكثريا ما جنده يوظف أمساء لشخصيات كان هلا أثر  ،الفرقتني"

 ولعل أبرز هذه األمساء: ،هوردارها مغروسة، على كّر العصور والبالغ وبصمة بقيت آث

عت أبيا_ا متنها ورصّ نت اخللق حضور له أثر يف مدونة الشاعر زيّ  منكان هلذه الصفوة : األنبياء والرسلأوال: 

 منها:
قه اهللا من ، خل: هو أبو البشرية قاطبة وأول األنبياء الذين استخلفهم اهللا يف هذه األرضأدم عليه السالم -1

ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُه ِمْن  ﴿حيث قال تعاىل يف سورة آل عمران:  هروحطني ونفخ فيه من 
 .59 اآلية  َقاَل َلُه ُكْن فَـَيُكوُن﴾ُمثَّ تـَُراٍب 

 أعمارهوظف الشاعر شخصية آدم عليه السالم يف العديد من القصائد، وذلك من خالل استدعاء لقصة 
طيئة، كما جاء يف قصص توبته بعد اخلحياته وأوالده وكذا  أحداث، وكذا استحضار إبليسلألرض، وقصته مع 

فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة اليت {ي عنها، اهبط إىل أرض الشقاء والتعب والنصب «: األنبياء
والكدر والسعي والنكد واالبتالء واالختبار، واالمتحان واختالف السكان ديًنا وأخالًقا وأعماًال، وقصودا وإرادات 

ديوان جين اجلنتني يف مدح "يف  آدم عليه السالم استدعاء شخصية ، ومن بني األبيات اليت مت)1( »وأفعاال وأقواال
 قول الشاعر: "،خري الفرقتني

 )2(َلْوَالُه ما َحَط شْيث يف الُعال قدَما         ًما ُخلقت عْدُن آلدم، بل       َلْوًالهُ                 
 وقال أيضا: 

 )3( يف َمسا الَعلَيا األرَاجيل لشيتهو، وانتَسبْت              به آلدم َهْب الَعفْ       

 وجند أيضا:
  
 

                                                             

1 )  
، 1988هـ، 1408، مكة املكرمة، الُعزيزية، 3: مصطفى عبد الواحد، مكتبة طالب اجلامعي، طأيب الفداء إمساعيل ابن كثري: قصص األنبياء، تح)
 . 34ص

 .95ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص )  2(
 .140املصدر نفسه، ص)   3(
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 )1(ن األولابن أمحد يف الزمآفهو               أبـَُوة        إن كان آدم َمسا ب

 وجند أيضا:

  )2(ا استشارا ضما أنيال من الر                ث، أنيال  يمن به أدم، وش     

 ويقول: 

 )3(به الذ املسيح، وآدم هجا َرب الكرام، ومن له            يا أكرم العُ      

 وأيضا: 

 )4(مُ مقاما عليا للجاللة ميس      حبيب به قد الذ آدم فارتقى             

 ويف قوله:

 )5(فطه له فوق الرباق تسنم     وة            يآدم بأ فإن كان يسمو    

 وأيضا:

 )6(وأْكَباُدُهم مما دهاها حتسم   فيأتون طرا حنو آدم سرعا               

فيها داللة هناك مواضع أخرى، اختلفت  أنومل يقتصر استخدام شخصية أدم على هاته األبيات فقط، بل 

 مرة. اإلمجايل هو تسعة عشرعددها  أنحيث   لتوظيف من قصيدة أخرى

السالم، أكمل رسالة آدم عليه السالم بعد وفاته، يف توجيه أهل األرض، هو ابن آدم عليه شيت بن آدم:  -2

 بأعباءفلما مات آدم عليه السالم قام «قرآن الكرمي وجاء عند ابن كثري: وهو نيب اهللا، لكن مل يذكر امسه يف ال

 .)7( »بعده ولده شيت عليه السالم وكان نبيا بنص احلديث الذي رواه ابن حبان يف صحيحه األمر

عمار األرض وخاصة دوره يف قيادة إشبت عليه السالم ملا له فضل يف  لوف شخصيةاخلواستدعى الشاعر ابن 

 أبناء آدم األولني، ومن بني األبيات اليت ذكر فيها اسم "شيت" جند:

 

                                                             

 .169ص ،صدر السابقابن اخللوف القسنطيين:جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني:  امل ) 1(
 .186ص، املصدر نفسه )  2(
 .217املصدر نفسه، ص ) 3(
 .237ص ،املصدر  نفسه ) 4(
 .240ص ،املصدر  نفسه ) 5(
 .248املصدر نفسه، ص ) 6(
 .79أيب الفداء إمساعيل ابن كثري:قصص األنبياء: املرجع السابق، ص ) 7(
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 )1(بنوح #ا صّحْت إجاباتكما         ال          من أثوا#ا حشيت  وألبست      

 وأيضا:

   )2(هذا الذي نال شيت من ُعاله عال              #ا ارتَقى إدريس يف آفات علياهُ              

 وقوله:

 )3(وبوأ إدريس املكان الذي مسَا             نبئ محى اجلّباُر شيتا جباهه                 

 وأيضا:

 )4(جليسي َجالل يف أجل مواضع         ه شيت وإدريس أصبح،         برسول              

 وقوله:

 )5(يتا، وآدم املربورشول           لنوح       استجبتواستجب يل مبا   

 وذكر شيث يف الديوان ست مرات.

أول من خط بالقلم « :يقول الثعاليب ،آدم وشيت، وقد ذكر يف القرآن : هو نيب بعدإدريس عليه السالم -3

 .)6( »حلساب(...) مث رفعه إىل السماءاملخيط وأول من نظر يف علم النجوم واوأول من خاط الثياب، ولبس 

 لوف:اخلحيث يقول ابن  ،فه الشاعر مستوحيا يف أبياته قصة رفعه إىل السماءظّ وقد و  

 )7(مرتفعا،         فإن طها باألفق القرب قد جنَما الفوقِ  أو أن إدريس َفوقَ           

 وقوله:    

 )8(وال جنا نوح من الطوفان حني طما     دريس برفعته       إلواله ما فاز             

 وأيضا:

 

                                                             

 .325ص :خري الفرقتني، املصدر السابقابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح   ) 1(
 .345، صنفسه املصدر ) 2(
 .380املصدر نفسه، ص ) 3(
 .404املصدر نفسه، ص ) 4(
 523املصدر نفسه، ص ) 5( 
 .29أيب إسحاق أمحد أمحد بن حممد إبراهيم الثعاليب: قصص األنبياء املسمى بالعرائس، دط، دت، ص ) 6(
 .94اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق: صابن اخللوف القسنطيين: جين  ) 7(
 .95املصدر نفسه، ص ) 8(
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 )1(وبه إلياس والعزيز أنيل          وبه إدريس قد أجل وحيي،               
 وقال أيضا:

 )2(كما لنوح به يف الفلك حتويلُ         ونال إدريس يف العليا به رتبا                

 وقوله:
     من به إدريس عّز مرقى، ونوح           

َ
 )3(اوفارً ا بَان يف الفلك إذ طمى أمل

     وأيضا:
 )4(حبيب به إدريس رُفع قدره،              فَأْمَست به العليا تعُز وتكرمُ 

وختتلف معناها مرة  ثنا عشرواليت بلغ عددها اوقد ورد اسم إدريس يف مواضع عدة يف هاته القصائد 
 من قصيدة إىل أخرى.موزها ور 

ويبعدوا اهللا وحده ولكن قوبل  ،: هو نيب اهللا الذي أرسله إىل قوم يعبدون األوثان ليوحدوهنوح عليه السالم -4
َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قَـْوِمِه فَـَلِبَث  ﴿واستنادا إىل قوله تعاىل:  ،فأرسل اهللا عليهم الطوفان ،بالرفض من أغلبهم

ِفيَنِة َوَجَعْلَناَها َآيًَة 14َسَنٍة ِإالَّ َمخِْسَني َعاًما َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن َوُهْم ظَاِلُموَن ( ِفيِهْم أَْلفَ  َناُه َوَأْصَحاَب السَّ ) َفَأْجنَيـْ
 .15العنكبوت )﴾15 (لِْلَعاَلِمنيَ 

حيث  ،وجناته من الطوفان ،قومه له خالل قصة عصيان نم ،وقد وظف الشاعر شخصية نوح يف شعره
 قال:

 )5(لواله ما فاز إدريس برفعته،                وال جنا نوح من الطوفان حني طمى        
 وقال أيضا:

 )6(وبه نوح واملسيح استطيال        وبه اخلضر، والَكليم، أعزا،                    
 وقال:

 )7(دخيال أتاكوأليوب إذ   استجبت لنوح                 فاستجب يل مبا       
                                                             

 .122ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني املصدر السابق، ص ) 1(
 .140املصدر نفسه،  ص ) 2(
 .186املصدر نفسه، ص )3(
 .237املصدر نفسه، ص ) 4(
 .95املصدر نفسه، ص ) 5(
 .123املصدر نفسه، ص ) 6(
 .132املصدر نفسه، ص ) 7(
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 وأيضا:
 )1(قد عال املرتقى عنه تنزيلُ        أو يف السفن على نوح، فأمحد                   

 وقال:
 )2(منزل أعلىطه على  فقد عال   ه               كان نوح قد على يف فلك  أو       

 ويقول أيضا:
 )3(لِ النيب، األصوَ  ،للمجتيب نوح         لست هلا، ولكن اذهبوا       فيقول:       

 .مرةوعشرين  وبلغ عددها واحد اضع يف قصائده وجتلت يف معان عدةو موقد ذكر يف غريها من 
الرسالة الدينية،  هو نيب من أنبياء اهللا وهو حفيد "نوح عليه السالم" جاء ليكمل نشرهود عليه السالم:  -5

واملقصود أن عاد كانوا جفاة كافرين، عتاة متمردين «: قصص األنبياء قوم "عاد"، قال "ابن كثري" يف إىلأرسله اهللا 
وخالفوه  فكذبوهيف عبادة األصنام فأرسل اهللا فيهم رجال منهم يدعوهم إىل اهللا وإىل إفراده بالعبادة واإلخالص له 

 .)4(»وتنقصوه، فأخذهم اهللا أخذ العزيز املقتدر
وذلك انطالقا من قصة قومه  ،الشاعر قد استدعى شخصية هود يف ديوانه يف عدة أبيات أنونالحظ 

) َسخََّرَها َعَلْيِهْم َسْبَع 6َوأَمَّا َعاٌد َفُأْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة (  قال تعاىل: ﴿ ،والعقاب الذي نالوه ،وعصياjم له
 )﴾8تـََرى َهلُْم ِمْن بَاِقَيٍة( ) فَـَهلْ 7َرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكَأنـَُّهْم َأْعَجاُز َخنٍْل َخاِويٍَة (َلَياٍل َوَمثَانَِيَة أَيَّاٍم ُحُسوًما فَـتَـ 

 .8-6سورة احلاقة 
 ومن بني األبيات املذكورة فيها اسم هود جند: 

 )5(امهود، وصاحل يف قومه احتكا       من عاد وجرأzا         نجلواله مل ي     
 : كذلكقوله  

 )6(ويهودا، ويُوشَعا، والكفيال   وكَفى يُوسَفا، وهودا ولوطا                  
 

                                                             

 .140ن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني املصدر السابق، صبا ) 1(
 .169املصدر نفسه، ص ) 2(
 .173املصدر نفسه، ص ) 3(
 .124أيب الفداء إمساعيل  ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع السابق، ص ) 4(
 .95ص ،اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابقابن  ) 5(
 .122املصدر نفسه، ص ) 6(
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 وأيضا:
 )1(مشليلوفاز هود به من عاده، وبدت       لصاحل من صميم الصخر      

 وكذلك: 

 )2(وبه هود أرغم الفجارَ               من جنا صاحل به ومثود            

 كما جند:

 )3(، وأجرمواوساءوابه هود كفي كيد عاده،        وقد اظهروا، حبيب       

 وأيضا قوله:

  )4(من عز به هود يف قبائل عاد        من جاهد لوط به الطوائف األرذال      

 يف ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني.مرة  ،قد ذكر ثالثة عشرو 

حيث جاء يف قصص  ،األصنامالذين كانوا يعبدون  قومه مثود، إىلاهللا تعاىل  أرسله: صالح عليه السالم -6

فبعث اهللا فيهم رجال منهم، وهو عبد اهللا ورسوله:صاحل بن عبيد بن حادر بن مثود بن عاثر بن إرم بن «: األنبياء

 منهم ةفآمنت به طائف وال يشركوا به شيئا. واألندادعبادة اهللا وحده ال شريك له، وان خيلعوا  إىلنوح، فدعاهم 

اهللا أخد  فأخذهم منه باملقال والفعال، ومهوا بقتله، وقتلوا الناقة اليت جعلها اهللا عليهم، ونالواوكفر مجهورهم، 

 .)5( »العزيز املقتدر

 د، مبينا جزاء قوم مثود بعصياbموظفه الشاعر لكي يبني لنا أن معصية اهللا دائما يأيت ورائها عقاب شدي

 وقد تبني ذلك يف األبيات التالية:

 )6(وهكذا هود من قبائل عاد           من به صاحل جنى من مثود            

 وجند:

 )7(البدائع أهل كفوا ووقوا من شر         صاحل    و هود، و رسول به نوح،       

                                                             

 .140ابن اخللوف القسنطيين:جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني املصدر السابق، ص ) 1(
 .186املصدر نفسه، ص ) 2(
 238ص  ،املصدر نفسه ) 3(
 .264املصدر نفسه، ص )   4(
 .138أيب الفداء إمساعيل ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع السابق، ص ) 5(
)6(

 .479ص ،ابن اخللوف القسنطيين:جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق  
 .404املصدر نفسه،  ) 7(
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 وقوله:

 )1(نصرا وعزا وأنعما فنال به                  نبئ بعلياه تبتل صاحل          

 

 يضا:أو 

 )2(آيات نّ هلود حروفا ه أهدت            صاحلا بالصاحلني وكم     توأحلق     

 

 وكذالك:

 )3( بناقته عقراىتأباد الذي أف          ي به صاحل وقد    ألست الذي جن      

 وجاء قوله كذلك:

 )4(عقدت مثود قلوصه يف املربع           يا من به قد الذ صاحل عندما          

 .مرة بلغ عددها ثالثة عشر ية صاحل عليه السالموغريها من األبيات اليت استحضر فيها شخص

ليهدهم فعارضوه وكذبوه، وحىت والده مل  األصنامقوم يعبدون  إىلاهللا تعاىل  أرسله: عليه السالم إبراهيم -7

عدلوا عن اجلدال واملناظرة وملا « قال ابن كثري: ورموه يف النار،يؤمن برب إبراهيم، فنصبوا له املكائد وجادلوه 

استعمال قوsم وسلطاrم، لينصروا ما هم عليه من سفههم  إىلانقطعوا وغلبوا ومل تبقى هلم حجة وال شبهة، 

ن يرموه يف النار لكنهم مل يفلحوا يف إفقرروا  )5( »وأعلى كلمة دينية وبرهانه جالله وطغياrم فكادهم الرب جلّ 

) قـُْلَنا يَا نَاُر ُكوِين بـَْرًدا 68َقاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا َآِهلََتُكْم ِإْن ُكْنُتْم َفاِعِلَني ( ﴿إيذائه ويتبني ذلك يف قوله تعاىل: 

 .70 -68سورة األنبياء  ﴾نْخَسرِيا َفَجَعْلَناُهُم اْألَ ) َوَأَراُدوا ِبِه َكْيدً 69َوَسَالًما َعَلى ِإبـَْراِهيَم (

لوف يف أبياته ليبني ليا أن احلق دائما هو الذي يفوز وأن الطاغني يف األرض دائما هم اخلذكره ابن 

 يلي: سيدنا إبراهيم جند ما اخلاسرون ومن بني األبيات اليت ذكر فيها

 )6(مشعولٌ مجرا أعد إلبراهيم       وصني لوط به قومه، وطفى             
                                                             

 .380، ص السابقابن اخللوف القسنطيين:جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر  ) 1(
 .325السابق املصدر نفسه، ص ) 2(
 .308املصدر نفسه، ص ) 3(
 .291املصدر نفسه ، ص ) 4(
 .166أيب الفداء إمساعيل ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع السابق، ص ) 5(
 .140، صنفسهاملصدر  ) 6(
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 ويف قوله:

 )1(أو قد جنا إبراهيم من منروده            فلقد كفى املختار كل مظّلِل        

 وأيضا:

 )2(ى يتضرمظوقد قذفوه يف ل     آمنا،        حبيب به إبراهيم أصبح      

 كما جند قول الشاعر:

 )3(النار وهي تضرم له هللا أطفى    إبراهيم فهو الفىت الذي      عليكم ب     

 لوف:اخلوقول ابن 

 )4(وأمن علي بتوبة يف يثرب              ما بني إبراهيم، والعباس      

واستحضار لألحداث  ،وكان توظيف الشاعر لشخصية إبراهيم عليه السالم انطالقا من عظمة معجزاته

 مرة. 12لوف اخلذكره يف قصائد ابن  ،حيث جاء افقتها ملا فيها من احلكم والعرباليت ر 

لكنهم حني طغوا  ،بتعاد عن الفواحش: أرسل اهللا نبيه لوط إىل قومه يدعوهم إىل االلوط عليه السالم -8

الذكران،  وإتيانومتادوا، جاء أمر اهللا خبروج أهل لوط وأتباعه من القرية اليت أنزل اهللا nا عذابه بسبب الفاحشة 

فدعاهم لوط إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، وناهيك عن تعاطي احملرمات والفواحش «: يقول ابن كثري يف كتابه

واملنكرات واألفاعيل املستقبحات، فتمادوا على ضالهلم وطغياvم، واستمروا على فجورهم وكفراvم، فأحل اهللا nم 

يف العاملني، وعربة يتعظ nا األلباء من  من البأس الذي ال يرد ما مل يكن يف خلدهم وحسباvم وجعلهم مثلة

 . 31العنكبوت آية  َأْهَلَها َكانُوا ظَاِلِمَني﴾ ِإنَّا ُمْهِلُكو َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَِة ِإنَّ  ﴿فقال اهللا تعاىل: ) 5( »العاملني

ات اليت احتوت وظف الشاعر شخصية لوط عليه السالم لكي يبني لنا أن بعد العصيان يأيت اجلزاء، ومن بني اآلي

 على اسم لوط:

 

                                                             

 .169ص ،املصدر السابقلوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني اخلابن  ) 1(
 .238، صاملصدر نفسه  ) 2(
 .248املصدر نفسه، ص ) 3(
 .448، صاملصدر نفسه )4(
 .225ص أيب الفداء إمساعيل ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع السابق، ) 5(
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 )1(على اخلليل +ا للصدق رايات       صصت لوط بالتأييد وانتشرت        وخ      

 أيضا:

 )2(صاروا كنخل رماه الريح فإنصفحا        أو قوم لوط وعاد إذا طغوا وبغوا                

 وقوله:

 )3(بغاة سدوم إذ أحلو احملرما       نبئ به لوط جنا إذ دعا على                   

 كذلك:       

 )4(كفاه إله العرش بؤس فضائع         رسول به لوط جني وجباجه                  

 وقوله:

 )5(داإلحلاطريقه  وامواأباذ سدوما             حيث ر  من به لوط قد        

 .يف كل بيت حتمل معىن نفسهمرة  14ها يبلغ عدد ولقد استعمل الشاعر اسم لوط يف عدة أبيات أخرى 

بني له حسن هذا الدين يول ،: أرسله اهللا على قوم مدين ليدعوهم إىل عبادة اهللاشعيب عليه السالم -9

فبعث اهللا فيهم رجال وهو رسول اهللا شعيب «يف قصة شعيب  "ابن كثري"به وضحكوا عليه. حيث قال  فاستهزؤوا

عليه السالم فدعاهم إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، وSاهم عن تعاطي هده األفاعيل القبيحة من خبس الناس 

، )6(»هلم يف سبلهم وطرقهم فآمن به بعضهم وكفر أكثرهم حىت حل اهللا Zم البأس الشديد وإخافتهمأشياءهم 

َوَال تـُْفِسُدوا  َقْد َجاَءْتُكْم بـَيـَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن َوَال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهمْ  ﴿وكذلك قوله تعايل: 

 .85األعراف  ِيف اْألَْرِض﴾

 ووظفه الشاعر ليبني العقاب أيضا وقد استحضرها يف عدة مواضع املتمثلة يف آليات التالية:

                                                             

 .325ص ،ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق ) 1(
 .366، صاملصدر نفسه ) 2(
 .380املصدر نفسه، ص ) 3(
 .404املصدر نفسه، ص ) 4(
 .479املصدر نفسه، ص  ) 5(
 .242أيب الفداء إمساعيل ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع السابق، ص ) 6(
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 )1(ةوكم تزكى مبعناها شعيب، كما           لذت ملوسى "ا تلك املناجا        

 وأيضا:

 )2(رجاف مدين عندماعيبا إالهه            وأهلك باألنيبء به زكى ش      

 وقوله:

 )3(ه من نقص كيل البضائعأكى شعيب إالهه               وبرّ رسول به ز       

 قال  أيضا:

 )4(األنكادأيوب من ضنا  وشفاشعيبا            اإلالهقد نمن به أ      

 .مرة  12 شعيبوكذلك تواجد اسم 

اهللا أراد  ذبيح: هو ابن سيدنا إبراهيم اخلليل جاءه بعد ما طٌِعَن يف السن وهو إسماعيل عليه السالم -10

 وذلك يف قوله تعاىل: ،ن الصاحلني إبراهيم عليه السالم أن يفديه هللا  وصفه القرآن على أنه من الصابرين وم

سورة األنبياء  ﴾) َوأَْدَخْلَناُهْم ِيف َرْمحَِتَنا ِإنـَُّهْم ِمَن الصَّاِحلِنيَ 85َوِإْمسَاِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّاِبرِيَن (﴿

85- 86. 

