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 "شعـــــر العلمــــاء فــــي العصـــــر الحديــــث "

ً " جمعي ة العلماء المسلمين الجسائري ين")  :( نمموجا
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[II] 

 

: إنارات وإضاءات

 
ا ََيْشى اّلّلَ ِمْن ِعباِدِه الُعَلماُء﴾-   .28اآلية :سورة فاطر ﴿إَّنم
بَ ُعُهْم الغاوون-  َوأَن مُهْم يَقولوَن ما ال ●أَلَْ تَ َر أَن مُهْم يف ُكلِّ واٍد َيهيمون●﴿َوالشَُّعراُء يَ ت ْ

ِإالم المذيَن آَمنوا َوَعِملوا الصماِِلاِت َوذََكروا هللَا َكثرياً َوانْ َتَصروا ِمْن بَ ْعِد ما ظُِلموا ●يَ ْفَعلون
َقِلبون َقَلٍب يَ ن ْ -225-224:  اآلايت ،سورة الشعراء ﴾●َوَسيَ ْعَلُم المذيَن ظََلموا َأيم ُمن ْ

226-227. 
 

ا ورّثوا العلم، فمن أخذه - " العلماء ورثة األنبياء، وإّن األنبياء َل يورّثوا ديناراً وال درمهاً، وإَّنم
.  وابن ماجة...والّّتمذي...أخرجو أبو داُود". أخذ حبّظ وافر

الّشعر كالم مؤّلٌف، فما وافق : "عن الّشعر فأجاب (صّلى هللا عليو وسّلم)سئل الّنيّب - 
". اِلّق منو فهو حسٌن،وما َل يوافق اِلّق منو فال خري فيو

      . لكنت اليوم أشعر من لبيد⸫ولوال الّشعر ابلعلماء يزري- 
 .12ص:  من ديوانو، الّشافعي                                                

 للمسلمي ن س  واك الي وم منش وُد؟ ⸫مجعية العلماء املسلمي ن وم  ن - 
ابلعبء،مْذ فّر دّجاٌل ورعديُد ⸫خاب الّرجا يف سواك اليوم فاضطلعي
.   وجاىدوا، فلواء الّنصر معق  ودُ ⸫سريوا وال هتنوا فالّشعب يرقبكم   

": الّلهب املقّدس" من ديوانو ،مفدي زكرايء                                                 
. 268ص
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 :حمد وشكر

 
َك َنْسَتعمُ ●َمِلِ  يَ ْوِم الدِّينِ ●الرمْ ِن الرمحيمِ ●﴿ اِلَْمُد ِ  َربِّ العاَلممَ -  اْىِدان ●ِإاّيَك نَ ْعُبُد َوإايم

ْسَتقيمَ 
ُ
راَا امل -4-3-2:اآلايت: سورة الفاحتة: ﴾●ِصراَا المذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َوال الضمالِّم●الصِّ

5-6-7 .
﴿َربِّ َأْوزِْعين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَ  الميت أَنْ َعْمَت َعَليم َوَعلى َواِلَديم َوَأْن أَْعَمَل صاِِلًا تَ ْرضاُه َوأَْدِخْلين  - 

. 19: اآلية:سورة الّنمل: ﴾●ِبَرْ َِتَ  يف ِعباِدَك الصماِِلمَ 
أ د هللا رّّب القدير العليم خالقي يف أحسن تقومي على هنج اإلسالم اِلنيف، ورازقي نعمة العقل - 

. والعلم، وممّكين من إجناز ىذا البحث، جّل وعظم، ال أحصي ثناًء عليو
صّلى  )وأصّلي وأسّلم على اِلبيب املصطفى املبعوث ر ًة للعاملم، الداعي إىل طلب العلم واملعرفة - 

. (هللا عليو وسّلم
 
منذ - أتوّجو خبالص الّشكر والعرفان إىل من علّمين حرفا من أّول يوم أدخلُت املدرسَة االبتدائيَة - 

. "الدّكتوراه"إىل يوم هللا ىذا وأان على أبواب - مخسم مضت 
وأخّص ابلّشكر أساتذيت وزمالئي يف الّدراسات العليا، وكذا كّل األقارب واألصدقاء واألحباب - 

. الذين َل يبخلوا علّي بنصائحهم وإرشاداهتم وتوجيهاهتم
دايب / األستاذ الدّكتور: بتوجيو الّشكر اخلاّص جّداً إىل مشريف العزيز الغايل- كثريا- وأتشّرف - 

قّديد الذي َل يبخل علّي حبنان الوالد، وبرّب الولد؛ 
- يوسف ووليسي، الذي َل يبخل علّي أبداً / والشكر موصول إىل العزيز الغايل األستاذ الدّكتور- 

. بتوجيهاتو ونصائحو القّيمة-  العشر سنم عدد تزيد عنوملّدة 
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: اإلهـــــداء- 

 

:  إىل ُروَحي الوالدين الكرميم- 
. العفيفة الطّاىرة" خدجية: " إىل روح والديت●
. حّّت الّثمالة- بل عشقو - الّرجل الذي أحّب العلم " اِلسم" وإىل روح والدي ●
و "  عبد الودود: "وابنيهما" زىري جرّاب"وزوجها " شافية: "، وأوالدان "رشيدة جّفال"وإىل زوجيت - 
. (يوسف املددّ )أنس 
، والصغري "عالء الدين شليحي" و زوجها "دنيا"، و" عبد الّرؤوف:" وإىل أوالدي اآلخرين - 

(. هدين)" حمّمد صالح الّدين"الكبري
" دّلولة: " وأخّص ابلذّكرعّمار، و الزّايدي، و ذىبية، و عبد العزيز،: وإىل أشّقائي وشقيقايت- 
 بعد هللا و- ، فقد كان هلما(حليم)" فضيل" وأُمًّا بعد أمِّنا،- يل و لنا مجيعا-اليت كانت  (العطرة)

. أكرب فضل عليّ - الوالدين
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  عندما طرقنا ابب البحث العلمي وجدان الكثَت من ادلوضوعات قد تناوذلا سابقوان، بل إّن بعضها قد قتل

 كون قيمة البحث العلمي إّما يف إضافة ؛حبثا، فسعينا التدقيق يف اختيار ادلوضوعات ادلفيدة و األكثر أمهية

 .شيء جديد، أو يف إعادة تفسَت أو يف تصحيح أخطاء

شعر : و قّد عّدل العنوان أكثر من مرّة، لعدة من أسباب يطول شرحها، إىل أن استقر على ىذا العنوان

 .دراسة فنية: مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت أمنوذجا: العلماء يف العصر احلديث

و يف اختياران للقالب الشعري يف حبثنا إمنا ألن الشعر ظّل رافًدا من روافد الثقافة العربية اإلسالمية نظرًا دلا 

حيملو من دالالت ورؤى، و مواقف حول قضااي تتعلق ابلقبيلة، أو ابألمة، أو ابلوطن، و عليو راح الشعراء 

حيملون على عاتقهم مسؤولية الّذود عن الوطن  و التصّدي للمارقُت، أو ادلعتدين، اترة بفضح أساليبهم، و 

اترة أخرى مربزين انتماءىم و حرصهم الشديد على الرّد على كل من تسول لو نفسو الّتهجم، أو القدح، أو 

 .احلّط من ىذه القيم بوصفها أنساقا ثقافية تشكل ىوية اإلنسان و انتماءه

انطالقا من ىذا التصور ادلعريف مل يكن العلماء مبنأى عن ىذا التصور، و مل يكونوا يف جزيرة معزولة عن أوطاهنم 

بل إن ما ديّس أمنهم ديّسهم سواء أكان يف العسر أم يف اليسر، من ىذا ادلنطلق كان وعي العامل : أو دايرىم

مبحيطو أكرب، يؤثر فيو أبفكاره و ثقافتو، كما كان يتأثر مبا يصيبو يف أيّة حلظة، ألنو من غَت ادلعقول أن يكون 

 .كالم العامل انفًعا يف أمنو، و ىو ال يشعر مبا يشعرون، و ال يكتوي مبا يكوى بو الوطن

إّن ىذا اإلحساس ابدلسؤولية، و الشعور ابالنتماء ذلذه العالقة أمر اثبت، حىت و إن أصابو فتور عند 

بعضهم، و لكن يف الغالب فإّن رؤية العامل تتحّدد انطالقا من العالقة اليت تربطو مبجتمعو و أبمنو    و تزداد 

 .ىذه العالقة و تتوّطد كلما حدث مكروه، أو طاا عليها طائف من غريب أو معتدٍد 



 مقّدمــــــة

 

 ب

 

اّتساقا مع ىذه وجد العلماء يف الّشعر وسيلة إعالمية لدفع الّضرر أو تبيان احلقائق، أو دعوة إىل األخالق   

 .و االمتثال دلبادئ الّدين، و تشريع اإلسالم

 و لعّل ما قامت بو مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت خَت دليل على أنّو صلة العامل أبّمتو كان كبَتًا  و كان 

دائم االّتصال و الّتواصل فيما يهم واقعو، و ذلذا انربت مجعية العلماء ادلسلمُت و على رأسها شيخ العلماء 

و قدوهتم و إمام العلماء الشيخ عبد احلميد بن ابديس إىل إنشاء ىذه اجلمعية هبدا نفض غبار اجلهل عن 

اجلزائريُت و إانرة عقوذلم، و هتذيب سلوكهم، و توجيههم إىل الوجهة الّصحيحة بعيًدا عّما يقّدمو االحتالل 

الفرنسي من تدجيل، و تشويو للحقائق، و تزوير لألحداث و غرس يف أذىان اجلزائريُت األفكار ادلغلوطة، 

و ادلفاىيم غَت الّصحيحة، و قد راحت مجعية العلماء ادلسلمُت يف إنشاء مراكز ذلا تتشّكل من ِخَتة علماء 

اجلزائر و شيوخها، ال خيافون يف هللا لومة الئم يتصّدون لالحتالل، يكشفون زيغو، و أيخذون أبيدي 

اجلزائريُت إىل بّر األمان بعيًدا عن كّل ما من شأنو أن يشكك يف ثوابت األّمة و ديّس مرجعياهتا الفكرية  

 .الّدينية و االجتماعية و األخالقية بسوء

من ىنا كان للعلماء اجلزائريُت دور كبَت يف إخراج الّشعب اجلزائري من ظلمة اجلهل إىل نور العلم  و ادلعرفة 

و كانت وسيلتهم يف ذلك الّلسان العريب الفصيح ادلوّشح ابألداء الّشعري، ألنو ليس ذلم أدوات أخرى ديكن 

أن تنقل ىذه األفكار و األحاسيس و ادلشاعر من عمق وعي العامل إىل أن تصبح قضية جوىرية عند عاّمة 

أفراد اجملتمع سعيا لتحقيق الّنصر سوى أن أيخذوا ابلّشعر بوصفو أداة فّعالة يف حتريك ضمائر الّشعوب، أو 

 .تقدمي مناذج شعرية يف غاية اجلمالية

مجعية العلماء ادلسلمُت )» شعر العلماء يف العصر احلديث«على ىذا األساس جاء عنوان أطروحيت بـ 

لتؤكد ىذه األطروحة على أّن العلماء قدديا و حديثا مل يكونوا بعيدين عن . (دراسة فنية: اجلزائريُت أمنوذجا

قضااي أمتهم، و مل يراتبوا أو يتسّلل اخلوا من جربوت احلاكم العريب ادلستبد، أو احملتل الظّامل الذي أخذتو 
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العزّة ابلظّلم و سفك الدماء، و تشريد الّشعوب، و تفريقها و تعذيب رجاذلا، و عليو كان رّد العلماء أقوى 

 .من االحتالل

و بناءا على ىذا فقد وجد كثَت من أعضاء مجعية العلماء اجلزائريُت يف الّشعر أداة فنية لتمرير خطاابهتم 

اإلصالحية و التنويرية و الدينية، فتفاوت العلماء يف قول الّشعر، كّل حسب ذوقو اجلمايل، و ذلذا نرى 

منهم الّشاعر الفحل، و منهم من قّل شعره عن مرتبة الفحول، لكن يظّل الشر وسيلة أدبية إعالمية        

و خطابية عند العلماء بغرض إيصال أفكارىم إىل سائر اجملتمع، و ىو ما حتقق يف جلسات علماء اجلمعية  

 . و ما تناقلو بعضهم يف خطبهم الدينية أو السياسية أو الوعظية

 السائد مهيمنا على الفكر العريب ردحا من الزمن على أّن اإلبداع الّشعري مبتغى فئة االعتقاد     ولقد ظّل 

         من ادلبدعُت الذين ركبوا سفينة الّشعر، من حيث إنّو تعبَت عن خلجات النفس يف حلظات انتصارىا 

و من مثّ فقد يكون ادلبدع مضطرا إىل الوقوا عند زلطات من حياتو . و انكسارىا، يف صلاحها، وخيبة أملها

       أو حياة رلتمعو فيها كثَت من الّتجاوز أو قد يكون مساسا أو خرقا لبعض ادلنظومات اليت ىي من حقو

. و ليس ألحد احلق يف ذلك

      انطالقا من ىذا التصّور اعتقد كثَت من الناس أّن العلماء مل تكن ذلم عالقة ابإلبداع  الّشعري بل و ليس 

من سداد األمر  واحلكمة أن يتجو العلماء إىل مثل ىذه األنواع األدبية، ألهنا حكر على رلموعة من ادلبدعُت 

.  الذين مل تتوفر فيهم صفة العلماء

       ولكّن ىذا االعتقاد ما ىو إال ضرب من اجلهل، و ليس ما يربره على مستوى الكتابة  الشعرية ذلك أنَّ 

التاريخ العريب اإلسالمي حييلنا إىل كوكبة من العلماء الذين تفننوا يف ىذا ادليدان وقّدموا مناذج شعرية ضلن أبمس 
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احلاجة إىل الوقوا عندىا ابلدراسة والتحليل للكشف عن خباايىا وأسرارىا من أجل تقييم التجربة الفنية 

. بعيدا عن عباءة ما تعّلقت هبا مواقفهم الفكرية والدينية

الحظ أنّو كان حافال مبجموعة من العلماء جتعلنا ن       إنَّ قراءة كرونولوجية يف الفكر العريب اإلسالمي 

األدابء و قد زخر األدب العريب قدديا وحديثا مبثل ىؤالء العلماء الشعراء، واألمر مل يكن مقصورا على سائر 

األقطار العربية بل كان ذلم حضور يف األدب العريب، إذ أسهموا يف تعزيز مقولة إن الشعر ليس مطلب فئة من 

اجملتمع دون سائره، بل إن للعلماء رأاي يف ذلك، وعليو خاضوا التجربة الشعرية من منطلق القناعة الشخصية 

. أن اإلبداع وجع كل الناس

يوسف » مبشورة أىل االختصاص، وأعٍت ابلّذات األستاّذ الدكتور اُستضاء       وقد شاءت إرادة هللا أن 

  ، فاقًتحا علّي موضوع شعر العلماء ويف الفًتة احلديثة ابلذات«دايب قّديد»واألستاذ الدّكتور- « وغليسي

والعلماء الّشعراء يف مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت بوجو أخّص، فأثلج ىذا االختيار صدري، وطّيب 

 فجميلهما دين يف رقبيت إىل يوم القيامة !خاطري، وطمأن قليب، وكيف ال وادلوضوع ديّس العقل والقلب معا؟

 . حيث جيازا اجلزاء اخلَّت األوىف

       اّتساقا مع ىذه النظرة جاءت ىذه األطروحة مفعمة ابلرؤى لتبُت عن سلتلف التجارب الفنية اليت 

جادت هبا قرائح العلماء يف العصر احلديث عامة وعن مجعية العلماء ادلسلمُت خاصة، ألن من أجبدية العلم 

وادلنطق أالّ نقّيم جتربة، أو نعادي فكرا، أو نقف موقفا رافضا ألي عمل فٍت، و ضلن مل منارس فعل القراءة 

والدراسة، ألن ىذا األمر يعد جتّنيا وظلما، وعلى ىذا األساس راودتٍت فكرة  شعر العلماء يف العصر احلديث 

هبدا الوصول إىل احلقيقة، وإعطاء كل ذي حق حّقو، بعيدا عن اجملاملة أو ادلرَحة الفكرية  والنقدية، وىو ما 

. حتاول ىذه الدراسة تبيانو
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 تكمن أمهّية ادلوضوع ادلطروح يف البحث يف إبراز اجلوانب األدبية لدى ىؤالء العلماء الّشعراء حيث إّن  و

الكثَت من الّناس حيسب شعر العلماء نوعا من الًّتا الفكري، ويرى أّن شعرىم يكاد خيلو من عناصر 

... األدب أغلبها، وأنّو شعر ابرد، وأنّو، وأنّو

فكثَت من الّناس ال يصّدقون وال يتقّبلون أن يكون العامل فالن أو عاّلن شاعرا، إذ يتبادر إىل أذىاهنم، 

أن مصطلح العلماء يوحي أبهّنم علماء يف اجملاالت العلمية الطبيعية، أو اإلنسانية الفلسفية وخاّصة يف اجملاالت 

الّشرعية والفقهية، وما يتعّلق ابلّدين اإلسالمّي يف عقيدتو وشريعتو، وعلى أبعد تقدير علماء الّلغة كما 

: ومن تلك األعمال ما يسّمى ادلتون، ومنها...ذكران

منت ابن عاشر للعالّمة عبد الواحد بن عاشر، ومنت الّرحبية يف علم الفرائض لإلمام الّرحيب وألفية ابن 

... ، ومنت اآلجّرومية البن آجّروم، وغَتىا كثَت جدا البن مالك األندلسيمالك

 فادلوضوع لو بريق ودلعان خاّصان فكلمة : ولعّل من أسباب اختياري ذلذا ادلوضوع أسبااب ذاتية وموضوعية

على عقل كّل ذي  الّشعر تستحوذ على نفس كّل ذي حّس رقيق وشعور مرىف، وكلمة العلماء تستحوذ

... اىتمام بنور العلم وادلعرفة

والّشعراء اذلادفون ادللتزمون ىم زلّل ثناء ...          وللشعر رسالة فكرية واجتماعية، إضافة إىل متعتو األدبية

...  يف حديثو الشريفملسو هيلع هللا ىلصمن هللا تعاىل يف قرآنو الكرمي، ومن الّرسول 

ويشكّل الّنّص الّشعري فضاًء متمّيزا للمبدعُت من خالل الّتعبَت عن أحاسيسهم ومشاعرىم وطرح 

من األمهية ضمن  بعض القضااي ادلتعلقة ابجلوانب السياسية واالجتماعية؛ وىذا ما جيعل ىذا الّنص حيفل بكثَت

. الّنصوص الّشعرية األخرى



 مقّدمــــــة

 

 و

 

كان حّظ الّشعراء الفحول كبَتا يف إبداعاهتم، فإن حّظ العلماء مل يكن أقّل من ذلك، إذ جادت  وإذا

قرائحهم وتنّوعت أساليبهم، وتعّددت رؤاىم من حيث األداء وادلوضوع، وعلى ىذا األساس راح بعض العلماء 

يعرّبون عن كثَت من ادلوضوعات ذات الطّابع الفردي واجلماعي، _ شلّن صّنفوا يف دائرة التّـّوجو الديٍت خاّصة_

وىذا شلّا أعطى ألدائهم الّشعري قّوة خيال، وجودة تعبَت، وجتانس إيقاع، ومن مثّ قّدموا رؤية شعرية جديدة 

ختالف ادلألوا، وتستجيب لدواعي الفن الّشعري الذي ال حتّده حدود، وال تقّوضو إلزامات اجملتمع، وال تقاليد 

الطبيعة الدينية اليت قد جتعل من العامل يف شؤون الّدين مبنأى عن اخلوض يف ىذه التجارب الّشعرية حبكم اآلراء 

ادلسبقة اليت ال تبيح للعامل أن ينشغل هبذه األمور؛ ألهّنا قد جتعلو خارج دائرة الّدين، وتلحق بو صفات ىو يف 

... غٌت عنها يف كثَت من األحيان

وانطالقا من ىذه الّرؤية جاء ىذا البحث تعبَتا عن ىذا اإلحساس، وإجابة عن الّسؤال الذي ظّل 

يؤّرق كثَتا من الّناس يف أّن شعر العلماء ابرد وخال من ىذا الّتدفق اخليايل، وىذا الّتوافق اإليقاعي الذي خيرجو 

. عن رلال شعرية ىذا اجلنس األديب

إّن حرصي الّشديد على الوقوا على حقيقة األمر ىو الذي دفعٍت إىل مزيد من قراءة الّنصوص 

 األفراد، بعيدا عن مصادرة ادلدّونة الّشعرية عند علماء الّدين من منطلق إلغاء مساحة من كثَت منالّشعرية عند 

نتيجة أّن العامل ال حيق  الّشعر عندىم ابعتباره ال يّصنف ضمن الّشعرية، وال ديكن أن يكون ضمن ىذا النطاق

ىي إالّ حالة من حاالت اخلروج عن احلقيقة أو شلارسة  لو أن ديارس الّتجربة الّشعرية، ألّن األقاويل الّشعرية ما

وذلذا « أعذب الّشعر أكذبو»: الكذب، والدعوة إىل ما خيالف طبيعة البشر اّتساقا مع الّنظرية النقدية القائلة

ليس من ادلعقول على اإلطالق أن تتصّرا الّنفس البشرية وفق غرائزىا، وتّتبع شهواهتا، وىذا ما جيعلها عرضة 

. لعدم القبول
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  فإّن جهودان تكون تكملة جلهود غَتان، ولبنة علمية تضاا _ عندما نبحث يف موضوع ما _ وال شّك أنّنا

 ...إىل الّلبنات األخرى

       وقد كتب كثَت من الدارسُت عن العلماء من خالل سَتىم وترامجهم عاّمة، وظّلت مجعية العلماء 

عن طريق مجع - كما ىو الّشأن يف دراسات عن ابن ابديس -  عابرًاادلسلمُت بعيدة عن الّدراسة إالّ ما جاء

وترتيب وتبويب أعماذلم، واإلشارة إىل اجلوانب ادلضمونية والّشكلية فيها، ولكن غاب الّتحليل الفٍّت 

. يألشعارىم، حبّجة أنّو ال خيدم القضّية الّدينية وقد ينسف مقّومات العمل الّدعو

: فقرة تقول- يف قراءة تراجم علمائنا و الشعراء منهم بوجو خاص- بل حفظنا– لقد تعّلمنا 

رمبا ال تتفق كثَتا طبيعة الشعر مع طريقة الدعاة وادلصلحُت فبينما يعتمد الشعر على تصوير حاالت شعورية »

طارئة تعتمد على اخليال وتقوم على التصوير الفٍت، يلجأ ادلصلحون إىل التعبَت عن الواقع مبا فيو من ظواىر 

اجتماعية وحتديد منهج دقيق زلّدد دلعاجلة ما فيو من أمراض، وبذلك ادلنهج يتجنبون العقبات أو االنفعاالت 

. «اليت قد تنحرا هبم عن سواء السبيل

مل يتناول أحد ىذا ادلوضوع من الزّاوية اليت عاجلناه منها، _يف حدود معرفيت وال أقول علمي _ ولكن 

 ىؤالء العلماء بشكل فردي زُلصَُت أعماذلم األدبية، وزلّللُت مضامينها وأشكاذلا بعض الدارسُتأو رمّبا تناول 

... كما سبق القول

إّن شعر العلماء يتمّيز ابلربودة والّضعف الفٍّت، : تقول بعض الّدارسُت دىناك إشارات وأحكام عن

وإهّنم حياولون تغطية ذلك الّضعف ببعض الوسائل البالغية وإهّنم يهتمون ابلفكرة على حساب الفن، وغَتىا 
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من األقاويل اليت سنحاول الّرّد عليها، انطالقا من أسئلة سنحاول طرحها واإلجابة عنها بُت طّيات ىذا 

. البحث

إّن ىذا الّتصور ىو الذي أملى علينا جانبا من ادلسؤولية يف تقّصي احلقائق إزالة لّلبس عن كثَت من 

القضااي اليت ضلن حباجة ماّسة إىل الّشجاعة للخوض فيها، ومناقشتها مبوضوعية وحيادية، بعيدا عن الّتعصب 

... األعمى والتحّيز جبميع أشكالو

وشلّا زاد يف عزديتنا وإصراران، ىو أّن كثَتا شلّن كتبوا حول العلماء مل يتجاوزوا حدود الّشخصية وعالقتها 

ابلعمل الّديٍت، وذلذا دارت أغلب ىذه الّدراسات الّنقدية حول اجلوانب الفردية أو القضااي ادلرتبطة ابذلواجس 

العراقيل  على جتاوز الّدينية، من ىنا غاب الّتحليل الفٍّت لألشعار حبّجة أنّو ال خيدم القضية ادلركزية، وال يساعد

. واإلشكاالت اليت قد تعًتض سبيل الّناقد

انطالقا من ىذا الّتصور جاء ىذا البحث وفق ىذا العنوان زلّددا للفًتة الّزمنية واقفا عند شعر العلماء 

. فقط عسى أن يكون ىذا األمر دافعا قواّي لتقدمي إضافة يف رلال البحث العلمي

: نذكر_ ويف اجلانب األديب النقدي ابلّذات _ « مجعية العلماء»ومن األعمال الّسابقة اليت تناولت 

 – 1931):العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت النقد األديب اجلزائري احلديث من خالل دورايت مجعية" -

. يد، ماجستَت لعّمار بن زا"(م1956

. مالمح ادلقاومة ضد االستعمار يف شعر دمحم العيد آل خليفة ماجستَت إلبراىيم لّقان -
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  استكمال ما نقص جاء ىذا البحث لتقدمي إضافات، و رغبتنا يف انطالقا من ىذه الدراسات السابقة

للوصول إىل ذلك كان البّد من طرح و وإماطة اللثام عن بعض القضااي، و توضيح ما جيب توضيحو، 

:  رلموعة من األسئلة ادلفتاحية أمهها

 من ِمن ىؤالء الشعراء الذين نقول عنهم إهّنم علماء؟- 

 الّزراية عيب و عتب  و تقصَت و هتاون، فكيف يكون الشعر زراية ابلعامل؟- 

نو فّن شعري جيمع بُت ادلضمون واألداء إىل ظل شعر العلماء زلصورا يف األىداا التعليمية فقط أم - 

ادلتميز؟ 

 ىل علمية الشاعر نعمة على شعره أم نقمة عليو؟ -

 ىل ديكن أن يتكامل الشاعر العامل يف أعماق شخص واحد؟ -

 ىل كان للعلماء اجلزائريُت حضور  يف التجربة اإلبداعية العربية؟ -

 ىل كان شعراء مجعية العلماء علماء غلب عليهم الشعر أم شعراء غلب عليهم العلم؟ -

 أأشعار ىؤالء العلماء نوع من الًتا الفكري أم إهنا أشعار ىادفة تعمل على توعية اجلماىَت و تنويرىا؟ -

 ىل كان للبيئة االجتماعية و الثقافية أتثَت على نزعتهم الشعرية؟ -

 أيف مجعية العلماء ادلسلمُت شعراء؟من منهم؟وماذا تضّمن شعرىم؟  -

ىل شكلت التجربة الشعرية عند بعض أعضاء مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت إضافة نوعية على  -

  الشعري؟اإلبداعمستوى 

 ىل ىناك أغراض شعرية استحوذت على إنتاجهم الّشعري أكثر من غَتىا؟ -



 مقّدمــــــة

 

 ي

 

يف ادلضامُت واألشكال؟ أم إّن كّل واحد منهم يتمّيز بطابعو  (احّتاد)ىل بُت ىؤالء العلماء الّشعراء تقاطع  -

 اخلاّص؟

أديكن أن تبقى أعمال ىؤالء العلماء الّشعراء رىينة وحبيسة التقييم الّنقدي القدمي، وادلناىج القددية؟ أم  -

 ديكن أن تكون قابلة أغلبها لتسليط ضوء ادلناىج احلداثية؟

 ىذه األسئلة وغَتىا حتاول ىذه األطروحة اإلجابة عنها قصد اإلسهام يف كشف احلقائق األدبية والفنية .

. وعلى ىذا األساس جاءت األطروحة مقسمة إىل مخسة فصول مع مدخل ومقّدمة وخادتة

      عاجلنا يف ادلدخل بعض ادلفاىيم النقدية اليت رأيناىا ضرورية من خالل الوقوا عند ماىية الشعر 

. وإشكالية شعر العلماء، وبعض القضااي األخرى

       أما الفصل األول فقد خصصتو للحديث عن شعر العلماء عامة وخصوصياتو األدبية من خالل إبراز 

. دور الشعر يف حياة اإلنسان واجملتمعات

       ويف الفصل الثاين خصصنا جزءا من البحث للحديث عن الشعر التعليمي كونو حيتل مكانة مرموقة يف 

. حياتنا التعليمية

.      وتناولنا يف الفصل الثالث ادلضامُت الشعرية يف شعر مجعية العلماء عامة

      مث تعرضنا يف الفصل الرابع إىل القيمة اجلمالية يف لشعر مجعية العلماء مربزين سلتلف اجلوانب الفنية اليت 

. شكلت النص الشعري عندىم

.        وحتدثنا يف الفصل اخلامس عن موقع شعر مجعية العلماء يف سَتورة الفكر العريب

.       وأخَتا أوردان خادتة فيها ملخص لبحثنا وخالصة انطباعاتنا حول موضوع األطروحة
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: نذكرو سندا ذلا ومن ادلؤلّفات القّيمة اليت شّكلت مرتكزا ذلذه الّدراسة 

. لعبد هللا كنون ادلغريب، وىو رلهود عظيم أثرى ادلكتبة العربية يف ىذا ادليدان" أدب الفقهاء" -

–  والعفيف منو ابلذات – لعلي الطنطاوي السعودي، وىو رّد على من يقول إّن الغزل " غزل الفقهاء" -

 .زلظور على العلماء

  وإلصلاز ىذا البحث كان البد من األدوات ادلنهجية اليت تيّسر سبل الدراسة، فقد اتّبعنا ادلنهج التكاملي

الذي جيمع ادلنهج التارخيي حُت يكون األمر متعلقا ابلظروا التارخيية وانعكاساهتا على ادلبدع، دون أن 

نغفل ادلنهج االجتماعي الذي كان لو نصيب يف ىذه الدراسة ذلك أن األغراض الشعرية ىي تعبَت عن 

. القضااي االجتماعية اليت يعيشها  ادلواطن اجلزائري وغَته

 ىذا مع األخذ ابدلنهج ،   مع إدياين أبن ادلنهج الفٍت ضروري لرصد األدوات الفنية يف صياغة األفكار

اإلحصائي من خالل تتبع الظواىر  البالغية واألسلوبية اليت استخدمها الشاعر العامل يف التعبَت وجدان األمة، 

الدراسات األدبية بقدر ما يالئم الدراسات االقتصادية والقانونية، مع - كثَتا– مع اقتناعنا أبن ىذا ال يالئم 

 دون أن نغفل ادلنهج الفٍت بوصفو أدوات يف التذوق .ن جّلها وىذا الذي كاني منو يف ادلياداالستفادةإمكان 

 .اجلمايّل ذلذه األشعار

 دراسات أدبية، ومن دواوين وقصائد شعرية، : وقد تعّددت مكتبة حبثنا وتنّوعت، حيث تشّكلت من

 ...ة،عروضي كتب حداثية، وكتب بالغية، و ومنظومات ذلؤالء العلماء الّنماذج، وكتب كالسيكية و

نذكر على سبيل _ بعد القرآن الكرمي واحلديث الّشريف _ ومن ادلصادر وادلراجع اليت استضأان هبا واستأنسنا 

: ادلثال ال احلصر
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 لعبد الواحد بن عاشر_ منت ابن عاشر  -1

 البن مالك األندلسي_ ألفية ابن مالك يف الّنحو والّصرا  -2

 (هنع هللا يضر) علي اإلمامديوان  -3

 (هنع هللا يضر)ديوان الّشافعي  -4

 لعّمار طاليب_ ابن ابديس حياتو وآاثره  -5

 (مجع وتقدمي صللو أمحد طالب اإلبراىيمي) اإلبراىيميآاثر  -6

 ...الّطمار حملمد_ اتريخ األدب اجلزائري  -7

 ليوسف وغليسي_ مناىج الّنقد األديب  -8

 للخطيب القزويٍت_ اإليضاح يف علوم البالغة  -9

 .دلوسى األمحدي نويوات_ ادلتوّسط الكايف يف علمي العروض والقوايف  -10

  فاهلل وحده يعلم و يشهد مدى ادلشقة و _اليت واجهتنا أثناء إصلاز ىذا البحث _ وأّما عن الّصعوابت 

ادلعاانة و األتعاب اليت كابدانىا يف سبيل إخراج ىذا العمل إىل الوجود، فقد أخذ أكثر من عشر سنُت 

من عمران، و نصيبا عظيما من اىتمامنا بو على حساب أسريت و صحيت و مايل، و ال أحد ينكر أّن 

آبالم أشواكها، و قد دتكنا - دائما–الشهد ال يكون إاّل بعد لسعة اإلبر، و أن رائحة الورد الزكية زلفوفة 

 . مبشيئة هللا و عونو من إدتام حبثنا بشكل مأمول الرضا

 أن أتوّجو ابلّشكر اخلالص اجلزيل إاّل إدياان مّنا بدوام الّنعمة واستمرارىا فإنّو ال يفوتٍت : ويف األخَت _

إىل كّل من قّدم يل يد العون وادلساعدة أثناء وقبل وبعد إصلاز ىذا البحث، وأخّص _ وبعظيم االمتنان 

الذي تكّرم ابإلشراا على « دايب قّديد»/األستاذ الدّكتورالعزيز الغايل ابلذّكر صاحب الفضل والّتواضع 

فكان نعم ادلشرا و ادلّوجو الصبور أطروحيت ىذه، وقد كنت عنو من الغافلُت فدفعتٍت إليو إرادة هللا 
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 م

 

الذي ىّيأ يل أسباب « يوسف وغليسي»/بوساطة العزيز الغايل األستاذ الدّكتوراحلنون، و قد مت ذلك 

 . العرفان  جزيل الّشكر وما االثنُتكان يل عوان يف ذلك، فإليوو ادلوضوع، 

-        كما ال ديكنٍت نسيان معّلميَّ وأساتذيت الكرام الذين تعّلمت على أايديهم البيضاء، وخالل مرحلة

 العيددمحم / بشكل أخّص، وأخّص ابلذكر صاحب مشروع دراستنا العليا أستاذان األستاذ الدكتور - ادلاجستَت

 أعضاء اللجنة  األفاضلالكرامالدكاترة  وإىل األساتذة الربعي بن سالمة،/ ، و أستاذان األستاذ الدكتوراتورتو

 : البحث، و ىمادلوّقرة على صربىم يف قراءة ومناقشة ىذا 

رابح طبجون، السيدة الفاضلة / دمحم كعوان، األستاذ الدكتور/ رشيد قريبع، األستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور

 .وسيلة بوسيس/ األستاذة الدكتورة

وهللا من وراء القصد، وىو اذلادي إىل سواء الّسبيل فإن .       فلّلو احلمد والّشكر، وذلؤالء اعًتايف ابجلميل

أصبت فمنو جّل وعال وإن أخطأت فعذري نّييت يف بذل جهدي وأملي أنٍت أفيد غَتي يف إكمال مشوار 

. البحث

الّسعيد بوبقار 

 29 (لـ) املوافق ،هـ1442 (األنور)ّول  ربيع األ12 اخلميس يف يوم ،(سكيكدة)بتمالوس 

 . م2020( تشرين األّول )أكتوبر
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 :الشعر و الشعراء:  األولاملبحث 

  :تعريف الّشعر: املطلب األول

ؤانسة املو  اإلمتاع إىلمهّمني  فهي �دف  جتمع بني جانبني األدبية  األنواعمجيع  أند من املؤكّ 

اليت  األفكاريف تقدمي جمموعة من  اإلسهامتعمل على ل هذه الكتا/ت الفنية من جهة، و اجلمالية من خال

اKتمع من خالل العالئق الثقافية يف اKتمع، وإصالح اإلنسان و  ترسيختعزيز الروابط االجتماعية، و على تعمل 

  . بني اKتمعات مكانتهز اتية اليت تعزّ والذّ  واإلنسانية إبراز القيم االجتماعية

يقوم به يف  الذيالشعر العريب خاصة نظرا للدور ية مهمة يف Wريخ الشعوب عامة، و فن أداة ميثل الشعر      

عند الشعر بوصفه ديوان  هلذا كان من الضروري الوقوفو . أفراد الشعوببني  التالحم االجتماعي والثقايف

  .من هنا جاء حديثي عن ماهيته ووظائفه. الظروفاألوقات و يف مجيع  األمةلسان العرب، و 

ذا ارتبطت الذات العربية عرب العصور هلعر متعة وفائدة، و الشّ  أنّ الباحثون على وقد أمجع الدارسون و       

   و اKتمع من جهة  يسهر على نقل مهوم الفردة و األمّ يعكس ضمري اإلنسان و  إحساسيتضمن  ألنه/لشعر 

  .أخرىو التعبري عن حاالت التوهج و االنطالق من جهة 

فّن يعتمد الّصورة، والّصوت «يف معجمه أّن الّشعر اصطالحا هو  "جّبورعبد النور "ذكر وقد   

واجلرس، واإليقاع، ليوحي tحساسات، وخواطر، وأشياء ال ميكن تركيزها يف أفكار واضحة للّتعبري عنها يف 

  )1(»النثر املألوف

سع لبعض الّدارسني، يتّ كما حتدده املعاجم اللغوية وبعض ) شعر(مدلول كلمة «ّن إويقول شريف الرفاعي       

  )2(»علم شعرا أنواع النثر، وإن كان كلّ 

                                                             
  .148، ص)م1979، 1دار العلم للماليني، ط: بريوت(املعجم األديب،  :عبد النور جبور )1(
دار اهلدى للطباعة : اجلزائر -عني مليلة(، 1954إىل سنة 1925الشعر الوطين اجلزائري من سنة  :أمحد شريف الرفاعي )2(

  .152، ص)م2010ط، .والنشر والتوزيع، د
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كلمة شاعر عند� يف اللغة «: كل من شوقي ضيف بقوله) شعر(ويؤكد هذا املفهوم الواسع لكلمة        

كلمة «: ، وعز الدين األمني بقوله»عر معناه العلمتقرتب من معناها يف اليو�نية، فالشاعر معناه العامل، والشّ 

وقد ظّل االستعمال السابق لكلمة شعر قائما . »شعر عند اجلاهليني تدّل على كّل تعبري مؤثّر حىت لو كان نثرا

   )1( .إىل العصر العباسي

  )2( "الشاعر شاعرا لشعوره وإحساسه " وقد مسي      

  : ويؤكد هذا الكالم محود رمضان يف قوله  

عرُ ***  هلم ملّا تباهوا بقوِهلم   فقلتُ    )3( أال فاعلموا أّن الشُّعوَر هو الشِّ

الّشعر أحد فنون الكالم اليت اهتم �ا العرب يوم مل يكن هلم فنٌّ سوى اخلطابة «: ويعّرفه أمحد مطلوب بقوله  

الّشعر وأعذبه،  وقد عرف العصر اجلاهلي أروع الّشعر وأصدَقه، وشهدت العصور الّتالية أحسن. واألمثال

  )4(»رائعه، وإبداع اجلديد اآلسر وقامت النهضة احلديثة على إحياء َجيِِّده و

حملمد فؤاد عبد  – املوجودة يف املعجم املفهرس ملفردات القرآن الكرمي) شعر(وقد أحصينا مادة ش ع ر   

  )5( .ةمرّ  )34( أربع وثالثني ألفاظ تفرعت إىل )8(مثانيةفوجد�ها ذكرت يف  -الباقي

  

  

  

                                                             
  .148مرجع سابق، ص ، الشعر الوطين اجلزائريأمحد شريف الرفاعي،  )1( 
: اجلزائر(، السبعينياتالنقد األديب احلديث يف املغرب العريب، من أوائل العشرينيات من هذا القرن إىل أوائل  :دمحم مصايف )2( 

  .20، ص )م1984ط، .املؤسسة الوطنية للكتاب، د 
  .98، ص )م1985ط، . املؤسسة الوطنية للكتاب، د: اجلزائر(  :صاحل خريف، محود رمضان )3( 
  .05، ص) م1999/ه1420ط ، .مطبعة اKمع العلمي، د: بغداد(لشعر، أمحد مطلوب، فصول يف ا )4(
ط .دار مطابع الشعب، د ،القاهرة(دمحم فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، سلسلة كتاب الشعب،  )5(
  .384- 383، ص ص )ت.د
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  :)أقسامه وفروعه( فنون الشعر العريب: املطلب الثاين

 جمسدة لتعابري خمتلفةن حيث أ§ا جامعة لقضا¦ كثرية و التميز ميزت فنون الشعر العريب /لتنوع و مت         

ذلك أ§ا حماولة ملالمسة الذات واجلماعة عرب املسار احليايت للمجتمع، ومن هنا فهي تسعى إىل توصيف 

  .أحاسيس الذات، و تشكل مهوم اKتمع عرب ألوان الشعر العريب

والنطق مرتبط /لكالم، والكالم من . متيز اإلنسان عن غريه من املخلوقات، ¬نه حيوان �طق«لقد 

اللغو، وهو الكالم الذي يشتمل على أصوات غري مفهومة النعدام الرابطة بينها من : أصواW نوعانحيث كونه 

وهناك الكالم القائم على التعبري الواضح الذي يفهمه . �حية، ولعدم توفر عامل التعبري فيها من �حية ¯نية

  )1(»الكالم العادي، والكالم الفين: املخاطب، وهو بدوره نوعان

  :إىل قسمني بدوره )األدب( الكالم األديبيقسم و 

وهو يقسم إىل . هو الذي ينتجه األديب بقواه الغريزية أو الكسبّية: األدب اإلنشائي أو اإلحيائي -1

  :قسمني

  .يعتمد على الوزن والقافية واخليال والعاطفة: أحدمها الشعر

  )2(.التفكري الصحيح واملنطق السليم ال يعتمد على اخليال والعاطفة فحسب، وإّمنا على: ¯نيهما النثر

  )3( :قسمنيإىل وهو يقوم بدرس األدب اإلنشائي، ويقسم : األدب الوصفي أو املوضوعي -2

  .التحليل األديب - 

  .وWريخ األدب - 

  

                                                             
  .19، ص )هـ1412/ م1992، 1دار القلم، ط: بريوت(فنون الشعر العريب،  :عمر فاروق الطبّاع) 1(
  .37، ص)1980، 10املطبعة البولسية، ط: بريوت(Wريخ األدب العريب،  :حنا الفاخوري )2(
  .Wريخ األدب العريب، املرجع نفسه، ص ن :حنا الفاخوري)3(
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  :قسمني كبريين إىل فالفنون األدبية إذا تقسم

  .وهي ليست ميدان دراستنا اليوم: الفنون األدبية النثرية

  )) : 4(فنون أربعة (أو مسالك الشعر الرئيسية، وهي أقسام  :األدبية الشعريةالفنون 

 .الفن الشعري القصصي - 

 .الفن الشعري الغنائي - 

 .والفن الشعري التمثيلي - 

 )1(. والفن الشعري التعليمي - 

  : إىل اجتاهات أو مسالك ثالثة هي -منذ عهد اليو�ن والرومان األقدمني - قد قسمها الغربيونو 

 .املوسيقي الشعر - 

 .والشعر القصصي - 

 )2( .والشعر الدراماتيكي - 

، والفردوسي يف واألوديسا كما فعل هومريوس يف اإلليادة... أما الشعر القصصي فهو شعر املالحم       

  .فرجيل يف اإلليادة؛ الشاهنامة

أفكاره وآرائه، وصفوة وخالصة ... وأما الغنائي أو الوجداين فهو الذي يتناول فيه الشاعر نفسيته       

  .، ويف حبه وكرهه ورضاه وغضبهبه تصوراته وختيالته يف الكائنات احملدقة

وأما التمثيلي فهو ما يتناول فيه الشاعر حاد¯ Wرخييا، أو خياليا من أحداث احلياة البشرية وجيربه على        

   )3(. املسرح

                                                             

  .38صمرجع سابق، Wريخ األدب العريب،  :حنا الفاخوري) 1(
  .17مرجع سابق، ص ،فنون الشعر العريب :عمر فاروق الطباع) 2(
  .39-38ص مرجع سابق، Wريخ األدب العريب، :حنا الفاخوري )3(
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  )1(... إىل تثقيف العقل والقلبه الشاعر وأما الشعر التعليمي فهو ما يرمي في   

يمارس فعل ل جذاب إيقاع حتتاج إىل األفكاريف ذهن القارئ، الن  األفكاريف توحيد  فالشعر يسهم      

  .يف نفسية القارئ أثرايرتك  أنه إليه، و هذا من شأنمبا يدعوا  يف املستمع الذي خضع له ، و¼ثر التأثري

الشعر «أن الشعر العريب مل يعرف من هذه الفنون غري فّن واحد هو  :عتيقويذكر الدكتور عبد العزيز       

  )2( .وهو الشعر الذي يعّرب فيه الشاعر عن إحساسه الشخصي ويتغّىن فيه بعواطفه» الغنائي

ومنهم من . ديح واهلجاء والنسيبالفخر، وامل :هي )4( ومن نقاد العرب من جعل هذه الفنون أربعة      

وأدخل فيه سائر فنون » الوصف«فنون، ومن جعل الشعر العريب كله فّنا واحدا هو ) 9(سعة ا إىل تأوصله

  )3(.الشعر األخرى

ء، واهلجاء، والفخر، والعتاب، : وأهم فنون الشعر اKمع عليها عند العرب      هي الغزل، واملدح، وال̄ر

  )4(.واالعتذار، والوصف، واحلكمة

  :ومن مثّة الّشعرعناصر األدب : املطلب الثالث

 –أّن لكّل شيء يف الوجود عناصر يرتكز عليها أو تُبىن على أسسها، واألدب  –/لبداهة  - املعروف   

. العقل، واملخيلة، والشعور : تصدر عن قوى اإلنسان األدبية« )4( له عناصره وهي أربعة - شيءكل ك

  )5(»ُمنّسق مجيل وختضع لسنن الّذوق الّسليم، ويعّرب عنها بكالم فصيح، وأسلوب

واضحة، : األقيسة، ومن صفات األفكار أن تكون م األحكام وفأّما العقل فهو الذي ينشئ األفكار ويقيّ . 1

  . دقيقة، جديدة، قوية، عميقة، سامية

                                                             
  .39ص مرجع سابق، Wريخ األدب العريب، :حنا الفاخوري )1(
  .172، ص)م1972/ ه1391، 2دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط: بريوت(عبد العزيز عتيق، يف النقد األديب،  )2(
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. وأّما املخيلة فهي اليت تنشئ صّور األشياء، وتكسو األفكار صورا حّسية، أو تبعث يف اجلهاد روحا وحياة. 2

  . جديدة سائغًة، قويّة اإلحياء: ت الّصور أن تكونومن صفا

  . االنفعاالت حّسية ومعنويّة، ومجاهلا يف صدقها: وأّما الّشعور فهو الذي ينشئ العواطف. 3

: ومن صفات الّذوق. وأّما الّذوق فهو ميزان اآل¯ر األدبية حيكم يف مجاهلا وعيو�ا من حيث املعىن واملبىن. 4

    )1(. واإلرهاف، واإلصابة الّتنبيه، والّدقة،

  .، واخليال، والفن)العاطفة(القلب و  ،)الفكر(العقل : وإذا أرد�ا /ختصار ودقّة فهي

األربعة اليت تشكل مجالية جيمع العناصر  ألنهممارسة مجيلة،  األدب أنيستنتج من كالم حنا الفاخوري      

  .وجدانيةخرى ثرا العتماده على عناصر عقلية وأجتعله مؤ النص و 

   :ودورهالعريب الّشعر  أمهّية: املطلب الرابع

ار أنو  أشرقت أن إىلاجلاهلية و  أ¦مموقع و موضع يف قلوب العرب من  –دائما  - لقد كان للشعر     

  . على ربوع العامل اإلسالم

قعتنا يف نطاق ضيق من قو وحتاول والظاهر املالحظ وجود طائفة من الناس ترّوج لتحرمي كل ما هو مجيل  - 

ولعله خري من عّرب  -نطاويمة الطّ هذا ما دفع العالّ حرام، و السوداوية والتكفري، فعدوا كل مجيل بدعة و 

  :يت/لقول اآل هالدفاع عن إىل -عن أمهية الشعر

إّن البشر يكّدون ويسعون، ويسريون يف صحراء احلياة، وقيد نواظرهم كواكب ثالثة، هي هدفهم وإليها « - 

احلقيقة واخلري واجلمال، وإن كوكب اجلمال أزهاها وأ�اها  :املسري، ومنها اهلدي وهي الّسراج املنري، وهي
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واجلمال يُعّد أّس احلقائق وأصل الفضائل، فلوال مجاُل احلقيقة ما طلبها العلماء، ولوال مجال اخلِري ما دعا 

    )1(  »وهل ينازع يف تفضيل اجلمال إنسان؟ . إليه املصلحون

 الكالم؟ و ةمن يكره الّشعر، وهو مجال القول، وفتن - اةيأي احل - فكيف يكون فيها: "يواصل القول و - 

هو صورة الّنفس، فمن مل جيد فيه صورته مل يكن  و. هو لغة القلب فمن مل يفهمه مل يكن من ذوي القلوب

  )2( ".إالّ مجاًدا

عن الّشعر ألّن  صلى هللا عليه وسّلمإن هللا نّزه نبّيه ومن قال : "بقوله صّلى هللا عليه وسّلمالنّيب  ربّئوي - 

» إنّه شاعر«: الّشعر قبيح؟ إّمنا نفى عنه أن يكون شاعرا كمن عرف العرب من الّشعراء ورّد عليهم قوهلم

    )3(.ألّن الّشاعر Ëتيه الوحي من داخل نفسه، والّنيب جييئه من الّسماء، وهذا الذي مل تدركه العرب

-
وأين وجدت حرمة الّشعر، أو مذّمته من حيث : "يؤّكد حّلّية الّشعر وما هو قول مجيٌل /خلالصة اآلتيةو  

 "هو كالم مجيل، يصف شعورا نبيال؟ إّمنا يقبح إذا اشتمل على الباطل، كما يقبح كّل كالٍم يشتمل عليه

)4(  

-
العلماء قد ترفعوا عنه، والكتب مملوءة ومن أين عرفت أن : "أّما عن شعر احلّب والغزل العفيف فيقول و 

  )5( "ّب والغزل ووصف الّنساء؟/جلّيد من أشعارهم، يف احل

اجلمالية  األدوات الفنية واألساليب ألن آخرين�س دون أالشعر ليس وقفا على  أنّ هذا ما يؤكد على و      

  .واألفراد األمم و الشعوبو مشاعرهم عند كل  أحاسيسهميف  األفرادقاسم مشرتك بني 
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  1.»"الشعراء أبواق األمم ورسل أجمادهم"اهلنود ذكروا يف حكمهم املأثورة أن  قد قيل إن و

يكتب، وحيسن  كان الرجل ال يسمى الكامل إال إذا كان":قوله) ض( علي بن أيب طالب و ينسب إىل اإلمام

   2."يقول الشعر و الرمي وحيسن العلوم

ميالد الذكر، وميالد الشاعر، وميالد : العرب كانت ال حتتفل إال بثالثةالكثري من املؤرخني أن ذكر ي و

  .احلصان

فقد صاحب الشعر اإلسالم فكرًة ودعوًة ودولًة ذات سّيادٍة متحّمًال  «أما عندما أشرقت أنوار اإلسالم  و

   )3(.» أعظم األدوار يف هذه املراحل كلها

وعمل  - بدوا وحضرا –�ر القرآن الكرمي ¬سلوبه املعجز ومعانيه القّيمة وألفاظه املشرقة العرب «قد  و  

  )4(» على �ذيب ألسنتهم وتوجيهها الوجهة اإلسالمية الصحيحة

يكون أحاسيس  - كما عّرفه العروضيون  - والشعر عامة قبل أن يكون كالما موزو� مقفى بنيةً «  

، بل موقًفا من األحداث اات، أو بكاء ونشيًجا وآهات حزن وآالموأغاين أفراح ومسر اعر، ومعا�ة، ومش

االجتماعية، وخبلفيته احلضارية، يشكل صفحة يف Wرخينا األديب، واحلضاري ملا يتضمنه و ومبضامينه اإلنسانية، 

من تسجيل لألحداث، وخباصة ما يتعلق /لصراع العقدي واحلضاري الذي واجهته عقيدة اإلسالم منذ بعثة 

رار، مث اجلمود، مث نبيه ورسوله دمحم صلى هللا عليه وسّلم إىل عصر� مرورًا مبراحل املد احلضاري مث االستق

                                                             
، ص )الدراسات القومية للطباعة و النشر، بريوت، د ت(عزيزة فريدن، القومية و اإلنسانية يف شعر املهجر اجلنويب، : ينظر 1

255.  
  .255، ص)م1996منشورات عامل املعرفة، الكويت، (سامي مكي العناين، اإلسالم و الشعر،  2
الشركة الوطنية للنشر : اجلزائر)(ملسو هيلع هللا ىلص(إبراهيم عبد الرمحن خليل إبراهيم، دور الشعر يف معركة الدعوة اإلسالمية أ¦م الرسول  )3(

  .13، ص)د ت 2والتوزيع ، ط
ط .ديوان املطبوعات اجلامعية، د : اجلزائر( د الرمحن صيام، دراسات يف أدب العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم، عب ءزكر¦) 4( 

  .4-3، ص ص )م1984
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االحنسار والّتخلف، مث االستعمار، مث النضال واجلهاد للّتحرر من نري االستعمار، مث حماوالت وجهود الّنهوض 

  )1(»والّتطور

  :طبيعة الشعر العريب: املطلب اخلامس

ر  وتصّنف األشعا". املقطع الصويت"وهو " وحدة الكالم"ختضع موسيقى الشعر عند كّل األمم لنظام   

  )2( :كّلها، وفقا هلذا، إىل األنواع الثالثة التالية

  :الشعر الكمي.1

وأبرز .من زمن للنطق به" املقطع"يف املقاطع وما يستغرقه " الكم"وهو الذي تنهض موسيقاه على   

  .أمثلته الشعر اليو�ين والالتيين القدمي

  :شعر النرب أو الشعر االرتكازي.2

ومعىن االرتكاز أن تكون يف التفاعيل مقاطع يرتكز . ارتكازي نربيّ  الّشعر اإلجنليزي مشهور ¬نه  

  .عليها وأخرى ال يرتكز عليها أي منبورة وغري منبورة

  :الشعر املقطعي.3
وحدات "ُتقّسم فيها املقاطع إىل " سّيالٌة هادئةٌ "الشعر الفرنسي من هذا النوع، إّن موسيقى الشعر فيه   
  .إيقاعية إىل حّد ما" موسيقية
  أين موقع الشعر العريب موسيقيا من هذه األنواع؟: نسألواآلن 

  
بنسب " الكمّ "املعروف السائد واملأخوذ به أن الشعر العريب كّمي تتأّلف ُكلُّ تفعيلة فيه من مقاطع خمتلفة   

  )3( .حمدودة
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  .54-53مرجع السابق، ص ص  ،يف العروض والقافية :يوسف بكار )3( 
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  :الشعر احلقيقي: املطلب السادس

  .هذا العنوانمبا أّن رسالة الّشعر رسالة مقّدسة فقد دفعنا لطرح  - 

والكالم إذا مل حيكمه قلب فارغ، ومل يسبكه لّب من ظلماء : "بداية حتضر� كلمة بليغة قاهلا ابن بسامو  - 

   )1( ..."زه زغ، مل يرق تطريزه ومل ينفق إبريالشغل /

-
 -بذور احلياة –كتابه أعاد التاريخ نفسه فقّدم محود رمضان   –وبعد قرون من الزمن  –ومبثل هذا الكالم  

نقّي طاهر، وبذرت يف قلب يشا�ه؛ توّلد منها إن الكلمة الرشيدة، إذا صدرت عن قلب : " /لقول

    )2( "غصن األمل واحلياة

 لّناسِ قولوا لِ وَ ﴿: فهذا رأي راجح يقال عن أحسن الكالم، وقد دعا القرآن الكرمي إىل القول احلسن - 

  ].83: البقرة، اآلية[، ا﴾نً سْ حُ 

  : اآلراء حول الشعر احلقىلوتتا

ليس جمرد وصف أو نقل أو حماكاة بل هو على الدوام قوة مبدعة  "يرى عبد هللا كّنون أن الشعر احلق  - 1

إنه يبدع أو يصنع أشياء مل تكن موجودة من قبل، وهو يبدع كذلك /ملعىن : خالقة وهو يبدع من �حيتني

 )3(".األعمق هلذه الكلمة عندما يصقل العنصر اخلالق الكامن يف التجربة نفسها ويسمو به

والشعر ليس خاصا /لكأس والطّاس وما كان من ذلك بسبيل، فرّب أبياٍت يف ":يقول علي الطنطاوي - 2
ا يظّن املطالب العالية للّنفس أقرب إىل الّشاعرية من كثري من الّشعر الذي يقوله أصحابه يف اهلوى والّشباب مم

  )4( "أنّه مادة الّشعر األوىل

                                                             

املؤسسة :  اجلزائر( وكتاب الذخرية، دراسة حياة الرحل وأهم جوانب الكتاب، :علي بن دمحم، األندلسي ابن بسام-)1(
  7.، ص)م 1989ط،  .الوطنية للكتاب ،  د

  .11مرجع سابق، ص  :صاحل خريف، محود رمضان )2( 
دار املعارف، : القاهرة( صابر عبد الدامي، أدب املهجر دراسة ¼صيلية حتليلية ألبعاد التجربة التأملية يف األدب املهجري، -)3(

  .54، ص )م1993، 1ط
  .7علي الطنطاوي، من غزل الفقهاء، مرجع سابق، ص  )4( 
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. الكالم أو الّتفكري خباّصة أساسية هي قيمته اجلماليةإّمنا يتمّيز األدب عن غريه من : "أما دمحم مندور فيقول - 3

م كتفاء بقيمته اجلمالية دون القيّ ال و/نعدام هذه القيمة ينعدم األدُب وإّمنا يدور اخلالف حول استطاعة األدب ا

  )1("هتالّنفعية األخرى أو عدم استطاع

حديث الشيطان أمجل شكل يف حني  وطبعا جيب أن ميتزج اجلمال الشعري مع نفعيته اخللقية، أو ليس شكل

  !فإن مضمونه فاسد مفسد؟

ل نثرا مل يفقد معناه عمجل بعض الّنقاد من مقاييس جودة الّشعر أنّه إذا جأو : "وأما أمحد بدوي فيقول - 4

  )2(."اجليد

أنيقة األلفاظ حكيمة املعاين، من األشعار أشعار حمكمة متقنة، : "ابن طباطبا ويستشهد على ذلك بقول - 

   )3("عجيبة التأليف، إذا انقضت وجعلت نثرا مل تبطل جودة معانيها، ومل تفقد جزالة ألفاظها

  )4( ".والشاعر أبلغ قصائده. كل شيء يف الوجود قصيدة من قصائد هللا:"وأما عبد الرمحن شكري فريى أن - 5

وليست حالوة الشعر يف قلب . ليس الشعر كذ/ بل هو منظار احلقائق، ومفسر هلا" :يواصل القولو  - 

ولئن كان بعض الّشعر رحلة، فهي رحلة إىل عامل أمجل وأكمل وأصدق . احلقائق بل يف إقامة احلقائق املقلوبة

  . )5("العامل األرضيرحلة إىل عامل حيّس املرء فيه لّذات الّتفكري، أكثر مما حيّسها يف هذا . من هذا العامل

  :م كاآليت1961ألول مرة سنة "الّلهب املقّدس "عند صدور ديوانه ويعلق مفدي زكر¦ء عن شعره  - 6

                                                             

  .19، ص)م2006، 5§ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: القاهرة( دمحم مندور، األدب وفنونه،  -)1(
  .33ص) م1996سبتمرب  §ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،: القاهرة(أسس النقد األديب عند العرب،  :بدويأمحد -)2(
  .ن نفسه، صمرجع أسس النقد األديب عند العرب،  :دويبأمحد -)3(
  .245، ص)1944 - هـ 1415، 1الدار املصرية اللبنانية، ط: بريوت( شكري عبد الرمحن، دراسات يف الشعر العريب، )4( 
  .، مرجع سابق، ص نشكري عبد الرمحن، دراسات يف الشعر العريب-)5(
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، ما يشبع غرائزهم املشبوبة يف جحيم )الّلهب املقّدس(يف  - ما يسمونه /لشعر اجلديد–قد ال جيد عشاق «

صلة رحم وتقى بعز أجمادهم، وجتاو/ صادقا ) لناسالشعراء ا(ولكن سيجد فيه ... النهود والرباعم والبساتني 

    )1(.»من عظمة وجالل" عروبة"د عرّيب بقدر ما لكلمة مشاعر العروبة الزاحفة يف كّل بلمع 

قصة شعور "ف الّشعر لقلت ¬نّه إّيل أن أعرّ لو طلب «: ف أبو القاسم سعد هللا الّشعر بقولهويعرّ  - 7

 االنفعال، فالشاعر ال ينظم يف حالة عادية، بل حني يبلغ شعوره درجة "إنساين يف حلظة خاصة تؤدي /حلرف

وهو ال ينتج يف كل وقت ولكن يف حلظة ¼زم حاد، مث هو ال يعّرب عن ¼زمه /لرقص واملوسيقى، . العاطفي

عور اإلنساين هلا أمساء خمتلفة يف عامل الشعر، فقد تكون لوعة حّب، أو وقّمة الش. ولكن /لكلمات املكتوبة

وهذا يصدق على كل موضوعات الّشعر من الفلسفة إىل ما وراءها، ومن السياسة . شعلة ثورة، أو اختناقة Ëس

   )2( »...إىل العواطف الشخصية 

عراء من يدفع اKتمع يف الشّ إذا كان « :عراءعر والشّ ويقول دمحم اخلضر حسني يف صدق وظيفة الشّ  - 8

الباطل لينعم يف ظله، فإن منهم يف  يداجيحت، ومن سيف اللريتع الطغاة  يداهنبشعره يف منحدر اهلوى، ومن 

، فيصدع /حلق ليشّد أزر أوليائه، و يصوغ احلكمة فتسري على من خيلص النصيحة Ý ورسوله وصاحل املؤمنني

  )3(.»قبسا من نفس الشاعر، بل نفسه و قلبه و عقله كان الّشعر  �ا، و من مثّ ألسنة الداعني إليها و العاملني 

الذي حيس /حلياة إحساسا عميقا، ويرتجم « :فهو عند سّيد قطب) احلقيق(اعر احلقيقي ا عن الشّ وأمّ  - 9

 وهو لكي يؤدي مهمته. هو الذي صاغته احلياة ليكون واسطة بينها وبني أبنائها اآلخرين. عنها لألحياء

  .على الوجه الكامل، البد أن تتوافر فيه صفتان أساسيتان

                                                             

  .95، ص)م1961سنة ، من كلمة تقدمي ديوانه 1982دار القلم تونس، ( ،مفدي زكر¦ء، ديوان اللهب املقدس-)1(
" آمال"شعر ما قبل االستقالل، كتاب جملة : مناذج من الشعر اجلزائري املعاصر: كلمة من كتاب:أبو القاسم سعد هللا -)2(

  .178م، ص 1982: اجلزائر
علق عليه الشيخ دمحم علي النجار  ،…األستاذ اجلليل ديوان فضيلة العالمة » خواطر احلياة«ديوان: دمحم اخلضر حسني-)3(
  .3، ص)هـ1366ط، .املطبعة السلفية ومكتبتها /لقاهرة، د: القاهرة(
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أن يكون إحساسه /حلياة أدق وأعمق من إحساس اجلماهري، على شريطة أال يقطع الصلة بينه وبني : األوىل

  .اجلماهري

مظهرا يف تعبريه هذا نفسه، و¼ثرا�ا . أن يعرب عما حيسه �ذه الطريقة، تعبريا أمسى من تعابري اجلمهور :الثانية
  )1(»سائر العيونال أن ينقل لنا الصور كما تراها . مبا شاهدت وأحست

  :نوسي فريى يف الشعر والشاعر ما Ëيتسوأّما دمحم اهلادي ال -10
جياهد ... أوقف نفسه على بين جلدته أو بين اإلنسان أمجعني الشاعر هو ذلك الفذ القادر الذي قد «

