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 المقدمة                             
الحمد هلل الذي صان اللغة العربية , وحفظها بإنزال القرآن  الكريم 

لسان عربي مبين , والصالة والسالم على من نطق بالضاد , بيد أنه على 

من قريش, نبينا محمد, وعلى آله وصحبه الغر الميامين , ومن اتبع نهجهم 

 , ومشى على دربهم إلى يوم الدين. 

 أما بعد :

لغتنفا الجميلفة مفن زنفوف ونففا  ,  ففيفالبالغة وسيلة الكشف  عمفا 

الصفدور , ومفا  ففيالنففو  , ويتفتل   ففيش والشعر أداة التعبيفر عمفا يجفي

تفيض به القفرا   ففى زفص عصفر وفمفان , ولمفا زفان الشفعر الفو ر البالغفة 

تمييفز اليفد الكفالم مفن ردي فة ,  ففيومعدنها , فإن لعلفم البالغفة أهفرل الكبيفر 

 , لذا آهرت أن أتناول موضوعاً شعرياً  و:  رزيكةمن  وفصيحة

 ر الييدكتور صييابر عبييد الييدايمقصيييدة )أييين الطريييق إليييك ( للشيياع

 )دراسة بالغية(

إن الهدف من دراسة  ذل القصيدة تحديداً ما والدت فيها من غزارة 

أضفف  علفى األسفلول زفص المفال ,  التفياأللوان البالغية , والصفور البيانيفة 

وعبرت عن المعاني المرادة بكص الفال  , فاسفترع  ا تمفامي, ووقفف  مليفاً 

وألتنسم من الميص ذوقها ورقتها, وخاصفة أنهفا  ألتذوق من رحيق حالوتها,

 (.مدح سيد البشر سيدنا محمد) في

عنفدما عزمف  علفى عمفص بحفر للترقيفة زفان  أننفيباإلضافة إلى 

فيه  اإلعالنتمَّ  الذي( وفى نف  الوق  ذلك موزباً لميالد خير البشر)
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بأن القد  عاصمة إسرا يص , فوالدت  فذل القصفيدة و فى تحكفى نفف  

مثففص  ففذل األحففداث أن أشففار   فففياث , فرأيفف  أن خيففر مففا أقدمففه األحففد

زفص  ففيظهفرت مالمحفه  الفذيالشاعر عزفه على أوتفار الحفا الصفادق 

حرف , وزلمة  والملة  فى  فذل القصفيدة الفدرة , وأن أشفارزه أحزانفه 

 على ما ألمَّ بالمسلمين والمسجد األقصى.

دمة وتمهييد   هذا وقد اشتمل البحث على خمسة مباحث يسبقها مق

 ويتلوها خاتمة .

 فقد تناول  متطط البحر , وأسبابه . المقدمة أما

 اشتمص على هالث محاور: والتمهيد

 تحده  فيه عن لمحة من حياة الشاعر. المحور األول:

 تحدتر عن القصيدة , ومناسبتها . :الثانيالمحور 

 ذزرت فيه نص القصيدة. المحور الثالث:

 مل على:أما مباحث البحث فتشت

 (.12-1( وبيان أفضليته)مدح الرسول) المبحث األول: 

 (.61-11استنكار ودفاع ): الثانيالمبحث 

 (.66-62لبعر الحاضر) الماضياستدعا  المبحث الثالث: 

 (.66-63المسجد األقصى والواقع األليم)المبحث الرابع: 
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 (.36 -66: استعطاف ورالا  )المبحث الخامس

يعففرأ أ ففم النتففا   , هففم قا مففة بففأ م  زانفف  زحصففاد والخاتميية

 المصادر والمراالع.

وهللا أدعففو أن يجعففص  ففذا العمففص خالصففاً لوالهففه الكففريم , إنففه نعففم 

 المولى ونعم النصير.

 
 الباحثة

 
 
 
 
 
 
 
 

 التمهيد  

 لمحة عن حياة الشاعرالمحور األول: 
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: نسبه ومولده   ً  .(1)أوالَ

مفففار  عفففام  13 فففو الفففدزتور صفففابر عبفففد الفففدايم يفففون  ولفففد ففففي 

م في قرية منشأة العطارين مرزز ديرل نجم محافظة الشرقية, ويقيم 1462

 حالياً بحي الصفا والمروة بالمسازن التعاونية بمدينة الزقافيق.

 ثانيا : مسيرته العلمية:

تلقى تعليمه في المرحلتين اإلعدادية والثانويفة بمعهفد الزقفافيق الفديني 

م, وحصفص علفى الليسفان  بكليفة اللغفة 1422-1434في الفترة ما بين عفامي 

م, وحصفففففص علفففففى درالفففففة 1416العربيفففففة الامعفففففة األف فففففر بالقفففففا رة عفففففام 

التتصص)الماالسففتير(في األدل والنقففد مففن زليففة اللغففة العربيففة بالقففا رة عففام 

م, 1421م, ونفففال درالفففة العالمية)الفففدزتورال( ففففي األدل والنقفففد عفففام 1412

اللغة العربية الامعفة األف فر ففرع الزقفافيق  وعين مدرساً لألدل والنقد في زلية

م, هم عين أستاذاً مسفاعداً لفألدل والنقفد منفذ 1423م حتى عام 1421منذ عام 

م 1441م, هففم أسففتاذا لففألدل والنقففد منففذ عففام 1441م حتففى عففام 1423عففام 

حتففففى اون, وعففففين عضففففواً بلجنففففة المحكمففففين لترقيففففة األسففففاتذة واألسففففاتذة 

م, هففم عضففواً 1441النقففد بجامعففة األف ففر منففذ عففام المسففاعدين بقسففم األدل و

م حتفى 1446م, وتفولى وزالفة الكليفة منفذ عفام 6112باللجنة الدا مة منذ عفام 

م, 6116م حتففى عففام 6111م, زمففا تففولى عمففادة الكليففة منففذ عففام 6113عففام 

                                 
, الفدزتور صفابر عبفد الفدايم خمسفون عامفاً ( يراالع: السيرة الذاتية للشاعر في زتال 1)

مففن العطففا  للغففة القففرآن الكففريم وأدل العففرل , مقففدم مففن قسففم األدل والنقففد بكليففة 

 ففف  , 1663اللغففة العربيففة بالزقففافيق  إعففداد وتقفففديم , دد السففيد محمففد الففديا , 

 (.  621م , ص)6116
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 حير صار منذ ذلك التاريخ أستاذاً متفرغاً بقسم األدل والنقد بالكلية.

العديففد مففن المناصففا بجامعففة األف ففر وخارالهففا, وقففد شففغص سففعادته 

فهو عضو بمجل  الامعة األف ر فترة عمادته, وعضو باتحاد زتال مصفر, 

م حتفى 6116ور ي  لجنة فروع االتحاد, ومقرر لجنة الشعر بفه منفذ عفام 

م, وعضو الهي ة اإلداريفة 6111م إلى عام 6111م, ومن عام 6113عام 

لبنفففان, وعضفففو رابطفففة األدل  -بيفففروتللمجلففف  العفففالمي للغفففة العربيفففة ب

اإلسالمي العالمية, ونا ا ر ي  مكتا البالد العربية بالريفاأ ففي المملكفة 

العربيففة السففعودية, ور ففي  مجلفف  إدارة المعيففة اإلبففداع األدبففي والفنففي 

بمحافظففة الشففرقية, ور ففي  مجلفف  تحريففر مجلففة الثقافففة الجديففدة بمصففر, 

 اللغففة العربيففة بالزقففافيق والمشففرف  ور ففي  تحريففر المجلففة العلميففة لكليففة

 العام عليها.

وناقش الكثير من الرسا ص العلميفة الجامعيفة ففي مصفر والسفعودية, 

و ففي تزيففد عففن خمسففين رسففالة, وسففجص العديففد مففن البففاحثين الكثيففر مففن 

 الرسا ص في دراسة شعرل, وزتا عنه الكثيرون من أعالم األدل والنقد.

 مؤلفاته وأبحاثه:

 اوينه الشعريةأوال : دو 

 إن لفضيلته العديد من الدواوين الشعرية منها:

  ديوان " نبضات قلبين " باالشترا  مفع عبفد العزيفز عبفد الفدايم, عفام

 م, مطبعة الموسكي بالقا رة.1424
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  م مطبعفففة 1426ديفففوان " المسفففافر ففففي سفففنبالت الفففزمن " عفففام

 األمانة بالقا رة.

  م, وفارة الثقاففففة 1426ديفففوان " الحلفففم والسففففر والتحفففول " عفففام

 بمصر سلسلة موا ا.

  م.1422ديوان " المرايا وف رة النار" الهي ة العامة للكتال بالقا رة عام 

  م.1446ديوان "العاشق والنهر" الهي ة العامة لقصور الثقافة بالقا رة عام 

  ,ديوان " مدا ن الفجر" نشر وطبع" رابطة األدل اإلسالمي العالميفة

, مكتبفففففة العبيكفففففان 1م ط1446األردن عفففففام  -عمفففففان -دار البشفففففير

 .6بالسعودية ط

  م.6111ديوان " العمر والري  " الهي ة العامة للكتال بالقا رة عام 

 ثانيا : كتبه األدبية والنقدية:

 لقد أل  فضيلته العديد من الكتا األدبية والنقدية, منها:

 م.1426 مقاالت وبحوث في األدل المعاصر, دار المعارف بالقا رة عام 

  محمود حسن إسماعيص بفين األصفالة والمعاصفرة, دار المعفارف بالقفا رة

 م.1426عام 

  م.1426األدل الصوفي: اتجا اته وخصا صه, دار المعارف بالقا رة عام 

  م.1422من القيم اإلسالمية في األدل العربي, مطابع الامعة الزقافيق عام 
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 م.1424ة التانجي بالقا رة عام التجربة اإلبداعية في ضو  النقد الحدير, مكتب 

  م, 1441األدل اإلسالمي بين النظرية والتطبيفق, دار األرقفم بالزقفافيق, عفام

 م الطبعة الثانية.6116و" دار الشروق بالقا رة عام 

  1م ط6116األدل المقارن بين التراث والمعاصرة, الزقافيق عام. 

 تفانجي بالقفا رة عفام موسيقى الشفعر العربفي بفين الثبفات والتطفور, مطبعفة ال

 .6م ط6112, ودار النشر الدولي بالرياأ عام 1م ط1446

  م, والنشفر الفدولي بالريفاأ 1446أدل المهجر, دار المعارف بالقا رة, عفام

 م.6112عام 

  الحفففدير النبفففوي رييفففة فنيفففة الماليفففة, دار الوففففا  لفففدنيا الطباعفففة والنشفففر

 م.1444باإلسكندرية عام 

 تكفففاملي ففففي النقفففد التطبيقفففي, دار الوففففا  شفففعرا  وتجفففارل " نحفففو مفففنه  

 م.1444باإلسكندرية عام 

  م.6111األدل العربي المعاصر بين التقليد والتجديد, الزقافيق, عام 

  م.6111الماليات النص األدبي في ضو  القيم اإلسالمية, مكتبة الرشد بالسعودية, عام 

  م.6112الدولي بالرياأ عام منا   البحر األدبي بين القدامى والمحدهين, دار النشر 

  م.6114ديوان اإلمام الشعراوي)المع وتحقيق ودراسة( الهي ة العامة للكتال عام 

  م.6111آفاق النص الشعري, دار الكتال الحدير, عام 
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  ,التجربة اإلبداعية في ضو  النقد الحدير, الطبعفة الثانيفة دار الكتفال الحفدير

 م.6111عام 

  والمعاصففرة الطبعففة الثالثففة, دار الكتففال الحففدير األدل المقففارن بففين التففراث

 م.6111بالقا رة, عام 

  م.6111فنون األدل المعاصر, دار الكتال الحدير بالقا رة, عام 

 ثالثا : أبحاثه: 

 لقد زتا سيادته العديد من األبحاث, ومنها:

 عفففففام 112 العفففففدد السفففففعودية, الفيصفففففص مجلفففففة الفنفففففون, وتعفففففانق الشفففففعر 

   .1611 -م1421 

 عففففففام  161 لتجربففففففة األدبيففففففة فففففففي دا ففففففرة التصففففففور النفسففففففي, العففففففددا 

   .1614 -م1422

  القصففيدة المعاصففرة بففين الرييففة الناضففجة واألدوات الفنيففة الجديففدة, المجلففة

 م.1422العربية عام 

  م.1426الغربا  " ريية نقدية لشعرا  الشرقية, مجلة الشعر بالقا رة عام 

 م.1421عام  136ص السعودية, العدد آفاق التجربة الشعرية, مجلة المنه 

 م.1441بالسعودية عام  الفيصص التجربة التأملية في شعر العقاد, مجلة 

  أبعاد الريية اإلسالمية في الشعر العربي المعاصفر, المجلفة العلميفة لجامعفة أم
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   .1614 -م1444عام  12القرى, العدد 

  م.1423المؤهرات اإلسالمية في أدل المهجر, مجلة األف ر عام 

  الجانا اإلنساني للتكافص االالتمفاعي ففي اإلسفالم, بحفر قفدم إلفى مفؤتمر اتحفاد

 م, ونشر باتحاد زتال مصر.6116الكتال العربي بتون  عام 

  التففراث واألدل, بحففر قففدم إلففى الملتقففى العففالمي لتريجففي األف ففر بماليزيففا فففي

 م.  6112فبراير عام  12-13المدة من 

 هوية, بحر قدم إلى المؤتمر الدولي الرابفع بكليفة دار العلفوم قرا ة التراث وتشكيص ال

 م.6114م, ونشر بكتال المؤتمر الدولي عام 6112الامعة المنيا مار  عام 

  الهجرة النبوية من منظور مصطفى صادق الرافعي, مجلة األف ر, ربيع األول

   .1664-م6112عام 

 1661-م6111عام  العقاد وعبقرية التاريخ الهجري, مجلة األف ر, رالا.   

  من أسرار البيان النبوي في خطبة حجة الوداع, مجلة األف ر, ذو الحجفة عفام

   .1666-م6116

  ,مففن معففالم شتصففية المصففطفى, صففلى هللا عليففه وسففلم," إضففا ات وبشففارات

   .1666-م6116مجلة األف ر, محرم عام 

 لمفؤتمر الفدولي اإلمامد محمد متولي الشعراوي شاعراً وناقداً, بحفر قفدم إلفى ا

م, ونشفر بكتفال 6116الثالر الذي نظمته زليفة اللغفة العربيفة بالزقفافيق عفام 

 م.6116المؤتمر عام 
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  معففالم التجربففة األدبيففة فففي ظففص خصففا ص التصففور اإلسففالمي, بحففر قففدم إلففى

مؤتمر رابطة األدل اإلسفالمي العالميفة الفذي عقفد بترزيفا ففي مدينفة اسفتانبول 

 م.1446عام 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : حول القصيدة الثانيالمحور                 

  أوال : مناسبة القصيدة
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ذزفرى مفيالد  ففي( 1)نظم الشاعر  ذل القصفيدة )أيفن الطريفق إليفك ( 

 نبفيخير البشر سيدنا محمد )صلى هللا عليفه وسفلم( وفيهفا يتاطفا الشفاعر 

, وفيهفا قلول أمته , وأفضفليته علفى بفاقي البشفر في( مبيناً مكانته األمة)

أيضففا يسففتنكر الشففاعر صففدور رسففوم زاريكاتيريففة علففى صفففحات الريفففدة 

م محاولة منهم إلطفا  ذلك النور المحمدي  ولكن أنفى 6113دنمارزية عام 

لهففم ذلففك , فمكانففة نبينففا أعلففى بكثيففر مففن أن تففدن  بففأقوال  ففؤال  , فبففا ت 

, وفيهفا من حير يريدون ضفرل  اإلسالممحاولتهم بالفشص الذريع ونصر هللا 

من بعد عفن مفنه  هللا ومفا  فم  اإلسالميتحسر الشاعر على ما آل  إلية أمة 

عليفه مففن ضفع  و ففوان , مستشففهداً بالمسفجد األقصففى ووقعفه تحفف  وطففأة 

المسلمين شي اً , ويدعو أبنفا  األمفة للعفودة  فياالحتالل دون أن يحر  ذلك 

اث التاريتيفة إلى المجد الماضي المشفرق واسفتعادته مسفتدعيا بعفض األحفد

ليبر فيهم روح الحماسة والعزيمة , طالبا من أبنا  أمته السير علفى مفنه  

( وتحقيقفففه علفففى أرأ الواقفففع ,والقصفففيدة تزيفففد عفففن هللا وسفففنة نبيفففه)

 التمسين بيتاَ, ونظمها الشاعر على بحر)الكامص(.

 ثانيا : عنوان القصيدة

( لشفاعرنا تعد  فذل القصفيدة واحفدة مفن قصفا د ديوان)مفدا ن الفجفر

التيففر  معففانيطياتففه  فففيالففدزتور صففابر , وعنففوان الففديوان نفسففه يحمففص 

                                 
( , الهي ففة العامففة 26 -33د6( يراالففع: األعمففال الكاملففة للففدزتور صففابر عبففد الففدايم )1)

قففد زتبفف  علففى مففرحلتين لقصففور الثقافففة , ومففن الجففدير بالففذزر أن  ففذل القصففيدة 

م بمدينففة البيضففا  بليبيففا , هفم تففم تعففديص الففنص 1412الجفز  األول منهففا زففان عفام 

 م, تم التواليه من قبص الشاعر.6112واستكماله بمدينة الرياأ بالسعودية عام 
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تستفاد من لفظ )الفجر( وزفأن قصفا د الفديوان  التيوالبرزة والقوة والنشاط 

إال نوافذ يشع منها النور واألمص ونلم  منها فجر الديد يتالشفى معفه   ي ما

مففا طففال البففد مففن طلففوع آالمنففا ونسففتعيد بففه قوتنففا وعزيمتنففا , وأن الليففص مه

إال نافذة من  ذل النوافذ فعنوانها له   يبين أيدينا ما  التيالفجر, وقصيدتنا 

( صلة وهيقة بفجر النبوة الصادق , والسير على منه  هللا وسنة رسوله)

ما  و إال طريق التير والبشر , ومن  نا زان عنوان الديوان زاشفاً عفن مفا 

الشفعر المعاصفر  ففيلوم أن عنفوان القصفيدة يتضمنه من قصا د , ومن المع

,  (1)يقوم عليه معمار القصيدة الذيمدخصُّ فنيُّ لعالمها , و و حجر األسا  

تففت  بفه األبفوال المغلقفة داخفص أبيفات القصفيدة , والقصفيدة   الفذيوالمفتاح 

محففص البحففر بعنففوان )أيففن الطريففق إليففك  ( فففنالحظ أن الشففاعر قففد أعطففى 

أسففلول  فففيل للعمففص مففن عنايففة وا تمففام , فصففا  العنففوان للعنففوان مففا أعطففا

, و ففذا األسففلول لففه قففدرة فا قففة علففى إهففارة الففذ ن وتنشففيط العقففص  إنشففا ي

وتحريك المتاطا , فجا  االستفهام حامال معنفى الحيفرة والحسفرة ففالجميع 

يعلففم الطريففق بحكففم فطرتففه , ولكففن الشففاعر أراد أن يظهففر تحسففرل وحزنففه 

لطريق وزأننا ضللنال , وأصبحنا ال نعرفه ألننا لم نتبع السفبص للبعد عن  ذا ا

الموصلة إليه , والا  الشاعر فى عنوان قصيدته مبيناً الغاية من ارتياد  ذا 

الطريفففق  مفففن خفففالل قولفففه: )إليفففك( فحفففرف الجر)إلفففى( النتهفففا  الغايفففة , 

( فالغايفة القصفوى  فو رضفا هللا مفن الكفريم) النبفيوالمتاطا  و حضرة 

( وال يتحقففق ذلففك إال إذا سففرنا علففى نهجففه نبيففه المصففطفى) رضففيل خففال

للتشفريع  الثفاني فو المصفدر  الفذيوسنته وسفرنا علفى  فذا الطريفق القفويم 

                                 
( 32داعيففة فففي ضففو  النقففد الحففدير , دد صففابر عبففد الففدايم)ربففة اإلب( يراالففع: التج1)

 م .1441ط



 

 263 

 د/أسماء عبدالعال محمد عبدالعال  )دراسة بالغية(قصيدة)أين الطريق إليك( للشاعر الدكتور /صابر عبدالدايم 

وفيففه التيففر والسففعادة , ومففن  نففا ومففن خففالل  ففذا العنففوان تظهففر المحففاور 

 :يليتشتمص عليها القصيدة وتتلتص فيما  التيواألفكار 

 (.12-1( وبيان أفضليته)ح الرسول)مد الفكرة األولى :

 (.61-11استنكار ودفاع ) الفكرة الثانية :

 (.66-62لبعر الحاضر) الماضياستدعا   الفكرة الثالثة :

 (.66-63المسجد األقصى والواقع األليم ) الفكرة الرابعة :

 (.36 -66استعطاف ورالا  ) الفكرة الخامسة :

 
 
 
 
 
 

 المحور الثالث )النص(

ِريُق إِلَْيَك  أَْيَن ا  لطَّ

 .... اإلسالم نبيدفاعا عن 

إلى سيد الثقلين , وخاتم األنبيا  , والسراج المنير , والرحمة المهداة 
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 ()محمد بن عبدهللا

ففيَاَزا ففضض ضا ففمع ض بَعع  يَففا َسففي داي والشَّ

 

ي ض العَعقَفففيمض َسفففنَاَزا    َ فففصع تضطعفافففِّض الفففر 

 
ففففطَفَى َوا ففففَ  العمضصع تَبَففففىالَ..الَ فَأَنع جع  لعمض

 

الََزفففففا  نض قَفففففاع  َصفعَصففففف   لَوع  َوالعَكفففففوع

 
ي نَفففففف ع  ففففففَماَ  فزض ففففففَر هللاض السَّ  بَففففففَك بَشَّ

 

فففَراَزا  فففَحى بضشع طضفففرض فافففي ضض أض تَتع  َواألَرع

 
 تَتََسففففففابَقض األَقعَمففففففارض فاففففففي أَفعالَزاَهففففففا

 

َماَزففففففا  ففففففي باحا تَما ففففففَك َوتَحع ياً إالَيع  َسففففففعع

 
 َفَمفففَن تَنَفففافَ َ أَيعفففَن الطَّرايفففقض إالَيعفففَك فافففي 

 

طَاَزففففففا   ففففففوا خض ففففففصُّ َمففففففا فايففففففها لاَمحع  زض

 
فففففص  هَاباففففف    أا أَصع  لَكانََّهفففففا فافففففي األَرع

 

أض األَفعالََزفففففففففففا  َهفففففففففففا تَتَبَفففففففففففوَّ وعض  َوفضرض

 
فففع  َمَحبَّفففةً  فففيع ا المضشا  َخطَفففَرتع َعلَفففى السَّ

 

ففففففففففَداَزا  َضفففففففففف ع أَعع يَن َوقَوَّ  لالعَعفففففففففالَما

 
تَ  يقَفففففة   فَفففففإاَذا الضَحيَفففففاةض َزَمفففففا أََردع  َحدا

 

َ ففففففا َغففففففرع   َسففففففقَتعهض يَففففففَداَزا   َوهاَمارض

 
فففففَ  َمنَفففففاَرةً   َوإاَذا الععضقضفففففولض َزَمفففففا بَنَيع

 

 َوإاَذا النُّفضفففففو ض َزَمفففففا َ وايفففففَ  فافففففَداَزا 

 
فففد   َحمَّ ونض َوأَنعفففَ  أَنعففَ  مض ففي العقضففرض ضا  تَمع

 

فففرَّ فَفففيعَض َشفففَذاَزا  فففوَد المض الض  تََهفففاض العوض

 
ففتع  ففَن الصَّ ففوَد ضمع َصففنَعضوا ما الض  را األََصففم  وض

 

َراَزففففففا  يعض حا ففففففتَطا ًمففففففا الَ تَسع  فََغففففففَدوا دض

 
فففوَرةً  فففَ  َحتَّفففى أَنع نَفففَرى لَفففَك صض  َوَرفَضع

 

فففففففرُّ بَقَاَزفففففففا  آنض سا فففففففَ  َوالعقضفففففففرع  فَبَقَيع

 
يضونانَففففا ففففدض أَنع تَبعقَففففى أََمففففاَم عض لع  َمففففا العتض

 

فففففففففففَواَزا  فففففففففففاَّ سا  لَكانَّفففففففففففهض أَنع الَ نضحا

 
 ةا أَنع تَظَففففففصَّ قضلضوبضنَففففففاَومففففففَن العَمَحبَّفففففف

 

ففففففرض نَففففففَداَزا  طع ثعَمففففففَرةً َوعا  باراَضففففففاَ  مض

 
ففيَاَزا ففضض ضا ففمع ض بَعع  يَففا َسففي داي والشَّ

 

ي ض العَعقَفففيمض َسفففنَاَزا    َ فففصع تضطعفافففِّض الفففر 

 
 تَتََسففففففابَقض األَقعَمففففففارض فاففففففي أَفعالَزاَهففففففا

 

َماَزففففففا  ففففففي باحا تَما ففففففَك َوتَحع ياً إالَيع  َسففففففعع

 
ففففَا ا ففففَر راَسففففالَةَ يَففففا َوا ا ففففَوانا َخيع  ألَزع

 

َواَزففففا  ففففيشض َعلَففففى َصففففَدى نَجع  إانَّففففا نَعا
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نَفففففا َواحا فففففنع أَرع فففففاراقضوَن النُّفففففوَر ما  السَّ

 

فَعاً فَتَّاَزففففففففا  ففففففففدع َم ما  ظَنُّففففففففوا التمقَففففففففدُّ

 
يَاعفففففاً َوالعَعقايفففففَدةض َصفففففيعدض ضمع   َ بُّفففففوا الا

 

ففففرض الففففَديَّانض َمففففنع َعاَداَزففففا    َ ففففصع يَنعصض

 
 باتاففففففففيهاهام َوَضففففففففالَلاهامع  العَغففففففففاراقضونَ 

 

َراَزفففففففا  دع  فَقَفففففففدضوا أََمفففففففاَم اَلَمالافففففففَك اإلا

 
َعةً  فففففرع لض شا فففففوَمهضم تضَشفففففو  سض  ظَنُّفففففوا رض

 

طَاَزفففففففففففا   هللاض أَيَّفففففففففففَدَ ا َوَصفففففففففففاَن خض

 
فففففبضوَن تَفففففَدافَعضوا نضفففففوَن العَغاضا ما ؤع  َوالعمض

 

فففففففففهضباً تضبايفففففففففدض اوهافففففففففَم األَفَّاَزفففففففففا   شض

 
ففففففففففصَّ  ففففففففففَرنَّ هللاض زض ففففففففففدَ  َولَيَنعصض َوح   مض

 

 

يَن َ الََزفففففا  تَفففففدا عع َق العمض فففففاُّ فَفففففوع  َويَصض

 
تَبَففففى ففففطَفَى َوالعمضجع ففففَ  العَحبايففففاض العمضصع  أَنع

 

فففففففصُّ َمفففففففنع َواالََزفففففففا  فففففففرض زض  َوهللاض يَنعصض

 
فففففرامً َحاقافففففداً  فففففَدارض غا فففففصض األَقع ها  قَفففففدع تضمع

 

فففففففففففَراَزا  شع فففففففففففرض اإلا  لَكانََّهفففففففففففا الَ تَنعصض

 
ففيض  ففيرض َعلَففى الس   وفا إَلَيعففَك فاففيإانَّففا نَسا

 

ومض  ضففففَداَزا  قض َمففففنع يَففففرض ففففَر يضَحففففر   َعصع

 
فففوأض فافففي أَفعيَا اَهفففا  نَفففارض العَتلايفففصا نَتض

 

َم َوالنََّجففففففاةض لاقَاَزففففففا  ففففففص  يَففففففوع  فاففففففي زض

 
 " َوأَنَففا ابعففنض َعبعففدا "َوأَنَففا النَّباففيُّ الَ َزففذالع 

 

فففففففففففَداَزا  طَّلافففففففففففاع تَتََحفففففففففففدَّيَانا عا  العمض

 
مع تَتََحفففففففدَّيَانا الع  ففففففففيَن قضلضففففففففوبَهع ضا غعما  مض

 

اَزففففففا  ففففففيَن َسففففففبايَص َمففففففنع قَوَّ افاضا  والرَّ

 
لُّنَفففففففا َمفففففففانا فَكض  تَتََكفففففففاهََرانا َمفففففففَع الزَّ

 

َماَزففففا  ففففتَباي ض حا ل  َعلَففففى َمففففنع يَسع  َحففففرع

 
نَففيعَن َحطََّمفف ع    اففَي َصففيعَحة  لَففَك فاففي حض

 

َواَزفففففا  ورا َوخلَّفففففَدتع َدعع  اَلفففففيعَش العغضفففففرض

 
فففاَ ةً َزانَففف ع باَسفففي ا ابعففف  نا العَولايفففدا َمضَّ

 

َواَزففففففا  َحففففففاراَل يَهع ففففففصُّ مض ففففففرض ظا  َوالنَّصع

 
ففففنَّةا َزففففاَن نضففففورض لَهايباَهففففا  َوَعلَففففى األَسا

 

فففففصُّ طَرايفففففَق َمفففففنع آَذاَزفففففا  َممفففففاً تَشض  حا

 
قاً  ونا َصففففَواعا ففففَر العقضففففرض  َوتَنَقَّلَفففف ع َعبع

 

ففيا َو اففَي َصففَداَزا  ففوَن العبَغع صض  َسففَحقَ ع حض

 
دا يَفففففا أَيَُّهفففففا  فففففجا فففففَرى بافففففها لالعَمسع سع  المض

 

ففففَراَزا  الَفضنَففففا َمسع  األَقعَصففففى أََضففففاَع خا
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ففففَوةَ  اا َدعع ففففص  َصففففاحا َمففففاَم لاكض ففففَ  اإلا نع  زض

 

َياَزفففففففا  فففففففصُّ رض َم َواقاعضنَفففففففا يَضا  َوالعيَفففففففوع

 
نَففففا َوَغففففاَأ يَقاينضنَفففففا  َخففففاَرتع َعَزا امض

 

فففففففففففَواَزا  نَفففففففففففا باسا  َوتََشفففففففففففبََّع ع أَيَّامض

 
نَا فففففص  َحقايقَففففففةَ  َحتَّفففففى فَقَفففففدع ففففففَم زض  طَعع

 

َم أَنع نَنعَسفففففاَزا  فففففيرا العيَفففففوع فففففَن العيَسا  أَما

 
ففففينَا َوالعَهففففَوانض َسففففَعى بانَففففا  َولَقَففففدع نضسا

 

َراَزففففففا  زع ففففففشع ذا َريَاتا َولَففففففمع نَعا زع  لالففففففذ 

 
نَا لالففففففذ  َالا فَرايَسففففففةً   َحتَّففففففى َغففففففَدوع

 

ففففص  َمففففنع َعاَداَزففففا  َعةض زض ففففرع  َوالعَغففففالض شا

 
 ي قَلعفففاا العَجلايفففدا بافففالَ  ضفففدىً أَنَظَفففصُّ فاففف

 

ياففففففي َمففففففَواَت قضلضوبضنَففففففا لاتََراَزففففففا    يضحع

 
نَففففا وحا ففففنع تَبَل ففففدا رض ففففَترض ما لعمض يَسع  فَففففالعحض

 

فففففففففيَرة  لاراَضفففففففففاَزا  نايَّفففففففففاتض أَسا  َواألضمع

 
ففففةَ  َ  َعففففنع بَقَايَففففا أضمَّ  فََمتَففففى راَضففففايض

 

َياَزففففا    فَقَففففَدتع َحَصففففانَتََها َوفَففففيعَض رض

 
فففيَرة  َغابَففف ع وَ  فففمع ا َو افففَي َحسا  َراَ  الشَّ

 

فففففَها لاهضفففففَداَزا  اع فافففففي بَأعسا فففففتَجا  لَففففمع تَسع

 
فففيَاَزا فففضض ضا فففمع ض بَعع  يَاَسفففي داي والشَّ

 

ي ض العَعقَفففيمض َسفففنَاَزا    َ فففصع تضطعفافففِّض الفففر 

 
 تَتََسففففففابَقض األَقعَمففففففارض فاففففففي أَفعالَزاَهففففففا

 

َماَزففففففا  ففففففي باحا تَما ففففففَك َوتَحع ياً إالَيع  َسففففففعع

 
فففففص  َمفففففنع َعاَداَزفففففا َمفففففاذَ   ا أَقضفففففولض لاكض

 