وقد أشار إليه الشاعر يف أبياته  ،اهللا إىل القبائل اليت استقرت حول بئر زمزم لدعوmم إىل هذا الدين بعثه

 كان من الصابرين ومن قصة الفداء به، وقد ذكره يف عدة أبيات منها:   ألنه

 )5(إمساعيلو وسليمان والفىت       ومحى صاحلا به وشعيبا                    

 وأيضا: 

 )6(لصمُ غتبذبح عظيم ليس فيه      ه جنا         به إمساعيل من ذحبحبيب     

 

                                                             

 .325ص ،لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابقاخلابن  ) 1(
 .381املصدر نفسه، ص ) 2(
 .404املصدر نفسه، ص ) 3(
 .479املصدر نفسه، ص ) 4(
 .122املصدر نفسه، ص ) 5(
 .238املصدر نفسه، ص ) 6(
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 وقوله:

 )1( بذبح عظيم، واستسن به النحرا        افتدىألست الذي إمساعيل لواله ما     

 وأيضا:

 2(من أجله، وعفى عنه وآواه    فدى إمساعيل خالقه      قد هذا الذي      

 كذلك:

 )3(له، وله يف الُشعب أنبع زمزما      فدى إمساعيل بالكبش ربه         ئنب     

 وقوله أيضا: 

 )4(مساعيل قطع األخادعإكفَي احلق               وبامسهاخلليل،  ناجىرسول به      

 أيضا:

 ) 5(ذبح، بذبح مستعدْ             يا من كفى إمساعيل من     و      

                                                                                                مرات.سبع  إمساعيلاسم  لوفاخلوقد استعمل ابن  

: هو ابن نيب اهللا إبراهيم أرسله اهللا تعاىل داعيا الكنعانيني يف فلسطني والشام لنصرة إسحاق عليه السالم -11

ب فجاء تسحيوهو أبو يعقوب عليه السالم، وكانت امرأته عاقر وصرب  ومل ييأس ودعا اهللا فرزقه من حيث ال  ،اهللا

 40وذكر أهل الكتاب أن إسحاق ملا تزوج(رفقا) بنت تواييل يف حياة أبيه كان عمره «يف كتاب ابن كثري قوله: 

ما امسه "عيص" وهو الذي تسميه العرب العيص أوهلسنة وأnا كانت عاقرا فدعا اهللا هلا فحملت وولدت توأمني 

 .)6( »وهو والد الروم وثاين خرج وأخذ بعقب أخيه فسموه يعقوب( إسرائيل الذي ينسب إليه بنو إسرائيل)

 التالية: األبياتوقد استلهم الشاعر من قصته يف  

                                                             

 .308لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صاخلابن  ) 1(
 .346املصدر نفسه، ص ) 2(
 .380املصدر نفسه، ص ) 3(
 .404املصدر نفسه، ص ) 4(
 .506املصدر نفسه، ص ) 5(
 .259أيب الفداء إمساعيل ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع السابق، ص ) 6(
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 )1( عيش وازدياد ترفعيف خفض         ق صري أهله       يا من به إسحا     

 وقوله:

 )2( ألست الذي نادى به إسحاق ربه         فنال الرضا والفوز واألمن والصربا   

 وأيضا:

 )3( حفته عناياتوكم Hا اسحق                ارشده فنج أبانتوللذبيح    

 وكذلك:

  )4( وأعقب يعقوب القميص املكرما        نيب به إسحاق كرم فاعتلى،         

 وقوله:

 )5(وصار أبا لألنبياء الشوارع        أصح أمنا      إسحاقبه رسول    

 وكذلك:

 )6(حتفوا بأياديلسباط اُ و  ،ب      ، ويعقو    الغيورمن به إسحاق    

 مرة.عشرة  إحدىحيث بلع عددها  ر أيضا يف مواضع أخرى يف القصائدوذك   

يذكر التاريخ أنه كان يف بالد   ،يف القرآن: هو ابن إسحاق وأحد األنبياء املذكورين يعقوب عليه السالم -12

أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن  ﴿كنعان، واتبع دين أبيه إسحاق، قال تعاىل: 

سورة البقرة  ِحًدا َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن﴾يَل َوِإْسَحاَق ِإَهلًا َواِمْن بـَْعِدي َقاُلوا نـَْعُبُد ِإَهلََك َوِإَلَه َآبَاِئَك ِإبـَْراِهيَم َوِإْمسَاعِ 

132. 

نتا عشر ولدا( ذكرا) أن يعقوب كان له من البنني اث«: وقد قيل يف حياة يعقوب يف كتاب "ابن كثري" 

وقد انكوى  )7(»أشرفهم وأجلهم يوسف عليه السالم سرائيل كلهم، وكانإتنسب أسباط بين  ومسيناهم وإليهم 

فؤاده على فراق ابنه يوسف وانعزل فرتة كبرية عن الناس وبكى حىت فقد بصره وابتاله اهللا بفراق ابنه يوسف سنني 

                                                             

)1(
 .291ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص  

 .308املصدر نفسه، ص ) 2(
 .325املصدر نفسه، ص) 3(
 .380املصدر نفسه، ص ) 4(
)5(

 .404نفسه، ص املصدر  
 .479املصدر نفسه،  ) 6(
 .269أيب الفداء إمساعيل ابن كثري:قصص األنبياء، املرجع السابق، ص ) 7(
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ونيل مراد ومن بني األبيات املذكورة فيها  االبتالءطوال وقد ذكره الشاعر ووظف شخصية أل&ا ترمز للفرج بعد 
 يعقوب جندها كالتايل:

 )1( ، الطرف بالضياء كحيالصّري             ا            رّ نال س بامسهوليعقوب           
 وقوله: 

   )2(تنويلُ يعقوب من ضرر               كما ليوسف من أيديه  باسموقد شفي        
 وكذلك:

 )3(به عزز األسباط قدما وكرموا          منصبا،         بوئحبيب به يعقوب        
 وأيضا:
 )4(يعقوب القميص املكرما وأعقب          نبئ به إسحاق كرم فاعتال                 
 وقوله:
 )5(القواِطع االتصالوكاُن فقيد           رسول به يعقوب قد عاد مبصرا،         

ة نيب يعقوب مع ابنه يوسف استوحى من خالهلا قص ،يف الديوان ةزالت متواجدأخرى ماوهناك مواضع 
 مرة. عشرة أربعةواليت عددها الكلي بلغ  ،الصديق

 احلادي عشر لنيب اهللا يعقوب عليه السالم، يقول تعاىل:  االبن: هو يوسف عليه السالم -13

) ِإْذ َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَىل أَبِيَنا ِمنَّا َوَحنُْن ُعْصَبٌة ِإنَّ 7َلَقْد َكاَن ِيف يُوُسَف َوِإْخَوتِِه َآيَاٌت ِللسَّائِِلَني ( ﴿
ُكْم َوَتُكونُوا ِمْن بـَْعِدِه قَـْوًما َصاِحلَِني ) اقْـتـُُلوا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َخيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِي8أَبَانَا َلِفي َضَالٍل ُمِبٍني (

 -7يوسف  ُكْنُتْم َفاِعِلَني﴾  ) َقاَل َقاِئٌل ِمنـُْهْم َال تـَْقتـُُلوا يُوُسَف َوأَْلُقوُه ِيف َغَيابَِة اجلُْبِّ يـَْلَتِقْطُه بـَْعُض السَّيَّاَرِة ِإنْ 9(
10. 

به زوجة العزيز  ففتنتمصر، وبسبب مجاله وفطنته، بعد هاته احلادثة التقطه بعض السيارة وباعوه لعزيز 
، فدخل بعدا السجن 23يوسف اآلية َو ِيف بـَْيِتَها َعْن نـَْفِسِه﴾َوَراَوَدْتُه الَِّيت هُ  ﴿وكادت له املكائد، قال تعاىل: 

اهللا احلكمة وعلم تأويل األحاديث، فكانت سبب خالصه من السجن بعد تفسري  هوحتّمل الظلم سبع سنني، وآتا
                                                             

 .122ص لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق،اخلابن  ) 1(
 .141املصدر نفسه، ص ) 2(
 .238املصدر نفسه، ص ) 3(
 .380 املصدر نفسه، )4( 

 .404 املصدر نفسه، )5( 
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لتم مشله ارؤيا امللك، وأصبح عزيز مصر، وارتفع شانه ومقامه، وسعى يف نشر دين أبيه يعقوب وأجداده، بعدها 

اجتمع، عرف أّن  ملا رأى يوسف عليه السالم أن نعمته قد متت، ومشله قد«يف كتابه:  "ابن كثري"يقول  أحبائهمع 

وأن كل شيء فيها ومن عليها فان، (...) فعند ذلك أثىن على ربّه مبا أهله، واعرتف  ،قرارةPا  هذه الدار ال يقرّ 

له بعظيم إحسانه وفضله، وسأل منه وهو خري املسؤولني أن يتوفاه، أي حني يتوفاه على اإلسالم وأن يلحقه 

 )1(»بعباده الصاحلني

صته من قوحيا ست" يوسف عليه السالم واستدعى شخصيته، مالقسنطيين لوفاخلولقد وظف الشاعر "ابن 

 يف مواضع عدة من الّديوان، نذكر منها األبيات التالية: ،وصربه على الشدائد

 قوله:

 )2(رّاوأعقب يعقوب القميص الذي س            ألست الذي جنا به اهللا يوسف       

 وقوله أيضا:

 )P)3ا ليعقوب هاتيك اإلشارات          واتضحتوأنست يوسف يف جب       

 وأيضا:

 )4(من اجلب إذا ألقوه فيه ليعدم          نُيب به الّصديق يوسف قد جنا              

 لوف: اخلوقال ابن 

 )5(لياسإ بصري من الوجع الشديد              اعرتىبسر قميص يوسف ما          

 وأيضا:

 )6(ب يوسف، إذ دعى، وله عضديا من وىف اجل         

 مرة .مخسة عشرة  باإلمجالهي   ذكر فيها امسه،واليت ،واضعوغريها من امل 

وجاه  ز: هو نيب اهللا، قيل أنه من ساللة إسحاق ابن إبراهيم عليه السالم، كان ذا عأيوب عليه السالم -14

وطال مرضه حىت عافه اجلليس، وأوحش منه األنسب، وأخرج «اهللا يف بدنه، يقول ابن كثري:  فابتالهومال وملك، 

                                                             

 .308أيب الفداء إمساعيل ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع السابق، ص )1(
)2(

 .308لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صاخلابن   
 .325املصدر نفسه، ص ) 3(
 .380املصدر نفسه، ص ) 4(
 .445املصدر نفسه، ص ) 5(
 .507املصدر نفسه، ص ) 6(
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ومل «ربة رغم شّدة البالء يقول أيضا: ، وكان رمزا للع)1(»نقطع عنه الناسامن بلده، وألقي على مزبلة خارجها، و 

 .)2(»املثل يضرب بصربه عليه السالمومحًدا وشكًرا حىت إّن  واحتسابايرد هذا كله أيوب عليه السالم إّال صربا 

 وأخذه الشاعر ضمن أبياته التالية، مستلهما قّصة صربه على شّدته، يقول:  

 )3(به أليوب قد وافت سعادات          ونّول إلياس من راووVا قدًحا            

 وف:لاخل ويقول أيضا ابن

 )4(بَالَء أصاب اللحم والعظم والدما       نبئ به أيوب أُْنِقَد إذ شكى              

 وأيضا:

 )5(فادعضعويف من جوار ال وذو النون      ه       ر رسول به أيوب قد زال ضّ       

 وقوله:

 )6(وشكى أيوب من ضن االنكاد        من به أنقد اإلله شعيب               

 .عدد الكلي هو ثالثة عشرة مرةوال وذكر يف غريها من املواضع

عث اهللا يونس عليه السالم إىل أهل ب«نبياء اهللا حيث قال "ابن كثري" نيب من أ  :يونس عليه السالم -15

" من أرض املوصل، فدعاهم إىل اهللا عز وجل، فكذبوه ومتردوا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه نينوى"

ودخل يف البحر وحدث ما حدث وانقلبت  ،)U«)7م ثالثهم حلول العذاب دأمرهم خرج من بني أطهرهم ووع

فَـَلْوَال أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحَني  روجه دون أمر اهللا وقوله تعاىل: ﴿السفينة ودخل يف بطن احلوت وذلك بسبب خ

َعثُوَن﴾) َلَلِبَث ِيف بَ 143(  .144الصافات اآلية  ْطِنِه ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

 

 

 

                                                             

 .312أيب الفداء إمساعيل ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع السابق، ص ) 1(
 .313ص ،املرجع نفسه ) 2(
 .326ص ،املرجع نفسه ) 3(
 .381لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صاخلابن  ) 4(
 .404املصدر نفسه، ص ) 5(
 . 479نفسه، ص املصدر )6(
 . 333أيب الفداء إمساعيل ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع نفسه، ص) 7(
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 من جزاء وموعظة اهللا له يف األبيات التالية:لشاعر شخصية يونس مستلهما وظف ا
 )1(حيث شق البحار تجني من دياجي          باطن احلو من به يونس               

 وجند:
 )2(وأرسل بالدعوة لقوم فأسلموا        حبيب به من ميه يونس جنا،                  

 كذلك:
 )3(،            وذا الِكفل واألسباط واليسع احلربايونسا اهللا ألست الذي جني به          

 وأيضا:
 Z)4ا لذي الكفل قد ُعدت كرامات       وانقد يونسا ملا أناب وكم                    
 وأيضا:
 )5(بعزة يعقوب وحرمة يونس     زي آبائي، وأهلي وجرييت        وال خت        

 مرات .للمواضع هو مثاين  اإلمجايلوالعدد  وغريها من األبيات
: هو نيب أرسله اهللا إىل قوم فرعون لدعوpم هلداية اهللا بعد أن طغى فرعون يف األرض موسى عليه السالم -16

) نـَتـُْلوا َعَلْيَك ِمْن نـََبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَن بِاحلَْقِّ 2) تِْلَك َآيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبِني (1طسم ( ﴿وعيت وجترب وقال تعاىل: 
ْسَتْحِيي ) ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَال ِيف اْألَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَـًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـُْهْم يَُذبُِّح أَبـَْناَءُهْم َويَ 3ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن (

 .4 -1القصص  ﴾ِنَساَءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

وته العصا واليد، يف عرشه وأتاه حكما وعلما ووهبه اهللا يف دع لقد حذر فرعون من والدة موسى لكنه ترىبو 
 وهكذاعصاه فإذا هي ثعبان مبني، أي عظيم الشكل، بديع يف الضخامة واهلول(...)  ألقىحني «يقول ابن كثري 

نورا يبهر األبصار، فإذا  ألألت، وأخرجها وهي كفلقة القمر تاستخرجهاملا دخل موسى عليه السالم يده يف جيبه 
 .)6(»استخرجها رجعت إىل صفتها األوىل أعادها إىل جيبه

                                                             

 
 . 187املصدر السابق، ص ،جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتنيلوف القسنطيين : ابن اخل  )1(
 . 238املصدر نفسه، ص ) 2(
 . 309املصدر نفسه، ص ) 3(
)4(

 . 325املصدر نفسه، ص 
 

)5(
 . 470نفسه، ص املصدر 

)6(
 . 374أيب الفداء إمساعيل  ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع السابق، ص  
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وله معجزات أخرى وواجه فرعون مع أخيه هارون وانتصر عليه، وقد ذكره الشاعر وقصصه أيضا يف عدة  

 أبيات أمهها:

 )1(ن أمحد أبدى البدر منقسماإأرى الطوفان منفلقا،          ف موسى أن أو        

 وقوله:

 )2(ر طه، وهو مفصولبدفان منغلقا           فقد أري الن موسى أُري الطو كا  أو       

 جند:

 )S)3ا ملوسى كليم اهللا تكميل          ونال األسباط منه كل منقبة               

 وأيضا:

 )4(أو يف الصفا انبجست ملوسى أعني           فبكِف طه فاض نبع السلسل      

  كذلك:

 )5(األفضل يّ موسى الكليِم، األرحي              عون له فريشدهم إىل    فيسار        

 .عشرة مرة يف قصائدهاسم موسى سبعة وقد ذكر 

ألخيه موسى عليه السالم وأفصح منه لسانا أرسله اهللا مع أخيه لدعوة  صحبةهو  هارون عليه السالم: -17

ُقِين ِإينِّ  تعاىل: ﴿  وحجة له على قومه قالإىل عبادة اهللا َوَأِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمينِّ ِلَسانًا َفَأْرِسْلُه َمِعَي رِْدًءا ُيَصدِّ

بُونِ   .34القصص  ﴾َأَخاُف َأْن يَُكذِّ

 لوف هارون وقصته مع أخيه يف عدة أبيات له منها: اخلوقد استحضر ابن 

 )6(لواله ما نال هارون الرضي، ومسا     مشس األفق يوشع، بل     ردّ  لواله ما          

 وأيضا:

 )7(الوبه إسحاق وأنيل، واألسباط         وهارون بلغوا املأمو       

                                                             

 . 94، صاملصدر السابق لوف القسنطي: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني،اخلابن  ) 1(
)2(

 . 139املصدر نفسه، ص  
 . 141املصدر نفسه، ص )3(
)4(

 . 169املصدر نفسه، ص  
(5)

 . 173املصدر نفسه، ص  
 . 95، صاملصدر نفسه )6( 
 . 122املصدر نفسه، ص )7(
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 وكذلك:

 )1(يف القرآن تعديل للقمانوامتاز هارون بالقربان منه كما           به          

 جند أيضا:

 )2(ن املعايل فأرغم الكفار            ل احلبورة هارو      من به نوّ        

 مرات . حبيث يبلغ جمملها سبع  وله مواضع أخرى يف القصيدة

بأنه  : هو يوشع بن نون، من آل يعقوب، مل يصرّح بامسه يف القرآن، لكن أشري إليهيوشع عليه السالم -18

سالم يف الّدعوة . وهو خلف موسى عليه ال60الكهف  وَسى ِلَفَتاُه﴾َوِإْذ َقاَل مُ  فىت موسى، يف قوله تعاىل: ﴿

وملا استقّرت ببين إسرائيل على بيت القدس استمروا فيه، وبني أظهرهم نيب اهللا يوشع، حيكم «يقول ابن كثري: 

 .)3(»بينهم بكتاب اهللا التوراة، حىت قبضه اهللا إليه

 لوف يف عّدة أبيات من ديوانه، نذكر منها:اخلابن  ذكره

 قوله:  

 )4(س األفق يوشع، بل           لواله ما نال هارون الّرضا، ومسا لواله ما رّد مش         

 وأيضا قوله:

 )5(، وهارون املالماتالعزيرعن          أيدت يوشعا بالشمس وارتفعت               

 وقوله كذلك:

 )6(والعزيز حتكم باهى ويوشع                  اهتدىنوره اليسع  بأضوانبئ          

 مرات.فوجدنا عددها مخسة  أحصيناهاواليت  وذكر يف مواضع غريها من الديوان

يف سورة األنعام يف قوله تعاىل: : هو نيب من بين إبراهيم عليه السالم، ذكر يف القرآن اليسع عليه السالم -19

 .86اآلية ِمَني﴾َويُوُنَس َوُلوطًا وَُكالt َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعالَ  َوِإْمسَاِعيَل َواْلَيَسعَ  ﴿

                                                             

)1(
 . 141لوف القسنطي: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صاخلابن   

)2(
 . 187املصدر نفسه، ص  

 .517ص أيب الفداء إمساعيل ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع نفسه، )3(
)4(

 . 95ص ،القسنطي: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابقابن خلوف   
 .326ص ،املصدر نفسه  ) 5(
)6(

 . 381املصدر نفسه، ص  
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كان بعد إلياس اليسع عليهما السالم، فمكث ما شاء اهللا أن « :عن قّصته يف كتاب ابن كثري أنّ  وذكر

 .)1(»ميكث، يدعوهم إىل اهللا متمسكا مبنهاج إلياس وشريعته، حىت قبضه اهللا عز وجل

 يف الديوان يف أبيات هي: جاء ذكرهقد و 

 قوله:  

 )2(وللعزيز بذلك االسم متثيل   وبامسه اليسع الّرب إلتجا، فنجا                   

 وقوله:

  )U)3ا للقمان قد صّحت مقاالت   وقد هدي اليسع الزاكي Uا ولكم               

 وأيضا جند:

 )4(ويوشع باهى والعزيز حتكم      نبئ بأضوى نوره اليسع اهتدى،              

 وقوله:

 )5(وبآدم، وبشيت، واألسباط، باليسع الرضي، باخلضر مع إلياس     

 .مرات أربعوعدد مواضع ذكره يف القصائد هو 

امللك، يقول ابن كثري يف السالم اجتمعت فيه النبّوة و  عليه هو من نسل إبراهيم داوود عليه السالم:  -20

تقّدم أنّه ملا قتل جالوت، وكان قتله له فيما ذكر ابن عساكر عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصقر، «قصته: 

ومالوا إليه وإىل ملكه عليهم، فكان أمر طالوت ما كان وصار امللك إىل داوود، ومجع اهللا له  لبنو إسرائي فأحبته

، )6(»اداوود هذ، فاجتمعا يف آخروالنبوة يف  سبطيف بني امللك والنبوة بني خري الدنيا واآلخرة، وكان امللك يكون 

 وذكر القرآن الكرمي يف قوله تعاىل يف تبيان ملعجزاته:، )6(»اهذ

َعَة َلُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكمْ 79َوَسخَّْرنَا َمَع َداُووَد اْجلَِباَل يَُسبِّْحَن َوالطَّيـَْر وَُكنَّا َفاِعِلَني ( ﴿ ِمْن  ) َوَعلَّْمَناُه َصنـْ

 .79األنبياء  ﴾بَْأِسُكْم فَـَهْل أَنـُْتْم َشاِكُرونَ 
 

                                                             

)1(
 . 550ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع السابق، ص إمساعيلأيب الفداء   

)2(
 . 141: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صابن اخللوف القسنطيين  

 .325املصدر نفسه، ص )  3(
)4(

 . 381املصدر نفسه، ص  
)5(

 . 445املصدر نفسه، ص  
 . 560أيب الفداء إمساعيل ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع السابق، ص)   6(
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 لوف شخصية داوود عليه السالم يف ديوانه يف أبيات عّدة منها:اخلوقد وظف ابن 

 قوله:

 )1(ر جن;ا له وأّوب أجبال السماء طيورًا           إذ سخّ من أوقف داود يف        

 وقوله:

 )2(وفقت ذكاء ليوشعِ  بسرّهو             داود أوقف طريًا      يا من به         

 وأيضا قوله:

 )K)3ا لسليمان خّصته واليات         وقد أالنت لداود احلديد كما           

 مرات . لوف سبع اخل أبيات ابن وذكرت يف

وسّخر له جنوًدا من الطري  أرسله اهللا إىل بيت املقدس ،: هو من آل يعقوبسليمان عليه السالم  -21

ْنِس َوالطَّْريِ فـَُهْم يُوَزُعونَ ﴿يقول تعاىل:  ،، وأويت من احلكمةوالنمل  ﴾َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اجلِْنِّ َواْإلِ

 .17النمل

 :أمههاوقد أورد ذكر يف الديوان يف عّدة أبيات  

 )4(وإن أرسى لسليمان يف اهلوى،             فللمصطفى فوق املعايل خميم           

 وأيضا:

 )5(سليمان مث الوحش والطري يف السما        نبئ به سّخر اجلن، واهلوى                 

  وجند أيضا:

 )6(لسليمان، والّصبا، واهلوادي        ومن به اجلن، والوحوش أنابت            

 وقد تكرر ذكر اسم سليمان 

                                                             

 . 265: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صلوف القسنطياخلابن  )  1(
)2(

 . 292املصدر نفسه، ص  
 .325املصدر نفسه، ص ) 3(
)4(

 . 240املصدر نفسه، ص  
)5(

 . 381املصدر نفسه، ص  
 . 479املصدر نفسه، ص ) 6(
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هو رسول من بين إسرائيل، وهبه اهللا حيي بعد أن بلغ من الكرب عتيا، يقول تعاىل: زكريا عليه السالم:   -22
َنا َلُه َحيَْىي َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجهُ 89َربَُّه َربِّ َال َتَذْرِين فَـْرًدا َوأَْنَت َخيـُْر اْلَوارِِثَني ( َوزََكرِيَّا ِإْذ نَاَدى ﴿ َنا َلُه َوَوَهبـْ ) َفاْسَتَجبـْ

 .90 -89نبياء األ ﴾ِإنـَُّهْم َكانُوا يَُسارُِعوَن ِيف اْخلَيـَْراِت َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا َلَنا َخاِشِعنيَ 
 وذكر يف الديوان يف أبيات منها:

 )1(فاكتفى شر من رأى املناشر         من به الذ إذ دعى زكريا                     
 وقوله:

 )2(ألست الذي قد نال حيي به عال         به زكريا الذ فاحتمل النْشرا          
 وأيضا:    

 )3(به زكريا مل يرى الّنشر مؤملا      ، كما    ارتقىصور نبئ به حيي احل          
 .مرات وبلغت جمملها ست  األبياتوذكر يف غريها من 

يَا َحيَْىي ُخِذ اْلِكَتاَب  ﴿هو ابن زكريا عليه السالم، أويت النبوة يف الصبا، قال تعاىل: : يحي عليه السالم  -23

َناُه احلُْْكَم َصِبيsا  .12مرمي ﴾ِبُقوٍَّة َوَآتـَيـْ

 لوف:اخلوذكر يف عدة أبيات أمهها قول ابن 
 )4(به زكريا الذ فاحتمل الّنشر      نال حيي به على       ألست الذي قد         

 وقوله:
 )5(جليل املباين، مستقاض املنابع     رسول به حيي احلصور ارتقى عال              

 وأيضا:
 )6(األعادي شروركتفوا س وحيي آ           والَعزيز إليا         من به اخلضر،       

 وذكر يف  قصائده تسع مرات .