وكمال  ادةيبفكره يف سبيلهم ليهدي الضال ويعّلم اجلاهل ويضرب ألبناء البشر املثل العالية يف الق
  .  )2(»اإلنسان

-
إليه  ا إذ بنتائجهما ينتج لنا كل ما حنن يف حاجةمة عنهأمّ  عراء ال غىن أليعر والشّ الشّ «: ويواصل القول 

  )3(.»ته السنن الطيبة من الوحدة فيهامن سنن أخالق واجتماع وتربية و�ذيب إىل ما ينتج عن ها

  : يلي فريى يف صناعة الشعر وموهبته ما األمحدي نويواتوأما  -11

عر وإن كان مرجعه إىل الطبع والغريزة فإن الشاعر ال يسعه أن يستغين عن قواعد هذا الفن، أو إّن قرض الشّ «
  طبع شعري : يتجلى عن مراعاة مصطلحاته ومقتضياته، فالشاعر البد له من أساسني يف بناء جمده الشعري

  )4( »قوي، وصناعة حمكمة متقنة
 -يواتالعروضي اجلزائري الكبري نو  واخلف الذين ةخري من وحنسبه - �صر لوحيشي / ويرى الدكتور -12

 :أن

                                                             

  .14، ص)ت.ط، د.منشورات اجلمل، د: القاهرة(ة الشاعر يف احلياة وشعر اجليل احلاضر،مهمّ  :سيد قطب -)1(
، )م1926 -هـ 1344، 1املطبعة التونسية، ط: تونس(، 2 احلاضر، جشعراء اجلزائر يف العصر  :دمحم اهلادي الزاهري-)2(

  .16ص 
  .مرجع نفسه، ص ن شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر، :م دمحم اهلادي الزاهري )3( 
ط .املؤسسة الوطنية للكتاب، د: اجلزائر(موسى األمحدي نويوات، املتوسط الكايف يف علمي العروض والقوايف،  )4( 

  .15ص، )م1985
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شاعر، وحتريك اجلمود وهّز قول شعري، والشعور مورده كانت الغاية املتوخاة إ¯رة امل االنفعال مصدر كلّ «

ة، وامللكة األصلية، والطبع وال يكون ذلك إال /ملوهبة احلقّ /لطني، واق، والسمو ذالنفوس، وترقية األ

    )1(.»الفذ

  :عن دور الصدق يف اخليال فيقول عبد الرمحن شكريا وأمّ  -13

وهو كاذب إذا نظرت تكّلف اخليال أن جييء به كأنّه الّسراب اخلادع فهو صادق إذا نظرت إليه من بعيد، «

  .)2(»، مثل ما بني املاس الصناعي وماس كمربيلحيصحإليه من قريب، وبينه وبني اخليال ال

  :سلطان الشعر فيقول عائض القرين ا عنوأمّ  -14

  )3(.»تح شهية القارئ أو السامع للمعلومة، فيعترب مبا يسمع ويتعظ مبا يطالعفيالّشعر فيه جاذبية ... «

  : ومسك اخلتام والبدء حول قيمة الشعر إسالميا نذكر أن

يف الشعر؟ فقال صلوات هللا وسالمه  ماذا ترى: ¦ رسول هللا: قائال - ملسو هيلع هللا ىلص –كعب بن مالك سأل الرسول «

  )4( »فالكلمة الطيبة هلا ميدان فسيح يف اإلسالم. »إّن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه: عليه

وخالصة القول إّن مناط حكم الّدين للشعر أو عليه، هو مدى موافقة الشعر له أو خمالفته له، فقد   

مل يوافق إمنا الشعر كالم مؤلف، فما وافق احلّق منه فهو حسن، وما " :عن الشعر فأجاب - ملسو هيلع هللا ىلص –سئل النيب 

  )5( "احلَق منه فال خري فيه

                                                             

) م2013 -هـ 1437، 2.جسور للنشر والتوزيع، ط: احملمدية، اجلزائر(املرجع يف العروض والقافية،  :�صر لوحيشي) 1(
  .16ص

  .248مرجع سابق، ص ،شكري عبد الرمحن، دراسات يف الشعر العريب)2(
  .5، ص )م2011-هـ1432، 1دار احلضارة للّنشر والتوزيع،ط: الر¦ض(القصيدة اKنونة،  :عائض القرين) 3(
  .297صمرجع سابق،  ،زكر¦ عبد الرمحان صيام، دراسات يف أدب العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم )4( 
  .300، مرجع نفسه، ص زكر¦ عبد الرمحان صيام، دراسات يف أدب العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم)5( 



 

 

 :الفصل األّول

 :الماهية و المضمون: شعر العلماء

 

 

 .شعر العلماء عموما: المبحث األّول

 .ميادين القول في شعر العلماء: المبحث الّثاني

 .دراسة فنية لشعر العلماء: المبحث الّثالث

 

 



 ادلاىية كادلضموف- العلماء رشع                                                          : األكؿ الفصل

 

[45] 
 

  :شعر العلماء عموما: ادلبحث األكؿ

  :بطادلاىية كاللٌ : ادلطلب األكؿ

:  تعريفو ككيفيتو -1

       ىو شعر يصدر عن طائفة من الٌناس عقوؽبم راجحة كحكمهم بليغة اشتهركا بُت الٌناس بعلمهم العزيز 

 .ىذا ىو تصوران ببساطة عن ىؤالء الناس. كابلٌرزانة

 (تعليميا)، كما يكوف موضوعيا "الغزؿ"كىو كثَت جدِّا كخاصة يف  (كجدانيا)     كشعر العلماء يكوف ذاتيا 

. (األراجيز)كىذا كثَت جٌدا أيضا أك ىو ما يسٌمى ابؼبنظومات 

فسنخٌصص ؽبا حٌيزا الحقا يف فصل مستقل، كأٌما الشعر الوجداين فهو  (األراجيز)     فأٌما اؼبنظومات 

. حسب اجتهادان كمعاينتنا للٌنصوص الشعرية موضوعنا يف ىذه اػبانة من البحث

:  مقاييس العتبار العادل شاعرنا كىي (4)يبكننا ضبط أربعة : مقاييس كوف العامل شاعرنا -2

من ال نستطيع القوؿ عنو قاؿ الشاعر فالف، فنحن ال نستطيع أف نقوؿ قاؿ الٌشاعر : ابلبداىة-2-1

قاؿ اإلماـ : الشافعي كقاؿ الشاعر سيبويو، كقاؿ الشاعر ابن ابديس، كقاؿ الشاعر اإلبراىيمي، بل نقوؿ

 ... الشافعي، كقاؿ العالٌمة سيبويو، كقاؿ العالٌمة ابن ابديس، كقاؿ العالٌمة اإلبراىيمي

األظباء اآلتية كصف أصحاهبا أبٌّنم علماء، فإف قالوا شعرا فهم العلماء ؼ :كصف الغّب لو ابلعامل- 2-2

:  الشعراء، كمن ىؤالء على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر نذكر

 يعترب أكثر علماء  (...)فقيها كفيلسوفا كمؤٌرخا كشاعرا كأديبا " طوؽ اغبمامة" صاحب  ابن حـزيعد

(.  8البن حـز ص " طوؽ اغبمامة"من مقٌدمة كتاب ). األندلس إنتاجا يف القرف الرابع اؽبجرم

 (.227لعويس، ص" العقل اؼبسلم"من كتاب ) ىذا الرجل العادل الباحث :دمجفريد ك 
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 أٌكؿ شيخ لألزىر الشريف يف عهد حكومة الثورة  (...) عادل كأديب أصلو من اعبزائر :دمحم اخلضر حسْب

م، كعضو صبعية كبار العلماء يف األزىر سنة عجتماايف مصر، عادل جليل، شاعر، كؾباىد كبَت، كمصلح 

 (.317ليسي، صغ، ليوسف ك"يف ظالؿ النصوص"من كتاب  ). ـ1951

 لكن قليال  ك (...) ىذا العادل اعبليل عرفو الناس خطيبا كؿباضرا كعرفوه كاتبا كمؤلفا :يوسف القرضاكم

 (. 08، ص"العاٌلمة القرضاكم األعماؿ الشعرية الكاملة" من كتاب)... من الناس من عرفو شاعرا

 إنٌو عادل جزائرم بل  (...) من العلماء القالئل الذين نشركا الفكرة السلفية يف اعبزائر:عبد احلليم بن مساية

 (.200، ص  لعويس"العقل اؼبسلم" من كتاب). أشهر علماء اعبزائر

 دركس الطيب العقيب ما عرفت »:  قاؿ عنو أبو بكر جابر اعبزائرم يف شريط مسجل:الطيب العقيب

، لسنة 13، العدد "إذاعة القرآف الكرًن" من ؾبلة)« الدنيا نظَتىا كال اكتحلت عُت يف الوجود بعادل كالعقيب

 (.81، صـ2009

 شعراء "من كتاب )" اؼبنصفة"صاحب القصيدة اؼبشهورة ... العالمة الشيخ:دمحم ادلولود بن ادلوىوب

 (.31، ص2، ج"اعبزائر للزاىرم

 2لزاىرم، جؿ، "شعراء اعبزائر"من كتاب )، ىذا األديب الشاعر العادل، الطاىر بن عبد السالـ 

 (.50ص

 رحم هللا عاؼبا فقدانه على ًقٌلة من العلماء، كلمة ألضبد سحنوف يف أتبُت أستاذه  خَت : دمحم خّب الدين

 (. 6، صلعبد اغبفيظ بوردًن، "التجربة الشعرية"الدين، نقال عن كتاب 

 أدب الفقهاء ): فبٌا كرد يف الصفحة الداخلية كاػبارجية لدار نشر كتاب: العاٌلمة األديب عبد هللا كٌنوف

 . (لكٌنوف
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 ىذا العلم الذم يعٌد أحد أبرز أعالمنا من العلماء يف القرف العشرين، كىو العاٌلمة : األمحدم نويوات

األديب موسى األضبدم نويوات حياتو " من كتاب) .ىذا العالمة الغزير العلم، العميق اؼبعرفة" نويوات "ذاتاألس

 .(34، لنجيب بن خَتة، ص"كآاثره

 من أشهر علماء اعبزائر يف الثلث الثاين من القرف العشرين، كخباصة يف ميداف : البشّب اإلبراىيمي

 (. 13، ص01، ج"الشعر اعبزائرم" من موسوعة ). اإلصالح كاػبطابة كاألدب العريب

 أحد العلماء الذين اشتهركا يف اعبزائر يف أكاخر القرف اؼباضي كأكائل القرف اغبارل: عبد القادر اجمٌلاكم  .

 (. 158ريف، صخل" الشعر اعبزائرم"من كتاب )

 شعراء اعبزائر للزاىرم"من كتاب)...  ، العادل الشاعر اجمليد، كالكاتب البارع ادلولود بن دمحم الزرييب"  

 (. 98، ص 02ج

 : (ادلوضوع ادلطركؽ ككيفية طرقو كظركؼ طرقو)كيفية معاجلتو لقضااي شعره - 2-3

 .ال يبكن إاٌل أف يكوف شعر علماء... إٌف طرؽ موضوع كاإلصالح أك الًتبية أك التوجيو أك -

 .ال يبكن إال أف يكوف شعر علماء...كإٌف كيفية طرقو أسلوبيا أك بالغيا أك تركيبيا أك -

 كبناء على ىذا نلقي نظرة على أساليب الكتابة عند بعض القدماء كبعض ادثُت للتأكد فبا ذكران : 

 أساليب العلماء الشعراء: 

 : قدديا - أ

 : (متصٌوؼ)زلي الدين بن عريٌب   -1

كأثر فريد يف شعر التصوؼ عامة، كاإلسالـ خاصة، إنو خالصة نتاج الشيخ األكرب ؿبي " الديواف األكرب"

الدين بن العريب، جامع آلرائو كنظرايتو اؼبختلفة، يكاد يشتمل على كٌل ما كرد يف مؤلفاتو األخرل عرض فيو 
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آراء اؼبتصوفة كعاجل مشكالت الفكر الباطٍت على اختالفها يف اإلسالـ عامة، سٌجل فيو علم كفلسفة كتفسَت 

( 1 ).كحديث كأدب كسلوؾ،كفقو كأصوؿ كعلـو قرآف كأتمالت كمكاشفات كموشحات

:  (متصٌوؼ)الششَبم   -2

شبرة من شبار ذبربتو الغنية ابلدالالت كاؼبواقف الركحية الصادقة، كاف أكثر  (أيب اغبسن الششًتم"يعترب ديواف 

( 2 ).إنتاجا كأعمق تعبَتا عندما اعتمد طريقة الشعر الصويف

 :ابن حـز  -3

سالة ابن حـز الفقيو الواعظ الذم أيمر ابػبَت كينهى عن اؼبنكر ر من الناحية األخالقية نكتشف يف ّناية     

مبينا ما للتعفف من فضائل كما للمعصية من رذائل كقد سار ىو األكؿ يف الطريق اؼبستقيم دل تصدر عنو قط 

 (3 ).ما ال تسمح بو كرامة اإلنساف اؼبؤمن اب

: الٌزسلشرم  -4

يف اؼبديح النبوم، كاؼبدح كالفخر كالراثء كالغزؿ كالزىد كاغبنُت إذل : قاؿ الزـبشرم الشعر يف كثَت من األغراض

اإلخوانيات، ككاف يف شعره معربنا عن بيئتو، كحياتو، كما كاف لثقافتو العلمية أثرىا الواضح يف  مكة ك

 .موضوعاتو كمعانيو كصوره كألفاظو

يتجٌلى الوجداف الديٍت كاػبلقي يف معظم شعره، حيث يًتاءل لنا من خاللو ؿببنا لدينو، متمٌسكا بقيمو، غيورا 

( 4 ).على أخالقو

                                                           
. 5، ص (ـ2007/ ىػ1428، 3دار صادر، ط: بَتكت)، شرح كتقدًن نواؼ اعبرٌاح، (الديواف)ؿبي الدين بن عريب (1) 
دمحم العدلوين / ، تقدًن كضبط، دراسة كتعليق د(ىػ668 - ىػ610) ديواف أبو اغبسن الششًتم، أمَت شعراء الصوفية ابؼبغرب كاألندلس (2) 

. 5، ص (ـ2008، 1.دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ط: الدار البيضاء، اؼبغرب)سعد أبو الفيوض، . اإلدريسي، ك أ
  طوؽ اغبمامة يف األلفة ك األاٌلؼ لألندلسي، األنيس السلسلة األدبية إبشراؼ دمحم بلقايد، ك تقدًن جرباف حجاجيابن حـز األندلسي، -(3)
. 14، ص (ـ1988: اعبزائر– اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية، الرغاية )
: 1مؤسسة اؼبختار للنشر كالتوزيع القاىرة ، ط)عبد الستار ضيف، / ، ربقيق د(ق538اؼبتوٌّف سنة )ديواف جار هللا ؿبمود بن عمر الزـبشرم (-4)

. 10، ص (ـ2004- ىػ1425
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:  الطٌغرائي  -5

    كشعر الطٌغرائي متُت يغلب عليو الٌنفس القدًن أحياانن مثٌ ىو سهل عذب، أما فنونو البارزة فهي اغبماسة 

  كالفخر كالعتاب كالٌنسيب كالغزؿ، ككاف الطغرائي كثَت الشكول يف شعره حىت قٌلت مباالتو ابلٌدىر كحوادثو

. غَت أنٌو كاف وبٌث على مداراة الٌناس

.     شعره متُت جزؿ يغلب فيو اؼبعٌت على الٌلفظ، كلكنو يبقى شعرا كجدانيا بعيد األثر يف النفس كالفكر معا

:  صفي الدين احللي  -6

    كيعٌد صفي الدين من أئمة البديع اؼببتدعُت يف أنواعو اؼبغالُت يف استعمالو يف شعرىم بال كثَت تكٌلف، كىو 

أكؿ من نظم القصائد النبوية اعبامعة ألنواع البديع اؼبٌسماة ابلبديعيات، على مثاؿ بردة البيوصَتم، كشعره يف 

 على ؿ الٌنسج ثقيء فإنو ردماغبذؽ كإظهار نةصبلتو سهل األلفاظ حسن اؼبعاين، إاٌل ما كاف يتكلفو للمعام

 (1 ).الٌسمع

 :حديثا- ب

 : فريد كجدم -1

ا كاف يكتب الشعر ك ىي دليل على  ... كتابتو للٌشعر من نوع كتابة األستاذ العقادتفكا     كاغبق أٌف فريدن

مشولية يف الثقافة كعبقرية يف التفكَت كسبٌكن من اؼبلكة الذىنية كقدرة على توجيو ىذه اؼبلكة يف كل خٌط يشاء 

( 2 )...صاحبها توجيهها إليو

 : سيد قطب -2

إٌف شعر سيد قطب قد طرؽ جل ما نعرؼ من اؼبضامُت قديبا كحديثا، يف الغزؿ كالوصف كالراثء كالقلق       

. كاغبَتة كالتمرد كاغبنُت كالشكول كالوطنيات

                                                           
. 125، ص(ـ2010: اعبزائر- ىوما للطباعة ك النشر ك التوزيع، بوزريعة)دمحم بوزكاكم، موسوعة شعراء العرب، (1)
. 235ص (ـ1981- ىػ 1408: 1مكتبة الفالح، الكويت، ط)، (متابعة نقدية)عبد اغبليم عويس، العقل اؼبسلم يف مرحلة الصراع الفكرم  (2)
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     كيفما كانت اغباؿ فقد انصرؼ سيد قطب رضبو هللا عن الشعر بعد أف أصبحت لو اىتمامات شاملة ىي 

البحث يف الفكر اإلسالمي ككسائل الدعوة، كمنهج التنظيم كغَت ذلك فبا يتعلق بشؤكف اإلسالـ من قريب أك 

 (1).بعيد، فشغلو ذلك عن كل اىتماـ

 :01تعقيب 

كأسلوب الكتابة ترد فيو بعض األلفاظ كاؼبصطلحات الدالة على أنو شعر علماء  كيؤكد ىذا الكالـ ما حكاه 

 : عبد هللا كنوف فقد أكرد اغبكاية التالية (من اؼبملكة اؼبغربية)العالمة األديب الشاعر الفقيو اؼبغريب 

مىة السلطانية ابلدكلة اؼبرينية قاؿ ذاكرت يوما : ركل العاٌلمة ابن خلدكف عن أيب القاسم بن رضواف كاتب العالى

كاتب السلطاف أيب اغبسن اؼبريٍت، ككاف اؼبقدـ يف البصر  (اعبزانئي)صاحبنا أاب العباس أضبد بن شعيب 

:  ابللساف لعهده، فأنشدتو مطلع قصيدتو أيب الفضل ابن النحوم، كدل أنسبها إليو، كىو ىذا

ايل  بما الفرؽ بْب جديدىا كاؿ     كقفت ابألطالؿ حْبمل أدر

ًإٍذ ًىي من " ما الفرؽ؟" من قولو :كمن أين لك ذلك؟ قاؿ: ىذا شعر فقيو، فقلت لو : فقاؿ رل على البديهة

  2.عبارات الفقهاء كليست من أساليب  كالـ العرب 

 :اؼبصطلحات الفقهية قوؿ أحدىممن ؼ- 

بليت بلى األطالؿ إف مل أًقف هبا  

                                         كقوؼ شحيح ضاع يف الٌَبب خادتو  

قفي تغرمي األكىل من الٌلحظ مهجٍب   

  3 (كادلتلف الشيء غارمو)                                         بثانية 

                                                           
. 68، مرجع نفسو، ص(متابعة نقدية)عبد اغبليم عويس، العقل اؼبسلم يف مرحلة الصراع الفكرم (1)

. 07، ص(ـ2014-ق1436: 1دار الكتب العلمية، بَتكت، ط) عبد هللا كٌنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء،  2
 .11، صعبد هللا كٌنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، اؼبرجع نفسو 3
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 .(يدفع لو شبنها )ففي آخر البيتُت قاعدة فقهية تنص على أٌف من يفسد أمانة لغَته عليو أٌف يغٌرمو إاٌيىا 

دخل يف القطع الشعرية اؼبستعملة يف اؼبوسيقى أاشتهر قوؿ الٌشمسي بن العفيف حىٌت بُت اؼبطربُت  ك- 

  :قواعد كبوية كقولواألندلسية 

كاؾ اثف  ػػػػػاي ساكنا قليب ادلعُبى         كليس فيو س

ألٌم معُب كسرت قليب      كما التقى فيو ساكناف  

 ".التقى ساكناف كسر األكؿ"إذا : ، ك ىي1كفيو اقتباس قاعدة كبوية معركفة أبلفاظ النحاة كاصطالحاهتم

:   يف قولوجاء يف قصيدة أليب العتاىية ىذا البيت يف اإلتٌعاظ ابؼبوتى كالقبوركما - 

كلقد كقفت على القبور فما       فٌرقت بْب العبد كادلوىل  

 ...ك عند غَت ىؤالء أمثلة كثَتة فبا ذكرانه- 

إٌف فئة من الشعراء يتحولوف إذل علماء شعراء دبجٌرد طرقهم لبعض األغراض كمسائل التوحيد كالعلم كاألخالؽ 

 كقبلهم ،م كغَتىمضشوقي، نعيمة، الٌرصايف، أبو ما:  ما كرد يف أشعار على ذلك، ك من األمثلةكالتوجيهات

 ...ك غَتنبامن القدماء اؼبتنيٌب كاؼبعٌرم 

.   قلناهالذمكقد كرد يف آاثر شوقي  من الٌشعر الٌتعليمي يف التاريخ ما يؤٌكد 

للفارايب، كمقطع كاحد للكندم فالحظنا من اؼبصطلحات  طَّلعنا على ثالث مقطوعات شعرية اثنتُتاكقد   

ص ابلذٌكر مقطعُت للفارايب نخالعلمية كالفلسفية كالفيزايئية كغَتىا ما يؤٌكد كوّنما عاؼبُت شاعرين ؾبيدين، ك

 ... كغَتىا،حٌيز، خطوط، نقطة، ؿبيط مركز: اآلتية- أك قل اؼبصطلحات -  الكلمات ماكردت فيو

:  يقوؿ الفارايب مناجيا ربٌو

 كانت بو من فيضو ادلتفٌجر   اي عٌلة األشياء مجعا، كالذم          

                                                           
. 12عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص  1
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ر  ػػػػػاألبح ربُّ السماكات الطباؽ، كمركز         يف كسطهن من الثرل ك

    1كىٌذب بفيل منك رٌب الكل من     كدر الطبيعة، كالعناصر عنصرم

:  كيقوؿ انصحا

يٌز  ػػػػائق يف حػػ ككن للحق أخي خلًٌ حيز ذم ابطل       

فما الٌدار دار مقاـ لنا           كادلرء يف األرض ابدلعجز  

:  إذل أف يقوؿ

زليط السماكات أكىل بنا        فماذا التنافس يف مركز     

 ".شعر العلماء"كيف رٌدة فعل لفئة من الكٌتاب كالنٌقاد ينكركف فيو شيئا اظبو : 02تعقيب 

:  ككبن نرٌد بدكران ابلقوؿ اآليت

 أـ تعٌلق ابغبياة السياسية حيث االجتماعيةإٌف رسالة األديب رسالة نبيلة كخطَتة، سواء تعلق األمر ابغبياة 

 كافر نظرا ؼبا يقدمو من آراء كفكر خدمة للمجتمع كدفاعا عن اؼبصاحل الوطنية ظٌ يسهم يف ربديد مسارىا بح

    2...العليا  يف كجو األعداء كاؼبنحرفُت

  .  كىذه رسالة الشعر اؼبقٌدسة كأكذل من يؤٌديها كأٌدائها العلماء الشعراء

ليس األدب كسيلة لإلمتاع كقضاء الوقت فحسب ألف :"كإٌف اغبديث عن متعة األدب كالشعر ذبٌران إذل القوؿ

 ..."يف ىذا إىدارا لوظيفة األدب كغايتو، فإذل جانب اؼبتعة ىناؾ ىدؼ كغاية يؤٌديها األديب

                                                           
 .28، ص(1984: 1القاىرة، دار مكتبة اؽبالؿ، ط) مصطفى غالب، الفارايب، سلسة يف سبيل موسوعة فلسفية  1
د دمحم العيد اتكارتة، جامعة .أ: بنية اػبطاب األديب يف شعر اغبركة اإلصالحية اعبزائرية، الشهاب مبوذجا، أطركحة دكتوراه ػبالد أقيس، إشراؼ  2

                  .21:ـ، ص2016-2015/ق 1437-1436:اعبزائر– اإلخوة منتورم قسنطينة 
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ىذا أيضا من صميم عمل العلماء الشعراء كمن صميم عناصر األدب كىو عنصر العقل أم الفكر كىذا  ك

– يف كثَت من خصائص األدب عموما كالشعر خصوصا –أيضا فبا وبسب ؽبم عليهم كلعل ىؤالء صادقوف 

:  ذلك أف

...   «األسلوب األديب يتجٌلى يف امتزاج الفكرة ابلعاطفة كيف الصور اػبيالية، كالنسق التعبَتم أبلفاظو  كتراكيبو»

   1."ككذلك فإف الشعر الفٍت يغلب عليو عنصرا اػبياؿ كالعاطفة، كيهدؼ إذل اإلمتاع كالتأثَت يف النصوص     

  2.«ىو التأثَت ككل أتثَت وبدث عن طريق اللغة فهو أدب– إذا -فاألدب »

 .كلعلَّ ىذا ما ينقص شعر العلماء

   3".من خصائص الٌشعر الصور كاألخيلة كالقيم اعبمالية اليت يتميز هبا"ككذلك فإف 

فهناؾ صباؿ اللفظة كحسن اختيارىا ؼبعناىا كجرسها كموضعها بُت غَتىا من األلفاظ : كصور اعبماؿ كثَتة

كلعٌل ىذا فبا ينقص "... ككضوح العبارة اؼبتانة كسالسة األسلوب ككضوحو: ككذلك فإف من صفات الشعر

.  شعر العلماء أيضا

إٌف االبتكار يف األفكار ليس من مهمة الشاعر، بل ىو عمل العادل الذم يتوٌخى اكتشاؼ اغبقائق كال يهدؼ "

.  كىذا سبق للعادل على األديب... إذل إاثرة اؼبشاعر كما يفعل األديب كالفناف بصفة عامة

عنصر شخصي يبثل األديب كمشاعره، كعنصر عاـ يشًتؾ : (2)كإف األدب الرفيع يقـو على عنصرين اثنُت "

  4."فيو ىذا األديب مع أفراد اجملتمع

.  كىذا ما هبعل العادل الشاعر يعلو على الشاعر فقط

                                                           
. 329، ص(ـ1976-ق1396: 2دار النهضة العربية للطباعة ك النشر، بَتكت، ط) عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، 1

. 11، ص(ـ1975دار النهضة العربية للطباعة ك النشر، بَتكت، د ط، )األدب اؼبقارف، طو ندا،  2
. 130األدب اؼبقارف، مرجع نفسو، صطو ندا،    3
. 56، ص(ـ1981: الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع، اعبزائر)دراسات يف ا لنقد ك األدب،  دمحم مصايف،  4
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ما وبسب لعلمائنا الشعراء أّنم خاضوا يف الكثَت من األغراض الشعرية كأضافوا إليها الكثَت من الشعر التعليمي 

-إنتاج الشعراء قد كما ككيفا، رغم أف ىؤالء الشعراء قد خاضوا  - بذلك–ففاقوا  (أقصد شعر العلماء)

.  يف حبر شعر وبسب للعلماء، مثل ذلك ما فعل اؼبعرم كغَته- أيضا

ففي شعر اؼبعرم شعر يندرج ضمن شعر العلماء، كلبص قصيدتو اليت يقوؿ فيها كاصفا السماء كالكواكب يف 

":  سقط الزند"ديوانو 

لفا  إلف مل جيد بعده إق          مفارؽ ػػػػكأٌف مساىا يف مطالع أفق

ل  ػػػػػػػػػػػػؼػة يخػدك كآكفػة يبػآكفػ     ؼ   ؽ بْب عود  ػكأٌف سهاـ عاش

:  إذل أف يقوؿ

   1سقتها الذراع الضيغمية جهدىا       فما أغفلت من بطنها قيد أصبع

شعر يف التأمل كالدعوة إذل اإليباف فكاف بو الرصايف شاعرا عاؼبا، كمن ذلك "  معركؼ الرصايف"كيف شعر 

:  األنشودة اؼبشهورة افوظة

 ت الغصوف النضرٍه ا  ذ         نظر تلك الشجرة    اي 

 رٍه ػػػػ ككيف صارت شج         كيف منٍت من حٌبةو    

 رٍه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    خيرج منها الثم من ذا الذم : "فإبث كقل

:  إذل أف يقوؿ

ذاؾ ىو هللا الذم     أنعمو منهمرٍه  

     2  كقدرهي مقتدرٍه  ذك حكمة ابلغةو    

                                                           
ؾبلة ثقافية مصورة تصد شهراي عن كزارة : حل معادالت اعبرب منظومة يف أبيات البن الياظبُت للدكتور عبد اللطيف أبو السعود، ؾبلة العريب  1

. 164ـ، ص 1982 مام 282اإلعالـ بدكلة الكويت، العدد 
 . 28، ص(دار بوسالمة للطباعة كالنشر كالتوزيع، د ط، د ت: تونس) عبد العزيز كامل الشهباين، للكوف إلو،  2
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 :طبيعة مؤلفاتو- 2-4

ك . فطبيعة اؼبؤلفات تدٌؿ على كوف صاحبها عاؼبا، كاؼبنظومات ككتب التاريخ، ككتب الطب كما شابو ذلك

 : األظباء اآلتية أصحاهبا علماء من خالؿ مؤلفاهتم، كال يستطيعوف إال أف يكونوا علماء شعراء كإليكم التفصيل

 آاثر العلماء الشعراء : 

 :يف العامل اإلسالمي العريب

 : قدديا- أ

كتب يف التاريخ ... ( ك كزارة السياسةاألدبكزارة )اؼبلقب بذم الوزارتُت ... لساف الدين بن اػبطيب  -1

....  يف ثالث ؾبلدات ...  غرانطة أخبار يف اإلحاطة كتاب أشهرىامؤلفات عديدة بلغت ستُت كتااب  

:  ستمائة مؤلف منهاأكتويف السيوطي اتركا كراءه ثالشبائة : جالؿ الدين السيوطي  -2

ف آ يف علـو القراإلتقاف- 

 ( كتبوأحسنك ىو ) أنواعها اللغة ك أعالـاؼبزىر يف -

.  ك النظائر يف النحواألشباه- 

.  النزكؿأسباب- 

 :حديثا-  ب

:  من شبانُت مؤلفا يف ؾباالت كثَتة، منهاأكثررحل عباس العقاد اتركا : العقاد -1

.  ك النقداألدبمراجعات يف  -

. اإلسالـما يقاؿ عن  -

. سلسلة العبقرايت -

. األربعُتمن كحي  -
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. (شعر )ىدية الكركاف -

. ابو االنبياء ابراىيم -

. األكربيةاثر العرب يف اغبضارة  -

.  يف القرف العشريناإلسالـ -

. (شعرديواف )يلؿ اؿأشجاف -

. (ديواف شعر) مغربأعاصَت -

.  يف القراف الكرًناإلنساف -

. إنسانيةالتفكَت فريضة  -

.  خصوموأابطيل ك اإلسالـحقائق  -

. اإلسالـالديبقراطية يف  -

. القرآنيةالفلسفة  -

 (سَتة ذاتية)ان أ -

: اآلتيةرحل قطب اتركا اؼبؤلفات : سيد قطب -2

. مهمة الشاعر يف اغبياة -

.  ك مناىجوأصولو األديبالنقد  -

. التصوير الفٍت يف القراف -

. (أجزاء ةست)يف ظالؿ القراف  -

.  ك مشكالت اغبضارةاإلسالـ -

. (قصة)أشواؾ -
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. األربعة األطياؼ -

.  ك مقوماتواإلسالميخصائص التصور  -

. اإلسالـالعدالة االجتماعية يف  -

. (شعرديواف )قافلة الرقيق -

. كتب ك شخصيات -

. الرأظبالية ك اإلسالـمعركة  -

. مشاىد القيامة يف القراف -

. معادل على الطريق -

:  من مؤلفاتو: الفقيو عبد هللا كنوف احلسِب -3

.  اؼبغريب اغبديثاألدب عن أحاديث -

. (ديواف شعر) اؽبمـوإيقاعات -

. شرح الشمقمقية -

.  الفقهاءأدب -

. أىدل اإلسالـ -

. التعاشيب -

. اإلسالميجوالت يف الفكر  -

.  العريباألدب اتريخ اؼبغرب اؼبغريب يف إذل مدخل -

.  ك مقاالت  يف صحف ابن ابديس أعماؿك كانت نشرت لو 
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 كاللغوية طبع اإلسالميةترؾ ترااث علميا غزيرا يف الدراسات :  التونسي دمحم اخلضر حسْب اجلزائرماإلماـ

:  اؼبطبوعة نذكرآاثرهق متفرقا يف اجملالت ك اعبرائد؛ كمن فبعضو ك ما يزاؿ كثَت ـ

. ـ1986: اعبزائر– طبع اؼبؤسسة الوطنية للكتاب : القياس يف اللغة العربية-

. القاىرة–  للًتاث األزىريةطبع اؼبكتبة : (يف الشعر اعباىلي)نقص كتاب - 

. ق1366ك مكتبتها القاىرة- طبع اؼبكتبة السلفية: (ديواف شعرم)خواطر اغبياة–

 . اإلسالـ اغبرب يف آداب- 

. اإلسالـاغبرية يف -

. اإلصالح إذلالدعوة - 

. اػبياؿ يف الشعر العريب- 

. دمحم رسوؿ هللا- 

 : يف اجلزائر ادلسلمة العربية

 ... مؤرخ كمفكر، كانقد، كشاعر جزائرم: القاسم سعد هللاأبو -1

: من مؤلفاتو -

. اغبركة الوطنية اعبزائرية -

 ( أجزاء10من ) اتريخ اعبزائر الثقايف-

. ابن ضبادكش اعبزائرم- 

. (ديواف شعر ) األخضرالزمن -

ؿ خليفة  آدمحم العيد – 

 (شعر).النصر للجزائر- 
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 (شعر).اثئر كحب - 

. شعوب ك قوميات- 

. ؿباضرات يف اتريخ اعبزائر- 

 . األدبذبارب يف - 

 .(شعر) سعفة خضراءاؿ- 

. منطلقات فكرية-

. ابن العنايب-

. عبد الكرًن الفكوف- 

.    جامعةأفكار-

. قضااي شائكة- 

ز علماء أبر من . أستاذ التاريخ اغبديث كاؼبعاصر دبعهد التاريخ جبامعة كىراف اعبزائر:حيي بوعزيز -2

 األحباثٌخرج العديد من اؼبؤلٌفات  كنشر عشرات أىا، ؼتاؼ ثقاعبزائر اؼبعاصريُت  مهتم بتاريخ اعبزائر ك

...  العلمية يف الصحف ك اجملاٌلت اؼبتخٌصصة 

، ... (أنصت اي دىر إليك) الشعرية قصيدة بعنواف مباذجوك من ...  ذلك كلو يكتب الٌشعر إذل ابإلضافةك 

: اآلتية اآلاثرترؾ ك قد 

 عبد القادر رائد الكفاح اعبزائرم  األمَت-

 .اؼبوجز يف اتريخ اعبزائر-

 .1871دكر عائليت اؼبقراين كاغبداد يف ثورة -

. ثورات اعبزائر يف القرنيُت التاسع عشر كالعشرين-
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. (ـ1830-ـ1500)عالقات اعبزائر اػبارجية-

. (ـ1954-ـ1930)النشاط االستعمارم ك اغبركة الوطنية اعبزائرية-

 . اركسة الفكر ك الثقافة يف اعبزائرأعالـ-

عن شعر اعبمعية عموما كعن ابن ابديس كاإلبراىيمي خصوصا - أيضا - كمثل ىذا الكالـ يقاؿ

 .على آاثرىم يٌتضح ما قلناه- الحقا–كابإلطالع 

 :ظهوره كبداايتو: ادلطلب الثاٍل

 :  شعر العلماءلنو -1

 :دتهيد

إٌف شعر العلماء بدأ تعليميا عند اإلغريق كالركماف قبل أف يعرفو العرب كاؼبسلموف، مث تطور إذل شعر      

يصدر عن علماء نسميهم العلماء الشعراء، كالغرابة يف قوؿ العلماء للشعر بدأت نواهتا بذـ القرآف الكرًن 

 .  الفاسد كالشعراء اؼبفسدينرللشع

يف تصوران فإٌف نواة البداايت األكذل لشعر العلماء سبثٌلت يف تلك العصبة من الشعراء الذين كقفوا إذل      

 . شعراء اؼبشركُت الذين ىجوا النيب الكرًنذلمدافعُت عن الدين اإلسالمي كردُّكا ع (ملسو هيلع هللا ىلص)جانب الرسوؿ 

ر صورة خ أكانزكؿرين بيعيد ئمثٌ من اعبميل التذٌكَت حبكاية الشعراء الذين جاؤكا إذل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ابكُت حا- 

ٓا ُء ٱ َو ﴿: تعاذلقولوكين يف غاعلى تساؤالهتم كبُتَّ ؽبم أٌف القرآف الكرًن قصد ابؿ (ص)، فردَّ الرسوؿ اءالشعر   لُّش َو َو 

مُء  هُء  طريق عنأبٌّنم قـو أفسدكا الناس كاغبياة بشعرىم الفاسد اؼبفسد  ،224 : سورة الشعراء﴾٢٢٤ َو ۥ ۡل َو  ُء ٱيَوتَّبِ ُء

 . الٌشعر

كا عن حبًٌهم كإخالصهم لو (ص)كبعد كفاة النيب  .  راثه شعراء كعربَّ
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كقد تكوف البداية كالدافع إذل قوؿ الشعر عند العلماء ىو الدافع الديٍت أك غرض الراثء الذم يذكر ابآلخرة - 

. (ص)كالفناء، أك شعر اغبكمة من ابب يؤيت اغبكمة من شاء أك بدافع مدح اغببيب اؼبصطفى 

  :ك قد أسسنا أحكامنا السابقة على ما أييت

  (ص)بناءا على ما كرد يف سورة الشعراء ك يف أحاديث الرسوؿ: 

 كبناء على كظيفة الٌشعر اليوانين ظهر يف العصر -كمنو الٌشعر التعليمي- أف شعر العلماء     كٌنا ذكران

كىم اؼبذكورين يف سورة كالشاعر اؼبذكورة يف اؼبستثنيُت من الشعراء الذين يتبعهم الغاككف يف القرآف الكرًن، 

فإننا نستنتج أف كٌل شعر كشاعر يدكر يف ىذا الفلك فهو من نول شعر العلماء كتفصيل . الشعراء ابلذات

 : ذلك

أم دعوا إذل التوحيد كنبذ الشرؾ : منواآالذين  -1

أم دعوا إذل العمل الصاحل كاػبلق الكرًن  : كعملوا الصاغبات -2

أم ؾبدكه ابلتسبيح كالدعاء  : كذكركا هللا كثَتا -3

 ...أم كاف شعرىم يف خدمة األىداؼ االجتماعية كالسياسية الوطنية: كانتصركا من بعد ما ظلموا -4

  .كالذين ال يهيموف يف حبور الشعر الفاحش الفاسد اؼبفسد -5

.  كالذين يطٌبقوف القوؿ ابلفعل -6

فإننا نعٌد من العلماء الشعراء – كما دمنا اتفقنا على أفَّ معٌت كلمة الشعر تعٌت العلم – بناءا على ما سبق - 

 :ىذه الفئات الستة كابلتارل فإف األغراض اآلتية كلها تعٌد يف نظر الباحثُت ضمن شعر العلماء ىي

التوحيد    اإليباف ك -1

 مناجاة هللا  -2

 سٌلم كمدح النيب صلى هللا عليو  -3
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 اغبكمة -4

 األخالؽ  -5

 نظم العلـو كاؼبعارؼ  -6

عٌدد الزَّـبشرم من األغراض كاؼبعاين اليت يبكن للشاعر اؼبسلم أف يقوؿ فيها  كيكوف من كرأينا يتفق مع ما 

 :الضرب الثاين اؼبوعود ابعبنة كأف يقوؿ يف

توحيد هللا   -

 كاغبكمة  -

 كاؼبوعظة  -

 كالزىد  -

 كاآلداب اغبسنة   -

   (ص)كمدح الرسوؿ  -

 األمةصلحاء  كح اإلشادة ابلصال -

    1.كما ال أبس بو من اؼبعاين -

 بناءا على الوظيفة السامية للشعر ك الشعراء: 

 فقد ذكر الكثَت من علمائنا -كبناء على الوظيفة السامية للشعر كالشعراء-س أسما سبق من كعلى     - 

 :  ضمن اؼبتوف، كمن أشهرىاكأدرجوىااألجاٌلء عناكين قصائد قيلت يف اعباىلية كيف اإلسالـ  

شعر عنًتة ابن شداد  -1

حكم زىَت ابن سلمى   -2

                                                           
. 44 الصفار ابتساـ مرىوف، األمارل يف األدب اإلسالمي، مرجع سابق، ص 1
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المية الشنفرل   -3

 ".ابنت سعاد: "(ض)كعب بن زىَت مية ال -4

 أصحاب النظرة ك احلنفية السليمتْب النقيتْب: 

كمن بداايت شعر العلماء يف نظران حكاية عبد اؼبطلب بن ىاشم  جد النيب ملسو هيلع هللا ىلص  مع أبرىة اغببشي عند ما 

قدـ ؽبدـ الكعبة كقد أكردىا األستاذ اؼبرحـو انئب رئيس صبعية العلماء عمار مطاطلة  يف مذكراتو  يف نص 

  من الكتاب 72- 71- 70- 69يف الصفحات رقم " كأصحاب الدابابت... أصحاب الفيل: "عنوانو

 ةاؼبذكور حيث يدعوا عبد اؼبطلب ربو دعاءا شبيها ابلرَّجز راجيا إؽبو أف وبفظ بيتو  كأىل بيتو من كيد أبره

 إذا كنت ؾ،اؿمحا دؿباؽبم غ اللهم إف العبد يبنع رحلو فامنع رحالك، ال يغلنٌب صليبهم  ك: "فيقوؿاغببشي 

 1."اتركهم كقبلتنا فمر ما بدا لك

عر العريب كانت ابلرَّجز الذم كثَتا ما ارذبز يف مواقف كثَتة بل إنو  - ىذا كالـ نقولو إيباان منا أبف بداية الشًٌ

كاف بداية الشعر العريب يف أعماؽ اعباىلية األكذل كمنو ما ارذبزتو ىند بنت عتيبة  يف معركة أحد مشجعة 

...  جيش  اؼبشركُت  يف قتاؿ اؼبسلمُت

ككما ...  يف أحد (ض)  كما فعل أبو دجانة:بل ما فعلو صحابة أجاٌلء يف غزكات كفتوحات إسالمية -

 .... يف مؤتة   (ض)فعل جعفر بن أيب طالب 

كمن الٌسابقُت أيضا يف ىذا اجملاؿ قس بن ساعدة اإلايدم فقد استدٌؿ ابألثر على اؼبؤثٌر كابلٌصنعة على  -

 . الصانع

 : كمن أشعاره قولو

 اي ابيل ادلوت كاألموات يف جدث          عليهم من بقااي بٌزىم خرؽ 

                                                           
   (دكف ذكر لدار النشر، د ط، د ت)، مذكرة األستاذ عمار مطاطلة انئب رئيس صبعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت، (اؼبذكرات) عمار مطاطلة 1

. 72-69ص ص 
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 ....ـ           كما ينٌبو من نوماتو الٌصعقػػػػػػػػػػػدعهم فإٌف ذلم يوما يصاح بو

صلى –من اػبطباء اؼبفوىُت كالفحوؿ اؼبشهورين الذم ركل التاريخ أف الرسوؿ : قس بن ساعدة اإلايدمك -

 من عاش ماٍتن كمن مات !أيها الناس : "قد ظبعو ىبطب يف سوؽ عكاظ خطبتو اليت تقوؿ- هللا عليو كسلم

إٌف  دينا ىو أرضى لو، كأفضل من دينكم الذم أنتم ":  إذل أف يقوؿ،")...("فاٍت ككل ما ىو آت آٍت  

   1."(...)عليو 

 : كيركل أنو أنشأ يقوؿ

ائٍر ػػػػػػػػػف         من القركف لنا بصػػػػػػيف الٌذاىبْب األٌكيل                            

ادٍر ػػػػكاردنا         للموت ليس ذلا مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رأيت ـاملٌ 

كىا         دتضي األكابر كاألصاغٍر ػػػػػػػػػكرأيت قومي نح 

ٍر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم إيلى        كال من الباقْب غابػػػػػال يرجع ادلاض

ائٍر ػػػػػػػ   حيث صار الناس ص     ػػػػػػػػػػػالومح أيقنت أٌٍلً ال 

 لقد آمن ابلبعث :ؼبعٌت اغبديث (ص)معجبا بو إعجااب كبَتا شديدا، كقاؿ عند اؼبصطفى  (ص)ككاف النيب 

.  دكف علم

 بن أيب أمية -سبو شعر علماء لكونو يدعو إذل اإليباف بعد التأملنحك-من الٌسابقُت يف قوؿ الٌشعر ك - 

:   كاإليباف نتيجة ىذه العالقة اغبتمية، فيقوؿ هللاففي أشعاره ربط بُت مظاىر الطبيعة كقدرة... الٌصلت

كقوال لو من يرسل الشمس غدكة         فيصبح ما مست من األضاحيا  

كقوال لو من ينبت احلىبى يف الثرل        فيصبح منو البقل يهتز رابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   كخيرج منو حٌبةن يف رؤكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو           كيف ذلك آايت دلن كاف كاعيػػػػػػػػػػػػا

                                                           
. 53 زكرايء عبد الرضبن صياـ، دراسات يف أدب العصر اعباىلي كصدر اإلسالـ، مرجع سابق، ص 1
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إٌف معاين القرآف كاردة يف شعره بنظرة إيبانية فكأنٌو كاف قاب قوسُت أك أدىن من اإلسالـ، حىٌت إفَّ اؼبصطفى - 

 .«آمىنى ًشعره ككفر قلبيو»: قاؿ عنو

أبدل الرَّسوؿ  الكرًن  حٌبو كإعجابو بعنًتة بن شداد عٌفتو كشجاعتو ككرمو كإيثاره : شعر عنًتة بن شٌداد - 

ككثَتا من الصفات اػبيلقية اليت دعا إليها التحلي ؽبا الٌدين اغبنيف كخاصة ما كرد يف معٌلقتو ككصف حٌبو البنة 

.  اليت فضَّلها  على نساء الدنيا" بلةع"عٌمو 

 1.«ما كيًصفى رل أعرايٌب قط فأحببت أف أراه إال عنًتة» :عن عنًتة بن شٌداد (ع)يقوؿ النيب 

:  فخر عنًتة بشجاعتو قائالم- 

 ايةى مثلنا غحْب النزكؿ يكوف 
كيفرُّ  كٌل  ميضٌلل مستٍهوىًؿ                                        

:  كيظهر صربه كتفضيل الغَت يف قولو- 

 كلقد أبيت على الٌطول كأظٌلو 
ًؿ  ػػػػػػػػػػػ   حٌٌب أانؿ بو كرَلى ادلأؾ                                  

:  يقوؿ (اؼبوت)كعن إيبانو ابؼبصَت اتـو - 

  منهله   يةبتها إٌف ادلنٌ جفأ
قى بكأًس ادلىٍنهًل  س كالبٌد أٌف أ                                   

:  كعن عدـ أتٌسفو على ما كاف يقوؿ- 

ٍلتي على الكريهًة مل أقيٍل     كإذا محًي
       2علؼليتِب مل أ:    بعد الكريهة                                  

.  الصفات السائدة كلُّها فبا دعا إليو اإلسالـ كإف كجده سابقا علي فقد ىذبو كصقلوؼ

:  كىو شاعر  جاىلي من الصعاليك  كقد قيل يف ىذه الالمية:المية العرب للشنفرل
                                                           

. 09، ص(ـ2014-ق1435: 1دار الغد اعبديد للطباعة ك النشر ك التوزيع، اعبزائر، ط)دمحم خداش، :  من مقدمة ديواف عنًتة بن شداد، تح 1
. 90-89ديواف عنًتة بن شداد، مرجع سابق، ص ص   2
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المية العرب بلغت شهدهتا اآلفاؽ، كجازت قصب الٌسبق، فهي درة فاخرة كقنينة عطره، كربفة اندرة ... "

مع ما فيها ... اؼبعابد كحسن البياف، كبدم الكالـ اغبسن... اشتملت على جزيل كالـ العرب كفصيحو، مع 

من ركائع اغبكم، كصاحل القيم، فضال عن تصويرىا غباؿ طبقة من طبقات ىذا اجملتمع العريب يف جاىليتو دبا 

  1."، كحلو اػبصاؿ كمريرىا...كاف فيو من حسن الطٌباع 

 :ق قوؿ(ض)عمر كينسب إذل 

 .«ٌّنا تدعو إذل مكاـر األخالؽفإحٌفظوىا ألكالدكم » 

:  يقوؿ الشنفرل

 كيف األرض مٍنأل للكرَل عًن األذل 

       كفيها دلن خاؼ الغلى متعٌزؿ                                  

لعمرؾ ما يف األرض ضيق على امرئ  

     سرل راغبا أك راىبا كىو يىعقل                                     

ۡرضُء ﴿: القرآف الكرًن، يف قولو تعاذليففكأنو استشرؼ 
َو
أ ِ ٱ  َو َّ  ٌۗ ة  َِٰس َو  10: سورة الزمر اآلية ﴾١٠ وَو

:  كيعرب عن اعتزازه اغبٌر بنفسو
 كلوال اجتناب الٌذأـ مل يلفى مشربه 

 يعاش بو إالٌ لدم كمأكلي                                         
غدك على القوًت الٌزىيد كما غدا  أك

                                        أزٌؿ هتاداه النتائف أطحل 
 

 
                                                           

د عبد اغبميد ىنداكم .أ: اؼبربد، ك الزـبشرم، كابن عطاء هللا اؼبصرم، ك ابن زاكور اؼبغريب، شرح ك ربقيق: شركح المية العرب، للعلماء األجالء  1
. ، ص أ من تقدًن(ـ2006-ق1427: 1دار اآلفاؽ العربية للنشر ك التوزيع ك الطباعة، القاىرة، ط)
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:  زىّب بن أيب سلمى

 كقاؿ قشعره كأعجب بو حكمةن كخيليقان، ككاف يستحسن (ض)كىو شاعر جاىلي أحٌب عمر بن اػبطاب     

هبم خياال، صأخ ك  الشعراء لفظاأنقى يف الكالـ  ككاف من (ال يعٌقد) نٌو ال يعاظلإ»:عنو كالما طٌيبا، قاؿ

  1.«جل إاٌل دبا يكوف فيورٌ كأبعدىم عن غريب اللفظ، كما أنٌو ال يقوؿ ما ال يعرؼ، كال يبدح اؿ

:  اؼبليئة ابغًبكم (معٌلقتو)يقوؿ زىَت بن أيب سلمى  يف قصيدتو - 

 كمن ىاب أسباب ادلنااي ينػىٍلنىوي 

  كإٍف يرؽى أسبابى السىماء بسٌلم                                

:   كيقوؿ-

 كمن يغَبٌب حيًسٍب عدكًّا صديقو 

 كمن ال يكـر نفسو ال ييكىرىـً                                      

:  كيقوؿ- 

 قةو مكمهما تكن عند امرئ من خل

                                        كإف خاذلا ختفى على الناس تيعلًم  

. «قلبو كلسانو: اؼبرء أبصغرٍيو»: (ص)كأنو استشرؼ قوؿ النيب ؼ

: االستقامةكيقوؿ عن غلبة طبع اإلنساف قبل فوات األكاف عن - 

  الشيخ ال حلمى بعده قإٌف سفا ك
ـ ؿ كإٌف الفٌب بعد الٌسفاىة يح                              

 
 

                                                           
.  59خالد يوسف، يف النقد األديب ك اترىبو عند العرب، مرجع سابق، ص 1
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 : تفصيل فئٍب العلماء الشعراء- 2
  :دتهيد- 

ىؤالء العلماء إما فقهاء أم اشتغلوا يف الفقو، كإٌما علماء يف غَت الفقو، كيف كٌل األحواؿ فهم كٌلهم علماء، 

تطلق على العادل أٌم عادل من أٌم صنف " خاٌصة-اؼبغرب األقصى"يف اؼبغرب العريب عامة كيف " فقيو"كإٌف كلمة 

، إذ كاف أكثر ."كاف، كخاٌصة يف ؾباؿ الدين كإمبا يعربكف ابلفقهاء تغليبا عبانب الفقو على غَته من العلـو

( 1)".العلماء من اؼبشاركُت يف علم الفقو

 :    شعر العلماء الفقهاء: أكال

 :(عالقة الفقهاء ابلشعر)دتهيد - 1

قو كالشعر قديبة قد تغرؽ يف قدمها إذل القرف اؽبجرم األٌكؿ عندما أخذ بعض الٌشعراء يستعَتكف ؼالعالقة بُت اؿ

مصطلحات الفقو كقضاايه يف أشعارىم، كعندما أخذ بعض الفقهاء يصوغوف بعض قضاايىم ابلٌشعر أك 

يعرٌبكف عن اعبوانب الوجدانية يف ذكاهتم ابلٌشعر، مثٌ تطٌور ذلك كٌلو إذل أف يٌتخذ بعض الفقهاء من الٌشعر 

. (2)كسيلةن للدَّعوة إذل ااًلستقامة كمكاـر األخالؽ

كهبذا التَّفاعل بُت الفقو كالٌشعر ظىهىر ما يسمَّى لدل دارسي األدب ابلفقهاء الٌشعراء، ًاشتهر من ىؤالء     

أدب الفقهاء، : لعٌل من أشهرىا يف أايمنا كتايب...عدد ير قليل حىتَّ كجدان من يؤٌلف كتبنا عن الفقهاء الٌشعراء

. (3 ) كمن غزؿ الفقهاء للطنطاكملعبد هللا كنوف،

كاف أبو بكر شاعرنا كعمر شاعرنا كعلٌي :  البن عبد ربويف العقد الفريدكرد قاؿ سعيد بن اؼبسٌيب كما     

 كأما األنصار فكادكا يكونوف كلهم شعراء، جاء يف ترصبة أيب . كعثماف هنع هللا يضر ىو اآلخر قاؿ شعراأشعر الثالثة،

                                                           
 .63صينظر عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، (  1) 

ابتهاالت كدعوات، دار اليمن للنشر – اؼبسلموف قادموف – نفحات كلفحات  (ثالثة كتب يف كتاب)القرضاكم األعماؿ الشعرية الكاملة (-2)
ـ 2005اعبزائر – كالتوزيع كاإلعالـ اػبركب قسنطينة 

 32غزؿ الفقهاء، مرجع سابق، ص من علي الطنطاكم(-3)
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ليس رجل من األنصار إالٌ كلو شعر فلم دل تقل أنت شعرنا، قاؿ كأان قد قلت شعرنا : أنو قيل لو (رض)الٌدرداء 

 (1 ).أيضنا

. (2 )(ص)بل ىو أحد الستة الذين انتهى إليهم علم النيب  (رض)كأبو الٌدرداء من فقهاء الصحابة 

كاغبق أننا إذا نظران إليو من زاكية التاريخ كجدان أنو يرجع إذل عصر الٌسليقة كطبقة من وبتٌج هبم من شعراء     

العربية، فإف ميالده كاف مقركان مع ميالد اإلسالـ، ككبن إذا استثنينا شعراء الصحابة اؼبعركفُت الذين غلبت 

عليهم صفة الشاعرية كحساف بن اثبت كعبد هللا بن ركاحة كأمثاؽبما، كاف من بقي منهم فبن قاؿ شعرنا إما أف 

يكوف غَت فقيو، فهو معدكد يف اؼبقٌلُت كأصحاب األبيات من الشعراء، كأما أف يكوف فقيهنا فهو من الطالئع 

  3.أيضا (ض)كعثماف األكذل ؽبذا الصنف من األدابء كىم عدد كثَت، انىيك أبف منهم أاب بكر كعمر كعلينا 

 :مناذج لعينات من ىؤالء- 2

 :الصحابة اخللفاء-

.  يقولوف شعرنا( ص)ابلشعر، ككاف أقرب الصحابة إذل النيب  (ض)قد اىتم الصحابة الكراـ كالتابعوف ؿ

 :كتفصيل ىذا الكالـ ىو اآليت

:  مناجيا رٌبو داعيا أابه:  قوؿ أيب بكر الصديق هنع هللا يضر ذلكمن -1

ٍؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ بلطفو اي إذلي مىٍن لو زاده قليج
         مفلس ابلٌصدؽ أيٌب عند اببك اي جليٍل                                              

 ذنبو  ذنبه عظيم فاغفر الٌذنب العظيم  
 4ؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػ                                                     إنو شخص غريبه مذنبه عبد ذيل

                                                           
 19عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص 1
. عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، اؼبرجع نفسو، ص ف 2

. 19-18 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع نفسو ص ص  3
الطباعة )دمحم ؿبي الدين عبد اغبميد، : ابن رشيق القَتكاين اؼبسيلي، العمدة يف ؿباسن الشعر ك آدابو ك نقده، حققو ك فٌصلو ك عٌلق على حواشيو 4

. 33، ص (ـ2007:، اعبزائر1الشعبية للجيش،ج
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كأليب " ؾبموع القصائد كاألدعية"أبيات كىذه القصيدة ضبطناىا يف كتاب  (10)إذل آخر قصيدة من عشرة 

.  ديواف (ض)ديواف معتدؿ اغبجم كما لسيدان علي  (ض) الصديقبكر

كمن شعر عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر ككاف من أنقد أىل زمانو للشعر كأنقدىم فيو معرفة  - 2

 ىوًٌف عليك فإف األمورى       بكفًٌ اإللو مقاديرىا 

      فليس أيتيك منهيها       كال قاصر عنك مأمورىا

:  ليوإكمن شعره أيضا كقد لبس بردا جديدا فنظر الناس 

دي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق    يبقى اإلؿ كيفُب ادلاؿي كالوؿػػػػػػػال شيء شلا ترل تبقى بشاشت

كاخللد قد حاكلت عاد فما خلدكا   ق   ػػػػػػػػػػػػػ يوما خزائنىرمزمل تيغًن عن 

رد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال سليماف؛ إذ جترم الرايح لو    كاجلن كاإلنس فيما بينها ت

ا كردكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحوض ىنالك موركد بال كذبو    البد من ًكرًده يوما كم

:  كمن شعر عثماف بن عفاف هنع هللا يضر- 3

كإف عضىها حٌٌب يضرهبا الفقري     غٌِب النفس بغُب النفس حٌٌب يكفها 

ري  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكائنة إاٌل سيتبعها ييس ا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػكما عيسرة فاصرب ذلا إٌف لقيتو

 .أما علي فقد أفردان لو حيزا خاصا ضمن ىذا البحث ك- 4

 :غلبت عليهم صفة الشاعرية الصحابة الشعراء الذين - 

حٌساف بن اثبت ككعب : يف حياتو كأخلصوا لو بعد كفاتو (ص) الشعراء الذين رافقوا الرسوؿ الكرًن ك فبٌا قالو 

.  بن زىَت ككبن نعٌدنبا كآخرين معهم من العلماء الشعراء

 مهاصبا -كاليت ربمل ىذا العنواف-يف قصيدتو اليت استشرؼ فيها فتح مكة  (ض) يقوؿ حٌساف بن اثبت -1

. (ص)اؼبشركُت مفتخرا مدافعا عن اإلسالـ كمادحا الرسوؿ 



 ادلاىية كادلضموف- العلماء رشع                                                          : األكؿ الفصل

 

[71] 
 

 عدمنا خيلنا إف مل تركىا      تثّب النفع موعدىا كداء 

:  إذل أف يقوؿ

   كركح القدس ليس لو كفاء      كجربيل أمْب هللا فينا 

: إذل قولو موجها قولو إذل أيب سفياف

ا فأ بتي عنو       كعند هللا يف ذلك اجلزاءي  جىجوت زلٌمدن

كاءي  ػػػػػػػػ كديدحو كينصره س   فمن يهجو رسوؿ هللا منكم  

:  كىبتم ابلقوؿ مفتخرا

ب فيو      كٕبرم ال تكٌدره الٌدالءي  ملساٍل صاـر ال ع

":  ابنت سعاد"ف زىَت يف الميتو بيقوؿ كعب  -2

 كؿي ػػػػػػػػػػػػػ   متيىم إثرىا مل جييٍزى مكب ابنت سعاد فقليب اليـو مٍتبوؿ      

:  ، إذل أف يقوؿ(ص)كيف نظران فإفَّ ىذا أكَّؿ غزؿ قيل يف حضرة النيب 

إٌف طالت سالمتو       يوما على آلة حدابء زلموؿي   كٌل ابن أنثى ك

ةُء ﴿:فكأنٌو استمٌد ىذا اؼبعٌت من قولو تعاذل ٓائِقَو ٖس ذَو  ُّش نَوفۡل ۡل َو ۡلِ   ٱُكُء  185سورة آؿ عمراف اآلية  ﴾١٨٥  

 :لسببُت- يف  تصوران–عن ىذا الغزؿ  (ص)كقد سكت الرسوؿ 

 .أكؽبما ألنو غزؿ عفيف ال غبار عليو- 

.  اثنيهما ألنو مقٌدر ؼبقدمة القصيدة اعباىلية الطللية، ككٌل شيء عاعبو اإلسالـ حبكمة التدرجك - 
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:  الصحابة اآلخركف- 

يف بداية  (ص)غَت اػبلفاء الرٌاشدين كمن غَت الٌشعراء الذين رافقوا النيب ىم من نقصد الصحابة اآلخرين من  ك

 :طريق دعوتو، كمن ىؤالء

:  (ض)العٌباس بن عبد ادلطلب  -1

 :(ص)يـو حنُت يفتخر بثبوتو مع رسوؿ هللا  (ض)يقوؿ العٌباس بن عبد اؼبطلب 

م  ػػػػػػػػػأال ىل أتى ًعٍرسي مىكىٌرم كموقف
رىعي  ػػػػػػػػػػػػػ       بوادم حنْب كاألسٌنة تي ٍ                                         

كقويل إذا ما النفس جىاشٍت ذلا قًدم  
ـه تىدىٍىدىم كالٌسواًعدي نق ع  ػػطػ                                               كىا

يرةه  ػػػػػػػػػػػػػػػػغػككيف رددت اخليلى كىي ـ
ع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ابليدين كدتنم   بزكراء تعط                                            

عةن  ػػػػػػػػػنصرانى رسوؿى هللًا يف احلرًب سب
        1   كقد فرى مىٍن قد فرى عنو فأقشعوا                                            

:  (ض)معاكية بن أيب سفياف  -2

 : حُت حضرتو الوفاة (ض)يقوؿ معاكية بن أيب سفياف 

  ايرإٍف تناقىٍ  يكٍن نقاشيكى 
                                 بُّ عذااب، ال طىٍوؽى يل ابلعذاًب  

أك جتاكىٍز فأنتى ربٌّ رؤكؼه  
        2رابً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذنوبيو كالتٌ مسيء                                 عن 

 
 

                                                           
. 36 ابن رشيق القَتكاين اؼبسيلي، العمدة يف ؿباسن الشعر ك آدابو ك نقده ، مرجع سابق، ص 1
 .35 ، صابن رشيق القَتكاين اؼبسيلي، العمدة يف ؿباسن الشعر ك آدابو ك نقده ، مرجع نفسو  2
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:  (ص)شعر يف التشٌفع برسوؿ هللا  (ص) عٌمة النيب ختة كألـ ىانئ فا:أـ ىانئ -3

 ما للمساكْب مثلي ميكثرم الٌزلل  
ؿي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                      إالى شفاعةي خّبي اخلىٍلًق  كالٌرسي 

فوا ببابًو كسىليوا  ؽاي مذنبْب 
ـى                                         ًؿ           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بًًو ادلفىازى تنالوا غىايىةى األى
كقفتي حىٍوؿى مًحاهي أستجّبي بًًو  
من خجًل    الرىأًس ًمٍن ذىٍنبو كة مينىكًٌسى                                      
عسى عنايةي لطًف هللًا تيلحقيًِب  
    1ؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػ   ابلسىابقْب فقٍد عوًٌٍقتي ًمٍن كىسى                                    