نضوَن اَلفَاَزفففففففا  ما فففففففمج يضفففففففدع فففففففي  َوصض مع  عض

 
لاي وَمَضفففة   فففي ض َولَفففيعَ  َحفففوع  َمفففاَذا أضضا

 

يا َراَلا اَهففففففا لاعضالََزففففففا   و باَهففففففدع ففففففمض  أَسع

 
ففففي يَم َوفاففففي َدما دض النَّففففبعَض العقَففففدا  أَأضَرد 

 

َيى نََضفففَج ع بانَفففارا َ َواَزفففا   فففرض الفففرُّ  باكع

 
راي لَكافففنَّ  َزفففاَن العَهفففَوى فافففي َخفففاطا  بضرع

 

راي َمتَففففففى يَلعقَاَزففففففا    َمفففففا َفاَل الَ يَففففففدع

 
 أَيعفففَن الطَّرايفففقض إالَيعفففَك فافففي َفَمفففَن تَنَفففافَ َ 

 

طَاَزففففففا   ففففففوا خض ففففففصُّ َمففففففا فايففففففها لاَمحع  زض

 
فففففص  هَاباففففف    أا أَصع  لَكانََّهفففففا فافففففي األَرع

 

أض األَفعالََزفففففففففففا  َهفففففففففففا تَتَبَفففففففففففوَّ وعض  َوفضرض
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 المبحث األول:

 (.11-1وبيان أفضليته) ()مدح الرسول

فففيَاَزا يَفففا فففضض ضا فففمع ض بَعع  َسفففي داي والشَّ

 

ي ض العَعقَففففيمض َسففففنَاَزا    َ ففففصع تضطعفاففففِّض الففففر 

 
تَبَفففففى جع فففففطَفَى َوالعمض فففففَ  العمضصع  الَ..الَ فَأَنع

 

الََزفففففففا  نض قَفففففففاع  َصفعَصففففففف   لَوع  َوالعَكفففففففوع

 
فففففففمَ  فففففففَر هللاض السَّ ي نَففففففف ع بَفففففففَك بَشَّ  اَ  فزض

 

فففَراَزا  فففَحى بضشع طضفففرض فافففي ضض أض تَتع  َواألَرع
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 تَتََسفففففففابَقض األَقعَمفففففففارض فافففففففي أَفعالَزاَهفففففففا

 

َماَزففففففففا  ففففففففي باحا تَما ففففففففَك َوتَحع ياً إالَيع  َسففففففففعع

 
 أَيعففَن الطَّرايففقض إالَيعففَك فاففي َفَمففَن تَنَففافَ َ 

 

طَاَزفففففففا   فففففففوا خض فففففففصُّ َمفففففففا فايفففففففها لاَمحع  زض

 
أا  ففففففص  هَابافففففف    لَكانََّهففففففا فاففففففي األَرع  أَصع

 

أض األَفعالََزفففففففففففففا  َهفففففففففففففا تَتَبَفففففففففففففوَّ وعض  َوفضرض

 
فففع  َمَحبَّفففةً  شا فففيع ا المض  َخطَفففَرتع َعلَفففى السَّ

 

فففففففففففَداَزا  َضففففففففففف ع أَعع يَن َوقَوَّ  لالعَعفففففففففففالَما

 
يقَفففففففة   َت َحدا  فَفففففففإاَذا الضَحيَفففففففاةض َزَمفففففففا أََردع

 

َ فففففففا َغفففففففرع   َسفففففففقَتعهض يَفففففففَداَزا   َوهاَمارض

 
فففففففَ  َمنَفففففففاَرةً َوإاَذا الععضقضفففففففولض َزَمفففففففا   بَنَيع

 

 َوإاَذا النُّفضففففففو ض َزَمففففففا َ وايففففففَ  فاففففففَداَزا 

 
فففد   َحمَّ ونض َوأَنعفففَ  أَنعفففَ  مض فففي العقضفففرض ضا  تَمع

 

ففففرَّ فَففففيعَض َشففففَذاَزا  ففففوَد المض الض  تََهففففاض العوض

 
فففوَد ضمع  الض را األََصفففم  وض فففتع فففَن الصَّ  َصفففنَعضوا ما

 

َراَزفففففففا  يعض حا فففففففتَطا ًمفففففففا الَ تَسع  فََغفففففففَدوا دض

 
ففف َ  فففوَرةً  َوَرفَضع  َحتَّفففى أَنع نَفففَرى لَفففَك صض

 

فففففففففرُّ بَقَاَزفففففففففا  آنض سا فففففففففَ  َوالعقضفففففففففرع  فَبَقَيع

 
يضونانَفففففا فففففدض أَنع تَبعقَفففففى أََمفففففاَم عض لع  َمفففففا العتض

 

فففففففففففففَواَزا  فففففففففففففاَّ سا  لَكانَّفففففففففففففهض أَنع الَ نضحا

 
 َومفففففففَن العَمَحبَّفففففففةا أَنع تَظَفففففففصَّ قضلضوبضنَفففففففا

 

فففففففرض نَفففففففَداَزا  طع ثعَمفففففففَرةً َوعا  باراَضفففففففاَ  مض

 
فففيَاَزاَسفففي   يَفففا فففضض ضا فففمع ض بَعع  داي والشَّ

 

ي ض العَعقَففففيمض َسففففنَاَزا    َ ففففصع تضطعفاففففِّض الففففر 

 
 تَتََسفففففففابَقض األَقعَمفففففففارض فافففففففي أَفعالَزاَهفففففففا

 

َماَزففففففففا  ففففففففي باحا تَما ففففففففَك َوتَحع ياً إالَيع  َسففففففففعع

 
مفن بحر)الكامفص( بأسفلول النفدا    في التفياستهص الشفاعر قصفيدته 

وبيفان  وأففاد  فذا النفدا  تعظيمفه( سفيدي قولفه:)يا ففي( متاطبا الرسفول)

للبعيد لتناسفا مكانفة  التي(, والا  بحرف الندا )يا( رفعته وقدرل الجليص)

 ففذا الحفرف مففا بففداخص  ففيالرسفول العاليففة الرفيعفة , وليناسففا مفد الصففوت 

الشاعر من حا للرسول الكفريم فحبفه ال نهايفة لفه , وعضفد  فذا المعنفى أن 

لرسول الكريم, و ذا فيفه عظمفة وتشفري  ( و و اسيديالمنادى الا  بلقا)

السففيادة مففن العففزة والسففلطان ووالففول الطاعففة, ولكنهففا  فففيوافتتففار, لمففا 
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( نابعة مفن حسفن خصفاله) فهيسيادة ال تكبر فيها وال ريا  وال سيطرة , 

إلفى يفا  المفتكلم  اإلضفافةفهو خاتم األنبيا  ودرة متألقة , وأزفد  فذا المعنفى 

 التففيوالتشففري  باإلضففافة لهففذل الشتصففية الكريمففة أفففادت االفتتففار  التففي

( زانفف  أرسففلها هللا للنففا  زافففة فكانفف  رحمففة و ففدى للبشففرية , فبعثتففه)

والعففدل, و ففذا مففا أقففرل  اإليمففانلتففروج النففا  مففن ظلمففات الكفففر إلففى نففور 

الشففاعر وأزففد عليففه مففن خففالل صففورة بيانيففة را عففة تمثلفف  فففي  ففذا التشففبيه 

ففيَاَزا(, حيففر شففبه قوله:)و فففي( 1)الضففمنى ففضض ضا ففمع ض بَعع ( بأنففه )النبففيالشَّ

مصدر الضو  والنور لهذا الكون, وضفيا  الرسفول لفي  مجفرد نفور أضفا  

النُّفور فيبفيض بفذلك  المكان فقفط , الضفيا   و)َمفا يَتََتلَّفص العَهفَوا  مفن أالفزا 

ففيَا  النََّهففار َواَل يَقضولضففوَن نففور ال ففا اد أَنهففم يَقضولضففوَن ضا نََّهففار إاالَّ أَن يعنففوا َوالشَّ

نعَهففا لَففة الَّتاففي يتشففعا ما مع ففمع  فففالنور العجض الشَّ
هُوو   ﴿الففرى قولففه تعففالى:  , وعليففه(6)

, وعلى  ذا زان وص  الرسفول بهفذل اللفظة)ضفيازا(  (6)﴾الَّذِي ج ع لَ الشَّمْس  ضِي اءً و الْقَم ر  نُ رًا

ولفه نفابع مفن داخلفه أصفالً ففي حدقيقة في مكانها , وزأن نفور  فذا الرسفول وعطفا ل لمفن 

                                 
التشبيه الضمني:  و تشبيه  ال يوضعض فيه المشبَّهض والمشبَّهض به في صفورَة مفن صفورا ( 1)

التشففبيها المعروفففةا, بففص يلمفف ض المشففبَّهض والمشففبَّهض بففه, ويفهمففانا مففن المعنَففى, و ففذا 

تَى به لايضفيَد أن َّا مكفن  زقفول المتنبفي )مفن النوع يضؤع فناَد إلَفى المَشفبَّها مض كفم الفذي أضسع لحض

( . يراالففع: الففوا ر البالغففة فففي  ففرَح بميَّفف  إيففالمض يهففن يسففهص الهففوانض عليففه مففا لجض

المعاني والبيان والبديع ألحمد بن إبفرا يم بفن مصفطفى الهاشفمي ضفبط وتوهيفق: 

 (.664المكتبة العصرية , بيروت ص) , دديوس  الصميلي

دار العلم والثقافة للنشر  , يراالع: الفروق اللغوية للعسكري تد محمد إبرا يم سليم( 6)

 (.611والتوفيع, القا رة , مصر, ص)

 (.3يون :) (6) 
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إال بعففض مففن ضففيا ه   ففي تمففدنا بالضففو  والففدف  مففا التففيوالشففم  , ذاتففه

الو اج , ولكن الفرق بينه وبين الشم , أنَّ ضيا ل أفلى ال ينقطع وال ينفذ 

حتى يفرث هللا األرأ ومفن عليهفا, فهفو أصفص األضفوا  والنفور ففى الكفون, 

بالغة  ذا التشبيه أنفه مفن أنفواع تأتى وتزول, وحسن  فهيبتالف الشم  

التشبيه البليغ, التفي تفزداد فيفه المعفاني البليغفة عفن التشفبيه الصفري  ومفن 

بينها إقامة الدليص المقنع على  فذل المعفاني, والتشفبيه الضفمني ففي أسفلول 

غير صري )يحتاج إلى تأمص وطول نظر, فإذا ما الا دت النف  في الوصول 

ص علفى مفهومهفا وتأزيفًدا لهفا, فتسفتقر ففي الفنف  إلى المعاني, زانف  زالفدلي

 .(1)وتكون أشد علوقًا بها, فال تذ ا عنها إال بعد أمد بعيد(

واختيار الشاعر للشم  فى  فذا التشفبيه لفه داللفة را عفة , فكمفا أن 

, فكفففذلك  والعاصفففيالشفففم  يعفففمُّ نفعهفففا وعطاي فففا للجميفففع المطيفففع مفففنهم 

 تتص قوماً دون قوم والسيادة تجمع  الرسول الكريم زان  رسالته عامة ال

 (.)خلقه وشما له في

( فهفو النفور )النبفيعلفى تعظفيم  الثفانيالشفطر  فيويؤزد الشاعر 

يطففِّ  فذا النفور مفن خفالل  شفي  أيالدا م والسفراج المنيفر, فينففى والفود 

االستفهام المجافى فيقوله:) ص تطفِّ الري  العقيم سنازا ( و ذا االسفتفهام 

ال يسفتطيع أحفد أن ينفال مفن  أي, النففيليفيد معنفى  الحقيقينال خرج من مع

ال برزفة فيهفا  فهفيال تتر  شي اً  التي ذا النور حتى وإن زان  الري  العقيم 

 الفذياسفتتدام  فذا األسفلول ألن االسفتفهام  ففيوال خير, وقد وف ق الشفاعر 

                                 
( يراالع: التصوير النبوي للقيم التلقية والتشريعية ففي الحفدير الشفري , علفي علفي 1)

 (.21م , ص)6116 -   1666, 1صب  ,المكتبة األف رية للتراث ,ط
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تحريففك الصففري  خففاَل مففن ال النفففيالصففري )إذ  النفففييفففوق  النفففيأريففد بففه 

والتنبيففه وإهففارة المشففاعر, أمففا االسففتفهام ففيففه بعففر علففى النظففر والتأمففص, 

الداللة على استحالة حفدوث  فيزما أنه أمعن  (1)وحر على التفكير والتدبر(

يريفدل الشفاعر ويوضفحه , وقفد وففق الشفاعر  الذيالفعص و ذا يؤزد المعنى 

)النفدا  يفوقظ باالستفهام مسبوقا بأسلول الندا , فمن ا اإلتيان في لمعلوم أنَّ

النف  ويلف  الذ ن , وينبه المشفاعر, وبفذلك  يفأ نفف  السفامع لتلقفى  فذا 

حيفر تتلقفال بحف   اإلصفابةاالستفهام, فصادف نفساً يقظة ليقع منها موقفع 

لكفففالم  تصفففريحيه, وقولفففه:)الري  العقفففيم( اسفففتعارة (6)واَع وذ فففن منتبفففه(

لفم تنفص مفن نفورل  فهفيم فمع قوتها الطاعنين حير شبه زالمهم بالري  العقي

وقفففدرل ومكانته)صفففلى هللا عليفففه وسفففلم(, و فففذا فيفففه اقتبفففا  مفففن قفففول هللا 

, و ففذا االقتبففا  أضفففى علففى العبففارة (6)﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں﴿تعففالى:

شي اً من قداسة القرآن الكريم , وأحسن تجسيد التجربة وتجليتهفا , وسفاعد 

 ففيعندما يثفرى زالمفه بالمعفاني القرآنيفة  على إهرا ها وفتامتها , فالشاعر

أمازنها الال قة بهفا ومواضفعها المناسفبة لهفا " ال شفبهة فيمفا يصفير للكفالم 

 (6)بذلك من الفتامة والجزالة والرونق(

                                 
, دد بسيونى فيود مؤسسة  المعانيدراسة بالغية ونقدية لمسا ص علم ( يراالع: 1)

 (. 161د6)م6116   , 1663 6المتتار ط

 (. 161د6( يراالع: علم المعاني , ددبسيونى فيود)6)

 (.61( سورة الذاريات : )6)

هللا بفن نصفر  ( يراالع: المثص السا ر في أدل الكاتا والشاعر, لضيا  الدين بن األهير,6)

والتوفيفع,  ة , دار نهضفة مصفر للطباعفة والنشفرتدأحمد الحوفي, بدوي طبان محمد

 (.  3د1الفجالة القا رة)



 

 266 

 د/أسماء عبدالعال محمد عبدالعال  )دراسة بالغية(قصيدة)أين الطريق إليك( للشاعر الدكتور /صابر عبدالدايم 

 التعبيففر بلفففظ اختيففار ألفاظففه فففيوممففا يففدل علففى براعففة الشففاعر 

 لمعنى وقوال .)الري ( دون )الرياح( لما فيها من القوة والشر, حير عضد ا

واالسفففتهالل بهفففذا األسفففلول اإلنشفففا ي يعكففف  مفففدى صفففدق عاطففففة 

الشفففاعر, وسفففاعدل علفففى إخفففراج الشفففحنة العاطفيفففة ومشفففاعرل الوالدانيفففة 

(, وقد المع الشفاعر ففى  فذا المطلفع الكريم ) النبيالمتزاحمة داخله تجال 

, , و فذا مفن براعفة االسففتهالل  التبفريبفين األسفلول اإلنشفا ي واألسفلول 

و و:)أن يكون مطلفع الكفالم داالً علفى غفرأ المفتكلم مفن غيفر تصفري  بفص 

 (1)بإشارة لطيفة(

فيَاَزا(, بفين (6)أضف  على الكالم حسناً التصريع التيومن األساليا   )ضا

)سنازا( والذي أضفى نغماً موسيقياً والماالً وبهاً  يتناسفا مفع عظمفة الرسفول 

 أراد ا الشاعر. التيكرة الكريم , زما أنه فاد من قوة أدا  الف

ساقه من خالل أسلول االستفهام   الذي بالنفيولم يكت  الشاعر 

 في النفيقوله:) ص تطفِّ الري  العقيم سنازا (, ولكنه الا   مكرراً  في

 أسلول صري  فيقول:

تَبَفففففى فففففطَفَى َوالعمضجع فففففَ  العمضصع  الَ..الَ فَأَنع

 

الََزففففا  نض قَففففاع  َصفعَصفففف   لَوع َوالعَكففففوع
(6) 

تضمنه البي  السفابق, وزفرر  الذي النفيوفى  ذا البي  أزد الشاعر  

                                 
( يراالففع: بغيففة اإليضففاح لتلتففيص المفتففاح فففي علففوم البالغففة للشففيخ عبففد المتعففال 1)

 (. 112د6م , ) 6114   , 1661مكتبة اودال ,  1الصعيدي ,ط

 (.234د 6لعروأ مقفال تقفية الضرل. يراالع: بغية اإليضاح )(التصريع: و و العص ا6)

  (  111)ت لسان العرل البن منظور ( وأرأ صفص : ملسا  مستوية, يراالع:6)

    , دار صادر , بيروت , مادة)صف (.1616 - 6ط
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تسففلم  التففيبمثابففة الحلقففات  فهففينفففى  ففذا االنطفففا , وبففذلك تففتالحم األبيففات 

)ال( دون غيرل لما فيه من النفياستتدام حرف  فيبعضها األخرى , والسر 

بففه النفففي )وأن النفففييشففعر بتطففاول فمففن  والففذيامتففداد الصففوت وانطالقففه 

يريفدل الشفاعر , و فو  الفذي, و فذا يعضفد المعنفى (1)(حرى أن يكون للتأبيفد

( , وقفد سنته ومنهجه) فيالمتمثص  النبوياستحالة حدوث االنطفا  للنور 

 النفففيمففرتين مففن أالففص التأزيففد وزففأن نبففرة  ففذا  النفففيزففرر الشففاعر حففرف 

ففي التكفرار  مستمرة ودا ما بترديد  فذا الصفوت)ال..ال( , )والقاعفدة األوليفة

أن اللفظ المكرر وهيفق الصفلة واالرتبفاط بفالمعنى العفام الفذي يريفدل الشفاعر 

و و إلحاح على الهة  امة ففي العبفارة يعنفى بهفا الشفاعر أزثفر مفن عنايتفه 

قففا الً:) فأنففَ  المضصففطفى  النفففيوعلففص الشففاعر وبففين سففبا  ففذا (6) بسففوا ا(

سول هللا ال ينال منك أحد ألنفك والمضجتبى(ف )الفا ( سببية , والمعنى أنك يا ر

قففد اصففطفا  هللا واالتبففا , وأزففد  ففذا المعنففى مففن خففالل القصففر القففا م علففى 

قولفه:) فأنفَ  المضصفطفى( و فو قصفر موصفوف علفى  ففيتعري  الطرفين , 

االصفطفا  واالالتبفا , ونالحفظ  صفتيصفه حير قصر الذات المحمدية على 

دام الصفات , ولكنفه عبفر بصففة استت في الترقيأن الشاعر لم يتبع أسلول 

االصففطفا  أوالً , و ففى أعلففى مففن االالتبففا  , و ففذا فيففه داللففة علففى تعظففيم 

الرسول الكريم ومكانته عند ربه الصَّ وعال , وعبر الشاعر بضمير المتاطا 

 في( , فهو وإن غال عن عيوننا إال أنه حاضر )النبي نا الستحضار ذات 

وسنا فهو ال يفارقنا , والتعبيفر عفن الصففتين قلوبنا وعقولنا , وتعلق  به نف

 بصيغة)اسم المفعول( أزَّد على حدوث  اتين الصفتين وهبوتهما.

                                 
 (.611م,   ص)1442, 6( يراالع: قرا ة فى األدل القديم , دد محمد أبو موسى , م و بة , ط1)

, ددصفالح  راالع: بحر بعنوان الصورة البيانية في ديوان)مفع هللا( للشفاعر عمفر األميفري( ي6)

 ( نشر بمجلة زلية اللغة العربية بالزقافيق العدد التام  والعشرون.614الدين غرال)
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الكفريم وأهفرل  النبفيومافال الشاعر يبر ن ويدلص علفى فضفص والفود 

الََزفففا( الثفففانيالشفففطر  ففففيعلفففى الكفففون فيقفففول  نض قَفففاع  َصفعَصففف   لَوع )َوالعَكوع

الموحفد  الشفعوريا عمص على تعميفق الجفو ووالود)الواو( بين الشطرين  ن

يجمع بين الشفطرين, و فذا الشفطر بيفان لمنزلفة الرسفول الكفريم وأهفر  الذي

والفودل علففى الكففون , و نففا تشففبيه بليفغ قففد حففذف  منففه األداة ليؤزففد المعنففى 

ويوضففحه حيففر شففبه الكففون فففى حالففة عففدم بعثففة النبففي بففاألرأ الملسففا  

 بنا , وال انتفاأ وال ارتففاع, و فو زنايفة ال نبات فيها وال التيالمستوية, 

عن الترال وانعدام الحياة لوال والود الرسول و ى زناية مبنية عن المجفاف 

)لوال والود  يا رسول هللا لصفار الكفون أيوالشطر مبنى على الملة الشرط 

امتنفاع الجفوال  أيقاعاً صفصفاً ال حياة فيه( ف )لوال( حرف امتناع المتنفاع 

, وقد حذف الوال الشرط وألحق  زاف التطال ب )لوال( و فذا لوالود الشرط

( الحذف فيه داللة علفى فيفادة التأزيفد واالختصفاص , وأن بعثفة الرسفول)

المتتصة بوالود الكون على  ذل الحالة من العمران والحياة , فشريعته   ي

حسففن  ففذا الكففون وتحقيففق التيففر  فففيومففا بلغففه عففن رل العففزة  ففو سففبا 

حسففن المظهففر للرا ففى لففه , والبيفف  فيففه اقتبففا  مففن قولففه والسففعادة لففه و

أالففص   فففي, و ففذا االقتبففا  سففاعد علففى أدا  الصففورة (1)﴾ڳ  ڳ  ڱ﴿تعففالى:

ف   القرآن الماالً والالالً على المعنى , باإلضافة إلفى  معانيمعانيها حير أضع

زلمة)صفصفففا( مففن تأزيففد للمعنففى وبيففان دقففة  فففيمففا أحدهففه تكففرار الصففوت 

, حيفر تكفررت الحفروف ففي اللففظ الواحفد ,  النبفيون لوال بعثفة تصوير الك

ذلفك أنفه زلمفا تكفررت الحفروف ففي اللففظ الواحفد زفان ذلفك إيفذانا  فيوالسر 

                                 
 (.112( سورة : طه )1)
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بتكرير الحدث بصورة نغمية منظمة , وزأن األرأ لوال  ذل البعثة لصارت 

سففطحاً مسففتوياً اسففتوا  بعففد اسففتوا  لففي   نففا  مظهففر مففن مظففا ر الحيففاة 

زثيفرة ,  معفانيطياتهفا  ففيو ذل الجملة الشرطية قصيرة لكنها تحمفص فيها, 

, و ى تجرى مجرى الحكمة , ولم يكت  اإليجاف, والبالغة اإليجافو ذا من 

الشففاعر ببيففان أهففر  ففذل البعثففة علففى الكففون فقففط , ولكففن أراد أن يبففين لنففا 

 السما  واألرأ من خالل قوله: فيمظا ر االحتفال بهذا القدوم 

ي نَففففف ع  بَفففففكَ  فففففَماَ  فزض فففففَر هللاض السَّ  بَشَّ

 

ففَراَزا  ففَحى بضشع طضففرض فاففي ضض أض تَتع  َواألَرع

و نففا يتاطففا الشففاعر حضففرة الرسففول الكففريم مستحضففراً إيففال مففن  

(, ويكشفف  عففن خالل)زففاف التطففال( و ففذا فيففه تشففري  وتعظففيم لذاتففه)

لجار ( و نا قدم اعاطفة الشاعر الصادقة ومدى شغفه وتعلق قلبه بالنبي)

فر  التفي( بالرسفالة التاتمفة والمجرور)بك( ليفيد االختصاص ففاختص) بشَّ

غايفة السفرعة فرحفا وسفروراً  فيهللا بها السما  واألرأ فكان  االستجابة 

ف ق الشاعر  اختيار الفعص)بَشََّر( دون الفعص)أخبر( لما  فيبهذا القدوم , وقد وض

فيقففال:)أَن العبشففر أول َمففا  ففذا الفعففص مففن البشففارة والسففرور دون أخبففر   فففي

ور بلق نعفه العبَشفاَرة َو افي أول َمفا يصفص  ييظعهر من السرض  إليفكمن يلقفا  , َوما

, وزأن  ذل البشفارة زانف  بمثابفة أول بشفرى تضتبفر بهفا (1)من العَتبَر السار(

بمثابفة التأزيفد لفعفص  الفذيالفعفص  فيالسما  واألرأ, باإلضافة إلى التشديد 

ي ن ( فف )الفا ( للتعقيفا  في اإلالابة البشرى , وزان  شأن السفما  قولفه:)فزض

عفمَّ السفما  بهفذا القفدوم عقفا  فذا  الفذيولبيان سفرعة االحتففا  والسفرور 

التبشففير, وقففد أدى بنففا  الفعففص للمجهففول داللففة علففى االتسففاع والشففمول , 

                                 
 (.626( يراالع: الفروق اللغوية للعسكري ص)1)
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 فالزينة زان  تعم السما  بكص ما فيها , زما أنه أوقع الفنف  ففى ظفالل معفانَ 

 غير متنا ية من التفتيم والتهويص من  ذل الزينة بغض النظر عن فاعلها.

وبعففد أن بففيَّن الشففاعر موقفف  السففما  مففن  ففذا التبشففير بففيَّن موقفف  

 األرأ فقال :

ففففففففففففففففففففففففففَراَزا ففففففففففففففففففففففففففَحى بضشع طضففففففففففففففففففففففففففرض فاففففففففففففففففففففففففففي ضض أض تَتع  َواألَرع

 الشففعوريووالود)الففواو( بففين الشففطرين عمففص علففى تعميففق الجففو  

ففد  لسفففما  واألرأ و فففو الففففرح والتهليفففص بسفففبا  فففذل يجمفففع ا الفففذيالموحَّ

( , و نفففا بيفففان السفففتجابة األرأ البشفففرى , و فففى مفففيالد خيفففر البشفففر)

وترحيبها بهذا القدوم المبار  , حير تبا   وتفاخرت وتمايلف  فرحفاً بهفذل 

( وما يحمله  ذا الفعفص مفن  طضرض البشرى , وعبر الشاعر بالفعص المضارع )تَتع

مرار والتجففدد , واستحضففار الصففورة , وزففأن األرأ معنففى را ففع مففن االسففت

وتتبا ى بقدوم خير البشر, زما فيه زنايفة عفن تكفاهر  تحتفيمافال  وستظص 

أتباع وأنصار  ذا الدين إلى يوم القيامفة , وفاد مفن رونفق المعنفى الصفورة 

, وقفد أففادت  (1)اشتمص عليهفا البيف  , و فى االسفتعارة المكنيفة التيالبيانية 

سفتعارة  تجسفيد األرأ زمفا أدت معنفى االتسفاع والشفمول والحرزفة   ذل اال

األرأ مففن المففادات ومتحرزففات حفلفف  بهففذا القففدوم , ونالحففظ  فففيفكففص مففا 

عفم  الفذي( بالشفم , والنفور أيضاً أن الشاعر قد شبه البشرى بالرسفول)

الكففون بعففد الظففالم , لفففظ )الضففحى( يففدل علففى بففدايات  ففذل البشففرى , و ففذا 

عفم األرأ بهفذا القفدوم , ومفا زفان  الفذيايفة عفن التفرف والرغفد الشطر زن

                                 
رأ بإنسان يتمايص ويتبا ى ويفتتر , وحذف ( وإالرا  االستعارة : شبه الشاعر األ1)

 المشبه به ورمز إليه بشي  من لوافمه و و الفعص)تتطر(.
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لهذا القدوم من أهفر طيفا علفى زفص مفا حولفه , وأزبفر  فذل الظفوا ر السفما  

 ففففي)السفففما  , األرأ( أدى دورل  لفظفففيواألرأ, زمفففا أن الطبفففاق بفففين 

التأزيففففد علففففى معنففففى المففففدح , وشففففمول البشففففرى الكففففون زلففففه, سففففما  

فففي الطبففاق  ففو مففا فيففه مففن الففتاليم بينففه وبففين  وأرأ)والعنصففر الجمففاليُّ 

تداعي األفكار في األذ ان, باعتبار أنم المتقابالت أقرل تتاطراً إلى األذ فان 

, وفاد الصفورة وضففوحاً النففا  االشففتقاق (1)مفن المتشففابهات والمتتالفففات(

ففر, بشففرازا(  فففي حسففن  اإلفففادة منففه مففن خففالل تكففرار المعنففى  الففذيبين)بشَّ

وحسففن  فذا الجنففا  أنففه )يعكف  الحرزففة النفسفية الداخليففة لففدى وإعادتفه , 

 (6)المحدود( التاراليالشاعر وإطاللها على عالمه 

 لبي  أمير الشعرا  : (6)و ذا البي  فيه تضمين

 .(6)بك بشَّر هللا السما  فزين         وتضوع  مسكاً بك الغبرا 

( )رسفم الصفورة , بعفد أن بفيَّن مكانتفه فيويسترسص الشاعر 

قلفول أصفحابه   رضفوان هللا  ففيالسما  واألرأ   يوضف  مكانتفه  في

 عليهم    فيقول:

                                 
دار , يراالع: البالغة العربية لعبد الرحمن بن حسن َحبَنََّكة الميداني الدمشقي  (1)

 (.621د 6م ,) 1442 -   1612, 1القلم, دمشق, الدار الشامية, بيروت , ط

عر اإلسالمي واألموي دد عبدالقادر القط , دار المعارف, بدون ( يراالع: فى الش6)

 (.136تاريخ ,  ص)

والتضففففمين:  ففففو أن يضففففمن الشففففاعر زالمه)شففففي اً مففففن مشففففهور شففففعر الغيففففر(  (6)

 (.661يراالع:الوا ر البالغة في المعاني والبيان والبديع ص)

 ( .61 -61د1م)1442, بيروت, 1يراالع: الشوقيات , تعليق دد يحيى الشامى , ط( 6)
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 تَتََسفففففابَقض األَقعَمفففففارض فافففففي أَفعالَزاَهفففففا

 

َماَزففففا  ففففي باحا تَما ففففَك َوتَحع ًِ إالَيع ً يا  َسففففعع

و نا بيَّن الشاعر مكانة الرسول الكريم لدى أصحابه, فهم يتسابقون  

نهجفه ومفا الفا  بفه مفن  فدى ونفور, سفعياً ( واالمتثفال لمالقرل منفه) في

الفففوف بالجنففة  فففي( مففن طاعففة هللا وأمففالً رضففا هللا فطاعتففه) فففيورغبففة 

والنجففاة مففن النففار, واسففتعار الشففاعر لفظ)األقمففار( للصففحابة رضففوان هللا 

عليهم على سبيص االستعارة التصريحية , ولفظ )أَفعالَزاَها( ترشفي  لهفا, ومفن 

قق المبالغة, وبيَّن ما عليه الصحابة من علفو المكانفة المعلوم أن الترشي  ح

والمنزلففة فهففو مبنففى علففى تناسففى التشففبيه , وبففيَّن الشففاعر مففدى حففرص 

بالفعص)تتسفابق(على وفن  اإلتيفانالصحابة على رضا هللا ورسوله من خالل 

)تتفاعففص( ومفففا تففدل عليفففه  ففذل الصفففيغة مففن الحرزفففة والتفاعففص بفففين زاففففة 

,  لالمفراد المعفاني  الداللة وقوي  المبالغة , وتأزدت العناصر, وبذلك عظم

( للصفحابة رضفوان هللا علفيهم فيهفا تفأهر  وفى استعارة الشاعر لفظ )األَقعَمفارض

و فذا بيفان لفضفص  (1)«أصحابي زفالنجوم بفأي هم اقتفديتم ا تفديتم(» بقوله)

ًِ إالَيعفَك الصحابة   رضوان هللا عليهم   ومكانتهم العالية , والا  قوله:)َسفععي ً ا