                                                             

 . 187: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صابن اخللوف القسنطيين ) 1(
 . 309املصدر نفسه، ص ) 2(
)3(

 . 381املصدر نفسه، ص  
 . 309املصدر نفسه، ص ) 4(
 . 405املصدر نفسه، ص ) 5(
 . 480املصدر نفسه، ص  )6(
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: هو عيسى ابن مرمي، تكلم يف املهد، لقب باملسيح، أنزل اهللا عليه كتاب اإلجنيل عيسى عليه السالم  -24
ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْمسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن  ﴿بعث على نيب إسرائيل قال تعاىل:  ِإْذ َقاَلِت اْلَمَالِئَكُة يَا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه يـَُبشِّ

نـَْيا َواْآلَِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبَني ( ) َقاَلْت َربِّ 46 () َويَُكلُِّم النَّاَس ِيف اْلَمْهِد وََكْهًال َوِمَن الصَّاِحلِنيَ 45َمْرَميَ َوِجيًها ِيف الدُّ
) 47ا يـَُقوُل َلُه ُكْن فَـَيُكوُن (َأىنَّ َيُكوُن ِيل َوَلٌد وَملَْ َميَْسْسِين َبَشٌر َقاَل َكَذِلِك اللَُّه َخيُْلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى أَْمًرا َفِإمنََّ 

جنِْيَل ( َوَرُسوًال ِإَىل َبِين ِإْسَرائِيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم ِبَآيٍَة ِمْن َربُِّكْم َأينِّ َأْخُلُق ) 48َويـَُعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواْإلِ
ِن اللَِّه َرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى بِِإذْ َلُكْم ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّْريِ َفَأنـُْفُخ ِفيِه فَـَيُكوُن طَيـًْرا بِِإْذِن اللَِّه َوأُْبرُِئ اْألَْكَمَه َواْألَبْـ 

 .49 -45آل عمران  ﴾َوأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا َتْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِيف بـُُيوِتُكْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَيًَة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 

 لوف يف عدة أبيات أمهها ما يلي:اخلوقد ذكر يف ديوان ابن 
 )1(وعزت به يف جنة اخللد مرمي      عيسى تبتل فارتقى         حبيب به            

 وأيضا: 
 )2(فيدعوهم عيسى املسيح أال أبشروا          فليس هلا إال احلبيب املعظم         

 وقوله:
 )3(قالا موات وأغين من السؤال مبأ     ال       وأحيامن أبرأ عيسى من اجلذام        
 لوف .اخلكر مثاين مرات يف قصائد ابن وُذ 
: هو نيب أرسل إىل بين إسرائيل، يف دعوة إىل توحيد اهللا ونبذ عبادة األصنام، يقول إلياس عليه السالم  -25

) أََتْدُعوَن بـَْعًال 124) ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َأَال تـَتـَُّقوَن (123َوِإنَّ ِإْلَياَس َلِمَن اْلُمْرَسِلَني ( ﴿عز وجل يف سورة الصافات: 
بُوُه َفِإنـَُّهْم َلُمْحَضُروَن (126) اللََّه َربَُّكْم َوَربَّ َآبَاِئُكُم اْألَوَِّلَني (125َوَتَذُروَن َأْحَسَن اْخلَاِلِقَني ( ِإالَّ ) 127) َفَكذَّ

 .130 -123اآلية  ﴾) َسَالٌم َعَلى ِإْل يَاِسنيَ 129) َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه ِيف اْآلَِخرِيَن (128ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصَني (

 ولقد وظف الشاعر شخصية إلياس يف قوله:
 )4(به أليوب قد وافت سعادات        قدًحا      روو�اونّول إلياس ومن        
 

                                                             

 . 239: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صابن اخللوف القسنطيين ) 1(
 . 248املصدر نفسه، ص ) 2(
)3(

 . 265املصدر نفسه، ص  
 . 326ملصدر نفسه، صا )4(
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 وأيضا:
 )1(حيثمارفيًقا ألمالك السموات      نبئ به إلياس قد طار يف العال              

 ثالثة عشر مرة. وذكر يف غريها من املواضع يف الديوان وبلغ جمملها

هو خامت األنبياء واملرسلني خري خلق اهللا ومتمم للّرساالت السماوية، : محمد صلى اهللا عليه وسلم  -26
بالّصادق األمني، وهو من أهل قريش من نسل سيدنا إبراهيم عليه السالم، أعظم معجزاته اليت سبقته، وصف 

ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرَآِن َال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه  ﴿القرآن الكرمي يقول تعاىل يف كتابه: ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ

 .88اإلسراء  ﴾لِبَـْعٍض َظِهريًا َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهمْ 

أنزل عليه اهللا تعاىل الوحي وهو ابن األربعني بواسطة جربيل عليه السالم، كان صابرا على مكائد قومه، أمت 
راء وصلح رسالته، سريته مليئة باإلحداث والفتوحات والغزوات، (اإلسراء واملعراج، غزوة احد وبدر، قصة غار حِ 

لوف القسنطيين أغلب القصائد، والذي تناول فيها مدح الّرسول، وذكر اخل) خصص له ابن ... إخل احلديبية
 هي:الشاعر صفاته، ومولده، وعناوين هاته القصائد دالة على ذلك، ومن بني الصفات اليت تغىن yا 

 )2( الّرب الّرؤوف الّرحيم، األكرم الكرما أنت الشفيع الوجيه، املرتضى، وأنا    
عى الشاعر شخصية الرسول من خالل صفاته، ليبني عظمة شخصه، وجالل قدره، وقد تبني ذلك ولقد استد
 يف قوله أيضا:

 ، احلفيالاحلفيأمحد املرتضى         مظهر ا�د و، الكمال املرجى           
 شًرا وقبيلوصفاتًا ومع           أكرم العاملني روًحا، وذاتًا             

 يا له مصطفى نبيئا رسوال       عّز قدرًا، ومنتصبا، ومقاما               
 ، حبيبا خليالجمتيبطاهًرا،       ا، منريًا      ظاهرًا، مقتضى، سراجً   
 )3(اهللا عنده تفضيًال  هزاد    أفضل اخللق، صفوة احلق طه          
 
 

                                                             

)1(
 . 381لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صاخلابن   

 . 109املصدر نفسه، ص )2(
)3(

 . 120، صاملصدر نفسه  
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رموزًا تتقاطع وشخصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ديوانه  "لوف القسنطييناخلابن "ولقد استخدم 

 ، الشمس، احلسن ...) ومثال ذلك قوله:العزةومنها(النور، 

 زّة، واخللق تعجيلكأنه غ        واله من نور وقدمه       أنشأه م

 مؤزر برواء الفخر حممول       متّوج بالل اTد متشح،          

 ؟)1(، وتكميلمنه هلم بدء أليس       ، مبدأ الرسل خامتهم  النبينيىف و أ

 مفتتنالوف يف مدح الرسول صلى اهللا عليه ، والثناء عليه، فقد ظهر حمًبا لصفاته، اخلابن  وقد أسهب

 بشخصه الكرمي راجيا شفاعته، يقول: مستغيثاجبماله، 

 والبدر والشمس يف خديه زهرات           كأنه غصن بان حامل فلكا    

 )2(واواتومل أخل أmا للعطف         كبديأصداغه عطفت حنو اهلوى   

 وقوله يف نفس القصيدة:

 أّن اجلفوف هلا كالبيض فتكات    ما كنت اعلم لوال سحر مقلته     

 )3(ر رشفاتأّن القدود هلا كالسم    ه         وال حتققت لوال لني قامت 

 شخصه الكرمي جند قوله: واستحضراألبيات اليت ذكر فيها الشاعر اسم رسول اهللا صلى اهللا عليه  ومن

 )4(املهايعو إن أضحى محيد فال غز         حملمود عند إهله       حممد ا       

 وقوله:

 )5( !حبب حممد يف كل نادي        لساين   وال عجب إذا نادى       

 قوله : و 

 )6(آل هاشمويا خرية الّرمحان من      أمحد يا طّيب، يا حممد      ويا     

                                                             

 . 139لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني املصدر السابق، صاخلابن  ) 1(
 . 316املصدر نفسه، ص ) 2(
 . 316املصدر نفسه، ص ) 3(
 . 416املصدر نفسه، ص ) 4(
 . 426املصدر نفسه، ص ) 5(
)6(

 . 471املصدر نفسه، ص 
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"طه "واليت بلغ  اسم رسولنا الكرمي بعدة تكنيات منها: "لوف القسنطييناخلابن "وقد استعمل الشاعر 

 وكذلك اسم "امحد "اثنتا عشر مرة . عددها ثالثني مرة،

 خصيات أخرىثانيا: ش

فقط بل  األنبياءشخصية  باستدعاءالقسنطيين شخصيات دينية أخرى، فلم يكتفي لوف اخللقد استدعى ابن 

إىل شخصيات الصاحلني وقصصهم وكذا الّصحابة، دون أن ننسى ذكر قصص الّنساء الصاحلات انطالقا  امتد

 أهل بيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم وغريهم كثري، ومن أبرزهم جند:

م إكمال الّدعوة بعد أمن كانوا سندا له قبل وفاته، أبو إال أن أخذ الصحابة على عاتقه :الّصحابة -1

لوف القسنطيين إال أن يتغىن بذكرهم يف أبياته وقصائده ومن بني اخليكونوا سنًدا حىت بعد وفاته، فما كان من ابن 

 هؤالء الّصحابة جند:

  ف يف قوله:: هو أول اخللفاء الرّاشدين، لقِّب بالّصديق ذكره ابن خلو أبو بكر الصديق  - أ

 )1(يا عّز أيب حفص املفرق األضالل         يا دخر أيب بكر اخلليفة حًقا          

 بكر ست مرات. أبولوف اسم اخلوقد استعمل ابن 

من بنات نيب اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم، جاء  اثنتني: ويكىن ذا النورين ألنه تزوج عثمان بن عفان - ب

 لوف:اخلذكره يف قول ابن 

 )2(؟األهواء والغمماأو مثل عثمان ذي النورين من مجع الذكرى وقد كشف    

 وكذلك اسم عثمان استخدم ضمن قصائده اثين عشرة مرة . 

 :علي بن أبي طالب  -جـ

 اخللوف:هو ابن عم الّرسول وصهره، أحد الصحابة ورابع اخللفاء الراشدين، جاء ذكره يف الّديوان يف قول ابن  

 )3(القفاربل يوم جدّ  خبيرب        برى ريقه عيين علي         وأ        

 بياته سبع مرات.اخللوف اسم علي يف أكرر ابن 

                                                             

 . 271: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صلوف القسنطييناخلابن  ) 1(
 . 109املصدر نفسه، ص ) 2(
 . 76املصدر نفسه، ص ) 3(
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: هو مؤمن الّرسول صلى اهللا عليه وسّلم، اشتهر بصربه على الّتعذيب، كان من السباقني إىل بالل بن رباح  -د

 اإلسالم، جاء ذكره يف الّديوان يف قول الشاعر:

)1(ورباحاً ورافعاً ونبيال     واكتِنْفين مبا اكتنفت بالًال                        
 

 ربع مرات . عدة عددها هو:أ أبياتوذكره يف 

 لوف من الّديوان: اخلوهو شاعر خمضرم، جاء ذكره يف قول ابن  :كعب بن زهير -و

 )2(الّنصارى وحبريا وجا تليق            من به بّشر الزبري، وكعب                   

 مخس مراتيبلغ عددها : خرىوله مواضع ذكر أ

   خيرة نساء أهل األرض:

لوف القسنطيين يف قصائده قصص النساء من أهل الرسول وكذا قصص الّنساء املذكورين اخللقد استدعى ابن 

 يف القرآن ومن بينهم جند يف قوله:

 ويف حليمة إذا جاءت لرتضعه               مظاهر أشهدXا انه عصم

 ة                   سّر لطيف أراها قدره عظمويف خدجية ملا جاء ميسر 

 )3(اللقمار السماء دليل أوضح إذ يف حجرها نظرت             بدويف صفّية 

 النساء يف دعوة الّرسول ودعمه خالل تأديته لرسالته. وهنا تبّني فضل هاته

سم ليمة تسع مرات، واكر ست مرات ،واسم حن اسم خدجية ذ خالل تطلعنا علي الديوان وجدنا أ ومن

 ت، واسم عائشة ثالث مرات.زينب ست مرا

لوف، اخلخالل قصائد ابن  واليت جاء ذكرها سبع مرات  العذراء"،وال ننسى استحضار شخصيه "مرمي

َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب َمْرَميَ ِإِذ انـَْتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكانًا َشْرِقيsا  ﴿ :يف سورة مرمي تعاىل ليقو  ،يضاقصتها أ واستحضر

اَلْت ِإينِّ َأُعوُذ ِبالرَّْمحَِن ِمْنَك ِإْن  ) قَ 17) َفاختَََّذْت ِمْن ُدوxِِْم ِحَجابًا َفَأْرَسْلَنا ِإَليـَْها ُروَحَنا فَـَتَمثََّل َهلَا َبَشًرا َسِويsا (16(

َا أَنَا َرُسوُل َربِِّك ِألََهَب َلِك ُغَالًما زَِكيsا (18ُكْنَت َتِقيsا ( ) َقاَلْت َأىنَّ َيُكوُن ِيل ُغَالٌم وَملَْ َميَْسْسِين َبَشٌر 19) َقاَل ِإمنَّ

) 21ُهَو َعَليَّ َهنيٌِّ َولَِنْجَعَلُه َآيًَة لِلنَّاِس َوَرْمحًَة ِمنَّا وََكاَن أَْمرًا َمْقِضيsا ( ) َقاَل َكَذِلِك َقاَل رَبُّكِ 20وَملَْ َأُك بَِغيsا (

ُت ) َفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَىل ِجذِْع النَّْخَلِة َقاَلْت يَا َلْيَتِين ِمتُّ قَـْبَل َهَذا وَُكنْ 22َفَحَمَلْتُه َفانـَْتَبَذْت ِبِه َمَكانًا َقِصيsا (

                                                             

 . 132املصدر السابق، ص ،ابن اخللوف القسنطيين:جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني ) 1(
 . 186املصدر نفسه، ص ) 2(
)3(

 . 104املصدر نفسه، ص  
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) َوُهزِّي ِإَلْيِك ِجبِذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط 24) فَـَناَداَها ِمْن َحتِْتَها َأالَّ َحتَْزِين َقْد َجَعَل َربُِّك َحتَْتِك َسرِي�ا (23َنْسًيا َمْنِسي�ا (

ًنا َفِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن الْ 25َعَلْيِك ُرطًَبا َجِني�ا ( َبَشِر َأَحًدا فَـُقوِيل ِإينِّ َنَذْرُت لِلرَّْمحَِن َصْوًما فَـَلْن ) َفُكِلي َواْشَرِيب َوقَـرِّي َعيـْ

 لوف:اخليف ديوان ابن ، وجاء ذكرها، 26-16 اآلية ﴾ِإْنِسي�ا  أَُكلَِّم اْليَـْومَ 

 يف قوله:

 )1(ومرمي وفتحمبحبته نون،       م أن حيصروا وصف من أتت،   وأىن هل               

 وقوله:

 )2(ومرمي والبتوال ،وزليخا              صطنعين مبا إصطنعت احلمرياوا               

 وكذلك اليمامة واستحضر شخصهم يف مواضع متفرقة من الّديوان. خرى مثل زليخةوذكر شخصيات أ

 لصالحين الذين ُأختلف في نبّوتهمذكر اثالثا: 

وهو من الصاحلني، اختلف مجهور العلماء يف أمر نبّوته، حيث قال ابن كثري يف هذا الشأن: ذو الكفل:  -1

األنبياء انه نيب، عليه من ربّه الّصالة فالظاهر من ذكره يف القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤالء السادة «

 .)3(»كان رجال صاحلا وحاكما مقسطاً والسالم، وهذا هو املشهور وقد زعم آخرون أنّه مل يكن نبيا، وإمنا  

 وقد مسي بذا الكفل ألنه تكفل ببعض الطاعات فوىف ]ا، ووّظف شخصه يف العديد من األبيات منها:

 قوله: 

 )4(ألنه حبلى معناه مكفول       وقد أجيب به ذو الكفل حني دعى               

 وقوله: 

 .)5(غتدوا يف عزّة ومتنعو الكفل واألسباط واليسع آذيا من            

 وأيضا قوله:

 )6(نبئ ذو الكفل عّز حمله، وذو النون أجناه من اليم إذ طما          

                                                             

  257القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صلوف اخلابن  ) 1(
 . 132املصدر نفسه، ص ) 2(
 . 320أيب الفداء إمساعيل ابن كثري: قصص األنبياء، املرجع السابق، ص ) 3(
 . 141ص ،املصدر السابق ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ) 4(
 . 292املصدر نفسه، ص ) 5(
 . 381املصدر نفسه، ص ) 6(
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 وورد ذكره يف مواضع أخرى غريها.
: هو العبد الصاحل الذي ذكره اهللا تعاىل يف سورة الكهف، رافقه سّيدنا موسى يف الخضر عليه السالم -2

، ونسبه، ونبّوته وحياته إىل امسهيف اخلضر  اختُلفوقد «اختلف يف نبّوته يقول ابن كثري: رحلته وتعّلم منه، ولقد 
َناُه َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن  ﴿ن الكرمي يف قوله تعاىل: آولقد جاء يف القر  ،)1(»اآلن فَـَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدنَا َآتـَيـْ

) َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي 66) َقاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا (65َلُدنَّا ِعْلًما (
 .86 -65الكهف  ﴾ْيَف َتْصِربُ َعَلى َما ملَْ حتُِْط ِبِه ُخبـًْرا) وَكَ 67َصبـًْرا (

 لوف شخص اخلضر يف العديد من األبيات وجند ذلك يف قوله:اخلولقد وظف ابن 
 )2(من به اخلضر والعزيز وذو الكفل، ولقمان علم األسرار             

 وأيضا قوله:
 )3(اخلضر معناها فهام وكم          pا أبيح لدي القرنني خريات وشاهد              

 .األبياتوورد ذكره يف غريها من 
 هو مالك عادل وعبد صاحل من عباد اهللا ذكر يف القرآن يف قوله تعاىل: ذو القرنين:  -3

َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء 83َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْنيِ ُقْل َسَأتـُْلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكرًا ( ﴿ ) ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه ِيف اْألَْرِض َوَآتـَيـْ

 .85 -83الكهف  ﴾) َفَأتـَْبَع َسَبًبا84َسَبًبا (
 منها:ذو القرنني، يف عّدة أبيات  لوف شخصيةاخلابن ولقد استدعى 

 قوله:
 )4(للخضر إمجال ما تبدي التفاصيل     وملك األرض ذو القرنني، مث به               

 وقوله أيضا:
 )5(رسول به ذو الكفل مل خيشى كائدا          ودان لذي القرنني كل ممانعٍ       

 .ربع مراتى من الّديوان واليت جممل عددها أوذكر يف مواضع أخر 

                                                             

 . 518لوف القسنطيين:جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صاخلابن  ) 1(
 . 187املصدر نفسه، ص ) 2(
 . 325املصدر نفسه، ص ) 3(
 . 141، صاملصدر نفسه ) 4(
)5(

 . 404املصدر نفسه، ص  
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كان رجال حكيما، مسيت سورة لقمان على امسه، وذكر يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: لقمان الحكيم:  -4

َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَ  ﴿ َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَِّه َوَمْن َيْشُكْر َفِإمنَّ يدٌ َوَلَقْد َآتـَيـْ لقمان  ﴾ِإنَّ اللََّه َغِينٌّ محَِ

 لقمان بوصاياه البنه واليت جاءت يف سورة لقمان. ، وقد اشتهر12

 لوف شخص لقمان احلكيم يف قوله: اخلولقد وّظف ابن 

 )1(حكيما له قول صدوق حمكم     ى      حبيب به لقمان كرم فاعتد        

 وقوله أيضا:

 )2(ألست الذي زكا شعيب بعدله،        وكّرم لقمان أجنى به اخلضر         

 .لوف سبع مرات اخلوورد يف قصائد ابن 

 المالئكة:  -5

ل عليه السالم، وهو الذي كّلفه اهللا بإنزال الوحي يلوف القسنطيين بذكر ملك واحد وهو جرب اخلاكتفى ابن 

َفِإنَُّه  ُقْل َمْن َكاَن َعُدوuا ِجلِْربِيلَ  ﴿إىل رسله بعد تلقيه، ويسمى مبلك الوحي، جاء يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: 

ًقا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه َوُهًدى َوبُْشَرى لِْلُمْؤِمِننيَ   .97البقرة  ﴾نـَزََّلُه َعَلى قَـْلِبَك بِِإْذِن اللَِّه ُمَصدِّ

 لوف يف ديوانه يف عّدة أبيات منها قوله:اخلولقد وظّفه ابن 

 احلكماقد أودع  بالثلج مث |ا      وشق جربيل أحشاه، وطّهرها                

 )3(تأمالفإفؤاده بيد بيضاء           بعد ما شّقه جربيل مّر على             

 حديث عن قّصة شق صدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.هنا و 

 وقوله أيضا:

 )4(نعم ولو مل يعّز خصل السباق ملا         حدا مبسراه ميكال وجربيل        

 .عشرون مرة :السالم هولذكر جربيل عليه  اإلمجايلوالعدد 

 

 

                                                             

 . 239ص املصدر السابق، جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتنيابن اخللوف القسنطيين:  ) 1(
)2(

 . 308املصدر نفسه، ص  

 . 101املصدر نفسه، ص ) 3(
 . 143املصدر نفسه، ص )4(
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 من القرآن  االقتباسالمبحث الثاني: 

 جاء يف لسان العرب:

: من القبس: النار، والقبس الشعلة من النار، ويف الّتهذيب: الَقَبَس شعلة من نار االقتباس
 تقتبسها م معظم.