:  البن العاص شعر قالو يـو صٌفُت مفتخرا بنفسو: عمرك بن العاص -4

 ٍج ػػػػػػػػػػػشٌبًت احلىٍربي فأعددتي ذلا     ميٍفروعى احلاًرًؾ زلبوؿى النىبى 

ٍج  ػػػػكىنىًت اخلىٍيلي عن الٌشٌد معى  إذا    ػػػػػػػػػػػػػػيصل الشىدُّ بشدٌو، ؼ

رىٍج ػػػػػػػػػػػػػػػػػقي     فإذا ابتلى من ادلاء خى ػػػػػػػػػػػػجٍر شيعه أىٍعظىميوي  جيٍفرىتي 
2     

  :اآليت كمنهم القضاة كمنهم اغبكاـ، كنذكر ، كمنهم العلماء،فمنهم الفقهاء: الٌتابعوف- 

 : برزقو فيقوؿعٌز كجٌل تكفًُّل اؼبوذل  يف كىو صاحب ىذين البيتُت اؼبشهورين: نةمعركة بن أذ -1

لقد عًلمتي كما اإلسراؼ من خيليقي  
         أٌف الذم ىو رزقي سوؼ أيتيِب                                      

ق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّبػػػػػػيًيِب تطػػػعى إليو فػىييعٍ ػػأس
     3ٍل ػػػػػػػػػػػػػػ       كلو قعدتي ألألٍل ال يػيعىٌِب                                       

                                                           
. 37-36، ص ص (الطبعة الثعالبية ك اؼبكتبة األدبية، ردكسي قدكر ابن مراد، اعبزائر، د ط، د ت) ؾبموع القصائد كاألدعية، 1
 (ـ2001-ق1422، 1، ط5دار صادر، بَتكت، ج)دمحم التوقبي، :  ابن عبد ربو األندلسي، العقد الفريد، دققو ك شرحو ك عٌرؼ أعالمو 2
 .257ص
 .24 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص  3
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يستنكر فيها استغالؿ األغنياء للفقراء دبا صبعوه من  اليت كلو األبيات الثالثة اآلتية: عبد هللا بن ادلبارؾ -2
 : أمواؿ مشبوىة فيقوؿ

ره  ػػػػػػػػػػػػػػقد يفتح ادلرء حانوأل دلتج
ٍيًن                                            كقد فتٍحتى لك احلانوتى ابلدى
ؽو  ػػػػػػبْبى األساطّب حانوته بال غىلى 
ًف ػػػػػػػػػ     تبتاع ابلديًن أمواؿى ادلساكي                                     

تى دينىكى شاىينا تصطاد بو  يٌرص
    كليس يػيٍفًلحي أصحابي الشواىْبً                                      

1    
  : كىي قولواجتماعيكلو أبيات يف نقد اجملتمع دل تزؿ على لساف كٌل كاعظ كمصلح  :القاضي عبد الوىاب  -3

    إذا استقًت البحاري من الرُّكاب   كاء    ػػػػمٌب تصلي الًعطاىشي إىل ارت
  ا     ػػػػػػػراد         كقد جلس األكابر يف الٌزكامػػػػػكمن يٍثِب األصاًغرى عن ـ
ا    ػػعلى الرُّفعاء من إحدل البالم      ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكإف ترفع الوضىعاءي يوـن 

  2 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   فقد طابت منادمةي ادلنىامى      إذا استوًت األسافلي كاألعايل 
 :يقوؿ عمر منبًٌها الغافلُت كالٌساىُت: عمر بن عبد العزيز -4
 افي أنتى اليوـى أـ أنتى حامًل ظأيق

                                      ككيف يطيق الٌنوـى حّبافي ىائم؟  
فلو كنتى يقظاف الغداة حلرىقىٍت  
  جيفوانن لعينيك الٌدموعي السىواجمي                                      
ةه  ػػػػػػػػػػػهنارؾى اي مغركر سهو كغفل

ؾ الزـي  ػػػػػ                                      كليلكى نوـه، كالرىدل ؿ
قي  ػػكتشغل فيما سوؼى تىٍكرىهي غبٌ 

نيا تعي  البهائ  3ـ ػػػػػ                                     كذلك يف الدُّ

                                                           
.  36، صسابق عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع  1
 .44-43، ص ص نفسو عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع  2
. 37 ابن رشيق القَتكاين اؼبسيلي، العمدة يف ؿباسن الشعر ك آدابو ك نقده، مرجع سابق، ص 3
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 :(أصحاب ادلذاىب)األئمة اجملتهدكف من الٌتابعْب - 

ألئمة اجملتهدين أصحاب اؼبذاىب جٌلهم شعر، كعندما نتحدث عن أصحاب اؼبذاىب فإمبا نقصد     ؿ

:  مذاىب الٌسنة كأصحاهبا األربعة، كتفصيلهم كاآليت

 اإلماـ الشافعي ىو الذم صبعت قصائده يف ديواف شعرم من اغبجم الصغَت، كقد خٌصصنا لو :الشافعي -1

.  حٌيزا خاٌصا من الدراسة يف حبثنا اؼبتواضع ىذا

ابن رشيق " العمدة" فأٌما اإلماـ  مالك فقد ضبطنا لو شعرا أكرده صاحب كتاب :اإلماـ مالك بن أنس -2

 : القَتكاين اؼبسيلي

 : مادحنا القناعةى  (ض)يقوؿ مالك بن أنس 

ىي القناعةي ال أرضى هبا بديالن  
دىًف  ػػػػػػػػػػػػػػ                                          فيو الٌنعيم كفيها راحةي البى 

نيا أبمجعها   كانظيٍر دلٍن مىلىكى الدُّ
  1        ىل فاز منها بغّب الٌلحد كالكىفىًن؟                                  

 كأٌما اإلماـ أبو حنيفة فقد عثران لو على قصيدة طويلة نسبيا، كلعٌلها الوحيدة، يف :أبو حنيفة النعماف -3

:  ، كفبا يقوؿ يف مطلعها(ص)كىي قصيدة يف مدح الرسوؿ "  ؾبموع القصائد كاألدعية"كتاب 

ا     أرجو رضاؾ كأحتمي ٕبماكىا  تيكى قاصدن  اي سيًٌد الٌساداًت ًجئػٍ

       2ا ػػػػػػػم      قلبان مشوقنا ال يرـك ًسواؾى ػػػػػػػػػػػػػػػكهللا اي خّبى اخلالئًق إفى ؿ

 .بيتا (53)كىي قصيدة طويلة نسبيا من ثالثة كطبسُت 

 .كأما أضبد بن حنبل فلم نعثر لشعر لو على أثر: ابن حنبل -4

  :ركاة احلديث- 
                                                           

. 39ابن رشيق القَتكاين اؼبسيلي، العمدة يف ؿباسن الشعر ك آدابو ك نقده، مرجع سابق، ص  1
 16 ؾبموع القصائد كاألدعية، مرجع سابق، ص  2.
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إذل اؼبسلمُت، فمنهم من كاف قريب عهد برسوؿ هللا  (ص)كنقصد بركاة اغبديث الذين نقلوا حديث رسوؿ هللا 

:  ف ذكرانىممم بتدكين اغبديث كذلك يف العصر العباسي، كاؼبقصود  قاموا، كمنهم من (ص)

:  أبو الٌدرداء -1

 : (ض)يقوؿ أبو الٌدرداء 

ا أرادا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي     كأيىب هللاي إال ـػ مينى ليريد ادلرء أف يعط

 1استفادافائدٌب كمايل     كتقول هللًا أفضلي ما : يقوؿ ادلرء

:  لعادل اعبليل غَتنباارم لإلماـ البخارم بيتُت من الٌشعر، كذكر أف ليس لذلك ؽادل"كلقد نقل : البخارم -2

 اغتنم يف الفراغ فضل ركوع    فعسى أف يكوف موتك بغتة 

   2ق الٌنفيسة فلتةسكم صحيح مات قبل سقيم     ذىبت نف

: "(ص"شعر الزىد كالتصوؼ كمدح النيب ) :فئة الزىاد كادلتصوفة- 

الٌزىد كاغبٌب اإلؽبي : للتصوؼ ركنُت نبا"اشتهرت رابعة العدكية ابلتصوؼ، كنذكر أف : رابعة العدكية -1

".  كعلى ىذا فالتصوؼ أعم من الٌزىد، فكل تصوؼ زىد، كليس كل زىد تتصوؼ

كتلجأ رابعة العدكية يف مناجاة هللا إذل الٌرمزية حىٌت ىبٌيل ؼبن يسمعها أك يقرأ شعرىا الٌتصويف أٌّنا تتغٌزؿ       

 . دبعشوؽ من بٍت البشر كليس اب عٌز كجلٌ 

:  تقوؿ رابعة العدكية  يف بعض مقطوعاهتا

ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أىل لذاؾػػػػػػػػػ كحبًّا ألفٌ    كل     ػػػػػػػػػػػػحٌب الو: أحٌبك حٌبْب

ا  ػػػػػػػػػػػػػػػ فشيغلي بذكرؾ عمىن سواؾى     كل    ػػػػػػػػفأٌما الذم ىو حبُّ الو

فكشفك يل احلجبى حٌٌب أراكا      ق      ػػػػػػػػػػػػػػػػػكأٌما الذم أنت أىله ؿ
                                                           

 .19 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص 1
. 37، ص(ـ2006: ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر)، "سلسلة الدراسات الكربل" دمحم الطمار، اتريخ األدب اعبزائرم، 2
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       1ا ػػػػػػػػػ  كلكٍن لك احلمدي يف ذا كذاؾ   فال احلمد يف ذا كال ذاؾ يل    

:  كتقوؿ يف بيتُت آخرين

بي  ػػػػب      كما لسواه يف قليب نصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػحبيبه ليس يعدلو حب

 كلكٍن عن فؤادم ما يغيبي   حبيب غاب عن بصرم كشخصي   
2       

فبا قالو ابن زمرؾ يف دايت، ك ا يسٌمى ابؼبوؿمبكخاصة  (ص) دبدح النيب زمرؾاشتهر ابن  :ابن زمرؾ-2

 :نبيلةا فضائلو اجمليدة اليت يتحٌلى هبا من خالؿ أظبائو اؿضعار (ص)أخالؽ النيب 

اًء  ػػػػػػػػػػػػػػػ كادلنتقى من عينصًر العلياجملتػػىب        كلادلصطفى كادلرتل

اًء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًظٌل اإللو الوارؼ ااٍلكيف   ا    ػػػػػػػػػػخّب الربيىًة زلتباىا ديخره

  3كًعماًدىا الٌسامي على النُّظراءً      ألج الٌرسالة ختمها كًقوامها   

:  يقوؿعلى عباده،  (ص)كيعرٌب عن اقتناعو كإيبانو أبف هللا فٌضل رسوؿ 

كأكـر سلصوص بزلفى كًرضواًف      ًق    ػػػػػػػػػػػػػػػػػفأنت حبيبي هللًا خاًبًً ريسيلً 

اًف  ػػػػ كماؿه ال ييشابي بنيقصؾ كذا     كحسبيكى أف مسٌاؾ  أمساءىه العيلى  

   4كاًف ػػكلوالؾ ما امتازى الوجودي أبؾ     ًق   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأنتى ذلذا الكوًف عٌلة كٍوفً 

 

 

 

                                                           
، 8-7د سعد بوخالفة، كلية اآلداب، جامعة عنابة، اعبزائر، ؾبلة بونة للبحوث ك الدراسات، العدد .الشاعرة اؼبتصوفة، أ:  رابعة العدكية البتوؿ 1

، ذك اغبجة   .51ـ، ص2007جانفي -ديسمرب /ق1428ؿبـر
 .55 رابعة العدكية البتوؿ، الشاعرة اؼبتصوفة، مرجع نفسو، ص 2
. 364-363، ص ص (ـ1997، 1دار الغرب اإلسالمي، بَتكت ، ط)دمحم توفيق النيفر، :  ابن زمرؾ األندلسي، الديواف، ربقيق 3
 .496 ابن زمرؾ، الديواف، مرجع سابق، ص 4
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  :الشعراء العلماء غّب الفقهاء: اثنيا

:  ل مكملة من العلماء الشعراءرطبقة أخ- 

 مناذج لعلماء شعراء يف العامل اإلسالمي العريب : 

 :قدديا- أ

 : يقوؿ اإلماـ أبو عمرك بن عبد الربٌ  -1

 مقالة دم نصح كذات فوائد           إذا من ذكم األلباب  كاف استماعها 

 1اػػػػػػػػػػػػػػػعليكم آباثر النيب فإهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا           من أفضل أعماؿ الٌرشاد اتٌباعو

:  (ق699أك  697ت )كيقوؿ الٌتلمساين  -2

 ت ػػػػػػالغدر يف الٌناس شيمة سلف
ا  ػػػػػػ   قد طاؿ بْب الورل تصٌرفو                                   

ـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما كٌل من سرت لو نع
ا ػػػػػػػػػػػػػػػ  منك يرل قدرىا كيعرفو                                    

 
ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل رٌّبا أعقب اجلزاء بو

ا ػػػػػػػػػػػػػػ    مضٌرة عٌز عنك مصرفو                                  
 ػ أٌما نرل الشمس تعطف ابلنٌ 
    2 كىو يكسفها ر كر على البد                                     

 
 

                                                           
، ربيع األكؿ 8ـ، العدد2005اعبزائر - دار اؽبدل للطباعة ك النشر ك التوزيع، عُت مليلة):طباعة... من جريدة اؼبنتقد، هتذيبية انتقاديو 1

 .253ـ، ص1925أكتوبر -ق1344
: 1منشورات دار طليطلة، اعبزائر، ط)نصَتة دىينة، :  أبو اسحاؽ إبراىيم بن أيب بكر التلمساين، األرجوزة التلمسانية، دراسة ك ربقيق 2

 .12، ص(ـ2010
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:  كيقوؿ اػبليل بن أضبد الفراىيدم -3

 ال الضعف ينقيصو : الرًٌزؽ عن قدير
اًؿ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                            كال يزيدؾ فيو حوؿي زليٍتى 

ق ػػػػػػكالفقر يف النفس ال يف ادلاًؿ نعرؼ
    1                                           كمثل ذاؾ الًغُب يف النىفس ال ادلاؿً 

:  يقوؿ صفٌي الٌدين اغبلٌي مشجعا على تعلُّم الٌلغات-4

 ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقدر لغاًت ادلرًء يكثر نفع
كافي ػػػػػػػػفتلك عند ادللٌمات أع                                       

ا   هتافىٍت على حفظ الٌلغاًت رلاىدن
  2 فكٌل لسافو يف احلقيقة إٍنسافي                                      

:   اؼبشهورةأبياتوم يف ئيقوؿ الطٌغرا-5

أصالةي الٌرأم صانتِب عن اخلىطىًل         كحليوي الفضًل زانتِب لدل العطىًل   

:  إذل قولو

ًؿ  ػػػػػػػػػػػػحبُّ الٌسالمة يثِب عزـى صاًحًبًو       عن ادلعايل كيغرم ادلرءى ابلكىسى 

    ا       يف األرًض أك سلىمنا يف اجلٌو فاعتًزؿً ػػػػػػػػػػػػفإف جنٍحتى إليو فاخٌتذ نػىفىقن 

:  إذل أف يقوؿ

  ما أٍضيىقى العي ى لوالى نىٍسحوي األمًل        ا   ػػػػػأعٌللي الٌنفسى ابآلماًؿ أرقبو

ًؿ  ػػػػػػػػػػػ  حٌٌب أرل دكلةى األكغاًد كالٌسف      ما كنتي أيكتًر أف ديتد يب زمِب  

   3ؿً ػػػػػػػػ  من ال يعٌوؿ يف الدنيا على رجي     ا     ػػػػػػػػػػػفإمٌنا رجلي الٌدنيا ككاحده

                                                           
. 383 ، صدمحم بوزكاكم، موسوعة شعراء العرب، مرجع سابق  1
 .24، صنفسو دمحم بوزكاكم، موسوعة شعراء العرب، مرجع  2
 .330-329 دمحم بوزكاكم، موسوعة شعراء العرب، مرجع نفسو، ص ص  3
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متغٌزال ابغبجاز " سائق األضغاف ": قصيدتو ك ىي قصيدة غزلية ذاة معاف صوفية  يفلفارضيقوؿ عمر بن ا-6

:  كأىلو يف قصيدة غزلية ذات معافو صوفية

عًٌما عٌرج على كثباف طػػػػسائقى األضغاًف يطوم البيدىط  ٍم ػػػػػػػػػػػػػٍم         منػٍ

كٍم ػػػػػػػػػػػقي          قاؿ مايل حيليوي  يف ذا الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضع األسى بصدرم كفى 

كا          حكمي ًديًن احلبًٌ دىيني احلبًٌ يٍل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍكًعدكٍل أكًعدكٍل كاٍمطل

     1دىمٍ ػػػػػػػػػػػػػبٍل أسيئوا يف اذلول أك أحسنوا          كيلُّ شيءو حسنه منكٍم ؿى 

 : (الواسع)كيف شعره قولو يف العلم ايط  :ابن دريد- 7

ق يتغٍمغىٍم  ئٌؿ جاللو     كًسواه يف جهالجالعلم للرمحن 

 2 ـي ػػػػػػػػػػػما للَباب كللعلـو كإمٌنا     يسعى ليعلمى أنٌو ال يىعلى 

:  ابن زىر- 8

 :  ابلدنيا الفانيةاالغًتارا إذل عدـ ممن شعره، كقد رأل صورة كجهو يف اؼبرآة داع

ا  ػػػػػػػػػ   فأفكرٍت مقلما يف كلًٌ ما رأف إٌٍل نظرتي إىل ادلرآًة إٍذ جيلىيٍت 

رأيتي فيها شييػىٍيخنا لستي أعرًفيوي    ككنتي أعرؼي فيها قبل ذاؾ فٌب  

:  إذل أف يقوؿ

ق     أما ترل العٍشبى يفُب بعدما نبتا  ػػػػػػػػػػػػبقىاءى ؿ ىٌوف عليكى فهذا ال

   3اػػػػػػػػػػ صار الغواٍل يقلنى اليـو اي أبتى  د   ػف الغواٍل يقٍلنى اي أيخىيًٌ فقاؾ

 

                                                           
 .385، صسابق دمحم بوزكاكم، موسوعة شعراء العرب، مرجع  1
 .71، صسابق عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع  2
. 77، ص عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع نفسو  3
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:  الكندم- 9

: نقلناىا عن كتاب" اغبكم كاألمثاؿ"ركاىا العسكرم يف كتاب  أبيات من الٌشعر،( 7) سبعةركيت عنو 

 : كىي" اتريخ فالسفة اإلسالـ"

س  ػل األرؤس    فغمل جفونك أك نكٌ ػػػػػػػػػػػػ الٌذانيب علانؼأ

س  ػكضائل سوادؾ كاقبل يديك    كيف عقر بيتك فاستجل

ٌك     كابلوحدة اليوـى فاستأنًس  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعند مليكك فابغ العل

س  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ     كإف الٌتعزز ابألنفػػػػػػػػػفإٌف الغُب يف قلوب الٌرج

س  ػػػػػػػػرة      غٌِب كذم ثركة مفلػػػػػػػػػػككائن ترل من أخي عس

م  ػػػػػػػػػػػت      على أنو بعد مل يرمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمن قائم شخصو مي

 1 حتتسػي   تقيك مجيع الذم م ػػػػػػفإف تطعم الٌنفس ما تشتو

:   يقوؿ الفارايب موٌجها منٌبها:الفارايب- 10

 ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ       ككن للحقائق يف حيٌ ػػػػػػأخي خٌل حٌيز ذم ابط

ا        كما ادلرء يف األرض ابدلعجز  ػػػػػػػػػػػػػػفما الٌدار دار مقاـ لن

ز  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل         أقٌل من الكلم ادلوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانفس ىذا ذلذا عل

ر؟  ػػػػػػػػػػنقطة كقع مستوؼ  على    كىل حنن إال خطوط كقعن   

   2ز ػػػػػػػػػػػ  فماذا الٌتنافس يف مرؾ     ا  ػػػػػزليط الٌسماكات أكىل بن

 

 
                                                           

.  25، ص (ـ2014: مؤسسة ىنداكم للتعليم ك الثقافة، القاىرة) دمحم لطفي صبعة، اتريخ فالسفة اإلسالـ،  1
 .28 مصطفى غالب، الفارايب،مرجع سابق، ص  2
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:  يقوؿ ابن حـز األندلسي يف الٌنهي عن إتباع اؽبول على سبيل الوعظ:ابن حـز األندلسي- 11

ؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ كما الناس إال ىالك كابن ىاؿ    الك   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقوؿ لنفسي كا مبْب كح

ؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفإف اذلول مفتاح ابب ادلهاؿ     صن الٌنفس عما عاهبا كارفل اذلول   

ؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػػكعقباه مٌر الطعم ضنك ادلساؿ      ا  ػػػػػػػػرأيت اذلول سهلى ادلبادم لذيذه

     1كلو عاش ضعفي عمر نوح بن المك     ا    ػػػػػػػػػػػػػفما لٌذة الغنساف كادلوت بعده

 ابلعلم كالًٌتٌفع يف االعتزاز يقوؿ القاضي أبو اغبسن علي بن عبد العزيز اعبرجاين يف :القاضي اجلرجاٍل- 12

:  ضبلو على اإلبتذاؿ

 رأكا رجالن عن موقف الٌذؿ أحجما     ما   ػػػػػػػػػػػػػػػيقولوف يل فيك انقباض كإفٌ 

ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كلكٌن نفسى احلٌر حتتمل الظىم إذا قيل ىذا مشربه ثيلثي قد رأل    

ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبدا مطمعه صّبتيوي يل سيٌلم ا     ػػػػكمل أقًل حق العلم إف كاف كٌلم

ـى ػػػػػػػكمل ابتًذٍؿ يف خدمة العلم مهج ـى من القيتي لكٍن أليٍخدى    2ا ػػػػػػػػػٌب       ألخد

:   العلم كبركة اجتماعهمأىل يقوؿ القاضي عٌياض يف تقريظ :القاضي عٌياض- 13

 رنا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهلل   قوـه كٌلما جئتي زائ
ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىا ميًلئىٍت ًحٍلمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                      كجدتي قلوابن كلٌ 

إذا اجتهدكا جاؤكا بكٌل فضيلة  
  كيزداد كبعلي بعلي القوـً عن بعضهم علمىا                                   

3  
 
 

                                                           
، طوؽ اغبمامة، مرجع سابق، ص 1  .205 ابن حـز
. 123 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص  2
 .221، صعبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع نفسو  3
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:   البن خٌلكاف شعر رقيق يقوؿ فيو: بن خلًٌكاف- 14

 ـ ػػػػػػػػسادٌب إٌٍل قنعتي كحٌقك اي
ًب  ػػػػػػػػ                                     يف حٌبكم منكم أبيسًر مطل

ا  ػػػػػػػػإف مل جتودكا ابلوصاؿ تعٌطف
ٌنيب  ػػػػػػػػػػػػ                                      كقصدًب ىجرم كفرط تج

ال حترموا عيِب القرحية أف ترل  
   يـو اخلميس مجالكم يف ادلوكًب                                     
كحياة كجهكى كىو بدر طالع 

   1بػػػػػػػػػػؾ الٍب كالغيوت  كبياض غرٌ                                     
:  حديثا- ب

 من أشعار فريد كجدم نقتطف األبيات القليلة اليت عيرفت لو، يقوؿ فيها مظهرنا كجهة :فريد كجدم -1

:  نظره يف أسباب الٌسعادة اغبٌقة بعد مرحلة أتٌمل كتدبٌر فيقوؿ

  فركيت ما مل يرك شاعر      ريمتي ادلخاكؼ كادلخاطر      

 ر ػدا            كة كاحلضارة كادلظاهػػػػػػػػػػػػػػػػكمجعت ما بْب الب

ق           عدكهي من عبث اخلواطر  ػػػػػػػػػػػػػػػػكشهدت ما لو قلت

ر ػػػػػػػػػػػ  ٕبقيقة تغِب ادلكاب  ق       ػػػػػػػػػػػػكخرجت من ذا كلٌ 

ر  ػػػػػػسحرهتم فًب سواح  اس قد         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىي أف النٌ 

ر  ػػػ    نق كالٌتطٌرؼ كالٌتفاخ ادة يف الٌنأ      ػػػػػػػػػظٌنوا الٌسع

ر  ػػػ ىق كالعاليل كادلقاص  كا        ػػػػػػػػػػػػػكإقامة الٌدكر ال ٌ 

ر  ػػػ ئذ كالٌتوٌرط يف الكبائ    ذا      ػػػػػػػكاجلرم أعقاب اللٌ 

                                                           
 .276، ص(ـ1994: اعبزائر- دار اؽبدل، عُت مليلة) عبد اللطيف الصويف، مصادر األدب يف اؼبكتبة العربية،  1
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ر   ػػػػ   ر ككقفة حوؿ ادلظاه   ك     ػػػػػػػػػػػػػػػػبْب افتناف ابلق 

  أف تفتق احلجب الٌسوائر     م يف     ػػػػػػػػأٌما الٌسعادة فو

ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ شقت دلطلبو ادلرائ   ذم       ػػػػػػكحتصل الٌسَب اؿ

ر  ػػػػػػػػػػػ  حرمتو مهات قواص   ا       ػػػػػػػػكتناؿ من معناؾ ـ

... رػػػػػػعايل القدر ساؼ  احلق         أف ترتقي ابلٌركح حيث

  1 !!     فاظفر هبا إف كنت ظافر     ا ػػػػػػػػػػىذم الٌسعادة كٌلو

قاؽبا يف مستشفى الدمرداش " اإليباف ركح الٌسعادة" من أشعار دمحم اػبضر حسُت قصيدتو :اخلضر حسْب -2

:  ق1365مضاف سنة ريف 

 داة ػػػػػػػػػػػػػػػػػكردت مناىل العرفاف طفالن     ككاصلت العشية ابلغ
  كتكتيف عن كجوه ادلعضالت    را ػػػػػػػفأفٍيتي الٌسنْب جتيل فك

إذل أف يقوؿ  
ات  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأما استوقدت من عليم يقينا    يهوف بو لقاء الٌنائب

:  إذل أف ىبتم
 2 ىو الٌنور الذم يذكيو كحي     كيربو من خشوعك يف الٌصالة

أشهر  (9) بعد سجنو تسعة 1930يقوؿ العقاد مسجال ذبربتو يف الٌسجن سنة :  العقاد زلمودعباس -3
:  بتهمة العيب يف الٌذات اؼبلكية

 ككنتي جنْب الٌسجًن تسعةى أشهرو 

دي  ػ                                                فها أنذا يف ساحة اخللًد أيكؿ

 

                                                           
. 236 عبد اغبليم عويس، العقل اؼبسلم يف مرحلة الصراع الفكرم، مرجع سابق، ص 1
  (ق1366: عنيت بنشره اؼبطبعة السلفية كمكتبتها ابلقاىرة)، علق عليو األستاذة دمحم علي النجار، "ديواف خواط اغبياة" دمحم اػبضر حسُت،  2
 .22ص
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 كيف كٌل يـو ييولد ادلرء ذك احليٌجة 

          كيف كٌل يـو ذك اجلهالة يػيٍلحىذي                                       
1  

  :متحٌداث عن صباؿ اؼبرأةالعفيف النقي  يقوؿ سٌيد قطب يف الغزؿ :سٌيد قطب -4

 هتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنضجٍت زلاسنها كما كحسب
رس  ػػػػػػػػٍل بغػػػػػػػػػػػكؼ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجت قطػػػػػػػػػػػػػ نل                                              

فهٌممت أدعوىا دعا   األىل صينت على
     2 نظار من قطف كمس الفن يف خطرات مهس                                              

:   كىباطب سٌيد قطب أصحابو يف ركب اجملاىدين فيقوؿ

كع  ػػػػػػػػػػـدٌ أخي إف ذىرىفتى عليى اؿ
كع  ػػػػ     كبلىلت قربم هبا يف خ                                   

كع  ػػػػػػػػـ من رفاٌب الٌشملوفأكقد 
  د   ػػػػػػػػػػػػػػػػ    كسّبكا هبا حنو رلد تلي                                   

:  إذل أف يقوؿ

كد  ػػػ   أخي أنت حٌر بتلك القي  أخي أنت حٌر كراء الٌسدكد     

       3د؟ ػػػػػػػػػػفماذا يضّبؾ كيدي العيب      ا    ػػػػػػػػػػػإذا كنت ابهلل مستعصم

نظمها أثناء كجوده ابلوالايت اؼبتحدة األمريكية " دعاة الغريب"كيقوؿ سٌيد قطب يف قصيدة بعنواف       

:   ـ، كفيها يعرٌب عن حنينو كاشتياقو لوطنو1950 ك1948خالؿ عامي 

يب  ػػػ ىناؾ ختاؾ احلب  انئبات الٌضعاؼ     اي

                                                           
أبيات )فكر، تصد أكؿ كل شهر عن دار الصدل للصحافة ك النشر ك التوزيع بدكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة، - فن-  ؾبلة ديب الثقافية، أدب 1

 .86-85، ص ص 75العدد  (ـ1931للعقاد بعد خركجو من السجن سنة 
 .67، ص(ـ2011-ق1432، 1القاىرة، ط- دار الكلمة للنشر، اؼبنصورة) الشيخ دمحم اؼبنتصر الرسيوين، سيد قطب ك منهجو يف التفسَت،  2
-اعبزائر، ابلتعاكف مع دار الوفاء ابؼبنصورة- دار الشهاب للطباعة ك النشر، ابتنة) شادم صالح، الشهيداف حسن البنا ك سيد قطب،  3

. 52، ص (ـ1988:مصر
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  ؟بػػػػػػػػ يعود الغرمتىـ   عليو طاؿ ادلطاؼ     

غرٌب؟  ػػػػذلك األدَل امل     اه    ػػػػػػػمٌب دتٌس خط

    1    كاألقحواف ادلعٌطر؟      ذاهػػػػػػػمٌب يشٌم ش

عالٌمة كداعية مصرٌم كبَت لو الكثَت من اؼبؤلٌفات كلو أشعار صبعت يف ديواف، كمن شعره : زلٌمد الغزايل -5

:  اؼببكر نذكر

 : كعن كحدتو فيها"  دنيام"يقوؿ يف قصيدة عنواّنا 

ا   ىي دنيام عٍشت فيها فريدن
ا                                      كانتأبتي ادلأكل القصيب عتيدن

ير  ػػػػػػػكٕبسيب يف عزلٍب من سم
اػػػػػػػػػػػػػػػ      أٌنِب ما حييت أبقى كح                                     2يدن

:  قاؽبا يف شبابو

:  ىا كلكن يف نطاؽ من اغبسن اغبالؿفكيقوؿ يف قصيدة أخرل معلنا فيو للٌدنيا كحس
ذة  ػػػػػػػأحٌب ىذم الٌدنيا ابٌلٌب آخ

                                           حسنا تصرفو يف القلب صهبا
كسا الٌرضا كٌل شيء هبجةن عجبا  

     3استلهمتو طالب الٌشوؽ سٌرا                                          ك
:  اليت يصف فيها العالقة بُت الٌنفس كالكوف يقوؿ" النفس كالكوف"كمن شعره قصيدة 

ة  ػػػػػػػػػػػػ       ـ كضوحا أك إدراؾ هنامػػػمن مديد الفضاء دٌؽ عن الفو

ق  ػػػػػػػػدنا       ما أحاطت بو كىـو درامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكإهباـ اآلفاؽ عمقا يب
                                                           

سلسلة كتب ثقافية شهرية، يصدرىا اجمللس الوطٍت للثقافة ك الفنوف )  حسُت دمحم فهيم، كتاب أدب اؼبعرفة، أدب الرحالت، سلسلة عادل اؼبعرفة،  1
. 93، ص(ك اآلداب، الكويت، د ت

.  5، ص(ـ2010:دار اؼبوعظة للنشر ك التوزيع، اعبزائر)،(الديواف) دمحم الغزارل،  2
. 10، مرجع سابق، ص(الديواف)  دمحم الغزارل،  3
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مبدعات فهٌن يف الكوف آية     ا    ػػػػػػػػصاعت القدرة الصناع نفوس

:  إذل أف يقوؿ يف ّنايتها

     1دؽ العنايٍو تعنا شتيتا من مس     حنن يف الكوف  كاخلالصة  جٌم     

":  اػبطيئة"كيقوؿ يف قصيدتو 

 ىواجس الٌشٌر أضحٍت كطأة عظمت  

                                          ٍب استحالت غالاب بٌْب اخلطٍر  

:  إذل أف يقوؿ

كسطوة الشٌر إف تلقى مهادنة  

    2   تستٌل ماضية يف غّب ما حذٍر                                       

 داعية مصرم كبَت يعدُّ ؿبٌمد الغزارل أستاذا لو، ترؾ الكثَت من اؼبؤلفات تفوؽ ة عالٌـ:يوسف القرضاكم -6

دكاكين، كشعره يف اغبق كاغبقيقة أغزر  (3)مؤلٌفا، كمنها ديواف ضخم من ثالثة  (125)اؼبائة كطبسة كعشرين 

 . الحقةكأجود من شعر ؿبٌمد الغزارل كمن أشعاره الكثَتة ما أكردانه يف الدراسة القٌيمة لو يف صفحات 

 مناذج شعرية لعلماء شعراء يف اجلزائر ادلسلمة العربية : 

  :من القدماء - أ

  :  ادلسيليكاٍليرابن رشيق الق -1

العمدة "دل يكن شاعرا فقط كإمبا كاتبا، كلو ديواف متعٌدد األغراض، كالعديد من اؼبؤلٌفات القٌيمة كمن أشهرىا 

الٌنتف  : كقد صبع شعره كشعر ابن شرؼ اؼبرحـو عبد العزيز اؼبيمٍت كنشره بعنواف" ... يف ؿبساف الٌشعر كآدابو

 
                                                           

. 51، مرجع نفسو، ص(الديواف) دمحم الغزارل،  1
. 52، مرجع نفسو ، ص(الديواف) دمحم الغزارل،  2
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                                1. ـ2ه196مث صبع لو عبد الرضبن ابغي ديواان مستقال نشره سنة " من شعر ابن رشيق كزميلو ابن شرؼ

:  كاين اؼبسيلي اعبزائرم يف راثء القَتكاف بعد أف أحٌلت هبا نكبةيركفبٌا قاؿ ابن رشيق الق

اًف  ػػػػػػػػػػػػػػكامخ اإلَلػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجو شػػػػػػػػػكم كاف فيها من كراـ سادةو         بيلى اؿ

الًف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار كاإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتعاكنْب على الداينة كالٌتقى        هلل يف اإلس

    سنن احلديث كمشكل القرآف التهمي    كا   ػػػػػػػػػكأٌمةن مجعوا العلـو كىٌذب

:  إذل أف يقوؿ

ـ       أمنوا عقاب هللا يف رىمىضاًف  ػػػػػػػػػػػػػػد أثراهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتكوا أبمة أحم

ماف  ػػػػػػنفضوا العهود كادلربمات كأخفركا      ذمم اإللو كمل يفوا بل

 2 كافً ػػػػػػػػػـ      أيدم العصاًة بذلٌة كهػػػػػػػػػػػػػػكف تنالوػػػـػػػػكادلسلموف مقسٌ 

عاصر ... ىو شاعر فقيو من أىل جباية (ـ12ػاؿ القرف/ق06ػاؿ القرف): عبد هللا بن سالمة البجائي -2

  3.ق597ك519العماد األصفهاين الذم عاش بُت سنيت 

كمن شعره شعر ىجاءو قالو الفقيو ابن سالمة يف اؼبصريُت إذ دل يلق منهم ما كاف يتوقعو من كـر الضيافة، 

 : فقاؿ

ـر  ػػػػػػػػػػػيل حرمة الضىيًف لو كنتم ذكم ؾ
ًب  ػػػػػػػػػػػػػػًب ذكم حىسى ػػػػػػػ  كحرمة اجلار لو كن                                        

  لكػػػػػػػػػمس ػػػػػ يلبِب اللخناءـ اي ػػػػػٌنكػػلك
فضل كال أنتم من طينة العرًب التهمي                                             

                                                           
-، عُت مليلة1دار اؽبدل، ج)موسوعة الشعر اعبزائرم، للربعي ابن سالمة، ك دمحم العيد اتكرتة، ك عمار كيس، ك عزيز لعكايشي،:  ينظر 1

. 655، ص (ـ2008:اعبزائر
. 56 الربعي ابن سالمة ك آخرين، مرجع سابق، ص 2
- ، عُت مليلة2دار اؽبدل، ج)موسوعة الشعر اعبزائرم، للربعي ابن سالمة، ك دمحم العيد اتكرتة، ك عمار كيس، ك عزيز لعكايشي،:  ينظر 3

. 83، ص(2008:اعبزائر
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:  إذل أف يقوؿ
ألتركن لكم أرضا بكم عرفٍت  
ـ أيكم أخبث اخلرًب  ك   فأخبث الب                                  
كما مقامي أبرض تسكنوف هبا  
    1رفة األدب ػػػػػػػػ مِب بطٌيب كلكن ح                                    

 
  :(ـ1479-1387/ق875-786): عبد الرمحن الثعاليب-3

سنة قضاىا 20ـ بعد غيب عنها مدة 1417ق 820بعد تنقالت كثَتة، عاد إذل اعبزائر يف أكاخر سنة       

كربفة "اعبواىر اغبساف يف تفسَت القرآف"يف التحصيل العلمي، كتفرٌغ للعبادة كالٌتدريس كالٌتأليف، كمن مؤلٌفاتو 

 2.، كغَتىا كثَت، كلو قصائد كقطع من الٌشعر متفرٌقة"اإلخواف يف إعراب القرآف

:  كمن شعر الثٌعاليب نورد األبيات اآلتية اليت وبٌذر فيها من الٌدار الفانية، داعيا إذل الٌدار الباقية

ازه  ػػػػػػػػػػجدير أبف يسعى معٌدا جو        ٌجة   ػػػػػػػػػػػػػػكإٌف امرأن أدٌل بسبعْب ح

زازه  ػػػػػػػػػػػػػػػػ   كلكن يرل للباقيات اىت     كادث   ػػكأف ال هتز القلب منو ح

  أزيزا كصوت القدر يبدم ابتزازه        كإف يسعى ادلصغي إليو لصدره   

 3رارهػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدر إالٌ اغتػػػػػػػ  يعمره يف اؿ       ظر الذم  ػػػػػػػػػػفبعد ىذا العمر ينت

  :عبد الٌرمحن األخضرم -4
 صبيع العلـو يف نبغ مبٌكرا " األخضرمفحمعبد الر"ىو العالمة اإلماـ كاؼبصلح الديٍت اؼبقداـ اقق الٌشيخ       

السلم اؼبركنق يف علم "كيف علم اؼبنطق أرجوزة " اعبوىر اؼبكنوف: "اإلسالمية، كمنها يف علم البالغة كتاب
   4."اؼبنطق

                                                           
. 83، مرجع سابق، ص2 الربعي ابن سالمة ك آخركف، موسوعة الشعر اعبزائرم،ج 1
. 326، مرجع سابق، ص1 الربعي ابن سالمة ك آخركف، موسوعة الشعر اعبزائرم، ج 2
. ، مرجع نفسو، ص ف1 الربعي ابن سالمة ك آخركف، موسوعة الشعر اعبزائرم، ج 3
. 22، صنفسو، مرجع 1الربعي ابن سالمة ك آخركف، موسوعة الشعر اعبزائرم، ج 4
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يف عدد من من الصوفية  ضالؿ الطرقيُت ك اؼبشعوذينكقد قاـ عبد الرضبن األخضرم ابلتصدم ككشف   

  : ا بيت375كربتوم على  (القدسية)القصائد إحداىا تسمى 

بيلو  ػػػػػػػػػػػالشرع قد جتنبوا س   ك        قؿػػػػػػػ جليبقد اٌدعوا مرات

  فالقـو قد حادكا عن السبيل     كؿ    ػػػقد نبذكا شريعة الرس

ة  ػػػػػؽػرة احلقيػػػػػػػػػػ فضال عن دائ    ة     ػػػػمل يدخلوا دائرة الطريق

الـ  ػػػػػػػػػػفخرجوا عن مٌلة اإلس      اـ    ػػػػػػػػػػػػػمل يقتدكا بسٌيد األف

اـ  ػػسي ذلم إـػػػػػػػػػػـك إبليػالقػػػػػػػػؼ       قد ملكت قلوهبم أكىاـ   

ة  ػػػػػػافػلوا الدنيا ابلدمػػػػػػػػػػ إذ خت     كفاؾ من مجيعهم خيانة    

:  إذل أف يقوؿ

ا  ػػػكؿ انئيػػػػػػػػػػػػريعة الرسػػ  كعن ش ا   ػػػػػػػػ راجيادلُبمن كاف يف نيل 

    1  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو سلتبل رلنػػػػػػػػػػػػػكعق كف      تػػػػػػػػػػػػػػػس مفػػػػػػػػػػػػػػإنو ملتبػػػػػػػؼ

: (ـ1632-1578/ ق1041-986): أمحد ادلقرم -5

        .الٌمة اعبزائر كأديبها الكبَت كمفخرة اؼبغرب العريب، تنقل كثَتا يف اؼبدف كالبلداف العربية طلبا للعلم     ع

أنواء "كلو كتاب يف اتريخ تلمساف ظبٌاه " أزىار الرايض"ك" نفخ الطيب" مؤلٌفات كثَتة أشهرىا قرمللم ك

   2.يتٌمموكلكنو دل " نيساف يف أنباء تلمساف

:   يصف حنينو إذل كطنو اعبزائر قولوقرمفبٌا قالو ادل

رهتا  ػػػػػػػػػػابب إذا ما ذؾػػػػػػػػػػػػػػػػػكأربع أح
 بكيتي كقد يبكيك ما أنت ذاكر                                         

                                                           
. 129 عبد اغبليم عويس، العقل اؼبسلم يف مرحلة الصراع الفكرم، مرجع سابق، ص 1
. 605، مرجع سابق ، ص2الربعي ابن سالمة ك آخركف، موسوعة الشعر اعبزائرم، ج 2
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ىا    ػػػػػػػػػػػػػػػػركقك حسنػػػ مدكاحبطاح كأ

ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األزاهمختػػػػػػوج ػػػفكٌل خلي                                        

د  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفما ىو إالٌ فٌضة يف زبرج

ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثػتنػؤلؤ املػػػط يف اللُّ ػػػاؽػػػػػ  تس                                      

ٕبيث الٌصبا كالَباب كادلاء كاذلول  

ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطػػػػكر كراح كعػػػػ   عبّب ككاؼ                                    

ٌبٍب  ػػػػػػػكما جٌنة الٌدنيا أىلي هبا كأح

   1رػػػػػػػػػػػػػػػػيب كادلُب كاخلواطػػ    كركحي كقل                                  

جبهة أدرار   تواتمع يهودلو قصيدة يصف فيها حادثة كقت لو "مصباح األركاح" صاحب كتاب: دلغيليا -6

، كقد يكوف ذلك أكاخر القرف التاسع اؽبجرم،   :  فيهاكفبا يقوؿيف اتريخ غَت معلـو

رب أنصار اليهوًد  ػػػ  من ؽ   كىدكد   ػػػػػػػت للٌرب اؿػػبًرئ

كد ػقػػػػػػػػػػكا دينى ايلػػػػكأكـر   ىم     ػػػػػػػػانوا دينػػػػا أهػن ـكػػؽ

كد  ػػػػػػػػػػػػػػكا دين اليوػػػػػ كرفع     ىم   ػف دينػػػػأف قطعوا ـ

ركا  ػػػػػػػػكاسَبجعوا كاستغف   ركا      ػػػػػػػك دبٌ ػػػىم ؿػػػػػػاي ليت

من نصرىم رىط اليهود           ىركاػػػػػػػػػركا ما أظػػػػكست

كؽو ال جيوٍر  ػػػػػػػػٌؿ سػػػػػػػ يف ؾ     كر   ػػػػػالشٌك أفى احلقى ف

ارل كاليىهود  ػػػػػػػػعلى النىص     ينصيريهي الرىبُّ الشىكور   

ىادم التىقٌي  ػػمٌو         ادلصطفى اؿػػػػػػػػػػم ابلنىبػػػػػػػػػػػػػفيا إلو

                                                           
. 607، مرجع سابق ، ص2 الربعي ابن سالمة ك آخركف، موسوعة الشعر اعبزائرم، ج 1
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     1كدػػػػػػػقػار ايلػػػػػػ مشىت أبنص    بو ككيلًٌ    ػػػػػٌؿ قيطٍ ػػػػػػػػػػكؾ

 :ابن خلدكف -7

"  أاب ضٌبو"يقوؿ عبد الٌرضبن بن خلدكف مهٌنئا ابلعيد السلطاف الزابين 

 كقف ادلطااي اي بينهن طالحا        احا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذم الداير فيهن صب

احا  ػػػػػػػنك كاكفا شلتػ عربات عي      ركىا   ػػػػػ تماال تسأؿ األطالؿ إف 

احا  ػػ أف ال يرين من البعاء شح        قد أخذف على جفونك موثقا  ؿ

      2ًطرب الفؤاد لذكرىم فارألحا         كرٌّبا   ػػػػػػػػػػػػػػلإيو على احلٌي اجلمي

:  فبا قاؿك مناقبو،كعٌدد  (ص)مدح ابن خلدكف الرسوؿ ك قد 

ير رليب  ػػػػػػػػػػاي خّب مدعو كخ    ابٍب   ػػػػػػػػػػكتك كاثقا إبجػػػػػػػػػػػػػػػػػإٌٍل دع

 3  فبما لذكرؾ من أريج الطٌيبً   قٌصرت يف مدحك فإف يك طيبا   

 : كىو من الفضالء النبهاء،يقوؿ الشيخ الفقيو الكاتب أبو علي حسن الفٌكوف القسنطيٍت: ابن الفٌكوف -8

 د ػػا بلػػػػػػػا إف مثلوػػػػػػػػػرية ـػػػػػػػػػ  فالناص  ىا     ػاـػػػػػػػػػػػػػداد كشػػػػػػػػػػػراؽ كبغػػػػػػدع الع

د  ػػػػػػػػىا اذلم كالنكػػػػػػػػمسارح أبف عن ق        ػكف بػػػكج للعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر كٕبػػػػػػػػػػػػػػػػر ـك

  حيث الغُب كادلُب كالعيشة كالرغد       مع  ػػػػػحيث اذلول كاذلواء الطلق رلت

د  ػػػػػػػػػػػػػػػػىوم  كالنهر كالبحر كادلرآة ك      ة   ػرؼػػػػػػػػػػػكالنهر كالصل كاجلنات م 

د  ػػػػػػػػ حي الدار للفكر لألبصار تتق    كا     ػػػػػػػػػػظرت راقت ككل فػػػػػػفحيثما ف

                                                           
طبعة اعبزائر )رابح بوانر، . أ: حوؿ يهود توات، تقدًن ك ربقيق" مصباح األركاح يف أصوؿ الفالح" دمحم بن عبد الكرًن اؼبغيلي التلمساين،  1

. 61، ص(ـ2007: عاصمة الثقافة العربية
. 311 دمحم الطمار، اتريخ األدب اعبزائرم، مرجع سابق، ص 2
. 41، ص(ـ2004-ق1425: 1دار الكتب العلمية، بَتكت، ط) عبد الرضبن بن دمحم بن خلدكف اغبضرمي اإلشبيلي، رحلة ابن خلدكف،  3
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رد  ػػػػػػػػػػػػػأك تنظر البحر فاألمواج تط       عة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف تنظر الرب فاألزىار ايف

 1دػػػقل جنة اخللد فيها األىل كالوؿ      اي طالبا كصفها إف كنت ذا نصف   

 .دبؤسسات التعليمعة استعذبناىا كحفظناىا يف بداايت الدراسة ئكىي قصيدة را

 : حديثا - ب

  :األمّب عبد القادر -1

مة يف كجو اتل الفرنسي ؼبٌدة كىذا األمَت العادل الفارس اؼبتصٌوؼ صاحب القلم كالٌسيف، كقد قاد اؼبقا      

 : سنة، لو ديواف شعرم متعدد األغراض كمنها (14)تزيد عن األربع عشرة 

:  حيث يقوؿ األمَت عبد القادر متغٌزال اببنة عمو:  يف الغزؿ العفيف -

 ار ػ   كأرقب طيفو، كالليل س  أكٌد أبف أرل ظيب الٌصحارم  

      2يف نفار–قددينا من كصاؿ     دنا    ػػػػػػػػػػػػػػكأطلب قربو فيزيد بع

 : عريبفبٌا قالو األمَت عبد القادر يف الٌزىد كالٌتصوؼ كعلى ّنج ابن: يف الزىد كالتصوؼ -

 د ػػان رٌب أان عبأ        لق   ػػػػػػػػػػػػػأان حق أان خ

 كجحيم أان خيلد       رش     ػػػػػػأان عرشه أان ؼ

د  ػػػ كىواء أان صل    ار      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأان ماء أان ف

  أان كجد أان فقد       ؼ    ػػػػا كيػػػػػػػػػػأان كٌم أف

 أان قرب أان بيعد         أان ذات أان كصف  
3   

                                                           
: 1دار البصائر للتوزيع ك النشر، اعبزائر، ط) أضبد ابن عبد هللا الغربيٍت، عنواف الدراية يف من عرؼ من العلماء يف اؼبائة السابعة ببجاية،  1

. 161-160، ص ص (ـ2007
ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ك اؼبؤسسة اعبزائرية للطباعة، )زكرايء صياـ، . د: ، ربقيق ك شرح ك تعليق(الديواف) األمَت عبد القادر اعبزائرم،  2

. 158، ص(ـ1988: اعبزائر
. 136،مرجع سابق، ص(الديواف) األمَت عبد القادر اعبزائرم،  3
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 :"نق الٌنطاحخ" يف معركة ابالنتصار اعتزازه ك حبماسةكفبٌا قالو األمَت مفتخرا : يف الفخر -

اة التقينا، كم شجاع ذلم لول  د غ  طاحنا     ػف" خنق الٌنطاح"أمل تر يف 

   ٕبٌد حسامي، كالقنا، طعنة شول    ىا   ػػػػػاؾ الٌنهار قٌددتذككم ىامة، 

:  إذل قولو

يب أحدقوا، لوال أكلو البأس كالقول    برمية      كمكيـو قضى حتٍب جواد

     1كلػػػػػػػػػػد شػػػة      ككفى هبا انر، هبا الكب  ؽػػربػػػانه حػػػػػػػػػ بيم،كدلٌا بدا قرٍل

 :(ـ1850-1775/ق1267-1189): زلٌمد بن العٌنايب اجلزائرم -2

كىو عادل مصطلح كسياسي ككاتب كشاعر، تدرٌج يف اكتساب العلـو كاؼبعارؼ إذل أف كصل منصب       

اإلفتاء اغبنفي يف اعبزائر، تفٌتح على ثقافات كسياسات جعلت منو عاؼبا مصلحا أدرؾ سبب أتخر اؼبسلمُت 

، كمن اتمل أف يكوف "السعي امود يف نظاـ اعبنود"دينيا كاجتماعيا كعسكراي، عرٌب عنو يف كتابو اؼبشهور 

   2.لو ديواف شعرم، على عادة علماء كقتو، كبعض األراجيز

 هللا يف ربٌية آؿ بَـت بتونس مادحا إايىم ابألبيات سم سعدكمن شعر ابن العٌنايب الذم أكرد الدٌكتور أبو القا

:  اآلتية

رىم  ػػسيطة ذؾػػػػػػػػػـر زاف البػبِب يب
                                      فما ذلم يف ادلشرقْب نظّبي  

ىم أحرزكا فضل ادلعارؼ كالتُّقى   
يري  ػػػػػػػ                                     كالسٌيما صدرنا إليو أش

 

                                                           
. 99، صسابق، مرجع (الديواف) األمَت عبد القادر اعبزائرم،  1
. 374-373، مرجع سابق، ص ص 2 الربعي بن سالمة، ك آخركف، موسوعة الشعر اعبزائرم، ج 2
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ة  ػػػػػػػػػػػر الوجو حجٌ ػػمجيل احمليىا زاه
 يبْب اذلدل للمهتدين كينّبي                                      

الـ كخٌصو  ػػػػػػػػػػػػػػػػفبٌلغهم أسُب السٌ 
    فإٌٍل على هنج الوداد أسّبي                                   

1   
 

: (ـ1929-1869/ق1317-1286): زلٌمد بن أيب شنب -3

توراه الٌدكلة، كانتخب عضوا ابجمللس العلمٌي بدمشق، ككاف هبيد دؾـ، على درجة 1920حصل يف سنة      

العديد من اللغات ابإلضافة إذل العربية كالفرنسية، األمر الذم كٌسع مطالعتو ككثرة مؤلفاتو يف ؾباالت الٌلغة 

 مصٌنفا 50ككانت لو مشاركات شعرية يف العديد من اجملاالت، كرحل اتركا أكثر من . كاألدب كضعا كربقيقا

 2. بُت ؿبٌقق كموضوع

:  من شعر ابن أيب شنب قصيدتو يف استنهاض أمتو لألخذ ابألسباب العلم كرفض الٌتخاذؿ       

أفيقوا بِب عٌمي رقي ادلشارؼ   
     كجٌدكا كًكدُّكا يف اكتساب ادلعارؼ                                      

فقد ذىب األعالـ كالًعلم بينكم  
    كمل يبق إالٌ كل غمر كخائف                                       

خلت أربع العرفاف كاستوطن البلى  
   كغف غراب اجلهل حقا بشارؼ                                        

 من طالب كمدرس  شتافيا كح
    3.   كمنشد أشعار كراكم الٌلطائف                                      

 

                                                           
 .374نفسو، ص، مرجع 2الربعي بن سالمة، ك آخركف، موسوعة الشعر اعبزائرم، ج  1
. 166 ص،سابق، مرجع 2 الربعي بن سالمة، ك آخركف، موسوعة الشعر اعبزائرم، ج 2
. 166، ص نفسو، مرجع 2 الربعي بن سالمة، ك آخركف، موسوعة الشعر اعبزائرم، ج 3
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:  (ـ1933-1866/ق1351-1282): عبد احلليم بن مساية -4

عا ؽكاف عبد اغبليم عاؼبا مصلحا على طريقة اإلماـ ؿبٌمد عبده، ككاف خطيبا ًمصك كاف كالده عاؼبا كبَتا،      

 1. األسلوب يف شعرهمككاعظا نصوحا، ككاف شاعرا قو

ق فاستدعى الٌشيخ عبد اغبليم بن ظباية للغذاء مع 1319زار ملك اؼبغرب عبد العزيز اعبزائر سنة       

:  الوفد، فاعتذر ككتب أبياات بعث هبا إذل الٌسلطاف منها

أموالم مشسى الفضل كالًعلم كالنُّهى  
                                      كاجدر من جيرم الٌلبيبي ثناءىهي  

:  إذل أف يقوؿ

علمتي أبٌف ادلشيى عن جنبو كاجبه  
  2                                       إليكم كلكٍن يل اعتذار كراءه 

:  (ـ1943-1897/ق1363-1315): حسن بوحلباؿ -5

جزائرم من نواحي جيجل، زبرٌج يف الزيتونة كىو يف عداد العلماء، كعمل مفتيا يف جباية فًتة طويلة، كىو      

 3 .شاعر منذ صباه، كدل يتخلَّ عن قوؿ الٌشعر يف صبيع اؼبراحل كديوانو مازاؿ ـبطوطا

... ارةم كقد قرأ يف الٌصحف السٌ االستعماريقوؿ بوغبباؿ يسامر القمر كقد أمعن فيو نظرا وبذره من حبائل      

الٌسامي   للغربيُت من الٌطموحا عليو، ما بدك االستيالءالباحثُت من الغربيُت الذين خٌيل ؽبم الوىم مكاف فتحو 

 :كقد أجاد يف اإلنذار كأحسن كصفنا إذل معارل األمور

 رقان ػ  ستصبح بعد عٌزؾ م      قًّا    ػػػػػػػػػػأحقًّا اي مجاؿى الكوف ح

                                                           
. 92، مرجع نفسو، ص2 الربعي بن سالمة، ك آخركف، موسوعة الشعر اعبزائرم، ج 1
: 1اعبزائر، ط- الشركة اعبزائرية لصاحبها اغباج عبد القادر بوداك، بن عكنوف)، إعداد ك تصنيف عمار طاليب، 1 مج1 آاثر ابن اديس، ج 2

. 34، ص(ـ1968- ق1388
. 206، مرجع سابق، ص1 الربعي بن سالمة، ك آخركف، موسوعة الشعر اعبزائرم، ج 3
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 رقنا ػػػػ رأيت فعاذلم غرابن كش       اس   ػػػتعلوؾ األساًفلي من أيفى  ك

  أرجلهم كترقىاألنوار من      كترضى أف تسّب على بساط    

:  إذل أف يقوؿ

 1قًّا   فهل ترضى بعهد الٌشيب ر عبدت على شبابك يف دىور   

:  بلقاسم بن منيع -7

إنٌو من علماء كمشايخ اعبزائر، كمن منطقة جيجل ابلٌذات، لو كثَت من اؼبؤلٌفات دل نعثر إالٌ على قصيدة      

 ". نزىة اللبيب يف ؿباسن اغببيب: "عنواّنا (402 )بيتُتطويلة من أربعمائة ك

: (ص) الٌنيب مادحاىا بلقاسم بن منيع يفكفبٌا يقوؿ 

ـ  ػػػ علوهبا سكنا كالعرب كالعج        خّب زلمود بكٌل مال      " زلٌمد"

  يدٌب من حٌيها سعيا على قدـ           ككٌل ىامدىا من اجلماد كما     

ـ  ػػػػػػػ  كيف العوامل سطر ابمسو العل            من نٌوىت ابمسو كتب منٌزلة   

   عبناء خالدة الفردكس كاألطم      ألىت بو من حلى للٌنحر عن حور  

     2إذل آخر ميميتو ىذه

:  كيضاؼ إذل ىؤالء األظباء اآلتية

:  ف القايدبزلٌمد  -1
  :مد ابن القايد أبيات يف توجيو الٌشباب منها قولو

ال  عػػػػػأشبابنا ىل من هنوضو إىل اؿ
ة أبحكاـ القرآف؟ ػػػػػػػػػػػػ    فنرقى إىل احلسن                                  

  
                                                           

. 76 ، مرجع سابق، ص2 دمحم اؽبادم الزاىرم، شعراء اعبزائر يف العصر اغباضر،ج 1
.  5-4، ص ص (ـ1926-ق1344: اعبزائر-اؼبطبعة اعبزائرية اإلسالمية بقسنطينة) بلقاسم بن منيع، نزىة اللبيب يف ؿباسن اغببيب،  2
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ؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأشبابنا مايل أرل يف مناـ
  !    سباألن يذيبي القىلبى من صىغرو صىٍوءافً                                   
كم  ػػػػػػػػػػػكىذا العمر احلق عار علي
ار يف زٍلل خسراف  ػاعت األعمض   لقد                                    

ففال خّب يف ن ءو إذا مل يكن لو  
  1اًف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد ذكم ال ى ػػػػػػػػػػ                                      كيلوعه آباثر اجل

:  أمحد بن دايب -2

ـ نظم أضبد بن دايب قصيدة يف اٌبة كالٌتسامح بُت أصحاب األدايف 1960دبناسبة العاـ اعبديد       

   :     الٌثالثة يف اعبزائر كمنها قولو

: كمنها قولو

يد  ػػػػػػػػػػػػ  كإف ضٌلوا عب    يع اخللق هلل    ػػػػػفجم

  2 أك نصارل أك يهود    حنفاء الٌدين كانوا     

"  الٌشعر اايد"كمثل ىذا الٌشر ظباه أبو القاسم سعد هللا ب

"  اؼبنصفة" كلو قصيدة -....(:1866)زلٌمد ادلولود بن ادلوىوب  -3

 ": اؼبنصفة"يقوؿ ابن اؼبوىوب يف قصيدتو 

ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػألاٌن للمعارؼ ما ىيٍدفى          ان   ػػػػػػػػػػػػػصعود األسفلْبى بو ذىي

ا  ػػػػػػػػػػػػػأانسنا للخمور مالزمْب      ًك مٌنا      ػػػػػػػػػػػكاج ااٌ ػػػػػػػػػػٍت أـػػػػػـر

   لًبنًت احلىاًف فازداديكا جينوانى          أضاعوا ًعرضهم، كادلاؿ حيبًّا 

ا  ػػػػػػ حلقدىم قيلوبي الكائًدينى        مأنىٍت     ػػػػػػػػػػتواصوا ابلٌتنافًر فاط

                                                           
. 23 شريف الرفاعي، الشعر الوطٍت اعبزائرم، مرجع سابق، ص 1
. 581، مرجع سابق، ص8 أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اعبزائرم الثقايف، ج 2
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ا ؟ ػػػػػػػػ  فهل كٌن لذلك سامعْبى          يرو  ػػػػػػػػػػػ الكتاب لكٌل خانينادم

 1 ا؟ػػػػػػػػػػػفعلو قائًمْبػ    فهل كٌنا ب        ضلو ػػػػػينادينا احلديثي لكٌل ؼ

     . الوافربيتا على كزف (72)إذل آخر القصيدة اؼبشٌكلة من اثنُت كسبعُت 

 اليت كانت منتشرة يف اعبزائر عاٌمة كقسنطينة خاٌصة االجتماعيةكالقصيدة ىذه تناكلت تفصيال األمراض      

فبٌا جعل عالٌمة قسنطينة الكبَت الٌشيخ عبد القادر اجمٌلارم أستاذه يؤٌلف من حلواه شرحنا مطٌوال أشبعو حبثنا "

إٌف األٌمة إذا نفضت أيديها من العمل دبا تقتضيو سٌنة هللا يف ىذا الكوف البٌد من أف » : كىبلص فيو إذل القوؿ

 2.« الت الونبية اليت ال عالقة ؽبا حبقائق اغبياة الثٌابتة اتضلَّ السبيلى، كتستمسك ابػبي

 حُت ارتفع األسافل كالبفض األعلوف كأصاب اعبهل كياف الٌشعب، كدٌبت يف األحواؿلقد تغٌَتت       

 3.أكصالو أدكاء كثَتة، كما اػبالص إالٌ يف اليقظة كالعلم لنفي الٌتهمة عن اإلسالـ من أنٌو دين الٌتخٌلف

:  (ـ1925-1894)ادلولود الزرييب  -4

أاي "ىاجم الٌزكااي كالطٌرؽ الصوفية يف أشعاره، كلو أيضا قصائد يف حٌب الوطن، كمنها قصيدة الزرييب كاف 

 :  كفبٌا قالو فيها الطويلبيتا على كزف (60)كىي من سٌتُت " كطٍت

اي  ػػػػػػػػػػػػع زمانك آتػػاٍل ـػػػػػػػػػػػػا      رأيتي ـزػػػػػػػػػػػػدنا كإًلٌ ػػػػػػػػػػػػػػأاي كطِب مل آؿ جو

فكم نصب يل يف ىواؾ كما انثُب      ضمّبم كقد أبديت نفسا عصاميا  

ا    ػػد أتى من دكائيػػػػػػداءم ؽػا       رمادنا ؼػػػػػػػػػػػػػفكنت أحاكي يف بيلي انفخ

  4اػػػػػانءم قد بدكا إىل أفاعيػػػػ   كىا زب    مع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفها نصرائي ألركي ّبع

    
                                                           

. 42، مرجع سابق، ص2 دمحم اؽبادم الزاىرم، شعراء اعبزائر ؼ العصر اغباضر، ج 1
. 31، ص(ـ2000: اعبزائر- دار البعث، قسنطينة) عبد هللا ضبادم، أصوات من األدب اعبزائرم اغبديث،  2
.  عبد هللا ضبادم، أصوات من األدب اعبزائرم اغبديث، مرجع نفسو، ص ف 3
. 105، مرجع سابق، ص2 دمحم اؽبادم الزاىرم، شعرا اعبزائر يف العصر اغباضر، ج 4
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:  حيٓب بو عزيز-5

ىو أستاذ الٌتاريخ اغبديث كاؼبعاصر جبامعة كىراف كىو من أبرز علماء اعبزائر اؼبعاصرين ككاف يكتب يف       