َماَزا( لبيفان الهفدف مفن  فذا التسفابق ففالغرأ والهفدف واحفد ,  ي باحا تَما َوتَحع

)سعياً( الا  التعبير بالمصدرطاعة هللا ورسوله , و فيوالرغبة  السعيو و 

 منابفةالنا ا عن فعله والتقدير )تسعى سفعياً( فحفذف الفعفص وأنيفا المصفدر 

عص لداللته علفى الفدوام والثبفوت , زمفا أدل على المعنى من الفللتأزيد , و ذا 

                                 
( أخراله اوالري في زتابه الشريعة , زتال اإليمان والتصديق, بفال ذزفر فضفص الميفع  1)

 -دار الفففففوطن , الريفففففاأ ( 1241د6( , )1122الصفففففحابة , حفففففدير رقفففففم )

م , تحقيفق: الفدزتور عبفد هللا بفن عمفر بففن 1444 - ف  1661, 6السفعودية, ط

 سليمان الدميجي.
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فيففه مففن التأزيففد واالختصففار أزثففر ممففا يففدل عليففه الفعففص , وقففد حففدد الشففاعر 

تتمثففص فففي  التففيبفف )زاف التطففال( فففي قولففه:)إليك( تلففك الغايففة المحمففودة 

ففيه النجاة , والسكينة , والسفعادة , ( )االحتما  واالعتصام بما الا  عنه

فهو غير مشا د إال أنه حاضر في نف  الشاعر, والا  و ذا فيه توزيد بليغ 

( للداللففة علففى اسففتمرارية  ففذل الحمايففة تحتمففيالشففاعر بالفعففص المضففارع )

التمسك بالشفريعة  فيوتجدد ا حتى يرث هللا األرأ ومن عليها, والمتمثلة 

نور الحياة والطريق للجنة , والفعص صورة واضحة ومشعة بالتير   ي التي

نففوط وال تراالففع وال  ففوان عففن االمتثففال بهففذا الهففدى , والففا  واألمففص فففال ق

َماَزفففاالشفففاعر ففففي قولفففه:) ي باحا تَما ( بصفففورة بيانيفففة را عفففة تمثلففف  ففففي َوتَحع

وسفففنته االسفففتعارة المكنيفففة حيفففر شفففبه الشفففريعة ومفففا الفففا  بفففه رسفففول هللا 

 فو  السفير واالمتثفال لمفنه  هللافيفه , و يحتمي الذي( بالحصن المطهرة)

مففن  ي والنجففاة بهففذا الحصففن , وحففذف المشففبه بففه ورمففز إليففه بشففالحمايففة 

يسفعى إليهفا  فؤال  الصفحابة رضفوان هللا علفيهم  التيلوافمه و ى الحماية 

تتحقق من خالل االخفتالط والقفرل مفن السفنة ومفا  فهي( ملتصقة بحمال)

, ويمكففن حمففص  ففذا البيفف  علففى االسففتعارة  اإلسففالميةالففا ت بففه الشففريعة 

والصحابة يلتفون حولفه مفرتبطين بفه  ()ير شبه حال الرسولالتمثيلية ح

متمسكين بمنهجه بحال الشم  واألقمار تلت  حولها ساعية ففي أفالزهفا ال 

فففي نسففق ونظففام محففدد بففأمر هللا , وبففذلك أدت  فهففيتسففتطيع تففر  مكانهففا 

االسففتعارة التمثيليففة دور ففا فففي بيففان تمسففك الصففحابة بالرسففول والتففزامهم 

مبنيففة علففى تشففبيه التمثيففص ووالففه   ففيأبلففغ أنففواع المجففاف إذ  )و ىبمنهجففه

الشفففبه فيهفففا منتفففزع مفففن متعفففدد لفففذلك زفففان أدق أنفففواع التشفففبيه , وزانففف  

االستعارة المبنية عليه أبلغ أنواع االستعارات , ولذلك زانف  غفرأ البلغفا  
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وسفر الفصفص ونالحظ أن الشاعر فصص بفين الشفطرين, , (1) ومحط أنظار م(

, ألن الجملة األولى:)تَتََسفابَقض األَقعَمفارض فافي أَفعالَزاَهفا( (6)مال االتصال و شبه ز

قد أهارت سؤاالً )و و لماذا زان  ذا التسابق وما الغرأ والدافع إليه (  ذا 

َماَزا( أن تكفون الوابفاً  ي باحا تَما ًِ إالَيعَك َوتَحع ً يا السؤال تصل  الجملة الثانية:)َسعع

يفصففص بففين السففؤال والجففوال, فلففم تففأت)الواو  عنففه , فيفصففص بينهمففا زمففا

ويففربط الشففاعر بففين مففا زففان عليففه العاطفففة(لما بينهمففا مففن تففرابط وهيففق , 

 فيقول: الحاليالمسلمون وبين ما صاروا إليه في الوق  

 أَيعففَن الطَّرايففقض إالَيعففَك فاففي َفَمففَن تَنَففافَ َ 

 

طَاَزفففففا   فففففوا خض فففففصُّ َمفففففا فايفففففها لاَمحع  زض

على ما أصب  فيه المسلمون من بضعَد عن منه  هللا فالشاعر يتحسر  

وزأنهم ضلوا طريقهم , ومفن ذلفك مفن خفالل االسفتفهام بف )أين( حيفر خفرج 

إلفى معنفى مجفافى و فو التحسفر والحفزن , ,  الحقيقفياالستفهام من معنفال 

فالشففاعر بحكففم فطرتففه يعلففم  ففذا الطريففق , ولكنففه أرد أن يعبففر عففن مشففاعر 

لفه علفى مفا آل إليفه المسفلمون مفن بضعفَد عفن مفنه  هللا الحزن والحسرة بداخ

, باإلضفافة  المعفانيوسنة رسوله , وقد سفاعدل االسفتفهام علفى إبفراف  فذل 

سفنة نبفيهم وااللتفزام  إتبفاعإلى ما فيه من إهارة للفكر وحر للمسلمين علفى 

)إليك( يكش  عن حرص الشاعر على بيان مكانفة فيبها , وضمير التطال 

                                 
, 1, مصطفى بدر فيد المطبعة الرحمانية بمصر,طيراالع: البالغة التطبيقية (1)

 (.126م, ص)1462     ,1666

( زمال االتصال:  و)ال يكون االتصال بين الجملتين تاًما, لكون الجملة الثانية الواباً 6)

عن سؤال اقتضته الجملة األولى , فتفصص الثانية عن األولى زما يفصص السؤال 

 ()بتصرف(.646د1: بغية اإليضاح, )يراالععن الجوال(
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 إتبفاع ففيالكريم  من خفالل استحضفارل وخطابفه , وأن الرغبفة   ذا الرسول

حفدد الشفاعر  فذا الوقف  (, هم  ذا الطريق  و الوصول إليه والقرل منه)

طَاَزفففا (و فففذا الفففزمن واصففففاً إيفففال بأنفففه) فففوا خض فففصُّ َمفففا فايفففها لاَمحع  فمن تنفففاف  زض

  فهذا الزمن الفذى ضفللنا فيفه الطريفق  فو فمفن انتشفرت فيفه الففتن وتنفاف

, وفى  فذا إشفارة إلفى بعفض ()المغرضون والطاعنون لمحو معالم سنته 

( مثفففص صفففدور رسفففوم )الرحمفففة نبفففيالمحفففاوالت الفاشفففلة للهجفففوم علفففى 

م محاولففة مففنهم 6113زاريكاتيريففة علففى صفففحات الريففدة دنمارزيففة عففام 

واسفتتدام  ( زناية عفن السفنة النبويفةخطازاو) , المحمديإلطفا  ذلك النور 

فيفه إشفارة علفى تحقيفر  (1)أزثفر اسفتتدامها لغيفر العاقفص التفي )ما( الشاعر ل

(فهففم ال يعقلففون  ففؤال  المعانففدين والطففاعنين الففذين يريففدون محففو سففنته)

ال تعقص , ففالتعبير بف )ما( الموصفولة ومفا  التيمثلهم مثص الجمادات واألنعام 

مفن ألفم  ورحابة الداللة ضاع  مفن شفدة مفا يعانيفه الشفاعر اإليهامفيها من 

( , ورا  محفو سفنته الشفريفة) السفعيوحزن  بسفبا  فذل الطعفون و فذا 

العفذال واأللفم ,  معفانيليتتيص مفا شفا  لفه أن يتتيلفه مفن  للمتلقيوفت  باباً 

وأدخففص الشففاعر لفظ)زففص( عليهففا لبيففان استقصففا  زففص  ففؤال  مففن أصففحال 

ير ال يذ ا النفو  المريضة والذين يتنافسون لمحو  ذل السنة , فهذا التفك

تتففففبط بففففال وعففففى , والففففا  الفعففففص  فففففيإليففففه إال مففففن فقففففد عقلففففه, فيسففففير 

تحقففق وقففوع  ففذا التنففاف  بففين  ففؤال   فففي)تناف ( ليففؤدي دورل الماضففي

                                 
 (.631د1, )13يراالع: النحو الوافي , لعبا  حسن, دار المعارف , ط( 1)
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وحرصففهم الشففديد علففى  ففدم  ففذا الففدين وتشففويه صففورته , ونالحففظ داللففة 

الانا الصحابة والصفالحين مفن المسفلمين لفيعك  تجفدد  فيالفعص)تتسابق( 

( ة واستمراريتها مفن خفالل التعبيفر بالمضفارع , فاالمتثفال ألمفرل)الصور

 فهفيزان مسفتمراً ومتجفدداً, ولكفن محفاوالت  فؤال  المغرضفين وإن وقعف  

وال يكتا لهفا البقفا , و فذا مفا دل عليفه الفعفص  تنتهيمحاوالت فاشلة سوف 

شص إال بالف تنتهي)تناف ( فمهما تعاقب  وزثرت  ذل المحاوالت فال الماضي

 فيقول: التاليالبي   فيالذريع و ذا ما وضحه الشاعر وأزدل 

ففففص  هَابافففف    أا أَصع  لَكانََّهففففا فاففففي األَرع

 

أض األَفعالََزفففففففففا  َهفففففففففا تَتَبَفففففففففوَّ وعض  َوفضرض

عليه من الثبات وعدم التزعزع رغم   يو نا يص  الشريعة وما  

ؤول إلى المتألقة وما عدا ا باطص وي فهيحقد الحاقدين بالشجرة الطيبة , 

الزوال, وأزد على  ذا المعنى من خالل التعبير بالجملة التبرية فهو أمر 

هاب  , ونالحظ أن الشاعر فى أساليبه يزاوج بين األساليا التبرية 

, و ذا يعك  أحاسي  الشاعر المتأالجة , ومشاعرل الفوارة  واإلنشا ية

(  نا لتفيد حبيسة بداخله , ولم يقدر على زبتها , والا ت)لكنَّ   ي التي

حير الا  الشاعر  (1)معنى االستدرا  والتأزيد , و و قول ابن عصفور

ليؤزد بها على هبات الشريعة رغم المحاوالت الكثيرة للقضا  عليها , و نا 

امتدت الذور ا فى  والتيشبه الشاعر الشريعة بالشجرة العظيمة الثابتة , 

وأت األفال  , أرأ خصبة راستة فطال منبتها وهمر ا حتى عل  وتب

من لوافمه و ى)فروعها( وذلك على  بشي وحذف المشبه به ورمز إليه 

                                 
 ف ( ت دد 121( يراالع: مغنى اللبيا عن زتا األعاريا لجمال الدين, ابن  شفام  )ت1)

 (.626.ص)1423, 2مافن المبار  , محمد علي حمد هللا , دار الفكر , دمشق ط
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سبيص االستعارة المكنية, ومن المعلوم أن االستعارة أبلغ من إالرا  الكالم 

على حقيقته حير تصور المعنى فى صورة حسية ويقول اإلمام عبد القا ر 

اطقاً, واألعجَم فصيحاً, )فإنك لترى بها الجماَد حيماً نعن فضص االستعارة 

بينةً, والمعاني التفيمةَ باديةً الليمةً, وإذا نظرَت في أمر  رَ  مض واألالساَم التض

نَق لها ما لم تَزانعها, وتجدض  المقايي  والدتَها وال ناصر لها أعزُّ منها, وال َروع

نعها, إن ش   أرتك المعانَي  بََة ما لم تكض ععجا التشبيهات على الجملة غير مض

س م  حتى رأتها العيون, وإن ال لطيفةَ التي  ي من خبايا العقص, زأنها قد الض

وحانية ال تنالها إالم  ش َ  لطَّف ا األوصاف الجسمانية حتى تعود رض

  ۆئ    ۆئ  ۆئ  ۆئ﴿: , و ذا البي  فيه اقتبا  من قول هللا تعالى)1(الظنون(

نشر  , ومن خالل  ذا التناص(6)﴾ۆئی  ی  ي  ي    ۆئ  ۆئۆئ  ۆئ  ۆئ  ۆئ

تحملها  التي, فيميص لالتكا  على اإلشعاعات  القرآنيالشاعر عبق النور 

إيحا ات الداللة للفظة القرآنية  زما بيَّن لنا مكانة  ذل الشريعة وحفظ هللا 

لها رغم الهجوم الشديد عليها , وساعد الشاعر على توطيد  ذا المعنى 

( حير أفاد التنوين تأز فيالتنوين  يد معنى األصالة والثبات )أصص (,)هاب  

أض( وما فيه من الزيادة ليدل  و اوخر على  للشريعة , والا  الفعص )تَتَبَوَّ

فيادة  ذا التمكن و ذا الرسوخ , وزلمة )فروعها( زناية عن زثرة العلوم 

المنبثقة من تلك الشريعة وتزايد ا ونما ها , ونالحظ الطباق بين)األصص , 

وسر بالغته أنه أضفى على الكالم رونقاً وبهاً   والفرع( )األرأ, األفال (

                                 
مام عبد القا ر تدمحمود شازر , مطبعة المدني بالقا رة ( يراالع: أسرار البالغة: لإل1)

 (.66, دار المدني بجدة , ص)

 (.66( سورة إبرا يم اوية:)6)
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منها  ترتويفضالً عن تأزيدل على فضص الشريعة  وأنها الشجرة التى 

أصص وما يتولد منها من العلوم فهو فرع, و ى راستة  فهياألرأ زلها , 

األرأ وعل  حتى بلغ  العنان , وبعد أن بيَّن الشاعر مكانة الشريعة  في

انتشار ا   فيسلكته  الذيانتشرت وما  و الطريق  بدأ يبين لنا زي 

 فيقول:

فففع  َمَحبَّفففةً  فففيع ا المضشا  َخطَفففَرتع َعلَفففى السَّ

 

ففففففففَداَزا  َضفففففففف ع أَعع يَن َوقَوَّ  لالعَعففففففففالَما

 
لففم  فهففيومباد هففا  اإلسففالميةفهففذا البيفف  توضففي  وبيففان للشففريعة 

سفماحة , تنتشر بالسي  وإراقة الدما  , ولكنها نشفرت بالعفدل والمحبفة وال

لفظ )السفي ( ووصففه بأنفه مشفعُّ  اإلسالميةو نا استعار الشاعر للفتوحات 

انتشفار التيففر  ففيسفبباً  اإلسفالميةففيفه بريفق ولمعفان زمفا زانف  الفتوحففات 

الكففون , وظهففرت  ففذل الشففريعة وانتشففرت مففن  فففيوالسففالم وعمففوم النففور 

 خالل  ذل الفتوحات .

ألن الشفاعر لفو  )1(ال االحتفرا والا  الشاعر بقوله:)َمَحبَّفةً( مفن بف

( ولم يذزر لفظ)محبفة( ألو فم  ع  شا اقتصر على قوله:)خطرت على السي  المض

ذلففك أن الشففريعة انتشففرت بالسففي  والقففوة وإراقففة الففدما   مففن أالففص نشففر 

التففوف والر بففة , ولكففن  ففذا االحتففرا  أفال  ففذا الففو م وأزففد علففى أنهففا 

اللة حرف الجر)على( وما يفدل مفن ظهرت لنشر المحبة والعدل , ونالحظ  د

االستعال  , وزأن الشريعة عل  السي  وظهرت بسماحتها عليه ولفم تظهفر 

بففه لففذا لففم يعبففر الشففاعر بقولففه:)خطرت بالسففي ( ولكففن قففال)على السففي ( 

                                 
االحترا  : و و أن يؤتى في زالم يو م خالف المقصود بما يدفعه. يراالع:  (1)

 (.612د 6اإليضاح في علوم البالغة )
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فمحبتهفففا وسفففماحتها علففف  وتفوقففف  علفففى أسفففلول الشفففدة , والفففا  لففففظ 

دعففوة أل ففص األرأ  فهففي)العففالمين( للداللففة علففى أنهففا زانفف  تففدعو الجميففع 

 فففيقوله:)محبففةً( ومففا قففام بففه مففن دور فاعففص  فففيقاطبففة , ونالحففظ التنففوين 

تفدعو إليهفا الشفريعة  التفيالسامية  والمحبفة المتلصفة  المعانيالتأزيد على 

, ولففم يكتفف  الشففاعر ببيففان ذلففك  فففى وصفف  الشففريعة فكمففا أنهففا  اإلسففالمية

زفص مفن عفادى  فذا الفدين,  دع  إلى المحبة فهى أيضا حارب  وقضف  علفى

َأ( للداللفة علفى  َداَزا( والا  الشاعر بالفعفص)قَوَّ َض ع أَعع من خالل قوله:)َوقَوَّ

ال تمففر  فهففيأعدا ففه  اإلسففالميواالففه بهففا  التففيبيففان  ففذل القففوة  فففيالمبالغففة 

القضا  , و ذا ما تدور حوله مادة  فذا الفعفص و فى)النقض مفن  فيبمراحص 

 التفيناية عن تفرق األعدا  وذعر م أمام  فذل القفوة زما أنها ز(1) غير  دم(

تحرزهفففا الفففدعوة الصفففادقة , وبفففرع الشفففاعر عنفففدما بفففين موقففف  الشفففريعة 

, و ففذا مففا  اإلسففالمودعوتهففا للتسففام  بففين المسففلمين وموقفهففا مففن أعففدا  

ويسترسفففص )6(﴾ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ﴿:ذزفففرل قفففول هللا تعفففالى

 ( , وبيان أهرل على  ذا الوالود فيقول:ليته)الشاعر فى بيان أفض

يقَفففففة   َت َحدا  فَفففففإاَذا الضَحيَفففففاةض َزَمفففففا أََردع

 

َ فففففا َغفففففرع   َسفففففقَتعهض يَفففففَداَزا   َوهاَمارض

فففففَ  َمنَفففففاَرةً    َوإاَذا الععضقضفففففولض َزَمفففففا بَنَيع

 

 َوإاَذا النُّفضفففو ض َزَمفففا َ وايفففَ  فافففَداَزا 

ونض َوأَنعفففَ  أَنعففَ  مض   ففي العقضففرض ضا فففد  تَمع  َحمَّ

 

ففرَّ فَففيعَض َشففَذاَزا  ففوَد المض الض  تََهففاض العوض

ففوَد ضمع   الض را األََصففم  وض ففتع ففَن الصَّ  َصففنَعضوا ما

 

َراَزفففففا  يعض حا ففففتَطا ًمفففففا الَ تَسع  فََغففففَدوا دض

 

                                 
(1.)  ( اللسان مادة )قوأَّ

 (.64اوية:)(  سورة الفت : 6)
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فففوَرةً  فففَ  َحتَّفففى أَنع نَفففَرى لَفففَك صض  َوَرفَضع

 

ففففففرُّ بَقَاَزففففففا  آنض سا ففففففَ  َوالعقضففففففرع  فَبَقَيع

ففففدض أَنع تَبعقَففففى   لع يضونانَففففاَمففففا العتض  أََمففففاَم عض

 

ففففففففففَواَزا  ففففففففففاَّ سا  لَكانَّففففففففففهض أَنع الَ نضحا

 َومففففففَن العَمَحبَّففففففةا أَنع تَظَففففففصَّ قضلضوبضنَففففففا 

 

فففففرض نَفففففَداَزا  طع ثعَمفففففَرةً َوعا  باراَضفففففاَ  مض

فففيَاَزا  فففضض ضا فففمع ض بَعع  يَفففا َسفففي داي والشَّ

 

ي ض العَعقَففيمض َسففنَاَزا    َ ففصع تضطعفاففِّض الففر 

 فاففففففي أَفعالَزاَهففففففا تَتََسففففففابَقض األَقعَمففففففارض  

 

َماَزففففا  ففففي باحا تَما ففففَك َوتَحع ًِ إالَيع ً يا  َسففففعع

 الفذيو نا الا  الشاعر ب )إذا( الفجا ية للكش  عن التغيير المفاالِّ  

حصَّ بالكون بعد  ذل البعثة النبوية , والا ت)الفا ( لبيان سرعة  ذا التحول 

ى التشففبيه ومباد ففه السففامية , و أزففد علففى  ففذا المعنفف اإلسففالمبعففد أن انتشففر 

ف  زيف  أصفبح  الحيفاة فيالبليغ  زانف  تعف ُّ  التفي)الحياة حديقة( حيفر وضَّ

بالفواحش والنقفا ص الجا ليفة أصفبح  زالحديقفة الغنفا  تشفع حرزفة بنفا ة 

وإيجابية فعَّالة, و بذلك تكات  األسلول الفجا ي مع التشفبيه البليفغ ففى أدا  

َت( لتعظففيم الرسففول المعنففى , والففا  الشففاعر بالجملففة المعترضففة )َزَمفف ا أََردع

الكريم )صفلى هللا عليفه وسفلم( ولبيفان حرصفه علفى تحويفص الحيفاة وخفروج 

النا  من ظلمات الكفر إلى نور الحق , هم بيَّن مفصالً ما تشفتمص عليفه  فذل 

َ ا َغرع   َسقَتعهض يََداَزا( , و نا استعار اإلطالق الحسن  الحديقة فيقول: )َوهاَمارض

ة لفظ الثمار على سبيص االستعارة التصريحية وقولفه )َغفرع   لمبادئ الشريع

من خفالل الجمفع  (1), َسقَتعهض( ترشي  لالستعارة  باإلضافة إلى مراعاة النظير

ومعلففوم مففا فيففه مففن الروعففة  بففين األلفففاظ )حديقففة , غففر  , همففار, سففقته(

يضفففى التناسففق والتجففان  وااللت ففام , وحسففن التصففوير الموسففيقى, فهو)

                                 
ومراعاة النظير:  و أن يجمع في الكالم بين أمر وما يناسبه زقوله تعالى:﴿الشَّمع ض  (1)

بَاَن﴾ الرحمن:) سع  .(326-326د6. يراالع: بغية اإليضاح:)(3َوالعقََمرض باحض
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ا يففدل داللففة واضففحة وظففا رة علففى فففرط حساسففية الشففاعر باأللفففاظ و ففذ

بين  ذل األلفاظ , وزأنها عندل الماعفات وأسفر يفدعو بعضفها  التيواألرحام 

وزلهفففا ألففففاظ (1)بعضفففاً تتنفففادى وتتالقفففى متجانسفففة متحنسفففة بشفففكص ملحفففوظ(

 فذا الغفر   فيرونقه, واألالمص  فيمتوا مة ومتحخية قرب  المعنى وفادت 

(تففوالل بففالحفظ والعنايففة , ودل علففى ذلففك الجملففة ينعفف  همففارل أنففه)أ الففذي

أزففد وحقففق وقففوع  ففذل الرعايففة ,  الماضففيالفعليففة )سففقته يففدازا( فالفعففص 

رمفز للعطفا  , والفا   فهفيولفظ)اليد( زنايفة عفن التعهفد والعنايفة والمفواالة 

التبريفة لففظَ ومعنفى , وعطفف   ففيالوصفص بفين الشفطرين التففاق الجملتففين 

جملة الثانية على األولى إلبراف مدى طيا  ذا الثمر وما تشتمص عليه  فذل ال

الحديقة , وتنكير لففظ )غفر ( دلَّ علفى تعظفيم  فذا الغفر  , وحتفى يفتمكن 

 فذا التعظفيم, والبيف  زلفه  ففيالشاعر من وصفه بقوله:)سقته يدازا( فيفادة 

والعفدل (الشديد على انتشار السماحة والرخفا  زناية عن حرص الرسول)

والمحبفة , وأن مفا غرسفه لنفا  فو الحففق والعفدل, ومفن أخفذ بفه ففال يضففص  , 

 التفيطوايا فا نفحفة مفن نفحفات المبالغفة  فيومن المعلوم أن الكناية )تحمص 

,  )6(تضفففى علففى المعنففى حسففناً وبهففاً  , وتزيففد الصففورة وضففوحاً والففالً (

ضاَ أهر اإلسالم علفى وينتقص الشاعر بنف  الترزيا ب )إذا( الفجا ية  ليبين أي

الظا ر فقط , ولكنها غيفرت البفاطن أيضفا  فيلم تغي ر  فهيالعقول والنفو  

, فهى بنف  العقفول مفن الديفد وأخرالتهفا مفن ظفالم الجهفص إلفى نفور الحفق , 

                                 
, 6دالالت الترازيا دراسفة بالغيفة, دد محمفد أبفو موسفى, مكتبفة و بفة , طيراالع:  (1)

 (.662ص), م6112  , 1664

, 6( , دد بكر شيخ أمين ط122د 6يراالع: البالغة العربية في هوبها الجديد) (6)

 م , دار العلم للماليين .1446
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 التفيوارتق  بها وسفاعدت علفى نضفجها , وتحرر فا مفن المفوروث الباطفص 

نى وبيَّن زيف  زفان تحفرر  فذل زان  عليه , ومجي  )إذا( الفجا ية وطَّد المع

أذ لف  الجميفع ألن بنففا   التفيالعقفول مفن موروههفا الباطفص بمثابففة المفاالفأة 

العقول من أصعا أنواع البنا  , والجملة االعتراضفية)زما بنيف ( ومفا فيهفا 

وضففع اللبنففات األولففى لتحريففر  فففيمففن فعففص مففاَأ دلفف  علففى فضففص الرسففول 

ى التشفبيه البليفغ )العقفول بالمنفار( فيفه العقص من أو ام والهاالت الكفر , وف

داللففة علففى بيففان اال تمففام بهففذل العقففول , وتعهففد ا حتففى صففارت زالمنففارة 

التكففالي   فففيالسففما  يتطلففع إليهففا الجميففع لمكانتهففا  وأ ميتهففا  فففيالسففامقة 

, أنفه نبينفا  البانيوالحياة ومكارم األخالق , وحسن البنا  داللة على براعة 

نالحففففظ أنَّ المشففففبه و و)العقففففول( المففففع , والمشففففبه بففففه ( , والعظففففيم )

بفه واحفد ال  يهتفدي الفذي)المنارة( و و مفرد و ذا فيه دالله على أن الحفق 

يتعدد , ويكرر الشاعر)إذا( الفجا ية  للمرة الثالثة , و ذا فيه إصرار وتأزيد 

على أهر البعثة المحمدية أيضام على النففو  , ونالحفظ تفدرج الشفاعر حيفر 

زففر الحيففاة أوالً بكففص مففا فيهففا هففم العقففول هففم النفففو  , وقففدم العقففول علففى ذ

النفو  أل ميتها , وبيان أنها من األمور الشاقة التى تتطلا الهداَ متواصالَ 

الانا النففو  بمفا يناسفبها  في, ويكرر أيضا أسلول االعتراأ ولكن عبر 

ي ( فكان   فذل رغبفة الرسفول و فو تبفادل المح ِا بفة والوففا  فقال:)زما  َو

حتى بلغ   ذل المحبة أقصا ا فصارت زفص النففو  ففداً  لفك يفا رسفول هللا, 

استتدام لفظ)الفنف ( دون الجسفد , ويفراد بهفا الفروح  فيوقد وفق الشاعر 

تدفع بصاحبها إلى الادة الصوال والسير نحو مكارم األخفالق  التي  يألنها 

 , فالحا زان بدافع النف  والروح لي  بالجسد فقط.