 .7النمل  )1(﴾ِبِشَهاٍب قَـَبسٍ ﴿ واقتباسها: األخذ منها، وقوله تعاىل:

»أن يضمن الكالم شيئا من القرآن أو احلديث على أنه منه«اإلقتباس هو: 
)2(. 

لقد شاعت ظاهرة االقتباس عند شعراء اجلزائريون قدميا، فنجد أTم اعتمدوا كثريا على الّنصوص الّدينية 
واقتبسوا منها، وهذا مل يقتصر على القرآن فقط بل امتد إىل احلديث النبوي وأدرجوه يف شعرهم وأشاروا إليه، وهذا 

لى تراثهم اإلسالمي وابن اخللوف كغريه من إن ذّل على شيء فإنه يدل على حفظهم لكتاب اهللا وحرصهم ع
شعراء تلك احلقبة التارخيية اقتبس من القرآن يف شعره، فنجد أنه استخدم آيات من القرآن كاملة تارة وتارة أخرى 

 يستخدم معناها فقط، ومن مظاهر االقتباس يف ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني جند:

َوَجَىن اْجلَنَّتَـْنيِ  ﴿: يف سورة الرمحان تني يف مدح خري الفرقتني من قوله تعاىلاقتبس الشاعر عنوان جين اجلن

 .»جين اجلنتني«، حيث أخد منها كلمة 54آلية ا ﴾َداٍن 

 وجندا أيضا قول الشاعر:

 )3(إمام الّرسل ُدرى الّدراري             حبيب احلق خري اخللق طه  

. وهنا شبيه 35اآلية  ﴾َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ ﴿قوله تعاىل يف سورة النور:  وكلمة "درى" اقتبسها الشاعر من
 للحبيب املصطفى بأنه كوكب منري.

                                                             

 .269لسان العرب، املرجع السابق، ص :ابن منظور ) 1(
 .467م، ص1996هـ/1412، 1: عبد القادر رحني، مكتبة اآلداب، طاخلطيب القزويين: اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، تح ) 2(
 .74ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص )  3(
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 وقوله أيضا:

 )1(على جرف من األشواق هاري              فدونكها مدائح من مقيم      

أَْم َمْن َأسََّس  ﴿وكلمتا "جرف"، "هار" اقتبسهما "ابن اخللوف" من قوله تعاىل يف سورة التوبة: 

َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفانـَْهاَر ِبِه ِيف نَاِر َجَهنََّم َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ   .109اآلية  ﴾بـُنـْ

 ولقد شبه أشواقه لرسول اهللا كأ�ا جرف هار .

 كما جند قول ابن اخللوف:

 )2(وك من قبح فعل عنهم ُكتَمابصرت منك مل يبصروك به                أهل

َقاَل َبُصْرُت ِمبَا ملَْ يـَْبُصُروا ﴿واقتبس الشاعر "أبصرت منك مبا مل يبصروك به" من قوله تعاىل يف سورة طه: 

 .96اآلية  ﴾ِبِه فَـَقَبْضُت قَـْبَضًة ِمْن أَثَِر الرَُّسوِل فَـَنَبْذتـَُها وََكَذِلَك َسوََّلْت ِيل نـَْفِسي

 فهنا تقبيح ألفعال نبذها اهللا.

 وقوله أيضا:

 )3(، كما             رمى يـَُغوَث، َوَنْسَر الُكْفر فا�دماالالة والعزة سناهوأْمخََد 

َت ﴿والكلمات اليت اقتبسها الشاعر هي (الالت والعزة) من قوله تعاىل يف سورة النجم:  أَفَـرَأَيـُْتُم الالَّ

 .19اآلية  ﴾َواْلُعزَّى

 حماكاة لقّصة غلبة رب إبراهيم على األصنام اليت عبدها أهل قريش.وهنا 

 

 
                                                             

 .81ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   1(
 .84املصدر نفسه، ص)   2(
 .101نفسه، ص املصدر)   3(
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 كما جند قوله:

 )1(وسار خيرتق السبع الطباق إىل          أن قال جربيل: ِسر يا من زكى مهما

تـََرى الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسََواٍت ِطَباًقا َما ﴿وكلمة "السبع، الطباق" اقتبسها من قوله تعاىل يف سورة امللك: 

 .3اآلية  ﴾ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمْن تـََفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفطُورٍ 

 .وهنا بّني الشاعر عظمة ليلة اإلسراء حني صعد الرسول السبع مساوات

 كما جند قول الشاعر:

 )2(إحتكماحىت على الرّفرف األعلى، كما     فسار منتصبا، والنور يرفعه       

ُمتَِّكِئَني َعَلى َرفْـَرٍف ُخْضٍر َوَعبـَْقرِيٍّ ﴿وكلمة "الرفرف" اقتبسها الشاعر من قوله تعاىل يف سورة الرمحان: 

 .76اآلية  ﴾ِحَسانٍ 

 وهذا دليل على رفعة مقام رسول اهللا.

 ويف قوله أيضا:

 )3(واهللا يف الذّكر قد مسّاهم ُرمحَا       أم كيف حيكون يف جمد به إتصفوا،   

اُء َعَلى ﴿وكلمة "رمحا" اقتبسها الشاعر من قوله تعاىل يف سورة الفتح:  حمَُمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

نَـُهْم تـََراُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َورِْضَوانًا  .29اآلية  ﴾اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ

 الرسول وأصحابه ببعضهم البعض. وهنا حيكي على رمحة

 

 
                                                             

 .102ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   1(
 .102املصدر نفسه، ص)   2(
 .109املصدر نفسه، ص)   3(
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 ويف قول "ابن اخللوف": 
 )1(وأوجه اخللق إن جاء الورى قيَما       وأكرم الرسل إتباعا إذا حشروا      

) َوِإَذا اْلُوُحوُش 4َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت (﴿واقتبس الشاعر كلمة "حشروا" من قوله تعاىل يف سورة التكوير: 

 .5-4اآلية  ﴾ُحِشَرتْ 
 وهنا حيكي عن صفات الرسول من الكرم.

 كما جند قوله:
 )2(قويل لك آرمحهما يا أرحم الرمحا  أمرتين أن أقول آرمحهما فأجب        

َفَال تـَُقْل َهلَُما ُأفٍّ َوَال تـَنـَْهْرُمهَا َوُقْل َهلَُما قَـْوًال  ﴿وجاءت كلمة "أرمحهما" يف سورة اإلسراء يف قوله تعاىل: 
 .24اآلية  ﴾) َواْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَِة َوُقْل َربِّ اْرَمحُْهَما َكَما َربـََّياِين َصِغريًا23رِميًا (كَ 

 وهنا يدعي ابن اخللوف لوالديه بالّرمحة واملغفرة.
 وجند أيضا قوله:

 )3(إنَّه كان وعده مفعوال              وتلطف عسى ميُُن بوعٍد      

َفِطٌر ِبِه َكاَن َوْعُدُه َمْفُعوًال ﴿واقتبست كلمة "وعده مفعوال" من قوله تعاىل يف سورة املزمل:   ﴾السََّماُء ُمنـْ
 .18اآلية 

 وهنا تأكيد بأن وعد اهللا حيدث ال حمالة.
 وقوله أيضا: 

 )4(على الوجوه كعصف، وهو مأكول    جاؤوا بكيد هلدم البيت، فانقلبوا       
 .5اآلية  ﴾َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ ﴿فكلمة "كعصف، مأكول": مقتبسة من قوله تعاىل يف سورة الفيل: 

 فهنا حاكى ابن اخللوف قصة tدمي الكعبة.

 

                                                             

 .112ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   1(
 .115املصدر نفسه، ص)   2(
 .119املصدر نفسه، ص)   3(
 .143املصدر نفسه، ص)   4(
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 كما أن ابن اخللوف جاء يف قوله:

 )1(بالنار تُرسلها طري أبابيل      ترميهم ُصّم أحجار مسوََّمة           

َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم ﴿وكلمات "ترميهم، أحجار، طري أبابيل" اقتبسها الشاعر من قوله تعاىل يف سورة الفيل: 

 .4-3اآلية  ﴾) تـَْرِميِهْم ِحبَِجاَرٍة ِمْن ِسجِّيل3طَيـًْرا أَبَابِيَل (

 كما جند قول ابن اخللوف:

 )2(تنزيلُ  آي القتال، ويف َحمِّ      أليس مدحك واىف يف النساء، ويف    

أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بَِأنـَُّهْم ﴿ويقصد "بالنساء" هنا سورة النساء، كما اقتبس كلمة القتال من قوله تعاىل: 

 .39احلج  ﴾ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ 

 وهنا يستذكر مدح الرسول يف سور القرآن.
 وقوله كذلك:

 )3(ساق هلول به للعقل تعقيل   وجازه جبميل يوم يكشف عن          

يـَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإَىل  ﴿واقتبست كلمة "يوم الكشف، ساق" من قوله تعاىل يف سورة القلم: 

 .42اآلية  ﴾السُُّجوِد َفَال َيْسَتِطيُعونَ 
 وهنا دعا للمسعود حبسن اجلزاء يوم اخلتام.

 وجند قوله:
 )4(بالفتح خّص وسورة املزّمل    مل تنحصر آيات يس الذي           

 ويف هذا البيت استحضار ألمساء السور القرآنية فقط.

 

                                                             

 .143ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص )  1(
 .157املصدر نفسه، ص)   2(
 .158املصدر نفسه، ص)   3(
 .170املصدر نفسه، ص)   4(
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 وكذا قوله:

 )1(سكرى ولكن للعذاب األطول    وتراهم سكرى وما هم أن ترى     

 يف يوم تذهل كل مرضعة وتصبح شيبا ُرَضَعاُه أمُّ املَطِفلِ 

 وترى العقول متوج موج خملخل  وحتط ذات احلمل فيه محلها          

يـَْوَم ﴿واقتبس الشاعر كلمات "سكرى، مرضعة، ذات احلمل، عذاب" يف قوله تعاىل يف سورة احلج: 
اَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َمحٍْل َمحَْلَها َوتـََرى النَّ 

 .2اآلية  ﴾َعَذاَب اللَِّه َشِديدٌ 

 فهنا يشري ابن اخللوف إىل شفاعة رسول اهللا يوم تنسى كل نفس ماهلا وبنو[ا.
 ويف قول الشاعر:

 )2(نبئ عبادي، فأبشري وeّللي       أو ليس قد قال الكرمي ألمحد    

نـَبِّْئ ِعَباِدي َأينِّ أَنَا اْلَغُفوُر ﴿نبئ، عباد" من قوله تعاىل من سورة احلجر: واقتبس الشاعر كلمات: "

 .49اآلية  ﴾الرَِّحيمُ 
 فهنا يبني أنه تعاىل غفور بعباده ورحيم بالتوابني، مقيم عذابه على الكافرين فهو ينبئ mذا األمر.

 وجند قول الشاعر:
 )3(عن مشبه، وجمسَّم، ومعّطليا فرد يا قدوس، يا من قد عال             

ُهَو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك ﴿ولقد اقتبس الشاعر كلمة "قدوس" من قوله تعاىل يف سورة احلشر: 

 .23اآلية  ﴾يُْشرُِكونَ اْلُقدُّوُس السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْجلَبَّاُر اْلُمَتَكبـُِّر ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا 
 وهنا سبح الشاعر باسم اهللا األعظم.

 

                                                             

 .172الفرقتني، املصدر السابق، صابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري )   1(
 .174املصدر نفسه، ص)   2(
 .177املصدر نفسه، ص)   3(
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 وجند قوله: 

 )1(باسم احلبيب أجب دعائي وآقبل          يا من جييب دعاء ُمْضَطّر دعا، 

أَمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا ﴿وكلمات : "جييب، مضطر دعا" اقتبسها الشاعر من قوله تعاىل يف سورة النمل: 

 .62اآلية  ﴾َوَيْكِشُف السُّوَء َوَجيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اْألَْرضِ َدَعاُه 

 وهنا دعا بإجابة الدعاء من ا�يب.

 ويقول أيضا: 

 )2(فلك احلب بالتولُِّه داَرا        قضي األمر فاقض ما أنت قاٍض  

َقاُلوا َلْن نـُْؤثَِرَك َعَلى ﴿ولقد اقتبس ابن اخللوف كلمة "فاقض ما أنت قاض" من قوله تعاىل يف سورة طه: 

نـَْيا َا تـَْقِضي َهِذِه اْحلََياَة الدُّ  .72اآلية  ﴾َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَـيـَِّناِت َوالَِّذي َفَطَرنَا َفاْقِض َما أَْنَت قَاٍض ِإمنَّ

 فهنا استسالم لقضاء اهللا.

 يقول ابن اخللوف يف ديوانه:

 )3(يف احلب خائنا غدارا صار        شّنع املرجفون أّن فؤادي      

َلِئْن ملَْ يـَْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوeِِْم ﴿ولقد اقتبس كلمة "املرجفون" من قوله تعاىل يف سورة األحزاب: 

 .60اآلية  ﴾ًال َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِيف اْلَمِديَنِة َلنـُْغرِيـَنََّك eِِْم ُمثَّ َال ُجيَاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ َقِلي

 واملرجفون هم املتدخلون يف أمور الناس وأحواهلم.

 

 

                                                             

 .177ص ،ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق)   1(
 .181املصدر نفسه، ص)   2(
 .181املصدر نفسه، ص)   3(
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 ويف قوله:

 )1(من به اخلضر والعزيز وذو الكفل ولقمان عّلموا األسرار

ولقد استخدم اسم النيب "لقمان" باعتباره حكيما، والذي تسمى به سورة لقمان، وجند قوله تعاىل يف سورة 

َنا ﴿لقمان:  َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه َغِينٌّ َوَلَقْد َآتـَيـْ يدٌ لُْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَِّه َوَمْن َيْشُكْر َفِإمنَّ  ﴾ محَِ

 .12اآلية 

 وهنا استحضر شخصية النيب ملا عّلمه اهللا من حكمة عّلمها لغريه.

 ويقول أيضا:

 )2(د جباال، وأوقف األطيارَ               من به سّري اإلله لداو      

َنا ُحْكًما ﴿ولقد اقتبس كلميت "داود، جباال"، من قوله تعاىل يف سورة األنبياء:  فَـَفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكالf َآتـَيـْ

 .79اآلية ﴾َوِعْلًما َوَسخَّْرنَا َمَع َداُووَد اْجلَِباَل يَُسبِّْحَن َوالطَّيـَْر وَُكنَّا َفاِعِلنيَ 

 وهنا يستنجي باهللا الذي سّخر ألنبيائه األسباب.

 ويقول:

 )3(من له البدن وازدلفن عسى أن              يبتدي باليت أتـَْتُه اختياَرا

َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر اللَِّه َلُكْم ﴿ولقد اقتبس كلمة "البدن" من قوله تعاىل يف سورة احلج: 

 .36اآلية  ﴾ِفيَها َخيـْرٌ 

 ويقصد بالبدن اإلبل.

 

                                                             

 .187مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف )   1(
 .187املصدر نفسه، ص)   2(
 .188املصدر نفسه، ص)   3(
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 وأيضا قوله:
 )1(أرسل املصطفى إلينا رسوال،            ونذيرا وداعيا إنذاَرا

يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا ﴿ولقد اقتبس كلمة "نذيرا" من قوله تعاىل يف سورة األحزاب: 

 .45اآلية  ﴾َوَنِذيًرا
 وكذا قوله: 

 )2(وبغيا، وفاجًرا  كفاًرا       كم أبادوا مضلال وغويا             

ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوَال يَِلُدوا ِإالَّ ﴿اقتبس كلمتا "فاجرا، كفارا" من قوله تعاىل يف سورة نوح: 

 .27اآلية  ﴾َفاِجًرا َكفَّاًرا
 وجند: 

 )3(من كشيخ التقى، اإلماُم َعتيُق             ثاين آثنني إذ حللنا الغاَرا

ِإالَّ تـَْنُصُروُه فَـَقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ ﴿واقتبس ابن اخللوف كلمة "ثاين اثنني" من قوله تعاىل يف سورة التوبة: 

 .40اآلية  ﴾اِر ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َحتَْزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَناَأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَاِينَ اثـْنَـْنيِ ِإْذ ُمهَا ِيف اْلغَ 
وهنا استحضار لقّصة الّرسول يف الغار مع صاحبه أيب بكر بن أيب قحافة إذ جلأ إىل غار ثور ثالثة أيام 

إىل رسول اهللا لريجع الطلب الذين خرجوا يف آثارهم، فجزع أبو بكر رضي اهللا عنه أن يطلع عليهم أحد فيخلص 
 . )4(باألذى، فجعل الّرسول يسكنه ويثبته

 ويف قول ابن اخللوف:
 )5(إذا قال كنتم خريًا فليهنكم              بالعزِّ يف الّدارين واالحرتاَما

ُكْنُتْم َخيـَْر أُمٍَّة ﴿يف البيت اقتباس من القرآن للفظ "كنتم خريًا" يف قوله تعاىل يف سورة آل عمران: 

 .110اآلية  ﴾ْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَّهِ ُأْخرِجَ 

                                                             

 .194ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   1(
 .195املصدر نفسه، ص)   2(
 .197املصدر نفسه، ص)   3(
 .136، ص4كثري: قصص األنبياء،ج :ينظر: أيب الفداء إمساعيل ابن  )  4(
 .214ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   5(
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 فهنا وصف ألّمة الرسول واليت وصفها خبري أّمة.
 وكذلك جند قول الشاعر:

 )1(يا صارف الّداء امللم، وضامن الّرزق املهم، وحمي العظم الّرميم

َوَضَرَب َلَنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه َقاَل ﴿لفظة "العظم الرميم" من قوله تعاىل يف سورة يس: ولقد اقتبس الشاعر 

 .78اآلية  ﴾َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ 
 وهنا استنجاء باهللا تعاىل وذلك بذكر صفاته وقدرته.

 وأيضا:
 )2(بأهداِب هلا القلُب مْغَنمُ  وترشق عن قوس احلواجب أسهًما            نـَُواشَ 

َوَقاُلوا َآَمنَّا ِبِه َوَأىنَّ َهلُُم التـََّناُوُش ِمْن َمَكاٍن ﴿لقد اقتبس الشاعر كلمة "نواش" من قوله تعاىل يف سورة سبأ: 

 .52اآلية  ﴾بَِعيدٍ 
 والنواش معناه التناول من شيء قريب، والقرب من الّدين واإلسالم.

 وجاء يف قوله:
  )3(أْنِفق ودَِع املنع ال ختاف من إقالل        من أعلن بالقول إذ أتاه بالل   

َنا ِإَىل ُموَسى َأْن َأْسِر بِِعَباِدي  ﴿ولقد اقتبس كلمة "ال ختف" من قوله تعاىل يف سورة طه:  َوَلَقْد َأْوَحيـْ

 .77اآلية  ﴾َوَال َختَْشىَفاْضِرْب َهلُْم َطرِيًقا ِيف اْلَبْحِر يـََبًسا َال َختَاُف َدرًَكا 
 كما جند ابن اخللوف يقول:

 )4(أعجاز خنل خاويات وقع      وأعاد باإلعجاز هامات الورى     

َسخََّرَها َعَلْيِهْم َسْبَع ﴿ولقد اقتبس الشاعر كلمة "أعجاز خنل خاويات" من قوله تعاىل يف سورة احلاقة: 

 .7اآلية  ﴾َرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكأَنـَُّهْم َأْعَجاُز َخنٍْل َخاِويَةٍ َلَياٍل َوَمثَانَِيَة أَيَّاٍم ُحُسوًما فَـتَـ 

 

                                                             

 .223ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   1(
 .234املصدر نفسه، ص)   2(
 .268املصدر نفسه، ص)   3(
 .288نفسه، ص املصدر)   4(
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 )1(واملقصود بأعجاز خنل خاوية هي أصول ساقطة فارغة
 وجند أيضا قوله: 

 )2(تذكر من يهوى وأّىن له الذّكرى      وما بال قليب كّلما شفه الُضىن         

َوِجيَء يـَْوَمِئٍذ ِجبََهنََّم يـَْوَمِئٍذ ﴿اقتبس الشاعر كلمة "وأىن له الذّكرى" من قوله تعاىل يف سورة الفجر:  ولقد

ْنَساُن َوَأىنَّ َلُه الذِّْكَرى  .23اآلية  ﴾يـََتذَكَُّر اْإلِ
 وفيه حتّسر على ما كان.

 وجند أيضا:
 )3(ى من ربه اآلية الكربىارتقا              إىل أن رأ جبجاوز احلألست الذي قد 

َلَقْد رََأى ِمْن  ﴿ولقد اقتبس الشاعر كلمة "ربّه، اآلية الكربى" واليت جاءت يف قوله تعاىل من سورة النجم: 

 .18اآلية  ﴾َآيَاِت َربِِّه اْلُكبـَْرى
 ويف قول الشاعر اقتباس غري مباشر نلحظه من قوله: 

 )4(فلم خيشوا للمخصمة ضًرا    ألست الذي بالّصاْغ أشبع جيشه الكثري      

مثٍْ َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ ﴿وقد أخذ من قوله تعاىل:   .3املائدة  ﴾َفَمِن اْضطُرَّ ِيف َخمَْمَصٍة َغيـَْر ُمَتَجاِنٍف إلِِ
 ومعىن ذلك أن ال إمث ملضطر فما أضطّر فيه.