 1.ألكثر من نصف قرف... الٌصحافة ابلعربية كابلفرنسية نكتب لصاحل الٌثورة اعبزائرية عشرات اؼبقاالت

:  فبٌا يقوؿ فيها" أنصت" "إليك داىر"من شعر وبي بوعزيز قصيدة بعنواف 

ك       كيف القلوب سقاـ   ػػػػػػػػػػػما للطوارئ تقس

ك       كيف الٌنفوس مالـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما للطبيعة جتف

م      كيف اجلناف مساـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػما للظواىر تغل
 إف احلفيظة تنمو     ال جتيِب اي دىر عيِب    

 2إذل آخر قصيدة من اثنُت كثالثُت بيتا 

: أبو القاسم سعد هللا-6

كىو مؤرخ كمفكر كشاعر كانقد، عمل أستاذ جامعيا ابعبزائر العاصمة، كبعماف عاصمة اؼبملكة األردنية        

.  اؽبامشية

:  ـ1953 ككاف ذلك سنة ، معرٌبا عن دكر الٌشعر"الٌزمن األخضر"يقوؿ سعد هللا يف مقدمة ديوانو       

كم من شعوب أضاء الٌشر منهجها  
ا  ػػػابت دايجيوػػ                                        إىل احلقيقة فانج

ان  ػػػػػػػػػػػػػػٌكارة ذلبػػػػػػػػػػػػػػػػػة ـػػػػػػػػػػػػػػػػالٌشعر قنبل
ا  ػػػػػػػػػػػػرت األكزاف تلقيوػػػ        إذا تفجٌ                                 

ة  ػحػاـ طاؼػػػػػػجزة اإللوػػػػػػعر معػػػػػػػػال ٌ 
ا  ػػػػػكغ اإلذلي يف سواقيوػػػػ    من الٌنب                                    

 
                                                           

. 245-244، مرجع سابق، ص ص 1موسوعة الشعر اعبزائرم، ج العريب بن سالمة ك آخركف،  1
. 245، صسابقموسوعة الشعر اعبزائرم، مرجع العريب بن سالمة ك آخركف،   2
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ا  ػػػػػػػػػػػة رحياف تصٌففوػػػػػػػػػعر ابؽػػػػػػػػػػال ٌ 
    1الئك كاألحالـ هتدهبا ػ     أيدم امل                                   

  !فأسلوب ىذه القصيدة فيو ركح العادل، كمؤلفاتو كذلك، فمن ذا الذم ينكر ىذا؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 8-7، ص ص (ـ1985: اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر)، "الزمن األخضر" أبو القاسم سعد هللا، ديواف 1
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: كماـميادين القوؿ يف شعر العلماء ع: ادلبحث الثاٍل

 كيدخل فيو الغزؿ كالنسيب، كنبا يف شعر الفقهاء يتميزاف غالبا بشيء من :شعر العاطفة كالوجداف -1
 لك قٌلما يشبو غزؿ الشعراء  ميادين القوؿ يف شعر العلماء عموماالتحفظ الذم يقتفيو كقار العلم، فصار غزؽبم بذ

 1.كاالستهتارالذم تغلب عليو األكصاؼ اغبسية كيغرؽ يف اؼبادية حىت يكوف أدعى إذل الفجور 
 يف الغزؿ : 

 : مالكيقوؿ عركة بن أذينة الفقيو اؼبتحٌدث شيخ اإلماـ -

 ..اػػػػػإٌف الٍب زعمت فؤادؾ مٌلو
  خلقت ىواؾ كما خلقت ىول ذلا                                

ا ػػبيضاء ابكرىا النعيم فصاغو
 2اػػػػػػػػػلٌوػػػػىا كأجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقة فأٌدؽػػػػػػػػػػػػػ بلب                                

 :يقوؿ عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود متغٌزال -

كتمت اذلول حٌب أضٌر بك الكتم 
ـ ػػكاـ كلومهم ظلػػ     كالمك أؽ                                 

ؿ ذا ػػػكًٌل عليك الكاشحوف كقب
 3فع النمٌ ا    عليك اذلول قد ًٌل لو                               

 :يقوؿ القاضي عبد الوىاب يف الغزؿ -

 فقالت تعالوا كاطلبوا اللص ابحلٌد ... تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانئمة قبلتها فتنبو

ماحكموا يف غاصب بسول الرد  ك... فقلت ذلا إٍل فديتك غاصب

كإف أنت مل ترضي فألفا على احلٌد  ...خد هبا ككفي عن أثيم طالمة

 
                                                           

 .89عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص 1
 .09علي الطنطاكم، من غزؿ الفقهاء، مرجع سابق، ص 2
. 11، ص نفسوعلي الطنطاكم، من غزؿ الفقهاء، مرجع  3
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 قصاص يشهد العقل أنٌوفقالت 
 1د اجلاٍل ألذ من الشهدبعلى ؾ                                    
: من شعر دمحم بن داكد يف اغبب كالغزؿ -

... لٍبػػػػػػػػػػأنره يف ركض احملاسن مق
ا ػػػػػػػػػاؿ احملٌرـػػػػػػػػػ  كأمنع نفسي أف تن                                   

... محل من ثقل اذلول ما لو أنوأك
 2  يصب على الصخر األصم هتٌدما                                   

 :يقوؿ ابن حـز األندلسي يف مليحة شقراء -

.. اػػػػػبعيوهنا عندم بشقرة شعره
   فقلت ذلم ىذا الذم زاهنا عندم                                   

..  ضىلىةنربيعيبوف لوف النور كاؿ
 3تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاية ممػػ    لرأم جهوؿ يف الغ                                 
 :يقوؿ ابن دريد يف الغزؿ -

.. غٌراء لو جلت اخلدكد شعاعها
  للشمس عند طلوعها مل تشرؽ                                    

.. كقوػػعصن على ًدٍعصو  أتكد ؼ
 4بقػػػػػػػػػت ليلو ميطػػػػػػػػػػ قمر أتلق تح                                    

: يقوؿ أبو حياف الغرانطي يف الغزؿ -

ااي ػػػػػػػػػػػسبق الدمع ابدلسيل ادلط

ب عِب نقلٍو ػػػف أحػػػػػػ   إذ نول ـ                                  

                                                           
 .15، صسابقعلي الطنطاكم، من غزؿ الفقهاء، مرجع  1
 20، صنفسوعلي الطنطاكم، من غزؿ الفقهاء، مرجع  2
 .55عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص 3
 .68، صنفسوعبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع  4
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 كأجاد السطور يف صفعة اخلػػ 

    ػػػػػػػػد كمل ال جييد كىو ابن ميقلوٍ                                  
1 

 (اغبياة اغبب كاغبب اغبياة)يقوؿ ابن أيب ملكة فيما ىو من معٌت قوؿ شوقي  -

من عاش يف الدنيا بغّب حبيب 
ًب ػػػػػػػػػػػػػ        فحياتو فيها حياة غىرم                             

ما تنظر العيناف أحسن منظران 
         من طالب إلفان كمٍن مىطلوًب                             

ماكاف يف حور اجلناف آلدـ 
  لو مل تكن حٌواء من مرغيوب                                    

قد كاف يف الفردكس يشكو كٍحشةن 
 2بػػػػػ  فيها، كمل أينس بغّب حيب                                  

 :يقوؿ أبو بكر بن عبد الرضباف الزىرم، كىو من رجاؿ الركاية كاغبديث -

كدلٌا نزلنا منزال طٌلو الندل 
ا م   أنيقا كبستاان من النىور حاؿ                                  

أجد لنا طيب ادلكاف كحنسنو 
 3اػػػػػ مُبن، فتمنينا فكنًت األماٍل                                   

 :يقوؿ أبو القاسم القسَتم اإلماـ الصويف العلم -

عا ػػػػػػػػػػػػػػػػكرأيت كيف تكٌرر التودم...  لو كنت ساعة بيننا ما بيننا

 4كعلمت أف من احلديث دموعا... لعلمت أف من الدموع زلداث

                                                           
 .72، صسابقعبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع  1
 .90، صنفسوعبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع  2
 .92عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع نفسو، ص 3
 .13علي الطنطاكم، من غزؿ الفقهاء، مرجع سابق، ص 4
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 :(الوساطة)كمن غزؿ القاضي اعبرجاين مؤلف كتاب -

طالؽ ػػػػػػػأبدا رحيل كاف... مايل كمالك اي فراؽ

 1فكذا يكوف اإلشتياؽ... نفس ميوٌب بعدىم اي

: م الفقيو الشافعيؼيقوؿ أبو الفضل اغبصك -

كاحدة : أشكوا إؿ هللا من انرين
دم ػػػػػػػػ  يف كجنتيو كأخرل منو يف كب                                           
سقم قد أحل دمي : كمن سقامْب
   من اجلفوف كسقم حٌل يف جسدم                                           

دمعي حْب أذكره : كمن منومْب
د ػػػػػػػػػػػ   بذيع سَبم ككاش منو ابلرص                                          

صربم حْب أبصره : كمن ضعيفْب
 2دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ككده كيراه الناس طوع م                                         

 :ظبع سعيد بن اؼبسبب مغنيا يغٌٍت  -

تضوع مسكا بطن نعماف إف مشت 
       بو زينب يف نسوة خفرات                                      

: مث قاؿ

كليست كأخرل أك سعت جيب درعها 
مرات ػػػػػػ      كأبدت بناف الكف للج                                      

كعالت فتات ادلسك كخفا مرجال 
     على مثل بدر الح يف الظلمات                                        
 

                                                           
 .17، صسابقعلي الطنطاكم، من غزؿ الفقهاء، مرجع  1
 .21، صنفسوعلي الطنطاكم، من غزؿ الفقهاء، مرجع  2
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كقامت تراءل يـو مجع فأفتنت 
 1   برؤيتها من راح من عرفات                                         
 يقوؿ الشيخ الشهركزكرم الصويف -

فعاكدت قليب أساؿ الصرب كقفة 
 عليها فال قليب كجدت كال صربم                                            

كغابت مشوس الوصل عِب كأظلمت 
 2رمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مسالكو حٌب حتّبت يف أـ                                          

: كيقوؿ ظهَت الذين األىوازم الوزير الفقيو، تلميذ أيب إسحاؽ الشَتازم -

ؿ ػػػػػػػكيف القلب مٌِب لوعة كغلي.. كإٍل ألبدم يف ىواؾ جتلدا

 3ترل صفحة ابدلرء كىو عليل... فال حتسنب أٍل سلوت فرّبا

كمن بليغ الشعر يف الرقة كالنحوؿ قوؿ دمحم ابن عبد الكرًن الفندالكم الفاسي اؼبعركؼ اببن الكتاين أضبد  -

 :مشايخ ؿبي الدين بن عريب

كما أبقى اذلول كالشوؽ مٌِب 
       سول نػىفىس ترٌدد يف خياؿ                               

خفيت عن ادلنية أف تراٍل 
 4اؿػػػػػػػػػ  كاف الركح مٌِب يف مح                                   
 : الرقيقةغزليتويقوؿ ؿبي الدين بن عريب يف  -

مابْب معَبؾ األحداؽ كادلهج  
          أان القتيل بال إٍب كال حىرج                             

                                                           
 .08، صسابقعلي الطنطاكم، من غزؿ الفقهاء، مرجع  1
 .13، نفسوعلي الطنطاكم، من غزؿ الفقهاء، مرجع  2
 .علي الطنطاكم، من غزؿ الفقهاء، مرجع نفسو، ص ف 3
 .44عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص 4
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كدعت قبل اذلول ركحي دلا نظرت 
 1عينام من حسن ذلك ادلنظر البهج                                       
 (ٌجل جاللو)بعد منجاة هللا اؼبعبود-كلعٌل أكثر األغراض كركدا عند العلماء الشعراء: األخالؽ كاآلداب- 2

. ىو شعر التوجيهات األخالقية اغبكمية التنبيهية- (ملسو هيلع هللا ىلص)كمدح اغببيب ابوب 

–كاليت سبكننا إدراجها يف شهر العلماء ...-بل كردت يف كتب ادل- كمن أجل كأصبل القصائد اليت قيلت

القصائد اغبكمية اآلنية التوجيهية كاليت عٌمرت طويال كعشت لقركف كمازالت تزين شعران العريب اإلسالمي كترد 

: على كل من يزرم بشعر العلماء أك ىبشى أف ييزرل بو

 اثنُت  (82)كىي من " نصيحة اإلخواف كمرشدة اػبالف:"اؼبسماة  (المية ابن الوردم): الالمية اؼبشهورة

كشبانُت بيتا كفيها دعوة إذل التحلي ابألخالؽ الكريبة الفاضلة، ككانت ىذه الالمية ذاهتا ؿبطط اىتماـ حت 

من قبل االئمة يف خطب كدركس اؼبساجد، كمن قبل اؼبربيُت كاؼبعلمُت يف مؤسسات التعليم كيف األطوار 

 ...صبيعها

: كفبا يقوؿ فيها صاحبها

كقيل الفصل كجانب من ىزؿ ... اعتزؿ ذكر األغاٍل كالغزؿ

. ففي البيت دعوة على اعبدية يف حياتنا

: إذل أف يقوؿ

كيف يسعى يف جنوف من عقل ... كاىجر اخلمرة إف كنت فٌب

ؿ ػػػػػػػػػػػػػػجاكرت قلب امرئ إال كص.. كل هللا ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاتق هللا فتق

اليت توصلنا إذل اؼبعارل ... ففي البيتُت تنفَت من شرب اػبمرة، اليت تذىب العقل، كدعوة إذل اؿ

: إذل قولو
                                                           

 .100، ص سابقعبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع  1
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أبعد اخلّب على أىل الكسل ... اطلب العلم كال تكسل فما

. يف البيت دعوة إذل طلب العلم كاعبد يف ربصيلو

إذل قولو 

 1أكثر اإلنساف منو أك أقل... قيمة اإلنساف ما حيسنو

. اإلنساف كخلق لو ميسرا... ففي البيت دعوة إذل فبارسة العمل الذم 

ىناؾ من توجهات كتنبيهات  إؿ ما

  ككانت ىذه القصيدة األخَتة ذات آاثر على كثَت من الشعراء كمنهم : بيتا (40)اؼبنفرجة كىي من أربعُت

 :أبو دمحم عبد هللا بن عبد هللا بن نعيم الذم نسج على منواؽبا ـبتتما إايىا بقولو

": اؼبنفرجة"يقوؿ ابن النحوم صاحب 

ج ػػػػػقد آذف ليلك ابلبل... اشتدل أزمة تنفرجي

حٌب يغشاه أبو الٌسرج ... كظالـ الليل لو سيريج

جي ػفإذا جاء إإلابف ت... كسحاب اخلّب ذلا مطر

 2لسركج األنفس كادلهج... ؿػػػػػػػػػػػػكفوائد موالان جيم

فإف مع اليسر )ففي األبيات دعوة إذل األمل عند اتداد الشدائد فما ضاقت إذل فثرجت كصدؽ هللا العظيم

( إف مع العسر يسرا (يسرا

 قصيدة األلبَتم(..) 

 . بيتا(118) مائة ك شبانية عشر- كيف مرجع آخر – (115)  مائة ك طبسة عشركىي قصيدة اتئية من

                                                           
 . 12-09، ص ص (د ط، د ت)الشيخ أفندم اعبسر، ىدية األلباب يف جواىر اآلداب، : القصيدة منقولة من كتاب 1
، (2010: 2دار الكتب العلمية، بَتكت، ط)السمالرل اغبسٍت، دالئل اػبَتات يف ذكر الصالة على النيٌب اؼبختار، : القصيدة منقولة من كتاب 2

 .245-241ص ص 
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: كفبا قاؿ فيها

كتنحت جسمك الساعات حنتا ... تفيت فؤادؾ األايـ فٌتا

أال ايصاح أننت أريد أنت ... كتدعوؾ ادلنوف دعاء صدؽ

: إذل قولو

كليس أبف ييقاؿ لقد رأستا ...  العلم تقول هللا حقافرأس

: إذل قولو

 1إذا ما أنت ربك قد عرفتا... كليس يضرؾ اإلفقار شيئا

  (ق400- تقديرا330)، أليب الفتح علي بن دمحم بن اغبسُت البسيت (عنواف اغبكم)قصيدة البسيت 

. بيتا (63)  كستُتةكىي قصيدة نونية من ثالث

: كفبا قاؿ فيها

كرٕبو غّب زلل اخلّب خسرافي ... زايدة ادلرء يف دنياه نقصاف

فإف معناه يف التحقيق فقدافي ... ككل كجداف حظ ال ثبات لو

: إذل قولو

يندـ رفيق كمل يذشلو إنساف ... كرافق الرفق يف كل األمور فلم

: إذل قولو

 2ف كنت يف ًسنة فالدىر يقظافإ... اي ظادلا فرحا ابلعز ساعده

 
                                                           

، (ـ2011-ق1432: 1مكتبة الرايف، اعبزائر، ط)عبد اسن بن دمحم القاسم، : صبع ك ترتيب ك ضبط (اؼبستول الثالث) متوف طالب العلم، 1
 .13-05ص ص 

-ق1432: 1مكتبة الرايف، اعبزائر، ط)عبد اسن بن دمحم القاسم، : ، صبع ك ترتيب كضبط(اؼبستول الرابع) من كتاب متوف طالب العلم،  2
 .45-37، ص ص (ـ2011
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: ادلدح-3

 عمراف موسى بن دمحم أيبيبدح الفقهاء السلف الصاحل اعًتافا بفضلهم، كإشادة دبزاايىم، كمن ذلك قوؿ ابن 

: (اهنع هللا يضر)بن عبد هللا الواعظ األندلسي يف أـ اؼبؤمنُت عائشة 

شاف أـ ادلؤمنْب كشأٍل  ما

   ىيدم احملب ذلا كظل الشاٍل                              

إٍل أقوؿ مبينا عن فضلها 

الٍل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كمَبمجا عن قوذلا ب                              

: إذل أف يقوؿ على لساّنا

زكجي رسوؿ هللا مل أر غّبه 

ابٍل ػػػػػػػػػػػ    هللا زكجِب بو كح                            

كأأله جربيل األمْب بصورٌب 

        كأحبِب ادلختار حْب رآٍل                        

أف يكره العذراء عندم سٌره 

        كضجيعو يف منزيل قمراف                        

جٍب ػػػػػػػػػػكتكلم هللا العظيم بح

 1         كبراءٌب يف زلكم القرآف                      

 

 

                                                           
 .152-151 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص ص  1
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  :اذلجاء-4

يراـ  العسقالين كبدر الدين العنيب ككانت عالقتهما على غَت ما كقع بُت اغبافظ ما"كمن ىجاء العلماء       

فاتفق أف منارة اؼبدرسة اؼبؤيدية دبصر مالت على برج ابب فاتفق فأكثر الشعراء كمن القوؿ يف ذلك كقاؿ ابن 

 :حد اػبصـوحجر ىذين البيتُت معرضا أب

ف ػػػك كابلزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنارتو ابحلسن تزه      ؽػػػػػػػػػػػػػػػػػؤيد ركفػػػػػػػػػػػػػػػػػػجلامع موالان امل

 1 فليس على جسمي أضر من العْبأمهلوا    تقوؿ كقد مالت على الربج 

:  فقاؿ كأجادعتيبكبلغ ذلك اؿ

در ػػػػػػػػػػػػػالق كىدمها بقضاء هللا ك     تػػػػمنارة كعركس احلسن إذ جيلب

 2 ما أكجب اذلدـ إال خيمة احلجر   قالوا أصيبت بعْب قلت ذا غلط

. كرية كحسن التعريضتكال ىبفى ما يف قوؽبما معا من صباؿ اؿ

:  الراثء- 5

 من مرثية مد بن عبد الرضباف البغدادم اؼبعركؼ أبيب اغبسن الصاغبي يف اإلماـ مالك

.. سقى هللا ما ضم النيب دمحما

       من األرض ما يسعى الغماـ اذلوامع                          

كجاء لقرب فيو أكفاف مالك 

ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الدكاؼبٌػػػػػػػػػػػالت            أفارقو كادلس                     

أتى نوره يف صفحة الدين ساطع ... فنعم إماـ العلم كالكوكب الذم

 
                                                           

 .172 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق،  1
 . عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع نفسو، ص ف 2
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: إذل إف يقوؿ خاسبا

 1كتبكيك يف اجلو النجـو الطوالع.... ستبكيك ارض الناس كالناس فوقها

 : شعر السّب أك ادلالحم-6

كىو فن من الشعر يكاد "كىو يف حقيقتو شعر موضوعي يدرج أبسلوبو اؼبميز عند اؼبسلمُت، ضمن الذايت 

أدب الفقهاء يبتاز بو، فيدفع الوصمة عن األدب العريب اليت يلصقها بو كثَت من النقاد حُت يتحدثوف عن 

 2".خلوه من اؼبلحمة أك من الشعر القصصي يف اعبملة

( 456)، فاؽبمزية من أربعمائة كستة كطبسُت (الدرة اليتيمة للبوصَتم)ك ذلك مثل قصيديت اؽبمزية ك الربدة 

 .بيتا (191)بيتا، كالربدة من مائة ككاحد كتسعُت 

ىذه القصيدة العظيمة الرائعة اليت دل يبلك شوقي نفسو حىت عارضها بقصيدتو ّنج الربدة، فجاؿ مثل 

البوصَتم جوالت يف ميداف كفيها اإلشادة ابلدعوة امدية كجهاد اؼبؤمنُت من أجل نصرهتا كلكن بلغة العصر 

، كيف أكؿ أبياهتا  : كفكرتو، كقد غنتها السيدة أـ كلثـو

 كلد اذلدل فالكائنات ضياء               كقم الزماف تبسم كرجاء 

أتكوف اإللياذة ؽبومَتكس ملحمة ألف بطلها أخيل، كاإللياذة لفرهبل كذلك ملحمة ألف بطلها إينياس، كال "

 3.تكوف الربدة أك اؽبمزية ملحمة ألف بطلها دمحم بن عبد هللا؟

 

 

 

                                                           
 .182-181 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص ص 1
 .192  عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع نفسو، ص 2

 .192 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع نفسو، ص  3



 ادلاىية كادلضموف- العلماء رشع                                                          : األكؿ الفصل

 

[113] 
 

 :دراسة فنية لشعر العلماء عموما: ادلبحث الثالث

 :دراسة فنية مضمونية شكلية : ادلطلب األكؿ

 : دراسة فنية يف أنواع األغراض -

       شعر العلماء ابب كاسع يتضمن فنوان كأغراضا ـبتلفة، فهو يشتمل على شعر كجداين من الطبقة الرفيعة 

يعرٌب عن أعمق اؼبشاعر اإلنسانية، كأرٌؽ العواطف القلبية، كمنو شعر فلسفي يتناكؿ مطالب النفس العليا 

كيتحدث عن الركح كعاؼبها الفسيح، كمشكلة الوجود كاغبقيقة األزلية كما إذل ذلك، أما األخالؽ كاآلداب، 

 1.شرعية كسياسية، فأدب الفقهاء ىو منبعها الذم ال نصب كمنجمها الذم وبتوم على ثركة ال نفاذ ؽبا

 :دراسة فنية يف اجلانب البالغي -

من أنقى كأصفى كأركع معاين كصور كؿبسنات البالغة - الطويلكجودىمعرب اتريخ -ّنل علماؤان الشعراء

العربية 

الذم يضم نسبة فركع اػبرب كاإلنشاء، النقد -كىو قسم اؼبعاين-ففي القسم األكؿ من البالغة العربية -

 .كالتأخَت، أسلوب القصر، الوصل كالفصل، الذكر كاغبذؼ، كاإلهباز كاإلطناب كاؼبساكاة

يسود اػبرب كاإلنشاء ربديدا كلبص اإلنشاء الطليب كخاصة األكامر كالنواىي كاالستفهامات يف التوجيهات  -

 .كاإلرشادات

 :يقوؿ البسيت موجها كمرشدا -

 ـػػػػػػػػػط كرمؽ يستقصىكابق فلم ... الػػػػػػػػػػػػػػػػفسامح كال تستوؼ حقك كاـ
 2ـػػػػػػػػػكال طريف قصد األمور ذمي... كال تغل يف شيء من األكامر كاقتصد

 
 

                                                           
 .15عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص :  ينظر1
 .46 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع نفسو، ص 2
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 .ال تستوؼ، ال تغل: (02)سامح، ابق، اقتصد، كفيهما ّنياف اثناف: أكامر (03)ففي البيتُت ثالثة -

: يقوؿ مالك بن أنس داعيا إذل القناعة -

 1ىل فاز منها بغّب اللحد كالكفن؟... كانظر دلن ملك الدنيا أبمجعها

... اينظر: ففي البيت أمر يف قولو

؟ ...ىل فاز: كاستفهاـ يف قولو 

 :يقوؿ القاضي ابن عبد الوىاب -

 2إذا استقت البحار من الرٌكااي... مٌب تصل العطاش إىل ارتواء

؟ ..مىت تصل: ففي البيت استفهاـ يف قولو

: كيضم ثالثة أقساـ بتفرعاهتا كىي-(الصورة البيانية)كىو قسم البياف-ة العربيةغكيف القسم الثاين من البال -

 . الكناايت ك،(دبا فيها االستعارات)التشبيهات، كاجملازات

يضرب الو  ك﴿: كأتيت على رأسها التشبيهات اقتداء ابلقرآف الكرًن الغٍت هبا انطالقا من قولو تعاذل      

 كيستخدـ التشبيو للتبيُت . ﴾كاضرب ذلم مثال﴿: (ص)الرسوؿ  ك قولو تعاذل ـباطبا ﴾،األمثاؿ للناس

. كالتوضيح ابلتجسيد

: الرزؽ (تشبيو)كمن ذلك قوؿ أحدىم يف سبثيل 

 مثل الظٌل الذم ديشي معٍك       مثلي الٌرزؽ الذم تطلبو

 3ؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكإذا كليت عنو تبع       داػػػػػػأنت ال تدركو رلتو

 

                                                           
 .30 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص 1
 .43عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع نفسو،  2
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كلكنو توفق من هللا -فقد شبو الرزؽ ابلظل فتحصيل الرزؽ كال يكوف ابالجتهاد مع ضركرة السعي يف طلبو

 .تعاذل

 :يقوؿ عبد هللا مب اؼببارؾ عن اؼبصطادين ابلعلم -

 1 يصطاد أمواؿ ادلساكْب      جاعل العلم لو ابزاي اي

فقد شبو من هبعل العلم مطية لتحقيق أغراضو الشخصية دبثابة الطائر اعبارح البازم الذم يتحُت         

. الفرص لإلنقضاض على فرائسو

 :يقو ابن عبد البز -

 2كخّب لنفسك عصياهنا          كترؾ الذنوب حياة القلوب

. فقد شبو ترؾ الذنوب كعصياف النفس األمارة ابلسوء دبثابة حياة جديدة لإلنساف       

 :يقوؿ ابن دريد يف التوجيو -

 3فكن حديثا حسنا دلن كع..كإمنا ادلرء حديث بعده

. فقد شبهت ظبعة اإلنساف الطيبة ميالدا جديدا لو؛ يكوف اإلنساف عما كأخالقا

 :يقوؿ ابن النحوم -

 4قد آذف صبحك ابلبلج.. اشتدم أزمةي تنفرجي

ال يتسع األمر : "فقد شبو األزمة ابشتداد اػبناؽ فحذؼ اؼبشبو بو كذكر شيئا من لوازمو، إلثبات مقولة       

 ."غال إذا ضاؽ كاألزمة تلد اؽبمة

                                                           
 .36 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص1
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:-كيضم فرعُت اثنُت كىي-(اسنات البديعية)كىو قسم البديع-كيف القسم الثالث من البالغة العربية -

 .التضمُت.. اسنات البديعية اللفظية، كتضم السجع كاعبناس كاالقتباس كما يتبعو 

كاسنات البديعية اؼبعنوية، كتضم الكثَت الكثَت كعلى رأسها الطباؽ كاؼبقابلة، كيف ىذا أيضا اقتداء كاتنار  -

 .ابلقرآف الكرًن الثرم جدا ابعبناس ابجملاكر للطباؽ

: كمن الطباؽ اؼبوجب قوؿ ابن أيب مىليكة يف اغببٌ 

 1من طالب إلفا كمن مطلوب             تنظر العيناف أحسن منظرا ما

فالطباؽ بُت اسم الفاعل طالب كاسم اؼبفعوؿ مطلوب 

 :يقوؿ ابن حـز األندلسي -

 2سواء لعمرم جاىر أك سلافت          فلست أابيل يف اذلول قوؿ الئم

فالطباؽ اؼبوجب بُت جاىر كـبافت 

 :يقوؿ الزـبشرم يف قصور  اإلنساف عن اإلحاطة ابلعلم الواسع -

يسعى ليعلم أنو ال يعلمي            ما للَباب كللعلـو كإمنا
3 

دراسة فنية مضمونة كتشكيلة لعينة منهم : ادلطلب الثاٍل

 :القدماء - أ

 :(ض)دراسة فنية لشعر علي  -1

أفصح  (ض)يعد علي -كأعٍت هبا صدر اإلسالـ كعصر اػبلفاء الراشدين اؼبرشدين ابلذات- تلك الفًتةيف

 .؛ كؽبذا ركزان عليو ىو ابلذات يف ىذه الفًتة(ص)الناس بعد الرسوؿ 
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كقد يكوف أكثر ما نسب إليو من  (...)مقاـ كبَت يف الشعر، كينسب إليو ديواف شعرم كبَت (ض)لإلماـ علي 

كللتنبيو فشعره جلو يف الزىد كاغبكمة ... (ض)كيبقى مع ىذا مبدئيا وبسب لعلي  (...)الشعر منتحال

 1. كؼبوعظة كالتذكَت ابآلخرة

أان مدينة العلم كعلي :"(ص)ككبن كبسب عليا من العلماء الفقهاء؛ انطالقا من اغبديث اؼبنسوب إذل الرسوؿ

، كالذم نعرفو صبيعنا أف عليا تريب يف بيت النبوة كنشأ على ّنج القرآف كالسنة؛ كؽبذا أدرجناه ضمن "ابهبا

 .العلماء الشعراء يف الدراسة دكف اػبلفاء الراشدين اآلخرين

كمتطوعاتو الثالشبائة كطبس كستُت فاتضح أّنا موزعة على  (ض)كابطالعنا على قصائد ديواف اإلماـ علي 

: البحور اآلتية

 

عدد القصائد أك ادلقاطع البحر 

الطويل 

الرجز 

الوافر 

البسيط 

اػبفيف 

اؽبزج 

الكامل 

السريع 

( 96)ست كتسعوف

( 63)ثالث كستوف

( 44)أربع كأربعوف

( 49)تسع كأربعوف

( 07)سبع

( 04)أربع

( 46)ست كأربعوف

( 16)ست عشرة

                                                           
 .04، ص (ـ1997: اعبزائر-دار اؽبدل، عُت مليلة)عبد اؼبنعم خفاجي، . د: ، تح(الديواف)، (ض) اإلماـ علي بن أيب طالب 1
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اؼبتقارب 

اؼبنسرح 

الرمل 

( 20)عشركف

( 09)تسع

( 11)إحدل عشرة

كابطالعنا على علي أك على اؼبقطوعتُت اؼبدرجتُت يف اؼبالحق نالحظ أتثره اعبلي الواضح آبم الذكر :أسلوبو

 :اغبكيم، يقوؿ اإلماـ ضمن ما يقوؿ

 1 كزلزلت األرض زلزاذلا          إذا اقَببت ساعة

:  إذل أف يقوؿ

ا؟ ػػػػػ مالو:ذمن الناس يومئ... كال بد من سائل قائل

ا ػػػػل لوػػػػػػػػأكح... كربك   .. اػػػػػػػػػػػػحتدث أخبارىا ربٌو

 2يقيم الكهوؿ كأطفاذلا      كيصدر كل إؿ موقف

كآايهتا األكذل كالثالثة كالرابعة ابلذات " الزلزلة"بسورة .. فالتأثر كاضح بُت 

 ( ربدث أخبارىا أبف ربك أكحى ؽبايومئذكقاؿ اإلنساف ماؽبا ... إذا زلزلت األرض زلزاؽبا)

 اإلماـ عربية كأسلوبو قرآين اػبط، بتعبَت آخر أخذ من بالغة القرآف الكرًن الكثَت من الكثَت  بالغة:ةتبالغ

مع كثَت من الصحابة الذين تركوا آاثرا نثره كانت أـ  (ض)ففي اؼبقطع الثاين الوارد يف اؼبالحق يتشابو علي 

 :شعرية

ففي اؼبعاين تسود االستفهامات التقريرية التعجيبية كقولو 

أين اؼبلوؾ اليت كانت مسلطة؟ 

                                                           
 .100، مرجع سابق، ص(الديواف)، (ض) اإلماـ علي بن أيب طالب 1
 .، مرجع نفسو، ص ف(الديواف)، (ض) اإلماـ علي بن أيب طالب 2
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يقيم الكهوؿ كأطفاؿ كيف البديع يسود كاعبناس : كيف البياف يسود التشبيو كالكتابة مقولو يف اؼبقطع األكؿ

:  كقولو

فيها -فيها

 بعد -قبل

 :دراسة فنية لشعر الشافعي-2

 1 (...)كىذا الشعر يف اعبانب األخالقي يف معظمو (...)للشافعي شعر يف غاية اعبودة

ينشعل عنها ابالشتغاؿ ابلفقو كقضاايه  لديو طاقات شعرية عظيمة، كلكنو كاف يكبتها ك (ض)كاف الشافعي 

 (...)أف اللغة كالشعر ال يلتقياف-ككثَت من اػبلق-ككلما ىزه الشعر كحاكؿ أف يكتبو، يرجعو كيزجره العتقاده

... كقد فضل للبيد بن ربيعة الصحايب... ؼبا يراه من خوض الشعراء يف كل موضوع موافق للفقو أك ـبالف

 2لكنت اليـو من لبيد... كلوال الشعر ابلعلماء يزرم: كازبذه مثاال تتقدـ الشعر كتفوقو يف البيت اؼبشهور

صفحة أك أكثر  (100)كمع أف الشافعي كاف يرل أف الشعر مزراي فقد قاؿ من الشعر ما يبأل ديواان من مائة

كمع ما أحيط ببعض ىذا الشعر من شك يف نسبتو إليو إال أنو يبقى دليال على أف الشافعي كاف شاعرا كاعدا 

 3.لو أنو دل ينصرؼ عن الشعر إذل الفقو

 4.كأشعار الشافعي اؼبنسوبة إليو تدكر كلها حوؿ اغبكمة كاستخالص التجربة من اغبياة
الشعر انفرد بو الشافعي من بُت أئمة اؼبذاىب الدينية كعلماء الفقو كاغبديث حبجم أكرب بكثَت من ىؤالء  ك

  5.فإنو ما انفك ينظم الشعر للًتكيح بو عن نفسو، كللتعبَت عن إحساساتو دبا كاف يسود زمانو آنذاؾ
 ...عا إليومال يبكن أبية حاؿ من األحواؿ أتكيد نسبتها جم (...)كما كصلنا من شعر اإلماـ الشافعي 

                                                           
 .100، ص(ـ1998:اعبزائر- دار اؽبدل للطباعة ك النشر ك التوزيع، عُت مليلة)، (الديواف) أبو عبد هللا دمحم بن إدريس الشافعي،  1
 .03، مرجع نفسو، ص(الديواف) الشافعي،  2
 .، مرجع نفسو، ص ف(الديواف) الشافعي،  3
 .، مرجع نفسو، ص ف(الديواف) الشافعي،  4
 .، مرجع نفسو، ص ف(الديواف) الشافعي،  5
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 :كقد توزعت قصائد كمقطوعات الشافعي بُت البحور اآلتية

 عدد القصائدالبحر 

الطويل 

الوافر 

البسيط 

اػبفيف 

الكامل 

السريع 

اؼبتقارب 

اؼبنسرح 

الرمل 

( 42)اثنتاف كاربعوف

( 22)اثنتاف كعشركف

( 29)تسع كعشركف

( 06)ست

( 26)ست كعشركف

( 01)كاحد

( 03)ثالث

( 01)كاحدة

( 03)ثالث

 

فاظهما ال ؿمن أصحاب اؼبذاىب األربعة الكربل عند أىل السنة كأتثٌره دبعاين القرآف كاغبديث كأ: كالشافعي

. ينكره إال من ينكر أشعة الشمس يف عٌز النهار

 : ف سيناب ا-3

عربت العينة عن النفس ابلورقاء كىي اغبمامة ككصفتها ابلتعزز كالتمنح كأّنا ؿبجوبة كسافرة يف الوقت نفسو، 

 1.ػبراب اعبسم الفاين مع تطلعها للمحل الذم ىبطت منو كذكرىا لعهودىا بذلك اغبمى اؼبنيع... 

 .كاصفا إايىا ؿباكال كشف أسرارىا (النفس)كقد تكلم ابن سينا عن الركح

                                                           
 .211عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص:  ينظر كتاب1
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شيئا كاحدا، كيف - ككثَت من الناس-كاؼبالحظ أف ابن سينا ال يفرؽ بُت مصطلحي الركح كالنفس فيجعلهما

فالركح سر اغبياة كسببها يف اؼبادة اعبسمية، يف حُت فإف النفس ىي الشاشة : اغبقيقة فإف الركح سر إالىي

 .يف اؼبادة كاعبسد بشكل خاص الشفافة اليت تعكس ما

 .األمارة ابلسوء، كاللوامة، كاؼبطمئنة: كقد ذكر القرآف الكرًن النفس يف مواضع كثَتة ككصفها على ثالثة أشكاؿ

 :البوصّبم-4

 ىو شاعر تنطبق عليو صفات العادل الشاعر ارل سبق ذكرىا، كقد أكقف حياتو كأشعاره يف مدح :البوصرم

 بيتا كتلقب ىذه األخَتة 191اؼبيمية من  ...+ بيتا456اؽبمزية من  :+كلو قصيداتف طويلتاف (ع)النيب 

رضي عنو بقصيدتو تلك فألبسو بردتو الشريفة رضى  (ص)أف اؼبصطفى  (يف رؤاي)ابلربدة، ألنو رأل يف منامو

 .دبا فعل فلقبت ابلربدة

 1.سواء من الناحية العركضية أـ اإليقاعية... كقد اختار البوصَتم حبر اػبفيف ؽبمزيتو، كىو حبر

 : حديثا-ب

 :الغزايل-1

 :الشعر عند الغزايل مضمونيا-أ

 .قصيدة كمقطوعة (60)يضم ديواف دمحم الغزارل ستُت      

 لقد طرؽ الشيخ الغزارل يف ديوانو موضوعات الشعر النظيف اليت أسهم ابلقوؿ فيها الشعراء من ذكم      

اؼبركءة، فلم يتورط الشيخ يف قوؿ اؽبجاء أك اؼبديح اؼبغلف ابلنفاؽ أك الغزؿ، كإمبا طرؽ أبواب اغبكمة 

كاإلخوانيات، كالتعبَت عن ذاتو كسلوكو، كاػبالؽ بعامة كمكاـر األخالؽ خباصة، كما تناكؿ موضوعات 

اؼبتصوفة كعرج على اؼبوضوعات اإلنسانية اليت تغزك القلوب كهتذب اؼبشاعر، كما كصف الطبيعة يف حاالهتا 

                                                           
 .211 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص 1
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اؼبختلفة فوصف الفجر كالشركؽ كالشمس كالنجـو كالليل كالبدر، بل كصف الطبيعة اػبضراء كخٌصها ابؼبناجاة 

 الديواف مث من البديهيات قبل ذلك كبعده مث منالعذبة كاغبنُت الدافق، كما أفرد للوطنيات العديد من قصائده 

أف يكوف للدين كشعائره نصيب كإف يكن كفَت، كإف كاف شعر مكاـر األخالؽ ىو الدين نفسو، كذلك 

 1".إمبا بعثت ألسبم مكاـر األخالؽ"مصداقا لقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 : الٌشعر عند الغزايل عركضٌيان -ب

إٌف تصوير العوائق كالقيود، كالثورة كالتمرد كربقيق نصر كحوز مثل ىذه اؼبعاين يصوغها الشعراء، يف نطاؽ      

كبصوغها يف ...البحور العركضية الطويلة، حىت أيخذ الشاعر براحة كارتياحو كلكن الغزارل ربدل يف ىذا األمر

 2.البحور القصَتة اليت تصلح لقيم ىذا الغرض

 : القرضاكم- 2

نفحات "يضم ديوانو : قصيدة موزعة كاآليت (45)     يضم ديواف الشيخ يوسف القرضاكم طبسا كأربعُت 

أربعة كعشرين " اؼبسلموف قادموف"أانشيد، كيضم ديوانو  (6)قصيدة كستة  (12)اثنيت عشرة " كلفحات

اثنتُت، فيكوف اجملموع  (2)قصيدتُت + كيضم ديوانو ابتهاالت كدعوات .  قصيدة يف اإلىداء1(+ 24)

 .قصيدة كمقطعة (45)طبسا كأربعُت : الكلي إلنتاجو الشعرم

:  للقرضاكم شعر يف معظم أغراض الشعر كؾباالتو

:  السعادة، كقصيدة مناجاة القرب، اليت نظمها يف العقد الثاين من عمره كمطلعها: كقصيدة...لو يف التأمل

 !!ر ػػػػر؟             بربك خرٌب قبل أف يفدح اخلبيبػػػػػػػػػػػحنانيك ماذا يف حناايؾ اي قب
 3!ر؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػما تكٌن ليوسف              أركح كرحياف أـ النار كاجلم: فيا ليبت شعرم

                                                           
 .(بتصرؼ) 08-03، مرجع سابق، ص ص (الديواف) دمحم الغزارل، 1
 . 08، مرجع نفسو، ص (الديواف)دمحم الغزارل،  2
 .29، مرجع سابق، ص("نفحات ك لفحات: "من مقدمة الديواف األكؿ) يوسف القرضاكم، ثالثة كتب يف كتاب، 3
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 يف اؼبعارؾ لالشًتاؾمثل قصيدتو الشهَتة يف توديع كتائب األزىر إذل القناة  ...     كلو يف الوطنية كاغبماسة

" اي أزىر اػبَت"اليت قادىا الشباب اؼبسلم يف تلك األايـ ضد اإلقبليز اتلُت، ككانت ىذه القصيدة بعنواف 

:  ـ كقاؿ فيها1951نظمها سنة 

 !          كأسًكت الفم كاٍخطيب ابلفم الثاٍل !دع ادلداد كسٌطر ابلٌدـ القاٍل 

فم ادلدافع يف صدر العيداة لو            من الفصاحة ما ييزرم بسحبػػػػػػػػػػػػػػاف 

:  كمنها

ا أفػػػػفة          ؼػاي أزىر اخلّب قيٍدىا اليـو عاص راف ػػػػػػػػػػػػػػػػػكر كٍلػػػػػػػػػػػػػػت من فػػػػػػػػإمنى

 1! ؟ (كاشاٍل)ىذا شبابك للميداف منطلػػػػػػػػػػػػػػػػػق          فهل نرل يف الشيوخ اليـو 

اليت ألقاىا يف معتقل الطور يف رمضاء " النونية يف ليلة القدر"كقصيدتو ...كلو يف اؼبناسبات اإلسالمية

:  ىػ كاليت مطلعها1370سنة " الرائية يف ذكرل اؽبجرة"ىػ، كقصيدتو 1369

سىًهرتي لىٍيًلي حىٌبى مىلىًِب السىهىري              كشىفىِب ًذٍكريىا كالصىبُّ يىدىًكري 
2 

ق، كقد نشرت ؾبلة الدعوة أجزاء منها، كسارت هبا 1370     كقصيدتو النونية الشهَتة يف ذكرل اؼبولد سنة 

:  الركباف، كمنها

اليت قدمتها يف ىذا الديواف، ككاف الشاعر قد نظمها يف " النونية"كما يف قصيدتو ...كلو الشعر اؼبلحمي

 3.ـ، لتسجل أحداث ىذا السجن الرىيب1955السجن اغبريب سنة 

ـ، يف راثء األخ اجملاىد زكي الدين أبو طو، 1950اليت نظمها سنة " دمعة كفاء"كقصيدتو ...كلو يف الراثء

:  كمنها

                                                           
 .29 يوسف القرضاكم، ثالثة كتب يف كتاب، مرجع سابق، ص 1
 .يوسف القرضاكم، ثالثة كتب يف كتاب، مرجع نفسو، ص ف 2
 .32يوسف القرضاكم، ثالثة كتب يف كتاب، مرجع نفسو، ص  3
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لوال  ػػػػػػػأبكي، فٌب إف اثر للحق انتضى           عزمنا يفلُّ الصىاـر ادلس

 1 رجالن، كإف كاف الٌرًجاؿ قليال دُّه          ػػػػػػػػػػػػػػػأبكي فٌب كاف اجلميع يع

:  ـ، كمنها1962اليت نظمها سنة " ابتهاؿ"كلو يف التوبة كاالبتهاؿ، كقصيدتو 

ع  ػػاي من لو تعنو الوجوه كختضع              كألمره كلُّ اخلالئق ختل

ا أتضرع              اػػػػػػػػػػػأعنو إليكم ٔببهة مل أحنو  2إال لوجهك ساجدن

". فىت القرآف"كنشيد " العودة"كنشيد " مسلموف"كنشيد ...كلو ؾبموعة من األانشيد

كلو يف غَت ذلك من األغراض، فبا ذىب أكثره، كدل يبق إال أقلو، كلعل الغرض الوحيد الذم دل يطرقو بشعره 

اؼبديح، كلعل سبب ذلك كاضح عند كل من عرؼ الشاعر كخالطو، فهو بطبيعتو يكره اإلطراء كاؼبلق، : ىو

 3.كالتعلق ابألشخاص

 جذكر فصاحة القرضاكم : 

. نشأ القرضاكم منذ صغره مفطورا على الفصاحة كشب على حب العربية كآداهبا

كال شك أف نشأتو الريفية كدراستو يف األزىر كارتباطو ابغبركة اإلسالمية يف مصر قد مٌكن للثقافة العربية 

كمن أجل ذلك جاء شعره نقي العبارة، صبيل الصورة، فصيح األسلوب، عذب البياف، ...األصيلة يف نفسو

 4 ...ينبض حبرارة اإليباف كأصالة الفكر كحرقة العمل...قوم النسج

 صدؽ شعر القرضاكم :

شعر وبمل معاانة إنسانية من خالؿ اؼبفاىيم ...فكرة، كذبربة، كأسلواب...شعره شعر صادؽ منبثق من الواقع

شعر يتحرؾ ...شعر يتحدث عن آالـ الناس، كيدعو إذل إزالة اؼبظادل، كإصالح الفساد...كالتصورات اإلسالمية

                                                           
 .يوسف القرضاكم، ثالثة كتب يف كتاب، مرجع سابق، ص ف 1
 .يوسف القرضاكم، ثالثة كتب يف كتاب، مرجع نفسو، ص ف 2
 .32 يوسف القرضاكم، ثالثة كتب يف كتاب، مرجع نفسو، ص 3
 . يوسف القرضاكم، ثالثة كتب يف كتاب، مرجع نفسو، ص ف4
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يف إطار اإلسالـ، كيلتـز اؼبنهج اإلسالمي، إنو شعر دعوة يف كل قصيدة من قصائده بل كيف كل بيت من 

 1.أبيات القصيدة

 صدؽ عاطفة القرضاكم  :

ذك خياؿ خصب، كموىبة عميقة، كأداء صبيل، ...كالقرضاكم شاعر عبقرم البياف، صادؽ العاطفة كاإلحساس

تبدك يف شعره سالسة العرض، كفصاحة األسلوب، كطوؿ ...كتوفيق كامل كمؤثر يف رسم الصور كاؼبشاعر

 2.رجل العلم كالفكر كالدعوة: كتتجلى فيو ركح صاحبو...النفس

السالسة كالتدفق، كالصدؽ يف اإلحساس كالتصوير، كاألسلوب القصصي، كاإللتزاـ بعقيدة : كمن ميزاف شعره

 3.التوحيد كابلفكر اإلسالمي الذم يبدك اإلعتزاـ بو كاإلنتماء إليو يف كل قصيدة من قصائده

 التناصيات الفنية ادلشَبكة يف شعر العلماء : ادلطلب الثالث

 يف اجلانب العركضي : 

 :أف توزع البحور الشعرية عند العلماء الشعراء كاف كاآليت- فبا سبق-كقد تبُت  -

 .برز حبر الطويل عند الشعراء القدماء كالقدماء جدا -

 .برز حبر الكامل عند الشعراء العلماء كاإلصالحيُت ادثُت كاؼبعاصرين -

 :كأما حركؼ الركم يف قافية أشعارىم فقد كانت ابلًتتيب اآليت -

مرة،  (86)الداؿ  ك مرة، (95) مرة كالراء،(102)الالـ: ساد-كديواف الزـبشرم كنموذج-عند القدماء -

 .مرة (75)كالنوف

 

                                                           
 .28يوسف القرضاكم، ثالثة كتب يف كتاب، مرجع سابق، ص  1
 .29-28يوسف القرضاكم، ثالثة كتب يف كتاب، مرجع نفسو، ص ص  2
 .28يوسف القرضاكم، ثالثة كتب يف كتاب، مرجع نفسو، ص  3
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 .مرة،(13)مرة، كالالـ (19)الراء: ساد-كاألمَت عبد القادر كنموذج-عند ادثُت -

يف شعر العلماء ذباكزات عركضية كخاصة يف القافية كعيب القافية اؼبسمى اإلبطاء كالذم تعد مقبوال يف  -

 :بعض اغباالت لذلك اليت قبده يف

لفظ اعباللة هللا يف ّناية كل بيت من األبيات البالغ عددىا سبعة ... ابن عريب حيث )تصوؼ كزىد -1

 .بيتا إلحدل قصائده (17)عشر

: يقوؿ يف أكؿ بيت

رٌه هللا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلى فؤاد نيب س.. هللا أنزؿ نورا يستضاء بو

 :كيقوؿ يف آخر بيت -

 1كحنن نشهده كالشاىد هللا.. يتوب عنا كإان منو يف عدَل

يف حركؼ لو كلوال كغن فلفظ اعباللة هللا يرد يف ّناية كل بيت من قصيدة "كالشيء نفسو يف قصيدة  -2

 2.بيتا (22)عدد أبياهتا اثناف كعشركف 

من ؾبموع " اليهود"أبيات بكلمة  (07)فقد ختم سبعة ... حوؿ يهود " اؼبغيلي"كقبد ىذا يف قصيدة  -

أبيات، كقد أكردان القصيدة يف حديثنا عن عينة من العلماء الشعراء  (10)أبيات القصيدة البالغ عشرة 

 :اعبزائريُت يف ىذا اؼببحث

( 14)اربع عشرة " األدب"إذ تكرر كلمة " الشعر كاألدب"كالشيء نفسو قبده لدل دمحم العيد يف قصيدتو   -

 .بيتا (14)مرة من ؾبموع أبيات القصيدة البالغ أربعة عشر 

 :يقوؿ دمحم العيد يف أكؿ بيت من القصيدة -

 

                                                           
 .497-496، مرجع سابق، ص ص (الديواف) ؿبي الدين بن عريب، 1
 .505-504، مرجع نفسو، ص ص (الديواف) ؿبي الدين بن عريب، 2
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أان ابن جدم كقومي السادة العرب 

الشعر كاألدب :   كحرفٍب ما حييت                                   

: كيقوؿ يف البيت الرابع عشر كاألخَت

لقد فنيت غالما فيهما فهما 

 1الشعر كاألدب:     ركحي كأما أان إال                                 

. ككذلك األمر يف أبيات القصيدة كلها، بل كيف قصائد أخرل مد العيد

 :منو النموذجاف اآلتيافكيف ىذا اقتداء كاستنارة من معٌت القرآف الكرًن الذم 

( آية)مرة (31)، إحدل كثالثُت (فبأم آالء ربكما تكذابف)تكررت آية (عركس القرآف)ففي سورة الرضباف -

 .آية (8)من ؾبموع آايت سورة الرضباف البالغ شباف كسبعُت 

من ؾبموع آايت سورة اؼبرسالت  (10)عشر مرات (كيل يومئذ للمكذبُت)كيف سورة اؼبرسالت تكررت آية  -

 .آية (50)البالغ طبسُت 

 اللغويةتفننات اؿ: 

 : كىي اليت ال قبدىا إال عند العلماء الشعراء

 اؼبنسوبة لألصمعي، كبعضهم "صفَت البلبل" كاللفظ كقصيدة صوت ةالقراءكمن التفننات اللغوية صعوبة  -

كقد نسجت حوؽبا يف حكايتو مع اػبليفة العباسي الثاين أيب جعفر اؼبنصور،  أيب العجل اؼباجن ػينسبها ؿ

 بل ىي إبداعهم من تليس –اليت يبدحونو بو - يٌدعي أٌف قصائدىم فكاف  ، مع الشعراءاػبليفةحكاية خبل 

آلخرين، كذلك لكونو وبفظها من ظباعو ؽبا من اؼبرة األكذل فَتٌددىا مث ينادم أحد عبيده الذم وبفظها من 

 كبذلك يعود ىؤالء .للمرٌة الثانية مث ينادم إحدل اعبوارم اليت ربفظها من ظباعها للمرٌة الثالثةؽبا ظباعو 

                                                           
 .51، ص(ـ1967: اعبزائر- الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع، كمطبعة البعث قسنطينة)، (الديواف) دمحم العيد دمحم علي خليفة، 1
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 عرض عليو قصيدة صعبة األلفاظ كاؼبعاين األصمعيفلٌما ظبع بذلك . الشعراء فارغي األيدم من عطاء اػبليفة

 توكتب األصمعي قصيد) بوزف القصيدة ذىبا اءفلم هبد اػبليفة بدا من إفراغ بيت اؼباؿ ليويف دين كعده للشعر

 .(لك أف تتصور كم تزف ذىبا على عمود رخامي ك

 :كفٌبا قاؿ فيها -

ؿ ػػػػػػػػػػىٌيج قليب الثم... صوت صفّب البلبل

ؿ ػمع زىر حلظ ادلق...  اػػػػػػػػػػػػػادلاء كالزىر مع

م ػػػػػػػػكسيدم كمولل..    مػػػػػػػػػػػكأنت اي سيدؿ

 1ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػغزٌيل عيقىٍيق..     منػػػػػػػػػػػػػككم ككم تيم

 :استخداـ كترتيب اغبركؼ األكذل يف األبيات: غويةؿؿاكمن تلك التفٌننات  -

ألبياهتا البالغة طبسة -كاليت ؾبموع حركفها األكذل" ؾبموع القصائد كاألدعية"يف كتاب : لك القصيدة الواردةتؾ

 .(ادعوين استجب لكم): من سورة غافر 60تشكل آية  -بيتا (15)عشر 

 . أكردانىا يف اؼبالحق، كقدسييوسن اؿللحقصيدة ىي ك

( 05)، كىي قصيدة من طبسة 1952، لسنة 01العدد " انرادل"كقصيدة ابن رضبوف اؼبنشورة يف جريدة 

 "اعببهة اعبزائرية للدفاع عن اغبرية" مقاطع كاليت ؾبموع حركفها تشكل اسم حزب جزائرم اظبو 

 .كقصيدة ابن رضبوف اؼبذكورة أكردانىا يف اؼبالحق أيضا

 اإلعجازات العددية: 

 :كيف شعر العلماء إعجازات عددية كػػ -

                                                           
، صبعها ك رتبها ك (اؼبشتمل على أربعُت متنا)جامع اؼبتوف العلمية، :  القصيدة كاملة موجودة يف الكثَت من اؼبصادر ك اؼبراجع، ك منها كتاب1

 .517أبو عمار بريدة النجدم اغبمبلي، ص: نسقها
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 كىو العدد اؼبعجز يف سورة اجملادلة حيث أّنا السورة 40البن ابديس كىو " شعب اعبزائر" نشيد أبياتعدد 
 مرة، كيف كل آية من آايهتا كم أف العدد 40-كىو أعظمها–القرآنية الوحيدة اليت ذكر فيها لفظ اعباللة هللا 

أيبكن اف يكوف ىذا العدد ؾبرد ...  من األرقاـ الواردة يف القرىن الكرًن كىو عدد معموؿ بو حىت يف ؾباؿ 40
 مصادفة غَت مقصودة؟

بيتا كىو عمر  (23)ثالثة كعشركف."ؾبموع القصائد كاألدعية" الواردة يف كتاب - كيف قصيدة ابن مرسية -
سنة كما ذكر يف كتب السَتة أيبكن أف يكوف ىذا ؾبرد  (23)البعثة النبوية الشريفة كاؼبقدر بثالث كعشرين 

 مصادفة؟
 ظاىرة التخميس: 

 (شطر)متبوعُت بنصف بيت  (أربعة شطر)كاليت تعٍت إيراد بيتُت اثنُت ظاىرة التخميس  كيف شعر العلماء 

 .فيصبح عدد األسطر طبسة، كؽبذا ظبي زبميسا

كقد طٌبس أبو دمحم عبد هللا بن عبد هللا بن نعيم اغبضرم اؼبنفرجة البن النحوم، كفبا قاؿ فيها ككاف عندىا يف 
السجن 

 كالصرب مطية كل شيج         ال بد لضيق من فرج
م ػػػػػػػػػػػ اشتدم أزمة تنفرج       كبدعوة أمحد فابتهج

ج ؿقد آذف ليلك ابلب                
 كثقي ابهلل عسى فرج        نفس ركيدؾ ال حرج اي

كظالـ الليل لو سرج           ككذا ما ضاؽ لو فرج
 1  حٌب يغشاه أبو السرج            

... شطرا (40) بػ أربعُت متبوعةبيتا  (80) أم يف شبانُت زبميساكيستمر ىذا التخميس يف قصيدة فبن أربعُت 

                                                           
 .153 من كتاب عنواف الدراية، مرجع سابق، ص  1



 

:  الفصل الثاني

 :الّشعر التعليمي

 

 .تعريف الشعر التعليمي و نشأته: المبحث األول

 .تفصيل بعد إجمال: المبحث الثاني

 .دراسة فنية للشعر التعليمي: المبحث الثالث
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: تعريف الشعر التعليمي ك نشأتو: اظتبحث األكؿ

، كلكن ىذا  يف األغراض األخرلغَت شعر العلماء (اؼبنظومات)كيف اغبقيقة كالواقع فإّف الّشعر الّتعليمي : دتهيد

 كسنفرد ؽبذا الشعر   أشعار العلماءصنفيدينعنا من اغبديث عن الّشعر التعّليمي كونو صنفا من - كلن - ال 

... حّيزا معتربا يف حبثنا ىذا إف شاء هللا

 : تعريفو -1

كىو الشعر الذم يتضمن مسائل العلـو : ىو شكل من أشكاؿ شعر العلماء، كيقاؿ لو أيضا: الشعر التعليمي

 1.اتساعا عظيما (العصر العّباسي األكؿ)كالفنوف تسهيال غبفظها بعد أف اّتسعت يف ىذا العصر 

 : ظهوره -2

    يرقى اتريخ ىذا الشعر إىل أقدـ األعصر، قبل أف يتبلور مفهـو األدب العاـ، كقبل أف يهتدم اإلنساف إىل 

الكتابة كتدكين أفكاره لنقلها إىل من أييت بعده، أك من يقطن بعيدا عنو، فإف إنزاؿ اؼبعرفة، أك النصيحة يف 

 2.بيت من الشعر اؼبوزكف كفيل بًتسيخها يف األذىاف، كإف كاف أصحاهبا من األمّيُت

    كىو ظهر عند األكركبيُت، كخاصة اليوانف كالركماف القدماء، كقد ظل شعرنا كمل يتحوؿ إىل نظم كما حدث 

كالعلـو األخرل اليت نُظمت شعرنا، كاليت ليس فيها من خصائص الشعر  (ألفية ابن مالك)عند العرب يف مثل 

شيئا، بينما قبد مطّوالت قددية عند اليوانف ذات طابع تعليمي، كمع ذلك ربتفظ خبصائص الّشعر من حيث 

 3.الصور كاألخيلة كالقيم اعبمالية اليت يتميز هبا الّشعر

 "ىزبود"ـ، من ذلك القصيدة اليت كضعها .    كظهرت منو مناذج يف بالد اإلغريق ابتداء من القرف الثامن ؽ

، كضمنها نصائح يف األخالؽ كدركسنا عملية يف الزراعة كاؼبالحة، (األعماؿ كاألايـ) بيتا بعنواف826يف 

                                                           
 . 329عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع سابق، ص:  أنظر 1
 .151 عبد النور جبور، اؼبعجم األديب، مرجع سابق، ص2
 .339 عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع سابق، ص3
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كبرزت مناذج أخرل يف األدبُت الالتيٍت كالعريب كخباصة لتعليم القواعد كاؼبنطق، كما كاف ؽبذا الّشعر كجود يف 

. 1معظم اآلداب العاؼبية األخرل

، "كمنْ ...كمنْ ...منْ "ك: كالعرب مل جيهلوا الّشعر التعليمي، فقد انصفوا إليو منذ جاىليتهم، من يـو قاؿ زىَت

إال أف شعرىم التعليمي خيلو عادة من النَّفس الشعرم اغبقيقي، فهو جاؼٌّ جبملو، أقرب إىل النثر منو إىل 

 2".الشعر

، أمثاؿ     عرؼ الشعراء العرب الشعر التعليمي منذ العصر العباسي األكؿ، حينما نظم عدد منهم بعض العلـو

 3.بشر بن اؼبعتمر، كأابف بن عبد اغبميد الالحقي كغَتمها

أكؿ من تعاطى ىذا اللوف من األدب أابف الالحقُت األدب العباسي اؼبشهور، فإنو كاف يف خدمة "كيقاؿ إف 

 4".يف رمز سلس ليسهل عليهم حفظو" كليلة كذمنة"الربامكة كاتبا ؽبم كمؤّداب ألبنائهم فنظم ؽبم كتاب 

عر التعليمي عند العرب  صحيح أف ألفية اِبن مالك َنَظم كليس فيها من ركح الّشعر شيء، كلكن ليس كل الشِّ

كألفية ابن مالك، كقد أشار بعض الّدارسُت إىل شعر تعليمي قبده بُت ِاذباىات الّشعر يف القرف الثَّاين 

 5.كالثّالث للهجرة

 : أسباب ظهوره عند العرب-3

مقولة مشهورة جدا، فاغباجة إىل الوسيلة تدفعنا إىل اخًتاعها، كىذا الكالـ ينطبق على " اغباجة أـ االخًتاع"

لتسهيل حفظ  (النظم)الشعر التعليمي، فيكوف موسيقى الشعر تسهل حفظو فقد ازبذ العرب ىذا الشعر 

. العلـو اؼبختلفة شعرية منها كطبيعية

                                                           
 .151 عبد النور جبور، اؼبعجم األديب، مرجع سابق، ص 1

 .329عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع سابق، ص 2
 .عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع نفسو، ص ف 3
 .339عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع نفسو، ص 4
 .عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع نفسو، ص ف 5
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 : قيمتو -4

    إف قيمة الشعر التعليمي تكمن يف كظيفتو اليت ذكران آنفا، فقد لعب ىذا الشعر دكرنا كبَتا جدا يف نقل 

فهذه اؼبتوف العلمية اؼبنظومة، اليت تزخر "الكثَت من العلـو كاؼبعارؼ كاآلداب من جيل إىل جيل بسهولة كيسر 

هبا اؼبكتبة العربية كتكّوف سجال حافال من الكتب ا لدراسية اليت لبث طالب العلم يف العامل العريب قركان طويلة 

 1".يستعملوهنا يف دراساهتم اؼبتنوعة كيقتبسوف منها اؼبعارؼ كالفنوف جيال بعد جيل

 : موضوعاتو-5

ما تداكؿ العلماء ىذا الفن من القوؿ، أبدأكا فيو كأعادكا كأكثركا منو إىل اغبد الذم جاكز العّد، كمل يبقى     "

فنظموا قواعد ...علم مل ينظموا فيو كال أدب كال فّن كال ضرب من ضركب اؼبعرفة إالّ أخضعوه للوزف كالقافية

كبياف كمنت اللغة كذلك، كنظموا الفقو كاألصوؿ كالكالـ كالتصوؼ كالقراءات، كمصطلح اغبديث، ...اللغة

كنظموا يف الطب كالكيمياء كالفلك كاؼبنطق كالفلسفة كاعبرب كنظموا يف بعض الصناعات كاػبط كذبليد الكتب 