(ويففذزر لنففا فضففيلة أخففرى بيففان فضففا له) فففيويسترسففص الشففاعر  
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ونض  في العقضفرض ضا عبر حرزة التفاريخ ومسفيرة األيفام التفى ال تتوقف  فيقفول:) تَمع

د ( و نا وضَّ  الشاعر قدر  َحمَّ القلفول  ففيالعظيم ومكانتفه  النبيَوأَنعَ  أَنعَ  مض

( ها إال أن صففاته), فعلى الرغم من مرور األيام والقرون ومضضفيها وتبفدل

صالحة لكص فمان ومكان  فهيهابتة وراستة ال تغيير فيها وال تبديص ال تتأهر 

 الفذيمن خالل التعبير عنهفا باألسفلول التبفري  المعاني, وأزد الشاعر  ذل 

فففي( مفففن  ضا أففففاد تقريفففر المعنفففى وتأزيفففدل, ومفففا أففففادل الفعفففص المضارع)تَمع

قولفه:)  فيى التكرار لضمير المتاطا االستمرارية والتجدد للزمان , زما أد

د ( دورل  َحمَّ زفص مفا  ففيالتأزيد وبيان األصالة والثبات والثقفة  فيَوأَنعَ  أَنعَ  مض

( مهما تعاقب  األيام , ويفيد أيضا القصر والتتصفيص مفن )النبيالا  به 

خالل تعري  الطرفين, و و قصر صففة علفى موصفوف , حيفر قصفر صففة 

( , وذلفك إذا حملف  زلمفة )محمفد( علفى أنهفا لكفريم)ا النبفيالمحامفد علفى 

ليوضففف  أنفففه مفففن محامفففدل أيضفففاً  الثفففانيالشفففطر  ففففي ويفففأتياسفففم مفعفففول  

( و نفا يحكفى الشفاعر أمفراً ال خفالف , )فرَّ ففيض شفذال ()يها الوالفود المض

, وفصفص بفين الشفطرين للتوسفط بفين  التبفريفيه وهاب  لذا عبر باألسفلول 

التبرية لفظاً ومعنى , وفى قولفه:)الوالود  فين اتفاق الكمالين لما بينهما م

( استعارة تصريحية أصلية رَّ المض
( للقبفي  , (1) فرَّ حير اسفتعار الشفاعر لفظ)المض

فكشف   ذل االستعارة عن مرارة الوالود والففا  القطيعفة , ونفار الغضفا , 

 ي فجسدته وبالغ  فى وص  قبحه , ومع ذلك يها الرسول الوالود زص شف

                                 
واالستعارة التصريحية التي تحدث عنها اإلمام عبد القا ر عند حديثه عن  (1)

االستعارة المفيدة  ي)أن تنقص اللفظ عن مسمال األصلي إلى شي  آخر هاب  

( 11تجريه عليه , وتجعله متناوالً له تناول الصفة مثالً للموصوفومعلوم 

علق عليه د محمود محمد ( 66يراالع:أسرار البالغة لإلمام عبدالقا ر الجرالانى)

 .دار المدني بجدة ,شازر
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يقابففص اإلسففا ة باإلسففا ة , وإنمففا يقابلهففا بالحسففنة والمعففروف ,  طيففا فففال

ڑ   ڑ     ژ  ژ ﴿:ويحففول عففدول اللففدود إلففى صففديق حميففد ممتففثالَ لقولففه تعففالى

وبففففففففففففذلك , (1)﴾ک  ک    گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ   ک ک

أظهففرت االستعارة)حسففن التصففوير وانتقففا  األلفففاظ واإليجففاف  ففو السففحر 

إسففناد  فففي, ويمكففن القففول بأنففه (6)تففدور عليففه( الففذيل وقطففا البالغففة الحففال

 المففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرارة للوالففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففود مجففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاف 

عالقتففه المكانيففة , فففالوالود لففي   ففو المتصفف  بففالمرارة, ولكنففه  (6) عقلففي

القطيعففة, والصفففات الذميمففة ,  فففيالمففر المتمثففص  ي مكففان يوالففد فيففه الشفف

سن  لمكفان يقفع منفه الحفدث , يفص أن اتت  ذا المجاف إلفى أنفه) فيويرالع الحض

ومما يفدل علفى براعفة (6)غيرل( فيوفيه من المبالغة , وقوة التأهير ما لي  

الانففا الرسففول بلفففظ )الهبففة( دون  فففياختيففار األلفففاظ أنففه عبففر  فففيالشففاعر 

أو الهديففة أو المنحففة ألن الهبفة تففؤول للتملففك دون غير فا مففن  ففذا  اإلعطفا 

( يعطى وال ينتظفر ), فالرسول(3)لتملكتحتمص الرد وال تؤول ل فهياأللفاظ 

                                 
 (.66فصل : اوية)( سورة 1)

يراالففع: االسفففتعارة نشفففأتها وتطور فففا وأهر فففا ففففي األسفففاليا العربيفففة , دد محمفففود ( 6)

 م , مكتبة الكليات األف رية , القا رة. 1426, 6( , ط111شيتون)

المجفاف العقلففي :  ففو إسفناد الفعففص أو معنففال إلففى مالبف  لففه غيففر مفا  ففو لففه بتففأول , ( 6)

وعرفه السكازي بأنه الكالم المفاد به خالف ما عند المتكلم  من الحكفم فيفه لضفرل 

ولففك )أنبفف  الربيففع البقففص( بغيففة مففن التففأول , إفففادة للتففالف ال بواسففطة وضففع , زق

 (.31, 36د 1اإليضاح)

يراالع: البالغة القرآنية في تفسير الزمتشري وأهر ا في الدراسات البالغية دد  (6)

 ( .631محمد محمد أبو موسى)

 (.121د1( يراالع: الفروق اللغوية للعسكري )3)
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المقابص , و ى  بة مستمرة غير منقطعة من خالل التعبير بالفعفص المضفارع 

(ألن )يها(, وعبر الشاعر أيضفاً بلفظ)ففيض( للداللفة علفى زثفرة عطا فه)

, والفا  ففي قولفه:)فيض شفذازا( اسفتعارة مكنيفة (1)الفيض  و ما سال وزثر

ل وأخالقففه بففالبحر فففي االتسففاع وحففذف حيففر شففبه الشففاعر عطففا  الرسففو

من لوافمه و ى)الفيض(,  ويمكن حملها على  ي المشبه به ورمز إليه بش

االسففتعارة األصففلية حيففر اسففتعارة لفففظ )الشففذا( ألخففالق الرسففول الحميففدة , 

 وتتوالى الفضا ص لحضرة الرسول الكريم فيقول الشاعر:

فففوَد ض  الض را األََصفففم  وض فففتع فففَن الصَّ  مع َصفففنَعضوا ما

 

َراَزففففا  يعض حا ففففتَطا مففففًى الَ تَسع  فََغففففَدوا دض

( ففي يبين لنا الشاعر في  فذا البيف  الففرق بفين والفود الرسفول ) 

( مسفتمر بسفيرته وسفنته وفضفا له) سفرمديقلول المؤمنين فهفو والفود 

مفا يفعلففه القففواد وبمفا الففا  بفه مففن آيففات بينفات و ففو القفرآن الكففريم , وبففين 

من نح  تماهيفص لهفم همث فص صفورتهم , فهفم   والزعما  للحرص على بقا هم

 مفاديصنعوا والود م بأنفسفهم مفن حجفارة ال تضفر وال تنففع , فهفو والفود 

صففنع منففه , والففا   الففذيفا فف  ال حيففاة فيففه وال حرزففة مثلففه مثففص الصففتر 

( زنايفة عففن شفدة حففرص  ففؤال   ففوَد ضمع الض را األََصففم  وض فتع ففَن الصَّ قوله:)َصفنَعضوا ما

قويفة ففي البقفا  والتلفود وحفا اإلطفرا  , ولكفن الشفاعر القواد ورغبفتهم ال

الا  بالشطر الثاني:) فغدوا دمى( معطوفاً على الشطر األول ب )الفا ( لبيفان 

سففرعة إخفففاقهم فففي تحقيففق مففا يريدونففه مففن البقففا  والتلففود, فتففال أملهففم 

وضص سعيهم, والا  الشاعر في الشفطر الثفاني بتشفبيه بليفغ ليجسفد لنفا  فذا 

صورة حسية , حير شبه  ذل التماهيص بالدمى, فهو شفي  حقيفر  يفالمعنى 

                                 
 ( اللسان مادة )فيض(.1)   
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عاالز عن الحرزفة , وقفد قفام  فذا التشفبيه بفدورل ففي التقليفص والتحقيفر مفن 

, و ذا إطنفال أففاد (1)شأن  ؤال , والا  في قوله:)ال تستطيع حرازا( بإيغال

ال قوة المبالغة في التشبيه السابق وتحقيقه, زما فيه زش  عن عجز م فهم 

يستطيعون الحرزة و ذل أيسر األشيا , فهم عفن غير فا أعجفز , ويبفين لنفا 

الشاعر العك  في الانا الرسول فهو لم يصنع لنفسه التلفود والبقفا  حتفى 

 تضتَّتفذ صففورة لفه , ولكففن زتففا هللا لفه البقففا  والتلففود ففي القلففول والعقففول ,

 سنته حباً ورغبة, ولي  في الصورة فيقول: وإتباع

ففف فففوَرةً َوَرفَضع  َ  َحتَّفففى أَنع نَفففَرى لَفففَك صض

 

ففففففرُّ بَقَاَزففففففا  آنض سا ففففففَ  َوالعقضففففففرع  فَبَقَيع

)لففففك صففففورة( لبيففففان فيو نففففا قففففدم الشففففاعر الجففففار والمجففففرور  

( بهففذا الففرفض فنهففى عففن إطرا ففه , واتتففاذ صففورة لففه تجنبففاً )اختصاصففه

لفة للدال التبريللفتن , و ذل زناية عن إنكار الذات , وآهر الشاعر األسلول 

( قففد وضففع قواعففد التوحيففد التالصففة منففذ فجففر الرسففالة , )النبففيعلففى أن 

فكففان أول مففن اتبففع وفعففص مففا قالففه , فنهففى عففن زففص مففا يعبففد مففن دون هللا  , 

المدح واإلطرا  مع أنه أولى النا  بذلك , ورغم ذلك زتا هللا  فيوالمبالغة 

( مففن أالففص القلففول , ونكففر الشففاعر لفففظ )صففورة فففيلففه ولسففيرته التلففود , 

التقليفففص وبيفففان أنهفففا أقفففص األشفففيا  للفففذزرى, ولكفففن مفففع ذلفففك نهفففى عنهفففا 

( , و فذا (, وقفدم )لفك( علفى )صفورة( لبيفان االختصفاص لفه)الرسول)

( علففى تتليففدل حتففى ولففو بأقففص األشففيا  , ويبففين فيففه إشففارة علففى نهييففه)

البقفا   الشاعر من خالل الجملة التبرية )فبقيَ  والقفرآن سفرُّ بقازفا( أن  فذا

                                 
نثراً بما يفيد فا فدة يفتم المعنفى بفدونها. يراالفع: علفم اإليغال:  و ختم الكالم شعراً أو (1)

 (.612المعاني, دد بسيوني فيود)
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لم يكن للحسا والمال والجال , وإنما  فو سفرل القفرآن , و نفا ربفط الشفاعر 

بين الرسول والقرآن داللة للرابط القوى بينه وبفين القفرآن فهفو منفزل علفى 

 والتففي( ( وأول مففن اتبففع تعاليمففه , زمففا أنَّ فيففه إشففارة ألخالقففه )قلبففه)

ثاالً ويات القفرآن تصفديقاً زان  امت فهيبقا  سيرته وسنته ,  فيزان  سبباً 

( خلقففففه زففففان )»هللا عنهففففا  رضففففيلقففففول السففففيدة عا شففففة أم المففففؤمنين 

)فبقيفَ ( دورل ففى تحقيفق  فذا البقففا   الماضفي, زمفا أدى الفعفص  (1)«القفرآن

والتأزيففد عليففه , والففا  معطوفففاً بفف )الفا ( علففى الشففطر األول لبيففان سففرعة 

( بأن تتتفذ به لرفض الرسول)وتعقي والحسيتحقق  ذا التلود المعنوي, 

الشفاعر  يفأتيله  ذل الصورة , وزأن الرفض والقرآن  مفا سفر البقفا  , هفم 

 ليؤزد ويوض  المعنى السابق للتلود فيقول:

يضونانَفففا لعفففدض أَنع تَبعقَفففى أََمفففاَم عض  َمفففا العتض

 

ففففففففففَواَزا  ففففففففففاَّ سا  لَكانَّففففففففففهض أَنع الَ نضحا

ضف  الشفاعر فيفه المفراد و ذا بيان وتفصيص للبي  السابق, حيفر يو 

بالتلود فهو لي  خلود بالجسد والروح , ولكنه خلود بالقلا والعقفص, و فذا 

فيففه تأزيففد للمعنففى بمففا يشففبه نفيففه , والففا  الشففاعر بأسففلول القصففر بطريففق 

ليؤزففد علففى معنففى التلففود , وأنففه  ففو  الثففانيالشففطر  فففيالعطفف  بفف )لكن( 

ذا الطريفق للقصفر مفن أقفوى (, وحبه واالمتثال ألوامرل , و فالتمسك به)

طرقه حير يصرح فيه بالمثب  والمنفى معا , و نا قصر صفة التلفود علفى 

( والسفير علفى سفنته , وأزفد الشفاعر المعنفى مفن خفالل طريفق آخفر حبه)

                                 
( أخرالففه البغففوي فففي زتابففه شففرح السففنة , زتففال الفضففا ص , بففال حسففن خلقففه 1)

( شرح السنة , المكتا 12د16(,)6646)صلى هللا عليه وسلم( حدير رقم )

يففففق: شففففعيا م, تحق1426 - فففف  1616-6دمشففففق, بيففففروت,ط -اإلسففففالمي 

 محمد ف ير الشاويش.-األرنؤوط
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فَواَزا( , حيفر قصفر صففة  فيواالستثنا   النفيللقصر و و  اَّ سا قوله:)الَ نضحا

بفف )ال( فيففه داللففة قويففة علففى عففدم  والنفففي( الحففا التالففد والصففادق عليففه)

الشاعر بهفذين األسفلوبين مفن  وإتيانتعلق المسلمين بغير الرسول الكريم , 

القصر مع اخفتالف الطريفق فيفه داللفة قويفة علفى التأزيفد علفى معنفى المفدح 

 ففيوالفتر به)عليه الصفالة والسفالم(, وبعفد أن ذزفر الشفاعر حفا الرسفول 

( على مفهوم المحبفة بالنسفبة للرسفول ) ذا البي  أراد أن يوض  ويؤزد 

 ليس  محبة باألقوال فقط ولكنها باألفعال فيقول: فهي

 َومفففففَن العَمَحبَّفففففةا أَنع تَظَفففففصَّ قضلضوبضنَفففففا

 

فففففرض نَفففففَداَزا  طع ثعَمفففففَرةً َوعا  باراَضفففففاَ  مض

مرتفع الحفا التفالص ,   فيمحبة مرتبطة بالقلول , ففالقلول  فهي  

الى , لففذا الففا  الشففاعر بالجملففة الفعليففة )تَظَففصَّ ينظففر إليهففا هللا تعفف التففيو ففى 

القلفول مهمفا تعاقبف   ففيقضلضوبضنَا( لتؤزد على اسفتمرارية  فذا الحفا وتجفددل 

األيام والسنون, والا ت)من(  نا للتبعفيض ألن شفعا اإليمفان المؤديفة إلفى 

ال تقتصفر علفى رضفا  فهفييتشبر به الشاعر زثيفرة   الذيالطريق المستقيم 

سففا , ولكففن المحبففة بعففض منهففا , وفففى قولففه:)قضلضوبضنَا باراَضففاَ  القلففول فح

ثعَمَرةً( استعارة مكنية حير شبه القلول بالشجرة المثمرة , وحذف المشفبه  مض

من لوافمه و ى)مثمرة( و نا أفادت االستعارة تجسفيد  ي به ورمز إليه بش

قناعفة صورة مشا دة لتوضي  المعنى , ولبيان أ مية الرضا وال فيالقلول 

 فففففيالداخليففففة للمسففففلم بمففففا الففففا  بففففه الرسففففول الكففففريم , والففففا  الشففففاعر 

طعرض نَفَداَزا( باسفتعارة تصفريحية حيفر اسفتعار لففظ )النفدى( لعطفا   قوله:)َوعا

( وعمففوم خيففرل علففى البشففرية , فالنففدى رمففز التيففر والبرزففة , الرسففول)

للنفدى والمع الشاعر بين الليونفة ورمفز التيفر والرا حفة الطيبفة حيفر العفص 

را حففة طيبففة , فجففا  بكلمففة)عطر( فكمففا أن الرا حففة الطيبففة تفففوح وتنتشففر 
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, و يتفتم الشفاعر فكرتفه والفداني القاصفيزذلك عطا  الرسفول  يعفم الجميفع 

 بقوله:   

ففيَاَزا يَففا ففضض ضا ففمع ض بَعع  َسففي داي والشَّ

 

ي ض العَعقَففيمض َسففنَاَزا    َ ففصع تضطعفاففِّض الففر 

 فاففففففي أَفعالَزاَهففففففا تَتََسففففففابَقض األَقعَمففففففارض  

 

َماَزففففا  ففففي باحا تَما ففففَك َوتَحع ًِ إالَيع ً يا  َسففففعع

 ففيو ذان البيتان سبق التعرأ لهما , وسفبق أن زرر مفا الشفاعر  

نهاية  ذل الفكرة , وبذلك  فيمطلع القصيدة ,وقد زرر الشاعر نف  البيتين 

 ففذل القصففيدة ,  فففيزانفف  ظففا رة التكففرار لففدى الشففاعر ظففا رة بوضففوح 

لفظ ما أو عبارة ما يوحى بشكص أولى بسيطرة  فذا العنصفر المكفرر )فتكرار 

أففق  ففيوإلحاحه على فكر الشاعر أو شعورل , ومفن هفم فهفو ال يفتفأ ينبثفق 

وشفاعرنا زفان لديفه مو بفة قفادرة علفى توفيفع , (1)رييال من لحظة ألخرى(

أمازنهففا توفيعففاً عففادالً توافنفف  فيففه الهندسففة العاطفيففة  فففي ففذل الظففا رة 

( والدفاع عنه , الهندسة األسلوبية , فالقصيدة تقوم على مدح الرسول)و

زفص  ففي فهفيزيانفه  ففيوعاطفة الحا النبوي مسيطرة على الشاعر سفارية 

( مادحاً إيال مقراً بمكانته وفضفله بفين حرف , وزلمة ومقطع لذا يتاطبه)

وبففين الحففين واوخففر, ولكففن تكرار مففا فففى نهايففة  ففذل الفكففرة للففربط بينهففا 

( والفكففرة الثانيففة إلنكففار الفكففرة التاليففة , فففالفكرة األولففى بيففان لفضففا له)

الرسففوم المسففي ة للرسففول الكففريم , والبيتففان يتضففمنان نفففى والففود أى أحففد 

يستطيع إطفا   ذا النور الو اج , فكان  بمثابة المقدمة للفكرة الثانية التفى 

, و فففذا مفففن حسفففن (يتحفففدث فيهفففا عفففن محفففاوالت الطفففاعنين للنيفففص منفففه)

                                 
( مكتبة اودال , 32بنا  القصيدة العربية الحديثة , دد على عشرى فايد, ص) يراالع:( 1)

 م .  6112   , 1664,  3ط
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التتلص من فكرة إلى فكرة , وضابطه:)أن ينتقفص الشفاعر أو النفاهر مفن ففنم 

من فنون الكفالم إلفى ففنخ آخفَر, أو مفن موضفوع إلفى موضفوع آخفَر بأسفلضوَل 

, و ففذا مففن (1)حَسففَن مسففتطال, غيففر مسففتنكر فففي النفففو  وال فففي األلبففال(

 البالغة بمكان .

 

 
 

 الثانيالمبحث 

 (71-11)دفاع واستنكار

ففففَر راَسففففالَةَ  ففففَوانا َخيع ففففَا األَزع  يَففففا َوا ا

 

َواَزفففا  فففيشض َعلَفففى َصفففَدى نَجع  إانَّفففا نَعا

 
نَفففففا َواحا فففففنع أَرع فففففاراقضوَن النُّفففففوَر ما  السَّ

 

فَعاً فَتَّاَزففففا  ففففدع َم ما قَففففدُّ َِ ِم  ظَنُّففففوا ال م

 
يَاعفففففاً َوالعَعقايفففففَدةض َصفففففيعدض ضمع   َ بُّفففففوا الا

 

فففرض الفففَديَّانض َمفففنع َعا   َداَزفففا َ فففصع يَنعصض

 
 العَغففففففففاراقضوَن باتاففففففففيهاهام َوَضففففففففالَلاهامع 

 

َراَزفففففا   دع  فَقَفففففدضوا أََمفففففاَم اَلَمالافففففَك اإلا

 
َعةً  فففففرع لض شا فففففوَمهضم تضَشفففففو  سض  ظَنُّفففففوا رض

 

طَاَزففففففففا    هللاض أَيَّففففففففَدَ ا َوَصففففففففاَن خض

 
فففففبضوَن تَفففففَدافَعضوا نضفففففوَن العَغاضا ما ؤع  َوالعمض

 

فففففففهضباً تضبايفففففففدض اوهافففففففَم األَفَّاَزفففففففا    شض

 
ففففففففففدَ وَ  َوح  ففففففففففصَّ مض ففففففففففَرنَّ هللاض زض  لَيَنعصض

 

 

يَن َ الََزففففا  تَففففدا عع َق العمض ففففاُّ فَففففوع  َويَصض

 
تَبَففففى ففففطَفَى َوالعمضجع ففففَ  العَحبايففففاض العمضصع  أَنع

 

ففففففصُّ َمففففففنع َواالََزففففففا  ففففففرض زض  َوهللاض يَنعصض

 

                                 
 (.321د6يراالع: البالغة العربية للدمشقي)( 1)
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فففففرامً َحاقافففففداً  فففففَدارض غا فففففصض األَقع ها  قَفففففدع تضمع

 

ففففففففَراَزا   شع ففففففففرض اإلا  لَكانََّهففففففففا الَ تَنعصض

 
ففيضوفا إَلَيعففَك فاففيإا  ففيرض َعلَففى الس   نَّففا نَسا

 

ومض  ضفففَداَزا   قض َمفففنع يَفففرض فففَر يضَحفففر   َعصع

 
فففوأض فافففي أَفعيَا اَهفففا  نَفففارض العَتلايفففصا نَتض

 

َم َوالنََّجفففففاةض لاقَاَزفففففا   فففففص  يَفففففوع  فافففففي زض

 
 

(  ذل الفكرة عن المعتدين على ذات الرسول) فيفالشاعر يتحدث 

( سفالمي , ولكفن الشفاعر يسفتهص فكرتفه بندا فه) ادفين لتشويه الفدين اإل

( و فففو نفففدا  تعظفففيم  فففَوانا للرسفففول الكفففريم ,  وإالفففاللفيقول:)يَفففا َوا افففَا األَزع

والمنادى الا  بصيغة اسفم الفاعص)وا فا( و فذا فيفه داللفة علفى هبفوت  فذل 

عمفا صفاحا الصفورة  اإلبانفةالهبة واسفتمرار ا , واسفم الفاعفص يعمفص على)

متمثص , ويحفز متيلة المتلقي على تمثفص طبيعفة المشفهد من انفعال مسيطر 

, وقولففه:)خير و ففو زنايففة عففن موصففوف و ففو النبففي الكففريم (1)المعففروأ(

, والشك أن الرسالة  بة مفن اإلسالمرسالة( زناية عن موصوف أيضاً و و 

الشفاعر بأسفلول  يفأتيهللا وعطية , تعصم المر  من الزلفص واالنحطفاط , هفم 

( للتأزيفد علفى مؤزَّد)إا  خبري َواَزفا( , حيفر الفا ت)إنَّ يشض َعلَى َصفَدى نَجع نَّا نَعا

( , والفففا  الفعفففص أننفففا المسفففلمون نعفففيش علفففى  صفففدى سفففنته ودعا فففه)

ظفففص  فففذل الرسفففالة وتجفففددل  ففففيالمضفففارع )نعفففيش( المشفففع بنفففور العفففيش 

واسفتمرارل , وقفد دلَّ لففظ )الصفدى( علفى معنفى الترديفد والتكفرار مفن غيفر 

( ,فالصدى مفا يجيبفك مفن صفوت الجبفص ونحفول بديص لسنته)تحري  وال ت

, فالشاعر أراد أن يدلص مفن خفالل  فذا اللففظ علفى أننفا نعفيش (6)بمثص صوتك

                                 
 .  (بتصرف44, ص) دار البراق , القا رة يراالع: في صحبة النص, دد طارق شلبي (1)

 اللسان مادة )صدى(.  (6)
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َواَزا( تشفبيه قفا م علفى على صوت سنته ودعا ه) (, وفى قوله:)َصَدى نَجع

إضافة المشبه به للمشبه, حير شبه دعا  الرسول ودعوته بالصدى  و فذا 

  ذل الحياة قا م على ترديد  ذا الصدى . فيأن عيشنا  يؤزد على

الحفففدير عفففن  فففؤال  المعتفففدين الطفففاعنين ,  ففففيهفففم شفففرع الشفففاعر 

 فيصفهم بقوله:

نَففا( و نففا أتففى بصففيغة )اسففم الفاعففص(  َواحا ففنع أَرع ففاراقضوَن النُّففوَر ما )السَّ

المجمففوع , وسففلطه علففى النففور مففن أرواح المففؤمنين للداللففة علففى تحقيففر 

, ومفن  النبفويوالتقليص من شأنهم , ولفظ )النفور( زنايفة عفن الهفدى   ؤال 

صولها مفن  المعلوم أن )الوص  باسم الفاعص يَقعتضي االسمض هضبوَت الصفةا وحض

دضث شي اً فشي اً  اليةض فعَص, ومعنًى يَحع زاولة  وتَزع غيرا أن يكوَن  نا  مض
وخص )1(

ألالسففاد ومنفاط الهمففة تحفر  ا التففي  فيالشفاعر السففرقة مفن)األروح( ألنهففا 

والدافع إلى خير العمص , وزون  ذا النور المتمثص فى الرسول الكفريم متعلقفاً 

باألرواح فهذل زناية عفن مكانفة الرسفول العاليفة وتعلفق روح زفص مسفلم بفه, 

وفى )السَّاراقضوَن( استعارة تصريحية تبعية  حير شبه الشاعر اعتدا   ؤال  

ين بأفعالهم المشفينة بالسفرقة , هفم اسفتعار الطاعنين وتنغيصهم على المؤمن

السففرقة لهففذا االعتففدا  و ففذا التنغففيص , هففم اشففتق مففن السففرقة السففارقون 

بمعنففى المعتففدون علففى سففبيص االسففتعارة التصففريحية التبعيففة, وتكمففن فا ففدة 

الوالدانيفة  المعفانيأنه)يكش  عن الحقا ق الداخلية, ويعبفر عفن  فيالمجاف 

                                 
م, 1446-6يراالع: دال ص اإلعجاف لإلمام عبد القا ر الجرالاني تد محمفود شفازر,ط (1)

 (.  113ص)
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والفففا  الشفففاعر بالشفففطر (1) األسفففلول المباشفففر(بصفففورة حسفففية بعيفففداً عفففن 

فَعاً فَتَّاَزا( وقفد فصفص الشفاعر بفين الشفطرين لمفا الثاني دع َم ما قَدُّ َِ ِم :)ظَنُّوا ال م

 الفصص  و شبه زمال االتصال فالشطر األول: فيبينهما  من ترابط , والسر 

نَا( أهار سؤاال , و فو زيف  ف  َواحا نع أَرع علفوا  فؤال  ذلفك  ) السَّاراقضوَن النُّوَر ما

فَعاً فَتَّاَزا( تصفل  ألن تكفون الوابفاً عنهفا,  دع َم ما قَدُّ َِ ِم فكان  الجملة:)ظَنُّوا ال م

ففصص بينهما زما يفصص بين السؤال والجوال, وتكمفن بالغفة  فذا األسفلول 

الففنف  خففواطر و واتفف  , فتففأتى الثانيففة  فففي)أن الجملففة األولففى تثيففر  فففي

الجملففة  فففيبففذرة الجملففة الثانيففة مضففمرة  مجيبففة عففن  ففذل التففوال  , وزففأن

 فذل الهواتف   طفي ففياألولى , و كذا يتوالد الكالم وتتناسص الجمص , هفم إنَّ 

وتفففر  اإلفصفففاح عنهفففا ضفففرباً مفففن والفففافة الكفففالم , واختصفففارل ودمجفففه , 

, و نفا الفا  (6)تحريفك السفامع واسفتثارة حسفه( ففيوازتنافل حتفى انعكسف  

فَعاً( حيفر شفبه التقفدم بالمفدفع قوله فيالشاعر بتشبيه بليغ  دع َم ما قَدُّ َِ ِم :)ال م

 ففو مففن أدوات القتففال والحففرول زمففا يظففن  ففؤال  , وقففد حففذف  األداة  الففذي

التشبيه وبيان النية التبيثة لهؤال  واستتدامهم التقدم فيما يضر  فيمبالغة 

أنفه )فيفه يتسفع  ففيالبشرية ولي  فيما ينفعها, وتكمفن بالغفة  فذا التشفبيه 

ان التتيص أمام العقص وتتضاع  المبالغفة ألن حفذف أداة التشفبيه أففاد أن ميد

المشبه عين المشبه بفه إدعفاً  وحفذف والفه الشفبه يجعفص الفنف  يفذ ا زفص 

                                 
( يراالع: التصوير الفني في شعر العميفان , دد الهفاد رضفا , منشفورات اتحفاد الكتفال 1)

 .( )بتصرف( 26م , ص)6111العرل , دمشق , 

 .(,)بتصرف(612دراسة بالغية, دد محمد أبو موسى ص)( يراالع: دالالت الترازيا 6)

 .(,)بتصرف(612ص)
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و فذا إطنفال أففاد قفوة والا  قولفه:) فَتَّاَزفا( إيغفاالً (1)مذ ا في تقدير الواله(

 ففداف  ففؤال  , والبيفف  زنايففة عففن أالمبالغففة فففي التشففبيه السففابق وتحقيقففه

الطففاعنين وحرصففهم علففى تشففويه الففدين اإلسففالمي مففن خففالل تلففك الرسففوم 

تعففد مففن نتففا   تقففدمهم , فهففو تقففدم  والتففيالكففريم,  النبففيالمسففي ة لحضففرة 

محاربففة العقا ففد و ففى زنايففة مبنيففة علففى المجففاف , ويسترسففص  فففييسففتتدم 

 الشاعر فى تحقير م وذمهم فيصفهم بقوله:

يَاعففففاً َوا  لعَعقايففففَدةض َصففففيعدض ضمع َ بُّففففوا الا

 

فففرض الفففَديَّانض َمفففنع َعاَداَزفففا    َ فففصع يَنعصض

 
 العَغففففففاراقضوَن باتاففففففيهاهام َوَضففففففالَلاهامع 

 

َراَزفففففا   دع  فَقَفففففدضوا أََمفففففاَم اَلَمالافففففَك اإلا

 
َعةً  ففففرع لض شا ففففوَمهضم تضَشففففو  سض  ظَنُّففففوا رض

 

طَاَزففففففففا    هللاض أَيَّففففففففَدَ ا َوَصففففففففاَن خض

 
 

 ة , و نا يصفهم بالذ ال من خالل قوله:سبق أن وصفهم الشاعر بالسرق

يَاعفاً( فهفم  ( حيفر اسفتعار لهفم لففظ )الا يَاعاً َوالعَعقايَدةض َصيعدض ضمع )َ بُّوا الا

تتففنن  والتفيزالذ ال الضارية على سفبيص االسفتعارة التصفريحية األصفلية , 

( ترشي  لالستعارة ,  في المكر والتداع للنيص من فريستها , وقوله:)َصيعدض ضمع

م الشاعر  ذل الصورة البيانية بصورة  بيانية أخرى من خفالل التشفبيه  ودعَّ

( حيففر شففبه العقيففدة فيالبليففغ   فهففيبالصففيد  اإلسففالمية)َوالعَعقايففَدةض َصففيعدض ضمع

للعهففد ,  التففيمسففتهدفة مففن  ففؤال  الطففاعنين , لففذا الففا ت معرفففة ل)أل( 

م الشفففاعر  فففذا التشفففبيه الظفففا رة مفففن خفففالل اسفففتتدا ففففيونالحفففظ الحرزفففة 

للفعففص) بوا( و ففو فعففص يففوحى بالحرزففة والنشففاط بعففد السففكون مففع السففرعة 

والقففوة المفاال ففة , فففزاد  ففذا اللفففظ مففن تشففبيههم بالففذ ال دقففة وسففحراً , 

                                 
 ( دد بسيوني فيود.22( يراالع : دراسات بالغية)1)
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فاشتمص على حرزة الذ ا عندما يرى فريسته , زما يكش  عن دقة الشفاعر 

م التبيفر استتدام األلفاظ ربطه بين)الجوع( و)الصيد( إليضفاح مقصفد  في

حير العلوا صفيد م عقيفدة سفماوية صفادقة الفا ت إلخفراالهم مفن الظلمفات 

يَاعففاً(  التفففيإلففى النففور, ويوضفف   ففذا المعنففى  ففو والففود الطبففاق  بين)الا

( فففالجوع ال يقابففص الصففيد , ولكففن لمففا زففان الصففيد يسففتلزم الشففبع  َو)َصففيعدض ضمع

علفى الكفالم سفر بالغتفه أنفه يضففى  التففيص  أن يقابص الجفوع , والطبفاق 

بفين طرفيفه إال بعفد  التنفافيرونقاً وبهاً  , و ذا النفوع مفن الطبفاق ال يفدر  

ال يفدر  إال بعفد  خففيفكر وروية , و ذا يتفق مع مكر  فؤال  وخبفثهم فهفو 

 الفذي اإلنشفا يالشفطر ليصفدمهم بهفذا األسفلول  ففيالشفاعر  ويفأتيروية , 

رض الفدَ  يَّانض َمفنع َعاَداَزفا ( و فذا اسفتفهام يعك  انفعال الشاعر فيقول:)َ صع يَنعصض

فالمعنى ال ينصر الديان من عادا  يا رسفول هللا ويفا خيفر  النفيخرج لمعنى 

البشففر , ودخول) ففص( علففى المضففارع تتلصففه لالسففتقبال أى ال يكتففا لهففم 

النصر ال حاضراً وال مستقبالً حتى يفرث هللا األرأ ومفن عليهفا , زمفا عبفر 

( لغفرأ التفوبيخ والتقليفص مفن شفأنهم , الشاعر عنهم باالسم ال موصول)منع

, غرياض النزعفة  ومن المعلوم أن التعريَ  بالموصوليَّة )مبحر  دقيقض المسلكا

ففَك إذا أنففَ  نظففرَت إليهففا بثاقففاا فكففر ,  ففن البالغففةا تؤنسض يضوقافضففَك علففى دقففا َق ما

لتهففا بصففادقا رأيففَك( عر فففي , ونالحففظ براعففة الشففا(1) وتضففثل ض صففدرَ  إذا تأمَّ

التعبير عن ذات المولى تبار  وتعالى بلففظ )الفديَّان( و فو القاضفي والحفازم 

فجففا  باسففم مففن أسففما  هللا  (6)والمجففافي بففالتير والشففر والحاسففا والقهففار

                                 
 (.113الوا ر البالغة للهاشمي)( يراالع: 1)

مجمع اللغة العربية بالقا رة, تألي )إبرا يم مصطفى د , ( يراالع: المعجم الوسيط 6)

 (.611د 1دار الدعوة)أحمد الزيات د حامد عبد القادر د محمد النجار(, 
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ال ينصففر مففن يعفادى مصففطفال وحبيبففه  الفذيتناسفا مففع المعنفى وأنففه العففدل 

(ولم يكت  الشاعر بوص   ؤال  الطفاعنين بالسفرقة وال ,) مكفر , ولكنفه

شرع في تفصيص خصالهم التبيثة القا مفة علفى الكفذل والبهتفان , فوصففهم 

( , والتعبير عنهم ب  )الغارقون( فيه داللة العَغاراقضوَن باتايهاهام َوَضالَلاهامع بقوله:)

على انغماسهم في الضفالل والهفال  , و فذا اللففظ فيفه اسفتعارة تبعيفة حيفر 

اطفص بففالغرق هفم اسففتعار الغفرق للتتففبط , هففم شفبه التتففبط واالنغمفا  فففي الب

اشفففتق مفففن الغفففرق الغفففارقون بمعنفففى المتتبطفففين والهفففالكين , علفففى سفففبيص 

االسفتعارة التبعيففة التصففريحية , وأزففدت  ففذل االسففتعارة علففى انغماسففهم فففي 