 ويف قول ابن اخللوف: 
 )5(الذي لواله للخضر مل يقل          لصاحبه لن تستطيع معي صربَا ألست

ًرا﴿ويف الّنص اقتباس من قوله تعاىل يف سورة الكهف:   .67اآلية  ﴾َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبـْ

 

 

                                                             

 567ينظر : جالل الدين حممد بن أمحد احمللي، جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي، تفسري اجلاللني، املرجع السابق، ص )  1(
 .298ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   2(
 .304املصدر نفسه، ص)   3(
 .305نفسه، ص املصدر)   4(
 .308املصدر نفسه، ص)   5(
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 وأيضا جند قوله:

 )1(احلديد لداود فاعظم به سر,ا          ألست الذي قد الن طوًعا لسرّه     

َنا َداُووَد ِمنَّا ﴿وهنا اقتبس ابن اخللوف كلمة "الن، احلديد، داود" من قوله تعاىل يف سورة سبأ:  َوَلَقْد َآتـَيـْ

 .10اآلية  ﴾َفْضًال يَا ِجَباُل َأوِِّيب َمَعُه َوالطَّيـَْر َوأََلنَّا َلُه احلَِْديدَ 

 وهنا تبيان لفضل اهللا على خلقه.

 يف قصيدته: وجند قول ابن اخللوف

 )2(ألست الذي ّجنى به اهللا يونًسا                 وذا الكفل واألسباط والَيسع احلربَا

َوِإْمسَاِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوًطا وَُكالV ﴿ولقد اقتبس كلمة "اليسع، ويونس" يف قوله تعاىل من سورة األنعام: 

 .86اآلية  ﴾َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 

 وهنا تعظيم لقدر أنبياء اهللا.

َوِإْمسَاِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمَن ﴿وأيضا اقتبس لفظ "ذو الكفل" يف قوله تعاىل من سورة األنبياء: 

 .85اآلية  ﴾الصَّاِبرِينَ 
 وهنا تبيان لصرب األنبياء.

 كما جند قول ابن اخللوف:
 )3(به زكريا الذ فاحتمل الّنشَرا  ألست الذي قد نال حيي به على           

َوزََكرِيَّا ِإْذ نَاَدى َربَّهُ ﴿ولقد اقتبس ابن اخللوف اسم "زكريا" واستوحى من قصته واليت ذكرت يف قوله تعاىل: 

 .89اآلية  ﴾َربِّ َال َتَذْرِين فَـْرًدا َوأَْنَت َخيـُْر اْلَوارِِثنيَ 
 وهنا يروي فضل اهللا واستجابة لدعوة الّداعي.

                                                             

 .308ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   1(
 .309املصدر نفسه، ص)   2(
 .309املصدر نفسه، ص )  3(
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 وأيضا قوله: 
 )1(وهّزت به جدًعا وأوفت به نذًرا     ألست الذي يف مرمي اتضح امسه،       

َوُهزِّي ِإَلْيِك ِجبِذِْع النَّْخَلِة تَُساِقْط ﴿ولقد اقتبس كلمات "هّزت، جدًعا" يف قوله تعاىل من سورة مرمي: 

 .25اآلية  ﴾َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيLا
 وهنا تبيان لقدرة اخلالق.
 وجند قول ابن اخللوف:

 )X)2ا لذي الكفل قد ُعدَّت كرامات      وأنقذت يونًسا ملـَّا أناب وكم         

َا فَـتَـنَّاُه َفاْستَـْغَفَر رَ ﴿لقد اقتبس ابن اخللوف كلمة "أناب" من قوله تعاىل يف سورة ص:  بَُّه َوَخرَّ رَاِكًعا أَمنَّ

 .24اآلية ﴾َوأَنَابَ 
 اهللا واإلقبال.ومعناه التوبة إىل 

 ويف قول ابن اخللوف: 
 )3(أنواره فاجنلت عّنا العمايات       الظاهر، الباطن، النور، الذي Xرت   

ُهَو اْألَوَُّل َواْآلَِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ﴿واقتبس لفظتا "الظاهر، الباطن" من قوله تعاىل يف سورة احلديد: 

 .3اآلية  ﴾ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 
 وهنا إحصاء ألمساء اهللا احلسىن.

 وقول ابن اخللوف:
 )4(األحلُم العروة الوثقى الذي عظمت       به املقامات فضال واملقاالت

َ الرُّْشُد ِمَن ﴿ولقد اقتبس كلمة "العروة الوثقى" يف قوله تعاىل من سورة البقرة:  يِن َقْد تـَبَـنيَّ َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّ

اآلية  ﴾يٌع َعِليمٌ َمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن ِباللَِّه فَـَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى َال اْنِفَصاَم َهلَا َواللَُّه مسَِ اْلَغيِّ فَ 
256. 

                                                             

 .309ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص )  1(
 .325املصدر نفسه، ص)   2(
 326املصدر نفسه، ص)   3(
 .326املصدر نفسه، ص)   4(
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 ويقصد بأن من استمسك بالدين يكون ذو مقام وفضل عظيم.

 ويف قوله:

 )1(ور له اجلثمان مشكاهذات اجلمال مجال الّذات عنصره       مصباح ن

اللَُّه نُوُر ﴿ويف البيت اقتباس لكلمات "مشكاه، نور، ومصباح" واليت جاءت يف قوله تعاىل من سورة النور: 

 .35اآلية  ﴾السََّماَواِت َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباحٌ 
 ومن هنا يشبه مجال الّرسول مبصباح ينري الكون.

 وجند أيضا قول ابن اخللوف:
 )2(نور اجلالل جالل النور طينته            يا كم سقتها من الّتسنيم فيضات

 .27املطففني  ﴾َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسِنيمٍ ﴿ولقد اقتبس كلمة "تسنيم" من قوله تعاىل: 
 وهنا يذكر aرا يف اجلنة.
 ويف قول ابن اخللوف: 

 )3(لذاك ضاقت cم بيٌد فسيحات      حاقت cم سيئات املكر إذ مكروا  

  ﴾َوَحاَق cِِْم َما َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُونَ ﴿ولقد اقتبس كلمة "حاقت cم" من قوله تعاىل يف سورة هود: 
 .8اآلية 

 وهنا تنبأ مبا أحاط باملاكرين.
 وأيضا قوله:

 )4(اهللا ما عِهدوا            فهم أولوا احلق أحياٌء وأمواتُ  وفوارجاٌل صدٍق 

رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا ﴿ولقد اقتبس كلمة "رجال، صدق، ما عهدوا" من قوله تعاىل يف سورة األحزاب: 

 .23اآلية  ﴾اللََّه َعَلْيهِ 

 وهنا إشارة للصدق.
                                                             

 .327لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صاخلابن )   1(
 .327ص ،املصدر  نفسه)   2(
 .335املصدر نفسه، ص)   3(
 .336املصدر نفسه، ص)   4(
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 وأيضا قوله:

 )1(أوَصاٌف مجيالتٌ  -واهللا -الذِّكر أشّدٌة، رمحاء، طّيبون، هلم         يف

اءُ  ﴿ولقد اقتبس كلمة "أشداء، رمحاء" من قوله تعاىل يف سورة الفتح:  حمَُمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

نَـُهمْ   .29اآلية  ﴾َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ

 وهنا وصف لرمحة الّرسول وأصحابه ببعضهم البعض.

 لك:وجند كذ

 )2(وفيه قال تأنيس لصاحبه،       ال حتزَنّن فحسب العبد مواله

ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َحتَْزْن ِإنَّ اللََّه ﴿لقد اقتبس كلمة "صاحبه، ال حتزنن" من قوله تعاىل يف سورة التوبة: 

 .40اآلية  ﴾َمَعَنا

 وجند قول ابن اخللوف أيضا:

 )3(، صافًنا          طويل الِشوى، والذيل اغذف شيضَماقصري املطى والرُّسِغ أتلعُ 

 ﴾ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه بِاْلَعِشيِّ الصَّاِفَناُت اْجلَِيادُ  ﴿ولقد اقتبس كلمة "صافنا" من قوله تعاىل  يف سورة ص: 

 .31اآلية 

 وهنا يصف اخليل.

 وجند قوله أيضا:

 )4(وأبرأ مسقما وكم كّف ضاال، وجاد ملهطع             وخّيب حمتاال

                                                             

 .336جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص ابن اخللوف القسنطيين:)   1(
 .349املصدر نفسه، ص)   2(
 .377املصدر نفسه، ص)   3(
 .391املصدر نفسه، ص)   4(
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اِع يـَُقوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا يـَْوٌم ﴿ولقد اقتبس كلمة "مهطع" يف قوله تعاىل من سورة القمر:  ُمْهِطِعَني ِإَىل الدَّ

 .8اآلية  ﴾َعِسر

 ومعىن مهطعني هو مسرعني.

 كما جند قوله:

 )1(كل رائعٍ   لثام احليا وأجنوا به       وإن جزمت الواد املقّدس فاكشفوا،       

ِإينِّ أَنَا َربَُّك َفاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد ﴿لقد اقتبس كلمة "الواد املقدس" من قوله تعاىل يف سورة طه: 
 .12اآلية  ﴾اْلُمَقدَِّس طًُوى

 وقوله أيضا: 

 )2(ومدحك كعبيت، وما طاُف قليب،              ومشعُر موقفي، وُمىن امتدادي

َفاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر احلَْرَاِم َواذُْكُروُه َكَما ﴿كلمة "املشعر" من قوله تعاىل يف سورة البقرة:   ولقد اقتبس

 .198اآلية  ﴾َهَداُكْم َوِإْن ُكْنُتْم ِمْن قَـْبِلِه َلِمَن الضَّالِّنيَ 

 وهنا يذكر شعائر احلج.

  قوله:كما جند يف 

 )3(داديوحجر تلطفي وصفا و             وركن توسلي، ومقام نُْسِكي  

ُقْل ِإنَّ َصَالِيت َونُُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِلَِّه ﴿ولقد اقتبس كلمة "نُْسِكي" من قوله تعاىل يف سورة األنعام: 

 .162اآلية  ﴾َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

 والّنسك من العبادات والشعائر.

                                                             

 .401لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صاخلابن )   1(
 .426املصدر نفسه، ص)   2(
 .426نفسه، ص املصدر)   3(
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 ويف قوله: 

 )1(فقد أصبحُت َمْبُتوَل الُفؤادِ                  فال عتب عليَّا، وال ُجناٌح،

 .8اآلية  ﴾َواذُْكِر اْسَم َربَِّك َوتـََبتَّْل ِإَلْيِه تـَْبِتيًال ﴿اقتبس كلمة "مبتول" من قوله تعاىل يف سورة املزمل: 

 وجند أيضا يف قوله: 
يـَُوّخبُُهْم بألسنة حدادِ        أقام الِبيَض عنه إَذا تداَعْوا        

)2( 

َفِإَذا َذَهَب اخلَْْوُف َسَلُقوُكْم بِأَْلِسَنٍة ﴿ولقد اقتبس كلمة "ألسنة حداد" من قوله تعاىل يف سورة األحزاب: 

 .19اآلية  ﴾ِحَدادٍ 
 واملقصود هنا التوبيخ.

 ويف قوله:
 )3(َحَباُه اهللا فخرًا بازديادِ      ملَّا نفذت معاين اهللا فيَمْن       

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد  ﴿ذت" من قوله تعاىل يف سورة الكهف: ولقد اقتبس كلمة "نف

َفَد َكِلَماُت َريبِّ   . 109اآلية  ﴾اْلَبْحُر قَـْبَل َأْن تـَنـْ
 وأيضا قوله: 

 )4(من طور سيَنا ِمحى الفؤادِ       آنس نار اهلَُدى بليٍل        

َآَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر  ﴿ولقد اقتبس منها كلمتا " طور ، نار، آنس" من قوله تعاىل يف سورة القصص: 

 .29اآلية  ﴾نَاًرا
 )5(وهنا يقصد "آنس"أنه يبصر من بعيد 

 

 
                                                             

 .426ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   1(
 .428املصدر نفسه، ص)   2(
 .429املصدر نفسه، ص)   3(
 .433املصدر نفسه، ص)   4(
 389املرجع السابق، ص  ني،يتفسري اجلالل ينظر :جالل الدين حممد بن أمحد احمللي،جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي:)   5(



البعد الديني في ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين            الفصل الثالث:  

 

 
88 

 كما جند قوله: 
َعِة الشِّدادِ                ومل يزل يرتقي إىل أن       )1(جاز على السَّبـْ

ًعا ِشَداًدا﴿لمة "السبع الشداد" من قوله تعاىل يف سورة النبأ: واقتبس منه ك َنا فَـْوَقُكْم َسبـْ  .12اآلية  ﴾َوبـَنَـيـْ
 وأيضا قوله: 

 )2(مطاع، مكني، صفوة اهللا مرَتضى           نقي، تقي، خاشع، ومنيبُ 

قـُوٍَّة ِعْنَد ِذي ِذي ﴿ولقد اقتبس ابن اخللوف كلميت: "مطاع، مكني" من قوله تعاىل يف سورة التكوير: 

 .21-20اآلية  ﴾) ُمطَاٍع َمثَّ أَِمنيٍ 20اْلَعْرِش َمِكٍني (
 يصف هنا قدر الرسول من خالل توظيف ألفاظ القرآن.

 ويف قوله: 
 )3(بصادِع حقٍّ مل ُتْشِبه عيوبُ           وأصبح يـُْنِيب عن َعظيِم مقامِه      

ِمبَا تـُْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكَني﴾ اآلية  حلجر: ﴿َفاْصدَعْ واقتبس لفظة "صادع" من قوله تعاىل يف سورة ا
94. 

 وأيضا قوله: 
 )4(ٌل َعرِْبٌض ُمْرِهُف القرِن، َأْجَرُد              أسيٌل  سيوٌح، أعوجيٌّ جنوبُ يعت

 . 13اآلية  ﴾ُعُتلٍّ بـَْعَد َذِلَك زَنِيمٍ ﴿اقتبس منه كلمة "عتيل" من قوله تعاىل يف سورة القلم: 
 .)5(والعتيل هو األجري واخلادم وواد عتيل :شديد

 

 

 

                                                             

 .436ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   1(
 .459املصدر نفسه، ص)   2(
 .460املصدر نفسه، ص)   3(
 .462املصدر نفسه، ص)   4(
 583ينظر: مصطفي إبراهيم وآخرون: املعجم الوسيط، املرجع السابق، ص  )5(
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 ويف قوله: 

 )1(يا لقومي آنسُت يف احليِّ ناًرا          أْضَرْمتـَُها لواعُج اَألكبادِ 

َآَنْسُت نَارًا ِإْذ رََأى نَارًا فَـَقاَل ِألَْهِلِه اْمُكثُوا ِإينِّ ﴿اقتبس لفظة "آنست، ناًرا" من قوله تعاىل يف سورة طه: 

 .10اآلية  ﴾َلَعلِّي َآتِيُكْم ِمنـَْها ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى

 وأيضا: 

 )2(من به إسحاُق الَغيثوُر، ويعُقو                ُب، وَلْسَباُط أُحتُِْفوا بَأياِدي

َما أُْنزَِل ِإَىل ِإبـَْراِهيَم ﴿اقتبس كلمة "يعقوب، إسحاق، األسباط" من قوله تعاىل يف سورة البقرة:  ولقد

 .136اآلية  ﴾َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواْألَْسَباطِ 

 وهنا استحضار لشخصيات األنبياء.

 وأيضا قوله:

 )3(َب األوتادِ من به أصبح الكليم ُموَقى         كيَد فرعوَن صاح

 .164اآلية  ﴾وََكلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكِليًما﴿اقتبس كلمة "الكليم" من قوله تعاىل يف سورة الّنساء: 

 .10اآلية  ﴾َوِفْرَعْوَن ِذي اْألَْوتَادِ ﴿وكذلك كلمة "فرعون واألوتاد" يف قوله تعاىل يف سورة الفجر: 

 وكذلك قوله:

 )4(!أو مباذا ُأِجيُب يوم التناِدي؟       ليت شعري ما حيلِيت، وآعتذارِي

                                                             

 .477ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   1(
 .479املصدر نفسه، ص)   2(
 .480املصدر نفسه، ص)   3(
 .487املصدر نفسه، ص)   4(
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َويَا قَـْوِم ِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم يـَْوَم ﴿اقتبس منه كلمة "تنادي" واليت جاءت يف قوله تعاىل من سورة غافر: 

 .32اآلية  ﴾التـََّنادِ 

 يقصد بيوم التنادي هنا يوم القيامة.

 ويف قوله: 

 )1(لنفوٍس تُساِم باألبعادِ     يوم ال متلك الّنفوُس خالًصا          

يـَْوَم َال َمتِْلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس ﴿لقد اقتبس منه كلمة "يوم ال متلك النفوس" من قوله تعاىل يف سورة االنفطار: 

 .19اآلية  ﴾َشْيًئا َواْألَْمُر يـَْوَمِئٍذ لِلَّهِ 

 ويقصد هنا Xذا االقتباس تذكري حبساب املرء يوم القيامة.

 وأيضا:

 )2(من تعاىل جدُُّه              عن أن ُحيَاِكَيه أحدْ يا 

َوأَنَُّه تـََعاَىل َجدُّ َربـَِّنا َما اختَََّذ َصاِحَبًة َوَال ﴿اقتبس منه كلمة "تعاىل جّده" من قوله تعاىل يف سورة اجلن: 

 .3اآلية  ﴾َوَلًدا

 ويف قوله أيضا: 

 )3(و عَمدْ وهو الذي رفع السَما            َء، بال عالقٍة، أ

اللَُّه الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْريِ ﴿ولقد اقتبس كلمات "رفع، السماء، عمد" من قوله تعاىل يف سورة الّرعد: 

 .2اآلية  ﴾َعَمٍد تـََرْونـََها ُمثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرشِ 

 وهنا يبني قدرة اهللا يف خلق السماوات واألرض.
                                                             

 .488نتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صابن اخللوف القسنطيين: جين اجل)   1(
 .495املصدر نفسه، ص)   2(
 .495املصدر نفسه، ص)   3(
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 وقوله:
 )1(وهو الذي أرسى الَبِسيَطَة دون َحْبٍل أو َوتدْ 

أَمَّْن َجَعَل اْألَْرَض قَـَراًرا َوَجَعَل ِخَالَهلَا أَنـَْهاًرا ﴿ولقد اقتبس كلمة "أرسى" من قوله تعاىل يف سورة النمل: 

 .61اآلية  ﴾َأْكثـَرُُهْم َال يـَْعَلُمونَ  َوَجَعَل َهلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بـَْنيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا أَئَِلٌه َمَع اللَِّه َبلْ 
 ويف قوله: 

 )2(وهو الذي أغىن، وأقَضى، واجتىب، وSَى، َوَحدْ 

 .48اآلية  ﴾َوأَنَُّه ُهَو َأْغَىن َوأَقْـَىن ﴿اقتبس منه كلمة "أغىن" من قوله تعاىل يف سورة الّنجم: 
 كذلك يف قوله: 

 )3(هو الذي أبَكى وأْضحَك حني َأْوَعَد َأو َعدْ 

 .43اآلية  ﴾َوأَنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى﴿اقتبس كلميت "أضحك وأبكى" من قوله تعاىل يف سورة الّنجم: 
 وكذلك جند قوله: 

 )4(أحَصى الوجود بأسرِه         وأَحاَط كيًال، َوَعدْ 

ْم َوَأَحاَط لِيَـْعَلَم َأْن َقْد أَبـْلَ ﴿اقتبس لفظيت "أحصى وأحاط" من قوله تعاىل يف سورة اجلن:  ِِّfُغوا رَِساَالِت َر

 .28اآلية  ﴾ِمبَا َلَدْيِهْم َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا
 وقوله: 

 )5(ُحيي، وُمييت يُعيد، يبقى يف الَشقاَ، أو يف الرغدْ 

ْرِض ُحيِْيي ِإنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَ  ﴿اقتبس كلمة "حيي ومييت" من قوله تعاىل يف سورة التوبة: 

 .116اآلية  ﴾َوُميِيُت َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصريٍ 

 .13اآلية  ﴾ِإنَُّه ُهَو يـُْبِدُئ َويُِعيدُ ﴿وكذلك اقتبس كلمة "يعيد" يف قوله تعاىل من سورة الربوج: 

                                                             

 .495ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   1(
 .496املصدر نفسه، ص)   2(
 .496املصدر نفسه، ص)   3(
 .496املصدر نفسه، ص)   4(
 .497املصدر نفسه، ص )   5(
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 ويف قوله: 

!السََّندْ رفع، الّسَما، ودَحا الثّرى     ودَرى الوَرى وبرى 
 )1( 

 .30اآلية  ﴾َواْألَْرَض بـَْعَد َذِلَك َدَحاَها﴿ولقد اقتبس كلمة "دحا" من قوله تعاىل يف سورة النّازعات: 
 )2( بسطها  أيومعين كلمة دحا : دحا اهللا األرض يدحوها ويدحاها  دحوا 

 كذلك قول الشاعر: 
 )3(فكان كقاَب قوسني، أو فُقل أَْدىن أََمدْ 

اآلية  ﴾َفَكاَن َقاَب قَـْوَسْنيِ َأْو أَْدىنَ ﴿كلمتني "قاب قوسني، أدىن" من قوله تعاىل يف سورة النجم:   اقتبس
9. 

 ويف قوله: 
 )4(والّصلُد سّبَح يف يديه: الواحُد، الصمُد، األحدْ 

اآلية  ﴾الصََّمدُ ) اللَُّه 1ُهَو اللَُّه َأَحٌد ( لْ قُ ﴿اقتبس كلمات "أحد، الصمد" من قوله يف سورة اإلخالص: 
1-2. 