كبعض األلعاب كالرماية كالشطرنج، كنظموا ما يرجع إىل العادات كاألخالؽ كأدب اجملتمع، كما يتعلق أبمر 

اآلخرة كالبعث كاغبساب كاعبزاء، كنظموا يف علم اعبدكؿ كالسيميا كتعبَت الّرؤاي كغَت ذلك فبا ال سبيل إىل 

. 2"حصره

وجد كاؼبوجود كليهما ضمن العلـو  (اؼبنظومات)كابؼبختصر اؼبفيد فموضوعات الشعر التعليمي 
ُ
تناكؿ اؼب

-:  كللتدليل ترجى العودة إىل الكتب اآلتية-كاؼبعارؼ كّلها 

 .(كضمنو أبيات نظم يف العقيدة كالتصوؼ)سّر األسر : كتاب -

 .("رسالة مبتدأ العوامل"كضمنو منظومة )أربع كتب حقانية : كتاب -

 

                                                           
. 232 عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع سابق، ص: يُنظر1
 . عبد هللا كنوف اغبسٍت، أدب الفقهاء، مرجع نفسو، ص ف2 
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 :(مسَتة الشعر التعليمي العريب): سَتتوـ- 6

  كىذا موجز ؼبسَتة الشعر التعليمي عند العرب بداية ابلعصر العباسي مركرا ابلعصر األندلسي

  لو " بشر بن اؼبعتمر"البداية كانت ابؼبشرؽ يف العصر العباسي أكؿ من نظم يف الشعر التعليمي ىو

... على حبر السريع، كىي (02)قصيداتف اثنتاف

: بيتا، يقوؿ يف مطلعها (60)كتبلغ ستُت : القصيدة األكىل

الناس دأاب يف طالب الِغٌت         ككلهم من شأنو اطتثْػُر 

 1رُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػا أذؤب         عتا عواا كعتا زؼْ ػػػػػػػػػػػػػكاذؤب تنهشو

: بيتا، يقوؿ يف مطلعها (70)كتبلغ سبعُت : القصيدة الثانية

 2كة          يقصر عنها عدد القطرػػػػػػػػػػأما ترل العامل ذا حش

على حبر الرجز  (01)لو قصيدة كاحدة" عبد هللا بن اؼبعتو"      كاثين من نظم يف الشعر التعليمي ىو 

 ".أيب العباس" بيتا تناكؿ فيها سَتة اإلماـ414اؼبزدكج، كىي من 

 اـ           مهذاب من جوىر الكالـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذا كتاب سَت اإلـ

 3ؽػػػػخَت اطتلق          للملك، قوؿ عامل ابحل" أاب العباس"أعٍت 

 225     كظهرت للشاعر أيب فراس اغبمدانم قصيدة فيها الكثَت من التاريخ، كعلى حبر الطويل، كتضم 

 .بيتا

ر         فيسعد مهجورا كيسعد ىاجر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعل خياؿ العامرية زائ

                                                           
 .330عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع سابق، ص 1
 .عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع نفسو، ص ف 2
 .331عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع نفسو، ص 3
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 بيت، كتتناكؿ 4000لو قصيدة على ركم كاحد، كتبلغ  (ابن شرشَت)تاله عبد هللا بن دمحم الناشئ األكرب 

 1.فنوان من العلم

 2.شعرا" كليلة كدمنة"     مث تالىم شاعر الربامكة أابف الالحقي فقد نظم كتاب 

كليلة " بيتا كىو على أسلوب 2000كيبلغ ... على الرجز امل" الصادح الباغم"     كتبعو ابن اؽببارية بنظم 

 .أيضا" كدمنة

ة             ختف اظتنية ػػػػػػػػ  تقبل الدينّ 

 3  تظلم اإلخواان            أتمن الزماان

 :ظهرت الكثَت من اؼبنظومات يف ألفيات من األبيات كػػ

 .ألفية ابن اؼبعطي يف النحو -

 ألفية ابن مالك يف النحو كذلك -

 كاآلخركف الذين ألفوا يف الشعر التعليمي: 

 :لسن الدين بن اػبطيب السياسي الشاعر لو -

 .ألفية يف الفقو -

 .أرجوزة يف الطب -

 .أرجوزة يف السياسة اؼبدنية -

 .أرجوزة يف األغذية -

 . بيتا117دمحم بن جابر األندلسي الضرير لو بديعية من  -

                                                           
 .332عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع نفسو، ص 1
 .عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع نفسو، ص ف 2
 .عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع نفسو، ص ف3
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 .ابن عبد ربو األندلسي لو أرجوزة يف التاريخ يف اػبليفة األموم األندلسي عبد الرضباف الناصر -

 . بيتا455أبو طالب اعببار اؼبعركؼ ابؼبتنيب لو أرجوزة مزدكجة يف التاريخ، تبلغ  -

الشاعر أبو عبد هللا دمحم بن اؽبوارم اؼبعركؼ اببن جابر لو قصيدة طويلة على حبر الطويل يف فضائل  -

 .الصحابة العشرة كأىل البيت

 :(ض)كمنها قولو يف فضائل أيب بكر

 1 فمنهم أبو بكر خليفتو الذم       لو الفضل كالتقدًن يف كل مشهد

 كيف العصر اغبديث يعد أضبد شوقي خَت من انتقل ابلشعر التعليمي إىل طور جديد بػػػ: 

  منقصيدة اترخيية فيها كبار اغبوادث التارخيية يف كاد النيل منذ أقدـ العصور إىل العصر اغبديث، كىي -

 . بيتا292

 . الثاين بيتا يصف فيو الوقائع العثمانية اليواننية يف عهد السلطاف عبد اغبميد260مطولة من  -

 . بيتا153قصيدة النيل يتغٌت فيها أبؾباد اآلابء كاألجداد، كتبلغ  -

صقر "مطولتو يف اؼبوشح األندلسي يف التاريخ حوؿ مؤسس الدكلة األموية ابألندلس عبد الرضباف الداخل  -

 . بيتا132كتبلغ " قريش

 :كفبا يقوؿ فيها

رؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كاظتعايل مبطي كط ق   ػػػػػػػػػػػػػػػػأموم للغال رحلت

 2كاعتالؿ انفردت نقلتو         جيار يو ركاب يف األُفق

 

 

                                                           
 . 337-333ينظر، عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، مرجع نفسو، ص ص  1
 .217عبد العزيز عتيق، يف النقد األديب، مرجع سابق، ص 2
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 : تفصيل بعد إرتاؿ: اظتبحث الثاين

 :(أرجوزاتو)منظوماتو  -1

كمنها النثرية كمنها الشعرية، كالذم نقصد "اؼبثوف"للتذكَت فإف الشعر التعليمي صبعت كأدرجت يف كتب تسمى 

لتلك –ىنا ىو اؼبنظومة منها كىي كثرة جدا كيف ـبتلف ميادين العلم كاؼبعرفة كقد بلغ اجملموع الكلي 

. منظومة (342)كبوا من ثالشبائة كاثنتُت كأربعُت - اؼبنظومات

. كالستحالة تناكؽبا صبيعا فقد رأينا أف نتناكؿ أمهها كأشهرىا يف ؾباالت كميادين معينة

 :(تفصيل بعضها)تفصيلو -2

: يف غتاؿ الدين: أك 

: يف العقيدة-  أ

I-الذات اإلعتية: 

 .....ألفت الكثَت من اؼبتوف النثرية كالشعرية يف ؾباؿ العقيدة اإلسالمية أبركاهنا اػبمسة أك  -

أبكرب عدد من اؼبتوف اؼبنثورة كاؼبنظومة، كعلى رأس اؼبنظومة - كحق ؽبا أف ربظى–بقد حظيت الذات اإلؽبية 

(: 04)منها  أربعة 

 . بيتا315من  (منظومة)كىو منت : (كقد أكردان منوذجا من بعضو يف اؼبالحق)البن عاشر-اؼبرشد األمُت -1

 . بيتا16ابن تيمية اغبراين كعدد ابياهتا -المية -2

 . بيتا5763نونية ابن القيم اعبوزية كىو أشهر تالمذة ابن تيمية، كىذه النونية من  -3

 . بيتا33حائية أيب داكد كعدد أبياهتا  -4

. كافيتُت شافيتُت إحدامها قددية كاألخرل حديثة (02)كنكتفي دبنظومتُت اثنتُت 
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 :ذاتو كصفاتو كأفعالو- 

 :منت ابن عاشر -1

: يؤكد ابن عاشر يف متنو على ذات هللا كصفاتو فيقوؿ

هلل الوجود كالقدـ  جيب

ـ ػػػػػػ  كذا البقاا كالغٌت اظتطلق ع                          

اؿ ػػكخلقو طتلقو بال مث

 1    ككحدة الذات ككصف كالفعاؿ                       

كىو الغٍت  (أزيل كابدم)فا موجود من غَت موجد كقدمي ليس قبلو شيء كليس بعده شيء، فهو سرمدم

القادر قدرة مطلقة، كليس كملو شيء، كىو الواحد يف ذاتو كيف صفاتو كيف أظبائو كافعالو يتحكم يف كل شيء 

. كال يتحكم يف شيء، سبحانو كتعاىل

القدرة كاؼبشتبو كالعلم كاغبياة كىو السميع البصَت : كيواصل ابن عاشر يف متنو عاّدا  صفات للذات اإلؽبية منها

. القيـو على عباده،  يف الذات اإلؽبية صفات النقصاف كالعدـ أك اغبدكث أك الغنا أك االفتقار

ع ػػػػػػػػػػػػحاجة كل ػتدث للصاف       عػػػػػػػػػػػػػػػػػكجوده لو دليل قاط

 2الرجحاف  جتمع التساكم ك      لو حدث لنفسها األكواف

فاؼبوجود حيتاج إىل اؼبوجود كاؼبصنوع حيتاج إىل الصانع، ذلك أنو يستحيل أف يصنع اؼبصنوع نفسو كغال 

. الستوت اؼبتناقضات

. كيواصل تقدمي الرباىُت القاطعة إثباات على كل ما يطرحو من أفكار كقضااي

 
                                                           

 . 04، ص(ـ2009: شركة القدس للنشر ك التوزيع، القاىرة: الناشر)ابن عاشر اؼبالكي، اؼبرشد اؼبعُت على الضركرم من علـو الدين،  1
 .ابن عاشر اؼبالكي، اؼبرشد اؼبعُت على الضركرم من علـو الدين، مرجع نفسو، ص ف 2
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 :نونية ابن القيم اصتوزية

ك يف نونية ابن القيم سهل فسيح لتوضيح عقيدة أىل السنة ك اعبماعة اؼببنية على أسس القرآف ك اغبديث ك 

فا ال دينعو ـبلوؽ بل ىو اؼبانع ك مشيئتو ال راّد ؽبا، ك ىو ليس : خاصة ما تعلق بذات هللا تعاىل ك صفاتو

 .ك ىو العليم اغبي الذم ال ديوت (كل يـو يف شأف)معطال كما تدعي بعض الفلسفات، فهو قاؿ عن نفسو 

 :ك قد كاف هللا قبل خلقو، ك لو عرش عظيم، يقوؿ ابن القيم

 ك الرب ليس لفعلو من مانع     ما شاا كاف بقدره الدايف

 ك مشيئة الرزتن  زمة لػػػػػػػػػػػػو     ك كذلك قدرة ربنا الرزتن

 :إىل أف يقوؿ

 ك الرب ليس معطال عن فعلو    بل كل يـو ربنا ؼ شاف

 :إىل أف يقوؿ 

 العلم مع كصف اضتياة ك ىذه    أكصاؼ ذات اطتالق اظتناف

 :ك يقوؿ

 كهللا سابق كل شيا غَته      ما ربنا ك اطتلق مقًتانف

 : ك يقوؿ

 1ىذا ك عرش الرب فوؽ اظتاا من      قبل السنُت ظتدة ك زماف

 :اء هللا حسٌت ابلكثَت من اؼبنظومات كاألراجيز، كنذكر شيئا من بعضها كاآليتسم حظيت أ:أشتاؤه -

: يقوؿ العالمة تقي الدين يف قصيدتو عن أظباء هللا اغبسٌت

 
                                                           

، ص ص (ـ2004-ق1425، 1مكتبة ابن عباس ابلقاىرة، ط)مشس الدين أبو عبد هللا دمحم أبو بكر ابن قيم اعبوزية، منت القصيدة النونية، 1
61-68  . 
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ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػهلل أشتاؤه اضتسٌت  فسائل
يكوف اطتَت فيو جلي - بصدؽ-    هبا                                

إين من هللا أرجو اليسر يف عجل 
ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كاف ينجيٍت ريب من الوج                                  

رة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأنت رزتاننا دنيا كآخ
    فارحم بفضلك ضعفي أعطٍت أملي                                 

ب ػػػػػػػػكاي رحيما بكل اظتؤمنُت أج
ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      دعاا عبد ضعيف جل يف الزؿ                              

. بيتا على كزف البسيط (111)إىل آخر القصيدة ذات اؼبائة كاألحد عشر 

إنو الًتتيب األكثر شهرة يف اؼبشرؽ اإلسالمي كيف مغربو كىو الذم يبدأ أبعظم أظباء هللا كىو هللا كىو       

، مث يثٍت ابلرضبن أعظم (مرة (2698)ألفُت كستمائة كشبانية كتسعُت)اللفظ األكثر تكرارا يف القرآف الكرمي

اظبا عند  (99)تسعة كتسعُت+اظبا هللا (99)صفاتو، كيثلث ابلرحيم، كينتهي ابلصبور فالعدد تسعة كتسعوف

شبانية كتسعُت اظبا عند اؼبغاربة حبذؼ اسم األحد +، كهللا(98)اؼبشارقة ابإلضافة اسم األحد السم الواحد 

 .  عن اسم الواحد

الواردة يف - بل قل الستة عشر تكرارا اسم العزيز-       كىذا الًتتيب بينما شيء مع األظباء األربعة عشر

: أكاخر سورة اغبشر ذات أعلى نسبة يف ذكر اكرب عدد من أظباء هللا اغبسٌت يف القرآف الكرمي، يقوؿ تعاىل

ُ ٱُهَو ﴿ ِيٱ  ُهَّلل َٰلُِم َّلُهَّلل ََٰه إَِلُهَّلل ُهَوَۖ َع َ ََٰ  ِ  ٱ  َ  ۡلَ  ۡل ِ ٱ ََلٓ إَِل َ َٰوُ ٱ ُهَو  لُهَّلل ُ ٱ ُهَو ٢٢ لُهَّللِ  مُ ٱ  لُهَّلل ۡل ِيٱ  ُهَّلل ََٰه إَِلُهَّلل ُهَو َّلُهَّلل  ََلٓ إَِل

ۡلَهلُِ  ٱ َ َٰمُ ٱ  ۡلُ  ُّد ُو ٱ   ِنوُ ٱ  لُهَّلل ۡلُه ۡل ۡلُهَ  ۡلِهوُ ٱ   َ ُهَّلل اُ ٱ  ۡلَ يِ يُ ٱ   ُ  ٱ  ۡل ۡلُهَ َ ّ ِ ِ ٱ ُس ۡلَحََٰو   ُِ ووَ  ُهَّلل ُ ٱ ُهَو ٢٣ َ هُهَّلل   ُ ۡل   ُهَّلل

َ اِ ُ ٱ  ۡلَ َٰلِ ُ ٱ َۖ ٱ  ۡل ۡلُهَ ّوُِا َه ٓ ُ ٱ ََلُ   سۡل
َ َ َٰ  ٱ  ۡل ُلۡل َ ََٰ َٰ ِ ٱ َن  ِِف ۥ  َُلّ ُِ  ََلُ  ۡل  ِۡر  ٱ  َ  لُهَّلل

َ َِ  مُ ٱ  ۡلَ يِ يُ ٱ َ ُهَو  ۡل  ﴾٢٤ ۡل

كمنظومات العقيدة متشاهبة اؼبضموف كغن اختلفت يف شكلها  ، 24-23-22:  اغبشر، اآلايتسوا 

 .العركض من حيث االختالؼ يف البحر كالركم
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 :(رأس العقيدة اإلدياف اب)كخالصة منظومات العقيدة كرأسها -

  لتوجيههم كبعث أنبياء كرسال تنَت دركب اػبلق،أنزؿ كتبا، إف هللا ربنا كاحد أحد قادر قدير عامل عليم

 .كإرشادىم كبشر ابعبنة كحذر من النار يف دار اآلخرة

II-(القرآف الكرًن)كتاب هللا: 

كتناكلت تلك اؼبنظومات من صبيع  (اؼبنظومة)       كما خّص كتاب هللا ابلكثَت جدا من اؼبتوف الشعرية 

: جوانبو، كمنها

 :(كتباتو)رشتو -1-1

كىو رسم  (ض)سبة إىل سيدان اػبليفة الراشد الثالث عثماف بن عفاف ف     كيسمى الرسم العثماين 

 1".، خصوصا العصر األكؿاإلتباعكال ريب أف إصباع األمة يف أم عصر كاجب ..." توقيفي

كانعقاد ..."، كإعجاهبم بو حبيث مل يعبو أحد (ض)     كإصباع األمة اإلسالمية على ما كتب عثماف 

اؼبصاحف على تلك اؼبصطلحات يف رسم اؼبصحف دليل على أنو ال جيوز العدكؿ عنها إىل غَتىا كيرحم هللا 

: اإلماـ اػبراز إذ يقوؿ

اـ          يف مصحف ليقتدم األانـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبعد جرده اإلـ

كاب ػػك  يكوف بعده اضطراب          كقد فيما قد رأل ص

 رةػػػػػػػػػػرة           كقصة اليمامة العسيػػػػػكقصة اختالفهم شهي

فينبغي ألجل ذا أف نقتفي         مرسـو ما أصلو يف اظتصحف  

 2"أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأل         يف جعلو ظتن خيط ملجػػػػػػػػػػػػكتقتدم بفعلو ـك

                                                           
دار النفائس للطباعة ك النشر ك )الشيخ عبد العزيز عز الدين السَتكاف، : حيي بن شرؼ الدين النوكم، التبياف يف آداب ضبلة القرآف، ربقيق 1

 .153، ص(ـ1984-ق1404: 1التوزيع، بَتكت، ط
 . حيي بن شرؼ الدين النوكم، التبياف يف آداب ضبلة القرآف، مرجع نفسو، ص ف2
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:  يف إعراب أكائل السور كىي منظومة من تسعة أبيات هتمنا منها األربعة األكىل" الذرر"يقوؿ صاحب منظومة 

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفواتح قرآف كصاد جر بو
را ػػػػػػػػػػػػػػ  خالؼ ظتعناه حركؼ بال ـ                                  

كقبيل اسم قرآف أك أشتاا سورة 
كرل ػػػػػػػ    كقيل اسم مو ان اظتّصور لل                                

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػكقيل اقتطاع من شتاة لربن
   كقيل مزيد كاسم صوت ظتن درل                                  

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقبل اسم أعداد ظتدة أـ
 1رراػػػػػػػػ   كآجاعتم يف حفظ كما قد تق                                 

 2. اغبركؼ اؼبقطعة يقاؿ أهنا من أسرار التنزيل كهللا أعلم دبراده:اضتركؼ اظتقطعة -1-2

سورة، ك تكررت ثالثُت  (29)يف تسع ك عشرينحرفا،  (14)كقد بلغ عددىا يف القرآف الكرمي  أربعة عشر 

 .تكرارا (30)

 :سوره -2

سورة ذكرت أظباؤىا يف كثَت من اؼبنظومات كلعل أشهرىا أربع  (114)سور القرآف الكرمي مائة كأربعة عشرة

: ىي (04)

مد بن علي اؽبوارم أك مد بن جابر ، أك اؼبركية أبظباء السور القرآنية: منظومة التورية بسور القرآف -

 .األندلسي

تعريف " صاحب كتاب اكمغبفنكالد ا) فناكممنظومة أظباء سور القرآف الكرمي أليب القاسم احل -

 .("اػبلف

                                                           
، (ـ2012-ق1432: 1اؼبكتبة األزىرية للًتاث، كاعبزيرة للنشر ك التوزيع، القاىرة، ط)أضبد السجعي، ثالث رسائل يف كبو القرآف الكرمي،  1
. 101ص
. 04، ص (ـ2008د ط، : اعبزائر- منشورات مكتبة اقرأ، قسنطينة)دمحم حسنُت ـبلوؼ، كلمة القرآف تفصيل ك بياف،  2
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 . ابن عريب الواردة يف ديوانوفي الّدم-منظومة أظباء السور القرآنية -

 .(نزكالن ك نوعا، ك غَت ذلك)شيخ الزمزمي يف سور القرآف الكرمي، منظومة اؿ -

 "اؼبركية أبظباء السور القرآنية" أك اؼبسماة "التورية بسور القرآف"صاحب منظومة دمحم بن أضبد اؽبوارم يقوؿ 

: يقوؿ،  دمحم بن جابر األندلسيإىلكالبعض ينسبها 

رة ػػػػػحق الثناا على اظتبعوث ابلبق..رهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يف كل فاحتة للقوؿ معتب

 1كا خَتهضحرجاعتم كالنساا استو..  ما شاع مبعثوقدمايف آؿ عمراف 

. بيتا بدءا ابلفاربة كانتهاء ابلناس (56)كيواصل على ىذا اؼبنواؿ يف منظومة من ستة كطبسُت 

 كقد كرد شيء من أبو القاسم الديسي،هتا كمنهم الشيخ ركىذه اؼبنظومة عارضها كثَتكف بسبب صباؽبا كشو

 2.حفناكم لل"تعريف اػبلف برجاؿ السلف": منظومتو يف كتاب

 :(تناسب آايت السور)تناسبو -3

     التناسب معناه مدل مناسبة الشيئُت اؼبتالزمُت، ككأهنما شيء كاحد إذا حضر أحدمها استلـز حضور 

األخَت ابلضركرة، كينطبق ىذا اؼبصطلح أساسا على تناسب اللفظ كاؼبعٌت للفظة، كمناسبة ىذه الوحدة اللغوية 

 3.اؼبتكونة من اللفظ كاؼبعٌت، ىذاف الضداف اؼبتآلفاف مع السياؽ الذم كردت فيو أك اؼبقاـ كأساس أعم

النص القرآين ىو أدؽ نص راعى انحية اللفظ كاؼبعٌت من جهة، كبُت ىذه الوحدة اللغوية، كاؼبقاـ الذم كرد  -

فيو من جهة أخرل فكل مفردة أكردىا النص القرآين تؤدم معٌت ؿبددا يف سياؽ ؿبدد أيضا، ال تفيد ذات 

 4.اؼبعٌت يف سياؽ آخر

                                                           
  .36-33ص ص ، (اؼبطبعة الثعالبية ك اؼبكتبة األدبية، لردكسي ابن مراد الًتكي، اعبزائر، د ط، د ت)ؾبموع القصائد ك األدعية،  1
دمحم رؤكؼ القاظبي : علي كنز، تقدمي: ، ربت إشراؼ1أبو القاسم دمحم اغبفناكم، تعريف اػبلف برجاؿ السلف، سلسلة العلـو اإلنسانية،ج 2

 . 442، ص (ـ1991: موفم للنشر، اعبزائر)اغبسٍت، 
، دراسة لسانية، جامعة األمَت عبد القادر للعلـو (ث-أ)التناسب الداليل يف مفردات القرآف الكرمي، :  سلمى شويط، أطركحة دكتوراه بعنواف3

. ـ، ص أ من اؼبقدمة2016-2015/ق1437-1436د رابح دكب، .أ: اعبزائر، إشراؼ- اإلسالمي، قسنطينة
 .ت من اؼبقدمة-التناسب الداليل يف مفردات القرآف الكرمي، مرجع نفسو، ص ص ب: سلمى شويط، أطركحة دكتوراه بعنواف 4
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 :عبد هللا الصديق الغمارم" التناسب"يقوؿ صاحب منظومة  -

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلم التناسب للسور           علم جليل كخط

ر ػػػػػػػػقد خل فيو الكاتبوف           كما قد عز اظتستط

ق            قد كاف أكؿ من سطر ػػػػػػكابن الرب يف برىاف

 1رػػػػػػػػػػػػػػا            يتلوه حبر قد زخػػػػػػػػػػػػػػإذ جاا فيو غتلي

 :ترتيبو كجتويده-4

 2.علم التجويد علم توقيفي كلو ال ؾباؿ فيو لالجتهاد كتعّلمو فرض كفاية، كالعمل بو فرض عُت 

 كال يعرؼ كتاب ... إف خدمة القرآف الكرمي من األعماؿ اليت ال ينفذ فيها األجر، كال تطول دبركر الدىر

كقد عم النفع بو مدة تزيد على السبعة  البن برمّ " منت الدرر اللوامع يف أصل مقرا اإلماـ انفع"اشتهر شهرة 

. قركف

كإف ـبارج اغبركؼ ليست خاصة بقالوف ككرش كغنما ىي عبميع القراء، كغن ـبارج اغبركؼ اؼببادئ األكىل 

 3.لعلم القراءات

كتالكة القرآف الكرمي سواء ترتيال أـ تويدا ربتاج على الطريقة الصحيحة اؼبعتمدة كلعل أشهر اؼبتوف اؼبنظومة يف 

: ىذا اؼبيداف ىي

 .درة اؼبتوف يف قراءة اإلماـ انفع بركاية اإلمامُت كرش كقالوف، من شرح كتعليق أضبد رضباين -

 .األضواء القمرية يف كشف كنوز اؼبنظومة اعبزرية غبسيٍت بن خبمة اؼبورغاين اعبيجلي -

                                                           
.  جواىر بياف، يف تناسب سور القرآف، تصنيف شيخ دمحم أبو الفضل عبد هللا دمحم الصديق الغمارم اغبسٍت، د ط ، د ـ 1
أصوؿ علم التجوكيد يف ركاية حفص عن عاصم، : حيسن ابن خبمة اؼبرغاين اعبيجلي، األضواء القمرية يف كشف كنوز اؼبنضومة اعبزرية، سلسلة 2
.  04، ص(ـ2007: 2دار الوعي للنشر ك التوزيع، اعبزائر، ط)

: 2دار اإلماـ مالك للكتاب، اعبزائر، ط)أضبد رضباين، : درة اؼبتوف يف قراءة اإلماـ انفع ك بركاية اإلمامُت كرش ك قالوف، شرح ك تعليق 3
. 4-3، ص ص (ـ2009-ق1430
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 .للطبييب-اؼبفيد يف علم التجويد -

القوؿ اؼبألوؼ يف صفات اغبركؼ للبيسوسي كىذه اؼبنظومات جلها تفصل علم التجويد كالًتتيل بدقة كانطالقا 

 .من اعبزرية كمنت الدرر اللوامع يف الغالب األعم

III- كأصولو (ص)يف سَتة النيب: 

 :كأجداده (ص)قاؿ احدىم ذاكرا آابء النيب  -

.. آابا سيد الورل على الرتب

     ىو ابن عبد هللا عبد اظتطلب                             

م ػػكىاشم عبد مناؼ بن قص

ب لؤم ػػػػػػػػػػ    ابن كالب مرة كع                             

ؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكغالب فهد بن ماؿ

ؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كالنضر قل كنانة كذؿ                              

اف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمث معد بعده عدف

 1افػػػػػػ      كبعد ذلك اختلف األعي                         

للعالمة علي بن أيب العز اغبنفي "ككرد يف منظومة األرجوزة اؼبيئية يف ذكرل حاؿ أشرؼ خَت الربية  -

 :(ق792)الدمشقي 

كؿ ػػػػػػػػػمنظومة موجزة الفص    كؿػػػػػػػػػكبعد ىاؾ سَتة الرس

ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ربيع األكؿ عاـ الفي   ؿػػػػػػػمضمولده يف عاشر الف

 يف يـو اإلثنُت طلوع فجره    رػػػلكنما اظتشهور اثين عش
                                                           

، ص (ـ2013-ق1434دار اػبلدكنية للنشر ك التوزيع، اعبزائر، د ط، )أبو مٌت دمحم األمُت جغاـ، األبيات اعبامعة، يف شىت العلـو النافعة،  1
55 . 
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 1اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كقبلو حُُت أبيو حاف   ككافق العشرين من نيساان

من  (10)يف منظومة موجزة ـبتصرة، فقد كلد يف العاشر  (ص)فالعاّلمة ابن أيب العز قّدـ لنا سَتة الرسوؿ 

يل كذلك يـو االثنُت يف طلوع ض الف الشهر من عاـ الفيل كاؼبشهور انّو كلد يف الثاين عشر من ىذااألكؿربيع 

. كقد مات أبوه عبد هللا كىو بطن أمو( افريل)من نيساف  (20)الفجر كيوافقو اؼبيالدم العشرين 

كسَتتو من بدإ مشأتو رضيعا غبليمة السعدية حيث كقعت  (ص)كيواصل صاحب اؼبنظومة حياة الرسوؿ 

من  (08)من العمر، مث كفاة جده كىو الثامنة (06)حادثة شق بطنو، مث كفاة أمو ابألبواء كىو يف السادسة 

سنة، كسار إىل الشاـ يف ذبارة ػبدجية  (12)العمر كانو رحل مع عمو يف ذبارة على الشاـ كىو ابن اثٍت عشرة 

سنة، كىو السن اليت تزكج فيها منها مث كلد لو منها أكالده كلهم إال إبراىيم فهو  (25)كىو ابن طبس كعشرين 

القاسم، كزينب، كرقية كفاطمة كأـ كلثـو كعبد : ، كأكالده من خدجية ىم..الوحيد من مارية القبطية 

... (ص)فقد ماتت بعد ستة أشهر من كفاة أبيها  (ض)ككلهم ماتوا يف حياتو ماعدا فاطمة . (....)هللا

أنو حضر بناء الكعبة ككضع اغبجر األسود كىو يف  (ع)كبعدىا ينتقل صاحب اؼبنظومة ساردا سَتة اؼبصطفى 

إىل آخر اؼبنظومة اليت ربتوم على ... (40)من العمر، كأنو بعث يف األربعُت  (35)اػبامسة كالثالثُت 

. بيت كما ظباىا كلقبها صاحبها (100)مائة

 

 

 

 

 

                                                           
األرجوزة اؼبيئية يف ذكر حاؿ أشرؼ خَت الربية، للعالمة ابن أيب العز اغبنفي الدمشقي، ؾبلة الوعي اإلسالمي، ؾبلة كويتية شهرية جامعة، العدد  1

 .62ـ، ص2012يونيو - مايو/ ق1433رجب : 563
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IV- اضتديث النبوم الشرؼ :

 :      كمن أجل اؼبنظومات يف اغبديث النبوم الشريف نذكر اآليت

بيتا على كزف حبر الطويل، كقد أشاد  (20)من عشرين .. كىي منظومة ـ" غرامي صحيح"(منت)منظومة -1

جبماؽبا كثَتكف كمنهم العالمة اؼبغريب عبد هللا كنوف كأسلوب ىذه اؼبنظومة شبيو أبسلوب رابعة العدكية يف تغزؽبا 

 .ابلذات اإلؽبية

: ( بيتا على حبر الطويل20)غرامي صحيح  (منظومة)يقوؿ صاحب منت 

غرامي صحيح كالرجاا فيك معضل 
   كحزين كدمعي مرسل كمسلسل                                      

ق ػػػػػػػػػػػػػػػكصربم عنكم يشهد العقل أف
 أرتػػػػػػػػػػػػػػػل   ضعيف كمًتكؾ كذيل                                      

: إىل أف يقوؿ
أقضي زماين فيك متصل األسى 

ؿ ػػػػ     كمنقطعا عما بو أتوص                                
درج ػكىا أان يف اكفاف ىجرؾ ـ

 1     تكلفٍت ما  أطيق فأزتل                                
: إىل أف يقوؿ

لوعيت  كمؤتلف كجدم كشجوم ك
  كؼتتلف حظي كما منك آمل                                    

 نعنامع خذ الوجد مٍت مسندا ك
  فغَتم مبوضوع اعتول يتحلل                                    

 
 

                                                           
. 96-95، ص ص "منت غرامي صحيح"، (ـ1958-ق1378: مكتتبة االستقامة، القاىرة)، (يشتمل على ستُت متنا)ؾبموع اؼبتوف الكبَت،  1
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: إىل أف يقوؿ
غريب بقاسي البعد عنك كمالو 

 متحوؿ قلى  كحقك عن دار اؿ                                  
  فرفقا مبقطوع الوسائل مالو

 1    إليك سبيل   ك  عنك معّدؿ                                
 :منظومة البيقونية -

: ابلبيت الثاين معرفا أقساـ اغبديث كاآليت.. يقوؿ صاحب  منظومة البيقونية يف مصطلح اغبديث 

دة ػػػػػػػػػػػكذم من أقساـ اضتديث ع
د أتى كحده ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككل كاح                                     
ؿ ػػػػػػػكىو ما اتص (الصحيح)أكعتا 

ذ أم يعل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كمل ُيشإسناده                                     
ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيركيو عدؿ ضابط عن مثل

ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معتمد يف ضبطو أك نقل                                  
اظتعركؼ طرفا كغدت  (اضتسن)ك
رت ػػػػػػػػػػػ   رجالو   كالصحيح اشتو                                

ر ػػػػػػػػػككل ما عن رتبة اضتسن قص
 2كىو أقساـ كثر (الضعيف)    فهو                                

، كاقلو منو قلبك ىو (ص)فاغبديث قسماف صحيح الذم ال شذكذ فيو كال علة ىو ما اتصل إسناده إىل النيب 

. كىو ما قلت صحتو بعدـ اشتهار رجالو كالصحيح" اغبسن"

. من اغبسن كىو أنواع كثَتةجاال كاف أقل ر كالضعيف كىو ما

 
                                                           

 .96ؾبموع اؼبتوف الكبَت، مرجع سابق، منظومة غرامي صحيح، ص  1
دار اإلماـ مالك للكتاب، )أبو عبد هللا سيد أبن عباس اعبليٍت، : دمحم ابن صاحل العثيمُت، شرح البيقونية يف مصطلح اغبديث، اعتٌت بو ك حّققو 2

 . 3، ص(ـ2002-ق1423اعبزائر، د ط، - البليدة
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 :"غرامي صحيح"منظوميت 

      ففي البيقونية ترد صبيع أقساـ اغبديث الشريف كأنواعها حبسب الصحة كالضعف كاإلسناد كغَتىا كال 

 :أبس من ذكرىا يف اآليت

-اؼبدلس-اؼبعضل-اؼبتقطع-اؼبعنعن-اؼبسلسل-اؼبتصل-اؼبسند-اؼبقطوع-اؼبرفوع-الضعيف-اغبسن-الصحيح

-اؼبنكر-اؼبختلف-اؼبؤتلف- اؼبفًتؽ- اؼبتفق- اؼبديج-اؼبردج- اؼبضطرب- اؼبعلل- الفرد- اؼبقلوب-الشاذ

. الغريب-اؼبرسل-اؼبوقف-العال-اؼببهم-اؼبوضوع-اؼبًتكؿ

 :يف الشريعة-ب

I-يف الفقو: 

منظومة مبطالت الصالة كأرجوزة دمحم : يف فقو كفهم الدين تقابلنا الكثَت من اؼبنظومات الفقهية كمن أشهرىا

: اؼبلكي اؼبعركؼ ابلبليدم كىي يف فقو اغبضانة ، فبا جاء فيها قولو

 :يف مراتب اضتضانة -

 1فاألـ مث أّمها يف النسب         فجّدة األـ ألـ فأب

كالثاين أـ األـ يف  (أـ اؼبولود)األكىل ىي األـ : فقد ذكر يف ىذا البيت اؼبراتب األكىل األساس يف اغبضانة كىي

 (أـ اؼبولود أم أـ اعبدة)، كالثالثة جدة األـ (جدة اؼبولود)النسب 

 (أـ اؼبولود أم أـ اعبد)كالرابعة جدة األـ 

: إىل أف يقوؿ

 2حنو ثالث كثالثُت من الػػ  ػػػمراتب الغد فقد نلت األمل

                                                           
نوفمرب -أكتوبر/ق1433ذك اغبجة : 568أرجوزة البليدم اؼبالكي يف أحكاـ اغبضانة، ؾبلة الوعي اإلسالمي، ؾبلة كويتية شهرية جامعة، العدد  1

 .63ـ، ص 2012
 .65، مرجع نفسو، ص 568أرجوزة البليدم اؼبالكي يف أحكاـ اغبضانة، ؾبلة الوعي اإلسالمي، العدد  2
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. مرتبة (33)فقد ذكر عدد مراتب اغبضانة الواجب معرفتها كىي ثالث كثالثوف

 :يف شركط اغبضانة -

ة ػػػػػػػػػػػػػػػأمانة حرز مكاف غام     ةػػػكشرط حضن عقل ذم كفام

ذا ػػػػػػػػػػػ إف كاف ذا ك ية فحب    ذاػػػػػحضاف ذم رشد كغال فك

عرفا منحت منزع اضتياض      راضػػػػػػػػػػػػػسالمة من عادم األـ

 1اـػػػػػػػػػػػ  يشًتطو عندان اإلـ     بلوغ ذم اضتضن كذا اإلسالـ

العقل، األمانة، الرشد، السالمة : (06) يوجز اؼبالكي شركط اغبضانة يف ستة (04)ففي ىذه األبيات األربعة 

. من األمراض اؼبعدية، البلوغ، اإلسالـ

II-  (اظتواريث)يف ميداف الفرائض: 

  على تعلمو  (ص)إّف علم الفرائض يعّد من أىّم العلـو كأجّلها كأعظمها قدرا كأشرفها ذخرا، كقد حث النيب

 2.كتعليمو، كاىتم الصحابة بو اىتماما كبَتا، فكانت الفرائض جل علمهم كعظيم مناظراهتم

ككفاه فخرا كشرفا أف هللا سبحانو كتعاىل أكاله عناية خاصة، حيث توىل قسم الفرائض بنفسو، كمل يفوض ...

ذلك إىل ملك مقرب كال إىل نيب مرسل، كبن نصيب كل كاحد من الورثة، خبالؼ سائر األحكاـ، فالنصوص 

 3.فيها ؾبملة غَت مفّصلة

     ككثَتة ىي منظومات الفرائض كاؼبواريث، كالتلمسانية، الربىاتية، نظرا ؼبا سبتاز بو اؼبنظومة الرحبية من 

 4.حسن الغرض ككضوح اؼبعٌت، فقد اعتمدت يف كثَت من اعبامعات كاؼبعاىد يف مقررات تدريس علم الفرائض

                                                           
 . ، مرجع نفسو، ص ف568أرجوزة البليدم اؼبالكي يف أحكاـ اغبضانة،، ؾبلة الوعي اإلسالمي، العدد  1
 .4، ص(ـ2002-ق1422، 1دار البالغ، اعبزائر، ط)نصَتة دىينة، . أبو عبد هللا الرحيب، منت الرحبية يف علم الفرائض، اعتنت بو د 2
دار طليطلة، : منشورات)نصَتة دىينة، . د: أبو إسحاؽ إبراىيم ابن أيب بكر التلمساين، األرجوزة التلمسانية يف الفرائض، دراسة ك ربقيقق 3

 .3، ص (ـ2010-ق1430: 1اعبزائر، ط
. 9أبو عبد هللا الرحيب، منت الرحبية يف علم الفرائض، مرجع سابق، ص 4
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 قمت الزحبية على عناكين يتتاىل بعضها بعضها، كمن تلك العناكين: 

 :ابب أسباب اظتَتاث -

ة ػػػػػػػد ربو الوراثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل يي   ةػػأسباب مَتاث الورل ثالث

 1بعدىن للمواريث سبب ما   ك ا كنسب نكاح ك: كىي

. أم كجود رابطة الزكجية بُت  الوارث كاؼبوركث (الزكاج)النكاح: فأسباب اؼبَتاث ثالثة

. أال يكوف عاقا ؽبما متمردا عليهما... كالوالء فالولد الوارث البيو اك ألمو جيب أف يكوف مواليا ؽبما 

جيب أف يكوف شرعيا غَت متبٌت كغال حـر من - مثال–كالنسب ذلك أف يكوف الوارث اتبعا للموركث فاإلبن 

. اؼبَتاث

 :ابب موانع اإلرث -

 ث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كاحدة من علل ث   كدينع الشخص من اظتَتاث

 2 فافهم فليس الشك كاليقُت   فػػػػػػػػػػرؽ كقتل كاختالؼ دم

. فالعبد أك األمة ال يراثف (العبودية)الرؽ: فموانع اؼبَتاث ثالثة

 .فالذم يقتل اؼبوركث كي يعجل دبَتاثو حيـر منو: كالقتل -

 .فإذا كاف الوارث على غَته دين اإلسالـ لدل اؼبوركث فإنو حيـر من اؼبَتاث: كاختالؼ الدين -

 :ابب الوارثُت من الرجاؿ -

 3رةػػػػػػػػػػػػػػػػػكالوارثوف من الرجاؿ عشرة         أشتاؤىم معركفة مشتو

. تفصيلهم يف اؼبنظومة الرحبية ك قد كرد فالوارثوف من الرجاؿ عشرة

                                                           
. 14، ص سابقأبو عبد هللا الرحيب، منت الرحبية يف علم الفرائض، مرجع  1
. أبو عبد هللا الرحيب، منت الرحبية يف علم الفرائض، مرجع نفسو، ص ف 2
3
 .16أبو عبد هللا الرحيب، منت الرحبية يف علم الفرائض، مرجع نفسو، ص 
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 :ابب الواراثت من النساا -

 مل يعط أنثى غَتىن الشرع ...عػػػػػػػػػػػكالواراثت من النساا سب

 1ك زكجة ك جدة ك معتقػػػػػػػو... بنت ك بنت ابن ك أـ مشفقو

 :يف العلـو كاظتعارؼ: اثنيا

I-يف ميداف الًتبية كالتعليم: 

     الًتبية كاآلداب أساس بناء اجملتمع كنعٍت اجملتمع اإلسالمي على اػبصوص، كقد مدح هللا رسولو الكرمي 

إمنا بعثت "أنّو  (ع)كأّكد النيب  ،4:  سورة القلم اآلية﴾٤ ىُهَّللَ   ََ َ َٰ ُ لُ ٍق َ ِ  يٖم ﴿:ابػبلق اغبسن فقاؿ (ص)

. كترتبط األخالؽ كاآلداب بطلب العلم ارتباط الركح ابعبسد" األخالؽ ألسبم مكاـر

: كقد كردت منظومات كثَتة يف ىذا اؼبيداف، كمنها

فهذه اؼبنظومة من أحسن اؼبنظومات يف كيفية طلب العلم بنجاح  :شذرات األدب يف آداب الطلب- 1

: كفبا يقوؿ فيها صاحبها، كبَت

ـ ػػػػػػػػػػ   كاضتفظ كاإلتقاف كالتفو       كاعلم أبّف العلم ابلّتعلم    

: إىل أف يقوؿ

رة ػػػػػػػكالدرس كالفكرة كاظتناظ        ابلفهم كابظتذاكرة       كالعلم

: إىل أف يقوؿ

فالتمس العلم كأرتل يف الطلب     كالعلم   حيسن على ابألدب 

: إىل أف يقوؿ

                                                           
. ، ص فسابقأبو عبد هللا الرحيب، منت الرحبية يف علم الفرائض، مرجع  1
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كالصمت فاعلم بك حقًّا أزين      إف مل يكن عندؾ علم متقن 

: إىل أف يقوؿ

  1دػػػػػػػػػػػػػػػػليس لو حّد إليو يقص د      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعلم حبر منتهاه يبع

التعلم : ففي اؼبنظومة عموما كيف ىذه األبيات خصوصا كردت أىم مبادئ كتوجيهات التحصيل العلمي كأمهها

. البعد عن الغركر-الصمت-حسن اػبلق-النقاش-التحليل- (اؼبطالعة)اؼبذاكرة-الفهم-اإلتقاف-اغبفظ–

 .أف يتناسب العقاب مع حجم اػبطأ كنوعو.. من اآلداب اؼبرعية للمعلم يف استخداـ العقاب البدين  -1

 : تلك اآلدابا عبد هللا بن خليد الشاعر البليغ ملخصثليقوؿ الشاعر العمي

ُاصدؽ كعف كبّر كاصرب كاحتمل 

اشجع       كاصفح ككاؼ كدابر كاحكم ك                                  

د ػػػػػػػػػػػػػػػكالطف كلن كأتّف كارفق كائ

ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كاخدـ كجد كحاـ كازتل كادؼ                                    

يت ػػػػفلقد نصحتك إف قبل نصيح

 2ج األسّد اظتهيػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    كىديت للنو                                   

II- يف التاريخ : 

      تعد اؼبنظومات التارخيية سجال صادقا لألحدث التارخيية كللشخصيات غباكمة من ملوؾ كخلفاء كأمراء، 

 :كمن تلك اؼبنظومات عظيمة الفائدة نذكر

                                                           
: 1دار اؼبنهاج، جدة، اؼبملكة العربية السعودية، ط: نشر)دمحم بن عبد الرضبن اغببيشي، نشر طي التعريف يف فضل ضبلة العلم الشريف،  1

 .83-82، ضمن الكتاب منظومة هتذيبية توجيهية فيها اغبديث عن قيمة العلم ك الدعوة لطلبو، ص ص (ـ1987-ق1417
: ، ضمن الكتاب(ـ2000-ق1420: 2دار الوطن للنشر، الرايض، اؼبملكة العربية السعودية، ط)عبد الرضبن اليحي، : ربفة اؼبعلم، إعداد 2

. 29قصيدة هتذيبية توجيهية يف طلب العلم، ص
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بيتا على  (11)عبالؿ الدين السيوطي كىي منظومة من مائة كسبعة عشر -نظم الظرفاء أبظباء اػبلفاء -1

 .حبر البسيط

. بعثو، كىجرة، ككفاة (ص)يذكر الرسوؿ-بعد بييت اغبمدلة كالصالة على اؼبختار-فصاحب النظم

مث يبدأ بسرد أظباء اػبلفاء الراشدين األربعة أم بكر الصديق، كعمر بن اػبطاب، كعثماف بن عفاف، كعلي  -

 ...ذاكرا كفاهتم، كاعظم أعماؽبم (مهنع هللا يضر أصبعُت)بن أيب طالب

: يقوؿ صاحب اؼبنظومة

را ػػػػػػػػػػػأأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف ثالثة عشر بعده قب     دا ػػػػػػػػػػػػػػػكقاـ من بعده الصديق غتتو

را ػالزب:  كأكؿ الناس شتي اظتصحف     ؼػكىو الذم رتع القرآف يف صح

 ارػػػ عشرين من بعد ثالث غيبوا عم     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقاـ بعده الفاركؽ ذتت ؼ

دررا ػػػػػػػػػػػػػػالعطاا قبل كبيت اظتاؿ كاؿ      رضػػػػػػكىو الذم اختذ الديواف كافت

را ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػوح زتا، كزاد اضتد من سك    سن الًتاكيح كالًتايخ، كافتتح الفتػػػػ

 ارػػػػػػػػػػػػيدعي بو قبلو شخص من األُـ     ـػػػػػػػػػػػػػكىو اظتسمى أمَت اظتؤمنُت، كؿ

 حصػػػػػػػػػرابعد الثالثُت يف بيت، كقد      قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقاـ عثماف حىت جاا مقتل

 ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يف رتعة، كبو رزؽ األذاف ج    قػػػػػػػػػػػػػػػػكىو الذم زاد يف التأدين أكؿ

را ػػػػػػ زتى اضتمى أقطع اإلقطاع إذ كث    رطػػػػػػػػػػػػػػػكأكؿ الناس كىل صحب ش

 1سراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػػػػػػف أراده ؽػػػػػػػػػ فم   ين ػػػػػػػػػػػػكبعد قاـ علي مث مقتلو ألربع

... كنقصد خلفاء بٍت أمية كبٍت العباس-الذين جاؤكا بعد اػبلفاء الراشدين-مث يعرج عل اػبلفاء اآلخرين

 
                                                           

نظم الظرفاء أبظباء (أبو عمار بريدة النجدم اغبمبلي، د ط ، د ت: مشتمل على أربعُت متنا، صبعها ك رتبها، ك نسقها)جامع اؼبتوف العلمية،  1
 .486-483اػبلفاء للسيوط، ص ص 
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 :(اتريخ خلفاا بٍت أمية يف األندلس)منظومة ابن عبد ربو يف التاريخ  -2

ذاكرا أعظم أعماؽبم يف  (09)كيف ىذه اؼبنظومة يسرد ابن عبد ربو خلفاء بٍت أمية يف األندلس كيعدىم تسعة 

. األندلس أك ؽبم عبد الرضباف بن معاكية بن ىشاـ كاتسعهم عبد الرضباف بن دمحم

: كفبا قاؿ فيها ابن عبد ربو مركزا على ذكر اػبليفة عبد الرضباف بن مركاف كأعمالو اعبليللة

اس ػػػ   كمن حتلى ابلندل كالب  اس       ػػػػػػػػػػػأقوؿ يف أايـ خَت الن

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كشرد الفتنة كالشقاؽ  ا       ػػػػػػػػػػػكمن اابد الكفر كالنفاؽ

ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػكفتنة مثل غثاا السي  ؿ          ػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالل... كحنن يف 

ركاف ػػػػػػػػذاؾ األغر من بٍت ـ    اف        ػػػػػػػػػػػػػػػحىت توىل عباد الرحم

سيفا يسيل اظتوت من ظباتو    ق         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؤيد حكم يف عدات

اؿ ػػػػػػػػػػ    فأصبحا ندين يف اصتم    ؿ     ػػػػػػػكصبح اظتلك على الو

ق ػػػػػػػػػػػػػكالدين كالدنيا على ديُت    كاحتمل التقول على جبينو       

 1ادػػػػػػػ   كانقطع التشغيب كالفس       د  ػػػػػػػػػػػػػػقد أشرقت بنوره الب

يف غتاؿ اللغة العربية : اثلثا

عّز ك "بعد االىتماـ بكالـ هللا – ما أظن ؾباال من اجملاالت كال ميداان من اؼبيادين أكيل اىتماـ : دتهيد- 

كما أكيل للغة العربية، ك ال عجب يف ذلك فهي لغة الدين ك العبادة، ك أطوؿ "- ص"ك حبديث رسولو " جلّ 

 .لغات الدنيا عمرنا ك أكثرىا اتساعنا ك صباالن، ك ىي لغة اؼبستقبل ك لغة أىل اعبنة كما قاؿ سلفنا الصاحل

 : ك قد تناكؿ علماؤان يف منظوماهتم اللغة العربية يف صبيع جوانبها ك يف صبيع فنوهنا، ك من ذلك

 
                                                           

: 1دار صادر، بَتكت، ط)دمحم التوقبي، . د: ، دققو ك شرحو ك عّرؼ أعالمو4 أبو عمر أضبد بن دمحم ابن عبد ربو األندلسي، العقد الفريد،ج 1
. 494-469، ص ص (ـ2001- ق1422
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I- يف اللغة كاظتفردات: 

 مثلث قطرب: 

فتجد بعض الكلمات . يف كالـ العرب ألفاظ تشًتؾ يف اؼببٌت كزبتلف يف اؼبعٌت بسبب تغَت حركاهتا" -

تًتكب من نفس اغبركؼ ككلما تغَتت حركة ىذه الكلمات دلت على معٌت غَت األكؿ دكف حذؼ أك زايدة 

يف اغبركؼ، فتدؿ الكلمة اؼبفتوحة على معٌت معُت، كإذا كرت تغَت اؼبعٌت، كإذا جاءت مضمونة جاء معٌت 

بل ردبا ربولت الكلمة نفسها إىل ضدىا بسبب تغَت حركتها مع كجود بعض الكلمات اليت تتغَت (...)اثلث 

 1.(السلم)حركاهتا كال تتغَت معناىا

 .كتلتقي تعاريف اللغويُت يف أف اؼبثلث ما كانت لو ثالثة أبعاد (صبع اؼبثلث)كىذه الكلمات تسمى اؼبثلثات -

كمثلث حسن  (ىج521ت)، كمثلث البطليوس(ىج206ت)كأشهر اؼبثلثات العربية مثلث قطرب -

  ...(ق662ت)قويدر

العمر، السالـ، الكالـ، اغبرة، اغبلم، : على ثالثُت صيغة كصيغة منها (مثلث قطرب)ربتوم األرجوزة  -

، ؼبة، اؼبسك، اغبجر، السفط، الرقاؽ، القمة، الصل، /، العرؼ، اعبد، اعبوار، األمة، اغبماـ/السبت، السهاـ

 .الطال

اقل ما تعطيو اؼبثلثات غبافظها ىو حفظ لسانو من اػبطأ يف التعبَت، كحفظ فكره من اػبطأ يف التفكَت،  -

 2.كتغٍت بسعتها عن االستَتاد كالتوليد

 :فبا جاء يف مثلث قطرب -

أقصر  عن التعتيب  ...فقلت اي ذا الُغمر            كليس عندم ِغمر...إّف دموعي غمر

                                                           
صفر -، ؿبـر12إصالحية ثقافة شاملة تصدر عن إذاعة القرآف الكرمي الدكلية ابعبزائر، العدد : اؼبثلثات من الكلمات، ؾبلة إذاعة القرآف الكرمي1

 . 79-78ـ، ص ص 2009فيفرم –جانفي / ق1430
 .18-13ـ، ص ص 2010، جانفي 22 مقاؿ يف اؼبثلثات العربية، لفراس ظبَتة، ، ؾبلة اللغة العربية، جامعة سيدم بلعباس اعبزائر، العدد 2
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 1شيئا كمل جيرب...كالضم شخص  مادرل            كالكسر حقد سًتا...ابلفتح ماا كثرا

 يعٍت اؼباء الكثَت (بفتح الغُت)فالَغمر -

 يعٍت اغبقد اؼبخفي (بكسر الغُت)كالِغمر -

 يعٍت الشخص غَت اجملرب (بضم الغُت)كالُغمر  -

ّضب ػػػػػػػػػػػػػػػػفو اظتخػػػػػػػبك... أشار حنوم ابلُسالـ...  ـػػػػػػػػػػػػػػرمى عذكيل ابلسِّ ..  ـػػػػػػػػػػبدا فحيا ابلس

 2.قد جاا يف قوؿ النيب... كالضم عرؽ يف اليد... كالكسر صخر اصتلمد... ابلفتح لفظ اظتعتدم

 .يعٍت التحية اؼبعركفة (بفتح السُت)فالسالـ -

الـ -  يعٍت الصخر األصم الصلد (بكسر السُت)كالسِّ

 3.يعٍت العرؽ الظاىر يف يد اإلنساف (بضم السُت)كالسُّالـ -

 الشمقمقية  بن الوانف: 

من اإلبداعات اللغوية يف ؾباؿ اللغة العربية منظومة لغوية رائعة  ك ىي الشمقمقية البن الوانف، ك تعّد أعظم 

أقساـ حبسب  (8)بيتا، ك قسمها صاحبها إىل شبانية  (175)ك عدد أبياهتا مائة ك طبسة ك سبعوف ... آاثره

ك قد ... ك ىي أرجوزة ظريفة جامعة لكثَت من فنوف األدب، ك أخبار العرب. تنوع أغراضها ك موضوعاهتا

  4.طبعت ضمن اؼبتوف العلمية األدبية، ك فبن شرحوىا العاّلمة األديب اؼبغريب عبد هللا كنوف اغبسٍت

 

 
                                                           

 .79-78، مرجع سابق، ص ص 12، ؾبلة إذاعة القرآف الكرمي، العدد  مد قالية اؼبثلثات من الكلمات1
 .12، ص2، ج13، العدد (إصالحية ثقافية شاملة تصدر عن إذاعة القرآف الدكلية ابعبزائر)اؼبثلثات من الكلمات، ؾبلة إذاعة القرآف الكرمي،  2
 .، مرجع نفسو، ص ف13اؼبثلثات من الكلمات، ؾبلة إذاعة القرآف الكرمي، العدد  3
 .10-9عبد هللا كنوف اغبسٍت، شرح الشمقمقية، د ـ، د ط ، د ت، ص ص 4
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II- يف النحو كالصرؼ: 

اليت كلدت نثرا مث - ليس يف اتريخ القواعد النحوية كالصرفية العربية أشهر من اآلجركمية :ألفية ابن مالك -1

 كألفية ابن مالك- نظمت شعر

: أبيات كىي مقسمة إىل عناكين كفصوؿ (1003)كتضم ألفية ابن مالك ألفا كثالثة 

 :كفيو يقوؿ الناظم: كفبا كرد فيها ذكر للكالـ كما يتألف منو -

كاسم كفعل مث حرؼ الكلم ... كالمنا لفظ كاستقم

 1ككْلمة هبا كالـ قد يُـؤ.. كاحده كلمة كالقوؿ عْتم

كالفاعل الضمَت اؼبستًت الذم يعود على الضمَت " استقم"فالكالـ العريب ىو كل لفظ لو معٌت اتـ مفيد كقولنا 

. أنت

 :كفبا كرد فيها أيضا قولو معرفا االبتداء -

 2إف قلت زيد عاذر من اعتذر... مبتدأ زيد كعاذر خرب

: فقد أكرد صبلة اظبية كاملة من اؼببتدأ كاػبرب
فزيد مبتدأ كعاذر خرب اؼببتدأ : زيد عاذر

. ذلك أنك إذا قلت زيد فاؼبخرب عن االعتذار يسمى خربا
كىي يف – (نظما) كلعلها اثين أشهر منظومة يف قواعد العربية كقد نظم بعضهم اآلجركمية شعرا:اآلجركمية -2

       النرباكم، ك اآللوسي، ك الرايحيأب ابن :  كمنهم،"صنهاجيابن آجرـك اؿ"األصل منت نثرم من أتليف 

 3.ق1430غَتىم كمحمد ابم بلعامل األدرارم اعبزائرم اؼبتويف سنة  ك

                                                           
 .10، ص(ـ1984-ق1404: 1دار العلم، بَتكت، ط)دمحم بن عبد هللا ابن مالك األندلسي، ألفية ابن مالك للنحو ك الصرؼ،  1
 .16دمحم بن عبد هللا ابن مالك األندلسي، ألفية ابن مالك للنحو ك الصرؼ، مرجع سابق، ص  2
، : ينظر 3  منشورات اجمللس اإلسالمي األعلى)دمحم ابم بلعامل ، فتح اغبي القيـو لشرح عالمات اإلعراب من اللؤلؤ اؼبنظـو يف منثور ابن آجرـك

 .9-8 ص ص، (2013: اعبزائر
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: قاؿ دمحم بن أب عن سبب نظمو اؼبقدمة اآلجركمية

رـك ػػػػػػػػػػػػتسهيل منثور ابن آج...كبعد فالقصد بذا اظتنظـو

 1راػػػػػػػػػػػػػػعليو أف حيفظ ما قد نث.. راػػػػػػػػػػػظتن أراد حفظو كعس

-1351)كمن أشهر منظومات اآلجركمية تلك نظما العالمة اعبزائرم دمحم ابم بلعامل اعبزائرم  -

كمضموهنا شبيهة يف شكلها قليال، فمما قاؿ فيها معرفا الكالـ العريب  (ـ2009-1930/ق1430

 :كأقسامو

جا سعيد :  مركب ابلوضع مثل ..كالـ أىل النحو لفظ كمفيد

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتا إبرتاع النحاة فاشتع  ..اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقسامو ثالثة   رابع

 2ينػػػػػػػػػػػليس الذم بو التهجي يع  ..ىنػػػػػػػػػػػػاسم كفعل مث حرؼ مغ

III- يف البالغة العربية: 

اؼبعاين، كالبياف، كالبديع مع : أاي كانت تسميات الفركع الرئيسة أك اعبزئية للبالغة العربية فإّف فركعها ثالثة ىي

يف - أساسا–مقدمة يف التعريف اللغوم كاالصطالحي للفصاحة كالبالغة كاألسلوب كمع خاسبة تتمثل 

: من أشهر منظومات البالغة نذكرك  .السرقات الشعرية

 .(ق815-749ّب الدين بن دمحم الشحنة اغبلمي -مائة اؼبعاين كالبياف -1

 .(ق10من علماء القرف )لعبد الرضباف بن دمحم األخضرم -اعبوىر اؼبكنوف يف الثالثة فنوف -2

بيتا فيها تعريف للبالغة كالفصاحة  (12)مقدمة غَت معنونة من اثٍت عشر " مائة اؼبعاين كالبياف"ففي منظومة 

أبواب تشكل علم اؼبعاين كىو  (08) األخرل ذكرت فيها شبانية (88)مث أتيت األبيات الثمانية كالثمانوف 

: القسم األكؿ من البالغة العربية، كىي
                                                           

، مرجع نفسو، ص 1  .24 دمحم ابم بلعامل ، فتح اغبي القيـو لشرح عالمات اإلعراب من اللؤلؤ اؼبنظـو يف منثور ابن آجرـك
، مرجع سابق، ص ص  2  .9-8دمحم ابم بلعامل ، فتح اغبي القيـو لشرح عالمات اإلعراب من اللؤلؤ اؼبنظـو يف منثور ابن آجرـك
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 . كضركرةكأقساموكفيو حديث عن اػبرب : أحواؿ اإلسناد اػبربم -1

 .أحواؿ اؼبسند غليو -2

 .أحواؿ اؼبسند -3

 .أحواؿ متعلقات الفعل -4

 .القصر -5

 .كفيو حديث عن اإلنشاء الطليب كأبغراضو اغبقيقية: اإلنشاء -6

 .الفصل الوصل -7

 .اإلجياز كاإلطناب -8

( 03)كىو القسم الثاين من أقساـ البالغة العربية فيعرفو ذاكرا أقسامو الثالثة" علم البياف"مث يتحوؿ إىل  -

 .، كالكناية(اإلستعارة)التشبيو، كاجملاز: كىي 

اللفظي كاؼبعنوم : (ضرابه)كىو القسم الثالث من البالغة العربية ذاكرا قسماه " علم البديع"مث يتحوؿ إىل  -

 .كأنواعو اعبزئية

 .يف السرقات الشعرية مفصال إايىا: مث يتحوؿ إىل اػباسبة بعنواف -

بيتا فيها ضبدلة  (24)مقدمة غَت معنونة من أربعة كعشرين " اعبوىر اؼبكنوف يف الثالثة فنوف"كيف منظومة 

. كتعريف ابؼبنظومة (ض)كصحبو (ص)كصالة على النيب 

فيها تعريف ابلفصاحة كالبالغة كأبقسامها الثالثة اؼبعاين كالبياف، كالبديع " اؼبقدمة"مث مقدمة فعلية بعنواف 

. ابختصار شديد

األساس للبالغة العربية، ديكن تفريعها بغرض  (03)كعل كل فإف اؼبعاين كالبياف كالبديع كىي األقساـ الثالثة 

: التوضيح كاآليت
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 :موضوعات كىي (06)قسم اؼبعاين أببوابو الثمانية نلخصو يف ستة  -

 .اػبرب كاإلنشاء كما يتفرع عن كليهما -

 التقدمي كالتأخَت ألغراض بالغية -

 .الوصل كالفصل -

 .الذكر كاغبذؼ -

 .اإلجياز كاإلطناب كاؼبساكاة -

 :فركع (03)قم البياف بثالثة  -

  كأنواعوكأقساموالتشبيو . 