الضففالل والسففد ا الشففاعر فففي صففورة محسوسففة لتكففون أرسففخ فففي ذ ففن 

ضالل حتفى أنفه يحفيطهم مفن زفص زما زشف  عن شدة ما  م فيه من  المتلقي

وقفد أشفاد اإلمفام عبفد الانا وال يستطيعون الفرار منه مثلهم مثفص الغريفق , 

تعبر عن  فذل المعنويفات بطريفق  التيالقا ر بهذل اللغة الحسية التصويرية 

لض ذلفففك وأظهفففرل, أنم أضنعففف  النففففو  موقفففوف  علفففى أن  المجفففاف فقفففال:) ففففأَوَّ

 , , وأن تردَّ ففا فففي تضترالهففا مففن خفففيخ إلففى اللففيخ وتأتيهففا بصففري  بعففد مكنففىخ

الشي  تضعل مها إيال إلى شي  آخر  في بشفأنه أعلفم, وهقتضهفا بفه ففي المعرففة 

أحكم نحو أن تنقضلها عن العقص إلى اإلحسا  وعما يضعلَفم بفالفكر إلفى مفا يضعلفم 

باالضطرار والطبع, ألن العلم المستفاَد من طرق الحفوا   أو المرزفوف فيهفا 

الهة الطبع وعلى حد  الضرورة, يفضصض المستفاد من الهة النَّظفر والفكفر  من

في القوة واالستحكام, وبلو  الثقة فيه غاية التمفام, زمفا قفالوا: لفي  الَتبفرض 

عاينة, وال الظنُّ زاليقين( زالمض
لإللصفاق ففي)بتيههم(  التفي, والا ت)البا ( (1)

شففتات  فففيبهففم , فهففم للتأزيففد علففى ضففاللهم وزففأنهم ملتصففقين بففه متلففب  

                                 
 (.166, 161يراالع: أسرار البالغة) (1)
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وضفياع, زمففا أزففد علففى ذلففك اسفتتدام صففيغة اسففم الفاعص)الغففارقون( للداللففة  

على انغماسهم في الضالل وهبوت  الزهم ودوامه, هفم تحفدث عفنهم بصفيغة 

َراَزففا( و ففذا للتأزيففد علففى أنهففم فقففدوا فقال:) الماضففي دع فَقَففدضوا أََمففاَم اَلَمالاففَك اإلا

ومعنفوي فهفو الميفص  حسفي(, والجمال  نفا إدرازهم ووعيهم أمام الماله)

لقه) في لقته وخض الفصَّ  ففي( والشاعر يستحضر ذات الرسول متاطبفاً إيفال خا

(, و ذا يكش  يستنكر فيها فعص الطاعنين فيه) التيأبياته  فيأبياته حتى 

تفيض شوقاً  التيعن تعلق قلبه بحبه وبيان مكانته العالية عندل  ومشاعرل 

د فصص الشاعر بين  فذل الجملفة ومفا قبلهفا , والسفر  فو (, وقوعشقاً له)

شففبه زمففال االتصففال , فالشففطر األول أهففار سففؤاالً و ففو مففاذا حففدث لهففؤال    

( , و فذا البيف  زنايفة عفن فكان  اإلالابة أنهم فقفدوا اإلدرا  أمفام المالفه)

ذمهففم  فففيال تعقففص , و ففذا أبلففغ  التففيعففدم وعففيهم وأنهففم مففثلهم مثففص األنعففام 

, ويمكففن حمففص  ففذا البيفف  علففى االسففتعارة للسففترية والففتهكم مففنهم وأقففوى

 ()التمثيليففة حيففر شففبه الشففاعر حففال  ففؤال  الطففاعنين عنففدما رأوا المالففه

يفقففد  الففذيعففم الكففون بحففال الشففتص  الففذيوحسففن سففيرته ونففورل الو ففاج 

و فذل  عندما ينظر إلى الشم  من شدة ضو ها وو جهفا , واإلدرا الريية 

قا مة على التمثيص)تدل على أن الشاعر يلم بالصورة إلماماً تامفاً االستعارة ال

أالزا هففا , ويحصففر أطرافهففا , ويستقصففى الوانبهففا , و ففذا دليففص  فففييففدق 

ويمكفن  حملفه علفى (1) التعبير , وخصفا التيفال( فيالفن والدقة  فيالتمكن 

شم  , وحذف المشبه به ورمز إليه ( بال)االستعارة المكنية حير شبهه 

عند النظر إليه , ويستمر الشفاعر ففي  اإلدرا من لوافمه , و و فقد  ي شب

                                 
, 6( يراالففع: لبيففد بففن ربيعففة العففامري , دد يحيففى الجبففوري, دار القلففم, الكويفف , ط1)

 (.  661م , ص)1426
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 وصفهم واالستدالل على تتبطهم وضاللهم فيقول:

َعةً  ففففرع لض شا ففففوَمهضم تضَشففففو  سض  ظَنُّففففوا رض

 

طَاَزفففففففففا   هللاض أَيَّفففففففففَدَ ا َوَصفففففففففاَن خض

 
وقففد فصففص الشففاعر بففين  ففذا البيفف  وسففابقه, والسففر  ففو شففبه زمففال 

ة االرتباط بين البيتين وأن  ذا ما  و إال دليص وتأزيفد علفى االتصال لبيان شد

الحكم السابق بضفاللهم وفقفد م إلدرازهفم , وقفد نكفر لففظ )شفرعة( للتعظفيم 

وللففتمكن مففن وصفففها بففأن هللا مؤيففد ا , وفففى  اإلسففالميةمففن شففأن الشففريعة 

طَازفا( ( ,هللاض أَيََّدَ اقوله:) ,  الفعلفيبفر تقفديم المسفند إليفه علفى الت )َوَصاَن خض

و ذا التقديم أففاد االختصفاص والتوزيفد  حيفر اخفتص سفبحانه وتعفالى دون 

غيرل بالتأييد والنصفرة للشفريعة والسفنة النبويفة, والصفون لهفا عفن زفص مفا 

يشو ها , و ذا فيه تشري  لي  بعدل تشري  ففإذا زفان التأييفد مفن هللا فمفا 

زيفد علفى أنفه سفبحانه أعظمه, فهو النصر المحقق بفضله سبحانه , و ذا تأ

محالفة , و فذا مفا حازفال  ال يتتلى عن رسله فهو ناصفر مفن نصفر شفرعه ال

, وتظهر براعة الشاعر (1)﴾ه     ه  ے   ے﴿القرآن الكريم فيقول الصَّ شأنه

, َصفان(, حيفر يبفين أنفه سفبحانه وتعفالى لفم يؤيفد  أَيَّفدفي الجمع بفين الفعص)

يمتثفص بففه المؤمنففون الجففديرون  الشفريعة فقففط , ولكنففه وضفع قففانون صففيانة

بالنصرة والتأييد , و ذا المعنى فيه داللة على تكفص هللا بحفظ دينفه إلفى يفوم 

القيامففة , ونالحففظ بعففد التعففرأ لهففذل األبيففات أن الشففاعر قففد وصفف   ففؤال  

, ( بأزثر من وص  فوصفهم بالسارقين , وأنهم زالذ ال )الطاعنين لذاته

ففص فففي وأنهففم زففالغرقى فففي بحففر الضففال ل , ووصفففهم بمففن فقففد عقلففه , ففصَّ

                                 
 .(61( سورة الروم : اوية :)1)
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ألن المقففام مقففام ذم وإنكففار مففا  (1)اإلطنففالوصفففهم وذمهففم , و ففذا مففن بففال 

يفعلفه  فؤال  السففها  فاقتضفى المقفام التفصفيص واإلطالفة ولكفص مقفام مقفال, 

والا  في البغية عن فضص اإلطنال)ليضرى المعنى في صورتين متتلفتفين, أو 

تمكففن, فففإن المعنففى إذا أضلقففي علففى سففبيص اإلالمففال ليففتمكن فففي الففنف  فضففص 

واإلبهام, تشوق  نف  السامع إلى معرفته على سفبيص التفصفيص واإليضفاح, 

الشاعر بعفد  فذا التوضفي  المفصفص  يأتيو  (6)..(فتتواله إلى ما يَراد بعد ذلك

ألفعفالهم المشفينة يبفين موقف  المفؤمنين ,  وإنكفارللصفات  ؤال  المعتدين 

, وذلك عن طريق السرد والحكاية باألسفلول  اإلسا اتتجال تلك  ورد فعلهم

 التبري فيقول:

َْ اَوووووَ اَ ُ وا َْ اْلَبوِنوووووُاو  َواْلُمْؤِمُنوووووو
 

 ُشووووووووُباُو ُاِامووووووووُ  ا ِ ووووووووَ  اَ   وَ ووووووووو 
وووووووووو     ْ  اُو ُ وووووووووو   ُمَو   َُ  َوَلَمْنُصوووووووووو

 
 

َْ َ َ َ ووووو  َو َ ووووْوَع اْلُمْ اَووووِ م  َوَمُصوووو
بدايفة  فذا البيف   للداللفة علفى شفدة  في   )الواو(و نا الا  الشاعر ب 

( والمففدافعين عنففه , فهففو االخففتالف بففين الفففريقين فريففق المتعرضففين لففه)

فففرق بففين حففق وباطففص , و)الواو(اسففت نافية لتفيففد معنففى الديففداً يبففر ن علففى 

انتها   ذا الظلم و ذل اإلسا ات , وقد رفع االسم بعد ا, وزأنفه تأزيفد الديفد 

, فالنصر للشريعة محقق بنصر هللا وشجاعة المسلمين , و ذا مفا بعد تأزيد,

بضونَ أفادل القصر في البي  السابق , وعبر عنهم باسم الفاعص) ( للتأزيد العَغاضا

, وتصفديهم لهفذل المحفاوالت التبيثفةعلى هبات إيمفانهم , وغضفبهم الشفديد 

                                 
كن أنع يضَؤدَّى به من المعاني ف1) ا يضمع نض الكالم فا داً عمم ي معتاد ( واإلطنال  و:)زوع

 (.21د  6الفصحا , لفا دة تضقعَصد(  يراالع: البالغة العربية)

 (.662د 6بغية اإليضاح لتلتيص المفتاح في علوم البالغة)( يراالع: 6)    
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يشعُّ بالحرزة  تََدافَعضوا( على صيغة )التفاعص( و و فعص)الماضيالفعص  ويأتي

 ذا التفدافع وزثرتفه ,وزفأن تفدافعهم قفد مل ف  بفه  فيوالتدافع لبيان المبالغة 

األرأ و نففا عظمفف  الداللففة , وقويفف  المبالغففة , ومففن المعلففوم أن فيففادة 

المبنى تدل على فيادة المعنى , وأزد  ذا المعنى تشبيه الشاعر لهم بالشها 

 قوله: في

تشبيه بليغ يعك  قوة  ؤال  المؤمنين وزأن  ) تََدافَعضوا شضهضباً( و نا

صفات الشها تلبس  بهم لذا قام التشبيه على حذف األداة, التنوين 

)شضهضباً( أزد المعنى ووضحه , باإلضافة إلى تنكير  ذا اللفظ للتمكن من في

وص   ذل الشها بأنها)تضبايدض اوهاَم األَفَّاَزا( والفعص المضارع ساعد على 

الشاعر بصورة بيانية  ويأتية  ذل اإلبادة واستمرار ا , استحضار صور

قوله:)اوهاَم األَفَّاَزا( حير  فيرا عة فادت المعنى وضوحاً والالً  , وذلك 

 ي ( بالشياطين وحذف المشبه به ورمز إليه بششبه المتعرضين لذاته)

هضباً تضبايدض(على سبيص االستعارة المكنية, و و زناية  من لوافمه و و قوله:)شض

 حكيعن  ؤال  المتعرضين المعتدين , و ى زناية مبنية على المجاف , وقد 

 قوله تعالى : فيالقرآن  ذا المعنى و و أن الشياطين تضباد بالشها , وذلك 
, وأزد الشاعر على  ذا المعنى و و وصفهم (1)﴾ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴿

فَّاَزا( , و ذا ما حكال بالشياطين من خالل التعبير عنهم بقوله:)اوهاَم األَ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ه     ه   ے     ے  ﴿ القرآن الكريم فى قوله تعالى:

                                 
 .(11( سورة الصافات : اوية :)1)
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بهاتين  اإلتيانفالشياطين ال تنزل إال على أمثال  ؤال  , زما  (1)﴾ۓ

 اإلهمالصفتين على صيغة اسم الفاعص فيه داللة واضحة على هبوت 

ذل الصفات , ومن المعلوم أن اسم واالفترا  فيهم والتأزيد على مالفمتهم له

الذ ن زما يعمص على  فيالفاعص يعمص على)تقرير المعنى وتأزيدل وحصوله 

باإلضافة إلى (6)(المتلقيفيادة طاقة الصورة , وقدرتها على خطال متيلة 

 فيوصفهم بقوله:)األَفَّاَزا( و ذا للمبالغة  فياستتدام صيغة المبالغة)فعَّال( 

ذمهم , وتأزيد على قوة  ذل  فيوالكذل , و ذا أبلغ وصفهم باالفترا  

القضا  على  ذا االفترا   فيالمؤمنين وقدرتهم الفا قة  فيالشها المتمثلة 

مهما بلغ  قوته , واستتدام الشاعر لهذل األساليا يكش  عن براعته 

القرآن الكريم   بمعاني, زما يظهر تأهر الشاعر  اختيار أساليبه فيودقته 

في  ذا البي   ظهوراً واضحاً , و ذا يكش  عن عمق هقافته  وألفاظه

الدينية  وتشربه لمعاني القرآن العظيم , ويؤزد الشاعر على أن النصر قادم 

( وقد دخل  )الالم( وقريا فجا  بالفعص المضارع) َرنَّ للتأزيد  التيَولَيَنعصض

دل على على الفعص المضارع المسند إليه نون التوزيد الثقيلة , و ذا ي

ومن بالغة التعبير باألفعال تحقيق  ذا النصر, واستمرارل وتجددل , 

المضارعة)زأنها مرايا ترى فيها وبها األحداث  وتسمعها وزأنك تقرأ 

, و ذا النصر من بال البشارة لهؤال  المؤمنين  (6)بالصور ولي  بالكلمات(

عموم )زص( فهو)سبحانه وتعالى( ينصر من ينصرل , والا  الشاعر بلفظ ال

ليدل على شمول النصر لكص موحد واستغراقه فهو مستمر في زص فمان 

                                 
 .(666, 661( سورة الشعرا  : اوية :)1)

 ( بتصرف.  42يراالع: في صحبة النص , دد طارق شلبي ) (6)

 .م 1442, 6مكتبة و بة, ط (166يراالع:قرا ة في األدل القديم ددمحمد أبو موسى)( 6)
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دَ ومكان , والا  لفظ )زص( داخال على زلمة ) َوح  ( و ى لفظة مفردة للداللة مض

على أن النصر يشمص الفرد والجماعة , ولبيان أ مية رسوخ العقيدة النقية 

الشاعر في  ذا الشطر )التوحيد( في زص من تهفو نفسه إلى النصر , والا  

الشاعر في  يأتيهم  (1)﴾ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ﴿متأهراً بقول هللا تعالى:

َق  , مهدداً ومتوعداً لهؤال  المعتدين فيقول:) الثانيالشطر  اُّ فَوع َويَصض

يَن َ الََزا( فهو يبين الزا  زص معتد أهيم , والا  األسلول معبراً عن  تَدا عع العمض

(  ذا المعنى , وذ اُّ دل على  والذيلك من خالل الفعص المضارع )يَصض

استمرار  ذا العذال وتجددل , وما فيه من التشديد دل على التأزيد على  ذا 

الصا , والظرف)فوق( فيه داللة على اشتمال العذال لهم فهو فوقهم 

متلب  بهم ومتمكن منهم , وتسليط )الهال ( على المعتدين بشكص دا م 

نفرة ورادعة لكص معتَد , باإلضافة إلى تنكير زلمة) الزا( ومستمر, صورة م

للتهويص والتفتيم من  ذا الهال  فال يعلم زميته وزيفيته إال  ؤال  المعذبون 

يَن( للعهد ولكنه عهداً ذ نياً , فالمراد صا الهال  فوق في, والالم  تَدا عع )العمض

ير شبه الهال  معتد على الدين, وفى قوله:) الزا( استعارة مكنية ح أي

ا( وفى  ي بالحمم, وحذف المشبه به ورمز إليه بش من لوافمه و و)الصَّ

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ        ه      ه  ے  ﴿تأهراً بقوله تعالى: الثانيالشطر 

و ذا التأهر أضفى على األسلول رونقاً وبهاً  زما أنه أزد على , (2)﴾ے

 ,  ذا البي  تشع منه الحكمة المعنى وتوعد  ؤال  المعتدين بالعذال والهال

 ويجرى مجرا ا .

                                 
 .(61( سورة الح : اوية :)1) 

 .(14( سورة الح : اوية :)6) 
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ُم   ُسو  ال  ُى على م اة ال ُة أخ   مقو : ()ومؤ   الشوعُ م

َُ اْلُمْصوووووووووووَ َ ى  َأْنوووووووووووَب اْلَ ِامووووووووووو
 َواْلُمْجَاَاوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى

 

َ وووووووو  ْْ َواَ   َواُو َمْنُصوووووووُُ ُ ووووووو و َمووووووو
ُا  َ وِقووووو اُ    َقوووووْ  ُاْمِبوووووُ  اَ ْقوووووَ اُُ ِ ووووو

 
َُاَ وَلِ ن َبووووووووووو َ  َاْنُصووووووووووُُ ا   إِلْشووووووووووو

  

المحبة واالالتبا  و فذا  صفتيعلى  ()و نا قصر الشاعر الرسول

القصر قفا م علفى تعريف  الطفرفين , وقفد زفرر الشفاعر  فاتين الصففتين ففي 

استهالل القصيدة , و ذا التكرار يدل على مكانة الرسول العاليفة ففي نففو  

عدة األوليففة )والقاالمففؤمنين, واصففطفا ه واالتبا ففه فففي األرأ وفففى السففما 

في التكرار أن اللفظ المكرر وهيق الصلة واالرتباط بالمعنى العام الذي يريدل 

الشاعر , و و إلحاح على الهة  امة في العبارة يعنى بها الشاعر أزثفر مفن 

فصُّ , زما أزد على  ذا الحا من خفالل قولفه:)(1) عنايته بسوا ا( فرض زض َوهللاض يَنعصض

مفن نصفر رسفوله الكفريم , وتقفديم لففظ الجاللفة)هللا(  َمنع َواالََزا( فاهلل ينصفر

( يفيفد التتصفيص والتأزيفد ,  فرض أن النصفر لكفص مفن نصفر  أيعلى الفعص)يَنعصض

الرسففول الكففريم ال يكففون إال مففن عنففد هللا , و ففذا فيففه تشففري  وتعظففيم لهففذا 

بفأن هللا ال يتلف  وعفدل رسفله والسفا رين علفى طفريقهم ,  ويفوحيالنصر , 

إليه الشاعر, ولفظ)زص(أفاد شمول وعموم  ذا النصفر , هفم يعفود يهفو  الذي

الشاعر مرة أخرى ليتوعد  ؤال  المسفي ين , ويصففهم بالحقفد والحماقفة  , 

ويؤزد على أن هللا يمهص الظالم وال يهمله , فلن يفل  أبفد الفد ر, فيقول:)قَفدع 

فرامً َحاقاففداً( , والا ت)قففد( داخلفة علففى هافصض األَقعففَدارض غا الفعفص المضففارع لتفيففد  تضمع

                                 
ددصفالح   ( يراالع: بحر بعنوان الصورة البيانية ففى ديوان)مفع هللا( للشفاعر عمفر األميفري1)

 العربية بالزقافيق العدد التام  والعشرون. ( نشر بمجلة زلية اللغة614الدين غرال )
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  ي, فاألقدار ليس   عقلي, وإسناد اإلمهال لألقدار مجاف  اإلمهالتقليص  ذا 

السففببية ,   ففيالفاعلففة لهففذا اإلمهففال , ولكففن الفاعففص)هللا تعففالى( والعالقففة 

رامً  فاألقففدار سففبا لهففذا اإلمهففال , وعبففر الشففاعر عففن  ففذا الظففالم بقولففه:)غا

 ذا الظالم  ودوامها  فيهبوت صفة الغرور والحقد  َحاقاداً( و ذا للتأزيد على

زما أن )التنوين( فيه أعطى األسفلول داللفة أوضف  , فهفو يفدل علفى حفدوث 

الفزمن الحاضفر والمسفتقبص)ألن اسفم الفاعفص المجفرد مفن)أل( إذا  ففيالتأزيد 

 يففأتي, هففم ( 1)دخلففه التنففوين وعمففص عمففص الفعففص دل علففى فمففن المسففتقبص(

قففد  اإلمهففالليرفففع تففو م أن  ففذا  (6)باالسففتدرا  الثففانيالشففاعر فففي الشففطر 

, وبهففذا يطمف ن الشففاعر أصفحال الرسففول الكففريم  اإلشففرا يكفون داخففالً ففي 

غضففباَ لنصفرته بفأن  ففذا الباطفص نهايتفه معلومففة علفى مففدى  -الفذين تفدافعوا 

شي  مستحيص ,  اإلشرا )ال( لتدل على أن نصر النفيالتاريخ, والا ت أداة 

دون  النفففي)ال( لففداللتها الواسففعة علففى النفففيتدم الشففاعر حففرف ولففذلك اسففت

بها عاماً فتنفى المضارع: قال سفيبويه وأمفا)ال( فتكفون نفيفاً  والنفيغيرل , 

في قوله تعفالى:  (6)لقول القا ص  و يفعص ولم يقع الفعص وقد نفي بها الماضي

                                 
( دار 161يراالفع: النحفو والداللففة ففي بنيففة الفنص الشفعري دد محمففد السفيد سففعيد )( 1)

 م.6116ل 1666 1الحكمة القا رة ط

 اللمحة في شرح الملحة( االستدرا :  و تعقياض الكالم برفع ما تو مم هبوته. يراالع: 6)

باع بن أبل ( 366د6ي بكر الجذامي, المعروف بابن الصا غ)محمد بن حسن بن سا

عمادة البحر العلمي بالجامعة  :الناشر, إبرا يم بن سالم الصاعدي :تحقيق

 .م6116  د1666, 1ط,  اإلسالمية, المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية

, المفصص في صنعة اإلعرال للزمتشري الار هللا , ت دد علي أبو ملحم  ( يراالع:6)

 (.612م, بيروت , ص)1446,  1مكتبة الهالل , ط



 

 226 

 د/أسماء عبدالعال محمد عبدالعال  )دراسة بالغية(قصيدة)أين الطريق إليك( للشاعر الدكتور /صابر عبدالدايم 

قفدار أيضفاً مجفاف لأل اإلشفرا وإسفناد عفدم نصفر  ,(1)﴾فَلَا ص دَّقَ و لَا ص ولَّ  ﴿

َراَزاعالقته )السببية( وعبر الشاعر بالمصدر) عقلي شع (  في مقفام التعبيفر اإلا

باسم الفاعص , حتى يدل على المبالغة ففي القضفا  علفى  فذا الشفر , فهفو ال 

تقوم له قا مفة, هفم يبفين الشفاعر طرففاً مفن عزيمفة الغيفورين علفى الرسفول 

فيضوفا إَلَيعفكَ إانَّفالكريم من خفالل الجملفة التبريفة ) فيرض َعلَفى الس  ( , والفا ت ا نَسا

( للتأزيففد علففى  ففذا السففير وتجففددل واسففتمرارل , وقففد اسففتعار الشففاعر  )إنَّ

لفظ)السيوف( لألخطار حير السدت األخطار في صفورة حسفية مر يفة علفى 

أظهفففرت مففدى قفففوة  فففؤال   والتففيسففبيص االسفففتعارة التصففريحية األصفففلية, 

فهفم يتحملفون المتفاطر, ويقبضفون علفى ديفنهم المؤمنين وبيفان شفجاعتهم 

تمسكاً بالحق المبين , و ذل الجملة زناية عن التجلد والعزيمفة ففي مواالهفة 

المشفففو ين للفففدين الحنيففف , وحفففدد الشفففاعر  فففدف  فففذا السفففير مفففن خفففالل 

( , والمتاطا  و الرسول الكريم, والتعبير بأسلول التطال فيفه إَلَيعكَ قوله:)

يسففير فيففه  الففذي( ويوضفف  الشففاعر  ففذا الففزمن ) تعظففيم لذاتففه الكريمففة

ومض  ضَداَزا فيالمسلمون على المتاطر فيقول:) قض َمنع يَرض َر يضَحر  ( ونكر لفظ َعصع

)عصر( ليفتمكن مفن وصففه بالجملفة بعفدل , فهفو عصفر يواالفه فيفه زفص مفن 

( ومففا فيفه مففن وسفنته الشفدا د والمحففن , والفعفص ) النبففييطلفا  فدي  قض يضَحفر 

د يعك  لنا  ذل الصورة المؤلمة للمعتدين علفى ديفن هللا وبيفان زثفرة التشدي

سفبيص الفدفاع عفن عقيدتفه , وففى  فذا  ففي ذا الحرق , وما يواالهه المسفلم 

الفعففص اسففتعارة تبعيففة , حيففر شففبه مطففاردة المسففلم ومحاربتففه بففالحرق هففم 

قض  الحففرق للمحاربففة , هففم اشففتق مففن الحففرق اسففتعار بمعنففى يحفففارل  يضَحففر 

                                 
 (.61القيامة:) (1)
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 التففي, وزشففف   ففذل االسففتعارة عففن المصففاعا والشففدا د والعقبففات طففاردوي

يواالهها المسفلم ففي سفبيص الفدفاع عفن دينفه وسفنة نبيفه , وإسفناد التحريفق 

عالقتففه الزمانيففة يكشفف  عففن المبالغففة فففي انتشففار  ففذا  عقلففيللعصففر مجففاف 

عن   ضَداَزا( زنايةالتحريق, وزناية عن انتشار الظلم في  ذا العصر, وقوله:)

الكفريم , والبيف  زنايفة  النبفيالفا  بفه  الذيالسنة النبوية المطهرة والمنه  

,  اإلسففالمعففن شففجاعة المففؤمنين وحففرص  ففؤال  المعتففدين علففى النيففص مففن 

 فذا البيف  هفالث مفرات , و فو حفرف  ففيونالحظ أن حرف)القاف( قد تكرر 

و فذا  مواقف  االصفطدام والشفدة , في, و و يجود استعماله  انفجاريشديد 

 التفييريدل الشاعر من وص   ذا العصر بكثفرة الشفدا د  الذييؤدى المعنى 

يواالههففا المسففلم فيففه,  وبعففد أن بففيَّن الشففاعر مففا يواالهففه المسففلمون مففن 

الشففري  , يسففتدعى التففاريخ , وقصففة  بهديففةسففبيص التمسففك  فففيالمتففاطر 

 ففيوألقفى  سيدنا)إبرا يم عليه السالم( فهو أبو األنبيا  وقد تعرأ للففتن ,

النار , ولكنفه انتصفر بتأييفد هللا لفه, فكفذلك نحفن السفا رون علفى مفنه  هللا, 

 سيكتا هللا لنا النصر مهما تعاقب  المحن , و ذا وعد هللا فيقول: 

 َنووووُُ اْلَخِلموووِ  َنُخووووُف ِ وووَ َأْ َموِ َبوووو
 

 ِ ووووووَ ُ وووووو   َمووووووْو   َوالن َجوووووووُة ِلَقوَ ووووووو 
( و و لفظ يوحى بالمعانفاة واأللفم , الشاعر بيته على لفظ )نَ  وبني  ارض

الوق  الحاضر من ففتن ,  فييعيشها المسلمون  التيو ذا يتفق مع المعاناة 

( علفى الففتن علففى سفبيص االسفتعارة التصففريحية ,  لفذا يمكفن حمفص قولففه:)نَارض

شففدة  فففيوبففذلك اسففتعار الشففاعر للفففتن لفففظ )النففار( لمففا بينهمففا مففن تشففابه 

( على التورية فقفد يفراد بفه معنفى اللهيا واألذى , وبذ لك يحمص لفظ )العَتلايصا

ألقى فيها سيدنا)إبرا يم عليه السالم(و ى تمثص الفتن  التيقريا و ى النار 

 فيتعرأ لها سيدنا إبرا يم , أو يراد به معنى بعيد و ى نار االحتالل  التي
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منطقفففة )التليفففص( فلسفففطين, وعبفففر الشفففاعر بالفعفففص)نتوأ( واألصفففص فيفففه 

النار على سبيص االسفتعارة  فيالما  , واستعمله الشاعر للدخول  في لمشيا

الفففتن محيطففة بنففا ال نسففتطيع  فففيتتمثففص  والتففيلبيففان أن  ففذل النففار,  التبعيفة

والفَفيع ض )مفا زفان  الما  يصعا حرزتفه فيهفا , في الماشيالفرار منها زما أن 

) شمساً فَنََسَته الظ صُّ والجمع أَفعيفا  
ا يؤزفد علفى أننفا نواالفه مثفص  فذل , و فذ(1)

زففص الوانبهففا مففن األلففم  فففيتتفففق معهففا  فهففيالنففار و ففذل الفففتن زففص يففوم , 

َم( و ى زناية عن االستمرار ,  ص  يَوع والمعاناة , لذا عبر الشاعر بقوله:)فاي زض

وتكرار  ذل المعاناة , ويتتم الشاعر بيته بقول:)َوالنََّجفاةض لاقَاَزفا( ليظهفر أننفا 

ق  عند الشدا د والمحن , ولكن  دفنا الوحيد  و اللقا  بك يفا رسفول لم نتو

 بالتالقيهللا ففيه النجاة , و ذل الجملة تجرى مجرى الحكمة , ولي  المراد 

( , علففى  ديففه الشففامص) التالقففي, وإنمففا المففراد بففه  الجسففدي التالقففي ففو 

صفل  حفال األمفة واالمتثال التام بما أمر بفه الرسفول الكفريم , وتبليغفه ففال ين

بدونه , و ذا ما يدعو إليه الشاعر مفن بدايفة القصفيدة ويؤزفد عليفه , وقفدم 

الشاعر لفظ )النجاة(على)لقا ( ليقصر النجاة على  ذا اللقفا  , فالنجفاة مفن 

 ذل الفتن ال تتحقفق إال عنفد لقا فه عليفه الصفالة والسفالم مفن خفالل االلتفزام 

لنجاة( يوحى باألمص وإغفرا  المتاطفا سنته , زما أن لفظ )ا وإتباعبمنهجه 

 في و محور تجربة الشاعر  والذيعلى السير على  ذا الطريق المستقيم , 

ظهفر فيهفا مفدى الحفزن واأللفم  والتفيقصيدته , وبهذا أنهفى الشفاعر فكرتفه 

يعانيه بسبا ما آل  إليه أمة اإلسالم من بعد عن منه  هللا وسنة نبيفه  الذي

سففاليبه ولكففن الشففاعر ال يستسففلم لهففذا الشففعور , وعبففر عنففه مففن خففالل أ

و يوظففه مفن أالفص بعفر الحاضفر  الفدينيالفكرة التالية التراث  فيويستدعى 

                                 
 .( اللسان: مادة )فيأ(1)
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الضففا ع , فكففان الشففعور والوالففدان  ففو الففرابط بففين  اإلسففالمواسففتعادة مجففد 

 الفكرتين.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث

 (43-72لبعث الحاضر) الماضياستدعاء 

 " َوأَنَففا ابعففنض َعبعففدا يُّ الَ َزففذالع َوأَنَففا النَّبافف"

 

فففففففففففَداَزا  طَّلافففففففففففاع تَتََحفففففففففففدَّيَانا عا  العمض

 
مع  ففففففففيَن قضلضففففففففوبَهع ضا غعما  تَتََحفففففففدَّيَانا العمض

 

اَزففففففا  ففففففيَن َسففففففبايَص َمففففففنع قَوَّ افاضا  والرَّ

 
لُّنَفففففففا َمفففففففانا فَكض  تَتََكفففففففاهََرانا َمفففففففَع الزَّ

 

َماَزففففا  ففففتَباي ض حا ل  َعلَففففى َمففففنع يَسع  َحففففرع

 
نَففيعَن َحطََّمفف ع  اففَي َصففيع   َحة  لَففَك فاففي حض

 

َواَزفففففا  ورا َوخلَّفففففَدتع َدعع  اَلفففففيعَش العغضفففففرض

 
فففاَ ةً   َزانَففف ع باَسفففي ا ابعفففنا العَولايفففدا َمضَّ

 