 وأيضا قوله:
 )5(وَحَباُه باخللِق العظيِم، وزانُه وجًها، وقدْ 

 .4اآلية  ﴾َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  ﴿اقتبس لفظة "خلق عظيم" من قوله تعاىل يف سورة القلم: 
 ويف قوله: 

 )6(وَلَعْدَن، قد أدخلتِين            مع َصْحِبَك أعالِم الرَّشدْ 

َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعَد الرَّْمحَُن ِعَباَدُه بِاْلَغْيِب ِإنَُّه َكاَن ﴿اقتبس كلمة "عدن" من قوله تعاىل يف سورة مرمي: 

 .61اآلية  ﴾َوْعُدُه َمْأتِيmا

                                                             

 .497ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)   1(
 .529مصطفي إبراهيم وآخرون :املعجم الوسيط، املرجع السابق، ص )   2(
 .498ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص )   3(
 .500املصدر نفسه، ص )   4(
 .502املصدر نفسه، ص )   5(
 .505املصدر نفسه، ص )   6(
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 )1(جنة اإلقامة ملكان اخللد فيها  ،نةوهنا عدن يقصد �ا اجل
 وكذلك جند قوله: 

 )2(، يا َعايل السَّندْ يا حُي، يا قيُّوُم يا أهللا

اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم َال ﴿اقتبس كلمات "اهللا، حي، يا قيوم" من قوله تعاىل يف سورة البقرة: 

 .255اآلية  ﴾َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْومٌ 
 ويف قوله كذلك: 

 )3(دْ علًما، وِحكًما، افرت           يا من على العرش استوى    

 .5اآلية  ﴾الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى﴿اقتبس كلمة "العرش استوى" من قوله تعاىل يف سورة طه: 
 ويف قوله: 

 )4(يا من كفى إمساعيَل من ذبٍح، بذبٍح ُمستعدْ 

 .107اآلية  ﴾َوَفَديـَْناُه ِبِذْبٍح َعِظيمٍ ﴿اقتبس هنا كلمة "ذبح" من قوله تعاىل يف سورة الصافات: 
 ويف قوله: 

 )5(ناداُه من ُضرِّ اجلسدْ          يا من شفى أيوَب، إْذ       

َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى َربَُّه َأينِّ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَْنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني ﴿وهذا البيت يف ما معىن اآلية من سورة األنبياء: 

َنا َلُه َفَكَشْفنَ 83(  .84-83اآلية  ﴾ا َما بِِه ِمْن ُضرّ ) َفاْسَتَجبـْ
 كذلك قوله: 

 )6(من حاسٍد إذا حسدْ           وأصرف أذاَي وجنِِّين      

 .5اآلية  ﴾َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ ﴿اقتبس كلمة "حاسد إذا حسد" من قوله تعاىل يف سورة الفلق: 
 

                                                             

 588ملعجم الوسيط، املرجع السابق، ص ا مصطفى إبراهيم وآخرون:  )1(
 .505ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص )   2(
 .506املصدر نفسه، ص )   3(
 .506املصدر نفسه، ص )   4(
 .507املصدر نفسه، ص )   5(
 .605ينظر: جالل الدين حممد بن أمحد احمللي، وجالل الدين عبد الرمحان بن بكر السيوطي ، املرجع السابق، ص  )   6(
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 وكذلك قوله:

 )1(من ناِفثَاٍت الُعَقدُ       وإجزل ثوايب، وأمحين

 .4اآلية  ﴾َوِمْن َشرِّ النـَّفَّاثَاِت ِيف اْلُعَقدِ ﴿اقتبس كلمة "نافثات العقد" من قوله تعاىل يف سورة الفلق: 

 )2(صد بالنفاثات يف العقد هنا السواحر اليت تنفث ،أّما العقد هي اليت تعقدها يف خيطويق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .508املصدر السابق، ص ،ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني )   1(
 .605صجالل الدين حممد بن أمحد احمللي ،جالل الدين بن أيب بكر السيوطي،  املرجع السابق،   )   2(
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 خلوف القسنطينيالالمديح في ديوان ابن المبحث الثالث: 

يعترب املديح النبوي من بني اإلغراض األدبية اليت اشتهرت مند القدم، خاصة يف عصر صدر اإلسالم، 

حاضرا يف ديوان ابن  هذا العنصرعليه وسلم، ولقد كان  وأشهر من مدح على البسيطة هو سيدنا حممد صلى اهللا

، وباعتبار أن ابن هبرز فيها أثر  واليت،  عديدة يف هذا الغرض ص قصائد، حيث خصبكثرة لوف القسنطييناخل

لوف من بني أهم الشعراء الذين تفننوا يف حب النيب املصطفى عليه الصالة والسالم، من خالل ذكر صفاته اخل

 .ومقامه، ومدح أصحابه، فلقد جسد شخصه الكرمي، فطغى عنصر املديح على األغراض األخرى يف الديوان

 لفظة املديح يف املعجم الوسيط: توقد جاء

 (مدحه): مدحا: أثىن عليه مبا له من صفات.

 .)1((ومدحه): أكثر مدحه 

من فنون الشعر اليت أذاعها التصّوف، فهي لون من التعبري عن العواطف «واملدح عند "مبارك زكي":

عن قلوب مفعمة بالصدق واإلخالص، (...) ال يراد باملدائح  إال الدينية، وباب من األدب الرفيع: ألoا ال تصدر

 .)2(»النبوية إّال التقرب من اهللا تعاىل بنشر حماسن الدين، والثناء على مشائل الرسول

وباعتبار إن املديح طغى على معظم أبيات الديوان، وجتنبا لتكرار األبيات اليت ذكرناها يف العناصر 

 خمتصرة عن املديح، والذي يتعلق بالرسول وصحابته ، وصفاته وغريها.األخرى،فإننا اخرتنا مناذج 

 ومنه جند:

 االستفتاح بأسماء اهللا الحسنى وصفاته مع تحميده والّتضرع إليه: -1

، فقد حرص أشّد احلرص لوف القسنطييناخلإّن ذكر اسم اهللا وصفاته، ومناجاته كان البد منه يف ديوان ابن 

ذلك يف مواضع خمتلفة من الّديوان و على التغين بأمسائه احلسىن وقدرته، وكذا التّضرع إليه والتدلل واخلضوع له، 

 نذكر منها قوله:

 حيسن الضن يف رمحانه رمحا         لكن ضين مجيل باجلميل، ومن                  
                                                             

 .857إبراهيم مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط، املرجع السابق، ص ) 1( 
 .17م، ص1935هـ/1354القاهرة، مصر،كي مبارك: املدائح النبوية يف األدب العريب، دار احملجة البيضاء، ز   ) 2(
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 فأمطرين، وأستحميته فحمي        فهو اجلواد الذي استمطرت أنعمه،  

 فأمنين باخلري منه والّرضا كرما       ه هلفا           متوهو الكرمي الذي مي

 وهو الغفور احلليم، الغافر امللك الّرب، الّرحيم، الّلطيف، املبدع الّنسما

 وهو السميع البصري، القادر، احلكم، العدل، املعزُّ املذل، احملي الّرمما

 )1(وعن أب، جّل من بالقدرة إتسما         عن زوج، وعن ولد، وهو الذي جلّ 

الشاعر ميتدح اخلالق عّز وجل، واصًفا إياه بالّرمحان الغفور ذو امللك العظيم، ذاكرا صفاته  أنفهنا جند 

 وقدرته.

 بعظمة الخالق ونعمه على مخلوقاته: االعتراف -2

بنعمة اهللا  اعرتافهوكذا تنزهه عن الّنقائص، دون أن ننسى  ر ذكر عظمة وجالل اخلالق،ثكما أن الشاعر يؤْ 

 على خلقه يقول:

 و صاحب، ووزيرعن شريك    ن تعاىل                يا كرمي النوال يا م

 جّل عن مشبه له ونظري   من                يا رحيًما باملؤمنني، ويا

 باحلليم القدير حسنوا الظنّ    ا عفوا عن العصاة إذ ما                ي

 ، بذليت، بقصوريبافرتاقي   ، بقربيت خبضوعي              بانكساري

 بنواحي، بكربيت بزئريي     بأنيين، بعربيت، بأطراحي،               

 خّط يف اللوح من كالم خطري   بامسك األعظم الكرمي مبا قد              

 باإلجنيل الّرضا، بالزّبور    بالكتاب العزيز بالصحف، بالتوراة       

 جبالل التهليل، والتكبري              بصفات الكمال، بالّذات عزّا   

 )2(ش، باألفالك بالصبا، بالثبور                   رها امللك، باملالئك، بالعبي

إجالل لعظمة اخلالق وقدرته انطالقا من كتبه إىل عرشه ومالئكته مناديا إياه "بامسك األعظم"، ولفظة  فهنا

 "الكمال" معرتفا بعفو اهللا على عباده، وكرمه ورمحته اليت وسعت كل شيء.

 

 

                                                             

 .90لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صاخلابن ) 1(
 .527ص ،نفسهاملصدر  )2( 
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 :الصالة على النبي والّدعوة إليها -3

، وباعتبار األمهية اليت أوالها اإلسالم باهاالنتعليه وسّلم تعد وسيلة للفت  باعتبار أن الصالة على النيب صلى اهللا

لوف القسنطيين، وهذا  اخلعلها أحد أركان اإلميان، فإنّه من الطبيعي أن تكون حاضرة يف ديوان ابن إذ جهلا، 

 كان ناجتا عن ختصيصه إياه ملدح خري األنام، فنجده يقول:

 )1(ما حّررت يف معانيه األقاويل               وصّل ترتى على طه، وشيعته    

 وقوله أيضا:

 )2(صلوا عليه صالة مل يبخل   والّنبت، واألشجار، األحجار قد                

 وقوله:

 )3(نف حببك مادح، متطفلد        قول، يا طه السالم عليك من      وأ      

 وكذا قوله: 

 ل مؤملباسم احلبيب يعّز بك         ل    يسإين سألتك باحلبيب ومن 

 )4(فآدم صالتك والسالم عليه ما    دآم البقاء لوجهك الّرب العلي

 مدح صفات الّرسول صلى اهللا عليه وسلم: -4

إّن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشرف اخللق، أطهر البشر وأزكى أهل األرض، صفاته وخصاله مل 

حيملها أي بشر، رقة قلبه أمانته وعطفه، مل جيد مثلها أحد، هي صفات ال يكفيها ديوان من الوصف، وال أبيات 

 لوف القسنطيين:اخلمن الّنظم، هذا ما جعلها ظاهرة جلية يف قول ابن 

 افتخاراوكفى حزبه بذلك             تلد مثله احلوامل فخًرا        مل 

 واألقماربسناه الشموس        مل احلسن ظاهر البشر أضفى    كا

 ارر أحور الطرف، زيّن األحو       ىن           قأزهر الّلون أشب الثغر أ

 ملِعطاراقد روى الّزهر روَضه ا      قد طّيب الّنْشِر عنه         أهيف ال

 ه يشبه اجلُلنارايدوخب    البان لينا                فه مثل يفبعط

                                                             

 .159ص ،لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابقاخلابن  )1(
 .166املصدر نفسه، ص ) 2(
 .176املصدر نفسه، ص)  3(
 .178املصدر نفسه، ص)  4(
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 منه نطقا، وال أْسرا فتتارى   مل َتر العني يف الربّية أحلى             

 )1(مثل قول دعا به إنذارا        ها مقال        لجوكذا األذن مل ي

بل  ،هنابوصفه وكذا مجال ثغره وحسن مقاله، ومل يكتفي  هوحسن ظاهر  هنا أحصى صفاته من مجالفه

 وصفه يف غريها من األبيات.

 :التوّسل والّتشفع -5

لوف" عبًدا داعيا متوسال طالبا شفاعة الّرسول صلى اهللا عليه وسّلم، فهو العبد اخليف الّديوان كان "ابن 

مال وال  عليه وسلم هو صاحب الشفاعة يوم ال تنفع ملغفرة، وألن رسول اهللا صّلى اهللالضعيف الرّاجي من اهللا ا

 . بنون

 .)2(: استشفعته إىل فالن ، أي سألته أن يشفع يل إليهالّتشفعب واملقصود

  .)3(فيقصد به:توسل توسال إىل اهللا أي عمل ما يقربه منه أما التوسل

 لوف:اخليف مواضع متفرقة من الّديوان من بينها جند قول ابن   اً وافر  اً حظ ماهل اكانوقد  

 فما أحد منه على اهللا أكرم       ذوا به واستشفعوا جبنابه           فلو   

 مكّرم بأعلى صوته، يا ييناد     ئذين وكلهم              فيأتون طه ال  

 الّرب األكرم ىبتفأنت الشفيع اq     ب،        يا مقرّ  يبتقم اشفع لنا يا جم  

 كما هي يل، واهللا أعلى وأعلم     فينهض طه وهو يدعو أنا هلا            

 ويبدأ بالتحميد شكًرا وخيتم    ويأيت لساق العرش يسجد حتته،         

 )4(ووعدك حق ليس فيه توهم              ويدعوه يا رمحن أنت وعدتين     

 وقوله:

 أْخِصْص بصالة ورمحة وسالم                قرب العلم الشافع املعد لألهوال 

 )5(للصحب واألتباع والقرابة واآلل    صالة       بسحبواعطف برِضاء وجد 

 وكذا قوله:

                                                             

 .185-184ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص ) 1(
 .604، ص م 2009ه، 1430،  دار احلديث، القاهرة، مصر،1أيب إمساعيل بن محاد اجلوهري: تاج اللغة وصحاح العربية، م ) 2( 
 .253، ص م1992، بريوت، لبنان، 7جربان مسعود :معجم الرائد، دار العلم للماليني، ط ) 3( 
 .249-248، صمدح خري الفرقتني، املصدر السابقابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف )  4(
 .275املصدر نفسه، ص)  5(
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 يف اجلنان لنا األجرا وأجزلمن نار،              سألتك باهلادي املشفع ّجننا    

 )1(تقّدست باالسم الذي يظهر الّسرا           وصّل وسّلم، مث بارك عليه ما   

 طلًبا للجنة والعتق من النار. ،فشفاعة الرسول هي املبتغى والّتوسل إليه هو رجاء إىل اهللا بغفران الذنوب

 :اإلقرار بحّبه والتشوق له -6

 شّوق لرؤية وجهه اجلميل، يقول:والتنلمح إقرارا واضحا حلب الرسول، لوف اخليف قصائد ابن 

 ال، والذي قد سّد عن ذا مسمعي         أبطيق حمص حصر عشر صفاته    

 عمسيب للمديح فمل إليه وأ            حوجا      لكن تقصريي وحيب أ

 )2(إال أويت إىل رحيب مصرع              كهف منيع ما أويت لظّله    

 وقوله: 

 يدشريد تطلب للماء صا            بواد          أحبك حّب هيمان

 مبنزلة السويدا من فؤادي    وأنت مين                حبيبأحبك يا 

 كسكين نور عيين يف السواد        وقد أسكنت حّبك يف السويدا       

 واعتماديوأنت عماد روحي       فأنت ضياء إنساين وقليب              

 رشادي وجودي املبني سنا     ، ومعىن              قوام جثماين وأنت

 واعتقادينعم صدقوا، وديين     أشاع الناس أن هواك شأين              

 ادداية ما أرجى من و غو    ولو علموا بأنك عني قصدي             

 )3(ستنادياوحسيب أن يكون لك                        هإنين عبد لط القالو 

وة الرسول، دون أن ننسى تعّلق الشاعر بصفات الّرسول وشخصه نبلحظ إميانا قويا وتصديقا جازما بفهنا ن

 وخصاله احلميدة.

 

 

 

                                                             

 .314ص، السابقمدح خري الفرقتني، املصدر لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف اخلابن )  1(
 .291، صاملصدر نفسه)  2(
 .425، صنفسهاملصدر )   3(
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 كر معجزات الرسول:ذ  -7

لوف أن ميدح فيها معجزات الّرسول صلى اهللا عليه وسلم، تعبريا منه اخليف الّديوان قصائد عّدة، ارتأى ابن 
وهي معجزات يقف هلا العامل إجالال واحرتاما، وتعظيما ومن املواضع اليت ذكرت  على إعجابه وتأثره @ا، كيف ال

 يف ذكر معجزة غزوة بدر الكربى: ه يقولجند ،الّرسول صلى اهللا عليه وسلم فيها معجزات
 من حزب أمالك املليك املرسل             أتاه جربيل األمني بعصبة    

 مأسور، وبني جمندلوأحاط باألعدا، وقسم مجيعهم ما بني 
 )1(بصواعق، وبوارق، وتزلزل          ب محامه    حيايف معرك مطرت 

خلة عليه، وكذا حادثة مث يعود ليذكر معجزات أخرى للّرسول صلى اهللا عليه وسّلم منها بكاء جدع النّ 
جزة عرفتها البشرية، واليت تعترب أعظم مع ،قته حّر القيظ، دون أن ننسى معجزة القرآنو مامة اليت غالبدر، وال

 فيقول:
 سارياإلبه بعد  فانقدنا             رسول جاءنا بكتاب حق،    

 إىل أن قد دراها كل داري         وأنبأ عن غيوب ليس تدرى       
 اللة والوقارتسربل باجل    ا                 تتوج باحلسن وإليها مل

 الفخار اأقام على منار العّز يدعوا                  بآيات الندى، وظب
 وشاد الدين إذ تركت ضباه                رواق الكفر منقض اجلدار

 أقام رسومها بعد الّدمار      وأحيا ملة اإلسالم ملا                
 وأطلع بدرها بعد الّسرار      وأوضح مشسها من بعد كسف       
 وأوهى دار فارس بالبوار     وذل ملك كسرى بعد عّز            
 وغّور ماءها بعد انفجار      وأمخد نارهم بعد اشتعال            
 كما حّن الغريب إىل الديار        وحّن اجلدع من الشوق إليه        
 وجاءته بأمياه غزار        ووقته الغمامة حّر قيظ             

 كما رُّدت له مشس الّنهار                   الدياجيوشق ألجله بدرا 
 )2(ألقضي حق أوالٍد صغار        ونادته الغزالة أن أجرين             

                                                             

 .166،167، ص ص ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق)  ) 1(
 .75ص ،املصدر نفسه ) 2(
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 وقوله أيضا:
 ها لعلي العالديف وقت الغروب ور                من أوقف الشمس لغري قريش

 حّن اجلدع حيث مال وما مال من     الال      جمن شق له البدر يف السما 

 من عّز به الّرمل أن يبني متثال     ن له الصخر إذ مشى بوقار     من آل

 )1(النور بال ريب يف املثال وأشكال ه      ه الغار واحلمام أبدا         بمن حج

معجزاته، واليت ر بذكر خاألبيات فقط، بل إّن الّديوان زااته لوف بذكر معجزاته على هاخلتفي ابن ومل يك

 ّعم dا يف رسالته هلداية خلق اهللا.دُ 

 ع المقدسة:قا التشوق إلى الب -8

إّن مكة املكّرمة والكعبة الشريفة من أعظم بقاع األرض، وأكثرها طهارة وقداسة، فالعبد املؤمن املسلم 

حيّن شوقا لزيارGا، وما من زائر هلا إال متىن العودة إليها، فارتباطها بالدين، وصلتها برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 يتها، وكان هذا جليا واضحا يف قوله:لوف كغريه من املسلمني يتلهف لرؤ اخلجعلت من ابن 

 أشاهد احلجر، واألركان، واحلرما      ومن بالعود للبيت العتيق عسى     

 وأهصر الطلح، والبانات، والسلما        وألثم الرتب واحلصباء مغتنما،    

 أمن عصماماخلوف من كبدي   وأغتدى مبىن يف وينهب احلنيف معىن 

 ه أرش الثرى يف يثرب نعماب    ي      عقبة لكوأنثر الدمع يف وادي ال

 )2(جيلوا بالالئه عن باطين الظلما   ويرتئي ناظري القرب الشريف عسى    

 وكذا قوله:

 لبتسليم صّب للرتاب مق     وأسري من باب الّسالم مسّلما     

 نجليتيف الغالئل  ليلىلوأرى     وأصري يف احلرم الشريف مؤمنا      

 شجي من اخلليللوأقول: ويل                      ام خاهلثبرقعها، وألوأميط 

 فاللثم يف خال املليحة لذيل          ئد        تم أثوأقول لالحي على الل

 لفذاك املقام أقيم ِوْرَد تن         وأطوف باألركان أسبوعا، ويف        

 جادت حماجره بسحب هطل    وأجيل يف املسعى جواد متلقي             
                                                             

 .267ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص )1(
 .114-113، صاملصدر نفسه)  2(
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 تروق ا.ديل مبىن مثار مىن    وجنيت           يف املخّوف وأزيل يف اخل

 ماض األوزار أو مستقيل    ويصوغ يف عرفات عرف العفو عن         

 ملخيم اإلحسان، واحلسن  اجللي   وأميل أعناق املطي موجها                  

 )1(فأهيم باملعىن القدمي األول                 وار معىن طيبة       توحتفين أ

 ىن بطيبة واملدينة وعرفة، يتمىن رؤية تراZا وشم هوائها، طامعا تطهري نفسه فيها من كل ذنب.غفالشاعر يت

 ذكر الصحابة: -9

شخصياcم يف قصائده، وذلك ملا هلا من  استحضرلوف اخلكان لصحابة الّرسول نصيب من املدح، فابن 

، وكذا مساندcم له وعوiم يف أصعب املواقف اليت حصلت معه فعّززوه اتهأجماد الرسول يف غزو بارتباط قوي 

 لوف:اخلصروه حىت آخر قطرة من دمائهم فالتصق ذكرهم بذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم، يقول ابن اون

 يا عّز أيب حفص املفرق األضالل               يا ذخر أيب بكر اخلليفة حًقا  

 يا فخر علي الفىت املعّزز يف اآلل           يا فوز أيب عمر واملقرب صهرا     

 بأحواليا رفعة سعد العال السعيد          يا سعد سعيد الّرضا املنول آمنا     

 ه األرحالقال ختاف عل جبتنودي و          طلحه ملا      يا قرّة عني الشجاع  

 أجناه بال ريب من خماوف أهوال        يا فرحة قلب الفىت الزبري ويا من     

 جال يا ُجنح مغازي أيب عبيدة إذ        يا بشر فىت عوف ألثري غناء        

  )2(يا عمدة األتباع يا خالصة األعمال       يا نصرة األصحاب يا عناء عفاة    

 وقوله أيضا:

 ومن مثل شيخ الصدق بعد حممد،         أو مثل فاروق املعايل األمشل

 أو مثل باب مدينة العليا علي   أو مثل ذي النورين يف عليائه            

 أو مثل سعدية وطلحة، والزّبري             وكابن عوف، واألمني األفضل

 ج يف الفخر العليأو مثل عّميه، وسبطيه وباقي              الصحب ، واألزوا 

 )3(جبناZم واسأل Zم وتوسل  هم سادة شرفوا بصحبته فلْذ            

                                                             

 .176-175ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، ص)  1(
 .272-271، صاملصدر نفسه)  2(
 .168، صنفسهاملصدر  )  3(
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لوف جالل قدر الصحابة أمثال عثمان بن عفان وعلي وطلحة والزبري وابن عوف دون اخلفهنا وّضح ابن  

اهللا قّوة ونصرا، أن ننسى بالل بن رباح الذي متسك بدينه رغم ما لقاه من أذى قومه، فمساند9م زادت رسول 

 فكان ضروريا استحضار شخصهم العظيم يف الديوان.