 اجملاز بنوعيو الرئيسُت: 

 (اإلستعارة اؼبرسل ك)العقلي كاللغوم 

  (.03)الكناية أبنواعها الثالثة 

: من منظومتو" اؼبقدمة"يف عنواف " ثة فنوفالاعبوىر اؼبكنوف يف الث" يقوؿ صاحب منظومة 

  ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتنافر غرابة خلف   فصاحة اظتفرد أف خيلص من  

 كضعف أتليف كتعقيد تسلم   ـ  ػكيف الكالـ من تنافر الكل

ؽ ػكذم الكالـ صنفو هبا يطبق    أتدية اظتقصود ابللفظ األين

اـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطباقو ظتقتضى اظتق   ـ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجعلوا بالغة الك

:  إىل أف يقوؿ

اين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعن خطأ يعرؼ ابظتع   اين  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحافظ أتدية اظتع

ل ػػػػػػػػػػػػػكما من التعقيد يف اظتعٌت يقي     لو البياف عندىم قد انتق
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 1 تعرؼ يدعى ابلبديع كالسالـ    ـ  ػػػػػػكما بو كجوه حتسُت الك

: يقوؿ صاحبها يف اؼبقدمة غَت اؼبعنونة معرفا علم اؼبعاين" مائة اؼبعاين كالبياف" كيف منظومة 

اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للحػػػأييت هبا مطابق كعريب اللفظ ذك أحواؿ    

 2افػػػػػػػػػػػػػػػػػمنحصر األبواب يف مث اين    ػػػػػػعرفاهنا علم ىو اظتع

 :كيعرؼ علم البياف بقولو -

تلف ػػػػػػػػق تخػػػػ ما طُرؽُ إيراد        رؼػػػػػعتعلم البياف ما بو 

 3 فيما بو  ـز ما كضع لو       قيف كوهنا كاضحة الد ؿ

 :كيعرؼ علم البديع بقولو -

علم البديع كىو حتسُت الكالـ 

 4       بعد رعاية الوضوح كاظتقاـ                          

:  كخالصة منظومات البالغة بعلومها الثالثة ىي

 .األمر، النهي، االستفهاـ، التعجب: كركز النظاموف فيو على : علم اؼبعاين -1

 ...التشبيو، كاالستعارة: كركز النظاموف فيو على: علم البياف -2

 .الطباؽ، كاعبناس: كركز النظاموف فيو على: علم البديع -3

كمل ينس ىؤالء اغبديث عن مقدمة البالغة كفيها تفصيل للحديث عن البالغة كالفصاحة كاألسلوب،  -4

 .كعن خاسبة البالغة كفيها تفصيل للحديث عن السرقات الشعرية كما يتبعها

                                                           
اعبوىر "، كضم ىذه اؼبتوف منظومة (.ـ2005-ق1426: 1دار ابن حـز للطباعة ك النشر ك التوزيع، بَتكت، ط)متوف البياف ك األدب،  1

. 132، لعبد الرضبن األخضرم، ص"اؼبكنوف يف الثالثة فنوف
.  41منظومة اؼبعاين ك البياف، البن الشحنة اغبنفي، ص"، مرجع سابق، ك ضمن ىذه اؼبتوف ( متنا60يشتمل على )ؾبموع اؼبتوف الكبَت،  2
. 45، صسابق، مرجع "منظومة اؼبعاين ك البياف"ؾبموع اؼبتوف الكبَت،  3
. 46، مرجع نفسو، ص"منظومة اؼبعاين ك البياف"ؾبموع اؼبتوف الكبَت،  4



  الّشعر الّتعليمي                                                                   :الفصل الثاين
 

[163] 
 

IV- يف العركض كالقوايف: 

 :كمنظومة ابن عبد ربو" اػبزرجية" لعل أشهر منظومات العركض ىي 

: تعريفات كتفصيالت كثَتة، منها-كىي كاحدة من أشهر منظومات العركض كالقافية-كرد يف اػبزرجية

 فعولن مفعالُت مفاعلنت كفاعالتن

 1حولأصوؿ الست فالعشر ما                                          

: كتنقسم ىذه التفاعيل إىل أصوؿ كفركع (10) فالتفاعيل عشر

 .ىي كل تفعيلة بذئت بوتد (04)فاألصوؿ أربعة  -

 :كىي ما ذكرت أعاله، كىي-ؾبموعا كاف أك مفركقا -

. فعولن، مفاعيلن، مفاعلنت، فاع التن

فاعلن، مستفعلن، : ىي  (06)كىي ست -خفيفا كاف أك ثقيال-كالفركع كل تفعيلة بدئت بسبب -

 .فاعالتن، متفاعلن، مفعوالت، مستفع لن

 كقافية البيت األخَتة بل من الػػػ -

 2   ػتّرؾ قبل الساكنُت إىل انتهى                                    

فالقافية عبارة عن الساكنُت اللذين يف آخر البيت مع ما بينها من اغبركؼ اؼبتحركة، كمع ارؾ الذم قبل 

. الساكن األكؿ

 ككرد يف منظومة العركض البن عبد ربو تعريفات كتفصيالت ال تقل أمهية عن تلك اؼبذكورة يف اػبزرجية. 

 :كمنها تعريفو لألسباب كاألكاتد بقولو -

اد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبعد ذا األسباب كاألكاتد    فإهنا لقولنا عم
                                                           

. 96-95، ص ص "اػبزرجية"ؾبموع اؼبتوف الكبَت، ك ضمن اؼبتوف منظومة  1
 .ص ف، "اػبزرجية"ؾبموع اؼبتوف الكبَت، ك ضمن اؼبتوف منظومة  2



  الّشعر الّتعليمي                                                                   :الفصل الثاين
 

[164] 
 

دك ػػػػػػػ  ػترؾ كساكن   يع د  ػػػفالسبب اطتفيف غذ بع

ف ػػحركتاف غَت ذم تنوم   ين  ػػكالسبب الثقيل يف التيب

 1كالمها يف حشوه ؽتنوع  كع    ػػػػػػػكالوتد اظتفركؽ كاجملم

فهو ىنا يعرؼ السبب بنوعيو اػبفيف كىو اؼبتحرؾ الذم يتبعو ساكن، كالثقيل كىو اؼبتحرؾ الذم يتبعو 

. متحرؾ

كما يذكر الوتد بنوعيو اؼبفركؽ كىو اغبركة اليت تليها حركة كبينهما سكوف، كاجملموع كىو اغبركتاف اؼبتبوعتاف 

. بسكوف

 :كمنها تعريفو للدكائر العركضية بقولو -

ر ػػػػ  كصف عليم ابلعركض خاب  رػػػػػػػػفاشتع فهذم صفة الدكائ

 دكائر تعيا على ذىن اضتذؼ    ستس عليهن اطتطوط كاضتلق

 :إىل أف يقوؿ -

منها كمعٌت فسرىا على حده     ده ػػػػػػػػػػػػػػػػكىذه صورة كل كاح

ؿ ػػػػػػػػػػػػػكىي ذتاف لذكم التفضي     ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكعتا دائرة الطوم

م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بُت ستاسي على سباع اع   ػػػػػػػػمقسم الشطر على أرب

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يفصلها التفعيل كالتقدم كر   ػػػػػػػػػػتنفك منها ستسة شط

 ردهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مث البسيط حيكوف س  ده  ػػػػمنها الطويل كاظتديد بع

كا ػػػػػػػبػػػػػ كاثناف صدكا عنها كنك   رب  ػػػػػػػثالثة قالت عليها الع

ة ػػػػػػػػ  ابلسبب الثقيل، كاظتنقوص   ة ػػػػػػػػكىذه الثانية اظتخصوص

                                                           
. 408، مرجع سابق، ص(منظومة يف العركض)،5ابن عبد ربو األندلسي، العقد الفريد، ج 1
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: إىل قولو

كاثلث قد حار فيو اصتاىل   ؿ    ػػػػػػػػػػينفك منها كافر ككاـ

كالدارة الثالثة اليت حكت     يف قدرىا الثانية اليت مضت 

: إىل قولو

 1ترفل من ديباجيها يف حلل    من ىزج أك رجز أك رمل

دكده ػػػػػػػأجزاؤىا ثالثة مع  ركده   ػػػػػػػػػػػػػكرابع الدكائر اظتس

: إىل قولو

ق ػػػػػػمن بينها ثالثة غتهوؿ   ق   ػػػػػػػػػػػػػػػػينفك منها ستة مقوؿ

: إىل أف يقوؿ

ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مث اطتفيف بعده مث كض    رح   ػػػػأكعتا السريع مث اظتنس

عرب ػ شطراف غتزكااف يف قوؿ اؿ    ب   ػػكبعده مضارع كمقتض

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يوجد غتزكاا ألىل الشع    أحلى شطر   تث كبعدىا اظتج

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ظتتقارب الذم يف اآلخ    ر   ػػػػػػػػػكبعدىا خامسة الدكائ

 2رػػػػػػػػػػػػػ مل أيت يف األشعار منو الذؾ  ر    ػػػػػينفك منها شطره كشط

 

 

 

 
                                                           

. 418-413، مرجع سابق، ص ص "منظومة يف العركض"، 5ابن عبد ربو األندلسي، العقد الفريد، ج 1
 .419، مرجع سابق، ص 5بن عبد ربو األندلسي، العقد الفريد، ج 2
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     : دراسة فنية للشعر التعليمي: اظتبحث الثالث

 : موضوعاتو - 1

كمادة الشعر التعليمي ىي العلم كاألخالؽ كالفنوف، أم اغبقيقة كاػبَت ك اعبماؿ، كقد كانت اؼبعاين اػبلقية 

دائما ىي اؼبوضوع اؼبفضل ابلنسبة للشعر التعليمي، كديكن القوؿ أبف ىذا اؼبوضوع كاف ميدانو  اػباص ؼبا 

يتضمنو من نصائح كحكم عملية، أما العلـو كالفنوف كاآلداب فتأيت يف الشعر التعليمي على صور منظومات 

 (1 ).تتضمن نظرايهتا كأىم حقائقها، ألف ا لنظم ديُت على حفظها كاستذكارىا

 :عركضو ك قوافيو- 2 

 أك اؼبزدكجكالشعر التعليمي ال يلتقي مع الشعر الفٍت إال يف صفة النظم فقط، كأغلبو أييت من الرجز     

اؼبزاكج، كىو ما يستقل فيو شطرا كل بيت بقافية كاحدة، كالقليل منو أييت يف غَت الّرجز من حبور الشعر، كيلتـز 

. قافية كاحدة من مطلع القصيدة إىل ختامها

كقد نظمت أشعر الشعر التعليمي جّلها على حبر الّرجز، كزبتلف قصيدة على حبر اعّبز عن سائر القصائد 

:  اإلتباعية يف كجوه، منها

بناء كل بيت، يف الغالب على قافية كاحدة صدرا كعجزا، مث بناء البيت التايل على قافية أخرل يف صدره  -

 .كعجزه، كىكذا إىل آخر القصيدة

 .سهولة النظم على ىذه الطريقة لكثرة اعبوازات ؼ حبر الرَّجز، كتيسُّر القوايف اؼبزدكجة يف العربية -

 (2 ).، كىو غَت مألوؼ يف القصائد التقليدية العاديّة(التضمُت)الّسماح للّناظم أبف يعّلق قافية بيت دبا بعده  -

: كمن فنيات الشعر التعليمي أيضا نذكر

 

                                                           
 .209ص عتيق عبد العزيز، يف النقد األديب، مرجع سابق، 1
 .14 عبد النور جبور، اؼبعجم األديب، مرجع سابق، ص2
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 :طريقة بدا اظتنظومات- 3

معرفا .. ، كبعضهم يفتتح ابلبسملة اؼبسبوقة بذكر (ع)بدء أبيات اؼبنظومات ابغبمدلة كالصالة على النيب 

 :بنفسو

 :يقوؿ ابن عاشر يف منظومتو -1

يقوؿ عبد الواحد ابن عاشر    مبتدائ ابسم اإللو القادر 

ا ػػػػػػػػػػا    من العلـو ما بو كلفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضتمد هلل الذم علمن

 1دلػػػػكغلو كصحبو كاظتقت  مد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصلى كسلم على مح

 "البيقونية يف مصطلح اغبديث" كيقوؿ صاحب منظومة  -2

 2يب ُأرسالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   دمحم خَت ف    أبدأ ابضتمد مصليا على  

 :كيقوؿ ابن مالك صاحب األلفية -3

ؾ ػػػ   أزتد ريب هللا خَت ماؿ قاؿ دمحم ىو ابن عبد اظتالك 

 3كآلو اظتستكملُت الشرفا   ل  ػػمصليا على النيب اظتصطف

فتح اغبي القيـو بشرح عالمات اإلعراب من اللؤلؤ اؼبنظـو " كيقوؿ دمحم ابم بلعامل اعبزائرم يف منظومتو  -4

 "يف منشور ابن آجرـك

 نػػحاأبواب فيضو ظتن لو   ا   ػػػػػػػػػػػػػاضتمد هلل الذم قد فتح

 4صلى كسلم على من خفضا     ابصتـز عن ربو قد أعرضا

 
                                                           

. 3ابن عاشر اؼبالكي، منت ابن عاشر، مرجع سابق، ص 1
. 3العثيمُت، شرح البيقونية يف مصطلح اغبديث، مرجع سابق، ص 2
. 9ابن مالك األندلسي، ألفية ابن مالك، مرجع سابق، ص 3
، مرجع سابق، ص  4 ، لشرح عالمات اإلعراب من اللؤلؤ اؼبنظـو يف منثور ابن آجرـك . 109دمحم ابم بلعامل، فتح اغبّي القيـو
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 :طريقة ختم اظتنظومات- 4

مت أبيات اؼبنظومات بذكر عدد أبياهتا، أك بذكر اسم منظومتو، أك ابلدعاء يطلب فيو اعبزاء كاؼبغفرة من هللا تخ

 :على جهده اؼببذكؿ يف منظومتو تلك

 :يف أرجوزتو أحكاـ اغبضانة (ق1176-1096)يقوؿ دمحم اغبسٍت التونسي اؼبالكي اؼبعركؼ ابلبليدم  -1

 1  نرجو هبا اطتتم على الثبات    فهناؾ ستسُت من األبيات 

. بيتا كما ذكر (50)فعدد أبياهتا ستسوف 

 :يقوؿ صاحب منظومة اعبوىر اؼبفيذ لقاصدم عقائد التوحيد -2

   جباه سيد الورل العدانف    أرجو هبا من ربنا اظتناف 

 2ارػػػػػػػػ كانظر فيها بال احتق    ار  ػػػػنفعا لكل طالب كؽ

 

 

 

                                                           
 .66، منظومة اؼبالكي يف أحكاـ اغبضانة، مرجع سابق، ص568ؾبلة الوعي اإلسالمي، عدد  1
 .26دمحم ابن أضبد العلوم اغبسيٍت التسفاكم، اؼبنح الربية يف الفنوف الشعرية، د ط، د ت، ص 2



  :الفصل الثالث

  .:"جمعية العلماء المسلمين"مضامين شعر
  

  .الشعر الجزائري و موقعه العربي و اإلصالحي و منه شعر الجمعية: المبحث األول

  .الكتابة و األدب في رصيد الجمعية :المبحث الثاني

   .األبعاد و األغراض الشعرية لشعراء الجمعية :المبحث الثالث

  .التفصيل لألغراض الشعرية لجمعية العلماءشيء من : المبحث الرابع

  .نة من شعراء الجمعيةال لعّياإلنتاج الشعري مفصّ : المبحث الخامس

  .عينة للدراسة الفنية المضمونية من شعر علماء الجمعية: المبحث السادس

  .التناصيات الفكرية المشتركة في مضامين شعر الجمعية:  المبحث السابع

  .عية العلماء المسلمين الجزائريين في ظّل الحداثةشعر جم: المبحث الثامن
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 :عريب واإلصالحي ومنه شعر اجلمعيةالالّشعر اجلزائري وموقعه : بحث األولامل

 متهيد:  

شهدت اآلمة العربية يف حلظات انكسارها وخيبة أملها، يف زمن التخلف و التبعية للغرب أن واقع األدب 

اإلحساس املشرتك، و تدعم ك قواسم مشرتكة تعزز االنتماء، و اجلزائري ال خيتلف عن الواقع العريب الن هنا

تسهم يف Oكيد اهلوية، و جتسيد روح النضال و اإلخوة، لعل ما كان يتحقق يف مساء األدب اجلزائري، إذ كان 

مل كثب يشاطرون العرب يف ماسيهم، و   لألدTء اجلزائريني حضور قوي يف احملفل العريب يواكبون األحداث عن

قد ختلف فيه األدب العريب على التقاعس عن العربية و  لألمةيكن يف يوم من األ[م أن حدث شيء أو مكروه 

  .أداء الواجب الوطين أو القومي و هذا أن دل على شيء فإمنا يدل على روح التماسك والشعور Tألخر

على الرغم من حاالت الضعف الذي اعثرت كيان األدب اجلزائري مقارنة Tلعريب إال أن هذا مل يكن و     

صوير واقعهم، و دب اجلزائري  يف التعبري عن قضا[ األمةحاجزا يف وجه األ لكن ظل هذا األدب اجلزائري ، وت

  .النضج الفين يف جوانبه األخرىيف بعض اجلوانب ويتمتع Tلقوة و حيمل الضعف 

صل األدب اجلزائري عن Tقي اآلداب العاملية عامة و العربية خاصة من حيث انه كان مرتبطا       ال ميكن ف

  . األمة يعرب عن أحاسيسها، و يتأثر بتأثرها، و يفرح ألفراحها من خالل املواقف اليت عّرب عنهابقضا[

  :منطلقاته و8ضته بعد ِاحنطاطه: لاملطلب األو  

لقد أصاب الشعر اجلزائري ما أصاب اجلزائر من ويالت، وميكن القول أن منابع القول الشعري قد نضبت      

جماريها منذ أن أتت األحداث التارخيية الدامية على بقا[ دولة بين ز[ن أو بين عبد يف أرض اجلزائر وجفت 

الوادي، فكانت تقريبا فاحتة الشعر يف هذه األرض وخامتته، وقد عرفت هذه اإلمارة الغنية مبآثرها الفنية أرقى 

ف نلذي شالز[ين اتوهجات أ[مها الشعرية حني كانت عروسا للسلطان الشاعر واألمري أبو محو موسى 
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Tملولد النبوي  لالحتفاءمسامع الزمن اجلزائري �رقى طلليات احلب وأبدع مولد[ت الشعر الديين املكرس 

  1.الشريف

  .الفرنسي االحتاللوازداد الشعر اجلزائري ا�يارًا يف فرتة 

لفنية، كان قد أماله م، تطورا ملحوظا من الناحية ا1925لقد عرف الشعر اجلزائري، خصوصا بعد سنة       

شعري وأديب عموما مث شكلته التطورات احلاصلة يف مستوى ا�تمع الظرف احلضاري والثقايف مبا فيه من إبداع 

نتيجة للنهضة الفكرية واألدبية اليت بدأت بوادرها انطالقا من منتصف العقد الثالث من القرن العشرين يف 

  2.اجلزائر

هي �اية التأثريات الواضحة Tحلرب العاملية األوىل وما تالها من أحداث حامسة، أثرت  1930إن سنة       

كان إيذا� �حداث هلا دالال�ا   االحتالليف شكل األدب تبًعا لتغري مضمونه ووظيفته، كما أن مرور قرن على 

  .3ه يف �ريخ اجلزائر وأد�اوما أثرت ب 1931وآ�رها، وما تال ذلك من قيام مجعية العلماء سنة 

فالثالثون سنة من مستهل القرن، واليت تتوسطها احلرب تعترب يف �ريخ اجلزائر أحفل الفرتات مواقف      

وأحدا�، وأزكاها حيوية ونشاطا، وأسبقها إىل جتارب رائدة، وأشدها جرأة يف ارتياد بعض امليادين احلساسة 

ا أن هذه العقود الثالثة األوىل من القرن العشرين تعترب املنبع األساسي لكل سياسيا وفكر[، وال نبالغ إذا قلن

  .الروافد الفكرية والسياسية اليت ستتميز على مر األ[م، وتزداد عمقا على جمرى التجارب

   

                                                             
  .10، ص)م2001 :، اجلزائرقسنطينة ،دار البعث(، عبد هللا محادي ، أصوات من األدب اجلزائري احلديث 1

  .2صأطروحة دكتوراه، شعراء الشهاب، مرجع سابق، خالد أقيس،   2
  .7، ص)1984 :ط.، داجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب( اجلزائري،صاحل خريف، الشعر  3
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صحافة العربية الوطنية، وانبعاث احلركات العلمية اإلصالحية، وفجرت      فهي الفرتة اليت عرفت ميالد ال

التجارب السياسية الرائدة، وهي املنعرج الذي طالعنا بشخصيات جزائرية Tرزة، سيكون هلا يف مستقبل اجلزائر 

  1.األثر اخلالد والتجربة اهلادفة

  :?ثره >لشعر العريب املشرقي: املطلب الثاين

صيدة العربية يف كّل شيء، يف صورها البيانية، ويف جنسها، وطباقها،       واقتفت القصيدة اإلصالحية، أثر الق

  2.ةيدة التقليديوإجيازها، وغريها من فنيات القص

فالشعراء اجلزائريون Oثروا بشعراء املشرق سواء يف املواضيع اليت كانوا يطرقو�ا أو يف الطريقة اليت كانوا      

يتناولون �ا موضوعا�م، وقد بلغ هذا التأثري أوجه خاصة يف منتصف الثالثينات وبداية األربعينات، وهذا أمر 

طبيعي Tلنسبة للقصيدة اجلزائرية اليت كانت حتاول أن تشق طريقها ومن املواضيع االجتماعية ذات االهتمام 

املرأة، فقد تناول هذا املوضوع كل من حافظ وشوقي قضية -املشرتك بني الشعراء اجلزائريني وإخوا�م يف املشرق

  3.وغريمها من الشعراء

حلديثة: املطلب الثالث   :مراحل 8ضته ا

اتفق الدارسون لألدب على بداية الشعر اجلزائري رغم اختالفهم يف عدد املراحل ويف املدد الزمانية لكّل       

  : مرحلة، فأبوا القاسم سعد هللا قسمها إىل ثالث مراحل

  .م1880- 1895: املرحلة األوىل

يري احملدود يف وفيها برزت الصحف، وانتشر التعليم قليال، ومسح Tلتغ: م1919- 1881: املرحلة الثانية

  ).م1912- 1903(، وبو�ر )م1897-1891(خلجات النفس يف عهدي كاميون 

                                                             

  .11، صصاحل خريف، الشعر اجلزائري، مرجع سابق  1 
  .99ص صاحل خريف، الشعر اجلزائري، مرجع نفسه،   2
  178صصاحل خريف، الشعر اجلزائري، مرجع نفسه،  3 
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  .صب الفرتات إنتاجاخوهي أ: م1954- 1920: املرحلة الثالثة

  : مراحل) 4(حبسب طبيعة األحداث إىل أربع - الشعر اجلزائري احلديثوقد قسم الركييب 

 .بطل عبد القادرشعر اإلنطواء آخر شعراء هذه الفرتة كان األمري ال - 

 .شعر الدعوة  يف هذه الفرتة Tلذات ظهرت معظم احلركات الوطنية واإلسالمية - 

 .م1975ماي  8شعر اليقظة بدأ �حداث  - 

 1.م1954نوفمرب  1شعر الثورة بدأ بثورة  - 

  ): 5(وقّسم دمحم بن مسية تلك املراحل إىل مخس 

وميكن أن تعود إىل أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين،  ):مرحلة اإلرهاص( املرحلة األوىل - 1

، )عبد القادر ا�اوي، ابن اخلوجة، املولود بن املوهوب(وميثلها كوكبة من الكتاب والشعراء احملافظني من أمثال 

قي، عمر بن قدور، عمر راسم، سعد الدين اخلمار، دمحم بن عبد الرمحان الديسي، عاشور بن دمحم اخلن

، هؤالء الذين حاولوا أن ميهدوا الطريق أمام النهضة األدبية ببعض أعماهلم، مشاركة هؤالء �ذه ...)وغريهم

صري  2.اإلبداعات إرهاصا Tلنهضة األدبية اليت سينبثق فجرها بعد أمد ق

من (احلربني وتغطي املساحة الزمنية املمتدة ما بني  ):املزاوجة الفنية: مرحلة النهضة(املرحلة الثانية  - 2

صحافة وانتشار )1945مطلع العشرينات إىل  ، وقد شهدت بداية هذه الفرتة انبعاث النهضة األدبية بظهور ال

صلة Tلنهضة الفكرية واألدبية يف املشرق وكان ذلك على أيدي الرعيل األول  التعليم وإحياء الرتاث وتوثيق ال

إلبراهيمي، التبسي، مالك بن نيب، اللقاين، امليلي، أبو ابن Tديس العقيب، ا(من األدTء الرواد من أمثال 

                                                             
دار الكتاب العريب للطباعة و النشر و (ينظر عبد هللا الركييب، كتاب دراسات يف الشعر العريب اجلزائري احلديث، تقدمي صاحل جودة،  1

  .96-21ص ص ، )م2009: التوزيع، اجلزائر، د ط
   مطبعة الكاهنة: اجلزائر( بن Tديس،بن مسينة دمحم، يف األدب العريب احلديث Tجلزائر، الفنون األدبية يف آ�ر اإلمام عبد احلميد ا 2
  .93، ص)م2003ط، .د
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اليقظان، العمودي، دمحم العيد، رمضان محود، صاحل خبشاش، مفدي زكر[ء، جلول البدوي، دمحم بن العابد، 

 1...).اجلاليل، بوكوشة السنوسي، مفدي زكر[ء، الزاهري، وغريهم

الذين برزوا، و   األدTء، من حيث العدد اهلائل من األديب اإلبداعتشكل هذه املرحلة نقلة نوعية على مستوى و 

  .العريب عامة األدباجلزائري خاصة و  األدبواضحة على  Oثرياتكانت هلم 

صلة بذوا�م وذوات أفراد جمتمعهم معربة عن قضا[ الواقع،        فكانت املوضوعات اليت تناوهلا األدTء مت

أصيلة متميزة، يف الشعور ويف األفكار، يف األساليب ويف األشكال  مصورة لتطلعات األمة، مطبوعة بطوابع

صنعة والتقليد وأخذت مسري�ا على درب  فتحررت العملية األدبية بذلك مما كانت ترسف فيه من أغالل ال

  2.التطور والتجديد

وهي اليت ميكن أن تكون قد بدأت  ):1954-1945) (مرحلة التفاعل الفين(املرحلة الثالثة  - 3

صائر إىل الظهور من جديد يف سلسلتها الثانية طال ، وترتكز 1947ئعها يف أعقاب احلرب الثانية مع عودة الب

إسهامات أدTئها حول عملية اإلعداد للثورة عن طريق إشاعة مناخها يف أوساط األمة والتمكني ألسبا�ا 

كوكبة من   - ضافة إىل أدTء اجليل السابقTإل - النفسية والفكرية وامليدانية يف وجدان الفرد اجلزائري وميثلها 

صاحل رمضان، دمحم (األدTء ا�ددين  صور، رضا حوحو، بوشوشي، أمحد بن ذ[ب، دمحم ال عبد الوهاب بن من

الغسريي، السائحي، أبو بكر بن رمحون، عبد هللا شريط، عبد ا�يد الشافعي، أمحد بن عاشور، سعد هللا، 

 ...).وغريهم

لقد �ر الشعب اجلزائري وفجر ثورته املباركة فزلزل  ):1962-1954: مرحلة الثورة(ة املرحلة الرابع - 4

بركا�ا قالع املعتدين، فسارع األدTء Tإلستجابة لندائها واإلنضواء حتت لوائها، وأدTء يغذون Tلكلمة املناضلة 

                                                             

مطبعة الكاهنة : اجلزائر( بن مسينة دمحم، يف األدب اجلزائري احلديث، النهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر مؤثرا�ا، بدايتها، مراحلها،ا  1 
  .94، ص)م2003ط، .د

  .ننفسه، ص ، مرجع األدبية احلديثة يف اجلزائر مؤثرا�ا، بدايتها، مراحلهاالنهضة ، بن مسينة دمحم، يف األدب اجلزائري احلديثا  2
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صارها على �ر الثورة وهي تلهب ظهور فلول الظاملني، ويسجلون يف روائعهم مالمحها اخل الدات، ويبشرون Tنت

 .الغزاة ذات غد مشرق عزيز

وميثلها إىل جانب األدTء املتقدمني عدد كبري من أدTء جيل  ):1980-1962(املرحلة اخلامسة  - 5

 1).السبعينات(

  : مراحل) 3(سمها عبد املالك مر�ض إىل ثالث وق

كانت   - مرحلة الّشعر اإلنبعاثي أو اإلتّباعيوهي - )1954- 1920(املرحلة الّشعرية األوىل يف اجلزائر       

استمازت Tلبكاء على الوضع الذي كان يومئذ قائما، ووصفه كما هو قائما، مث إذا كانت املرحلة الثانية 

متجيًدا هلا، وختليدا : انبهرت بشؤون الثورة وحدها؛ فوقفت كّل عطائها الّشعرّي عليها) 1954-1962(

صار  ّصلة Tملرحلة األوىل من ) 1990-1970(ا�ا، فإن املرحلة الثالثة ملالحمها، وتغنّيا Tنت تكاد تقطع ال

الوجهتني الّشكلّية واملضمونّية مجيًعا؛ من حيث تظّل على صلة Tملرحلة الثانية ولكن يف صورة تشبه ما ميكن 

من حيث إّن فرتة كبرية  حيث إ�ا مرحلة ثورة حترير؛: منها" التماس الّشرعية املضمونية: "أن نطلق عليه عبارة

  2.من املرحلة الثالثة كانت تعّد لدى اجلزائريني ثورة بناء

  :ِانبثاق النهضة األدبية يف اجلزائر: الرابعاملطلب 

 النهضة األدبية يف املغرب العريب وليست يف اجلزائر فحسب، فريجعها معظم الدارسني إىل وقت متأخر      

فقد حددها الشيخ دمحم الفاضل ابن عاشور يف تونس �وائل القرن الرابع عشر اهلجري، وأرجعها الشيخ عبد 

                                                             
  .95ص ،مرجع سابق،النهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر مؤثرا�ا، بدايتها، مراحلها بن مسينة دمحم، يف األدب اجلزائري احلديث،ا 1
م 2006: دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، د ط(معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، ، عبد املالك مر�ض 2

  .42ص
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صى إىل احلرب العاملية األوىل، وأما الدارسون يف اجلزائر فقد Oخروا �ا  - كما رأينا-هللا كانون يف املغرب األق

  1.إىل أواسط العشرينات من القرن العشرين

دراسات يف الشعر اجلزائري (ر عبد هللا ركييب فيشارك سعد هللا يف رأيه األول وذلك يف كتابه أما الدكتو      

، 1871الذي انطلق فيه من سنة ) الشعر الديين اجلزائري احلديث(، وكذلك يف حبثه )12،15: احلديث ص

تطور النثر (ن يف كتابه إال أنه قد غري رأيه هو اآلخر يف املوضوع فارجع هذه النهضة إىل مطلع القرن العشري

  ).134اجلزائري احلديث، ص 

وأما الفريق الثاين فيبدو أنه يرجع هذه النهضة إىل الفرتة الواقعة ما بني مطلع القرن العشرين وبداية العقد      

، وكما فعل الدكتور صاحل خريف )285األدب اجلزائري، ص (الثالث منه، كما فعل ذلك دمحم الطمار يف كتابه 

فيبدأ دراسته ) الشعر اجلزائري (، وأما يف حبثه )58شعر املقاومة ص (، و)28شعراء من اجلزائر ص (كتابيه يف  

  .1930فيه للشعر اجلزائري احلديث، من سنة 

صحفية اجلزائرية(وأما الدكتور دمحم �صر يف دراسته       ، وOخر 1903فقد انطلق فيها من سنة ) املقالة ال

صه(يف حبثه  1925سنة Tلنهضة قليال إىل  ويرى الدكتور عبد املالك مر�ض ) الشعر اجلزائري اجتاهاته وخصائ

�ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر (يف كتابه ) بداية العشرينات(الرأي نفسه فينطلق من هذا التاريخ ذاته 

  ).3ص

فنون (الثالثينات، وذلك يف حبثه  ولكنه Oخر كجميع من تقدمه يف هذا املضمار �ذه النهضة إىل أوائل     

  ).النثر األديب يف اجلزائر

فنون (ولكنه Oخر كجميع ممن تقدمه يف هذا املضمار �ذه النهضة إىل أوائل الثالثينات، وذلك يف حبثه       

  ).النثر األديب يف اجلزائر

                                                             
  .90ص ، مرجع سابق،النهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر مؤثرا�ا، بدايتها، مراحلها ،دمحم، يف األدب اجلزائري احلديث بن مسينةا 1
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من بداية القرن ) اجلزائري احلديثأدب الرحلة يف النثر (وأما الدكتور عمر بن قينة فقد انطلق يف حبثه       

  .العشرين

مما ميكن أن يوضح أن أقرب الرأيني إىل احلقيقة حول بداية النهضة األدبية ما وقع عليه اإلمجاع الحقا،       

  ).أواسط العشرينات(وهو 

يف اجلزائر فيكاد جيمع رجله على أن النهضة األدبية  - وجل أصحابه من رواد النهضة- وأما الفريق الثالث     

صادف الباحث يف مقدمة من يرى هذا الرأي الشيخ  إمنا ميكن حتديدها Tلعشرينات من القرن العشرين وي

صر احلاضر(اهلادي السنوسي الذي صنف كتابه  ، وأرخ فيه لنهضة )1927- 1926) (شعراء اجلزائر يف الع

يف أعقاب احلرب األوىل، وليس فيه من  الشعر اجلزائري احلديث، فلم يثبت فيه إال النتاج الذي نظمه أصحابه

ذلك ما يعود إىل ما قبل هذا التاريخ، ويذهب هذا املذهب الشيخ مبارك امليلي يف معرض تقريظه هلذا الكتاب 

  1.فيؤكد على أن ظهوره، إمنا هو بداية لتاريخ الشعر اجلزائري احلديث

  :نظرة اإلصالحيني عموما إىل الّشعر: املطلب اخلامس

  يتفرع إىل فرعنيهذا التيار : األولالتيار : 

يتزعمه الشيخ البشري اإلبراهيمي وكل من يستند إىل النقد اللغوي، وهؤالء ينظرون إىل الشعر : األول

  .مبنظار لغوي أي مقياسهم اجليد للشعر لكي يكون شعرا هو حسن اللغة والوزن

صار الرتاث الذين ال خيرجون عن الدائرة األوىل : الثاين ومنهم بن Tديس واألخضر السائحي ومثلهم أن

  .يف ذلك شوقي واملتنيب والبارودي

 لثقافة  :التيار الثاينT ميثله كل من رمضان محود واهلادي السنوسي، والسعيد الزاهري، وهؤالء تشبعوا

ءة اللغة العربية اإلسالمية، التحقوا Tملعاهد العليا مث جامع الزيتونة، وهم برصيدهم الرتاثي حيسنون قرا

                                                             
  .10-7ص ص مرجع سابق، ،مراحلها ية احلديثة يف اجلزائر مؤثرا�ا،بدايتها،اجلزائري احلديث، النهضة األدببن مسينة دمحم، يف األدب ا 1
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الفرنسية اليت تلقوها يف صغرهم، ومن خالل تعرفوا على الثقافة الفرنسية ومبادئها، وكان شعراء الثورة 

 1.الفرنسية مضرب املثل هلم وخاصة رمضان محود

وTخلالصة فإن احلركة اإلصالحية منذ ظهورها كان توجهها مزدوجا، التوجه األول هو اإلصالح الديين،       

لى القرآن الكرمي واحلديث الشريف واألثر، كما جتلى ذلك يف مدارسها، والتوجه الثاين هو االهتمام اعتمادا ع

  T.2لرتاث األديب العريب القدمي الذي نرى أنه أقوى رافد خيدم اللغة وحيميها

  :لشعر والشعراء يف األدب اجلزائريرصيد ا: املطلب السادس

 إشكاالتجند فيه إال و ال يوجد جمتمع  إذرافدا قو[ من روافد البناء و التطور،  األدبيةتشكل الكتابة       

سلوكي، الن الثقافة تقتضي مزيدا من التنوع يف املعارف والفنون   األخرمتعددة من الكتاTت بعضها فين و 

ل و الرفض، و هو للتعبري عن حاالت نفسية و عاطفية �رة، و جتسد مهوم اجلماعة و طموحا�ا يف حالة القبو 

  .الكتابة مطمع اجلماهري الشعبية و الطبقة املثقفة على حد السواء أنما يعين 

  : بشعرها وشعرائها أبو القاسم سعد هللا بقوله و يؤكد غىن اجلزائر

هلم أشعار لو مجعت ملألت دواوين، ولكن بعضهم  1954- 1919ونريد أن نؤكد أن معظم شعراء فرتة "

  3"منه، وبعضهم عزف عن نشرها تواضعا أو عجزا ماد[أضاعها، أو ضاعت 

وعلى العموم فقد أحصينا عشرات الشعراء وعشرات الدواوين اليت يزخر �ا الشعر اجلزائري قدميه وحديثه،      

شيئا من ذلك يف قائمة خاصة يف املالحق ميكن اإلطالع مما يثبت ويؤكد غىن األدب اجلزائري، وقد أورد� 

  .عليها

                                                             
صدر عن رابطة األدب اإلسالمي العاملية : جملة األدب اإلسالميترباسن، لعبد الرمحن  ،نظرة اإلصالحيني للشعر 1 صلية، ت جملة ف

  .53صم، 2013/ه1431: 73: الر[ض، اململكة العربية السعودية، العدد
صه الفنية ،احلديث دمحم �صر، الشعر اجلزائري  2 : 1دار الغرب اإلسالمي، بريوت ط(م، 1979-1925: اجتاهاته و خصائ

  .46-45ص ص  ،)م1981
  .229، مرجع سابق، ص�8ريخ اجلزائري الثقايف، جأبو القاسم سعد هللا،  3
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   :الكتابة واألدب يف رصيد اجلمعية: املبحث الثاين

 .امسا) 138(بلغ عدد األمساء املشهورة العاملة املؤثرة يف مجعية العلماء مائة ومثانية وثالثني 

  .امسا) 47(وضمن هذا العدد مارس الكتابة واألدب عموما من سبعة وأربعني 

  .امسا) 37(وضمن هذا العدد بلغ الشعراء سبعة وثالثون 

 ).كجزء من األدب عندهم(الشعر مكو� أدبيا  - 

 :وهذا ما يتضح من خالل النماذج اآلتية الين نقدمها بني يدي القارئ الكرمي يف اآليت

 مناذج من شعرية لعينة من رجال اجلمعية : 

حلفناويكان  - 1 صائر"ينشر بعض أعماله األدبية جبريدة هايل  ا لعل ).م1956- 1947(الثانية " الب

صيدته الطويلة أشهرها   1".محايت: �دت الضاد"حتت عنوان .. بيتا )88(اليت تقع يف مثانية ومثانني ) الدالية(ق

  :ومما قال فيها

  قف على منربا العلي واخللود         هنئ الضاد >طراد السعود

  دـــــــ>لنجاح املبني، >لفرحة الكربى       بفجر اهلنا، بفتح جدي

  :إىل قوله

  عصبة ذات عزمة من حديد     وامحايت فلبت   : sدت الضاد

  بينت أمرها بليل فلما               أصبحت، أصبحت xمر رشيد

  :إىل قوله

ــــــبفرض مؤكد حمم       أيها املصلحون ها أنتم قمتم   ــ ـــ ــ ـــــ   ودــــــــــــــــــ

حلي ــــوضربتم للصا ـــــ حلني بيت القصيد      ن مثاال   ــــــــــ   2كان يف الصا

  

                                                             
  .201ص  مرجع سابق،عبد املالك مر�ض، معجم الشعراء اجلزائريني،  1
  .202، ص مرجع نفسهعبد املالك مر�ض، معجم الشعراء اجلزائريني،   2
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 : رمضان دمحم الصاحل -2

طار إم يف 1955بيتا أنشأها مبناسبة رحلة له يف صيف ) 102(له نونية طويلة تقع يف اثنني ومائة      

الكشافة العاملية إىل فرسوفيا عاصمة بولندا، برفقة الشيخ احلفناوي هايل احلضور املهرجان العاملي للشباب 

 1.والطالب

هود إTن احلرب شبا�م من النازيني رغم قساوة الوطأة على اليأواصفا فضاعة وقساوة اليهود و " رمضان"مما قاله 

  "اليهود والنازيون": إذ يقول يف مقطع العاملية الثانية

ـــــــاليهود بالؤs يف أرضن:"قالو   انـــــــــــا              ومخرية الفساد يف األوطـــــــــــــــــ

  انــــــــــــــــــــبرهم بال رفق وال حتن          قطع دا     -بال جدال-ومن الصالح

ــــنعم وهل الذين تعم:"قلنا  ــ ـــ ــ   ران؟ــــــــــــقتل املسيح أحق >لغف    دوا          ــــــــ

ـــــــــــــــاهــــــأما الذين تعمدوا مبي ـــ ــ ـــــ ـــوتطهروا مبعابد الرهبه              ـــــــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــــ   انـــــ

ــــــصلبهـــــوتعمدوا قتل األلوف ف   أوىل على األخشاب واجلدران     م          ــــــ

ــــوإن تفاقم ش-إن اليهود ــ ـــرهـــــ ـــ ــ ـــــليسوا xسوأ من بين األمل              -مـ   انـــــ

ــــغاة بشرقنــــــــــاينة الطـــــــإن الصه ــليسوا سوى أملان أو نرم        ا        ــــــ   انـــــــ

ــــــــــــــرقيون فــــــــــأم اليهود الش ـــمحالن بني صهاين اجلرم      م          إ8ّ ـــــ     2ان ــــــــــ

  

وخمطوطة، وعرف حوحو أنه كاتب مسرحية ورواية ترك آ�را أدبية عديدة مطبوعة : أمحد رضا حوحو - 3

 3.و�قد وجد له شعر قليل ينبئ عن وجود شعر كثري

وردت ) 4(شعرا كثريا، ومما ثبت له ابيات أربعة  -رمبا–ومل يعثر فعليا حلوحو على شعر مع أن لديه        

صته    :يقول فيها" صاحبة الوحي"ضمن ق
                                                             

  .422-420، ص ص مرجع سابقعبد املالك مر�ض، معجم الشعراء اجلزائريني،   1
صاحل رمضان، من وحي الرحلة، سلسلة  2  :ط.ة للطباعة والرتمجة والنشر والتوزيع، دشركة دار األمّ : اجلزائر(، "ثقف نفسك" دمحم ال

  .47، ص )1996
  .481-480ص ص  مرجع سابق، ،1الشعر اجلزائري، جبن سالمة وآخرون، موسوعة ا  3
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  لقد كنت إهلامي الذي من شعاعه 

حلاين وصغت القوافيا                               x شدوت  

  وكنِت لروحي عاملا من بشائر

  وأفراح قلب كان لوالك ذاو�                            

  وقد كنت يف دنيا فنون وغبطة

  اــــــــأروح �ا جذالن أمرح ذاوي                              

  وها أs يف دنيا من الشجو واألسى

ــأودّع أحالمي وأبكي الليالي                                1اــــــــ

هو صحفي �ئر و�قد وشاعر �جح له ديوان  :)م1992بعد -1907/ه..- (........محزة بوكوشة  - 4

 2.وله خمطوطات أخرى" من خواطر الشباب واملشيب" خمطوط عنوانه 

عندما أدمج معلمو اجلمعية يف مناصبهم بوزارة الرتبية بفضل جهود دمحم طالب واملفيت عبد الرمحان        

صر وفتح يقول فيها صيدة له بعنوان ن   : شيبان أشاد محزة بوكوشة �ذا العمل اجلليل يف ق

  نصر استبشرت يف اخللد قحطان

  وهنأ تغلب يف العرب عدsن                           

  به الدين والدنيا قد ارتفعافتح 

  فوق السماك وقبل اليوم قد هانوا                          

  :إىل قوله عن املعلمني

  فهم رصيد به كانت جزائرs           رغم الزوابع مل يضعف هلا شان
                                                             

  .481ص البن سالمة و آخرون، مرجع سابق،  وعة الشعر اجلزائريموس  1
  .257ص ، مرجع سابق، 1ج بن سالمة وآخرون، موسوعة الشعر اجلزائري،ا  2
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  1حق مضاع وقام اليوم صاحبه         ما ضاع حق امرئ حيميه شيبان

حلي - 5 صيدة طويلة ألقاها مبناسبة " ابقني يف بناء جعية العلماء ومن شعره وهو من الس: السعيد الصا ق

فكأنه ابتهج " Tجلزائر العاصمة) م1935(ه 1354انعقاد املؤمتر اخلامس جلمعية العلماء، وذلك سنة 

 :Tحلدث فعرب قائال

  بــــــى كثــــــــــــــــد من زهر علـــــــــــــــهل ما أشاه

ــــــــــنور الر�حني أم عقد من ال                                             ذهب؟ـــ

  هل ضوء بدر الدجى أم ضوء مشس الضحى

حلجى يف قاعة اخلطب؟                                              أم مجع أهل ا

  عهاــــــــــح لذ مطلـــــــــــــاشري صبــــــــــــــــــهل هي تب

  ايف لغبــــــــمن بعد أن عاش أهل الض                                          

ــــــن بعــــــــــالمنا مـــــــــــــأءاب إس   ربتهــــــــــــــــــــد غــــ

ـــــــأنور علم يشق كتلة الس                                            ــــــــــ   حب؟ــــــــ

  ناـــــــــادم أمل بـــــــــــــــــــــري قـــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــأهال ب

  ربـــــــــــــــ� دمية الغيث  أو � لذة الض                                           

ــوليمة الدي ــن أو مجـــــــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــعية العـــ   لماــــــــــ

 2عرس >جلزائر أو ما شئت من لقب                                            

أثرا يف ) 60(هو منتج غزير اإلنتاج يف جماالت التأليف واإلبداع ترك حوايل ستني  :إبراهيم أبو اليقظان  - 6

 .ميادين خمتلفة

صحافة العربية Tجلزائر لذلك حيسن أن      نورد األبيات اآلتية اليت تعرب عن رأيه عرف أبو اليقظان �نه عميد ال

صحافة، فيقول   :يف ال

                                                             
  .259-257، مرجع سابق، ص ص 1ابن سالمة و آخرون، موسوعة الشعر اجلزائري، ج  1
  .192، ص ، مرجع نفسه1ابن سالمة و آخرون، موسوعة الشعر اجلزائري، ج  2
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ـــــإن الصحافة للشعوب حي ـــــ   اة        والشعب من غر لسان مواتــــــــــ

ـــــــفهي اللسان املفصح الذلق الذي        ببيانه نتدارك الغاي ـــ ــ ـــ ــ   اتــــــــــ

ـــــفهي الوسيلة للسعادة واهلن    اةــــــــــا        وإىل الفضائل والعال مرقـــــــــــــــ

  :يقول أنإىل 

حلياته ما الـــــــالشعب طفل وهي والده يرب   1اةــــــــــــــــــــــتراه رع ي           

 .له أشعار يف احلب والوطنية، ولكن تلك األشعار مل جتمع بعد يف ديوان منشور :طو يخالد بن  - 7

صيدة عنوا�ا    :يوجه من خالهلا حتياته إىل إخوتنا يف املشرق العريب يقول فيها" العبد"خلالد بن بطو ق

  سكناهم الشرق الكبري وشام    وة     ــــــاّد السالم � هالل إلخ

ــمتشوقني ملا جيد xرض ـــــ ـــ ــ ـــــــمتحننني كما حين مح         نا  ــــ   امــــــــ

ــــــفهم دروع الوفا وحس    اإلخاء ووالءs      وأبلغهم عهد ـــ ــ   امـــ

  :إىل قوله

  2ة        جهد السجني حتية وسالمي� إخوة الشرق العظيم حت

، وبل "قطر الندى"يغلب على شعره نظم العلوم، مثل ذلك ما فعل يف نظم كتاب ... :نعيم  النعيمي  - 8

صدى   .البن هشامال

صح ألحد أدعياء العلم يف منطقة األغواط فيقولومن شعره الوجداين هجاؤه    :عن طريق ن

ــــــعن غّيك ارجع � أ> زي   غين اهلوى والنفس والشيطانان        ــــــ

  انــال عن التحقيق والربهـــفض   واعلم فأنت عن العلوم مبعزل     

  
                                                             

  .733-732ص ص ، مرجع سابق، 2ابن سالمة و آخرون، موسوعة الشعر اجلزائري، ج  1
  .729، ص ، مرجع نفسه2، موسوعة الشعر اجلزائري، جابن سالمة و آخرون  2
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  :إىل أن يقول

  هلـــــإذا كنت تزعم أن حبر العلم س

ـــــرامه لــه ومـــــــــخوض                                              ك دانــــــ

حلجى   فلقد جننت وصرت مسلوب ا

  1وغللت يف سجن هوى وهوان                                          

وواصل  - هو كاتب شاعر صحفي كتب أ�شيد محاسية ضد الغزو اإليطايل لليبيا :إبراهيم الطرابلسي  - 9

 .، دعا إىل طلب العلم يف أشعارهكتابة الشعر يف اجلزائر

  .ُجيهل إن كان شعره ُمجع أم ال

  :يقول الطرابلسي يف أبيات منّوها Tلعلم واألدب

ـــوالشعر در رجح املي  ر        ـــــــالعلم حبر والفنون جواه ـــــ ــ ـــــ ـــ ــ   زانــ

حليت ــوالناس تسبح يف حبار فنونه          وتغوص حبر العلم كا ـــــ   انـــــ

ــــــنورا وذاك يفوز >ملرج  ة        ـــــــــهذا يصادف درة وهاج   انـــــــــــــــ

  2كالعني لإلنسانكالشمس أو       ها      ــــــــوالشعر نور العلم يضيئ

حفاظة للشعر، وأشعاره مل جتمع إىل اآلن، وقف ضد اجلهل والظرفية  وهو شاعر و :الطيب العقيب  -10

 .يف أشعاره وخطبه

صيدة يرد فيها هاجيا أحد خصومه قائال1925سنة " املنتقد"يف جريدة نشرت له    : م نشرت له ق

  ي أديبــوهّب يطعن يف علمي وف      قل للسفيه الذي أضحى يعّرض يب

ـــــبراف ــــش الورهـــــ ـــــ ــ ـــ ــ   تدعوك للغّي حىت جئت يف طليب تئت     ــــــــــــــاء مافـــ
                                                             

  .662ص  ، مرجع سابق،2ابن سالمة و آخرون، موسوعة الشعر اجلزائري، ج  1
  .225-223ص ص  ، مرجع نفسه،2ابن سالمة و آخرون، موسوعة الشعر اجلزائري، ج  2
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  :إىل أن يقول

حلسىن تركتكم       وكم عفوت عن اجلانني من حقب   وإن رجعتم على ا

  1ال حتسبوا اخلمر مترا ساء فألكم         فقد دعاين ما قلتم إىل العجب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .255م، ص 1925هـ، أكتوبر 1344، ربيع األول 14العدداملنتقد،  1
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  األبعاد واألغراض الشعرية لشعراء اجلمعية: الثالث املبحث

ص تلك األبعاد واألغراض الشعرية يف األربعة        : اآلتية) 4(تتلخ

  .البعد الديين واالجتماعي من خالل القضا[ الدينية ومن خالل الرتبية االجتماعية واألخالقية - 1

  .واملطالبة Tحلريةالبعد السياسي والوطين من خالل األحداث الوطنية  - 2

  .التعاطف مع القضا[ اإلنسانية واإلسالم والعروبة): القومي(البعد اإلنساين واإلسالمي والعريب  - 3

  .لر�ء، املدح واهلجاء، وغريهامن خالل الشوق واحلنني، الغزل وا) أو الشعر الذايت(البعد الشخصي  - 4

 : الشعر الديين -1

صود Tلشعر الديين ما        تناول الدين والقضا[ اإلسالمية سواء يف نطاق العبادات أو األخالق املق

صالة وما إليها، ويف سرية السلف، ويف الدفاع عن اإلسالم، ويف األمداح  والرتبية، فنظم الشعر يف احلج وال

صوفية والتوسالت Tلشيوخ  النبوية، كله داخل يف الشعر الديين عند�، ونضيف إىل ذلك شعر املناقب ال

  1.والغوثيات أو اإلستنجاد ÏT على أمر من األمور

صائد اليت كان يقوهلا الشاعر يف املناسبات الدينية كأعياد املولد النبوي        صد Tلشعر الديين تلك الق نق

أن التعليم يف املدارس احلرة يف اجلزائر كان ينحو منحى دينيا تربو[ وطنيا  ويبدو... الشريف وليلة القدر

وهذا اإلجتاه الديين الذي كان يغطي صفحات كبرية من شعر هذه الفرتة يدل على أن ثقافة قائله كانت 

 2.ثقافة دينية سلفية يف أغلبها

صويف الزهدي يف فرتة ما قبل النهضة       ممتدا إىل العهد الرتكي، وتوزع بني وقد ساد ظهور الشعر الت
ص، واملوضوع الديين العام فظهر فن  صويف اخلال   .3)التوسالت(وفن ) املديح الديين(املضمون ال

                                                             

  .232ص، ، مرجع سابق8ج�ريخ اجلزائر الثقايف، أبو القاسم سعد هللا،  1 
  .25ص )م1988:ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر(،1980م حىت سنة 1945ئري منذ سنة الو�س شعباين ، تطور الشعر اجلزا 2 
  .11ص  ،عبد هللا محادي، أصوات من األدب اجلزائري، مرجع سابق 3 
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وقد تنوعت موضوعاته من مثل مدح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومدح شيوخ الطرق والعلماء وآل البيت رضوان       

زيل ال يرقى إىل مستوى النظم اجلّيد فما Tلك Tإلبداع اجليد وميكن هللا عليهم، غري أنه شعر تقليدي ه

  1.اعتبار هذا الشعر، أنه قد أدى دورا معتربا، يف الدفاع عن اإلسالم والرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 شعر العقيدة : 

ص الشعري عنده         : يقول أمحد سحنون خماطبا اجلزائريني يف ظل بنية عقدية تعد دوما األساس املشكل للن

صم حببل هللا بعصمك وال ختشن خملوقا والترج سواه    واعت

  ال تــقـــل نــحن قـــليلون فما             تضعف القلة من جند اإللــــه

، وإميانه Tلقرآن وإعالء مكانته فهو وطاعته من خالل حبه لوطنهمرضاته ومن هنا يظهر حبه Ï والسعي إىل 

  :موقن �ن

حلب يف هللا أقوى                  من كل شيء وأبقى   ا

  فـهو الذي فـاز حقـا     من فــاز منه حبظ               

  2.وما الفوز إال ابتغاء نعمة العطاء من هللا. احلب يف هللا طريقا للفوز

صادومن دواعي    .ق للنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلصاحلب العظيم Ï تعاىل أن يكون احلب ال

صائد فقال عن وقد خصه أمحد سحنون مبجموعل   : كرى مولدهذ ة من الق

ــــــإن مـــ ـــا          ـــ   مل يكن مثل اليتامى    ولودا يتيمــ

  إذ يــتجلو الظالمـــا       أسفرت غرته كالبـدر      

ــــعــهــدا ودمـــام   إنه ميالد أوىف خـلق            ــ ـــ ــ   ـــاـ

  3اليت جلت مقــامــــا    وإننا يف ليلة الدكرى          

                                                             
  .12سابق، صعبد هللا محادي، أصوات من األدب اجلزائري، مرجع  1
دار اهلدى للطباعة والنشر : عني مليلة، اجلزائر(عمر أمحد بوقرورة، دراسات يف الشعر اجلزائري املعاصر، سياق املتغري احلضاري، 2

  .45، ص) م2004ط، .والتوزيع، د
  .46ص أمحد سحنون، مرجع سابق،التجربة الشعرية يف ديوان بوردمي،عبد احلفيظ  3 
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صفات       صيدة أخرى مادحا النيب الكرمي Tل صفذيقول مثال يف ق ه هذا الوصف البديع ينبوع ا�ا وهو ي

  : ، ويقول الكمال

  من ذا الذي قد أتى للعاملني هدى ؟ 

ـــــــومن دعا للعال وا²د جمته                                     دا؟ــــــ

  ومن تصـدى له األعـداء أمجعهم 

ــــفلم خيفهم ومل يرهب هلم ع                                   ـــــ   دداـ

ـــــدمحم ذاك ينـبوع الكمــاالت م   نـ

ــــــــــيف هـذه اللـيلة الغراء قــد ولـ                                     1داــــ

 شعر النصائح : 

صائح الذي هو Tب من أبواب الشعر الديين   .وقد شاع أيضا شعر الن

صيدته    اليت يدعو فيها الطالب إىل االجتهاد يف حتصيل " واصل كفاحك"ومن ذلك قول أمحد سحنون يف ق

موضحا أن العلم أصبح معجزة هذا الزمان فمن حصله كانت له الغلبة، وينوه الشاعر �عمال مجعية العلم 

  :العلماء اجلبارة يف هذا ا�ال ومن هذه القصيدة قوله

ـــحلصوله ال تلع  العلم اجتهد      ) طالب(اهي   بــ

ـــا        ن وعدة املتغلـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ   2ـــباعلم آية ذا الزمــــــــ

 :الشعر اإلخواين -2

الشعر اإلخواين كثري، وهو ما تبادله أو قاله الشعراء يف مناسبات اجتماعية معينة، وقد Òيت يف بيت أو      

بيتني، وقد يكون قطعة، أو رجزا، كما قد Òيت على شكل مساجلة، أو طلب حل لغز، أو عتاب، بل إن 

                                                             

  .47صالتجربة الشعرية يف ديوان أمحد سحنون، مرجع سابق، بوردمي،عبد احلفيظ  1 
  .3صتطور الشعر اجلزائري، مرجع سابق، ، شعباينالو�س  2 
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والسياسة، ولكنه مل يبلغ حد اهلجاء، وعلى كل حال فإن  منه ما كان رًدا على أحد الفقهاء ورجال الدين

  1 .الشعر اإلخواين هو جزء من الشعر االجتماعي

إن اإلخوانيات فن من فنون األدب العريب القدمي، لذا كان الشعراء يهتمون �ا سواء أكانت تعزية، أم       

والسجناء أحوج الناس إىل ، شائجهاعتاT، أم شوفا، مراسالت عادية، وكل ذلك لربط أواصر القرىب، وو 

التكاتف، وتلك األخوة، أل�م سجنوا من أجل قضية واحدة، ومن طرف استعمار واحد، فكونوا صالو� 

صال صو�م " الندوة األدبية"أدبيا امسوا  ليكون ملتقى تالقي األفكار، وتنافح األرواح وتبادل املشاعر، وإي

  2.إىل العامل اخلارجي

أكثر ما يقوم اإلنتاج ..."شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني دمحم : صاحب كتابيقول          

األديب على إ�رة العواطف وتوجيه املشاعر بكلمة الفتة، أو نكتة Tرعة، أو إلزام Tلنظم أو الكتابة، وهناك 

األديب يف نفس املهداة  وسيلة أخرى لعلها ابرع هذه الوسائل كلها وهي اهلدية الشعرية اليت �ز الكيان

... وان عتيق، وغريمها... ومثل هذا الشعر كان بني كثري من شعراء اجلمعية كذلك الذي بني ...3"إليه

 .ق له يف معتقل بوسويوذلك الذي كان بني أمحد سحنون ورفا

ندوة يف ولعل هذا الشعر هو أصدق أشعاره عاطفة، ونشر إىل أن هؤالء الرفاق الذين أسسوا تلك ال      

  :املعتقل املذكور هم

خالد بن بطو، شقار الثعاليب، أمحد عروة، عمر شكريي، دمحم الشبوكي، ومصباح حويدق، وامحد سحنون، 

  .وغريهم

                                                             

  .279، مرجع سابق، ص2ج سعد هللا، �ريخ اجلزائر الثقايف،أبو القاسم  1 
، )2005 – 2004–ط، .دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، د: اجلزائر( العلماء املسلمني اجلزائريني،دمحم زغينة، شعراء مجعية   2 

  .75ص
  .85نفسه، ص ، مرجع دمحم زغينة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  3
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ص مبقطعني لرفيقني من هؤالء وهو خالد بن بطو مقطوعتني اثنني كنموذجني على شكل هديتني من هدا[   وخي

 :عية العلماءإصالح من مج كانت أول مبادرة بني رجلي

صدق إخائهاع من أمحد سحنون إىل ابن يطو :اهلدية األوىل  :رتافا بوفائه وختليدا ل

ــــوفائي لك � خال ـــــ ــ ـــ ــ ـــــ ــــــكحبك يل أبدا خال       د    ـــــــــ ـــ ــ   دــــــ

ــــــوسل ما قلبك فهو ال   دُ ـــــــــــــــــــــــــــــمبا أs قائله شاه        ذي   ـ

ـــفقليب وقبلك صيغا  مع ـــــ حلاسدُ          ا  ـــ حلب فليخسأ ا   من ا

ـــــنفاق وإن جحد اجلاح         وما يدعي الناس من حبهم      دُ ـ

ـــــفال تعرتف مبوادا· ــ ـــــ   دُ ـــــــــــــــــفكل ألغراضه صائ      م      ـــــــــــــ

حلاق         رئ   ـــــــــــــــــتغرت >بتسام اموال    1دُ ـــــــــــــــفمن دونه قلبه ا

  :يرد عليه قائالإذ من ابن يطو إىل ابن سحنون : اهلدية الثانية

  مسوت يب يف السماء   مسوت � حب حىت   

  يــــــــسئمت فيه بقائ    يم   ــأنقذتين من جح

ــــــوامتص مين مائيب       ــفاليأس حطم قل   يـ

  يـــوجدت فيه شفائ   ا    ـوحني قدمت كأس

  يــأبصرت فيه رجائ     ورا  ــوحني أشرقت ن

  2يــودعت فيه مسائ   اح    ـــــوكنت يل كصب

  

صائد شعرية،  ومثل هذا العمل قام به اإلبراهيمي فقد تواصل مع مفكرين وأدTء وتالميذ وأصدقاء بعدة ق

 :وهؤالء هم أرسلها كرسائل،

 .عبد احلميد اهلامشي - 

                                                             
  .85ص  مرجع سابق، دمحم زغينة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني،  1
  .86، ص ، مرجع نفسهنة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينيدمحم زغي  2
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 .فاضل اجلمايل - 

 صاحل األشرت - 

 عبد العزيز املطوع - 

 1.ب عمر �اء الدين األمريييولد� األد اإلبراهيميوخاصة إىل الذي يسميه  - 

حني حانت ساعة افرتاقه عن ابن - من وراء جدران السجن–ولعبد القادر الياجوري أبيات شعرية أرسلها  - 

 .عتيق

  : يقول عنها هذا األخري

العبقري : وعز علي أن أفارق إخوا� أّلفت بيننا احملن، وربطتنا حوادث الزمن، ومن بني هؤالء اإلخوان األستاذ"

عبد القادر الياجوري، الذي إذا ذكر امسه ذكر معه  الكفاح والتضحية، والذي حرمت من لقائه وتوديعه يوم 

صيدة شعرية رائعة هذه ارحتايل، إذ حال بيين وبينه جدار   كان يفصل بيننا ومل مينعه هذا أن يرسل إّيل يودعين بق

  : قطعة منها

  غيض حبر العروض � ابن عتيق 
  ق ـــيقـودموعي تسيل سيل الع                                       

  ي ــليت شعري يفيض مثل دموع
  ق ـــــــــــفيعيننا على وداع الصدي                                       
  اري ـــــــــــــــولو أن الدموع تغرق ن

حلري                                        ـــفأكون الغريق وسط ا   ق ــــــ
  ضاع شعري، وضاع عمري وأنتم 

  ق ــــــــــــــــــ� زميلي أدري بكل رفي                                      
ــــوسالم عليكم ما أقمت ــ ـــ ــ ـــــ   م ـــــــ

  ق ـــــــــــــــــأو ذهبتم سالم داع شفي                                      
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ديسمرب  27ومل نغادر معتقل بوسوي إال بعد أن خلفنا فيه ضحا[ الوحشية، غادر� هذا املعتقل يوم        

  1 . ندري إىل أين سنذهبوكان عدد� سبعة وحنن ال 1959سنة 

وهو نوع من الر[ضة الفكرية واستحضار احملفوظات ويدخل يف الشعر اإلخواين اللجوء إىل األلغاز،       

  . والتسلية

  .إىل حد كبري وهو عادة يف شكل أراجيز، أو أبيات للحفظ –أيضا  –الشعر التعليمي إخواين      

دمحم العيد، فكان يستعمله ر[ضة شعرية ونعمة سياسية ووسيلة لتعليم ولقد شاع شعر األلغاز بعد ذلك لدى "

صوغ عدة أبيات ويرتك خيال األطفال األديب يبحث عن املعىن وهكذا جند له ألغازا يف . األطفال، وكان ي

  2.القهوة ويف األدب، وحنو ذلك

صغار   .وعرف كذلك لدى األمحدي نويوات كان يستعمله لتثقيف الكبار وال

ص أن الشعر اإلخواين ومن ه   .شعر تعليمي Tمتياز –ومنه شعر األلغاز  –نا فإننا نستخل

) املعميات(لنجيب ابن خرية جمموعة من األلغاز  –األديب موسى األمحدي نويوات : ولقد وردت يف كتاب

صرف منه و�سلوبه، وتلك األلغاز الشعرية  وهي من  –النثرية والشعرية بعضها من Oليفه وأخرى من غريه بت