َواَزففففففا  َحففففففاراَل يَهع ففففففصُّ مض ففففففرض ظا  َوالنَّصع
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ففففنَّةا َزففففاَن نضففففورض لَهايباَهففففا  َوَعلَففففى األَسا

 

فففففصُّ طَرايفففففَق َمفففففنع آَذاَزفففففا  َممفففففاً تَشض  حا

 
قاً َوتَنَقَّ  ونا َصففففَواعا ففففَر العقضففففرض  لَفففف ع َعبع

 

ففيا َو اففَي َصففَداَزا  ففوَن العبَغع صض  َسففَحقَ ع حض

 
 فذل الفكفرة ليبعفر الهمفم , وليبفر روح العزيمفة  ففيالشاعر  ويأتي

أَنَا النَّبايُّ الَ َزذالع " َأَنَا ابعنض »َالكريم  النبينفو  السامعين فيستدعى قول  في

طَّلااع  سفبق  والذيتمثص الرد الواض  على أعدا  الرسول , و ى  (1)«َعبعدا العمض

الفكرة السفابقة زمفا أنهفا أيضفاً تفذزير للمفؤمنين وتنبفيههم  فيالحدير عنهم 

النصفر و فزم  ففيإلى ما فيها مفن  فتفر واعتفداد بفالنف  وهقفة  زانف  سفبباً 

دعففوة  فففياألعففدا  , وبهففذا بففرع الشففاعر فففى توظيفف   ففذل المقولففة النبويففة 

ستعادة هقتهم بأنفسهم , وإعادة بنا هم من الديفد حتفى يسفتعيدوا المؤمنين ال

معتفد أهفيم , و نفا اقتفب  الشفاعر لففظ  أيمجد م ويحافظوا على دينهم مفن 

شففعر دد  فففي النبففويومعنففال , واالقتبففا  , والتففأهر بالبيففان  النبففويالحففدير 

قصفيدته ,  ففيتسفرى  اإلسفالميةصابر يمثص ظا رة قوية واضحة , ففالروح 

اقتبسفه الشفاعر, لفي   الفذي النبفوي, والقفول اإليمانيفةؤزد على عاطفتفه وت

بدايته , ولي  فيه واو بين الجملتين , ولكفن يبفدو أن الشفاعر  فيفيه)واو( 

يمثص حا ط الصفد المنيفع ضفد  خبريأضافهما الستقامة الوفن, و و أسلول 

عفن  نفسفه , فضفالً  ففي النبفيدعاوى الحاقدين , و ذا األسفلول يعكف  هقفة 

( العاليفة يعك  هقفة الرسفول) والذي ذل المقولة ,  فيالتعري  بالضمير 

وتمكنفففه واعتفففدادل بنفسفففه, لفففذا الفففا  الشفففاعر بلففففظ يناسفففا  فففذل الثقفففة 

َداَزا( والحدير  نا عن المقولتين , والا  الفعص المضفارع  فيقول:)تَتََحدَّيَانا عا

                                 
( أخراله مسلم في صحيحة, زتال الجهاد والسير, بال في غفزوة حنفين , حفدير رقفم 1)

 ف , تحقيفق: 1666, 1( صحي  مسلم , دار طوق النجاة, ط1611د6(, )1112)

 محمد ف ير بن ناصر الناصر.
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ان , ويفصفص الشفاعر وتجفددل بتجفدد الزمف التحفديللتأزيد على استمرار  ذا 

( لمففا بينهمففا مففن  مع ففيَن قضلضففوبَهع ضا غعما بففين  ففذا البيفف  وبففين قوله:)تَتََحففدَّيَانا العمض

اتصال وترابط فهذا بيان وتوضي  ألهر  اتين المقولتين أيضاً على األعدا , 

( إلحاحاً منه على بيفان  والسر زمال االتصال , ويكرر الشاعر الفعص)تَتََحدَّيَانا

الكريم عن نفسه , و ى والفود نبوتفه ,  النبيأقر ا حدير  التيقة  ذل الحقي

تتحفدى زفص مفن عادا فا وتفحمفه,  فهيالمتزايد,  التحديزما فيها داللة على 

( زنايففة عففن  ففؤال  األعففدا  , وأسففند الشففاعر  مع ففيَن قضلضففوبَهع ضا غعما وقوله:)العمض

ن المفؤمن إيمفا ففيالقلول من أهفر فعفال  فيالغمض للقلول دون العيون لما 

مرتففع التصففديق , ولكففن لمففا بلففغ عنففاد م الغايففة , وفاد صففدود م عففن  فهففي

غلقهففا , فأغلقو ففا , ولففم  فففيفصففارت قلففوبهم زففالعيون يتحكمففون  اإلسففالم

و فذا وص  صدود م وبيفان شفدته ,  فيحق, و ذل للمبالغة  ألييستجيبوا 

:)و ى وص  مفدرزات زفص حاسفة مفن الحفوا  بصففات من تراسص الحوا 

رزات الحاسففة األخففرى فالمشففمومات تصففير أنغامففاً, والمر يففات تصففب  مففد

بهفففذل الكلمفففة النبويفففة  أيضفففاً علفففى  فففؤال   التحفففدي, ويسفففرى (1)عفففاطرة(

الرافضففين للطريففق الموصففص إلففى رضففا هللا , لففذا تففم عط )الرافضففين( علففى 

)المغمضين( , ونالحظ أن اللفظين على وفن اسم الفاعص و فذا للداللفة علفى 

التيفر , باإلضفافة  نبفيفضهم وإغماضهم لقلوبهم عن زص ما الا  به هبوت ر

يؤزد المعنى أزثر ويقويه , هم يوضف  الشفاعر أهفر  والذيإلى التشديد فيهما 

 ففذل الففدعوة الصففادقة , و ففو أن المففؤمنين فففي تكففاهر وتزايففد , و ففذا إن دلَّ 

                                 
   1666 - 1االع: اإلبداع الفنى فى ديوان)ندا  القمم( دد صالح الدين محمد ط( ير1)

 (.  132م )6116,

 



 

 224 

 د/أسماء عبدالعال محمد عبدالعال  )دراسة بالغية(قصيدة)أين الطريق إليك( للشاعر الدكتور /صابر عبدالدايم 

حه فإنما يدل على صدقه )عليه الصالة والسالم( وصالحه وإصال ي على ش

( ودل الفعففص المضفارع علففى االسفتمرار وتجففدد فيقول:) َمفانا تَتََكفاهََرانا َمففَع الزَّ

الفا   التفي ذا التكفاهر حتفى تقفوم السفاعة , باإلضفافة إلفى صفيغة )التفاعفص( 

( و ففى صففيغة تشففع بالحرزففة والمبالغففة   , تَتََكففاهََرانا عليهففا الفعففص )تَتََحففدَّيَانا

 التحففديتكففاهر, وزفأن األرأ مل فف  بهفذا و فذا ال التحففديوالتأزيفد علففى  فذا 

َماَزا( لبيان أنه  يأتيالناطق بالحق, هم  تَباي ض حا ل  َعلَى َمنع يَسع قوله:) فكلنا َحرع

من حقه على أتباعفه أن يكونفوا حربفاً علفى مفن يسفتبي  حرماتفه , و فذا مفا 

أفادل لفظ العموم)زلنا( متصلة بضمير الجمفع , وقفد الفا  لففظ )حفرل( نكفرة 

صفيغة المصفدر فهفو  ففيبهفا  واإلتيفانم  ذل الحفرل والتهويفص منهفا , لتعظي

غير مرتبط بزمن , و ذا دليص على هبات  ذل الحرل وقوتهفا , والفا  االسفم 

الموصففول)من( لتحقيففر زففص مففن يسففتبي  حرمففات هللا , وفففى قولففه:) فكلنففا 

( تشففبيه بليففغ أدى معنففى المبالغفففة والتأزيففد علففى ضففرورة التماسفففك  ل  َحففرع

تحاد بين المسلمين ضد من يعفادى مفنه  هللا , ولكنهفا حفرل تقفوم علفى واال

تعامفص بهفا  والتيأحسن , والحكمة والموعظة الحسنة ,   ي بالتيالمجادلة 

الرحمففففة مففففع أعدا ففففه, ونالحففففظ تكففففرار ضففففمير التثنيففففة المتصفففففص  نبففففي

( وقد تكرر  فذا الضفمير هفالث مفرات , , تَتََكاهََرانا والتكفرار  باألفعال)تَتََحدَّيَانا

لهففففذا الضففففمير,   واإليحففففا مففففا  ففففو إال تأزيففففد  مسففففتمد مففففن قففففوة الجففففر  

و ذا التكفاهر ,  التحديفالمد)األل ( في  ذا الضمير يوحى بمدى اتساع  ذا 

قففوة  فففيباإلضففافة إلففى حففرف )النففون( و ففو حففرف مجهففور يشففبه الحرزففة 

 لفذيا, وتكفرار  فذا الحفرف بعفد المفد يتففق مفع المعنفى (1)السفمعيالوضوح 

                                 
,  6بين الثبات والتطور دد صابر عبد الدايم  ط العربيموسيقى الشعر ( يراالع: 1)

 (.66م , ص)1446ل, 1616
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يريففد أن يعبففر عنففه الشففاعر و ففو الظهففور الواضفف  , واألهففر الفعففال لهففاتين 

 نفو  المسلمين . فيالمقولتين 

بيان  ذل المقولة النبوية مشيراً إلى المناسبة  فيويسترسص الشاعر 

البدايفة  ففيانهزم فيها المسفلمون  والتيقيل  فيها و ى غزوة )حنين(  التي

 والتفيلفك , وزفان سفبا النصفر  فذل المقولفة , هم زتا هللا لهم النصفر بعفد ذ

نفوسفهم  ففيالشجاعة والثقة والصمود فبعث  األمص والثقة  معانيتحمص زص 

نَيعَن( والضمير  نا يعود علفى  فذل  , فعبر عنها بقوله:)  اَي َصيعَحة  لََك فاي حض

الصففيحة , وذزففر المسففند إليففه مففن أالففص التقريففر والتأزيففد علففى فضففص  ففذل 

نففو  المسفلمين بعفد أن تسفرل  ففيبعث  القفوة والشفجاعة  تيوالالصيحة 

اليفففأ  إلفففى نفوسفففهم , وألن المقفففام مقفففام فتفففر , وعبفففر عنهفففا الشفففاعر 

ب )الصيحة( لما فيها من الشدة والقوة والمفاالأة ,والتعبيفر بقولفه:)لك( فيفه 

بقوله:)َحطََّم ع اَلفيعَش  يأتيبيان لتصوصية  ذل الصيحة بذات الرسول , هم 

ورا( لبيان أهفر  فذل الصفيحة , واشفتمل  علفى صفورة بيانيفة تمثلف  ففي العغض  رض

,و ففذل االسففتعارة بيَّنفف  مففدى ضففع   ففذا (1)االسففتعارة التصففريحية التبعيففة 

التعبيفر  ففيالجيش فهو على باطص حتى أنه قابفص للتحطفيم واإلبفادة , والسفر 

يان مفا فيفه )حطَّم( دون غيرل لتحقق وقوع  ذا التحطيم , ولبالماضيبالفعص 

اليففاب  زمففا فيففه داللففة علففى االنهيففار والهففدم  ي مففن القففوة فهففو لكسففر الشفف

, وما فيفه مفن التشفديد أزفد المعنفى ووضفحه , زمفا فيفه بيفان لقفوة والتالشي

                                                                          
 

ن حير شبه الشاعر الهزيمة بالتحطيم , واستعار التحطيم للهزيمة, واشتق م (1)

 فيالتحطيم بمعنى الهزيمة حطم  بمعنى  زم  على سبيص االستعارة التبعية 

 الفعص.
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ورا( زنايففة عففن األعففدا  ووصفففهم بهففذا   ففذل الصففيحة , وقولففه:)اَليعَش العغضففرض

أهر الصيحة ففى الانفا الوص  فيه تحقير لهم فهم اليش الباطص , و ذا زان 

الانفففا الرسفففول والمسفففلمين  ففففياألعفففدا  و فففو التحطفففيم والكسفففر , أمفففا 

َواَزففا (  نفففو  المسففلمين خلففدت  فففيبقوتهففا وأهر ففا  فهففيفإنها)خلَّففَدتع َدعع

( فيففه بنففا  وإيجابيففة وإقففدام وتففألق , النبففويالمففنه   , و ففذا الفعففص )خلَّففَدتع

زففد وقففوع التتليففد للففدعوة , والتشففديد فيففه أ الماضففيبففه بصففيغة  واإلتيففان

 ) , خلَّففَدتع المحمديففة علففى مففر الزمففان , ونالحففظ الطبففاق بففين الفعلين)َحطََّمفف ع

توضففي  الصففورة وبيففان الفففرق بينهمففا, فالصففيحة  فففيومففا زففان لففه مففن أهففر 

الانا المسلمين والكفار, وزص منهما يتتل  عن اوخر  فيزان  لها أهر بي ن 

إلى مفا  المتلقيمعلوم أن الطباق)يجذل انتبال , و ذا ما بينه الطباق, ومن ال

التعبيفر مفن إهفارة فكريفة وشفعورية تحقفق نوعفاً مفن المتعفة الفنيفة لفدى  في

ونقيضه حين يجتمعان يبرف زص منهمفا مفا  ي المستمع باإلضافة إلى أن الش

 .(1) اوخر من أبعاد ودالالت( في

فيهفا مفن  استدعا  الشفاعر لهفذل الغفزوة دون غير فا لمفا فيوالسر 

المفاال ات , وزان  العبرة منها تناسا واقعنا الحاضر ففيها ضرل الرسفول 

الثبات والقوة و و القا د, وفيها عودة األمص بعد  فيالكريم لنا أروع األمثلة 

 الفدينياليأ  , مما ترتا عليه النصفر بعفد الهزيمفة واسفتدعا   فذا التفراث 

  الحاضففر وخاصففة القففادة بمثابففة  دعففوة مففن الشففاعر للمسففلمين فففى الوقفف

والزعما  الذين يتولون أمر رعيتهم  بأن يسلكوا  ذا الطريق ويحققفوا  فذل 

                                 
( الهي فة 123خضفر) ففوفيشعر ابفن فيفدون , دد  في الفني اإلبداعيراالع: عناصر ( 1)

 م .6116العامة لقصور الثقافة,
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( القففدوة الحسففنة رسففولنا الكففريم ) فففيالصففات مففن الثبففات والقففوة , ولنففا 

وعندما أعلن هباته لحقه الصحابة وفاد هباتهم , زما فيهفا دعفوة  اإلمامفكان 

      لبعر الهمم حتى ولو باللسان . 

بيان أهر  فذل الصفيحة , وأنفه لفم يقتصفر أهر فا  فيويستمر الشاعر 

 الفذيغزوة )حنين( فقط , ولكن زان  بمثابة المنهفص  فيعلى تحقيق النصر 

رمفز  فهفييستمد منه المسفلمون عفزيمتهم وقفوتهم ففى زفص فمفان ومكفان , 

زففص الغففزوات , ويظهففر ذلففك مففن خففالل اسففتدعا ه للشتصففية  فففيالبطولففة 

)خالد بففن الوليففد( سففي  هللا المسففلول , وأهففر  ففذل الصففيحة علففى ميةاإلسففال

بالسفي  لبيفان مفدى  ففيسيفه فأصب  بفضلها قاطعاً ماضياً , فجا  )بالبا ( 

زانف  العامفص القفوى علفى  فهفيأهر ا عليه وزي  زان  ذا األهر ملصقاً به , 

فففصُّ  الثفففانيالشفففطر  ففففيحدتفففه ومضفففا ه , والفففا   فففرض ظا َحفففاراَل بقوله:)َوالنَّصع مض

َواَزا( فقرر  ذا األسلول   ذل الحقيقة و فى أن النصفر حليف  مفن  التبرييَهع

يففالفم  الففذييهففوى رسففوله , و نففا تشففبيه بليففغ حيففر شففبه النصففر بالظففص 

يهفوا  ويحفا سفنتك يفا  الفذيإنسان فهو للمحارل  أليصاحبه, ولكنه لي  

َحفففاراَل( الملفففة حاليفففة حفففال الن فففصُّ مض صفففر وأنفففه ظفففص  رسفففول هللا , والملفففة )ظا

المتمسففففك بدينففففه وشففففريعته , ونكففففر  التحففففديللمحففففارل اوخففففذ بأسففففبال 

لفظ)محارل( لبيان التعظيم والشمول, وللتمكن مفن وصففه بالجملفة)يهوا ( 

فشرط النصر لهذا المحارل المحبة للرسول الكريم , والفا  الفعفص المضفارع 

مراً , ليفيفففد ضفففرورة أن  فففذا الحفففا النبفففوي البفففد أن يكفففون متجفففدداً ومسفففت

والتعبير عن  ذا المحارل بصيغة اسم الفاعص تشير إلى مفا يجفا أن يتفوافر 

فى  ذا المحارل من الثبات والثقفة, فالنصفر لفي  إال للمحفارل الثابف  علفى 

البيفف  بففين  فففيقلبففه, ونالحففظ مراعففاة النظيفر  ففيالحفق وحففا النبففي راسففخ 
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حخيففة سففاعدت , النصففر , محففارل ( فكلهففا ألفففاظ متمضففا ةاأللفففاظ )سففي  , 

باإلضففافة إلففى مففا فيففه مففن الروعففة وحسففن التصففوير علففى إبففراف الصففورة 

َوَعلَففى  الشففاعر أيضففاً فففي وصفف   ففذل الصففيحة بقولففه:) ويففأتيالموسففيقى , 

نَّةا َزاَن نضورض لَهايباَها ( وقدم الجار والمجفرور علفى الفعفص مفن أالفص القصفر األَسا

غير فا , و فذل زنايفة  حير قصر نور لهيا  ذل الصيحة على السيوف دون

نضفورض عن قوة أهر  ذل الصيحة على نفو  المسفلمين ففي زفص الفتوحفات , و)

عفن  فذل الصفيحة , وفيهفا اسفتعارة مكنيفة حيفر شفبه  رمفزي( تعبير لَهايباَها

مففن لوافمففه  ي  ففذل الصففيحة بالنففار هففم حففذف المشففبه بففه ورمففز إليففه بشفف

لصيحة ففي صفورة حسفية و و)اللهيا( , وأظهرت  ذل االستعارة أهر  ذل ا

( بفدالً مفن) نفار( إشفارة إلفى أن اللهيفا نضفورض مشا دة, و تعبير الشاعر بلفظ )

 التففييستضففا  بففه , والنففار  الففذييجمففع بففين المنفعففة والضففرر ففيففه النففور 

يضحففرق بهففا زففص مففن يسففتحق  ففذا الحففرق , زمففا يففوحى بأنهففا صففيحة  ففدفها 

 فهفيإال مفن عانفد وتكبَّفر األسمى  فو نشفر الحفق وإبطفال الباطفص وال تحفرق 

تشففع بففالنور والتيففر للمسففلمين , ونففار علففى أعدا ففه ,  ولكففن الشففاعر أخففذ 

من  ذا اللهيا والعله زالمنية المهلكة  لكص مفن يفؤذى رسفولنا  الثانيالشق 

ففصُّ الكففريم , فشففبه نففار  ففذا اللهيففا بففالحمم و ففى المنايففا فففي قولففه:) َمماً تَشض حا

شبيه بليغ أدى دورل في المبالغفة والتأزيفد علفى قفوة ( و و تطَرايَق َمنع آَذاَزا

تَشضصُّ طَرايَق َمفنع  ذل الصيحة حتى أصبح  زالحمم , وصفة  ذل الحمم أنها )

َممفاً ( لذا نكر الشاعر لفظ)آَذاَزا (ألنم الجمفص بعفد النكفرات صففات الحتياالهفا حا

إلى التتصيص , وزأن  ذل الحمم اختص  بفأن تشفص طريفق  فؤال  األعفدا  

دون غير م , باإلضافة إلى التعبير عنهفا بلففظ الجمفع مفع التنفوين فيهفا أزفد 

فصُّ على قوتها وشدتها وتمكنها , واختيار الشفاعر للفعص) ( دون غيفرل مفن تَشض
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تؤدى المعنى فيه داللة على براعته في اختيفار األلففاظ ودقتفه ,  التياألفعال 

عجز التام , وباإلضفافة إلفى ألن  ذا الفعص تدور داللته حول إنها  الحرزة وال

يعكف  تفشفى  فذا العجفز عنفد زفص  والذي التفشيحرف)الشين( وما فيه من 

طففريقهم , وفيففه اسففتعارة  فففيوينتشففر  اإلسففالمالمعانففدين والحاقففدين علففى 

مكنيففة حيففر شففبه طريففق األعففدا  باإلنسففان وحففذف المشففبه بففه ورمففز إليففه 

, اإلنسففانمففن صفففات  مففن لوافمففه و ففو الفعص)تشففص( ألن  ففذا الفعففص ي بشفف

وبذلك السدت لنا االستعارة طريق زص مفن عفادى رسفوله الكفريم فهفى طفرق 

ليس  موصلة لشي  ومغلقة , ومن يسير فيها تعقبه المنية ورا  األخرى , 

ولففم يعمففم الشففاعر لفظ)الطريففق( ولكففن حففدد بأنففه طريففق مففن آذى رسففوله 

ذل الحمففم و ففذا الكففريم , وبنففا  عليففه فلففن يتلففو طريففق  ففذا المعففادى مففن  فف

اللهيفففا إال بالحفففا الصفففادق والنقفففا  التفففام للرسفففول والعفففود الحميفففد إلفففى 

( , و ذا مفا يرنفو إليفه الشفاعر مفن بدايفة القصفيدة , و فو الطريفق سنته)

الحق , ويتتم الشاعر فكرته ببيان أن  ذل الصيحة لم تكن ففي عصفر النبفي 

( والتشفديد )ماضفيالفقط , ولكن امتد أهر ا عبر القرون , وأزد الفعص  تَنَقَّلَف ع

قاً( , لتظهفر قوتهفا علفى  على تحقق  ذا التنقص , وشفبهها الشفاعر بف )َصَواعا

(, والفا ت نكفرة زالصواعق تصعق زص من يعادى منهجه) فهياألعدا  , 

للتهويص منها , وزذلك المعهفا أزفد علفى عظمتهفا وشفدتها والفا   فذا ظفا راً 

ف صض فيا َو افَي َصفَداَزا( و فذا يؤزفد من خالل وصففها بقولفه:) َسفَحقَ ع حض وَن العبَغع

دون غير ا ألن صفيحات القفرآن تفدل علفى  البغيعلى أنها موالهة لحصون 

يعود بالوبال والهال  على صاحبه , و ظهر  ذا من خالل اإلضفافة  البغيأن 

( والمعها فيه داللة علفى عمفوم وشفمول  فذا السفحق لكفص في وَن العبَغعيا صض )حض

)سفحق ( تؤزففد علفى وقفوع  فذا الهفال  هففم الماضيفعفص , وال البغفيحصفون 
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يتففتم الشففاعر بيتففه بجملففة اسففمية)َو اَي َصففَداَزا( و ففى تؤزففد علففى أن  ففذل 

الثبفات والقفوة  إلفىالصيحة صدى الرسول الكفريم وترديفد لمنهجفه ودعوتفه 

زثيفرة  معفاني(, و ذل الجملة تميزت باإليجفاف حيفر ضفم  له) هابتة فهي

عا  الشفاعر لمثفص  فذل األحفداث التاريتيفة مثفص غفزوة رغم قصر ا , واستد

التفى ضفرب  لنفا أروع المثفص ففى التضفحية  اإلسفالمية)حنين( والشتصفيات 

والبطولة يبعر اومال من الديد ليؤزفد أن الهزيمفة يعقبهفا نصفر , والضفع  

تعقبففه قففوة والكففرل يعقبففه فففرج , والعسففر يعقبففه يسففران , فالبففد مففن شففحذ 

عزا م من مثص  ذل األحداث , حتى يحرر األقصفى وال يظفص الهمم واستعادة ال

 والتفيمكبالً , و ذا ما يريد الشاعر أن يؤزد عليه ويمهد به لفكرته الالحقفة 

 يعرأ فيها لقضية المسجد األقصى.

 

 المبحث الرابع

 (33-43المسجد األقصى والواقع األليم )

دا  ففففجا ففففَرى باففففها لالعَمسع سع  يَففففا أَيَُّهففففا المض

 

فففَراَزااألَقع   الَفضنَفففا َمسع  َصفففى أََضفففاَع خا

 
فففَوةَ  اا َدعع فففص  َصفففاحا َمفففاَم لاكض نعفففَ  اإلا  زض

 

َياَزففففففا  ففففففصُّ رض َم َواقاعضنَففففففا يَضا  َوالعيَففففففوع

 
نَفففا َوَغفففاَأ يَقاينضنَفففا  َخفففاَرتع َعَزا امض

 

ففففففففففَواَزا  نَففففففففففا باسا  َوتََشففففففففففبََّع ع أَيَّامض

 
فففففص  َحقايقَفففففةَ  فففففَم زض نَا طَعع  َحتَّفففففى فَقَفففففدع

 

ففففَن العيَ   َم أَنع نَنعَسففففاَزاأَما ففففيرا العيَففففوع  سا

 
فففينَا َوالعَهفففَوانض َسفففَعى بانَفففا  َولَقَفففدع نضسا

 

َراَزفففففا  زع فففففشع ذا َريَاتا َولَفففففمع نَعا زع  لالفففففذ 

 
نَا لالفففففذ  َالا فَرايَسفففففةً   َحتَّفففففى َغفففففَدوع

 

فففص  َمفففنع َعاَداَزفففا  َعةض زض فففرع  َوالعَغفففالض شا
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 أَنَظَففصُّ فاففي قَلعففاا العَجلايففدا باففالَ  ضفففدىً 

 

 يافففففي َمفففففَواَت قضلضوبضنَفففففا لاتََراَزفففففا يضحع  

 
نَفففا وحا فففنع تَبَل فففدا رض فففَترض ما لعمض يَسع  فَفففالعحا

 

ففففففففيَرة  لاراَضففففففففاَزا  نايَّففففففففاتض أَسا  َواألضمع

 
ففففةَ  َ  َعففففنع بَقَايَففففا أضمَّ  فََمتَففففى راَضففففايض

 

َياَزفففا    فَقَفففَدتع َحَصفففانَتََها َوفَفففيعَض رض

 
فففيَرة   فففمع ا َو افففَي َحسا  َغابَففف ع َوَراَ  الشَّ

 

ففففَها لاهضففففَداَزالَفففف  اع فاففففي بَأعسا ففففتَجا  مع تَسع

 
 ذل الفكرة عن المسجد األقصى مسفرى الرسفول  فييتحدث الشاعر 

الكريم , ووقعه تح  وطأة االحتالل , والسبا ورا  زص  ذا  و التالف بين 

المسففلمين وضففع  عففزا مهم وانشففغالهم بففاألمور التافهففة, وزففص  ففذا سففببه 

فَرى بافها( والنفدا  بعفد م عفن مفنه  هللا  فيسفتهص ف سع كرتفه بالنفدا )يَا أَيَُّهفا المض

قلوبنفا , وناسفا  ففيب )يا( بيان لمكانة الرسول العالية فهو بعيفد عنفا قريفا 

حرف النفدا   فذل المكانفة السفامية لتيفر  فيامتداد الصوت الناشِّ عن المد 

َرى باها( , و) ا( للتنبيه , والندا سع   بهذل البشر,  ف )أي( مبهمة تفسير ا)المض

(ألمففر عظففيم الصففيغة )يَففا أَيَُّهففا( داللففة علففى أن الشففاعر ينففادى الرسففول)

يؤرقه و و انتها  حرمة المسجد األقصى , فهو لي  زأي مسجد فهو أولى 

( القبلتففففين وهالففففر الحففففرمين الشففففريفين , ومسففففرى رسففففولنا الكففففريم)

َرى باها( زناية عن  سع هفذل الصففة العظفيم , وذزفرل الشفاعر ب النبفيوقوله:)المض

إلهارة المشاعر, وللتنبيه على أ مية تلك البقعة المبارزة , هفم يعبفر الشفاعر 

فَراَزا(  الَفضنَفا َمسع تعكف  حفزن  التفيعن الواقع األليم بجملتفه التبرية)أََضفاَع خا

 ففيحضرة الرسول الكريم بهذا التقصير  فيالشاعر وحسرته وزأنه يعترف 

)أََضفاَع( أزفد الماضيلتشفرذم, والفعفص  ذل البقعة المقدسة بسفبا التفالف وا

عالقتفه السفببية ,  عقلفيالضياع للتفالف مجفاف  وإسنادوقوع  ذا الضياع , 

فالتالف لفي   فو الفاعفص للضفياع ولكنفه  فو المتسفبا فيفه , و فذا المجفاف 
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أدى المعنى بإيجاف باإلضافة إلى أنه أهار التيال عندما أسند الفعفص إلفى غيفر 

فَرى (1)رة فاعله, وتلوين العبا سع , زما الا  بجنفا  اشفتقاق, بفين قولفه: )المض

َراَزا( و و ملحفق بالجنفا  ولفي  منفه لوالفول اخفتالف المعنفى  باها(, و)َمسع

( , و فذا اإلسفرا في الجنفا  , و نفا قفد المفع اللفظفين اشفتقاق واحفد و و)

االشففتقاق زففان لففه أهففر فففي المعنففى مففن حيففر حسففن اإلفففادة , وفيففه خالبففة 

فاالأة تثير الذ ن وتقوى اإلدرا  للمعنفى المقصفود عفن طريفق لألذ ان , وم

تكرار اللفظ الذي قد أدى المعنى ووفال و و التأزيد علفى الصفلة القويفة بفين 

تؤهر في  التيالرسول والمسجد األقصى  , باإلضافة إلى الموسيقى المؤهرة 

يعك  مشفاعرل  والتبري اإلنشا يالنف  , ومزاوالة الشاعر بين األسلول 

 الفذي اإلالمالالمتأالجة , وحزنه الكامن بداخلة ولم يستطع زبته , وبعد  ذا 

تفه يفصفص لنفا مظفا ر  فذا التفالف  دزلمة)خالفنا( بفدأ زعا فيالا  به الشاعر 

 وزان  أول مظا رل :

زثرة األحزال والتقسيمات والتفرق بين أبنا  األمة , فجفا  الشفاعر   -1

فففص  َصفففاحا  َمفففاَم لاكض نعَ  اإلا فففَوَة( و فففى زنايفففة عفففن االتحفففاد بقولفففه:)زض اا َدعع

العصفففور الماضفففية ,  ففففي النبفففويوالتكفففات  والسفففير علفففى المفففنه  

ودخففول لفففظ العمففوم )زص(يففدل علففى أنففه مففنه  إمامففه واحففد و ففو 

الرسول وزص صاحا دعوة يستمد دعوته من  ذا المنه  القويم , هم 

فف الثففانيالشففطر  فففي يففأتي َم َواقاعضنَففا يَضا َياَزففا( و ففى بقولففه:) َوالعيَففوع صُّ رض

 التفففيزنايففة عفففن التفففرق والتشفففت  وزثفففرة التقسففيمات والجماعفففات 

بعد  فذا االتحفاد واتتفاذ أ مفة  الحاليعصرنا  في  األمةأصبح  فيها 

                                 
 فيود.  ي( دد بسيون12د1دراسة بالغية ) المعانييراالع: علم  (1)
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الشفطر األول  ففي الماضي( فعبر الشاعر عن أخرى غير الرسول)

َم( معر َم(, والففا  بلفففظ )العيَففوع فففاً  بالفعص)زنفف (, والحاضففر بلفففظ )العيَففوع

َياَزا(  صُّ رض الضالل للواقفع مجفاف  وإسنادليبي ن لنا حاله و و)َواقاعضنَا يَضا

عالقته الزمانيفة , ففالواقع ال يضفص المبفادئ والتعفاليم , ولكنفه  عقلي

فمن يعيش فيه من يضص  ذل الريى , و ذا المجاف أظهر لنفا شفيوع 

سفه شفار  الكريم , وزأن الواقفع والفزمن نف النبي ذا البعد عن سنة 

 ففذا البعففد, وقففد فصففص الشففاعر بففين  ففذا البيفف  والسففابق لففه لمففا  فففي