 :ذكر آل بيت الّرسول -10

لوف يذكر أهل بيت الرسول ونسائه وبناته، ماال تعد وال حتصى، اخلوإّن من األسباب اليت جعلت ابن 

شرهم، يبة معطو يذكر عفة بناته، وأخالق نسائه، بالعظمة واإلجالل، كيف ال وهو  اتسمتأمهها مآثرهم اليت 

 ، فما كان منه إال أن يعظم قدرهم من خالل قوله:وقو9م

 مظاهر أشهد9ا أنه عصما   ويف حليمة إذ جاءت لرتضعه            

 سّر لطيف أراها قدره عظما       ويف خدجية ملا جاء ميسرة           

 )1(قمابدر السماء دليل أوضح الل   ويف صفّية إذ يف حجرها نظرت         

 ويف قوله أيضا:

 خدجية فوزها بزواجه ويال من األفك الذي يف حّقها مل يقبل ودعا

 يف حجرها قمر املعايل ينجلي      وأرى صفّية صدقها ملا رأت         

 )2(مكفل أو عكرم rا من مرضأ   ودعا حليمة سعدها لرضاعه          

مشيدا مبواقفهم جتاهه، معّظما نسلهم، معجبا  فالشاعر هنا أعطى صورة طيبة عن أهل بيت الرسول

 ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.سمبساند9م لر 

 

 

 

 

                                                             

 .104، ص بن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابقا )1(
 .163املصدر نفسه، ص)  2(
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 ء في ديوان ابن الخلوف القسنطينيالمبحث الرابع: نصوص الدعا

عَّاَءُة: السَّبَّابَُة. وهو ِمينِّ َدْعَوُة الرَُّجِل أي:  الدُّعاُء: هو "الرَّْغَبُة إىل اهللا تعاىل، َدعا ُدعاٌء وَدْعَوى. والدَّ
ْعَوُة على غريِهم، أي:يـُْبَدُأ >م يف الدُّعاِء. وَتَداَعْوا عليه: َجتَمَُّعوا. و  َدعاُه: َقْدَر ما بـَْيِين وبـَْينَه ذاَك. وهلَم الدَّ

ْعَوُة: ساَقُه. والنيبُّ صلى اهللا عليه وسلم: داِعي اِهللا، ويُْطَلُق على املَؤذِِّن. وَدعاُه اُهللا مبَ  ْكروٍه: أْنزَلهُ به. والدَّ
 . )1(احلَِلُف، والدُّعاُء إىل الطَّعاِم. واملداعاُة : احملاجاة

ُعونَ  ﴿والدعاء يف قوله تعاىل:   .57يس ﴾َهلُْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوَهلُْم َما يَدَّ

" يتمنون من الدعاء، وقيل: املعىن أن من  َما يَدَُّعونَ  "«وجاء يف تفسري اجلامع ألحكام القرآن:

أدعى منهم شيئا فهو له، ألن اهللا تعاىل قد طبعهم على أال يدعي منهم أحد إال ما جيمل وحيسن أن 

»يدعيه
)2(. 

َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ ﴿ والدعاء يقصد به أيضا الصالة والصالة هي دعاء، يقول تعاىل يف سورة التوبة: 

 .103اآلية ﴾ َصَالَتَك َسَكنٌ 

:قرأ بعضهم ﴾ ِإنَّ َصَالَتَك َسَكنٌ  ﴿ادع هلم واستغفر هلم ،وقوله  أي﴾َوَصلِّ َعَلْيِهْم  ﴿فقوله :

فقال ابن  ﴾ هلم َصَالَتَك َسَكنٌ  ﴿صلواتك على اجلميع وآخرون قرءوا إّن صالتك علي اإلفراد 

  .)3(العباس:رمحة هلم

العبد بربه وتقربه منه، وهو ضرورة ملحة يف حياتنا، حيث وهو استشعار لعظمة اخلالق، صلة تربط  -

يلجأ إليه العبد إما طلبا أو ثناًء لتحقيق أماين دنيوية أو ُأخروية مبنية على رجاء من اهللا عز وجل القادر 

 وحده على حتقيقها.

                                                             

)1(
 .548صاملرجع السابق، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي: القاموس احمليط،   

 .2580م، ص2004هـ/1425، بريوت، لبنان،1، ط2م حممد بن أمحد األنصاري القرطيب:اجلامع ألحكام القرآن دار ابن حزم،  )2(
 .182-181ص ،هـ1998هـ/1419الدمشقي: تفسري القرآن العظيم، دار الكتب العلمية،  ابن كثري )3(
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الدعاء كان موجودا بشكل الفت يف الشعر اجلزائري القدم حيث كان متأصال يأخذ اهتمام  عن -

درجة مهمة يف شعرهم إما مقاطع صغرية أو قصائد طوال مل يكن مقتصرا على بدايات القصائد وFايتها و 

 فقط بل تعدى ذلك.

 وقد برزت هذه الظاهرة يف موضوعات املدح والزهد والتصوف واملولديات.

ولعل شعر ابن اخللوف القسنطيين أكرب دليل على توظيف الدعاء بإسهاب كبري وأخذ منحى يف 

 عره ومن بني نصوص الدعاء املوجودة يف ديوان "جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني" جند:ش

استحضر ابن اخللوف القسنطيين أمساء اهللا احلسىن (التواب، الغفار، الوهاب) يف قصيدة "عليك 

هذه  يف هاته الصفات ، ولعلنا جند "ابن اخللوف" قد نظميت نلمسها توكلي" مربزا ضعفه وقلة حيلته وال

 األبيات مناجيا ربه خاضعا متضرعا أمام هاته العظمة واليت نلمسها يف قوله:

 وعاملين بلطف منك جاري        يا أهللا هيْئين خلري،                     

 فقد خط املشيب دجا عذاري         وِفق            ويا تواب يا وهاب    

 بعفوك حني ال يغين اعتذاري          ويا غفار، يا ستار من يل            

 )1(مبا أرجوه من جرب آنكساري        ويا ذا اجلود واجلربوت ُجد يل          

كما جند االستغفار من الذنوب واخلطايا كان حاضرا يف ديوان ابن اخللوف، ذلك طلبا منه للعفو 

 : والسرت وجند ذلك يف قوله

 أستغفر اهللا مما قد جنته يدي،                 أستغفر اهللا مما أْعمل القدَما      

 )2(أستغفر اهللا من قوٍل، ومن عمٍل                ساء الشهيدين ملا أسخط احلكَما     

وشعر ابن اخللوف القسنطيين مل خيلو من طلب الرفق حباله وتوفيقه وعونه على حل الدنيا 

فق حباله وطلب الرشد وبيان سبيل اهلدى، فاستعمل لغة مليئة بالضعف واحلب واخلوف، ومصاعبها ور 

وذلك تبني من خالل ألفاظ (احلسد، زلة، متلكيت، الكرم، أحسن حايل) فكان متمسكا حبرس اهللا على 

 :عبد وسرته لعباده وأن اهللا دائما موجود يف كل زمان ومكان، ويتبني ذلك يف قوله

 اكشف ما اعرتى بصري             جباه طه الرضا، يا أحكم احلكما يا أحكم احلكما

 يا أحلم احللما اغفر ما جننته يدي                   إذ زلت الرجل يب يا أحلم احللما 
                                                             

 .73املصدر السابق، ص  ،لوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتنياخلابن  )1(
 .90ص ،املصدر نفسه )2(
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 يا أخصم اخلصما أكفف غيض ذي حسد          قد رام %لكيت، يا أخصم اخلصما

 وأختم >ا عملي، يا أكرم الُكرما            يا أكرم الكرما انظرين بعني رَِضا         

 )1(يا أعظم العظما آحسن حال منقليب                وألطف بعبد جىن، يا أعظم لعظما

 :مث تالها بطلب صريح للرمحة واملغفرة يف قوله

 إالك يرمحين، يا أرحم الرمحا؟          رمحاك، رمحاك يب إين اضطررت وهل       

 )2(سن اهلدى، ودعا األعراب والَعَجَما       فعافين واعف عين يا كرمي مبن                

دينية املتمثلة يف اخللفاء  ن مل َختُْلوا من استحضار شخصياتكما أن نصوص الدعاء يف الديوا

وهذا  الراشدين وأئمة اإلسالم، وقد بين هذا االستحضار على ما قدموه من تضحيات ونصرة اإلسالم،

كانت يف أبياته دعوة اخللوف فقط بل كان شائعا، من قبل، فاألسلوب يف الدعاء مل يقتصر يف شعر ابن 

 صرحية لنصرة اإلسالم وتثبيت خطاه، وقوته ونصرة اخللفاء واألمراء، يقول:

 أئمة الدين واخز والضلل واللؤما       يا رب انصْر ِلوا اإلسالم واحم به        

 موالنا اخلليفة ُعثمان املليُك، اجلليل والضيغم الشهماوكن لعبدك و 

 معاقل امللك وانصر حزبه الزعما     واحرص به حوزة اإلسالم واحم به          

 تكله طرفة عني وأوله الِنعما          وانصره نصرا عزيزا يا عزيز وال           

 )3(بسيفه الزرع واألوطان والّنعما     واعضده وافتح له الفتح املبني وصن         

الشاعر يصلي ويناجي د والطلب فتجصورة مل خيلو منها الدعاء  ،االستناد واللجوء واحلاجة إىل اهللا

 جلوء الفقري احملتاج الذي ال حول له وال قوة، فيقول: ،وينادي اهللا يف أبياته

 كن مبا ارجتيته منك كفيال         يا رجائي، وملجئي، وغياثي             

 أنت أدىن مين إيلَّ وصوال    يا حبييب، يا مؤنسي، وجليسي،             

 !إن تكن معرضا لكوين جهوال؟             أنا عبد وأنت رب ومن يل       

 

                                                             

 .91املصدر السابق، ص  ،ن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقنياب )1( 
 .91ملصدر نفسه، صا )2(
 .114املصدر نفسه، ص )3( 
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 )1(أنا ذو حاجة، وأنت جواد            ورأينا اجلواد يويل اجلميال           

ولقد اعتمد ابن اخللوف كغريه من الشعراء اجلزائريني قدميا على استحضار القصص القرآين، وأهم  

اإلحياءات املوضوعية، فأدرجها يف دعاءه وأيضا قصص األنبياء والرسول، وفضل اهللا ومنته عليهم راجيا مثل 

 ذلك لنفسه

 :فنجد قوله 

 وأليوب إذ أتاك دخيال    فاستجب يل مبا استجبت لنوح              

 وعلّيا، وجعفرا، وعقيال          وأغثين مبا أغثت عتيقا،                

 ورباحا، ورافعا، ونبيال       واكتنفين مبا اكتنفت بالال                

               )2(وزليخا، مرميا، والبتوال  واصطنعين مبا اصطنعت احلمريا               

مث يعرج ابن اخللوف إىل الدعاء لنفسه وإىل مجيع املسلمني، راجيا من املوىل عز وجل حسن اخلامتة   

 وحسن املآل، ونلمس ذلك يف قوله:

 يرجونه من نعيم فيه ختويل       وعامل املسلمني، املؤمنني مبا             

  عنك حتويلالبن اخللوف، فما يل   واختم خبري، وسامح والدي، وكن            

 باللهو، والزهو موثوق، وموصول     وأحسن خالصي، فإنين يا مىن أملي      

 بالعفو عين فلي يف العفو تأميل    ن بين، وإخواين، وعج كرما            وص

 )3(أعطى بنيل الرضا يف العرض توصيل     ووّف ديين وعامل بالرضا فعسى          

يرجو فيه من اهللا تعاىل أن يثبت يف قلبه حب  ،قصيدته بطلب صريحويأيت أيضا ابن اخللوف يف  

فهو شفاء للصدور ملا فيها من مهوم احلياة  ،القرآن وأن يشرح به صدره مبينا عظمة كتاب اهللا وقدرة اهللا فيه

 :وملجأ لكل إنسان أراد النجاة والتوبة يقول

 الكتاب املنزل يا مرجتي حفظ  و إحفظين بالقرآن من أن تنسين           

 ما فيه من معىن دقيق مشكل    واشرح به صدري، وأطلعين على         

  

                                                             

)1(
 .130املصدر السابق، ص ،ابن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني  

 .132ملصدر نفسه، صا )2(
)3(

 .159، 158املصدر نفسه، ص  
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 )1(تيسري عبد قد تلى برتتُّل    وامجع به مشلي، ويسرين له                  

يرتدد بالدعاء طالبا الرمحة واملغفرة، خائفا من  وكشخص طائع خيشى عذاب قربه، كان ابن اخللوف

الضاللة بعد اإلسالم، مستحضرا أهوال النار وما يلقاه كل كافر متجرب من عذاب يف اآلخرة، راجيا من اهللا 

تعاىل أن يتوفاه مسلما، ويسكنه جنات اخللد، حيث ال عذاب فيها وال أسى، ُمستعيدا من اهللا من 

 :الناصية الكاذبة يقول

 حيث ال ينفع اdري اdار        فأجرين من العذاب وكن يل           

 )2(البداراواصطنعين إذا احتضرت ونادى         هاتف الربزخ البدار      

 ، وثِبت فيك قويل إذا سئلت اضطرارا تدحلُ واكتنفين إذا     

 دارواجعل اخللد يل بفضلك     وقين النار واكفين كل هول            

 )3(ليس إّالك منقذ لألسارى     ليس إّالك آخد بالنواصي            

والتكرار يف الدعاء هو من األساليب اليت اعتمدها الشعراء يف نظم شعرهم، والذي يعرب عن اإلحلاح 

يت ملسناها يف شعر ابن التكرار ال هذا يف الدعاء والطلب راجني استجابة من اهللا عز وجل، ولعل من صور

وأن يغفر ذنوبه  ،لتحقيق رغبات دنيوية وأخروية، كان رجاءه فيها أن حيفظ اهللا قوته هدعاءاخللوف، 

 وحيفظه من كل شر، مثنيا على عظمة وجاللة اخلالق يقول:

 وأحفظ قواي اخلمسة ما دمت يف الدنيا إىل أن يعرتيين احلمام 

 حتت الرجام عوين إذا ما صرت   واغفر ذنويب، وأوف ديين، وكن         

 )4(من كادين، واكف شر اخلصام    وكفا عين كل باغ، وكد                

مث يعود ابن اخللوف يف دعائه ليزينه مبعامل الذكر، مستحضرا مقومات الدين اإلسالمي، تقديسا 

مزم، لعظمتها وقيمتها الروحية، وتقديس اهللا وحاجياته، وتبني ذلك يف ألفاظ الذكر احلكيم (املقام، ز 

 يقول:  ة)احلجر، البيت املعظم، طيب

 لة منطقي بتالوة الذكر احلكيم     وأنر بنور العلم قليب، وآجرآ      

                                                             

)1(
 .177صاملصدر السابق، ، جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتنيابن اخللوف القسنطيين:   

)2(
 .201املصدر  نفسه، ص  

 .202املصدر نفسه، ص  )3(
 .214املصدر نفسه، ص )4(
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 واحلجر والبيت املعظم واحلطيم       وآمنن بعود للمقام وزمزم         

 )1(وامسع بزَوَة طيبة لتطبيب أنفاسي بنشق عبري واديها الشبيم             

كذلك جند ابن اخللوف يف شعره جيمع بني الثناء على اهللا ومحده، والصالة على أفضل خلق اهللا 

حممد وطلب العفو واملغفرة وهذا اجلمع ما كان إال نتاجا إلجالل بعظمته اخلالق، وطلب العفو منه ورجاء 

 شفاعة احلبيب املصطفى، ويقول: 

 شرفا أن يقال أين وما حمالُ       يا ذا اجلربوت العظيم، وامللكوت العايل       

 األنفاس وأروى من الضمى وهذا الضاللة       يا من خلق األرض والسماء وأبرى          

 )2(ما غريك أدعوا وليس غريك لكال       ما غريك أرجوا، وليس غريك أخشى          

 )3(بالعفو واإلحسان والقبول واإلقبال   فاقبل مدحا صغت يف حبيبك وآمنن             

 مث يعود طالبا الشفاعة بقوله:

 يا خري مؤمول وخري مشفع      فاشفع جباهك يل، وكن يل، مكرما           

 وارحم لديك ختضعي وتشفعي      يا رب، يا اهللا آمن روعيت                    

 )4(منك الرضا، وتوليت يف مصرعي    واقبل مدحيي يف حبيبك واتين                 

مث يناجي الشاعر ربه طالبا منه كشف الضر ورفع البأس وقضاء حوائجه، طلب الذليل اخلاضع 

 الضعيف املتدلل الراجي لرمحته يقول:

 فأنت غياث املستغيث إذ اطرا   يا رب سامح، واكشف الّضر واستجب،      

 امتنا على اإلسالم وأعظم لنا األجرا     يا رب يا منان يا حمّي الورى                 

 ويا رب يا رمحن من كن يل وال تكن             علي إذ عوضتين من منزيل قربا

 أجب دعوة الداعي، وال تكشف السرتا    ويا رب يا اهللا، يا سامع الدعا               

 )5(من النار، وأجزل من اجلنان لنا األجرا    ع جننا                 سألتك باهلادي املشف

                                                             

 .224بن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املصدر السابق، صا )1(
)2(

 .275ص ،املصدر نفسه  
)3(

 . 275، ص املصدر نفسه  
)4(

 .295املصدر نفسه، ص  
)5(

 .314املصدر نفسه، ص  
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مث وبكل رجاء وأمل ال ختلو قصائد ابن اخللوف من حسن الضنون يف اهللا اليت رمحته وسعت 
 السماوات واألرض رغم املعاصي واألخطاء دائما يعود لربه آمال للعفو والرمحة والغفران يقول: 

 لداعي اخلري انصاُت  يرو عنهمل          لعفو من َلغِو        يا أرحم الرامحني ا  
 قد زحزحته عن الرشد الغوايات                  يا أرحم الرامحني العفو من لعمٍ 

 )1(يا ألطف اللطفا ألطف يب فقد رشقت         سهام وزٍر هلا يف القلب فتكات
فالعبد املؤمن  ،فإنه مبثابة صالة ال تنقطع وصلها وباعتبار الدعاء ضرورة ملحة يف حياة العبد املؤمن

، يف دعائه كل ويطلب العفو ويرجو الرمحة ويسعى حنو رفع راية اإلسالم ،اخلاضع هو الذي يعرتف بذنبه
 :  قد مجعه ابن اخللوف يف أبياته اليت مضموkاهذا 

 ت سجاياهأنا الكئيب الذي ساءت طريقته                  أنا املسيئ اليت اعتل 
 )2(ظنونه يف الذي ال يرجوا  إاله        ال عذر يل غري أين مذنب حسنت        

 عند املمات، وجيزين حبسناه        ذنويب ويولين برمحته                 ميحو 
 )    3(أعالمه، وتراعت مشس أرجاءه    يا رب واحرص عال اإلسالم حيث هفت                

ومما ال شك فيه أن ابن اخللوف يف شعره مل يستغين عن طلب الرمحة واملغفرة ومناجاة اهللا لكي يرمحه 
ويعفو عنه، طالبا شفاعة الرسول وهذا إن دل على شيء  فإنه يبني تعلقه برسولنا الكرمي، وشفاعته يوم 

 القيامة يقول:
 دنِفادا دليال يائسا وافيُت عب     يا أرحم الرمحا ما يب سواك وقد            

 بسر يعقوب واصرف عين الضعفا  يا أرحم الرمحا اكشف ما اعرتى بصري       
  يا أحلم احللما، يا أرأف الرؤَفا     يا أرحم الرمحا اختم بالرضا عملي،        

 )4(جعلت حسيب مديح املصطفى وكفى  رمحاك، رمحاك يب إين اضطررت وقد         
د أن ابن اخللوف يف شعره مل ينسى أبدا الدعاء بنصرة دين اهللا، وشكل ذلك يف جنويف نفس الصدد 

 قالب الرمحة، فقد رآى أن نصرة الدين هي رمحة للعاملني، واضمحالل للبؤس وكشف الضر متأمال يف رمحته 

                                                             

 .341ص ،املصدر السابق ،بن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتنيا )1(
)2(

 .356 -355ص ص  ،املصدر نفسه  
 )3(

  .356، ص املصدر نفسه  
)4(

 .362ص ،املصدر نفسه  
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 اليت وسعت كل شيء، يقول: 

 أن يتأملافيا رمحة اهللا انتصار مؤيدا،                    فقد آن للمصدور  

 يا رمحة اهللا انتصارا معزرا،                      فقد أمل العصيان قليب وكلما

 وهدماويا رمحة اهللا انتصارا مؤزرا،                     فقد أوهن التفريط ركين 

  )1(البؤس ضرما ضرما،               وكفى عين واسرعيويا نصرة اهللا استجييب 

 إحلاح العبد املتشبث املتأمل، واثقا من استجابة  ،وبطبيعة احلال فإن ابن اخللوف كان ملحا يف دعائه

 يقول: ،متأمال يف سالمة دربه وصحة خطاه دعائه

 فيا رب، يا اهللا  يا سامع الدعا            أقل عثرة اجلاين وسامح تكرما
 رب، يا اهللا كن يل وال تكن            علي إذا ضاق الفضاء وأظلما  يا

 ويا رب كن عوين إذا دعي الوري          فإما إىل عدن وإما إىل جهنما
 )2(واستجب وتولين             برمحتك العظمى، ووفق ألسلما  وفقويا رب 

 )3(مل توفقه وترشد طريقه                فكيف جيد حنو السالمة ُسلما ومن
 وكذلك يعرج قائال:

 ، واصرف أليم وجاعيعثريتفيا رب: يا اهللا، يا سامع الدعا            أِقل 
 ويا رب يا رمحن كن يل وال تكن          علي إذا أمسيت رهن صنائعي

 )4(بشائع عفٍو من أياديك ذائع   ويا رب يا جواُد برْد مضاجعي          
طامع يف اجلنة وحسن امليعاد واللقاء وابن  ،وحسن اخلامتة هي طموح كل عبد متمسك بدينه

 اخللوف متىن هذا، وال يفوتنا أيضا بتمنيه زيارة بيت اهللا يقول:  
 أجرين من عذاب الدين وأصلح            شؤوين واكفين شر املعاد

 )5(منن                     بزورة طيبة خري البالدومّن بعودة للحج، وآ 

                                                             

 )1(
 .392ص ،املصدر السابق ،ابن اخللوف القسنطيين:جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني  

)2(
 .395ص ،نفسه املصدر  

 )3(
 .395املصدر نفسه، ص  

 
 .421ص ،املصدر نفسه )4(
 .430ص  ،املصدر نفسه )5( 
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والرزق احلالل مستحلفا إياه جباه  ،كما تطرق ابن اخللوف أيضا بالدعوة إىل كشف الضر والسرت
 :احلبيب املصطفى يقول

 يا كاشف الضر، املعني، وساتر العيب الذميم، وصارف األنفاس
 يبوء باإلفالس لسوى عالك     إين قصدتك يا كرمي، ومن ميل          

 بيد الرجا، والفقر، واإلفالس    وقرعت باب غناك، يا مويل العطا        
 )1(ألبسته ثوب الكمال الكاسي    وسألت فضلك يا جميب، يا جاه من    

 : مث يأيت ليسبح بأمساء اهللا، بتدلل وخضوع طالبا التوبة وحمو الذنوب، يقول
 األعلى املعظم يف العال يا حُي، يا قيوم اصرف بأسي وبامسك

 وخضوع قليب التجا أنفاس              وارحم تسلل دمعي، تدللي،  
 أضراسما سّود العصيان من                 وأمنن علي بتوبٍة أحمو lا    

 شر اهلوى، والنفس والوسواس         وانظر إيل بعني لطفك، واكفين    
 من كادين من سائر األجناس   اكف الضر عن جسدي وكد     وكفف