  .تثبت أن نويوات عامل شاعر Tمتياز –الشعر التعليمي 

  .كما وردت يف ديوانه ألغاز شعرية أيضا تضاف إىل األخرى

 :يف ديوان دمحم العيدو 

صائد ألغاز) 9(تسع  -   ق

صيدة إخوانية) 36(ست وثالثون و  -   ق

                                                             
صاحل بن عتيق، أحداث ومواقف يف جمال الدعوة اإلصالحية واحلركة الوطنية Tجلزائر   1 ، ص ص )ت.ط، د.د(، )مذكرات(دمحم ال

39-40.  
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  :كسيبو ويف ديوان دمحم الش

صيدة إخوانية) 12(عشرة  اثنتا -   .ق

  األمحدي نويواتويف ديوان 

صائد ألغاز) 5(مخس  -   .ق

  .والعدد نفسه ورد يف كتاب األديب موسى ألمحدي نويوات لنجيب بن خرية     

صائد اليت تبادهلا يف معتقل بوسوي : ويف شعر امحد سحنون  -  شعر جديد يف اإلخوانية يتمثل يف تلك الق

 .محد عروة، وغريهمأالثعاليب، و  أمحد شقارطو، و ياء الثورة التحريرية مع خالد بن أثن

 :اآلتيني) 02(غاز دمحم العبد نورد االثنني فمن أل

 )يف كلمة التوحيد ال إله إال هللا" (فاللغز األول حول ال النافية

صيدة من سبعة    .أبيات) 07(وهي ق

  :يقول فيها

  ع؟ــــــــــــــدُة             لكلمتني جتمـــــــــــما كلمة واح

ــــــــــلن تصل هذه   عـــــــــــــــــــبتلك مث تقط  ا           ـــــــ

ـــتسّل رحمني مع ـــ ــ   منها على من يطمعا            ـــــــ

ـــــفهي سالح كل من            Àىب السخا ومين ــ   عــ

ـــلكنها يف قولن ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــــهلا مقام أرف ا           ـ   عـــــــــــــــــ

حلنيف يصة           ــــــــــــــــــــبذكرها يف كلم   دعــــ�ا ا

  1"عـال ينف" :فاكشف لنا عن لغزها          وال تقل

  

صد القهوة وهي مقطع" ارية السوداءاجل"واللغز الثاين حول    :أبيات) 4(من أربعة  ويق

                                                             
  .557ص  مرجع سابق، دمحم العيد آل خليفة، الديوان،  1



 "مجعية العلماء"مضامني شعر                                                        :         الفصل الثالث
 

[194] 

 

ونظم البيتني األخريين بعد ... حيث فقدت القهوةنظم الشاعر البيتني األولني يف بداية احلرب العاملية الثانية 

  :يقول فيها. احلرب وآالمها وعودة القهوة

ـــوج ــارية سوداء عـــــ ـــــ ـــــ   اهلاـــــــّز منـــ

  على البيض واستعصى عليهم وصاهلا                                     

ــــتولت وصدت عنهم فتعرض ـــــ   واـــــ

  اــــــــــــــــجواري أخرى ال يطاق احتماهل                                      

  وهاهي قد عادت وجادت بوصلها

  اــــــــــــــــــــــــلنا بعدما غابت وطال ارحتاهل                                      

  إذا حضرت يف جملس طاب أنسه

حلرام حالهل                                      ـــــــــــــــوأغناه عن شرب ا   1ا  ــــ

لنب - األدب موسى األمحدي نويوات: ومن ألغاز األمحدي نويوات نورد اللغزين اآلتيني وردا يف كتاب       

  .خرية

  ):لغز يف بلد جزائري(يقول يف اللغز األول 

  � سعد عامل؟ –فهل أنت >أللغاز  م                 ـــــــــــــــــــأال أيها اخلل الودود املالئ

  م ــــــــــــــــــــــــــــا                  فخذ لك أبدا ما فيه جاثـــــــــــــإذا كنت يف فن احملاجاة >رع

ـــــــالذي كان غا االسمتبقى من     فما اسم إذا ما زال بعض حروفه                 2منــــ

  ."غامن"بقي من االسم " مست"حروف األوىل ) 3(حذفنا الثالثة  مستغامن، ذلك أننا :والبلد اجلزائري هو    
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 :ويقول يف اللغز الثاين - 

  يف اسم إنسان : لغز

  مهال هداك العلي � ابن عمراs      يف دجى األسحار عجالs         � سائرا

ـــرّجى حل مغلقزا يـــــــــــــــإليك لغ ـــــ   راs ـــــــــأعن أخا لك منه >ت حي ه             ــ

  ملن رجاك وكن ما عشت معواs     خل ومّد يدا          ــــــ وال تبواعمل مجيال

ـــــما اسم إذا ما توارى من م  1حرفان عاد الذي من بعده �s؟      قدمه        ـــ

  ."[ن" االسمبقي من " سف) "2- حرفيه االثنني سفيان، ذلك أننا أخفيا�: واإلنسان هو

وقد اطلعنا على أشعار رجال العلماء وعلى دواوينهم فالحظنا أن الكثري منهم تبادلوا أشعارا فيما بينهم      

صيدة لشاعر آخر جزائري أو عريب : من أشكال دمحم العيد وسحنون وغريمها، بل إن منهم من نقل يف ديوانه ق

صيد واعرتف �نه أنشد   .ة يف املعىن نفسه ويف الوزن نفسه، وهذا ما يسمى Tلتشطري واملعارضةق

صيدة        صيدة " هيجت وجدي"فقد نقل أمحد سحنون يف اجلزء األول من ديوانه ق " ابنتاي" ، ونسج ق

صيدة  صيدته " أ� وابناي"على منوال ق على منوال " البحر حسيب"للشاعر املصري حممود غنيم، ونسج ق

صيد  .بكر بن رمحون أيبي للشاعر اجلزائر " إىل جار حبر الروم" ة ق

صيدة للشيخ محزة بوكو  صيدة للشيخ نعيم النعيميونقل األمحدي نويوات يف ديوانه ق   .شة، وق

  :ونود أن نقول

Tملناسبات الدينية واالجتماعية والسياسية -ككثري من شعراء اجلمعية  - "دمحم العيد"ارتبط شعر  لقد      

ولقد كانت املناسبات االجتماعية واألعياد " والوطنية اليت كانت تنظمها مجعية العلماء يف نشاطا�ا الشاملة،

  2."الدينية اليت تنظمها احلركة اإلصالحية غالبا احلافز األساسي لكتابة الشعر

                                                             
  .197مرجع سابق، ص بن خرية، األديب موسى األمحدي نويوات، بجني  1
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دح البن Tديس املفرصة لتباري الشعراء يف  - مثال–فقد كانت مناسبة خبتم االحتفال القرآن الكرمي       

صيدة ألقيت  .وأعماله ومن هؤالء احلاج أمحد  البوعوين الذي كان من تالميذ ابن Tديس رغم كبري سنه فنظم ق

  .  يف صفحات سابقة )T )2لنيابة عنه أورد� بيتني اثنني

  : االجتماعيالشعر  -3

  : املعلم -

صيديت       :اللتني رفعتا شعارا لكل مدرسة حرة) إىل التلميذ(و) إىل املعلم( "سحنون"نلمس يف ق

محد سحنون أداء رسالته يف شعر الوعظ واإلرشاد وتوجيه الشاب اجلديد، فكان �ذه األبيات أوفضل     

  : احلية املتفائلة مبستقبل الوطن واألمة

حلمى  ــاد        خري عتهات نشء ا ــــــــــوأخر     ـــــــــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــغذ جند جهادهم لــ ـــــ   ـــ

حلا يبىن العـــــــهات نشأ ص   اديـــــــــويفك الضاد من أسر األع     ال        ـــــــــا

ــزادــــــومن الق    لم سنــــــــــــــــــــــي        ـــــأهده >لعلم فالع ــ ـــ ــ ـــــ   رآن، زوده بـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــاء واجت    ا         ــــــــــفا صارمــــالم سيــــضعه لإلس ـــ ــ   1هادــــــومثال من ذكـــ

 : التلميذ -

اجليل الذي رفع راية ونفس اللهجة املتفائلة خاطب أمحد سحنون التلميذ الذي رمز  به إىل اجليل اجلديد،      

  .اجلهاد يف النهاية وقاد الثورة، فهو خياطب التلميذ

االضطهاد الذي يعاين منه شعبه، ويبعث فيه الروح الثورية ليكون واعيا  ليفتح عينيه على الظلم و      

يذ وشجاعا، يقدم لنا يف هذه األبيات هذا الشعب مكتوف األ[دي يرتجح ألوان العذاب فيطلب من التالم

  :يكونوا محاة ليحرروا شعبهم املظلوم فيها، فيقول أن
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ـــع وداد          � رجاء الضاد > ذخر الـــــــــب   الدــلك يف كل حشا نبــــــــ

ـــشعبك املوثق مل يب ــ ــــــــ ــ ـــــ ــ ـ ــ ــ ـــــــه          من عتاد فلتكن خري عت ــ ـــــ   ـــــادـق ل

ـــه          sله املكروه من أيدي األعالم يف ــــدينك اإلس ــ ـــــ ــــــأوطانـ   اديــ

ـــــويكن حادي حلمى للحر حــــــــــــــــــــــادـــ حلمى          إن حترير ا   1ك حترير ا

 :الكشاف -

بروح ر[ضية منفتحة  وتقدميهلقد لعبت الكشافة دورا هاما حمسوسا يف إخراج الشاب اجلزائري من عزلته،      

Tوال ينبغي أن ننسى الكشافة قد لعبت دورا هاما يف تكوين .. 2وتعريفه بوطنه يف الرحالت املتنقلة شرقا وغر

  3.السباب تكوينا ر[ضيا وثور[

صبح جزءا من       مسها، وسينهض واطن ينادي Tالوعندما تساعد الكشافة على تفتح إجيايب على الطبيعة، ت

  :، و يف ذلك يقولومجاهلابسحرها 

ــــــــبيعة        ــ   كشاف � ابن الطــــ حلقول البديعــــــ ــــوابن ا   ـةـــ

  عةـــــــــكن للــــــــــــــبالد دلــــــــــــــــــــــــــيال         كن يف اجلـــــهاد طلي

ــــــــــنا    ـــــــــع      كن للجزائر  عيـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ مسيــ  sـــترى، وأد   ةـــ

ـــــــم يزالـــوما لـــــــــــــــــــــخص ـــــونتييب        وا ــــــ   4ــعهديــــــــــــاخلــــــــ ـــــــــ

صيدة حظيت الطبقة الفقرية  :الفقري رب "Tهتمام كري من شعر رجال اجلمعية، ومن أحسن تلك القصائد ق

 :ألمحد سحنون اليت يقول مما يقلو فيها" رمحاك Tلفقري

  رْ ـــــــــــــــمن أسى ماله عليه نصي   رب رمحاك كم يعاين الفقري 
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حلظ يف   حلياة كبريْ      حظه من تعاسة ا   الدنيا ومن شقوة ا

  رْ ـــــــــــــــــــــــــــوشتاء يذيبه الزمهري      يتلظى إهابه النهار صيفا  

ــــــــــــــــوال عنده فراش وثي    ما على جسمه لباس يوقيه   ـــ ــ   رْ ــــ

  :إىل أن خيتم Tلبيتني اآلتيني

ــــــــــإن الفقري أسلمه الناس    فال راحم ل رّيب    ريــــــــــــه أو جمـــــــــــــ

  1ريا       أنت نعم املوىل ونعم النصريْ ــــــــكن له خري راحم ونص

 : الشعر السياسي والوطين -4

صد به الشاعر التعبري عن تذمره من األوضاع السياسية والشكوى        فأّما الشعر السياسي فأنواع، منه ما ق

من االضطهاد، ومنه ما قيل يف الفرنسيني ورجاهلم وأعماهلم، وهناك شعر سياسي آخر، وهو ذلك الذي شارك 

صريح إال بعد احلرب العاملية به الشاعر يف األحداث الوطنية واإلسالم ية، ومل يظهر الشعر السياسي الوطين ال

صد بذلك تناول الشاعر لقضية احلرية  والوحدة الوطنية واإلشادة Tلعرب والرببر و�ريخ  واالستقاللاألوىل، ونق

  2.األجماد

السياسية وحركة ابن Tديس وقد انطلق الشعر السياسي بعد احلرب العاملية األوىل مع حركة األمري خالد      

اإلصالحية، مث ظهور األحزاب ومجعية العلماء، ودخلت موضوعات وطنية وعربية وإسالمية قاموس الشعراء، 

شعراء (مث طغت على الساحة قضا[ ليبيا وفلسطني والعراق وتركيا، وإن من يرجع إىل ديوان أيب اليقظان، و

اجلزائر وأعصفي [ ر[ح البن Tديس، وغريها سيدرك أن الشعر ، وأ�شيد مفدي زكر[، ونشيد شعب )اجلزائر

صريح، ومن اخلذالن إىل املواجهة   3.قد خرج من التلميح السياسي إىل الت

                                                             
  .142ص  مرجع سابق، ،1أمحد سحنون، الديوان، ج  1
  .241ص، مرجع سابق، 8ج�ريخ اجلزائر الثقايف،  أبو القاسم سعد هللا، 2 
  .251، صسابق، مرجع �8ريخ اجلزائر الثقايف، ج أبو القاسم سعد هللا، 3 
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من املنصف أال ننفي وجود القصيدة السياسية قبل هذه الفرتة إذ أن الثالثينات قد شهدت هي األخرى       

صائد السياسية، إال أن هذه الق صريح Tلغرض، وهلذا املنحى بعض الق صائد كانت غارقة يف الرمز وعدم الت

صائدهم مربراته املوضوعية   1.الذي سلكه الشعراء يف ق

وأّما الوطين فهو الشعر الذي يتفجر من األعماق تعبريا عن حب الوطن والذود عنه والدفاع ألجل        

  .طنني وتعبري عن أمانيهم وأحالمهم، وجتسيد هلاحريته، ويقاوم الطغاة واحملتلني، فهو صورة لوجدان املوا

  : التارخيية حد�ن اثنان اجلزائرية وعلى رأس األحداث

 .م1945ماي  8أحداث  - 

 .م اخلالدة1954ثورة نوفمرب  - 

صحيح 1954- م 1930لعّل الفرتة ما بني سنة "و       م هي الفرتة اليت بدأ الشعب يتلمس فيها طريقه ال

  2.احلزبية واالختالفاتويبحث عن ذاته، وينشد كيانه وذاتيته اليت ضاعت بني ضباب الفرقة 

  ).شعراء اجلمعية(وهذا ما فّجر القول عند هؤالء الشعراء العلماء 

فاملضامني تتحدث عن إرهاص ثوري صراح، فكأ�ا تعلن الثورة قبل اندالعها، لقد تغري كل شيء،        

وكأ�ا كانت تتحسس قرب أوا�ا، وكأ�ا استبطأ�ا، فراحت تستعجل اضطرامها، لينهي عهد العبودية 

   3.واالضطهاد

، إىل هذا 1954رب ومل يْرق أي حدث يف �ريخ نضال اجلزائريني، قبل اندالع ثورة التحرير يف فاتح نوفم      

احلدث التارخيي املزلزل، فكأّن اجلزائريني استبطؤوا مقام األجنيب بينهم، وهو جامث على صدورهم Tلقوة، فقّرروا 

                                                             

  .47صالو�س شعباي، تطور الشعر اجلزائري، مرجع سابق،  1 
  .52ص مرجع سابق، ،العريب احلديثالشعر اجلزائري دراسات يف عبد هللا الركييب،  2 
  .32ص مرجع سابق، ،اجلزائريني يف القرن العشرين معجم الشعراءعبد امللك مر�ض،  3 
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ص من شره  ولذلك خرجوا إىل الشوارع يتلّقون املوت وهم ينظرون، ويف  مهما يكن مثن التضحيات، التخّل

  1.�زرة عامة الشعراء اجلزائرينيوقد عرض هلذه ا!  كامل الوعي الوطين الطّافح

صدمة العنيفة اليت رّدت الوعي إىل اجلزائريني فأنتزعتهم من غيبوبة           كانت تلك األحداث مبثابة ال

صوفية اليت سادت القرن التاسع عشر لتلقي �م يف تيار حضارة القرن العشرين، مما جعل عمر بن  الشطحات ال

على الدور القدمي وأنشأت دورًا جديًدا، أ�سه غري الناس، وأخالقه غري قد قضت : "...قدور يقول عنها

  2...".األخالق

  3.يف احلكم على األمور، وحتديد ملوقف من األشياء

وراح أمحد سحنون يهيأ الظروف اليت تتم فيها املعركة الكربى داعيا إىل االستعداد بكل يقظة وفطنة هلذا       

صفوف  :ب يف الرأيذبذمن كل خائف ومت اليوم، وذلك بتطهري ال

ـــــظة وترقبيق      م ـــــــــــــــوتصد لليوم العظي   بـــ

  4بذبذطهر صفوفك من جبان      خائف وم

ا�ا اكتسبت صبغة ذكانت املناسبات الدينية يف الثالثيات يغلب عليها الطابع الديين فإن هذه املناسبات      

، الشكل إىل صفحة ثورية تلبس املوقف املغرق فتحول املضمون. لعاملية الثانيةبعد احلرب ا سياسية يف شهر ما

  .يف التاريخ ألفاظا سياسية معاصرة

صيدة   :م1367/1947حنون حييي �ا هالل شهر حمرم سنة سألمحد  حمّرم ق

  ر احملرم حـــــياــــــــشه   ــــــذا         هلضاد � فتية ا

                                                             

  .32ص ،مرجع سابق ،اجلزائريني يف القرن العشرين معجم الشعراءعبد امللك مر�ض،  1 
  .18مرجع سابق، ص اجلزائري، الشعر ، دمحم �صر 2 
صابر،الدراجي، الشيخ أمحد سحنون دمحم  3  ، )م2013/هـ1434، 1للنشر والتوزيع، طدار قرطبة : اجلزائر(العامل الشاعر والداعية ال

  .119ص
  .53صالشعر اجلزائري، مرجع سابق، ، الو�س شعباين  4 
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ــــ      شهر Äليق فيــــــــــه          ـــــÄرخينا عبقريـ   ـــاـ

ـــــــــكغرة يف حمــيـ         كل عــــــــام        يبدو به   اـــــ

ــا    لــيــه ففيــــه          إعودوا    ما يستفـــز اخلليـــ

  حفيا يالعوادرغم       ضحـى      أكراه ذ ومن ب

  1بــان تعيش شقــيــــا    ــــى       ــــــــــــدمحم لبس ضح

صار على أعداء الدينحنون يف بناء املساجد قضاء على التخسويرى أمحد       / لآلمال، وحتقيقا لف، وانت

صيدته [ جارة البحر اليت قبلت مبناسبة ببزوغ فجر قريب وأيد�  األمةبناء مسجد  إمتام، وهذا ما نلمسه يف ق

  :ومنها 1939) جانفي(كانون الثاين حبي برلوغني يف  

ـــ � جارة البحرـــ العبا>          مسي فاحزن عن مفتاك غا>       غازيل    و>

  وشعاع الفجر قد رشى اهلضا>     دجى الليـــل اجنـلــى           أنوامتفي 

  طالبـــا أجدىوا أن العال رأ إذ        يبتنون العـــــــــال           أبناؤكهـــب 

ــــرا فلمــا استيقظوا           2أسرعــوا للمجــد شيبـــا وشبا>         جمعــوا ده

 وفها، �ضل يف  صفعية العلماء املسلمون اجلزائرينيالشيخ أمحد سحنون كان جند[ من جنود مج أن     

  3.وآمن مببادئها اإلصالحية ، وخدم اإلسالم والشعب اجلزائري وقضيته من خالهلا

 ): البعد العريب اإلسالمي(الشعر القومي  -5

كان له حضور واسع يف هذا الشعر، " Tلبعد القومي"إن البعد العريب اإلسالمي، أو ما يسميه البعض       

ألن الشاعر اجلزائري كان يرى أن اجلزائر امتدادا للعامل العريب اإلسالمي، وأن الوطنية احلقة تتمثل يف الوحدة 

                                                             

صابر،الدراجي، الشيخ أمحد سحنون دمحم  1    .27مرجع سابق، ص العامل الشاعر والداعية ال
  .28، صالشعر اجلزائري، مرجع سابق، الو�س شعباين 2 
صابر، الدراجي، الشيخ أمحد سحنوندمحم  3    .54مرجع سابق، ص العامل الشاعر والداعية ال
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ثر من غريه متسكا بعروبته، وإسالمه منذ القدمي اإلسالمية العربية ذات الوشائج املشرتكة بل الشاعر اجلزائري أك

ليقف أمام الزحف التغرييب األورويب، وهذا ما جعل أشعاره ثورة طافحة Tملعانقة لكل ثورات الشرق العريب 

  1.اإلسالمي واهتماما مبا حيد فيه، وما حيد فيه من أحداث

 قضا� العرب واملسلمني: 

املدين يف وصفه ألوضاع األمة اإلسالمية والعربية اليت عاشت أقطارها  ويتجلى الشعر القومي عند توفيق       

أوضاعا اجتماعية وسياسية واحدة هي أوضاع الفقر والظلم واالستغالل، وأدت �ا إىل نتائج متماثلة هي 

   :التخلف احلضاري، والطي أدى إىل ضعف متشابه وصفه املدين يف اجلزائر بقوله

مس             ّطعـــقليب يذوب ومهجيت تتق   عـــملا أرى خطب البالد وا

  جوعا ومن كأس اهلوان جتّرعوا        ّورواــــــأرنو فأنظر >ئسني تض

  شبوا على اإلمهال مث ترعرعوا        ورهمــــــأرى شبا> فاقدين شع

  2عــــــــــــــــجهٌل حيّطمها وفقر مدق        وأرى البالد تسري وراء خرا�ا

  مجعية العلماء"فلسطني يف شعر (قضية فلسطني:(" 

واحلقيقة أن هناك قضا[ عربية كثرية عاشتها اجلزائر يف أد�ا وفكرها، ويف أعصا�ا وجهادها، ولعل أهم      

صحافة الوطنية، وتغىن �ا  صيبة فلسطني فقد نوه �ا الكّتاب يف ال قضية عربية احتفى �ا األدب اجلزائري هي م

كغريهم من كتاب   –يف مناسبات متعددة مما جعلها تشغل الرأي العام، وقد عين الكتاب اجلزائريون  الشعراء

بقضية فلسطني منذ  أن ظهرت بوادر الشّر فيها بتنفيذ املؤامرة الفظيعة اليت أطاحت مبصري شعب   –العرب 

  3.كله، من أجل كمشة من الناس كانوا مشتتني يف أجراء العامل

                                                             

  .112، مرجع سابق، صاملسلمني اجلزائريني دمحم زغينة، شعراء مجعية العلماء 1 
  .279شريف الرفاعي، الشعر الوطين اجلزائري، مرجع سابق، ص أمحد  2 

  .144ص  ،)م1983ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، (، )م1954-1931( املالك مر�ض، فنون النثر األديب يف اجلزائر،عبد   3
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ابن Tديس واملدين، : ك يف الدعوة إليها، والكتابة عنها كبار أدTء اجلزائر ومفكروها أمثالوقد اشرت      

  1.واإلبراهيمي، والعقيب، ودمحم السعيد الزاهري، وأمحد سحنون

ومن املصادفات اجلميلة أن هؤالء أغلبهم من رجال احلركة الوطنية عموما، ومن أعضاء مجعية العلماء        

  .صااملسلمني خصو 

نقلوا إحساس هذا الشعب ومشاعره حنو فلسطني، وحاولوا أن يعكسوا هذا شك يف أن الكتاب  وال       

  2.يف كتا�Tم نثرا وشعرااإلحساس وهذا الشعور 

صدق عما تعاين منه الشعوب وقد خرج الشعر اجلزائري من حدود الوطن ليتجول يف أحناء العامل معربا       لنا ب

صهاينة فقد أ�رت أحداث فلسطني العربية يف . العربية وخاصة فلسطني اليت مازالت تعيش يف صراع مع ال

صهيونيةنفوس شعراء اجلزائر شجو� وأحزا� فراحوا    3.ينددون Tل

صهاينة متوعدا   : من ذلك ما قاله دمحم العيد آل خليفة حمذرا ال

ــإن ابن يعرب sهض للث   ن صهيون اغرترت فال جتر        الب قل ـــــــــــــ ـــــ ــ ـــ ــ   ار ـ

ــــــــــــــــأعرضت عن خطط السالم موليا           فوقعت منها خطوط الن ـــ ــ ــ ـــ   ار ــ

  خادع للساري  –وحيك  –ع            فالبدر ــــــــــــــــــال حتسنب xن صبحك طال

ــــــــــــسرتى أمانيك اليت شيدت ـــها           منهارة مع ركنك املنهــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ــ   ار ــــ

  4ّدارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرد           متصهني ومهاجر غــــــــــــــالقدس البن القدس ال ملش

   

وأحداث فلسطني حرّكت إحساس شعراء آخرين فنادوا Tلذود عنها، وهذا الشاعر أبو شامة يدعو العرب     

  : إىل أن يسرتدوا فلسطني فيقول

                                                             
  .119-118 ص ص ،، مرجع سابق8أبو القاسم سعد هللا، �ريخ اجلزائر الثقايف، ج  1
  .41ص ، )م1983: املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر(ربية يف الشعر اجلزائري املعاصر،عبد هللا الركييب، قضا[ ع  2
  .304ص  ، مرجع سابق، الدراسات الكربى"اجلزائري، سلسلة  دمحم الطمار، �ريخ األدب  3
  .132دمحم العيد آل خليفة، الديوان، مرجع سابق، ص   4
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ــــــتقدم جيزم ق ـــوي الــ ـــ ــ ـــــ   ك البالد ـــــــــــــــلصون الدماء وف     فؤاد       ـ

  اجلهاد، اجلهاد، اجلهاد : تنادي   واملعاد          فلسطني أرض اهلدى

  داء ـــــاح الفـــــــــــــــوالق املنا� بس  ّب النداء          ــــب هيا فلفىت العر 

  1تنادي اجلهاد، اجلهاد، اجلهاد     ني يف النار 8ب العداء      فلسط

صر وهذا الشاعر العقون يوصي        الشعب اجلزائري الثائر أن يويل وجهه إىل إخوانه يف الشرق آمال من ن

صهاينة فيقول   : مأمول حيققه أبناء العرب على ال

ــــــــوجيلو ظالم الظل يب      ــــــــــــــــــشع الغيم عن شعــــــــــــــــــــــينق   وثب ــــــــــــــم >لزأر والـــ

  وكم من جين عذب لذي األمل العذب يلة        ـــــــــــــــمال عذاب مجطى Ëــــــــــــــخي

ـــــــــهد أعجيا حلقيقة جهـــــ ــــالشـني بــــــــــــويرميهم مثل الشياطده       ـــــــــــــداء ا ـــ ــ   هب ــــــ

  رب ـــــــــــمع السري ـــــــــــــــــــنفوسا فثارت تط    ء بين العرب استفاقت فأيقظت   دما

ــــــشواظا من النهم       ــــــــــــلي شياطني الطغاة جبمعسيص   2كبــوابل الســـــريان كالـ

والواقع أن الشعراء مل يكونوا وحدهم فحسب هم الذين أحسوا مبا حل بفلسطني قدميا وحديثا، بل      

  3.اجلزائري برمتهشاركهم يف ذلك كتاب النثر، وقبل هؤالء وأولئك، الشعب 

لقد تفاعل رجال احلركة الوطنية اجلزائرية مع مأساة إخوا�م يف فلسطني، وهم أدTء أو صحافيون أو رجال      

  .سياسة أو مؤرخون

                                                             
  .305دمحم الطمار، �ريخ األدب اجلزائري، مرجع سابق، ص   1
  .306، ص نفسهدمحم طمار، �ريخ األدب اجلزائري، مرجع   2
  .41ييب، قضا[ عربية يف الشعر اجلزائري املعاصر، ص عبد هللا الرك  3
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أمحد سحنون كان من بني شعرائنا الذين أحسوا �ذه القضية وعربو عنها، وها هو يدعو إخواننا يف      

رضوا أن يتكتلوا ويسأل زمالءه الشعراء أن يدعو مواطنيهم إىل التخلي عن اجلنب والبخل، وأن حي شرقامل

صر، و    :ا يقولفيهاجليش العريب على خوض املعركة حىت الن

ــــأموطئ أقدام النب ــ ـــ ــ ـــــ   رسلـــــــــــيني والـ

  لـــــــــــــوموطن نسل الوحي بورك من نس                           

  فداك العدى ال تقبلى قسمة العدى

  !وللموت سريى ال تبين على ذل                                  

ـــــوال حتفلى >لناس إن جار حكم   همـــــ

  1دلـــــــــــــــــــــــعليك فإن، هللا حيكم >لع                             

ينتمي إىل احلركة اإلصالحية، اليت تنظر إىل القضية » دمحم العيد« مثل» سحنون«وال شك أن الشاعر 

صيدته ميثل إميانه وعقيدته Tلنسبة لفلسطني   .نظرة دينية كما تنظر إليها نظرة قومية وهلذا كان مطلع ق

صرة فلسطني، وينادي زعماء الشرق ليوحدوا صفوفهم من أجل  مث حتدث عن هبة العرب مجيعا لن

  :ن العرب فقد عقدوا العزم على النضال، وأ�م هذه جادونفلسطني، ويؤكد �

حلوادث >هلزل   لقد جد جد العرب فاقتحموا الوغي          وال تدفعوا جد ا

صيدته بنداء إىل األغنياء وإىل الشعراء وإىل اجليش العريب ليقف وقفة  و [لطبع فإن الشاعر خيتم يف ق

  2..رجل واحد

  

  تسابقواو� أغنياء املسلمني 

 ذي ساعة البذلر إىل البذل واإليثا                                             

                                                             
  .63ص ، مرجع سابق،عبد هللا الركييب، قضا[ عربية يف الشعر اجلزائري املعاصر  1
  64ص مرجع نفسه، عبد هللا الركييب، قضا[ عربية يف الشعر اجلزائري املعاصر،  2
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  و� شعراء الضاد حثوا شعوبكم

  1!بشعر يداويها من اجلنب والبخل                                             

  وأشادوا بكفاح أبنائهوهناك شعراء آخرون نسجوا على نفس املنوال، فتغنوا بفلسطني وبعروبتها 

صيدة بعنوان» موسى األمحدي«الشاعر  اليت تسري على » فلسطني تناديكم للجهاد«: الذي كتب ق

  :هذا النسق، فهي أشبه Tلنشيد الذي ميكن تلحينه واليت يقول يف مطلعها

ــــ ــ ـــ ــ   ـــالدفلسطني sدتكم للــــــــجهاد        فلبوا النداء � محاة البــــــــــــــ

ــــــــــوهبوا مجيعا سراع ــــــطرادـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ا إىل        محى يعرب وانفروا للــــــــــــــــــ

  2أرض املعاد - بين العرب –ومدوا النفوس إليها ندى         فتلكم 

  :أ[ما إىل الثورة داعياسحنون على هذا التقسيم حمذرا فلسطني من قبوله  ويثور     

  .العمدا ال تقليب قسمة العدا وللموت سريى ال تبييت على دخل اكذف

صيدة  1948د سحنون إىل حرب أمحويشري    :فيقول" شباب دمحم"يف الق

x ر           هلا يف القبلة األوىل التلقد شبتs ـــــرق ـــــ ــ ـــــرض الشـ   هابــــ

ـــــوأنتم خري من خاضوا لظاه ــ ـــ   3ابــــــكم هذا الذبا           فكيف يروعـ

إن الشاعر مثله مثل شعراء اإلصالح ينظر إىل القضية نظرة دينية فهو يرى Tن األميان Tلقيم اإلسالمية      

  .ق إىل احملافظة على فلسطنييهو الطر 

�ر  على انه بعد ذلك ال ينسى دور اإلجنليز الذين كانوا السبب يف حوادث القتال والذين بظلمهم أشعلوا 

صريني غلى القتال   4.الثورة ودفعوا Tمل

                                                             
  .64ص  مرجع سابق، ،صرعبد هللا الركييب، قضا[ عربية يف الشعر اجلزائري املعا 1
  .66، صمرجع نفسه ،عبد هللا الركييب، قضا[ عربية يف الشعر اجلزائري املعاصر 2
  .57صتطور الشعر اجلزائري، مرجع سابق، ، الو�س شعباين 3
  .108-107، مرجع سابق، ص ص يف الشعر اجلزائري املعاصر قضا[ عربيةعبد هللا الركييب،  4 
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  :وهو يذكر اإلجنليز �ن الشعب املصري قد بلغ الرشد فال حيتاج إىل من حيميه

حل تمو      وــــالتاميز قد أسرفبين �  ـــــــــــــتعدى ظلمكم كل ا   دودـــ

حلـــما الذي أغضبكم من أم   دودــــــــــــة     نزلت فيكم على حكم ا

حلجر على االبن الرشيد بلغ ابن   النيل أقصى رشده      فارفعوا ا

سحنون أن احلق ال يؤخذ Tلقول أو احلجة وإمنا يؤخذ Tلقوة ألن مساملة العدو الغاضب تضيع الوقت    

  :بدون جدوى

  يودــــــال تضيعي الوقت يف القول سدى           ليس >ألقوال حتطيم الق

ــــــــأتالقني بس   با           من يالقيك بسيف من حديد؟ــــــــــــــــــــــيف من هــــــــــــــــ

 الشعر الوجداين و الطبيعي -6

  حلنني شعر  ):املرأة الزوجة، و األوالد(الشوق وا

إن حياة السجون، واملعتقالت جعلت الشاعر يعيش غربة مكانية، ونفسية مالزمتني له، كما جعلته       

هنا كان دائم الشوق، واحلنني إىل الوطن واألهل، والزوجة واألوالد، واألصحاب  حيس بيقظة األسى، ومن

صلة من أ�ار، وجبال وبساتني، وحىت العامل العريب واإلسالمي قاطبة، وإىل قيام الدولة  وإىل كل ما ميت له ب

  1:اإلسالمية على أرض اجلزائر، ولعل أهم جتليا�ما، أو صورمها ميكن حصرها يف التايل

  

  

  

  

                                                             

  .71-70ص دمحم زغينة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مرجع سابق، 1 
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 :"الزوجة"املرأة  -أ

ألن املرأة عامل قائم بذاته يف حياة الشاعر فهي متثل Tلنسبة إليه ذلك السكن الروحي، واملن النفسي     

وخباصة ملا هلا من عهود، ومواثيق زوجية، ولذا تكون املرأة رمزا للوفاء، واإلخالص، وتكتسب هذه العالقة 

  1.إىل احلبيب الذي ينتظر وراء اآلفاق البعيدةالقداسة فيشتد التعلق ويزداد التوجه 

صعب عليه، ومنها إال تسرف يف) يقصد زوجته(من حبيبته  ويرجو سحنون   :الدالل والثنائي ألن ذلك ي

حلش   2خباال احبيبيت أطرحي الدالال           وال تزيدي ا

صيدة أمحد سحنون   :واليت يقول فيها" صورة"وهي التوسالت اليت نستشفها من ق

ـــواقي النامية   رضيتك من دون كل الورى           مالذ ألشــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــجفا           وجرت على روحي الضامية: عالم   3 حتدتين >لـــــــــ

  :األوالد -ب

صائد  تتوثب لقد خفق قلب أمحد سحنون Tلعديد من القصائد يف وحشة لياليه وقسوة أ[مه، وأغلبها ق

  .بعاصفة األبوة حيث يثور احلنني إىل فلذات األكباد، فال حياة له بدو�م

ــيش ال أوالدـــــؤادي          ال خري يف عــما بني أوالدي يقيم فـ   ـ

حلياة مجيعها         فارتقي   يف sظري قد جللت بسواد تكم فإذا ا

انسياحه فعال يف عامل األشواق، وحمراب  فهذه العذوبة، والرقة، والسالسة دليل على صدق الشاعر و

صل  اآلالم، وبذلك كشف لنا الشاعر عن املرأة اليت يفيض منها احلب، إ�ا املرأة الرمز، اليت يود الشاعر أن ي

صوره يف السجن، وحرقة البعاد، والعذاب النفسي   .إليها هروT من ق

                                                             

  .71-70ص ،نفسهدمحم زغينة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مرجع  1 
  .67، ص تطور الشعر اجلزائري، مرجع سابق، الو�س شعباين 2
  .50، صسابق، مرجع دمحم زغينة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 3 
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ـــــــقلأترى أعود وأحتمي جبمالك                وأبل غلة حرقيت ب ـــ ــ   اكـ

لتجاوز املكان املغلق قهر للذلة، وتوقيع Tلعودة إىل األهل  - كما يبدوا  - فهذه األشواق حماولة داخلية

  :واألحبة

حلظ حالفنا             إليك أهتف � سلوى فنتفق   هل تذكرين إذا ما ا

صائد عديدة ويعد احلنني إىل األبناء إحدى اإلجنازات املهمة يف سجنيات أمحد سحنون،  ففي ديوانه  ق

  1.تكرت يف طيا�ا حنينه الطاغي إىل أبنائه

 ــالّرث  : اءـــــــــــ

  2.من أصدق العواطف اإلنسانية وأخلدها على مر الدهور" والر�ء 

وهو من أهم املوضوعات، واألغراض األدبية شعرا ونثرا ولكنه يف الشعر أكثر، وهو بكاء يتعمق يف القدم      

صري احملزن مصري املوتمنذ وجد    3.والفنا اإلنسان، ووجد أمامه هذا امل

أمحد « ما فعل مثل» شكيب أرسالن«رثوا ...هذا وقد رثى الشعراء اجلزائريني أدTء وشعراء آخرين    

  .كما رثوا زعماء وملوكا عرT»  سحنون 

صيدته » املنصف « رثى تونس يف موت Tيها » سحنون « فالشاعر  خطبك خطب أتونس ( يف ق

وقد وقف هذا الرجل مع الشعب التونسي ومل يرضخ لالستعمار وتعرض للنفي واالضطهاد وحني ) الشمال

صيدته هذه» سحنون  «يقول الشاعر...مات بكاه شعراء كثريون   :يف مطلع ق

  فما أنت � موت >ملنصف»         >ملنصف« املوت  لقد عصف

  :اجلزائر هذه النكبةمث يوجه عزاءه لتونس اليت تشاطرها 

                                                             

  .50، صسابقدمحم زغينة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مرجع   1 
  .34، صنفسهدمحم زغينة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مرجع  2 
  .ن ، صنفسهدمحم زغينة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مرجع  3 
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  أتونس خطبك خطب الشمال           فلو ذوي بربك ال ?سفى

ـــــــــــــــــــــــشف   1ه            ?س إذا كل جرح شفــــىــوجرح اجلزائر مل يـــــ

صيدة يف ر�    : ينحو فيها هذا املنحى ومطلعها" أرسالن"وألمحد سحنون ق

ـــــــــــــحارس الش ــ ــــــرق غـ ــم العـــــــــــــــاب          يف خضــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ   دمـــــ

 الوصف : 

متنفس ار وصحاري، وجبال وأ�ار وحدائق من حب: مبناظرها املتعددة–مما ال شك فيه أن الطبيعة      

  .اإلنسان

الواقع، وملا كانت الطبيعة متعددة رأينا أن  لقد هام الشعراء الرومنسيون Tلطبيعة، فهربوا إليها من ظلم     

صحراء والربيع   .نقف عن املوضوعات اليت تناوهلا أكثر شاعر� هي وصف البحر ووصف ال

صائد من شعر    :»أمحد سحنون «حظي البحر �كثر من أبرع ق

  ومهبط الوحي لقلب الشاعر     � حبر � رمز اجلمال الساحر       

ـــواملشـــــــــــــــاعر           ومفزع الناس لدى اهلومطمح األنظار  ـــ   رواجــ

صحراء اجلزائرية والذي        وكانت الصحراء موضوعا للشعر، والشاعر اجلزائري الذي نشا وعاش يف ال

صحراء فبثها حنينه، وهي فوق ذلك كله األرض اليت  تربطها ليلتحق حبياة املدن لسبب ما ظل وفيا حلياة ال

صيدته " ص"الرسول  شب صحراء"هذا ما عرب عنه أمحد سحنون يف ق   :ومنها نقتطف هذه األبيات" ال

  رـــــومراك يف عيين أ�ى وأبـــــــــــــــــــــــــــه   أصحرا أنت الكون بل أنت أكرب         

ـــطة          ـــــ ــ    بل أنت دنيا من هنا، وغبـــ ـــــــكدروصفرا على األ�م ال يتــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ـــ

ــومن أفقها أنبث اهل      د       ـــــويف أرضها شب الرسول حمم ـــــ ــــرـــــدى ـ ــ   يتفجــ

                                                             

  .124ص، يف الشعر اجلزائري املعاصر، مرجع سابق قضا[ عربية، عبد هللا الركييب 1 
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  من سكىن املدائن أضجر –وحقك    أصحراء ضميين إليك فإننـــــــــــي           

حلب ــــــا             وإين على دا ا ـــــري أs ابنك قد لقنت حبك sشئـــ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــ ــ   1ال أتغـــ

 شعر املدح : 

وعن ... مدح رجال اجلمعية أشخاصا آخرين منهم شخصيات سياسية، ومنهم علماء، ومنهم زمالء       

ليس من عاداتنا أن نثين على :"مدح الشخصيات السياسية مدح اإلبراهيمي مللك املغرب دمحم اخلامس فيقول

صاحلة، - إذا أثنينا- األشخاص لذوا�م أو ملقاما�م اليت قرر�ا األوضاع واملصطلحات، وإمنا نثين على األعمال ال

صرف الثناء إىل العاملني Tلتبع  2".فين

 :ويواصل القول

ينا اليوم على دمحم بن يوسف ملك املغرب فإمنا نثين على أعماله اجلليلة ودينه املتني، ومواقفه ثفإذا أ"       

صر احلق الدفاع عن حقوق وطنه، ويف سريته يف  ، وعلى الباطل، ودحض البدعة Tلسند املشرفة ا�يدة يف ن

  3".النبيلة اليت هي مضرب املثل يف ملوك اإلسالم

  :ومما قاله اإلبراهيمي يف امللك دمحم اخلامس

  رهْ ــــــــــــإن أمري املؤمنني جوه

  ورهْ ـــــــــــــــوصورة من خلق مص

ــــــونسخة من أدب حم ـــــ   ررةْ ــــ

ــــوقطعة من حكم مق ـــ ــ ـــــ   ررهْ ـــ

ـــــــوقطرة من اهلدى منح   درهْ ــ

                                                             

  72، صتطور الشعر اجلزائري، مرجع سابق، الو�س شعباين 1 
  .585ص مرجع سابق، ، 3آ�ر اإلبراهيمي، ج  2
  .ن، ص مرجع نفسه، 3آ�ر اإلبراهيمي، ج  3
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  يف الدهر من جد الشراف حيدرهْ 

  رهْ ــــــــــــــــــــــــمناقب على املدى مدخ

ــملن غدا بني امللوك مفخ ـــــ ـــ ــ ـــــ   رهْ ــــــــ

ــــــــــــــخت أ�مه Ëتوإن أ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــــ   1َرهْ ـــــــــــ

شعرية  م يف1956ه من منفاه سنة ومما قاله األمني العمودي خماطبا امللك دمحم اخلامس بعد إطالق سراح     

  ":رجعت للملك والرأس مرفوع"بعنوان) بيتني من الشعر(

ــــرجعت للملك واأل�م مقبل   والشمل ملتم والرأس مرفوع    ة  ــــــــ

ــــهللا مم أن السجود لغري    رضيت حىت سجود اخلائنني ولو    2نوعـــــ

Tشا مراكش وأمثاله من العلماء الذين كانوا ضد امللك مع املقيم  القالوييريد به " سجود اخلائنني"و      

  .عند� ولكنه عسكري) الوايل العام(الفرنسي املريشال جوان الذي يشبه 

صر تدعى وأقام مكانه دمية من ) دمحم اخلامس(وهو الذي خلع امللك الشرعي       ملكا غري ) ابن عرفة(الق

فلما حترر امللك الشرعي دمحم اخلامس وعاد إىل ملكه جاءت صنائع االستعمار خاضعة . شرعي ومل يقبله أحد

  3 .تعلن التوبة

صيد       صرا" ومما قاله دمحم العيد يف ق دمحم "الذي نظمه الشاعر إثر عودة امللك الزعيم " أمري املؤمنني غنمت ن

صورا Tستقالل بالده وتوجه وفد من  )دمحم اخلامس ملك املغرب( "بن يوسف من منفاه إىل بالده مظفرا من

 : العلماء إىل الرTط لتهنئته... ا�لس اإلداري 

ـــــفعم األفق >لنور املب       أطل البدر وضاح اجلبني     نيــــ
                                                             

  .584- 583، ص ص مرجع سابق، 3آ�ر اإلبراهيمي، ج  1
ص  ،)م2008: موفم للنشر، اجلزائر(دمحم األخضر عبد القادر السائحي، : مجع و ترتيب و تقدمي لعمودي، الديوان،ادمحم األمني   2

33.  
  .)ديوان دمحم األمني العمودي( من الديوان 33تعليق ورد يف اهلامش، ص   3
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ـــــوعاد إىل مطال ــ  نيـــــــــــكأن مل ينأ عنها منذ ح        ا   ــــعه مشعــــ

  :إىل أن يقول

ــــأدام هللا فوزك يف اط   وصان عالك من كيد الضنني        راد ــــــــــ

 1نـــــــــــسناء مها xفقك كل حي     سىن وأزكى     فرقديكوأذكى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .584-581سابق، ص ص  مرجعدمحم العيد آل خليفة، الديوان،   1
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 شيء من التفصيل لألغراض الشعرية جلمعية العلماء : املبحث الرابع

 .فيهخاضوا إال بعدا من األبعاد  –منهم خصوصا  -مل يرتك رجال اجلمعية الشعراء      

  :صاغها رجال اجلمعية يف قوالب شعرية متعددة األغراض ومنها- مبا �دف إليه- واألبعاد السابقة

صله إىلوقد عرفناه : الشعر الديين -1  :عند شعراء اجلمعية جلهم بل كلهم تقريبا ونف

 :وقد عرفناه عند: شعر العقيدة

ص صيدته إىل الدين اخلال  "العقيب بق

صيدة األستاذ اإلأ) 04(مبقطع من أربعة : اإلبراهيمي صفحة بيات بعنوان من ق ، 01من ج 288براهيمي ال

 .وهي شبيهة يف مضمو�ا بقصيدة العقيب

صيدته: العمودي  "نظرة يف ا�تمع" بق

صائد اليت أدرجناها يف الدراسة  .سحنون يف الكثري من الق

صائح من هلم يين و دقاسم سعد هللا ضمن الشعر الوقد عرفناه عند شعراء اجلمعية جلهم وعده أبو ال: شعر الن

صائح من رجال اجلمعية نذكر  :أشعار ن

صفح" طالب ["مقطع  :اإلبراهيمي صح بطلب العلم، ال صيدة إن أردت02ج 455ة وفيه ن وقد نسج " ، وق

 .على منواهلا بعض كبار الشعراء

صفحة " اعمل لنفسك" مبقطع : العمودي صيدة  - أيضا–من ديوانه، وله  33يف ال صح وهي ق صيدة يف الن ق

 .الشباب التائه

صائح بثها يف : نويوات صح والتوجيه، بل وله توجيهات ون صائد يف الن صائد ذات له الكثري من النصح من الق ق

 .أغراض أخرى وقد أورد� بعضها يف دراستنا عنه
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ص " نيمجعية العلماء املسلمني اجلزائري"وهذا النوع الضخم من الشعر عرفته : الشعر امللحمي -2 يف شخ

يبلغ سبعة وثالثني  - بني أيدينا- واملنشور منها "اإلسالم"تمثل ذلك يف ملحمته يعمالقها اإلبراهيمي و 

 .بيتا) 37(

وهي تبلغ عشرات األلوف من األبيات، منها حنو مخسة آالف يف �ريخ اإلسالم  "عنها اإلبراهيمييقول 

صفحة " وحقائقه   .03من اآل�ر ج 484ال

  :رجال من علماء اجلمعية، وهم) 04(وقد عرفناه عند أربعة : الشعر املسرحي أو املسرح الشعري -3

 .281ص ...  59آ�ره يف اجلزء الثاين، ص وقد نشرت يف " رواية الثالثة"اإلبراهيمي بـــ 

صحايب اجلليل مؤدن الرسول " بالل بن رTح"دمحم العيد بــ  وهي مسرحية شعرية تدور أحداثها حول إسالم ال

 .األول ) ص(

 .22وقد نشرت يف ديوانه، ص " رواية زوجني يتحاكمان أمام القاضي"العمودي بـــ 

مؤلفها ) 04(ة شخصيا�ا أربع وهي مسرحية شعري. 202 ديوانه، ص وقد وردت يف" حماورىة"بـــ : الشيوكي

ودمحم الربعي شابو  مسقاجلي، ودمحم الشريف-رئيس ا�لس الشعيب الوالئي لوالية تبسة علية يوكي، وعلبالش

 .وهم أعضاء �Tلس املذكور

ص شعري طويل بل مسرحية شعرية وهي حوار بني املستعمر الفرنسي،  واملستعمر اإلجنليزي، املدين بن

 .واإلمرباطورية الروسية

صوره شعر يتناول قضا[ املسلمني والعرب :الشعر القومي -4  .وهو كما نعرفه ونت

ولعل أعظم شعر قومي الشعر الذي يتناول قضية فلسطني وهي القضية املركزية اجلوهرية للمسلمني والعرب 

 :أمجعني، وقال فيها كل من
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صيدة صفحة " سيم فلسطنيتق"دمحم العيد بــ ق صيدة 311يف ال صفحة "فلسطني العزيزة" من الديوان، و بق ، يف ال

صيدة  334  .من الديوان 373يف ص  ،"تاميزبين ال"من الديوان، وق

صائر الثانية  .ابن الشيخ احلسني بقصيدة نشرت Tلب

صيدة فلسطني �دتكم للجهاد"األمحدي نويوات ب   .من ديوانه 29:يف ص "ق

صائد يف اجلزء األول ) 06(مبجموعة من ست  أمحد سحنون فلسطني إ� أجبنا "+120ص  "فلسطني"(ق

ومىت [ "، 109، ص "وجهاد فلسطني"، 108، ص "جرح فلسطني"( ، ويف اجلزء الثاين)124، ص "الندا

 ).110ص  "اليهود"، و110، ص "فلسطني

 .وقد تناوله شعراء اجلمعية جلهم :الوطينالشعر السياسي  -5

 :قد عرفناه عند 1945ماي  08يتناول أحداث فالشعر  - 

صيدته ذكرى  -   .331، ص 03ماي املنشورة يف آ�ره اجلزء الــ 8اإلبراهيمي بق

صيدته  -   .من ديوانه 325: يف ص" ال أنسى"دمحم العيد بق

 :وقد عرفناه عند علماء اجلمعية جلهم: شعر الوصف -6

صيدة  صفحة " الطائرة"اإلبراهيمي له ق  .من آ�ره 04من ج 408يف ال

صيدة  صائد يف الوصف ولعل أشهرها ق  .وهي عني يف مدينة Tتنة" وصف نوارة" دمحم العيد له الكثري من الق

صرة لقصيدته يف صوف البحر  أمحد سحنون له هو أيضا الكثري من القصائد يف الوصف وقد أورد� دراسة خمت

 .والصحراء

ولكن بطريقة تليق مبقام العلماء املادحني الرجال على وقد عرفناه عند علماء اجلمعية جلهم : شعر املدح -7

صالح واخلري، وهم  :ما بدر منهم من أعمال ال
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صيدة السلطان دمحم بن يوسف ووفيها ميدح ملك املغرب امللك دمحم اخلامس :اإلبراهيمي صفحة . بق  583يف ال

 .من آ�ره 03من ج

لك املغرب دمحم اخلامس على إثر عودته من وفيها ميدح م" مقطع رجعت للملك والرأس مرفوع: العمودي

صفحة   .33املنفى، يف ال

صر"بقصيدة : وكيبالش من  153، يف ص صدام حسنيالرئيس الراحل  يف مدح" هكذا [ صدام ينتزع الن

 .ديوانه

صيدة: دمحم العيد صرا بق قاهلا يف ملك املغرب دمحم اخلامس إثر عودته من منفاه إىل حكم " أمري املؤمنني غنمت ن

صفحة  صري مجال عبد الناصر بقصيدة  581بالده بعد االستقالل يف ال من الديوان وله يف مدح الرئيس امل

صفحة " إىل الرئيس عبد الناصر حتية شاعر"عنوا�ا   .من الديوان 220يف ال

�ذه اجلمعية اليت قال عنها  ةدح واإلشاداملدح ما الحضناه عند كثري من شعراء اجلمعية يف ومن شعر امل - 

 ."مجعية أخرجت للناس أحسنإ�ا "  :دمحم اهلادي احلسين يومااألستاذ 

 :ومن هؤالء العلماء الشعراء نذكر - 

صفحة ( "مجعية"اإلبراهيمي بقصيدة  -   )من اجلزء الرابع من آ�ره 707يف ال

صيدة أمحد  -  صفحة " مجعية العلماء أدت رسالتها" سحنون بق  ).من الديوان 01من ج 25يف ال

صائد تتعلق ببالد  -   :دإسالمية وعربية، ومثل هذا جند عنومن األشعار القومية ق

صى( "سكت وقلت:"اإلبراهيمي بقصيدة -  صفحة : هدية إىل محاة العروبة Tملغرب األق من اجلزء  426يف ال

 ).الثاين من آ�ره

 :أمحد سحنون لقصائد -

صفحة (املغرب العريب  -   )من الديوان 01من ج 109يف ال
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صفحة (حمنة لبنان  -   )من الديوان 02من ج 102يف ال

صفحة (نكبة الكويت  -   )من الديوان 02من ج 105يف ال

صفحة (الغارة احلاقدة  -   )من الديوان 02من ج 106يف ال

صفحة (جهاد أفغانستان  -   )من الديوان 02من ج 107يف ال

صفحة (بني العراق وإيران  -   )من الديوان 02من ج 111يف ال

صفحة (تقاتل املسلمني  -   )من الديوان 02من ج 118يف ال

وقد عرفناه عند علماء اجلمعية جهلهم كذلك وكان ر�ؤهم صادقا وعن قناعة  فقد رثوا إخوة : شعر الرÕء -8

البيضاء على األمة وعلى اجلمعية، وهذا الر�ء زمالء هلم كما رثوا زعماء مسلمني وعرب كانت هلم األTدي 

 :إىل فئتني

 : رÕء الزعماء السياسني واملصلحني -أ

صيدة عزاء -  صفحة ( كما فعل دمحم العيد يف ر�ء عمال أ�تورك زعيم تركيا بق ، ور�ء )من ديوانه 470يف ال

صفحة (غازي األول ملك العراق  صيدة، ور�ء ملك السعودية )من ديوانه 381يف ال فقد� . عبد العزيز يف ق

صفحة . (مليكا عزيزا  ).من ديوانه 482يف ال

صيدة  -  صفحة " (محواي بومدين"وكما فعل األمحدي نويوات يف ر�ء هواري بومدين بق من  112يف ال

 ).ديوانه

صفحة " (أتونس خطبك خطب الشمال"زكما فعل أمحد سحنون يف ر�ء املنصف Tي تونس بقصيدة  -  يف ال

صيدته )زء األول من ديوانهمن اجل 265 يف " (فارس الشرق غاب"، ويف ر�ئه لألمري شكيب أرسالن يف ق

صفحة   ).من اجلزء األول من ديوانه 315ال
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 :رÕء اإلخوة رفاق اإلصالح واجلهاد  -ب

صفحة " (شكما فعل دمحم العيد يف ر�ء رشيد بطحوش بقصيدة ر�ء رشيد بطحو  -   ).من ديوانه 71يف ال

صفحة " (من ذا يرد سهار القدر؟"األمحدي نويوات يف ر�ء ابن Tديس بقصيدة وكما فعل  -  من  108يف ال

 )ديوانه

صيدة  -  صفحة " (فرحات أي فراغ قد ترتكت لنا؟"وكما فعل أمحد سحنون يف ر�ء فرحات الدراجي بق يف ال

 ).من اجلزء األول من ديوانه 257

صفحة " (كفاحك عن ضاد� خالد"الدين بقصيدة وكما فعل دمحم الشبوكي يف ر�ء الشيخ دمحم خري  -  يف ال

 ).من ديوانه 110

ومل يكن هجاء لغرض شخصي وإمنا –وهو هجاء بسخرية ساخرة يف الكثري من األحيان  :شعر اهلجاء -9

 .و إىل مجعية العلماءاالدين اإلسالمي أو على األوطان  إىل أساءهجوا من 

  :وينقسم هذا اهلجاء على فئتني

 :لشخصيات من خارج اجلمعيةهجاء  -أ

يف (افرتاق مستشرق "بقصيدة ) Alfred Bel(كما فعل اإلبراهيمي يف هجاء املستشرق ألفرد بل  - 

صفحة   ).من اجلزء األول من آ�ره 413ال

 أو كما فعل العقيب يف هجاء أحد اخلصوم بقصيدة نشرت له يف - 

صيدة أو كما فعل دمحم الشبوكي يف هجاء الرئيس املصري أنو الساد -  صفحة " (ال تعذلوه" ات بق  173يف ال

 ).من ديوانه
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 :لشخصيات من داخل اجلمعيةهجاء  -ب

راهيمي يف هجاء دمحم العاصمي أحد األوائل الذين أسسوا مجعية العلماء، ولكنه كان شخصية بكما فعل اإل - 

توفيق املدين من الذين غري سوية أو كأ�ا مدسوسة، والشيخ خري الدين من الذين مل يذكروه خبري، وإن كان 

صفحة " شكوى العاصي"القصيدة الساخرة عنوا�ا (أثنوا عليه  من اجلزء الثاين من آ�ر  279وقد وردت يف ال

 ).اإلمام

" هجاء املولود احلافظي"وذلك يف مقطوعة من بيتني عنوا�ا (وكما فعل العنودي يف هجاء املولود احلافظي  - 

صفحة    .)من ديوانه 36الواردة يف ال

تشام شديد، وعرفنا حعواطفهم النبيلة يف احلب وذلك Tعرب كثري من شعراء اجلمعية عن : شعر الغزل -10

  :هذا النوع من الشعر عند

صفحة "  (رمتين سليمى ضحى" األمحدي نويوات بقصيدة  -   ).من ديوانه 102يف ال

صيدة  -  صفحة " (هويتك"دمحم الشبوكي بق  ).من ديوانه 169يف ال

حلننيشعر الشوق  -11 به ضمن علماء اجلمعية أمحد سحنون على اخلصوص،  عرفوهو شعر عاطفة  :وا

 :تلك نذكر أشعارهومن 

صيدة  -  صفحة " (حبيبيت"ق  )1من ج  172يف ال

صيدة  -  صفحة " (حمياك"ق  )1من ج  75يف ال

صفحة ((إىل أوالدي  -   )1من ج  69يف ال

صفحة (إىل ولدي رجاء -   )01من ج  67يف ال

صائد مست أ�سا فاعلني يف ا�تمع وجند ذلك : الشعر االجتماعي -12  –خصوصا –وذلك يتمثل يف ق

صائد األربع   :اآلتية) 04(عند أمحد سحنون وذلك يف الق
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صفحةإىل املعلّ  -   .1من ج 14 م يف ال
صفحة -   .1من ج 16 إىل التلميذ يف ال
صفحة الكشّ  -   .1من ج 18اف يف ال
صفحة رمحاك Tلفقري ربُ  -   .1من ج 142 يف ال

   :اإلنتاج الشعري مفّصال لعينة من شعراء اجلمعية: اخلامساملبحث 

صائدهم ومقاطعهم كاآليت  :اطلعنا على أشعار ودووين عينة من عشرة رجال فأحصينا ق

صائد :ابن >ديس - 1  :تضم آ�ر ابن Tديس العدد اآليت من الق

صائد) 03(ثالث  -  أبيات نقشت على  )4(، متبوعة مبقطع من أربعة �رفقط يف هذه اآل و مقطع واحد ق

مقاطع قاهلا ابن ) 05(مخسة " دراسات يف األدب املغريب القدمي"كما أورد عبد هللا محادي يف كتابه ،  ضرحيه

حسني بن  Tديس يف الربع األول من القرن العشرين متثلت يف مراسلة للطاهر العبيدي وألحد خالنه املسمى

عرب عن ابن Tديس يف وقت مل يكن عضوا مؤسسا وال وقد ضربنا صفحا عن هذه املقاطع أل�ا تالشريف، 

 .رئيسا جلمعية العلماء بل مل تكن اجلمعية موجودة أصال

والذي يهمنا يف هذه الدراسة هو ما تناوله بعد Oسيس اجلمعية وليس قبلها، ألن ابن Tديس انقلب فكر[  - 

 Oسيسها أم أن يف األمر سرا؟كان عليه قبل  درجة بعد Oسيس اجلمعية على ما) 180(مائة ومثانني 

 :اإلبراهيمي -2

  :ترك اإلبراهيمي من اآل�ر الشعرية اآليت

صيدتنا : يف اجلزء األول -   )02(ق

صائد) 04(أربعة : يف اجلزء الثاين -   ق

صائد) 05(مخس : يف اجلزء الثالث -   ق

صائد) 12(اثنتا عشرة : يف اجلزء الرابع -   ق
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صيدة) 23(ثالثة وعشرين ) 04(ليكون ا�موع يف األجزاء األربعة    .بني مقطع وق

 .تضاف إليها أرجوزة او أكثر ضاعت أ[م الفرتة االستعمارية ضاع رمسها وبقي امسها - 

كو�ما اكرب مؤلفني يف اجلمعية " االبراهيمي"و " ابن Tديس"ومجيل أن نشري يف حبثنا هذا إىل املوازنة بني  - 

صادقة من من حيث عدد املؤلفات، وأل�ما يشكالن ثنائيا  رائعا ممتازا كان مضرب املثل يف األخوة والزمالة ال

 قبل Oسيس اجلمعية إىل رحيل األول فالثاين، فنقول ما قاله صاحب املقال؟؟؟

  ...إن أسلوب كل من الشيخني صورة صادقة لشخصيته واهتمامه

يظهر ذلك اقه اخلاص، و يتوافقان ف اجلوهر ويفرتقان يف الغرض، مما أضفة على أسلوب كل منهما مذ"فهما 

  ...يف مجلة من العناصر 

بينما كان اهتمام ... ويف األخري نشري إىل أن الشيخ ابن Tديس ركز اهتمامه كثريا على املسالة اجلزائرية

اإلبراهيمي Tلقضية اجلزائرية ال يقل عن اهتمامه Tلقضا[ العاملية خاصة بعد رحلته عرب العامل اإلسالمي يف عام 

 .م1952

 :الطيب العقيب -3

صيد�ن  -    .نشر� يف جريدة املنتقد) 02(ق

صر احلاضر يف اجلزء األول) 07(سبع  -  صائد ومقطوعات أخرى نشرت يف كتاب شعراء اجلزائر يف الع  .ق

صائد أخرى) 07(متبوعة بسبع  -   .ق

صائد ومقطوعات أخرى رادا هلما على دمحم العيد وشكيب أرسالن) 04(متبوعة �ربع  -   .ق

 .أخريني) 02(يدتني اثنتني متبوعة بقص - 

صيدة ومقطعا) 22(اثنني وعشرين - الذي وقع بني أيدينا –فبلغ جمموع إنتاجه الشعري    .ق
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 :األمني العمودي -4

حملمد  األخضر عبد القادر السائحي، ويف " دمحم األمني العمودي الشخصية املتعددة اجلوانب" ورد يف كتاب 

صر احلاضر" كتاب ويف   - الذي مجعه السائحي أيضا–ديوانه  يف جزئه الثاين جمموعة من " شعراء اجلزائر يف الع

  :بيتا موزعة على) 147(األشعار تبلغ مائة وسبعة وأربعني 

صائد طويلة) 06(ست  -   .ق

صائد ومقطوعات أخرى مجعها من رفقاء العمودي وأصدقائه وأحبابه، وعددها تسع عشرة  -  ) 19(وق

صيدة ومقطوعة  .ق

صائد  -   :واملقطوعات الكليليكون جمموع الق

صيدة ومقطوعة) 25(مخسا وعشرين  -   .ق

 :ابن سحنون -5

  :يضم ديوان أمحد سحنون

صيدة) 192(يف جزئه األول مائة واثنتان وتسعون  -   .ق

صيدة) 220(ويف جزئه الثاين مائتان وعشرون  -   .ق

صائده ومقطوعاته يف اجلزئني صيدة ومقطوعة) 412(أربعمائة واثنتا عشرة : فيكون جمموع ق  .ق