بينهمففا مففن تففرابط ألن  ففذا البيفف  بمثابففة إالابففة وبيففان لمظففا ر  ففذا 

البيفف  السففابق, والسففر شففبه  فففيتحففدث عنففه الشففاعر  الففذيالتففالف 

الشاعر ويبي ن نتيجة البعد عفن مبفادئ وتعفاليم  ويأتيزمال االتصال, 

, و و أيضاً يعد من مظا ر التالف , و ذل  التاليلبي  ا فيالرسول 

 ه .فيالنتيجة تتمثص 

نَا َوَغاَأ   -6 خور العزا م وضع  اليقين , فيقول الشاعر)َخاَرتع َعَزا امض

يَقاينضنَا( و ذل زنايفة عفن ضفع  المسفلمين و فوانهم , وعبفر الشفاعر 

, َغاَأ( للداللة على تحقق  ذا الضعالماضيبالفعص    و فذل )َخاَرتع

القلة , فالعزا م ضعف  , وال َّ اليقين و فذا بسفبا البعفد عفن مفنه  

َياَزفا( ,  فيهللا و ذا ما عبَّر عنه الشاعر  صُّ رض بيته السابق بقوله:)يَضا

قوله:)َغاَأ يَقاينضنَا( استعارة مكنية حير شبه اليقين ببحفر  فيوالا  

من لوافمه  ي متالطم األمواج , هم حذف المشبه به , ورمز إليه بش

, و فففو الفعص:)َغفففاَأ(ألن الغفففيض مفففن خصفففا ص المفففا  , و فففذل 

صورة بيانية را عفة حيفر العلف  لنفا  فياالستعارة السدت لنا المعنى 

صفورة بحفر الف َّ مفايل , وزفذلك يقيننفا قفد قفصَّ والف  زمفا  فياليقين 
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ل فف  أيامنففا بسففوال) ( يجفف  البحففر, ولففي   ففذا فحسففا , ولكففن مض

(فيقففول الشاعر)َوتََشففبَّ  ففَواَزا( والفعص)َتََشففبََّع ع نَففا باسا بلغفف   أيَع ع أَيَّامض

فيفه يفدل  الفذيأقصا ا بغير  يا رسول هللا , و فذا الفعفص والتضفعي  

أزفد علفى  التفشفيعلى زثرته وتزايدل , وحرف)الشفين( وصففته مفن 

, والففا ت )البففا (  الحففاليعصففرنا  فففيانتشففار  ففذا التَّشففبع وتفشففيه 

َواَزا( لبيان في مفدى التصفاق  فذا التشفبع بغيفر الرسفول الكفريم , )باسا

, بيات السابقة أ م نقاط ضع  األمةاأل فيوبعد أن وض  لنا الشاعر 

ترتبففف  علفففى  فففذل  التفففيومظفففا رل بفففدأ يوضففف  لنفففا النتفففا   السفففي ة 

 : فيالمقدمات , و ى تتمثص 

فقففدان طعففم النصففر ألن األمففة لففم تتذوقففه منففذ أمففد بعيففد , وظهففر   -1

فص  َحقايقَفَة( و)حتفى(  نفا ذلك من خفالل ق فَم زض نَا طَعع ولفه:) َحتَّفى فَقَفدع

زثر خالفنا وخارت عزا منا , وقصَّ يقيننا وتمسكنا بغير  أيغا ية 

عفففم زففص حقيقففة , والمففراد بهفففا إلففى أن فقففدنا ط السففويمنهجنففا 

)فقدنا( أزفففد علفففى تحقفففق  فففذا الفقفففد , الماضفففي, والفعفففص النصفففر

فم الفقفد لطعفم باإلضافة إلى دخول لفظ )زص( على )َحقايقََة( فقفد عمَّ

و ذل زنايفة عفن غيفال الحفق والنصفر منفذ أن بعفدنا  حقيقة , أي

ففص  َحقايقَففَة( تراسففص  فففيعففن المففنه  السففليم , والففا   َم زض قولففه:)طَعع

حوا  فالحقيقة المراد بهفا النصفر لفي  لهفا طعفم ولكنهفا تفدر  

ذا ا طعمففاً وفقففد المسففلمون  ففبالعقففص , ولكففن العففص الشففاعر لهفف

فإنمفا يفدل علفى  انفدماج  الشفاعر  ي , و ذا إن دل على شالطعم

معايشته لتجربته الشعرية , وبتاصفة أنفه يتحفدث عفن واقفع  في

 فففيتلففك األحففزان فهففذا المنففزع  فففيأمتففه , و ففو ينصففهر معهففا 
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تراسص الحفوا  يفدل على)تعمفق الشفاعر لتجربتفه , وبحثفه عفن 

ت العاديفة , والبحفر تجاوف المدرزا فيالصيغ الجديدة , ورغبته 

عن عالقات الديدة بفين الكلمفات تنبفع مفن سفياق تجربتفه والجفو 

متعجبفاً مفن  الثفانيالشفطر  ففيالشفاعر  يأتي, هم (1) لها( النفسي

 وضعنا وحالنا نحن المسلمون فيقول:

َم أَنع نَنعَسففاَزا ( و ففذا        ففيرا العيَففوع ففَن العيَسا إنكففاري  اسففتفهام) أَما

عجففا , فالشففاعر يتعجففا زيفف  ننسففى  ففذا تشففوبه الحيففرة والت

 بعفففد أن رأينفففا الحفففق والعفففدل فيفففه , و فففو سفففر  النبفففويالهفففدى 

سعادتنا وتقدمنا , زما ينكر أن نفعص  فذا فهفو لفي   ي نفاً علينفا , 

يعفانى منهفا الشفاعر ,  التفيوالشطر زناية عن التفجع والحسفرة 

عليفه  البعد عفن المفنه  القفويم يترتفا فيو ذا النسيان المتمثص 

البيفف   فففيالضففع  والهففوان , و ففذا مففا يتحففدث عنففه الشففاعر 

النتففا   السففي ة المترتبففة علففى ضففع  األمففة  هففاني, و ففى التففالي

 وتفرقها, و ى:

ففينَا  اإلسففالمأصففبح  أمففة  -6 أمففة منسففية مهينففة , فيقول:)َولَقَففدع نضسا

َوالعَهفففَوانض َسفففَعى بانَفففا(, ويؤزفففد الشفففاعر علفففى  فففذل الحقيقفففة مفففن 

تأزيفد( الداخلفة علفى )قفد( والفعفص المبنفى للمجهفول , خفالل)الم ال

يوحى بعموم النسيان وشموله لكص الوانا األمفة مفن قابفصا  والذي

النسفيان بسفبا البعفد عفن الطريفق  طي في األمةالعالم فأصبح  

                                 
سففكندرية , دار الوفففا  , األ1446الففدايم وتجففارل , دد صففابر عبففد  يراالففع: شففعرا  (1)

 ( )بتصرف(. 121ص)
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المسففتقيم , وبسففبا  ففذا النسففيان سففرى بنففا الضففع  إلففى أننففا 

وظهفر  فذا  خيالنا, فيأصبحنا نعيش ذزريات غير حقيقة تسرى 

قوله:)َوالعَهَوانض َسفَعى  فيفعص السعي إلى الهوان  إسنادمن خالل 

بانَا( فالهوان يقود األمة , و ى تستجيا دون مقومات زاستجابة 

الضرير لمن يقودل , و ذل الجملفة زنايفة عفن العجفز التفام لألمفة 

 السففعيأزففد علففى وقففوع  ففذا  الماضففيوفقففد ا إلرادتهففا , والفعففص 

الففدعوى مففع  فففيلعجففز, وبففذلك أدت الكنايففة دور ففا الففدال علففى ا

مصففاحبتها لففدليلها وبر انهففا ,فسففعينا سففعى التففاملين الحففالمين 

بالنصفففر والمجفففد وال يأخفففذون بأسفففبال الوصفففول إليفففه , ولكفففن 

ذزريفات مفن واقفع خيفالهم يسفعى الهفوان بهفم إليهفا  فييعيشون 

فشع  َراَزفا(  ,و ذا ما أزفد عليفه الشفاعر مفن خفالل قولفه:)َولَمع نَعا زع ذا

 ذل الذزريات الحقيقية المتمثلة  فيفالشاعر ينفى تحقيق العيش 

 ففذا المففنه  القففويم ومففا يصففاحبه مففن نصففر, ونفففى الشففاعر  فففي

الميع مراحلها  فيب )لم( ليفيد أننا لم نعش  ذل الذزرى الحقيقة  

مرحلتففه األولففى وأصففص الحففدث  فففيحيففر إن )لففم( لنفففى الحففدث 

نطقهفا و فى  ففيب )لم( يحتاج إلى سرعة  يالنفباإلضافة إلى أن 

سففريعة يتنبففه المتاطففا مففن خاللهففا علففى قصففد الشففاعر,  وخففزل

, (1)و فففى أعفففون علفففى توصفففيص المقصفففود مفففن أقفففرل طريفففق 

والمقصود أننا لم نحاول تحقيق  ذل الذزريات ولفو لفتفرة ولكننفا 

لم نق فدم عليهفا إال بفاألحالم فقفط , وزفرر الشفاعر لفظ)الفذزريات( 

                                 
( يراالع: بحر بالغي بعنوان حروف المعاني وبالغة النص دد صالح الدين محمد 1)

 ( )بتصرف(. 32أحمد ص)
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المففرة األولففى أراد بهففا ذزريففات غيففر حقيقففة سففعى  ففففيين مففرت

الضفففع  بنفففا إليهفففا , ولكفففن المفففرة الثانيفففة أراد بهفففا الفففذزريات 

 الحقيقفففيالحقيقيفففة للمجفففد ولكنهفففا ذزريفففات خلففف  مفففن النفففبض 

لتحقيقهففا , ويوضفف  الشففاعر أننففا بسففبا  ففذا النسففيان للمففنه  

ى أننفا فريسفة القويم نسينا العالم , وأصفب  العفالم ينظفر إلينفا علف

البيفف   فففيوصففيد سففهص الحصففول عليففه , و ففذا مففا يتحففدث عليففه 

وففى الوقف  نفسفه تعفد مفن النتفا   السفي ة المترتبفة علفى  التالي

 ضع  األمة وتفرقها, و ى:  

أصبح  نهباً لألمم األخرى , وعبر عن  فذا  اإلسالمأن أمة  -6

نَا لالفذ  َالا فَرايَسفةً( وحتفى  نفا  أيبمعنفى )إلفى(  بقوله:)َحتَّى َغَدوع

نتيجفة لهفا مقدمفة لفم تفأت مفن ففرا  و فو الفذل  فهي ذل نهايتنا 

نَا( يؤزفد علفى أننفا أصفبحنا زفذلك منفذ  والهوان , والا  لفظ)َغفَدوع

فَرة مفا بفين  النبيفجر أن ترزنا سنة  وة بالضفم البضكع العظفيم, والغضفدع

َصففالةا الَغففداة وطلضففوعا الشففم 
, والمففادة تففدور حففول التبكيففر , (1)

افتراسنا , واستتدمها الشاعر في  فيويراد بها  نا تبكير العدو 

 الفذيالداللة على أننا أصفبحنا فريسفة لألعفدا  منفذ الوقف  األول 

ترزنا فيه منه  النبي وسنته, زما استعار الشاعر لففظ )الفذ  َالا( 

لألعففدا  وزففص مففن يتففربص باإلسففالم اسففتعارة تصففريحية أصففلية  

ترشي  لالستعارة, و فذل االسفتعارة السفدت والا  لفظ )فَرايَسةً( 

وصففه بفالمكر والتفداع  فيلنا  ذا العدو , ووضح  لنا المبالغة 

                                 
 ( اللسان: مادة )غدا(.1)
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, وقفام قوله:)لالففذ  َالا فَرايَسففةً(على التشفبيه البليففغ , و ففو تشففبيه 

بالفريسففففة للففففذ ال , و ففففذل زنايففففة عففففن الهففففوان  اإلسففففالمأمففففة 

دنا عفن المفنه  والتضوع وأننا أصبحنا مطمع العالم لتفرقنا وبع

تأزيفداً وتوضفيحاً لمعنفى  الثفانيالشفاعر بالشفطر  ويفأتيالقويم , 

ص  َمنع َعاَداَزا( و ذل زنايفة  َعةض زض رع البي  األول, فيقول:) َوالعَغالض شا

يعيشفها زفص مفن عفادى رسفول هللا , و فى حيفاة  التفيعن الحيفاة 

مفا أن حياة ال نظام فيها خالية من المبفادئ والقفيم , ز فهيالغال 

فيه إشارة إلى ذم وتحقير أعدا  الدين , فكفص مفن عفادى رسفولنا 

عقفص لفه وال  الغفال ال ففييعيش  الذيفمثله مثص الحيوان األعجم 

َعةض( لتحقيفر  فذل الحيفاة  فرع نظام وال قانون يحكمه, ونكفر لففظ )شا

تقففوم علففى نهففا األمففم وسففلا حرياتهففا  ونالحففظ مراعففاة  التففي

خففالل الجمففع بففين األلفففاظ )االففذ  َالا ,  ففذا البيفف  مففن  فففيالنظيففر 

( و ذا الجمع بين األلفاظ المتناسفبة سفاعدت علفى  فَرايَسةً, العَغالض

 ازتمال الصورة ووضوح المعنى .

باستفهام تشع منه  فيأتيويتحسر الشاعر على تبلد األرواح      

دًى  ( نبففرة الحسففرة واأللففم فيقول:)أَنَظَففصُّ فاففي قَلعففاا العَجلايففدا باففالَ  ضفف

أصب  فيفه  الذيفالشاعر يتفجع  ويتعجا وينكر  ذا الذل التانع 

المسلمون , ويستبطِّ مجي  اليقظة مفن  فذا السفبات العميفق , 

بمثص  ذا األسلول اإلنشا ي فيفه إهفارة للمشفاعر وشفحذ  واإلتيان

للهمففم , ودعففوة صففادقة للمففؤمنين بففالتحرر والتففروج مففن  ففذا 

(  و تعبير التجمد , وقوله:)قَلعاا العجَ  زناية عفن التجمفد  رمزيلايدا

 الفذي الحقيقفيوعدم الحرزة وعفدم والفود روح  تنفبض بالهفدى 
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 ففو سففبا النصففر, فجففا  بلفظ) ففدى( نكففرة لتعظيمففه  ففذا الهففدى 

وبيان صفته أنه يحيى القلول بعد موتها , وتعبيرل بلفظ )القلا( 

قلبففه  فففيداللففة علففى أن التجمففد يحيطنففا مففن زففص الانففا , فففنحن 

انغمسنا فيه , وففى وقولفه:)َمَواَت قضلضوبضنَفا( زنايفة عفن بضعفد  فذل و

القلففول عففن الحففق والهففدى حتففى أصففبح  مواتففاً ال حيففاة فيهففا , 

والا  الشاعر يوض  أن استمرارنا على  ذل الحالفة مفن التجمفد 

ففول بيننففا وبففين رييففة الطريففق الحففق المتمثلففة  المعنففوي   فففييَحض

ثضفص إال بعفد أن , وال تتحقق ل(مباد ه وسنته) نا الرييفة لهفذل المض

نتحرر من  ذل الحالة من التجمد , فجا  الشاعر بتراسص حوا  

  فففيقولفففه:)قضلضوبضنَا لاتََراَزفففا( ففففالقلول ال تفففرى ولكفففن العفففين  ففففي

متتصففة بحاسففة الرييففة , و ففذل دعففوة لصففالح القلففول ألنهففا إذا 

يفاة الجسد , لذا ربط الشاعر بين)الهدى( )وح باقيصلح  صل  

 القلول( ألنها مرتعه التصا وميدانه الفسي  .

وبعففد أن وضفف  لنففا الشففاعر حففال المسففلمين ومففا  ففم عليففه مففن 

 التجمد يرسم لنا صورة بيانية را عة , فيقول:

نَفففا وحا فففنع تَبَل فففدا رض فففَترض ما لعمض يَسع  فَفففالعحض

 

فففففففيَرة  لاراَضفففففففاَزا   نايَّفففففففاتض أَسا  َواألضمع

بيفف  والسففابق لففه لمففا بينهمففا مففن وربففط الشففاعر بففين  ففذا ال      

لففم مففن حففال المسففلمين نتيجففة  اتصففال فهففذا البيفف  وسففترية الحض

مترتبة على مفوت قلفوبهم وبعفد م عفن مفنه  هللا , وحفالهم مفن 

التجمففد واليففأ , و نففا الففا  شففاعرنا بصففورة بيانيففة را عففة فيهففا 

االسففتعارة المكنيففة القا مففة  فففيبعففر للهمففم ولففف  لألذ ففان تمثففص 
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تيص حيفر شفبه الحلفم بإنسفان, هفم حفذف المشفبه بفه على التشف

مفن لوافمفه و ى)السفترية( سفبيص االسفتعارة  ي ورمز إليه بش

السدت الحلم والعلته يح  ويسفتر مفن حالنفا ,  والتيالمكنية , 

فنحن عاالزون عن تحقيقفه فهفو حبفي  أذ اننفا , ولفم يكتفا لفه 

ارع التروج إلفى النفور بسفبا تبلفد األرواح , وأدى الفعفص المضف

الداللفة علفى تجفدد واسفتمرار  فذل السفترية  وقولفه:)  فيدورل 

نَا( زناية عن  تجمد المشاعر وفقفد  وحا  واإلدرا  اإلحسفا تَبَل دا رض

ألرواحنففا فأصففبحنا ال نتففأهر بمففا يحففدث حولنففا , وخففص األرواح 

بالتبلد ألنهفا مصفدر الشفعور والتوهفا , وبهفا تتحقفق األمنيفات , 

 الثفانيالشفطر  فيالشاعر  يأتيدرالات , هم وينال الجسم أعلى ال

ففيَرة  لاراَضففاَزا(  نايَّففاتض أَسا محففدداً مصففير تلففك األمنيففات فيقول:)َواألضمع

و نا يؤزد الشاعر أن علينا ضرورة الرالوع إلى المفنه  السفليم 

( ورضففففال ال يتحقففففق إال ألنَّ أمنياتنففففا ال تتحقففففق إال برضففففال)

, و نففا المففع  اإلسففالمتعففاليم  فففيبففااللتزام بهففذا المففنه  المتمثففص 

مفففن  الشفففعوريالشففاعر بفففين الشفففطرين بففف )الواو( لتوحفففد الجفففو 

الحزن واأللم بين الحلم واألمنيات , والا  بصورة بيانيفة تكشف  

, وتوض   ذا المعنى , حيفر شفبه األمنيفات بإنسفان يعفانى الفذل 

مففن لوافمففه  ي واألسففر , هففم حففذف المشففبه بففه ورمففز إليففه بشفف

السفففدت  والتفففيسفففبيص االسفففتعارة المكنيفففة ,  و و)أسفففيرة( علفففى

صفففورة إنسفففان يعففيش معانفففاة األسفففر,   فففي األمنيفففاتوشتصفف  

وأوق  عتقها على تقديم الفدية , و ى رضا الرسول الكريم عن 

تلففففك األمنيففففات , و ففففذل الصففففورة مال مففففة لعنففففوان القصففففيدة , 
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تدنفففدن حولفففه مفففن بدايفففة  التفففيومضفففمونها , ونفسفففية الشفففاعر 

ا الشففطر فيفففه دعففوة لتحقيفففق األمنيففات واألخفففذ القصففيدة , و فففذ

فيَرة ( صفيغة مبالغفة علفى وفن  بأسبال  فذا التحقيفق, وقوله:)أَسا

بضعفد  فذل األمنيفات عفن التحقيفق ,  في)فعيص( تؤزد على المبالغة 

مافال  مقيدة ال يفك أسر ا ,ألننا مافلنا لم نففك  فذا األسفر  فهي

( فيفه المنه  الحق , والمع الشاعر بين )َ بإتباع نايَّفاتض لعمض َواألضمع العحا

مراعاة نظير , وبيان الشاعر لموقفهما من حال المسلمين و فى 

أمفففور معقولفففة وليسففف  حسفففية فيفففه داللفففة علفففى حالفففة الهفففوان 

يعيشففها المسففلمون حتففى العلفف   ففذل المعقففوالت  التففيوالضففع  

تشففارزنا أحزاننففا , وتسففتر مففن أفعالنففا , زمففا سففتر منففا عففدونا 

ة له, واألبيات تشعُّ منهفا نبفرة األلفم والحفزن علفى واتتذنا فريس

 في ذا الضع  , ويحنُّ الشاعر للطريق المستقيم , محاولة منه 

الفكففرة  فففيرضففا هللا ورسففوله , و ففذا مففا يحففاول التعبيففر عنففه 

التاليففة , و ففو اسففتعطاف الرسففول وطلففا رضففال حتففى تتحقففق 

 األمنيات واألحالم.
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 امسالمبحث الخ

 (37 -34استعطاف ورجاء )

ففففةَ  َ  َعففففنع بَقَايَففففا أضمَّ  فََمتَففففى راَضففففايض

 

َياَزففففا    فَقَففففَدتع َحَصففففانَتََها َوفَففففيعَض رض

 
فففيَرة   فففمع ا َو افففَي َحسا  َغابَففف ع َوَراَ  الشَّ

 

فففففَها لاهضفففففَداَزا  اع فافففففي بَأعسا فففففتَجا  لَففففمع تَسع

 
ففيَاَزا ففضض ضا ففمع ض بَعع  يَففا َسففي داي والشَّ

 

ي ض العَعقَفففيمض َسفففنَاَزا َ فففصع تضطعفافففِّض    الفففر 

 
 تَتََسففففففابَقض األَقعَمففففففارض فاففففففي أَفعالَزاَهففففففا

 

َماَزفففففا  فففففي باحا تَما فففففَك َوتَحع ًِ إالَيع ً يا  َسفففففعع

 
فففففص  َمفففففنع َعاَداَزفففففا   َمفففففاَذا أَقضفففففولض لاكض

 

نضوَن اَلفَاَزففففففا   ما ففففففمج يضففففففدع ففففففي  َوصض مع  عض
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لاي وَمَضفففة   فففي ض َولَفففيعَ  َحفففوع  َمفففاَذا أضضا

 

يا   و باَهففففففدع ففففففمض  َراَلا اَهففففففا لاعضالََزففففففا  أَسع

 
ففففي يَم َوفاففففي َدما دض النَّففففبعَض العقَففففدا  أَأضَرد 

 

َيى نََضفففَج ع بانَفففارا َ َواَزفففا   فففرض الفففرُّ  بَكع

 
راي َزفففاَن العَهفففَوى فافففي َخفففاطا  لَكافففنَّ بضرع

 

راي َمتَففففففى يَلعقَاَزففففففا    َمفففففا َفاَل الَ يَففففففدع

 
 أَيعفففَن الطَّرايفففقض إالَيعفففَك فافففي َفَمفففَن تَنَفففافَ َ 

 

فففففففصُّ   طَاَزفففففففا زض فففففففوا خض  َمفففففففا فايفففففففها لاَمحع

 
فففففص  هَاباففففف    أا أَصع  لَكانََّهفففففا فافففففي األَرع

 

أض األَفعالََزفففففففففففا  َهفففففففففففا تَتَبَفففففففففففوَّ وعض  َوفضرض

 
يففؤدى معنففى  والففذيفالشففاعر يسففتهص فكرتففه باألسففلول اإلنشففا ي 

َ  َعنع بَقَايَا  فيمن خالل االستفهام المجافى (1)االستبطا  قوله:)فََمتَى راَضايض

َة (  البيف   ففيولكفن الفا   (6)ف )متى( اسفم اسفتفهام يسفأل بفه عفن الزمفانأضمَّ

َ ( اسففتبطا  لففزمن رضففا  يحمففص معنى)االسففتبطا  والتلهفف ( )فََمتَففى راَضففايض

 فيالرسول الكريم عنا , واستطالة لزمن الضع  والهوان , وإظهار الرغبة 

عر الرضا واللهفة عليه , مع  الذل انتبال السفامع , ودعوتفه لمشفارزة الشفا

فَة ( زنايفة عفن  الذيالموق   في يعيشه , وعبر الشاعر بقوله:)َعنع بَقَايَفا أضمَّ

ما  م  اإلسالميلتزم بتعاليم  فالذيالتشرذم والتفرق حتى لم نكن أمة زاملة , 

إال قلة قليلة, ولكنها مافال  متمسكة بأ دال الطريق , والا ت الملة)فَقَفَدتع 

َياَزفففا( و صففف  لهفففذل األمفففة  فمفففن صففففاتها أنهفففا فقفففدت َحَصفففانَتََها َوفَفففيعَض رض

أذى و ذل الحصانة متمثلة  أيمؤ الت وأسبال حمايتها من  أي حصانتها ,

التشفريع ترتفا عليفه  لمصفدري)القرآن الكريم والسنة النبويفة( فهجرنفا  في

ضياع  ذل الحماية , وال نسترد  ذل الحصانة إال بالعود الحميفد لهفذا الهفدى 

                                 
ا  ﴿ى:بطي ا في فمن انتظارل. ومنه قوله تعال ي ( االستبطا :  و عد الش1) فرض هللام َمتَى نَصع

ا قَرايا   َر هللام  (.614. يراالع: المطول ) 616البقرة ﴾أاَل إانَّ نَصع

 (.21د6يراالع: اإليضاح) (6)
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 , وقوله: يالربَّان

َياَزفففا( زنايفففة عفففن االشفففراقات النبويفففة , والفففا  العطففف   ) َوفَفففيعَض رض

الفقفد , و فو مفن عطف   ففيب )الواو( ألن  ذل الريى مشترزة مع الحصانة 

التففاص علففى العففام , فففريى الرسففول الففز  مففن المففنه  السففليم , هففم يففذزر 

الشففاعر النتيجففة المترتبفففة علففى فقففد  فففذل الحصففانة فيقففول:) َغابَففف ع َوَراَ  

يَرة ( و ذل زناية عن ذ ال األمة ال الظالم المجهفول فقفد  فيشَّمع ا َو اَي َحسا

ضففل  الطريففق , ألن الشففم  رمففز الحيففاة والففذ ال ورا  ففا وغيابهففا عففن 

ال يفففدرى  الفففذيالمتلوقفففات إيفففذان بالفنفففا  , فاألمفففة ذ بففف  لهفففذا المجهفففول 

ال)َو اَي أزد على  ذا الغيال, زمفا الفا ت الملفة الحف الماضيمعالمه, والفعص 

فففيَرة (  لتبفففين حفففال األمفففة مفففن الحسفففرة واأللفففم , زمفففا أن التعبيفففر عنهفففا  َحسا

باالسمية دلص علفى هبفات  فذل الحسفرة ودوامهفا لبعفد األمفة عفن مفنه  هللا , 

والتعبيففر بصففيغة المبالغففة )حسففيرة( علففى وفن)فعيففص( دلفف  علففى شففدة  ففذل 

ص تقريففر المعنففى ( مففن أالفف ففيالحسففرة وزثرتهففا , زمففا أن ذزففر المسففند إليففه )

شففدتها  فففيوإيضففاحه , وبيففان هبففوت  ففذل الحسففرة لألمففة ألنهففا لففم تسففتجا 

لهدى هللا ورسوله , ولو أنها اسفتجاب  لفم يكفن  فذا حالهفا مفن الحسفرة لفذا 

ففيَرة ( , والملففة ففمع ا َو اففَي َحسا  فصففص الشففاعر بففين الملففة )َغابَفف ع َوَراَ  الشَّ

فَها لاهضفَدازَ  اع فافي بَأعسا تَجا ا( ألن الثانيفة بمثابفة الفوال عفن سفؤال أهارتفه )لَمع تَسع

الجملة األولى و و لمفاذا غابف  ورا  الشفم  ومفا سفبا تحسفر ا   فكانف  

شدتها لهدى هللا , والسفر شفبه زمفال االتصفال ,  فيألنها لم تستجا  اإلالابة

للداللففة علففى نفففى الحففدث مففن أصففله و ففى  النفففي فففيواسففتتدم الشففاعر)لم( 

االسففتجابة ففففى مرحلتهفففا األولففى , زمفففا أنهفففا نفففف   نفففف  فهفففياالسففتجابة , 

لم تمتد للحاضر , و ذل زناية عفن الجمفود  فبالتالي,  الماضي فياالستجابة 
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شدتها لهفدى نبيهفا حتفى  فيسيطر على األمة حتى لم تستجا  الذيوالجهص 

تصب  شدتها رخا  هم يل  على الشفاعر فكفرة سفيادة الرسفول وأنفه الضفيا  

و ذا يعك  حنينفه وشفوقه الجفارف الرتيفاد الطريفق القفويم والسنا للكون , 

 فيكرر  ذين البيتين :

ففيَاَزا يَففا ففضض ضا ففمع ض بَعع  َسففي داي والشَّ

 

ي ض العَعقَففيمض َسففنَاَزا    َ ففصع تضطعفاففِّض الففر 

 
 تَتََسففففففابَقض األَقعَمففففففارض فاففففففي أَفعالَزاَهففففففا

 

َماَزفففا   فففي باحا تَما ًِ إالَيعفففَك َوتَحع ً يا  َسفففعع

 
حقيقتفه  ففيالتكفرار الربط بين األفكفار, و في نا أدى دورل والتكرار 

العبففارة يعنففى بهففا الشففاعر أزثففر مففن عنايتففه  فففيإلحففاح علففى الهففة  امففة 

,زما فيها تذزير بالهفدف األساسفي مفن القصفيدة و فى بيفان مكانفة (1)بسوا ا

تتالقى أطرافها , هم بعفد ذلفك  التيالرسول العالية , فكان  القصيدة زالدا رة 

 ( فيقول:)الشاعر بصورة را عة لكص المسي ين إلى صاحا )الطريق( تييأ

ففففص  َمففففنع َعاَداَزففففا   َمففففاَذا أَقضففففولض لاكض

 

نضوَن اَلفَاَزفففففا  ما فففففمج يضفففففدع فففففي  َوصض مع  عض

 
 ففيفجا   ذا األسلول اإلنشا ي ليكش  عن حيرة الشاعر وترددل 

ففص   فففيوصفف   ففؤال  ومففا أالمففص  ففذا االسففتغراق والشففمول  نع  قولففه:) لاكض َمفف

( لغرأ  فيَعاَداَزا( , ونالحظ حذف المسند إليه  مج ي  َوصض مع  اإليجافقوله:)عض

تسيطر على الشاعر , زما  التيوضيق المقام بسبا حالة الحزن والحسرة 

فيففه صففون للسففان عففن ذزففر  ففؤال  ألن المقففام مقففام ذم لهففؤال  واسففتنكار 

( اسففتعارة تصفف مج فف ي  َوصض مع ريحية أصففلية حيففر ألفعففالهم, زمففا فففي قولففه:)عض

استعارة لفظ العمفى والصفم لهفؤال  المسفي ين للرسفول الكفريم فهفم عميف  

                                 
 ( )بتصرف(.612)الفني( يراالع :اإلبداع 1)
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أبصار م عن ريية الحق وصم  آذانهم عن سماعه و)التنوين( فى  ذين 

اللفظففين أزففد علففى حففدوث العمففى والصففمم, زمففا أن  ففذل الجملففة فيهففا تففأهر 

ر السففففبا هففففم يوضفففف  الشففففاع ,(1)﴾ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ﴿بقففففول هللا تعففففالى:

نضوَن  خبففري ففذا العمففى , و ففذا الصففمم بأسففلول  فففي الر يسففي ما بليففغ )يضففدع

اَلفَاَزففا( فالتبريففة أدت دور ففا بففأن  ففذل حقيقففة ال يمكففن إنكار ففا , والفعففص 

وتجففددل  واختيففار  اإلدمففانبيففان اسففتمرارية  ففذا  فففيالمضففارع أدى دورل 

ون بهفذا العفدا  الشاعر الفعص)يدمنون( فيه إقرار بأنهم يفعلون ذلك ويقوم

ألنهففم يسففيرون ورا  مسففلمات غيففر دقيقففة , فالمففدمن يففرى الباطففص حقففاً , 

متعلق بجففا  الرسفول, و فذل  زنايفة  اإلدمانومقتنع بغيه وضالله , و ذا 

عن مدى حقد م على الرسول الكريم , وأنهم بعيدون عن صفاته وشما له 

ا طريقففه متففين ( قبففص البعثففة وبعففد ا لوالففدوولففو أنهففم رالعففوا لصفففاته )

 البنا  قوى األرزان.