 )2(، وأقاسي وأزلضناي بالمما أالق            واكشف مصايب يا كرُمي، وجنين           

 مث يعود ليلح يف طلب العفو فيقول:
 يا أرحم الرامحني العفو عن وجل           مل ينهه العلم عن خوض اجلهالت

 يا أرحم الرامحني العفو عن دِنف           مل يشفه الطب من داء الّدنيات
 )3(يا أرحم الرامحني، العفو عن غرق          مل ينجه العوم من حبر اإلضاعات 

 : يف قوله ،لوف يف أغلب أبياتهاخلوالصالة على رسول اهللا مل تفارق ابن 
 املعاطف، ميس دنغصن لعلى أ     وصل على املختار وما ناح طائٌر     
 )4(عرائس روض الزهر أثواب سندس    وعرتته، والصحب ما البس احليا      

 : ويرّدد ابن خلوف أيضا بالصالة والسالم على النيب الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني يف قوله
                                                             

 .443ص ،ابن اخللوف القسنطيين:جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني: املصدر السابق )1( 
 .445املصدر نفسه، ص )2( 
)3(

 .449ص ،املصدر نفسه  
 .470ص ،املصدر نفسه )4(
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 وسالم على شفيع العباد    سحب صالة      حوآدم مّنا س    

 )1(وعلى الّتابعني باإلرشاد   طرّا          وعلى اآلل والصحابة    

 : والتسبيح بأمسائه احلسىن يقول ،كما ال ننسى ثناء ابن اخللوف لربّه وشكره ومحده على نعمه
 يا رّب، يا قاضي احلوائج، يا ممّد من استمدّ      
 يا حّي يا قيوم يا اهللا يا عايل الّسند    
 من باجلميل قد انفرد           يا ذا الّنوال اجلم، يا        
 )2(حمصي جماريها عددْ           يا جمري األنفاس يا         

وفضله على خلقه وذلك لنصرة اإلسالم  ،كما استذكر ابن اخللوف أيضا عظمة وقدرة اهللا تعاىل
 ودينه احلنيف يقول:

 علما، وحكما، وافرتد    يا من على العرش استوى          
 من غري عّد، أو عدد     من على امللك احتوى           يا

 عن قول كيف، ورسم حدّ       يا من تقّدس جمده              
 ًحا، إذ طمى املا، واستبد    يا من كفى يف الفلك نو          

 يا من أجار خليله                    من نار منرود عتدْ 
 )3(ذبٍح، بذبٍح مستعد  يا من كفى إمساعيل من            

ا بذلك على مشاعر صادقة واعرتافا كما عّرب أيضا حبمده لنعم اهللا وشكره على فضائله، معرب 
 : بكرم اهللا وجوده، يقول

 ومبا رأى، ومبا وجد         وبسرّه، وبقدره            
 وبقلبه، ومبا اعتقد         وبروحه، وجبسمه         
 ومبا تال، ومبا سجد                 وحبمده، وبشكره 

 )4(وحبّجه، ومبا عهد               وبصومه، وجهاده       

                                                             

 .490: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني: املصدر السابق، صالقسنطيينابن اخللوف  )1(
 .505ص ،املصدر نفسه )2(
)3(

 .506ص ،املصدر نفسه  
 509، صنفسهاملصدر   )4(
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مث يأيت لينظم أبياتا كثرية ال حتصى متشبعة بالتوسل والتضرع جبالل قدرة اهللا وكرمه وأمساءه 

 وصفاته وفضائله وخريه، وكذا جباه حبيبه خري خلق اهللا رسولنا الكرمي، يقول:

 جباه احلبيب املصطفى، األشرف اهلمم       فال ختزين، يا رب واقبل توسلي 

 ومن شيم األشرف دوي الّذمم      فلي بامتداحي فيه ذمة مادح،   

 )1(ومن ميدح األجواء يكرم، وحيرتم      وقد صرت مشهورا مبدح جنابه 

لوف يف دعائه، فكّرر اخلق ابن ومصاعب الدنيا كان يراف ،وطلب املعّية والّرضا على مشاق احلياة

الدعاء لنفسه وأحل به لكي يتحقق رجاءه، وطلبه، فدعا تارة حبسن اخلامتة، ودعا تارة أخرى بزوال اهلم 

 والغم ورفع الضيق، يقول:

 علي إذا ضاق القضا املتعتم   فيا رب، يا اهللا كن يل وال تكن         

 سليم، وحسن الظن فيك أسلم    فحقق رجاء آبن خلوف، فقلبه       

 خلري به عين املكاره حتسم      ويّسر يل الذّكرى، وسّهل مذاهيب  

 بنعماك علي بالنعيم أنعم        ونّور بنور العلم قليب، وعّشين    

 )2(وخّلص عليا خري، وجد يل بتوبة      حتط uا األوزار عين وحتطم   

ه بالصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني، مث مث خيتم ابن اخللوف القسنطيين ديوان

 يعرّج يف قوله بضرورة الدعاء وأّن اإلحلاح فيه يورث اإلجابة يقول:

 بسالم يفوق نشر الزهور               ترتىفعليه الصالة تتبع 

 وعلى اآلل والصحابة طرّا          وعلى أتباعهم ليوم املصري

 )3(له عبًدا دليال          قام بدعوة يف املسا والبكورما أجاب اإل       

                                                             

 .518ص ،املصدر السابق بن اخللوف القسنطيين: جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني،ا)1(
)2(

 .521ص ،املصدر نفسه  
 .518ص، املصدر نفسه )3( 
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  ومما ال شك فيه أن الديوان مل يقتصر على ما تطّرقنا إليه فقط بل هو غين كل الغىن "ذا الفن الشعري

والذي جسد مدى تعلقه بدينه وعقيدته والصلة الوثيقة اليت مجعته بالثقافة الدينية وتأثريها على العقول، فإن 

لوف من الشعراء الذين تعلقوا باهللا ودينه، وجتلى ذلك من خالل إحلاحه يف الّدعاء وصدق مشاعره، كما أنه  اخل

 كّرر مواضعه وأسلوبه يف الّدعاء، فكان عنصر التكرار غالبا على أغلب دعائه.
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 خلوف القسنطيني"الالحقول الداللية الدينية في ديوان "ابن المبحث الخامس: 

لوف القسنطيين، جيد أنه يعج باللفظ املتعلق باجلانب الديين، واملتشبع باملعاين اخلإن املتتبع لديوان ابن 
لوف للمصطلح الديين مل يكن تكلفا منه وال تصنعا، بل كان اخلوالدالالت اإلسالمية املوحية، وتوظيف ابن 

ينه، واحملصي الدارس لأللفاظ الدينية، جيد نفسه مسرتسال عفويا نابعا من صدق إميانه وشعوره، وصلته الوثيقة بد
احلقل الداليل هو جمموعة من الكلمات ترتبط دالال\ا وتوضع عادة حتت لفظ «و أمام تنوع احلقول واختالفها

 ولقد صنفناها إىل ما يلي:، )1(»عام جيمعهما

 :حقل العقيدة وما تتضمنه -1

ما يقصد  الذي ال يقبل الشك فيه ملعتقده، و(يف الدين):احلكم «تعرف العقيدة يف املعجم الوسيط بأhا: 
 .)2(»به االعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود اهللا وبعثة الرسل

ومنه فالعقيدة هي ربانية املصدر، وهي ثابتة منذ آدم عليه السالم وصوال إىل سيدنا حممد صلى اهللا عليه  
َآَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن بِاللَِّه َوَمَالِئَكِتِه ﴿وسلم، واملعروفة بأركان اإلميان، يقول تعاىل: 

ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَبـََّنا َوِإَليْ   .286ة البقر  ﴾َك اْلَمِصريُ وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا مسَِ

: "عثمان مجعة ضمريية"والعقيدة ثابتة ال تتغري بتغري الزمان واملكان،وتتميز باليسر والبساطة والوضوح،يقول 
، فما مل يصل العلم بالشيء إىل درجة اليقني اجلازم ال هي إذن اعتقاد جازم مطابق للواقع ال يقبل شكا وال ضّنا«

واقع واحلق الثابت وال يقوم على دليل، فهو ليس عقيدة صحيحة يسمى عقيدة، وإذا كان االعتقاد غري مطابق لل
 .)3(»سليمة 

 صنفناها كما يلي: فردات غزيرة،يضم م لوف اخلوحقل العقيدة يف ديوان ابن 

 

 
                                                             

 .  79م، ص 5،1998أمحد خمتار عمر: علم الداللة ،عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط (1)
 .  614، املرجع السابق، ص2ج  إبراهيم مصطفي وآخرون: املعجم الوسيط، (2)

)3(
 .121م، ص1999ه، 3،1420، 3عثمان مجعة ضمريية: مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية، مكتبة السرادى للتوزيع، جدة، السعودية، ط  
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 ألفاظ دالة على أسماء اهللا الحسنى وصفاته: - أ

السميع، البصري، الكرمي، املبدع، وتتمثل يف: (اهللا، الغفار، التواب، الوهاب، ذا اجلود، ذا اجلربوت، الستار، 

 ).اخلاحمليي، املعز، املذل، القادر، امللك، احلليم، اهلادي، الرزاق، اإلله، الرب، ملك امللوك،...

وجاءت هاته األلفاظ بصفة متكررة يف الديوان، وكذلك يف مواضع خمتلفة منه، مما يؤكد لنا صيغة التكرار،  

لوف أشبع هاته اخللنداء، واملتتبع هلذا الديوان وما فيه من أبيات، جيد أن ابن واإلحلاح يف الطلب والثناء وكذا ا

اها بصفات ومجال اهللا، مبينا مدى تعلقه وإميانه الصادق، وحبه هللا، فهو جيري فيه جمرى ذّ النصوص الشعرية وغ

 الدم يف العروق.

 ألفاظ دالة على النبوة وما يتعلق بها: - ب

األلفاظ يف:(الشفيع، أفضل اخللق، خري األنام، أمحد، حممد، أكمل العاملني، خامت األنبياء،  وتتمثل هاته

عيسى، لوط، اخلضر، آدم، يوسف، مرمي، النمرود، ذو الكفل، الروح، نيب اهللا، القرآن، التوراة، الصحف، 

 .)اخل...

ليء بإحياءات نبوية وأمساء وصفات وهاته األلفاظ موجودة بكثرة، ال ختلو أغلب األبيات منها، فالديوان م

األنبياء والرسل، وكذا استحضار لقصصهم ورموز دالة عليهم، كالصرب والشفاعة والتضحية والشوق وغريها،وهذا 

 لوف مطلع على قصص األنبياء ورسل اهللا، ومتأثر cا.اخلإن دل على شيء فإنه يدل على أن ابن 

 يتعلق بها:األلفاظ الدالة على الجنة والنار وما  -ج

وتتمثل يف:(الرجم، احلشر، جنات النعيم، الذنوب، احلشر، الصراط، احلساب، اجلزاء، النعيم، الوحوش، 

 .)خلاالشيطان، النار، النور، يوم الدين، املوت، جهنم، 

اب وعذاب القرب، وفتنة هاته األلفاظ موجودة،وإن دلت على شيء فهو خوف الشاعر من النار والعق

رغبته يف جنة اخللد،وطمعه يف رمحة اهللا اليت وسعت كل شيء، وتبني ذلك من خالل تكرار ذكره  اذوك الدجال،

 لأللفاظ،وهذا دليل على نشأته الصحيحة.
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 لفاظ الدالة على اإليمان وما يتعلق به:األ -د

الوثقى، التنزيل، وتتمثل يف:(األركان، احلرم، الذكر احلكيم، املؤمنون، املسلمون، جربيل، ميكائيل، العروة 

 .)اخل، القضاء...ةخر الكتاب، احلق، الدين، اخلمس قواعد، املالئكة، الرسل، اآل

 :فاظ دالة على الكفر وما يتعلق بهلاأل -ه

، النار، السحر، الكهان، أغرقهم، الطاغون، رجس، األصناموتتمثل يف:(الفاجر، الكفور، الذنوب، 

جهل،  أيب، الظالم، احلصى، كفور، الشرك، أبابيلطري  ،األحجاردم، ، اهلاآلثام، نار، كسرى، الفرس، األصنام

 التضليل، التنكيل، التبطيل، الطائفة، عذاب القرب،...اخل)

فرغم انتشار الدين، وإرسال اهللا الرسل مدعما إياهم باملعجزات، مهيئا هلم حجتهم على الناس، إال أfم 

كان لسبب أخد العربة   األلفاظلوف القسنطيين هلاته اخل ابنلنشر هذا الدين، وتوظيف  ارفضوا وجاهدوا،وحاربو 

 وتدعيم كالمه بقصص السابقني.

 الدالة على الغيب وبعض المخلوقات الغيبية: األلفاظ -و

 وتتمثل يف: (الغيب، املالئكة، اجلن، اإلنس، امللكوت، اجلنة، النار، الفناء، جنات عدن، اللوح احملفوظ،

 ).اخل، ...األجل، العرض، اإلسراءاآلخرة، املعراج، 

،وكل ما ليس له علم فيه وال يستطيع التكهن أو وضع الفرضيات فيه، اإلنسانغاب عن  اوهي كل م

وهي  لوف هلاته األلفاظ، تعود لكوfا أمورا عقائدية نؤمن |ا،اخلابن  استخداموالعلم فيها هللا وحده، واحلكمة من 

 ، بقدرة اهللا يف خلقه.اإلميان|ا هو جزء من  واإلميانخارجة عن حدود القدرة البشرية، 

 :حقل العبادات وما تتضمنه -2

(العبادة) اخلضوع هللا على وجه التعظيم والشعائر الدينية، (تعبد):إنفراد بالعبادة،  جاء يف معجم الوسيط:

 .)1(عبدا ودعاه للطاعة هذاختوفالن: 

                                                             

 .579إبراهيم مصطفى وآخرون: معجم  الوسيط، املرجع السابق، ص )1( 
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اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من أقوال وأعمال الظاهرة والباطنة: «وتعرف العبادة يف قول ابن تيمية: 

 فالصالة، والزكاة، والصيام، احلج، صدق احلديث، وأداء األمانة، وبر الوالدين، وصلة األرحام، والوفاء بالعهود، 

أن العبادة هللا هي الغاية «، وقوله أيضا: )1(»من العبادواألمر باملعروف، والنهي عن املنكر(...) وأمثال ذلك:
 .)2(»احملبوبة له واملرضية له، واليت خلق اخللق هلا

َوَلَقْد بـََعثـَْنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال َأِن اُْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمنـُْهْم  ﴿:ذلك يف قوله تعاىل تأكيدوجاء 

 .36النحل  ﴾اللَُّه َوِمنـُْهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِه الضََّالَلةُ َمْن َهَدى 

 .99احلجر  ﴾َواْعُبْد َربََّك َحىتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقنيُ ﴿وقوله أيضا: 

 واأللفاظ اليت تندرج حتت عنصر العبادة تنقسم إىل ما يلي:

: ومتثل يف: (الدين، اإلسالم، اإلميان، املّلة، أمن، الّرشد، االنقياد، األلفاظ الّدالة  على الخضوع إلى اهللا - أ
اهلداية، االعرتاف، املسلمون، الشفاعة، اخلضوع، رّتل الذكر، الشكر، التزم، مستسلما للخري، انقاد، التقوى... 

 اخل).

لتام هللا تعاىل وتطبيق الشاعر كلمات اإلسالم والّدين وغريها واليت تدل على خضوعه وانقياده ا وقد استخدم
  شريعته احلقة، وابن اخللوف كان حريصا على تطبيق تعاليم دين اهللا وهذا ما فّسر استخدامه هلاته األلفاظ.

: وتتمثل يف: (آية، دعاء، قرآن، كتاب، مصحف، صبح، فجر، بالل، األلفاظ الّدالة على الصالة  - ب
الصالة، الشمس، الضحى، القيام يف الليل، أئمة الّدين، السالم، سّبح، اهلدى، آية، اإلميان، ركوعا، سجًدا) 

ى تعلق وهاته األلفاظ قد وظّفت بصور خمتلفة يف الّنص وكانت ذا دالالت موحية، ومنزلة الّصالة يف اإلسالم ومد
 املسلمني مبا جعلت الشاعر يأىب إال أن تكون حاضرة يف أبياته، فهي عمود اإلسالم والرّكن الثاين بعد الشهادة.

وتتمثل يف: (احلج، الصفا، الّرجم، املروى، األركان، احلرم، قرب  لة على الفرائض األخرى:ااأللفاظ الد -جـ
يل، ترتيل، الطهارة، الصيام، القيام، البيت العتيق، املسجد األقصى، إبراهيم، اإلجابة، الشهادة، ناره وجّنته، التهل

 الكعبة، املصلى، اإلقامة الباقية، املقام األعظم، التكبري والتهليل... اخل).
 

                                                             

)1(
 .19م، ص1999هـ، 1419، 3ابن متيمة: العبودية، تح: علي حسن عبد احلميد، دار األصالة اإلمساعيلية، ط  

)2(
 .19ص ،املرجع نفسه  



البعد الديني في ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين            الفصل الثالث:  
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 حقل التصّوف: -3

وتتمثل يف: (الّنفس، القلب، الّروح، اهلوى، اجلوارح، اتصايل، الصرب، املسكن، اخلط، الّتطهري، الّرذيلة، 

ضيلة، الّزهر، متأمال، االنثناء، اإلنتشقاق، الفوز، املقام، احلقيقة، االرتقاء، االعتالء، الفْضل، احلكمة، الشرائع، الف

 يسموا، خلًقا، الغيب، الشواهد، العجائب، سر من اهللا حمكم، مقامات الرضا... اخل).

لى تشبثه الّالحمدود حبب اهللا فلقد استخدم ابن اخللوف ألفاظ صوفية، وهذا إن ذّل على شيء فإنه يدل ع

ليس التصّوف بكثرة صيام وصالة، بل بطمأنينة القلب «: "آنا ماري شيمل"والتعمق يف ذاته وعشقه له، يقول 

 .)1(»وتسليم الروح

والتصوف عند ابن اخللوف، كان نابعا من القلب واجلوارح، هذا ما انعكس على قصائده وألفاظه، ولغته 

 أثرا يف القلب. اليت حتمل ملسة، تبقى

  

 

 

 

 

         

 

 

                                                             

)1(
 .20ريخ التصوف، املرجع السابق، صآنا ماري شيمل: األبعاد الصوفية يف اإلسالم وتا  
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اإلملام بكل ما يتعلق بالبعد الديين  ا حاولنا فيهواليت، ويف األخري وبعد هذه السياحة املفيدة يف هذا الديوان

متميزة من حيث اجلوهر تعد بدورها جها  الشاعر يف تلك النصوص، و اليت أدر  ة، وإبراز القيم اإلسالميفيه

 يبقى لنا إال أن نسجل بعض ومل واملضمون، هذا التميز مل يكن إال نتاجا Pموعة التأثريات الفكرية والعقائدية،

  النتائج اليت آلت إليها هذه الدراسة وهي :

ü عد واألسس إن الدارس للبعد الديين يف أي قطعة أدبية، نثرية كانت أو شعرية حيتاج إىل اإلطالع على القوا

ية من الذي يبىن عليها هذا الدين، وهذا ألجل متكنه من استنباط املواطن اليت استخدمت فيها الدالالت الدين

 ف هذا الكاتب من توظيف هذه املعاين والرموز.دجهة، ومن جهة أخرى معرفة ه

ü ظاهرة توظيف النص الديين يف الشعر اجلزائري القدمي بارزة بشكل ملفت جدا، إذ جند الشعراء قد  كانت

 توغلوا يف أعماق الدين وأخذوا منه تفاصيل كثرية ومهمة، مما أضفت الطابع اإلسالمي على شعرهم.

ü القرآنية،  احلديث النبوي : اآلياتو املتمثلة يف ،اعتمد الشاعر "ابن اخللوف القسنطيين" على األبعاد الدينية  

إحياءات  هي القصص القرآنية وغريهم، كمكون أساسي يف نسج أبياته فاملتأمل هلا جيد أن أغلب مفردات ديوانه،

نفسه، واستوىف hا أغراض قصائده، حيث برع يف بلورة هذا النص الشعري،  دينية عرب hا الشاعر عن مكنونات

،  هذه األبعاد استطاع من خالهلا أن ارة اpتمع الذي نشأ فيه وتأثر بهالذي استمده من رواسبه من عمق حض

 . حبه لدينه  ل خطابه إىل املتلقي وحيسسه  مبدىيرس

ü كان طاغياً فرغم تعدد األغراض وتنوعها فيه إال أن هذا العنصر   ا يف الديوانوافرً  ح النبوي نصيباً يأخد املد 

فسد  ،يف مدح رسول اهللا وتعداد صفاته والتغين بشمائله وحسن َخلقه وُخلقه حيث أسهب ابن اخللوف دةبشِّ 

 الديوان فراغا كبريا يف شعر املديح مبكانته وقيمته يف عصر الشاعر.

ü  كان وجوده الفتا بشدة حيث ُعَد تابعا ذائبا يف فاء حاضرا بشدة وأخذ منحى يف شعره، كان عنصر الدع  و

  ، ألنه خمتص مبخاطبة اهللا تعاىل . واالبتذالتباره أبعد النصوص عن التصنع  هذا الديوان، بإعثنايا نصوص 



 الخاتمة:
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ü أن "ابن اخللوف القسنطيين" متأثر ومتشبع بالثقافة اإلسالمية ،ونلحظ من خالل دراستنا هلذا الديوان  

ومتيزا يف شعره، فكان مرآة عاكسة لصفاء روحه واستقامة  اومتمسك بتعاليم الدين، فأضفى هذا التأثر نقاءً 

 بصريته.

ü  يف ألفاظه ومعانيهاليت كانت بارزة بشدة  ،يلمس العديد من الدالالت الصوفية "ابن اخللوف"إن املتتبع لشعر  

يزًا واليت تزامحت يف ديوانه، حيث انبثقت من أعماق روحه، فأضفت رونقا بارزا  ظهر يف قصائده وأعطاها مت

 يلفت نظر القارئ هلا.

ü  ابيته وصوفيته ورومانسيته، ونتبني ذلك يف أصالة ألفاظه ونصاعة يف خطتميزا ومتفردا مويعد ابن اخللوف شاعرا

 حببه اخلالص للشعر واهتمامه به. لغته وإبداعه الشعري، والذي تَعزز

األخري ال ميكننا أن ندعي بأن حبثنا هذا قد استوىف مجيع شروطه، أو أنه أحاط باملوضوع من كل  ويف 

وال نعدم من كل ذلك أجر  ،منا أو من غرينا ،جوانبه، إمنا نرجو أن تكون لبنة ثابتة لدراسات مستقبلية أخرى

 اpتهد حبال.

 دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. رُ وآخِ 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راجعاملو  املصادر ائمةق
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