 فففيوتسففتمر حيففرة الشففاعر وتحسففرل علففى حففال المسففلمين محففاوالً 

 الوق  نفسه التقرل واستعطاف الرسول الكريم فيقول:

لاي وَمَضفففة   فففي ض َولَفففيعَ  َحفففوع  َمفففاَذا أضضا

 

يا َراَلا اَهففففففا لاعضالََزففففففا   و باَهففففففدع ففففففمض  أَسع

 
الشفري   النبويفال بالمولد و ذا االستفهام فيه إشارة لمظا ر االحت

ما يشجعني  حوليذزرى مولد  يا رسول هللا لم أالد  في, فالشاعر يقول إنه 

علفففى السفففمو لهفففدا   فجفففا  االسفففتفهام ليفففؤدى معنفففى الحيفففرة والحسفففرة , 

فالشاعر يريد بالومضة  نا من)الوميض( و و من لمعان البرق وزص شفي  

                                 
 .(12( سورة البقرة: اوية :)1)    
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لطريق االلتفزام , وأراد أن يعبفر  , واستعار الشاعر  ذا اللفظ(1)صافي اللون

يهفدى الطريفق ,  فالشفاعر ال يبحفر  الفذي النفورانيبه الشاعر عفن الشفعاع 

يفوم مولفدل سفوى الصفدق  ففيليسمو به إلى الرسول الكفريم  ي ش  أيعن  

عصرنا, لذا زفان البيف   فيافتقدنال  ي المنه  السليم و و ش وإتباع الديني

 فذا الشفطر مفزج  ففي, والشفاعر  السفويمنه  زناية عن انعدام االلتفزام بفال

, فعنففدما أراد أن يعبففر عففن حيرتففه لجففأ  والتبففري اإلنشففا يبففين األسففلوبين 

 فذل الحيفرة , وعنفدما أراد أن يتبفر  للمتلقفيينقفص  الفذي اإلنشفا يلألسلول 

 التبفريعن حقيقة , و ى بعد المسلمين عن منهجهم القفويم لجفأ لألسفلول 

 ذا المعنى , زما أنه يكش  عن عاطفته المتأالجة ,  أدا يساعدل على  الذي

واقعفففه  ففففيونكفففر لففففظ )ومضفففة( للتقليفففص, فالشفففاعر افتقفففد  أيسفففر األشفففيا  

يريففد أن  الففذيالشففاعر ليبففين مففا  ويففأتي( للوصففول إلففى الرسففول الكففريم )

يا َراَلا اَهفا لاعضالََزفا( لفذا فصفص  اإلالابفةيفعله بهذل الومضة  فكان   و باَهفدع فمض )أَسع

بففين الشففطرين لمففا بينهمففا مففن اتصففال وتففرابط  لكمففال االنقطففاع الخففتالف 

الجملتين إنشفاً  وخبفراً , وففى الجمفع بفين ) فدى , رالفا  , عالزفا( مراعفاة 

نظيفر فكلهففا ألفففظ تففدل علففى المناالففاة والفدعا  , و ففذا البيفف  فيففه دعففوة إلففى 

سفتمدة نشفر الفدين , وزلهفا م ففيطفرق الديفدة  وإتبفاع الدينيتجديد التطال 

يشففير إليففه الشففاعر  الففذيالقففرآن والسففنة, و ففذا  فففيمففن األصففول المتمثلففة 

 , فيقول : التاليبيته  فييتحدث عنه الشاعر  الذيويفتقدل حوله , و ذا 

فففي يَم َوفافففي َدما دض النَّفففبعَض العقَفففدا  أَأضَرد 

 

َيى نََضففَج ع بانَففارا َ َواَزففا   ففرض الففرُّ  بَكع

 
تكشففف  عفففن صفففدق  التفففيايالته تسففف ففففيومفففافال الشفففاعر مسفففتمراً 

                                 
 .( اللسان مادة )ومض(1)    
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عاطفته  فيستنكر من خالل االستفهام المجافى أن يظص يتحدث عما مضفى , 

دمه األفكار البكر والريى الجديفدة والمسفتمدة مفن الهفدى  فيمع أنه تجرى 

يَم( زنايففة عففن الطففرق القديمففة والتقليديففة  النبففوي  فففي, وقولففه:)النَّبعَض العقَففدا

نشر الفدعوة ويؤزفد  فيطرق الديدة  إتباعو إلى , فالشاعر يدع اإلسالمنشر 

صفففففال   لكفففففص فمفففففان ومكفففففان , والفففففا  تقفففففديم الجفففففار  اإلسفففففالمعلفففففى أن 

ي(إلففادة اال تمفام, ولإليحفا  بفأن معفالم الطريفق   النبفويوالمجرور)َوفاي َدما

أعماق الشاعر وخاليا السدل, و ى تجرى منفه زمفا يجفرى الفدم  في متأصلة

دم( لما لفه مفن شفمول ونففع للكا نفات زلهفا , العروق , وخص الشاعر)ال في

َيى( بصيغة الجمع للداللة على زثرتها , وأنهفا ريى ناضفجة  والا  لفظ )الرُّ

 شاعرنا ليبين حال  فذل الفريى فيقفول: يأتيوليس  مشو ة أو قاصرة , هم 

) نََضَج ع بانَارا َ َواَزا( فالفعص الماضي يؤزد على نضوج  ذل الريى الجديدة, 

, فحفا الرسفول واالمتثفال لسفنته  المحمفديضوالها زفان بنفار الحفا ولكن ن

صففورة خاليففة مففن الشففوا ا  فففي زففان العامففص لتقففويم  ففذل الففريى والعلهففا

واألفكار الهدَّامة , فمحصتها ونقحتها , ولعص  ذا المعنى مستوحى من قفول 

 فكمفففا أن هللا تعفففالى نقَّفففى المفففؤمنين مفففن (1)﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿ هللا تعفففالى:

سنته من مبادئ وأفكار سامية  نقَّف  أفكفار  فيوما  النبيالذنول زذلك  دى 

الشاعر الجديدة مفن الشفوا ا, فالسفنة النبويفة صفالحة لكفص فمفان ومكفان , 

وقوله:)نَارا َ َواَزا( فيفه تشفبيه بليفغ مفن إضفافة المشفبه بفه للمشفبه  ليظهفر 

اعر للرسففول شففدل  ففذا الحففا وقوتففه , و ففو أيضففاً زنايففة عففن شففدة حففا الشفف

الكريم وتعلقه به و ى مبنية على المجاف , وعبفر بلففظ )النفار( لمفا فيفه مفن 

                                 
 .(161( سورة آل عمران : اوية )1)    
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النار ليصب  ذ بفاً خالصفاً ,  فيالقوة الطاردة لكص الشوا ا , فالذ ا يوضع 

رض النبويوزذلك  ذل األفكار صارت خالصة نقية  بنار الحا  , وفى قوله:) باكع

( اسففتعارة تبعيففة  ت َيى نََضففَج ع الفعص)نضففج ( حيففر شففبه  فففيصففريحية الففرُّ

التهذيا بالنض  , هم استعار النض  للتهذيا  هم اشفتق مفن النضف  نضفج  

التأزيفد علفى دور  ففيبمعنى  ضذ ب  ونضق ح ع , وقد أدت  ذل االستعارة دور فا 

صفورة  ففيتهذيا الفكر واألخالق , وعبر عن المعنويات  في النبويالهدى 

اً بذ ن السامع , وقد أشاد اإلمام عبفد القفا ر المحسوسات لتكون أشد لصوق

تعبر عن  ذل المعنويات بطريفق المجفاف  التيبهذل اللغة الحسية التصويرية 

 فقال:

لض ذلك وأظهرل, أنم أضنع  النفو  موقوف  على أن تضترالها مفن  ) فأَوَّ

, وأن تردَّ ا في الشي  تضعل مها , وتأتيها بصري  بعد مكنىخ إيال  خفيخ إلى الليخ

إلى شي  آخر  ي بشأنه أعلم, وهقتضها به في المعرففة أحكفم نحفو أن تنقضلهفا 

عن العقص إلى اإلحسا  وعما يضعلَم بالفكر إلى مفا يضعلفم باالضفطرار والطبفع, 

ألن العلم المستفاَد من طرق الحوا   أو المرزوف فيها من الهة الطبع وعلى 

ظر والفكر في القوة واالستحكام, حد  الضرورة, يفضصض المستفاد من الهة النَّ 

عاينفة, وال الظفنُّ  وبلو  الثقفة فيفه غايفة التمفام, زمفا قفالوا: لفي  الَتبفرض زالمض

 (1)زاليقين(

 وص   ذا الهوى  فيقول مستدرزاً: فيويسترسص الشاعر 

راي َزففاَن العَهففَوى فاففي َخففاطا  لَكاففنَّ بضرع

 

راي َمتَففففى يَلعقَاَزففففا    َمففففا َفاَل الَ يَففففدع

 

                                 
 (.166, 161يراالع: أسرار البالغة) (1)
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 يشبه الشاعر ذلك الهوى والتعلق بالرسول الكريم بالبرزان فى قوله: و نا

َزاَن العَهَوى( من خالل إضافة المشبه به للمشبه , و ذا التشفبيه  ) بضرع

زش  عن مدى المعانفاة والمحبفة وشفوق الشفاعر إلفى السفير علفى الطريفق 

فيفه الصحي  , ولكنه ال يجد منففذاً فمثلفه مثفص البرزفان تحف  األرأ  يحمفص 

التيرات الكثيرة ولكنه يظص يسفرى تحتهفا حتفى يجفد لفه منففذاً فيتفرج ,لكفن 

قوتففه وشففدته  ولكففن الشففاعر  فففيبرزففان الحففا عنففد الشففاعر يشففبه البرزففان 

يستبطِّ خرواله متلهفاً لهذا التروج ومافال يبحفر عفن منففذ حتفى يظهفر, 

راي( فهو  : الفكفر   يشفمص الذيالتاطر  فيوحدد الشاعر مكانه فقال )فاي َخاطا

أسا  زص حفا , ونفور , وخلفق   ي التيوحدير النف  , ومتعلقات الروح 

 زريم ولكن الشاعر يستبطِّ  ذا اللقا  , وخروج  ذا البرزان فيقول:

راي َمتَففى يَلعقَاَزففا ( ومففافال تفيففد االسففتمرارية , وينفففى  )َمففا َفاَل الَ يَففدع

 ففذا البرزففان  ى يجففدبفف )ال( ليؤزففد علففى عففدم درايتففه بموعففد  ففذا اللقففا  ومتفف

متنفسا , فالشاعر يتله  ويتشوق له ويستبطِّ حدوهفه ألنفه المهفيمن علفى 

 الفذيخاطرل , و و بمثابة األشواق الجارفة لمعالم الطريق النبوي الواضف  

 ال اعوالاج فيه , ويتتم الشاعر قصيدته بما استهص به القصيدة فيقول:

 افَ َ أَيعففَن الطَّرايففقض إالَيعففَك فاففي َفَمففَن تَنَفف

 

طَاَزفففففا   فففففوا خض فففففصُّ َمفففففا فايفففففها لاَمحع  زض

 
ففففص  هَابافففف    أا أَصع  لَكانََّهففففا فاففففي األَرع

 

أض األَفعالََزففففففففا   َهففففففففا تَتَبَففففففففوَّ وعض  َوفضرض

 
البحر عن الطريق السفديد   فيفأراد الشاعر أن يؤزد على استمرارل 

ا فيه رضا هللا ورسوله  حتى بعد زص  ذل األحزان واوالم التى تضفمنته الذي

القصيدة, وأن طريق الحق البد أن ينتصر مهما زثفرت المحفاوالت لطمسفه , 

منهفا زفص األرأ , وأن قيمهفا  ترتفويشفجرة راسفتة   اإلسفالميةوالشريعة 
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واألخفففذ باألسفففبال  السفففعيتنتشفففر وتتزايفففد علفففى مفففر الزمفففان ولكفففن علينفففا 

ذا الموصفلة إلفى  ففذا الطريفق والمحافظففة عليهفا , امتثفاالً بتيففر البشفر, وبهفف

التتففام بففرع الشففاعر وأحسففن انتهففا  قصففيدته بهففذل النهايففة الداف ففة الملي ففة 

ففنض  فففيبالحففا والشففوق والرغبففة  سع رضففا هللا ورسففوله , و ففذا مففا يسففمى بحض

, حَسففَن السففبكا ,  , و ففو )أنع يجعففَص المففتكل مض آخففَر زالمففه, عففذَل اللفففظا االنتهفا ا

, إذ صحيَ  المعنَى , مشعراً بالتماما حتى تتحقَق برا عةض المقطعا بحسنا التتاما

فافظَ مفنع بفينا سفا ر الكفالما لقفرلا   و آخرض ما يبقى منهض في األسماعا , وربما حض

العهدا به(
(1). 

وففففى النهايفففة نفففرى أن الشفففاعر قفففد رسفففم لنفففا بريشفففته توالهاتفففه 

ولففدت مفن رحففم صففراعه مففع الحيفاة , و ففو شففاعر مر فف   التففيالنفسفية 

 التفيلمه , و ذا يظهر من خالل القصفيدة اإلحسا  يكتا بقلبه ولي  بق

بين أيدينا حير سيطر عليه عاطفة الحا التالص للرسفول الكفريم , زمفا 

ومجد ا , فجل  يتأمفص حفال  اإلسالميةسيطر عليه إحسا  ضياع األمة 

األمة وما صارت إليه , فلم يجد مترالاً لكص  ذل األحفزان سفوى التشفبر 

( وامتثففال  ديففه , فهففذل لبشففر), والقففرل مففن خيففر ا السففويبففالطريق 

رسمها الشاعر ألمته سيطر عليه فيها إحسا  يجمفع بفين  التيالصورة 

( , والفدعوة إلفى حاضفر أفضفص اليأ  , والرالا  في رضا خير البشر)

 المعفانيصفالحة لكفص فمفان ومكفان , وزفص  فذل  فهفيوالتمسك بشفريعتنا 

علفوم البالغفة را فع تعاضفدت فيفه  بالغفيأسفلول  ففيعبر عنها الشفاعر 

                                 
 (.666) للهاشمييراالع: الوا ر البالغة  (1)
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شففكص فاخففر  فففي, وبيففان , وبففديع , وسففاعدت علففى أدا  الفكففرة  معففاني

 بالصور المفعمة بالحرزة والجمال.

 والفففذي زمفففا نالحفففظ أن نظفففم القصفففيدة الفففا ت علفففى بحر)الكامفففص(

تفعيالته:) متفاعلن د متففاعلند متففاعلن   متففاعلند متففاعلند متففاعلن(  

, مففع صلصففلة تشففبه صلصففلة و ففو بحففر فيففه لففون خففاص مففن الموسففيقى 

 التفياألالرا  , زما فيه الزالة وحسفن اطفراد , و فو مفن البحفور الرصفينة 

تصل  لمعاني الفتر , ومقاصد الجد , وألن الشاعر يعيش حالفة مفن الحفزن 

علففى مففا صففار إليففه المسففلمون مففن بعففد عففن مففنه  هللا وسففنة نبيففه  فكانفف  

( صفوتاً مقطعيفاً 66يشفمص) الذينبضات قلبه بطي ة , فاستتدم بحر)الكامص( 

غيفرل مفن الشفعر, فبفذلك تتسفع لنبضفات  ففي, وفيه هالهين حرزة لم تجتمفع 

يتناسففا مففع امتففداد الطموحففات  الففذيقلففا الشففاعر, باإلضففافة إلففى طولففه 

العريضة , والتي ينظر الشاعر إلى تحقيقها , باإلضافة إلى اتسفاعه لمعفاني 

 .(الرسول الكريم )أراد الشاعر أن يتبر بها عن  الذيالمدح 

تشففكص عنصففراً مهمففاً مففن عناصففر اإليقففاع  فهففيومففن ناحيففة القافيففة 

من قيمفة موسفيقية , نتيجفة لتكفرار  الشعريلما تضيفه إلى التعبير  الشعري

القصفيدة , و نفا يقفول الفدزتور إبفرا يم  ففيأواخفر األبيفات  فيعدة أصوات 

الموسفيقى الشفعرية ,  أني :" إن تكرار القافيفة  فذا يكفون الفز اً  امفاً مفن

بمثابة الفواصص الموسيقية يتوقع السامع تردد ا , ويستمتع بمثفص  فذا  فهي

فتفرات فمنيفة منتظمفة , وبعفد عفدد معفين مفن  فييطرل اوذان  الذيالتردد 

المقففاطع ذات نظففام خففاص يسففمى بففالوفن , وإن التففزام حرزففة بعينهففا قبففص 
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 (1) مما يكسا القافية نغماً موسيقياً" الروي

بين أيفدينا متناغمفة مفع زفص بيف  علفى  التيلذا الا ت قافية القصيدة 

حدل , وارتباطه الوهيق بمضمون القصيدة , وزأنها نتيجة طبيعية لما سبقها 

مففن المففص وترازيففا , حيففر الففا ت القافيففة بفف )الكاف( و ففو حففرف مهمففو  

يتفففرج مفففن أقصفففى الحلفففق , و فففذا يتناسفففا مفففع مكانفففة الرسفففول الكفففريم 

(العاليففففة)  الرفيعففففة, ويؤزففففد ذلففففك أن القافيففففة مفتوحففففة , و ففففذا يففففوحى

قلففا  فففييحتلهففا الرسففول  التففيباالسففتعال , و ففو مففا يتناسففا مففع المكانففة 

مفؤهر حيفر  إيقفاعيالشاعر, زما الا ت)أل  المد( وصفالً , و فى لهفا رنفين 

امتداد الصوت , ونبرة االحتجاج على ما وصص إليه المسلمون من تتَص عفن 

يم , وصففوت األنففين المتصففاعد والزفففرات الشففاردة مففن  ففذا طففريقهم المسففتق

 القلا المكلوم على أمته.

 

 

 الخاتمة

الحمد هلل رل العالمين والصالة والسالم على سفيدنا محمفد صفلى هللا 

 عليه وسلم وعلى آله وصحبه أالمعين وبعد.

بعففد  ففذا العففرأ والتحليففص لقصففيدة )أيففن الطريففق إليففك ( للشففاعر 

 ففففيحشفففدت  التفففيالفففدايم( ورصفففد األلفففوان البالغيفففة  الدزتور)صفففابر عبفففد

 توصل  إليها منها: التي,  نا  بعض النتا   القصيدة

                                 
 (. 662يراالع: موسيقى الشعر إبرا يم أني ) (1)
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حمل  الفدفقات الشفعورية عنفد الشفاعر, تنوعف   التيأن األساليا   -1

المقدمة , وقد  في, ولكن األساليا التبرية تأتى  واإلنشا بين التبر 

 بلغ  همانين الملة خبرية .

لمضارعة فى مقدمفة بنفا  المفص القصفيدة حيفر بلغف  تأتى األفعال ا  -6

, ك  عناية الشاعر بالصورة الشعريةخمسة وأربعين فعالً , و ذا يع

وحرزتهففا , وتو جهففا , وتليهففا األفعففال الماضففية , وعففدد ا همانيففة 

 وهالهون فعالً.

, والوصول به إلى األدبيترابط النص  فيإسهام أساليا اإلنشا    -6

تحتويه من أساليا لها تأهير بالغي, فأضاف  تعبيرات المالية لما 

 أسراراً معنوية ظهرت من خالل بيان تلك األساليا .

تمثفص القصفيدة لوحففة فنيفة بديعفة تتعففانق فيهفا الظفالل , واأللففوان ,   -6

اصففطحبها الشففاعر معففه مففن أول  التففيوالمسففافات لتكففون الضففما ر 

عة سفففب ففففيالفففا  ذزفففرل  الفففذيالقصفففيدة , وأبرف فففا )زفففاف( التطفففال 

حفدد مفن  الفذيوأربعين بيتاً , إضافة إلى العنوان)أين الطريق إليك ( 

 خالل ضمير التطال فيه  دفه األسمى من نظم  ذل القصيدة. 

 معفانيتحمفص  التفيالقصفيدة واضفحة و  ففيتبدو ظفا رة  تكفرار األبيفات   -3

( والبحر عفن الطريفق الصفحي  , ممفا يفدل علفى الحا للرسول الكريم)

 ي تل  علي الشاعر باستمرار وتطغى على تعبيراته.أن  ذل المعان

 ذل القصيدة  تكش  عن نف  ذزية تترا ى فيها المشاعر الرقيقة,  -2

 والنزعات النبيلة.
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ابتعاد ألفاظه عن  فييظهر تأهر شاعرنا بمنه  القرآن الكريم   -1

القرآن ,  معانياأللفاظ الوعرة التشنة, والنوحه إلى االقتبا  من  

 ة .والسنة النبوي

تقويففة اإليقففاع  فففيأدر  الشففاعر أ ميففة القافيففة , ودور ففا الواضفف   -2

 ففيالبي  , ومن هم فإن القافيفة تعفد مفن أ فم العناصفر  فيالموسيقى 

ارتبط  ارتباطاً وهيقاً بغرأ القصيدة ,  والتيبنا  قصيدته الشعرية 

 مكانها  فيوحالته النفسية , فكان  القافية متمكنة 

, قصفيدته واسفتغالالً فنيفاً  ففينا اسفتغص التنفوين ومن المالحظ أن شفاعر -4

 التلوين الموسيقى , فأضف  على األدا  الرساً منغماً . فيواستفاد به 

زثيففر مففن صففورل , وبتاصففة المجافيففة منهففا يففأتي  فففيأنففه  -11

 أو تلمي  قصد إليه. ليؤس  لكناية أراد ا

القصففيدة را عففة حيففر اسففتتدم  موسففيقىأظهففرت الدراسففة أن  -11

( و ففو مففن البحففور الطويلففة ألن شففعرل زلففه مغلفف  بغففالف بحر)الكامففص

تصفاحبها نبضفات  التفيالحزن واأللم , و ذا يفيض من البحفور الطويلفة 

 استتدمه مناسباً تماماً لحالته النفسية . الذيقلا  اد ة فالبحر 

: فقففد ظهففرت الدراسففة طبيعتهففا النغميففة,  الففداخلي اإليقففاعأمففا  -16

 أضفى على شعرل إيقاعات متناسقة.حير ربط موسيقال بتجربته مما 

لتكفففوين ومنهفففا اسفففتتدامه لموسفففيقى ا ففففينفففوع الشفففاعر  -16

, والجنففا   والطبففاق محاولففة منففه إلبففراف مففا تضففيفه  ففذل التكففرار
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تثيفر  الشفعريالمكونات على اختالفها مع حرزة إيقاعية داخص النص 

 انتبال القارئ , وتغنى النص بدالالتها.

ض األحفففداث والشتصفففيات قفففام الشفففاعر باالستشفففهاد بفففبع -16

التاريتية , لبعر الهمم وشحذ العزا م , و ذا يعك  هقافته وبراعتفه 

 تنوع األساليا. في

 وهللا ولى التوفيق

                  
 
 
 
 

                 
 فهرس المصادر والمراجع

ديوان )ندا  القمم(, للدزتور: صالح الدين  في الفنياإلبداع  1

 م.6116-   1666, 1غرال , ط

االسفففتعارة نشفففأتها وتطور فففا وأهر فففا ففففي األسفففاليا العربيفففة,   6

للففدزتور: محمففود شففيتون, مكتبففة الكليففات األف ريففة , القففا رة 

 م.1426الطبعة: الثانية,

أسرار البالغة, لعبد القا ر أبو بكر عبد القا ر بن عبد الرحمن  6
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  ( , 611بن محمد الفارسي األصص, الجرالاني الدار)المتوفى: 

مطبعة: المدني بالقا رة, دار المدني بجدة, قرأل وعلق عليه: 

 محمود محمد شازر.

األعمال الكاملة , للدزتور: صابر عبد الدايم , الهي ة العامة  6

 لقصور الثقافة.

اإليضففاح فففي علففوم البالغففة, تففألي : محمففد بففن عبففد الففرحمن بففن  3

افعي, المعففروف عمففر, أبففو المعففالي, الففالل الففدين القزوينففي الشفف

 ف (, دار الجيفص, بيفروت, الطبعفة: 164بتطيا دمشق)المتوفى: 

 الثالثة, تحقيق: محمد عبد المنعم خفاالي.  

بغية اإليضاح لتلتفيص المفتفاح ففي علفوم البالغفة, للشفيخ: عبفد  2

 فف  , 1661مكتبففة اودال, الطبعففة: األولففى,   الصففعيديالمتعففال 

 م.   6114

تففففألي : مصففففطفى بففففدر فيففففد , المطبعففففة  البالغففففة التطبيقيففففة,  1

 م. 1462-  1666الرحمانية, بمصر, الطبعة: األولى, 

هوبها الجديد, للدزتور بكر شيخ أمين, دار  فيالبالغة العربية   2

 م.  1446العلم للماليين, الطبعة: الثالثة, 

البالغة العربية, تألي : عبد الرحمن بن حسن َحبَنََّكة الميداني   4

  (, دار القلم, دمشق, الدار الشامية, 1663قي)المتوفى: الدمش

 م.  1442   1612بيروت, الطبعة: األولى,
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الدراسففات  فففيتفسففير الزمتشففرى وأهر ففا  فففيالبالغففة القرآنيففة   11

 البالغية, للدزتور: محمد محمد أبو موسى. 

بنففا  القصففيدة العربيففة الحديثففة, للففدزتور: علففى عشففرى فايففد ,   11

 م. 6112   , 1664اودال, الطبعة: التامسة,مكتبة 

التجربة اإلبداعية في ضو  النقد الحدير , للفدزتور: صفابر عبفد   16

 م. 1441الدايم, ط , 

شعر العميان, للدزتور: الهاد رضا, منشورات  في الفنيالتصوير  16

 م. 6111اتحاد الكتال العرل, دمشق , 

تشفريعية ففي الحفدير الشفري , التصوير النبوي للقيم التلقية وال 16

, 1للففففدزتور:علي علففففي صففففب  , المكتبففففة األف ريففففة للتففففراث, ط

 م.6116 -  1666

الوا ر البالغة ففي المعفاني والبيفان والبفديع الفوا ر البالغفة ففي  13

المعاني والبيان والبديع, ألحمد بن إبرا يم بن مصطفى الهاشمي 

 س  الصميلي., المكتبة العصرية , بيروت, ضبط وتوهيق: دديو

 وبالغة النص, للدزتور: صالح الدين غرال. المعانيحروف  12

 فيود.  يدراسات بالغية, للدزتور: بسيون  11

دراسة بالغية ونقديفة  المعانيدراسة بالغية ونقدية لمسا ص علم  12

فيفود , مؤسسفة المتتفار,  ي, للدزتور بسفيونالمعانيلمسا ص علم 
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 م. 6116    ,1663الطبعة: الثانية, 

دال ص اإلعجاف , لعبد القا ر أبو بكر عبد القا ر بن عبفد الفرحمن   14

 ف ( , 611بن محمد الفارسي األصص, الجرالفاني الفدار)المتوفى: 

دار المففدني بجففدة, الطبعففة: الثالثففة,  -مطبعففة: المففدني بالقففا رة

 م تحقيق: محمود محمد شازر أبو فهر.1446 -   1616

دراسففة بالغيففة, للففدزتور: محمففد أبففو موسففى, دالالت الترازيففا  61

 م.6112  , 1664مكتبة و بة, الطبعة: الرابعة,

شففرح السففنة, للبغففوى: محيففي السففنة, أبففو محمففد الحسففين بففن  61

 ف ( 312مسعود بن محمد بن الفرا  البغفوي الشفافعي)المتوفى: 

, 6دمشفففق, بيفففروت, الطبعفففة: الثانيفففة, ط -, المكتفففا اإلسفففالمي 

محمففد ف يففر  -م, تحقيففق: شففعيا األرنففؤوط1426 - فف  1616

 الشاويش.

يُّ  66 فر  الشريعة, لآلالرى أبو بكر محمد بن الحسين بن عبفد هللا اوالض

السفعودية,  -  ( , دار الوطن , الرياأ 621البغدادي)المتوفى: 

م , تحقيفق: الفدزتور عبفد هللا 1444 -   1661الطبعة: الثانية, 

 بن عمر بن سليمان الدميجي.

شففففعرا  وتجففففارل, للففففدزتور: صففففابر عبدالففففدايم, دار الوفففففا  ,   66

 م.1446االسكندرية, 

, بيروت, الطبعة: األولى,  الشامي, للدزتور: يحيى  الشوقيات 66
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 م. 1442

صففففحي  مسففففلم, لمسففففلم بففففن الحجففففاج أبففففو الحسففففن القشففففيري   63

 – ففف (, دار إحيفففا  التفففراث العربفففي 621النيسفففابوري)المتوفى: 

 قيق: محمد فؤاد عبد الباقي.بيروت, تح

, األميفففريديوان)مفففع هللا( للشفففاعر عمفففر  ففففيالصفففورة البيانيفففة   62

تففألي  الففدزتور: صففالح الففدين غففرال , مجلففة زليففة اللغففة العربيففة 

 بالزقافيق, العدد التام  والعشرون. 

 دراسة بالغية, للدزتور: بسيونى فيود.  المعانيعلم  61

 فففوفيشففعر ابففن فيففدون, للففدزتور:  فففي الفنففي اإلبففداععناصففر   62

 م.6116خضر, الهي ة العامة لقصور الثقافة,

الففففففروق اللغويفففففة, للعسفففففكري , دار العلفففففم والثقاففففففة, للنشفففففر   64

 والتوفيع, القا رة , مصر, تحقيق: محمد إبرا يم سليم.  

السيد  فوفي, للدزتور: البالغيالفنون البديعية فى دا رة البحر   61

 م. 6116ربه,  عبد

 للدزتور: عبدالقادر القط, دار المعارف.  واألموي اإلسالميالشعر  في  61

 القا رة.  –, دار البراق شلبيصحبة النص, للدزتور: طارق  في  66

األدل القففديم, للففدزتور: محمففد أبففو موسففى, مطبعففة:  فففيقففرا ة  66
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 د/أسماء عبدالعال محمد عبدالعال  )دراسة بالغية(قصيدة)أين الطريق إليك( للشاعر الدكتور /صابر عبدالدايم 

 م. 1442و بة, الطبعة: الثانية, 

حيففى الجبففورى, دار القلففم, للففدزتور: ي العففامريلبيففد بففن ربيعففة   66

 م.1426الطبعة: الثالثة, الكوي ,

لسان العرل, البن منظور محمد بن مكرم بن علفى, أبفو الفضفص,   63

)المتفوفى: اإلفريقيالمال الدين ابفن منظفور األنصفاري الرويفعفى 

   . 1616  (, دار  صادر , بيروت الطبعة: الثالثة,111

باع اللمحة في شرح المل  62 حة, البن الصا غ, محمد بن حسن بن سا

بن أبي بكر الجذامي, أبو عبد هللا, شفم  الفدين, المعفروف بفابن 

 ففف (, عمفففادة البحفففر العلمفففي بالجامعفففة 161الصفففا غ)المتوفى: 

اإلسالمية, المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية, الطبعفة: 

 لصاعدي.م, تحقيق: إبرا يم بن سالم ا6116-  1666األولى,

المثص السا ر ففي أدل الكاتفا والشفاعر, البفن األهيفر ضفيا  الفدين  61

 فف (, دار نهضففة 261بففن األهيففر, نصففر هللا بففن محمففد)المتوفى: 

مصففر للطباعففة والنشففر, والتوفيففع, الفجالففة , القففا رة , تحقيففق: 

 أحمد الحوفي, بدوي طبانة.

 دار الدعوة.  المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية بالقا رة,   62

مغني اللبيا عن زتا األعاريا, البن  شام عبفد هللا بفن يوسف  بفن  64

أحمفففد بفففن عبفففد هللا ابفففن يوسففف , أبفففو محمفففد, المفففال الفففدين, ابفففن 

دمشفق, الطبعفة: السادسفة,  – ف ( , دار الفكفر 121 شام)المتوفى: 
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 د/أسماء عبدالعال محمد عبدالعال  )دراسة بالغية(قصيدة)أين الطريق إليك( للشاعر الدكتور /صابر عبدالدايم 

 محمد علي حمد هللا. -تحقيق: د. مافن المبار  1423م

اإلعرال, للزمتشري أبو القاسم محمود بن عمرو  المفصص في صنعة  61

 – ف ( , مكتبفة الهفالل 362بن أحمد, الزمتشفري الفار هللا)المتفوفى: 

 م, تحقيق: د. علي بو ملحم.1446بيروت, الطبعة: األولى, 

 بين الثبات والتطور, للدزتور: صابر  العربيموسيقى الشعر   61

 م.1446  , 1616عبد الدايم, الطبعة: الثالثة, 

 ف (, دار 1642, تفألي : عبفا  حسفن)المتوفى: الفوافيالنحو    66

 المعارف الطبعة: التامسة عشرة.

النحو والداللة فى بنية النص الشعرى, للدزتورد محمد السفيد سفعيد ,   66

 م.6116 -  1666القا رة, الطبعة: األولى,  -دار الحكمة

 