 :موسى األمحدي نويوات  -6

صفه كتب Tلعامية  صفه كتب Tلفصحى ون   ).امللحون(له ديوان شعري ن

صيدة ومقطوعة) 83(وثالث ومثانني ) 81(فالقسم األول يضم ما بني إحدى ومثانني  -   .ق

صائد من الشعر امللحون وعددها ما بني ست وعشرين  -  ) 27(وسبع وعشرين ) 26(والقسم الثاين يضم ق

صيدة  .ق
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 .وامللحون ال يهمنا يف هذا املوضع Tلذات - 

 :انظإبراهيم أبو اليق -7

يف جزئه " �ريخ اجلزائر الثقايف"ان ديوان شعري أكدوا وجوده أبو القاسم سعد يف كتابه ظإلبراهيم أبو اليق

صائد اجلل يف كتاب  صر" الثامن غري أنه مل يقع يف أيدينا وإمنا عثر� على بعض ق " احلاضر شعراء اجلزائر يف الع

صائد أربع    ).04(يف جزئه األول وكان عدد تلك الق

صيدة يف كتاب    .سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  لعبد الرمحان شيبان" مث عثر� له على ق

  .يف جزئها الثاين" موسوعة الشعر اجلزائري"مث مقطعني آخرين يف 

  .صائد ومقطوعاتبني ق) 07(فمجموع آ�ره الشعرية قدر بـــ سبع 

 :دمحم السعيد الزاهري -8

صاحل خريف فأحصينا وجود ثالث " دمحم السعيد الزاهدي"اطلعنا على كتاب  صائد متبوعة بـــ ) 03(حملمد ال ق

صر من سابقا�ا) 14(أربع عشرة  صيدة ومقطوعة أخرى أق   .ق

صائد واملقاطع سبع عشرة  صبح عدد الق صيدة ومقطوعة) 17(في   .ق

 :ليفةدمحم العيد آل خ -9

صيدة ومقطوعة) 253(يضم ديوان دمحم العيد مائتني وثالث ومخسني  -   .ق

صبح ا�موع) 100(ويضم تكملة ديوانه مائة  -  صيدة ومقطوعة في ) 353(ثالمثائة وثالث ومخسني : ق

صيدة ومقطوعة  .ق

 :دمحم الشبوكي -10

صيدة ومقطوعة) 99(يضم ديوان الشبوكي تسعا وتسعني    .ق
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  :اجلمعية للدراسة الفنية املضمونية من شعر علماءعينة : املبحث السادس

 :وما يدعو إليه" شعب اجلزائر"نشيد ابن >ديس 

صد به إىل الفضل الذي قيض لشعره  نعتقد أن ابن Tديس هو أشعر شاعر كتب شعرا يف اجلزائر ونق

صيدة اليت قاهلا مبناسبة االحتفاالت بذكرى املولد النبوي (القليل ، فأشتهر 1937الشريف سنة واملاثل يف الق

ص النشيد ...... منها األبيات املعروفة، واحملفوظة فكان أكثر النصوص الشعرية حمفوظية يف اجلزائر مع ن

الوطين، على اإلطالق من يردد شعره قريب من عشرة ماليني تلميذ وطالب ومعلم وأستاذ يف مؤسسات التعليم 

ا ال يكاد عامة الناس حيفظون منها إال األبيات اليت إختريت منها، مث الوطنية يف أصلها طويلة تقع يف أربعني بيت

  )1( :وهو_أو بيت القصيد كما يقال_البيت الذي اختري من األبيات اليت أختريت منها

  شعب اجلزائر مسلم                   وإىل العروبة ينتسب

  :ومطلع هذه املقطعة اليت أمست نشيدا من األ�شيد الوطنية

  حييت � مجع األدب                  ورقيت سامية الرتب 

  :مقولة الشعب اجلزائري تتمثل يف ذلك قوله، إمامها األكرب الشيخ عبد احلميد ابن Tديس رمحه هللا

  شعب اجلزائر مسلما                 وإىل العروبة ينتسب" 

  "....من قال حاد عن أصله              أو قال مات فقد كذب 

القاضي Tإلدماج التدرجيي ) فيوليت(هدد اجلزائر حطر جديد على قوميتها برب�مج  1936يف سنة       

للشعب اجلزائري العريب لبعض النخبة املثقفة Tلفرنسية، فاضطر العلماء للمشاركة يف املؤمتر اإلسالمي اجلزائري 

  .ية اجلزائرية ورفض كل مساس �الفرض مبادئهم على املؤمترين وهي احملافظة التامة على الشخص

                                                             
  .70-69معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين،  مرجع سابق، ص ص  لك مر�ض،عبد املا 1
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ي أصبح وكان الفقيد من أبرز ممثلي اجلمعية، وأعان ذلك الرب�مج وأنشأ يف تلك األ[م النشيد الوطين الذ     

  .يردده الشعب اجلزائري كله

ناء نظم ابن Tديس هذه األبيات لتكون نشيدا يردده طلبته بدال من النشيد الذي فرضه اإلستعمار على أب     

، وقد أصبحت أبيات ابن "كان أجداد� من الغاليني وبالدي امسها غاليا"اجلزائريني، حيث كانوا ينشدون 

  .Tديس نشيدا للجزائر قبل اإلستقالل

وما إن انتهت احلرب العاملية األوىل حىت كانت معامل التغيري الطارئ على العامل، الروح اجلديدة �ب على      

رجع إىل اجلزائر أفراج من متخرجي الزيتونة تالميذ األستاذ ابن Tديس السابقني أو زمالئهم، اجلزائر، وعقبها 

وبذلك انتعش القطر اجلزائري �فكار جديدة أخدت تسري يف أمته فتجمع شتاته وتنظم أطرافه ليجد نفسه 

اجلزائر من اجلسم العريب وإذا من بعد أمة كاملة املقومات متميزة الذاتية مسفهة لتلك األحالم الفاسدة ëقتطاع 

  :Tلقائد ينشد

ــــلم         وإىل العروبة ينتــــــــــشعب اجلزائر مس ـــــ ــ ـ   سبــ

  أو قال مات فقد كذب      من قال حاد عن أصله   

ـــــــأو رام إدماج ــــــــــ   لبـــــــــــا له         رام احملال من الطــــــ

      T صحفيةلقد وضع ابن   ديس مشروعا إصالحيا وطنيا ظل يبشر به يف حماضراته العلمية، ومقاالته ال

صائد حمفوظية يف . وحىت يف كتاTته الشعرية القليلة أيضا صيدته الشهرية اليت تعد اليوم أكثر الق ومبا تكون ق

[ الكربى يف اجلزائر بوجه اجلزائر، ومن أحسن ما قد ميثل فلسفته اإلصالحية، ورؤيته الوطنية، ونظرته إىل القضا

  .عام

صف ينظرته إىل القيم، والسيما أ�ا قمتثل حقا رؤيته إىل الوطنية، و أ�ا نا نعتقد ألنّ        لت ثالث سنوات ون

  :األوىل) 6(الستة  األبياتونود أن خنتار منها . فقط قبل وفاته
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ـــلم       وإىل العروبـــــــــــــشعب اجلزائر مس -1 ــ ــــــــة ينــ ــ  تسبـ

 مات فقد كذب: أو قال    حاد عن أصله   : من قال -2

ــــــأو رام إدم -3 ـــــه        رام احملال من الطلــــــــاجا لــــــــــــ  بــــــــ

 ربـوبك الصباح قد اقت اؤs        ـــــــــــــ� نشء أنت رج -4

ــوال·ها         وخد اخلطوب ـــــــــــــــخد للحياة سالح -5  بــ

 .ربـــــــــــــــحتيا اجلزائر والع:        حيتـــــــفإذا هلكت فصي -6

  :و لنبدأ

 شعب اجلزائر مسلم         وإىل العروبة ينتسب  -1

يقوم هذا البيت العجيب على ثنائية متالزمة فنجد ثنائية الشعب اجلزائري املسلم، واالنتماء إىل العروبة       

  .متشاكلتان متالزمتانوها�ن قيمتان 

الشعب الذي ميثل قيمة : األول من الثنائية ينهض على ثالث قيم تندمج فتشكل كتلة واحدة من القيم     

  .ميثل قيمة عقدية وروحية رخيية وحضارية وجغرافية، واملسلمبشرية، واجلزائر اليت متثل قيمة �

 .مات ، فقد كذب: حاد عن أصله       أو قال: من قال  -2

مل يزل الشعب اجلزائري، منذ األعصار املوغلة يف القدم، يتعرض للمغر[ت اليت حتالو إزاحته عن أرومته،      

واحليدودة  به عن اصله األمازيغي العريب، الشعب العظيم ظل صامدا قائما، متمسكا �صله، عاضا Tلنواجد 

  .على دينه

من القرن العشرين، يف اخلطاب ن يثار يف األعوام الثالثني ا كاوكان ابن Tديس يومىء يف هذا البيت إىل م     

  )1( .السياسي
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: وجند يف هذا البيت إيقاعا داخليا يقوم على ترداد أفعال ماضية متضي على إيقاع متجانس أو متقارب      

  .كذب: مات: قال، حاد، قال

 رام إدماجا له         رام احملال من الطلبو أ -3

الشعب اجلزائري حاد عن أصله، أو تنكر لقيمه، فإنه : امتدادا ملا ورد يف البيت السابقيعد هذا البيت      

صرحيا عن هذا اإلدماج الذي ال يساوي غري املسخ والفسخ   .هنا يتحدث ت

  اءs        وبك الصباح قد اقرتب� نشئ أنت رج - 4

فليس هناك من مشروع �ضة ، وال إصالح، وال جتديد، ميكن أن يرى إذا مل تكن وراءه مهة الشباب      

 .األقو[ء، وعزمية الفتيان األشداء، فالنشء هم عماد النهضة

ناء إجيايب فأمة بال شباب، غابة بال عماد كل �ضة حتريرية وأساس كل بإن الشباب كان وال يزال       

، ولكن هذا الشباب ال اإلبراهيميال أزهار، كما قال خليفة ابن Tديس األستاذ الرئيس أشبال، وحديقة ب

صر خطنه وتزود Tلعلم املفيد،  يقوى على حتقيق أي شيء من ذلك إال مىت أعد للكفاح عدته ورسم للن

، وصاح يف وحتصن Tخللق املتني، فأحب العدل واإلحسان وكفر Tلظلم والظاملني وحارب اخليانة واخلائنني

صعدوا  وجوه اجلامدين صيحة �زهم هزا وتبعثهم  إىل العمل قهرا وقسرا حىت يقف اجلميع صفا واحدا لي

  .Tلشعب حنو مقعده الالئق به بني األمم

 .للحياة سالحها          وخد اخلطوب وال ·ب ذخ -5

خياطب ابن Tديس مل يكن من فالنشء الذي كان . يعد هذا البيت امتدادا، يف سياق املعىن، للبيت السابق

  .الدمهاء وال الرعاع، ولكنه كان من النخبة املستنرية من الشباب

 .حتيا اجلزائر، والعرب:        فإذا هلكت فصيحيت -6



 "مجعية العلماء"مضامني شعر                                                        :         الفصل الثالث
 

[229] 

 

وعلى أن اختاذ السالح يعين هنا كل الوسائل اليت تظاهره على أن خبوض خطوب احلياة العامة بكفاءة       

  .ل Tألخالقمن تعلم للعلم، وحت: وشجاعة

ص األبيات العشرة    : اآلتية) 6(سابقة الذكر يف املبادئ الستة ) 10(وميكننا تلخي

أن ابن Tديس مل يرسل هذه القصيدة يف براج األرض خال، ولكنه ألقاها يف جمفل  للعلم  :املبدأ األول

صيدة قاهلا عامل، والعلماء، فقد ختم �ا إحدى خطبه الكبرية عام سبعة وثالثني وتسعمائة وألف، ف هي ق

  1وخاطب �ا طلبة للعلم، فاجلو الذي قيلت فيه وألقيت، مالئكي روحي كرمي

أن هذه القصيدة تدعو إىل التسلح Tلعلم ضمنا، وبكل القيم، املادية واملعنوية، وحىت الروحية،  :املبدأ الثاين

  :�ا�ة احلياة بكل مصاعبها الكأداء، ومتاعبها الشنعاء

 سالحها خد للحياة

إن هذا الشعر لكالم كبري، ال نقول إال وإنه لرب�مج سياسي وفكري ألقى به مفكر قل أن أجنبت اجلزائر له 

  .مثيل

ص إىل التحلي Tلشجاعة بكل معانيها وأضر �ا خلوض  :املبدأ الثالث يدعو ابن Tديس من خالل هذا الن

  .غمرات احلياة العامة

  .زائري إىل خوض غمار اخلطوب، عدم التهيبدعوة الشباب اجل :املبدأ الرابع

  *وخض اخلطوب وال ·ب*

صر الشباب يف اجناز بر�مج القضية اإلصالحية كما كان يراها ابن Tديس: املبدأ اخلامس   :التعويل على عن

  � نشئ أنت رجاؤs           وبك الصباح قد اقرتب

صباح  ملنتظر، وفهو وحده الرجاء ا   .البعيدغري هو وحده ال
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  : كيفية معاملة اآلخرين  :املبدأ السادس

واحلكمة حنرتم اجلميع، ونعامل  الدميقراطيةأد[� متباينة، فمن  إن Tجلزائر أجناسا خمتلفة وأحزاT متعددة، و    

  .اجلميع Tحلسىن

حلسىن ونو          ا الرغبــــــــيل أهلها من  ندعو إىل ا

  فعلى الكرامة والرحب      ي ودs    ــــــــــمن كان يبغ

ـــأو كان يبغي ذلن   حرب ــــا          فله املهانة و الــــــــــ

  بــــــــــ>لنور خط و>هل  نا         ــــــــــــــــهذا نظام حيات

هللا لنا منقدا واخرت�ه ألنفسنا زعيما  اختارهتلك هي العناصر الرئيسية لدستور اجلزائر الذي وضعه رجل      

ص الدين وحده وال السياسة  وإماما، وهو كما ترى دستور شامل لكل مظاهر احلياة يف اجلزائر فهو ال خي

  .دين بال سياسة بال دين وال سياسةوحدها، وإمنا يتناول الكل ويدعوا للكفاح يف سبيل الكل، إذ ال 

صادقني ولعل فيه  الضالنيهذا العرض ما يذكر الناسني ويهدي  فلعلّ        ويوقظ النائمني ويطمئن قلوب ال

أيضا ما يقنع الساسة الفرنسيني �ن اجلزائر العربية اإلسالمية ال تقبل أبدا أن Òتيها بوحي من غري �رخييها 

  .وقوميتها ودينها وإن مشسنا ساطعة ال حتجبها العناكيب

صيدة األخرى    ".السياسة يف نظر العلماء " :املعنونوة بـ الق

صاحل العام وليس التشدق Tلكالم،       فالسياسة يف نظر علمائنا هي التفكري والعمل والتضحية والتفاين يف ال

 :وال التظاهر Tملهام، أمام الرأي العام ، وقد أكد هذا ابن Tديس يف خطبه ومواقفه، وخلده شعرا يف مثل قوله

ــــة عن عزّ ــــزائر روحي الفدا         ملا فيك مأشعب اجل ـــــ ــ   ربيةــــ

  الما على البشريةسفكانت    ا8ا      ـــــــــــبنيت على الدين أرك

  ديةــار على األبـــــ�ذي الديدت          ــــخلد·م �ا وبكم خل
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حلقوق السنية   فدوموا على العهد حىت الفنا       وحىت تنالوا ا

ـــــــــــــو8ا بســــــــــــــتنال ــ ـــــ ـــــم       وإميانكم والنــواعدكــ   فوس األبيةــــــــ

  بذايت وروحي عليكم ضحية كم      ـــــــــــــــفضحوا وها أs ذا بين

  : فالسياسة يف مواقف احلركة اإلصالحية جلمعية العلماء تستهدف إىل النهضة الوطنية العارمة عن طريق

 .العلم واحلكمة يف الر[دة - 

 .الشجاعة والشهامة يف القيادة - 

 .الذكاء والفطنة يف ا�ا�ة - 

صرب واأل�ة يف املقاومة -   .ال

وجيمع كل هذا املعىن قول ابن Tديس يف نشيده  وهي كلها ترتسم خطى األنبياء يف احلق والعدل واإلحسان،

  : اخلالد

  1ما على البشريةالبنينا على الدين أركا8ا             فكانت س

 اإلبراهيــمي: 

  :ماي عند اإلبراهيمي  8أحداث 

ويتحدث الدكتور صاحل خريف عن أوضاع الشعر اجلزائري يف هذه الفرتة وعالقته Tحلركة النضالية       

يف الشعر ) ماي(وأبعاد حوادث : "، فيقول1945) ماي(للشعب، وعن مدى تعبريه عن مأساة الثامن من 

صدمة  اجلزائري أبعاد قائمة وخانقة، فقد احنبس الشعر يف أهواله الرهيبة، وأصيب بذهول ووجوم وتلك هي ال

  :التلقائية ملثل هذه املواقف، فهي على حد قول شوقي يف نكبة دمشق

  لرباعة والقوايف          جالل الرزء عن وصف يدقومعذرة ا
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اإلسالم والعروبة واجلزائر، هذه : إن الدارس لفكر الشيخ دمحم البشري اإلبراهيمي جيد أن حماوره ثالثة       

احملاور هي اليت سخر هلا الشيخ البشري اإلبراهيمي فكره وقلمه ونذر هلا عمره ووقته، وجعل منها أسس 

وي، فقد كان يؤمن �ن ال �ضة دومنا حترير لألرواح واألبدان، وقد شغلت اجلزائر Tلشيخ مشروعه النهض

البشري اإلبراهيمي واستأثرت بعواطفه فأقسم ميينا أن لو تربجت له املواطن يف حللها لتفتنه عن وطنه ملا رأى له 

  .عديال وملا اختذ عنه بديال

اليت سجن فيها، كما كتب عنها معتربا  1945ماي  8حداث ومن صور اعتنائه Tلوطنية وقوفه عند أ     

ذلك اليوم مظلم اجلوانب Tلظم مطرز احلواشي Tلدماء املطلولة، مقشعر األرض من بطش األقو[ء، مبتهج 

  .السماء �رواح الشهداء

  : ومما قال فيها

ـــذكراك � ي ــ ـــ ــ   شا ــختّر يف األح   وم          ــــ

  وحش تال وحشا      وم       ـــــــــــإذا أقبل الق

ــــ� يوم مل تش   رق           مشس على مثلك ـــــــ

   لكــأل الضحى مغرٌق           وامللتجى مه

  : إىل أن يقول

  فيك اعرتت مله             رهطا من الّشمس 

ـــوا أمـــــــــــــفقتل   س ــــــهم أمــــــــأحيت             ة ــــ

  : إىل أن يقول

  على شفا العمر         هلفي على هاو       

ـــــــقد تّله غ   درــــــــفخّر للصّ  او               ـــ
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  هلفي على مرضع           قد عّفرت أمه 

  1ما خّب أو أوضع          إال الشقا أّمه

 : تعليم املرأة عند اإلبراهيمي

للنهوض Tملرأة وجتّلت على ألسنة الشعراء يف صورة مثالية هي أقرب  يف العشرينيات ظهرت دعوة حارة      

 .إىل اخليال منها إىل الواقع، فرمبا مل تسجل اإلحصائيات يف تلك الفرتة فتاة واحدة دخلت املدرسة

صائدهم عناوين مؤنثة مثل        صّدرت ق صيدته ) عمر بن قدور(قلة قليلة من شعرائنا ت فتاة طرابلس (وق

صيدته، وعلى رأس اجلميع Òيت اإلبراهيمي يف الدعوة إىل تعليم املرأة فهو )الغرب ، وسعد الدين اخلمار يف ق

إذا أمهل تعليم املرأة أ،جبت أبناء لن حتسن تربيتهم، وكان البالء واخلطر أل�ا ستنقل لألبناء معامل : يرى أنه

 .ة والتعليمشخصيتها، وكيف تكون شخصية اإلنسان ما مل �ذب Tلرتبي

أرجوزة أرسلها إىل أحد علماء جند مستنهضا مهمهم لتعليم املرأة واخلروج �ا من التخلف إىل النور، وقد      

، إذ يرى أ�ا أخت الذكر، وأن ختلفها ختلف له وز[دة يف أعبائه، فهي إذا عطّلت "تعلم البنت"عنو�ا بـ 

 .َعطَّلت الرجل وإذا أخرت أخَّرته

براهيمي يف هذه األرجوزة كل ما يتعلق بتعليم املرأة واآلفات اليت تطرأ بسبب إمهاله وسنقف عند لقد دون اإل

 : أهم ما ذكره يف أرجوزته، حيث يقول

  إ8ا أخت الذكر ) حّوا(رر          ال تنس ــــــــــــــــكتما8ا عني وغشٌّ وض

ـــحتمل ما حيمل من خري وش ـــــــــــــمن حلو وم ما يثمرر          تثمر ـــــ   ر ــ

ــــــــوكيفما تكونت كان الثم ــــــر         وكل ما تضعه فيها استقـــــــــــ   ر ــــــــــــــ

حلواشي والض       فكيف يرضى عاقل أن تستمر   ــــمزيدة على ا   رر ــــــ

                                                             
قسنطينة، - دمحم العيد �ورتة، قسم اللغة العربية و آدا�ا، جامعة منتوري. يف األدب اجلزائري املعاصر، د) 1945ماي  8(صدى أحداث : ينظر  1
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ـــــقها مع الترضعه أخال ور        ـــــــتزرع يف النشء أفانني اخل   دررــــــــــــ

ـــوإ8ا إن أمهلت كان اخلط ــ   ر         كان البال كان الفنا كان الضرر ـــــ

ـــوإمنا إن عّلمت كان   رـــــــــــــاألثت وزر         أوال فوزر جالب سوء ـــــــــ

  ر ــــــــــــــــــــــــــــر        مل ?ت فيه آية وال خبـــــــــومنعها من الكتاب والنظ 

ــــــوالفضليات من نسا صدر غرب        هلّن يف العرفان ورد وص   در ـــــــ

ــوانظر هداك هللا ماذا ينتظ ــمن أمة قد شّل نصفها اخل ر       ــــــــ   1درـ

ص هذه األرجوزة هو   : وملخ

�ا أتت Tلثمار احللوة، وإن  االهتماملقد كان اإلبراهيمي يرى أن البنت أخت الذكر، فإذا أحسن  - 1

 .أمهلت أتت مبر الثمر مثلها يف ذلك مثل الذكر

إذا أمهل تعليم املرأة أجنبت أبناء لن حتسن تربيتهم، وكان البالء واخلطر أل�ا ستنقل لألبناء معامل  - 2

 .شخصيتها

، وال ميكن ألمة أن يستدل اإلبراهيمي Tلتاريخ البشري على أن احلضارات ال تبىن ال �نثى وذكر - 3

صفها اآلخر  .تنهض إذا شل ن

ومن خماطر عدم تعليم البنات عزوف الشباب عن الزواج إىل سن متأخرة أو الزواج من األجنبيات  - 4

 .بدعوى اجلهل، فعند حديثه عن عزوف الشباب عن الزواج

ي اليت تقيها بواثق الدهر يؤكد اإلبراهيمي على ضرورة تعليم املرأة تعليما حماطا Tلعلوم الدينية، أل�ا ه - 5

 .وحتميها من نوائبه
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ونظروا إليها على أ�ا أغلى ما ميلكه ا�تمع، أل�ا حاضنة آمال املستقبل، فركزوا على تعليمها التعليم     

، حرية معتدلة واالضطهادالديين ألنه املالذ هلا وللحياة كلها، وأفهموها أن اإلسالم حررها من كل أنواع الظلم 

  .مترد على الطبيعة البشرية، وال هي عبودية �ي شكل من األشكال ال هي

 العقيب : 

صيدة العقيب شعر العقيدة يف  ص"ق  : وردت يف" إىل الدين اخلال

صيدة فيها -  دعوة إىل التوحيد وحماربة الشرك هذا أمر اشتهر به الشيخ الطيب العقيب، إىل درجة  والق

العامة Tسم الطيب العقيب، ورمبا مسي دعاة التوحيد يف منطقة  ارتباط النهي عن مظاهر الشرك عند أكثر

الوسط Tلعقبيني، وقد كان حمور خطبه ودروسه وكتابته هو بيان التوحيد والنهي عن مظاهر الشرك، إضافة 

صيدة الدين اخلاص، بنسبته إىل العقيدة  إىل الرتغيب يف السنن والنهي عن البدع العملية، وقد صرح يف ق

  1:، فقالالسلفية

  مذهيب شرع النيب املصطفى 

  داد ـــــــــــواعتقادي سلفي ذو س                                 

  ر ـــــــــــــــخطيت علم وفكر ونظ

  يف شؤون الكون حبث واجتهاد                                  

حلق عندي واح   د ــــــــــوطريق ا

  مشريب مشرب قرب ال ابتعاد                                  

بيتا، وكان نقلها من  ) 67(ملبارك امليلي سبع وستني " رسالة الشرك ومظاهره"وقد وردت القصيدة يف كتاب  - 

  :للزاهري، وهي تتضمن األفكار اآلتية" شعراء اجلزائر"كتاب 

                                                             

  .07ص ، مرجع سابق،13عدد  ،"إذاعة القرآن الكرمي"جملة -)1(
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  بيتا 11يف : لالعتبارحالة موجبة. 

 صيحة غالي  زرعتم أبيات، بدءا �يها األقوام و�اية مبا 07يف : ةن

 صاف به يف  بيتا بدءا �يها السائل و�اية بـ وطريق احلق  13: اعتقاد نقي وات

 بيتا، بدءا بـ ال أرى األشياخ و�اية بغرهم من واهنوا 12: اعتقاد شركي وبراءة منه يف. 

 أبيات بدءا بـ إثين ألفهم و�اية بـ طاملا جد الورى  04: سوء أثر الطرفية يف ا�تمع يف 

 أبيات بدءا بـ إقساوات الورى و�اية بتكلم السادة  03: السيادة النابعة يف 

 أبيات، بدءا بـ لست أدعو و�اية بال أسوق اهلدي  09: ضروب من البدع يف 

 فراري كلها و�اية والذي ماتأبيات بدءا بو  05: الز[رة السنة 

 صا  05: الدعاء الشرعي والشركي يف  أبيات بدءا بـ ال أ�دي صاحب و�اية بـمخل

 بيت واحد حسيب هللا وحسيب قربه 01: االتكال على الكبري. 

  ".الشهاب"بيتا، وقد أرود�ها يف ملحق كما وردت يف جملة  67ا�موع الكلي لألبيات

صيدة بعنوان ويقول الطّيب العقيب يف  يف ) أم اخلبائث(متحد� عما ترتكه اخلمرة " كيف يكون بعد مماته"ق

  : شار�ا

  ه ــــــــــشّر الورى من عاش طول حياته         يف اخلمر منهمكا ويف لذات

  وإذا انتشى فإىل الشقاء بذاته   ه        ـــــــــــــــــال يرعوي عن غية وضالل

ــــــأشقى ذويه ووالديه وزوج ــــــــــــوبنوه قد تعبوا وكّل بنات   ه      ــــــــــــــ ـــ ــ   ه ـــ

  والدين أصبح من كبار عدائه   ه       ـــــــــــــقد ضّيع الدنيا وأذهب عقل

  ر          أو مات كيف يكون بعد مماته ـإن عاش فهو إىل الضاللة سائ

ــيسطو على جريانه يف شك ــــوإذا صحا مل Àمنوا عثرات     ره      ـــــــــ ـــــ   ه ـــ
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   )ال تصحب الّسكران يف حاالت(وكفاه من خزي مقالة قائل                  

  .فهي مذهبة للعقل وللمال ولنخوة الرجولة) اخلمر" (أم اخلبائث "فالعقيب هنا ينهى عن تعاطي 

صيدة ومن خالهلا يوجه الشب) اجلزائر(والطيب العقيب حيىي جريدة  رّد التحية "اب اجلزائري توجيهات يف ق

  ": فرض

  حّيي اجلزائر ما دامت حتيينا            وا8ض بشعب قضى يف جهله حينا 

  : إىل أن يقول

  كم أّمة أصبحت تعلو بعّزها         كانت لنيل العطا ِقدما ترّجينا 

  : إىل أن يقول

  >ألمس كّنا ملوكا يف عروشهم       واليوم صار قصّي الدَّار يُقصينا 

  هذا جزاء اُألىل عن دينهم صدرا       وأعرضوا عن حدود هللا sئينا 

  : حّىت يقول

حلمق ا²اين   ما هكذا ِيّشم العرب الكرام وال           هم قبلنا ولدوا ا

  : إىل أن يقول

  ال شيء عن حّبها يف الناس يثنينا        أوطاننا حّبها فرض نقّدمه    

  :مث يقول

  .)1( حادÕت الّدهر تصميناÀىب لنا شرف اإلسالم منقصة         وإن تكن  

صيدة أخرى كان نشرها يف جريدة املنتقد بعد نشره لقصيدة  و ص"للعقيب ق يرد فيها على أحد " إىل الدين اخلال

  : اخلصوم املناوئني له ومما يقول فيها

                                                             
  .134- 130ص ص ، مرجع سابق،1دمحم اهلادي الزاهري، شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر، ج1
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ــــــــيف علمي وفيطعن وهّب          ّرض يب       ــــــــــالذي يع قل للّسفيه   ي أديب ــ

ــــالورقاء ما فت.. .شقبرا ـــــ ـــــ   ي طليب ـتدعوك للغىن حىت حبت ف    ئت           ـ

  كلب ــجه               وقمت تنبح مثل األجرب الـــحكمت حكما ومل تعلم نتائ

حلكم الرتضى حكومته             ــــأعد لذا نظرا يف قوله الع   ما أنت > ـــ ــ ـــــ ــ ـــ   1ربــ

 نويوات : 

صائد اليت وقعنا عليها من شعره تتناول يف عاّمتها مواضيع وطنية وتربوية تستحّث مهة الشباب على       والق

ولتحرير الوطن حىت ال يظل مستعمرا مضطهدا، فقد النهوض والتحّفز لتحصيل العلم حّىت ال يْبقوا جّهاال، 

صيدة، أو قل موّشحة مجيلة، قل أن صادفناها يف الشعر اجلزائري أثناء القرن العشرين وهي بعنوان : نشر ق

  .2:،  وهي يف أصلها ر�ء البن Tديس يف ذكرى وفاته، جاء يف مطلعها"ومن ذا يرد سهام القدر"

ـــــــــوما لزفريك بني الّضل      شباب اجلزائر ماذا اخلنوع؟    ــ ـــ ــ ـــــ   وع؟ـــــــــــ

  ما اخلرب؟: � نشء، قل !  بعيشك ما لعيونك تذري الّدموع؟        و 

ــــأمن أجل بدرك مل يطل ـــــ ـــع؟        أمن أجل غيثك مل يهمــــ   ع؟ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــأمن أجل برقك مل يلم   دُّررـــــــــــــــــــجزعت وُجدت بتلك ال   ع؟     ـــــــ

ـــتلقد كان عهدي ببدر الّسما        ل ــــــــــ حلمـــــــــــــــوح أشّعتــــ   ى ـــــــــه يف ا

مس   رــــــــــد املسري الّسفـــــــــــد بعــــــــفتحم  ا      ـــــــــــويهدي السُّراة إذا ما 

يتساءل حائرا، ويستعجب مستنكرا، وهو يتمثل سرية الشباب الذين كأ�م كانوا  فموسى األمحدي     

أي أن  !  يستنيمون إىل اليأس، والذين كأ�م كانوا يركنون إىل اخلمول، فتناسوا أن بعد السُّرى حيمد الّسفر

  .جنيب الثمار ال Òيت إال بعد العناء والتضحيات

صيدة أخرى بعنوان      ، حيث فيها الشباب اجلزائري، "حنن مشوس مساك: "وينشر الشاعر موسى األمحدي ق

  : أيضا، على النهوض بعد اخلمول، وعلى اليقظة بعد السُّبات، وعلى التجلد بعد اجلزع، فيخاطبه

                                                             
  .124، مرجع سابق، ص 14ريدة املنتقد، العدد ج  1
  .589ص معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، مرجع سابق، ،عبد املالك مر�ض 2
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ـــــــــــــــــــشباب اجلزائر كن ذات ث حلي        !  باتــــــ   اة ـــــــــفأنت املعّد لكسب ا

ــــــــــــــــــــيل املـــوأنت الذي بك ن ــ ـــ ــ ـــــ   ات ــــــوأنت الذي بك ملّ الشت  ىن       ــــــ

حلمى        -!  عشت-وأنت الذي ـــوتدفع عنه سهام الع  حتمي ا   داة ــــــــــــــ

ـــوحامي محاها من املوبق         ا ــــــــــزائر >ين عالهــــــــــــــــــــــن للجــــــــــــفك   ات ـــ

حلادÕت         !  ن نعمةـــــك مــــــــــــــــم قد أفادتــــــــــــــفك  .1!  وكم قد وقتك من ا
ويف الشعر السياسي الوطين ظهر تيار وطين قوي، يدعو إىل التضحية، وافتداء اجلزائر Tملهج والدماء، ومن 

صيدته ذلك قول    :"ضّحوا النفوس"موسى األمحدي يف ق

  ضحوا النفوس لشعب        فالشعب من تلك أغلى 

ـــعيشوا كراًما أب ـــ ــ ـــــ ـــفاملوت يف العز أحل اة       ـــــــــ ــ ـــ   ى ــ

ـــــــــــهيهات يعطى من ــــــفىت عن الصرب ك   اه     ـــــ ــ ـــــ   ال ــــ

  ة وىلـــــــــــــــــــــــــعصر البطال  دوا      ـــــــــوم جـــــــــــــــــÜ � ق

فالشاعر يدعو إىل التضحية وحيبذ املوت يف سبيل الوطن، ويؤكد أن حتقيق آلمال الوطنية يتوقف على مدى 
  .2.استعداد اجلزائريني للتضحية وحتمل أنواع العذاب يف سبيل حترير اجلزائر

صيدة " فالعلم خري سالح" -  فيها توجيهات سديدة مسددة إىل طلب العلم واحلرص عليه، نظرا ملا يقّدمه ق

العلم للفرد وا�تمع والشعوب واألمم، فبالعلم يكسب الشاب اجلزائري القوة اليت �ا حيمي احلق، ومما يقول 

 : فيها

  ا ــــــــــــــــــــــــــبه تكون قوي  الح        ـــــــــــفالعلم خري س

ــــــــــــــــاة سـا         مع الدهـــــــــإن حزته كنت حق   و� ــــ

  القوم يف اجلو طاروا و فنحن يف األرض حنبو         

  واكب دارواـــــــــ>لك وم          ــــــــداسوا الفضاء بعل

  

                                                             
  590، صمعجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، مرجع سابق ،عبد املالك مر�ض 1
  96، صمعجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، مرجع نفسه ،عبد املالك مر�ض 2
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  :شعر اجلمعيةالتناصيات الفكرية املشرتكة يف مضامني : املبحث السابع

 متهيد:  

الزمانية مبا فيها الثقافية من دينية واجتماعية دور يف صنع شخصيات متشا�ة يف سلوكا�ا  للبيئة املكانية و

 :السياسية واألخالقية، وهذا ما حدث فعليا لدى رجال اجلمعية، ويتجلى ما قلناه يف

 ).والشعرية خصوصاأي األغراض والفنون األدبية عموما (املوضوعات املطروقة  - 

ص Tلتحديد) أي دوافع القول(األسس واملرجعيات -   :وخن

 التعبري عن اهلوية - 

صاف Tاللتزام -   .االت

 والتخميس ظاهرة التشطري واملعارضة: 

صاحل دمحم العيد وأمحد سحنون، : وهي ظاهرة واسعة لدى الكثري من شعراء اجلمعية، ومنهم ونويوات، ودمحم ال

 .الدراجي ودي، وفرحاتمالعمني األو بن عتيق، 

 :وأكثر من مارسها من هؤالء هو دمحم العيد إذ له

 .تشطري بيتني للمسلم بن الوليد - 

 معارضة أبيات هلارون الرشيد - 

 ختميس بيتني هلارون الرشيد - 

 تشطري بيت حملمد العيد - 

 .ختميس بيتني ألحد الشعراء - 

 .ختميس بيتني ملصطفاوي عبد الرشيد - 

صيدة ملصطفاوي عبد  -   الرشيدختميس ق
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صاحل بن عتيق ولعله البيت الوحيد الذي  -  يف مذكراته عثر� عليه و قد ورد ومن التشطري الذي مارسه دمحم ال

  :يف قوله

صفة خاصة كانت تعكس ما مسعته       إن اإلنطباعات اليت حصلت يل عن مدن فرنسا وعن مدينة Tريس ب

كنت أنظر إليها من غري الزاوية اليت ينظرون إليها، فهم وقرأته عنها من التنويه بشأ�ا واإلشادة بذكرها ورمبا  

  : ينشدون مع القائل

  أهذه جنة الدنيا، أم هي >ريس؟        أمالئك سكا8ا أم فرنسي؟

  : وأ� أنشد خالفه

  أشياطني سّكا8ا أم أ>ليس؟ زية الّدنيا، أم هي >ريس؟      أهذه خ

 ا²امالت واملداعبات: 

ص الشعراء منهم Tلذات نورد اآليت      :ومن جمامالت ومداعبات رجال اجلمعية لبعضهم البعض وخن

 :يعرب نعيم النعيمي عن مجال أسلوب اإلبراهيمي بقوله

  أيتها النفس الّنفور هيمي          حبكمة البشري اإلبراهيمي

 :ويعرب دمحم العيد عن إعجابه برأي ابن Tديس يف الشعر بقوله

  >لغرام لوثهعن  يالشعر للكفاح ويوصي      >لتسامميحص 

  واجتناب الغموض واإل�امفظـــــــــــــا      التجايف عن الغرابة ل و

 :ويعرب اإلبراهيمي عن إعجابه وحبه للشيخ دمحم خري الدين بقوله

  )خري الدين(الّدين خري كله وأs أرى     من خري هذا الدين 

 :مبنطقتهم يف السبعينات بقوله) عصفور(كي أخاه زميله مربوك عوملي مدير مدرسة ويداعب دمحم الشيو 

  مدينة األفراح والسرور)    عصفور(أهدي حتيايت إىل 
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  :إىل أن يقول

  تطيعه الرعا� وامللوك     )   مربوك(مرشدها زميلنا 

  : إىل قوله

  اــــــبال توان طالعا وهابط    تراه كل الظروف sشط   

ــــرأيت مثله حمبوبفما    عند الرفاق جاذ> جمذو>   ا    ـــ

  :إىل أن يقول

مسى وفن ب   ارعــــــــــــــــــــيوزع النحا� يف الشوارع     xدب أ

  �مربوك     عشت وطال عمرك املربوك: فيهتف اجلميع

 ظاهرة السخرية: 

صالح والتوجيه وال تفهم اآلية القرآنيإن ظاهرة السخرية لدى رجال اجلمعية إجيابية ألن اهلدف منها  ة ال

﴾ۗ ó]ِآلخر بطريقة ما ليتمكن اجلميع من اأي أن كل واحد منا يسّخر  ةبل من السخر  ﴿لِّيَـتَِّخَذ بـَْعُضُهم بـَْعًضا ُسْخر

َال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن  ﴿َ[ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أن يسخر خملوق من خملوق ألن هللا تعاىل �ى يف آية أخرى العيش واحلياة،

ُهنَّ  ًرا ِمنـْ ُهْم َوَال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخيـْ رًا ِمنـْ وظاهرة السخرية ظاهرة عامة يف  ﴾قـَْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخيـْ

  .مؤلفات مجعية العلماء والشعرية منها حتديدا وخصوصا عند اإلبراهيمي، والعمودي

يف  اإلبراهيمي من شخصيات حسبناها على اإلصالح فإذا تكشف عن الوجه احلقيقي البشعفقد سخر      
 .مواقفها الفردية أو مع الوطن

  .وسخر األمني العمودي من شخصيات ذات مكانة سامية يف ا�تمع مث غريت وبدلت      
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حلداثة" ج.م.ع.ج"شعر : املبحث الثامن   : يف ظل ا

فالقضا[ ...العريب تطور تطورا كبريا منذ بداية النهضة، تطور يف مضمونه وشكله معامما ال شك فيه أن شعر� 

  .غري القضا[ والدوافع لقول الشعر خمتلفة، واألهداف متباينة

" يف منتصف القرن التاسع عشر"وشعر مجعية العلماء شعر واكب النهضة وواكب احلداثة اليت بدأت بوادرها 

  ".دأت �ب على رجوع اجلزائر مع ر[ح النهضةإن نسمات احلداثة قد ب"أي 

إمنا بدأت معها ال " حداثة"وبظهور احلركة اإلصالحية نرّجح أن حداثة الشعر اجلزائري Tملفهوم الدقيق لكلمة 

  .ومجعية العلماء �ج احلركة اإلصالحية وقمتها بال جدال وال نقاش" قبلها

ص األصيل القوي اجلميل ولو كان متقدما زمنيا من  أن درجة احلداثة تكون من"ويرى دمحم بن مسينة  صيب الن ن

  ".غريه

ص يكتسب مسة احلداثة ليس فحسب بعامل الزمن، وإمنا حتصل له هذه املرتبة Tإلضافة : "ويواصل القول إن الن

 اجاالندم وإىل ذلك، من خالل ما يتوفر عليه من قدرة على التعبري عن روح العصر، ومعايشته جمر[ت الواقع 

ص الرتاث األصيل(...) واستمرار صياغته الفنية (...) يف أحداثه ومواكبة قضا[ه    ...".الوفية خلصائ

  : كنا طرحناه يف املقدمة وهو

ميكن أن تبقى أعمال هؤالء الشعراء رهينة وحبيسة التقييم النقدي القدمي واملناهج القدمية أم ميكن أن تكون 

  داثية؟قابلة أغلبها لتسليط املناهج احل

إن شعر مجعية العلماء واكب احلداثة واستظل �حسن أشجارها يف مضمو�ا ويف شكلها ليواكب          
الشعر : "صاحب كتاب من غزل الفقهاء: األحداث ويسايرها، حبيث ال ينطبق عليه قول الشيخ الطنطاوي

الذي يدعونه الشعر  –ي تقرؤه اآلن هو الذي جيمع مسو املعىن، وموسيقى اللفظ، ال هذا اهلذ[ن الذ"احلقيقي 
 1".شعر احلداثة أي احلدث األكرب الذي ال تتطهر منه صاحبه إال Tلغسل -احلديث

                                                             
  .07علي الطنطاوي، من غزل الفقهاء، مرجع سابق، ص  1



 :الفصل الرابع

جمعية العلماء "اليات شعر جم 

  :"ين الجزائريينالمسلم

  

عينة للدراسة الفنية من شعر جمعية : المبحث األول

  .العلماء

ن الّتناصيات الفنية المشتركة بي: المبحث الثاني

  .شعراء الجمعية
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  مجعية العلماء سة الفنية من شعرعينة للدرا :األولاملبحث 

 متهيد:  

املستوى املوسيقي املستوى : تناول جانب العمل الفين على ثالث مستو�ت وهي"املقصود �لدراسة الفنية     

 اللغوي، واملستوى التصويري أو التشكيلي على أساس أ4ا أهم املستو�ت اليت تشكل أهم اخلصائص الفنية

  1".للبناء الشعري

  : وعلى هذا األساس فقد بدت اجلوانب الفنية اجلمالية يف شعر مجعية العلماء املسلمني يف اآليت

 اجلانب اللغوي ويتمثل يف : 

o اللغة واألسلوب. 

o توظيف لغة القرآن. 

o القاموس اللغوي. 

o السرد وضمنه السخرية. 

 ويتمثل يف املوسيقى الداخلية، أي يّ اجلانب التصويري أو التشكيل : 

o الكلمات واحلروف: التعامل مع اللغة. 

o اجلناس -عالتصري: ظواهر املوسيقى الداخلية. 

o  البدع(، التكرار )التضاد(الطباق واملقابلة.( 

o اإلنشاء: األسلوب البالغي. 

o التشبيه واالستعارة، الكناية: (الصورة الشعرية.( 

o  االقتباس والتضمني(التناص.( 

                                                             
، )م2009: 1اجلزائر، ط - مطبعة مزوار، وادي سوف(، ةأيب مدين شعيب التلمساين، دراسة دالليمحزة محادة، الرمز الصويف يف ديوان : ينظر 1

 .10ص
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  وتتمثل يف) اخلارجية (اجلانب املوسيقي أو املوسيقى الشعرية : 

o البحور الشعرية. 

o القوايف وحروف الروي. 

  يف دراستنا املتواضعة هذه على أشعار sأي أننا رجحنا هلما حجم  "دمحم العيد"و" أمحد سحنون"لقد رّكز ،

املضامني واألشكال، ولكو4ما خري من عّرب كفة الدراسة، لكو4ما أكثر شعراء اجلمعية إنتاجا وتنوًعا يف 

  .عن اجتاه هذه اجلمعية املباركة العظيمة، وخنص �لتدقيق أمحد سحنون ودمحم العيد آل خليفة

  دمحم العيد آل خليفة"و" دمحم السعيد الزاهري"ولإلشارة فقد غلبت الشعرية والشاعرية على كل من" ،

م ؛ وآخرين؛ هلذا مل نصنفهم يف البداية ضمن العلماء مع أ4ّ "الشبوكيدمحم "و، "إبراهيم أيب اليقظانو "

كما رأينا، ورغم هذا فإ4م " الشيخ"ومع أن بعضهم أو كلهم ينادى بـ " مجعية العلماء"أعضاء �رزون يف 

ينتمون إىل مجعية العلماء وهم من علماء اجلمعية ملا متيزهم هذه اجلمعية من خصائص وصفات العلماء 

 .عراء كما سبق تفصيلنا لذلكالش

  :ابن 0ديس -1

  1 :عموما أسلوبهحديث عن  

وهو شاعر موهوب يقرض الشعر وينظمه على قله، وشعره سلسل عذب، ميتاز �لبساطة وصدق       

العاطفة والبعد عن الغريب، ولذلك كانت قصائده تطرق القلوب واألفئدة قبل أن تطرق اآلذان واألمساع، فمن 

  1".شعب اجلزائر مسلم"اليت مازالت ترتدد على األلسنة إىل اليوم القصيدة قصائده 

كان ابن �ديس شاعرا مطبوعا، لكن دواعي اخلطابة والتعليم صرفته عن قول الشعر ليرتكه ملن حيسنه وهم   - 

  2.كثريون متفرغا ملا ال حيسنه إال هو، من أشد شعره الدال على نبوغه فيه نشيد شعب اجلزائر

                                                             

  .51ص ،)م1984 ط،.د املؤسسة الوطنية للكتاب، :اجلزائر(سلوادي عبد الرمحان،عبد احلميد بن �ديس 1 
  .5ص مرجع سابق، ،يف دوان أمحد سحنون ، التجربة الشعريةعبد احلفيظ بوردمي 2 
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أسلوبه يف ذلك كله أسلوب سهل ممتع ميتاز بعذوبة وخفة جتمله ال يبحث عن الكلمات بل إ4ا  و      

تنساب يف يسر وسهولة على سن يراعه، وهذه املزا� نتاج ملا استوعبته قرحيته من أمهات كتب الرتاث اليت 

  .درسها

ثرية، وأوىل أن نسميه أsشيد وطنية يال و مل يتناول أغراضا كتناولنا شعر ابن �ديس وجدsه قل إذاو       

بسيطة و معانيه واضحة، رددها الشاعر يف نثره  كثريا ومعظمها مبادئ و قيم تقوم عليها  محاسية وأفكاره

  .للنهوض ��تمع اجلزائري اإلصالحيةدعوته  

على احلفظ موسيقاه خفيفة تساعد على اخليال أو الصورة الفنية، و  وبه سهل فصيح مل يعتمدلسوأ       

  .واإلنشاد

اهلادف احملتوى، فهو اجلذاب صياغة، و عبد احلميد بن �ديس شاعر مقل، لكن شعره من النوع  إن       

  1.إصالحية وطنيةحيمل رسالة 

هو امتزاجه �لفكر .. ألوانهعلى اختالف و ... أدبه على اختالف موضوعاته وأوضح ما يتميز به      

  .من مواقف املسلمني العظماء ¢مثلة�حلديث الشريف ولقران الكرمي و االستشهاد � أدبهلذا كثر يف  اإلسالمي

لذلك اتصف ا�تمع؛ و ه خلدمة موجّ  أدب ألنهابن �ديس؛  أدبليس للنزعة الفنية الذاتية نصيب يف و       

  .أميناعصره تسجيال  أحداثل ، و سجّ جاء تعبريا عن جتارب حية و مواقف طبيعية، و األصالة �لصدق 

  2):دراسة فنية(ابن 0ديس ونشيد شعب اجلزائر*  

أبلغ األبيات يف الشعر العريب على وجه اإلطالق،كما رأينا من حالل مشموالته  بياتفهذه األ      

ي عددا قليال من األلفاظ ال جياوز ستة، موقرا �لعدد الكبري من القيم واألفكار،يستقل كل الداللية،أننا نلف

  .بذا§الفظ حبمولة داللية قائمة 

                                                             
ض،   1   .71مرجع سابق، ص  ،يني يف القرن العشريناجلزائر  اءالشعر  معجمعبد املالك م̈ر
ض   *   .يف هذه الدراسة جلها) مرجع سابق(ركزs على معجم عبد املالك م̈ر
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قاعا داخليا يقوم على ترداد أفعال ماضية متضي على إيقاع متجانس أو يوجند يف هذا البيت إ     

  .كذب مات، حاد، قال،:متقارب

صطناع ا�از او  الرمز من وجهة ، اصطناعمن الشعر السياسي اجلزائري املبكر يف  وقد يكون هذا البيت     

  .اللغوي من وجهة أخرى

تقدمي احلياة على  أنكل لفظي يقرتب من اجلناس يف البالغة بني خذ خض كما ا البيت تشذويف ه     

لقيمة احلياة اليت  دومتجي جهة،إىل املستوى األعلى من الشعرية اللبيطية من و  السالح رقي �لتعبري والنسج

  .من وجهة أخرى شيءجيدي  دوخنا ال

رتاح عن مكانته اللغوية وميثل الرمز يف احلقيقة يف ا�از اللغوي نفسه،ذلك ¢ن الصباح الذي هو هنا م     

جديدة متثل إىل داللة  زحيه الشاعر املألوفة الدالة على بداية النهار مبا فيها من ظهور الضياء،وطلوع الشمس،

  بداية ألمل،ومطلع النور،فلفظ الصباح هنا ميثل الشعرية السياسية

جيلب على نفسه املتاعب  أننز�حية يف شعره فريمي إىل بعيد دون �ديس يصطنع اللغة اال ابنولنالحظ أن 

ظهوره، آن أوانه،إن مل  قرتباي ذهذا الصباح املشرق اجلميل ال شيء،وأي االستعماريةواهلموم من السلطات 

 .واالستقالليكن نيل الشعب اجلزائري احلرية 

بة اليت كان ميضي عليها إىل إنشائية قلقة  وهنا مجالية شعرية أخرى يستبد ±ا هدا البيت وهي اخلروج من ال̈ر

  .أرى يف أداة النداء الدالة على البعيد الذيونعين ±ا هدا لنداء  متحركة،

زادا،فهو سالح معنوي وال مادي كما  القيم دخرا وذ ظ السالح مستعمل هنا يف اختالف أننالحظ        

على حني أن لفظ احلياة يعين احلياة الوطنية العامة،وليس جمرد احلياة العائلية أو .الحظنا ذلك من قبل

  .الشخصية
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وعلى أن ابن " مت"عوض"هلكت"اصطنع عبارة  ميتة طبيعية،فمن أجل ذلك وانه قد ميوت شهيدا ال      

كالنار احملرقة   متأججةولكنه اصطنع عبارة " وصييت"أو"رجائي"أو "فقويل"�ديس مل يصطنع عبارة مألوفة مثل 

  "فصيحيت"وى عظمة املوقف وهي قوله تتليق مبس

 .ينيبمن اخلونة و السل مأعوا4و طريق الثورة ضد املستعمرين "  شعب اجلزائر"صور ابن �ديس يف نشيده      

  : العروبة يف قولهو  �إلسالمواعتزاز ) ص(وصدق �¶ ورسوله  إميانديس شعر دييت  ينبئ عن  ابن � ولإلمام

  اEد G مث اEد للعرب                  من اجنبوا لبين االنسان خري نيب

  : قوله إىل

  هللا ما نرجوا من الرغب يف رضىإىل احد             و اEد G ال ادعوا  

ه و مقطوعاته، و و البن �ديس صوالت و جوالت و جوالت يف جمال العروض و التحكم يف صياغة أsشيد

  :نورد اآليت" شعب اجلزائر"من تلك الزحافات  العلل اليت أملّ و أحاط ±ا يف نشيده اخلالد 

  :إضمار يف أول تفعيلة من البيت األول يف قوله  - 

  .ُمْتفاِعُلْن ُمتـََفاِعُلنْ = شعب اجلزائر 

  :إضمار ¼ن يف أول تفعيلة من البيت الثاين يف قوله - 

  .ُمْتفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلنْ = من قال 

  :وقص يف البيت الثالث+ إضمار + إضمار + إضمار  - 

  أو رام إدماجا له 

  :يف بيتطي يف الشطر الثاين + وقض+ طي + إضمار يف الشطر األول + إضمار - 

  *.إحسان و اصدم من غصب ***و ارفع منار العدل والـ 
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  : اإلبراهيمي -2

صية اللغة sملك  ، الذيشيخ أد�ء العصر احلاضر دمحم البشري اإلبراهيمي إنّه: حديث عن أسلوبه عموما

إىل أن ¾خذ مكانته املتميزة يف حقل الكتابة األدبية على  �ستحقاقالعربية بالغة وفصاحة وبياs، مما أهله 

رأس جيل من األد�ء اجلزائريني، وكانت ميوله األدبية الفطرية إىل جانب وجوده على رأس إدارة حترير البصائر 

آ¼ره  يف سلسلتها الثانية يف مرحلة األربعينيات، من أهم العوامل اليت ساعدت على إبراز هذه الناحية الفنية يف

  1.بصورة أكثر من بروزها يف آ¼ر غريه

وهو شاعر فحل يف الفصيح وامللحون، يذكرك �ملعّري يف لزومياته، وأيب الطيب يف حكمه وأمثاله،      

  .وشوقي يف مالحمه وبدائعه

ن بسام أما أسلوبه يف الكتابة فمتنوّع حبسب املوضوعات وأحوال املخاطبني واملناسبات فتخاله أحياs اب     

يف ذخريته، أو ابن العميد يف إخوانياته، أو الزّ�ت يف لوحاته، وحتسبه يف بعض األحيان حمررا يف جريدة يومية، 

بساطة وواقعية، من غري إسفاف أو حشو أو سوقية، فهو حبق معجزة من معجزات الثقافة العربية اإلسالمية 

  2.نوالبيان العريب يف القرن العشري

أسلوبه فرصني العبارة حمكمها، تشعر وأنت تقرأ له أنه يتفنن يف انتقاء األلفاظ ويف نسجها يف صورة أما       

  .شعرية مجيلة تسحرك برونقها لكنها تسبح بك يف عامل املعاين الذي ال خيلو منه األدب اهلادف

  

  

                                                             

  .كهو تسكني الثاين املتحرّ : اإلضمار -  *
  .هو حذف ¼ين املتحّرك: الوقص -   
  .هو أن تصبح ُمتَـَفاِعُلْن ُمْفَتِعُلنْ : الطي -   
  .5مرجع سابق، صالنهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر، بن مسينة، األدب اجلزائري احلديث، ا دمحم 1
  .63مرجع سابق، ص  ، 2آ¼ر اإلبراهيمي، ج 2
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  دراسة فنية(ثالثة لإلبراهيمي الرواية:( 

  :الثالثة روايةدراسة بنية  -

مث حيملو4ا رسالة يقرآ4ا على  الشعراء العرب يف اخلطاب، كذاب ،خياطب رفيقني اثننيالشيخ 

�لدور البديعة اليت  و¾يتفيصول وجيول، ....،ويقدما4ا إىل الثانوي الضريح،من حمب طليح، األصاحيب،

  1.نقرتئ هلا مثيال لدى معاصريه يف املشرق واملغرب

الذي يتواتر مرتني اثنتني، وهو احلد األدىن لتكوين إيقاعه » آك«طع وتعود سرية اإليقاع الداخلي إىل مق

، فيكون »سيح«، قبل أن يقع ختم اللوحة  �إليقاع اخلارجي املتحكم، وهو )كراك+ وراك : (نسجيه من اللغة

  .»كمسرتيح«: قوله

هذا النص األديب فهذا النص �إلضافة إىل شعريته، نلفيه ينتمي أيضا إىل جنس املسرح، فخصوصية بنية 

  .شعر مسرحي: إذن تكمن يف أنه

كان استعماهلا يف املكان املناسب حبيث ، و  تعيب الشراهة واجلشعكما جيد القارئ وقفات أخرى تربوية 

  .جعلت السامع ال حيس ¢دىن ثقل أو تنافر يف السمع أو اجلرس

  :اواية الثالثة وعن قيمتهر عن اهلدف من Éليف  اإلبراهيمييقول 

تكون  فعسى أن ،وهم فيما بينهم إخوة كلهم أد�ء ء،م لنا أبناذ§ثالثة أسات فقد داعبنا ±ده الرواية، وبعد،(

ه الرواية يف عصور اإلقبال ذولو نظمت ه .ا النوع الراقي من األدب اهلزيلذ§مهم يف التدريب على ه حافزة

  2).حقه من إجالل وتلقاها الرواة والنقلة مبا تست لطارت كل مطار، على األدب،

  

  

                                                             

ض، معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، مرجع سابق، ص 1    .161 عبد املالك م̈ر
  .64ص مرجع سابق، ، 2آ¼ر اإلبراهيمي، ج   2
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 دراسة لغوية( رواية الثالثة(: 

للشيخ اإلبراهيمي، نص أديب ينتمي إىل جنس الشعر، مث إن هذا الشعر يف حد ذاته ينتمي إىل " رواية الثالثة"

، وواضح أن بنية أي نص شعري تتميز خبصائص السنية ختتلف، على األقل يف "الرجز"جنس داخلي آخر هو 

التقليدي، كل االختالف طورا آخر، وذلك ما بني بيت وآخر متجاوبني، ولنضرب لذلك أمثاال مفهوم الشعر 

  1:من النص نفسه، ولنبدأ  ±ذين البيتني، ومها الثامن والسبعون والتاسع والسبعون

وازن الفين يف مستو�ت انعدام التإن اخلاصية العامة اليت متيز خطاب هذا النص السردي، هي و   

لغا�ت فنية طورا، -  يف اختيار البىن، ولكن مستوى هذا اخلطابث نالحظ هذا التقعر اخلطاب، حي

تة من مستواه اللغوي األعلى، إىل مستواه اللغوي غ، يسقط النص ب-واالختيار واإلرادة املعتمدة طورا آخر

   :ين البيتنيذ، ولنبدأ ±ااألدىن

ــــــــــــــــــــــة                   ـــ ــ   »الشقللة«قد جللت، أ` أفض   لتتقوا مسبة ويهدلـــــ

  2احلنق سدى، والبيان أفحمـــــــــــا   بكلمة تثين الفصيح مفحما                  

ثين «  ، يف البيت األول، إىل»الشقللة« ، وأفض، و »البهدلة « فمن املستوى اللغوي املتمثل يف 

فين يف البيت الثاين، أننا لنالحظ أن الفرق ال ،»البيان أفحما « ، و»احلق سدى « ، و»الفصيح مفحما

 هذين البيتني املتجاورين، ومها من خطاب شخصية واحدة، أننا لندرك أن البني شاسع بني املستويني فيما بني

ولكن ما كان ليشفع للنص من أن األول قيا يف معرض الفكاهة، على حني أن الثاين قيل يف معرض آخر، 

رة أخرى يف أسفل سافلني   .يتعامل مع الفن هذا التعامل تذبذب، ¨رة يف أعلى عليني، ̈و

                                                             

 ALATHAR- جملة األثر ،اجلزائر- لّبوخ بومجلني جامعة ورقلة :لألستاذ) الوظيفة والداللة(حملمد البشري اإلبراهيمي  "رواية الثالثة"اجلملة يف  1 
  .38- 25ص  ،صم2003ماي،02اجلزائر، العدد - مة تصدر عن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ورقلةدورية أكادميية حمكّ 

ض، جامعة وهران" رواية الثالثة"اخلطاب يف  خصائص 2  اجلزائر، جملة الثقافة تصدرها وزارة الثقافة و - حملمد البشري اإلبراهيمي، لعبد املالك م̈ر
  . 237م، ص 1985يونيو - مايو/ه1405رمضان - ، شعبان87السياحة �جلزائر، عدد 
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: ن اإلبراهيمي يتخلى فيه عن لغته الرمسية، فرتاه يصطنع بعض األلفاظ العامية يف الدارجة اجلزائرية، مثلإ      

  : »الشقللة«

  1»تشقلال«والتزاما الصمت وال وبسمال وكربا وحوقال         

ونالحظ أن هذا اللفظ اختذ موقعه من النسيج الفين، بل هو الذي منح الكالم الصبغة الساخرة املثرية      

العبث و لفظ عامي جامع لشبة من معاين الفوضى والثرثرة » الشقللة«للسرور و الضحك واألرحيية معا؛ فـ 

يستطيع ان يؤدي يف العمل املسرحي ما يؤديه هذا، فجاء هذا اللفظ والتهريج، وال نرى أن لفظا فصيحا 

  .العامي السوقي ليسقط الوقار فيهوي به إىل اإلبتذال إنه توظيف طريف هلذا العامي من األلفاظ

  :ومثل قوله على لسان املدير يف براعة استهالل يصلي فيها على النيب البشري النذير

حملراث يف    وهبت الرqح يف أمشـــري  »       ريــــــــــــــــاهلنش«وما جرى ا

ــــــهالل          منرية يف القصد كاهلالل ــــة استـــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ   2وهذه براعــــــــــــ

وأمجل يف هذا النص أن اإلبراهيمي أفلت فيه قبضة اللغة الرمسية اليت نعهدها يف كتا�ته، فكان رمبا 

وإن مل يتخل عن توظيف لغته العالية يف املواقف احلوارية اليت كانت  –ألفاظا شعبية جزائرية صميمية اصطنع  

 .ورمبا بعض األلفاظ الفرنسية يف ألسنة العوام لدينا - تتطلبها

  :ومنها بعض األلفاظ الفرنسية كما يف قوله على لسان املدير

ـــــــوهو مبا تن»          والبري «محدا ملن مجعكم يف  ـــوونه خـــــــ ــ ـــ   3!بريــ

                                                             

ض، جملة الثقافة، عدد " رواية الثالثة"خصائص اخلطاب يف  1    .242، مرجع سابق، ص87لعبد املالك م̈ر
ض، 2    .166ص معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، مرجع سابق، عبد املالك م̈ر

  .25، مرجع سابق، ص2للبوخ بومجلني، جملة األثر، العدد " رواية الثالثة"اجلملة يف   3
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وفيها من األلفاظ الغربية اليت مل ¾لف الكتاب والشعراء استخدامها، «: إيرادها املقصود منه إذا يقول

وحبذا لو استعملوها وأكثروا منها، فإ4ا ز�دة ثراء اللغة وتوسيع هلا، هلذا سياق الشيخ هذه الرواية حىت تكون 

  .ط األدبيةمثال يقتدى يف األوسا

  :إنّه يوظف التكرار يف إغناء اإليقاع، ولفت االنتباه، تيسري التلقي، وتوكيد املعىن يف الذهن، كما يف قوله

  !الر|سة حقَّها  اأعطو الر|سة حقَّها           اأعطو 

  .فقد كرر الّصدر بتمامه فجعله عُجزًا

  : وكما يف قوله

  1فيمن دقَّها؟ما القول فيمن حّطها؟          ما القول 

  صرفية –دراسة حنوية (رواية الثالثة(:  

ونص رواية الثالثة كغريه من النصوص األدبية، يزخر بعدد كبري من اجلمل الفعلية، فقد بلغ عددها 

مجلة ، مما يوحي  )663(، وعدد اجلمل االمسية ثال¼ وستني ومائة)1521(واحدا وعشرين ومخس مائة وألفا 

لنا، من الناحية الداللية، إىل حركية النص خاصة وأن كثري من علماء اللغة ذهبوا إىل أن اجلملة الفعلية تفيد 

  2.معاين التجديد وعدم الثبوت، بينها تفيد اجلمل االمسية ثبوت املعىن أو الصفة للشيء من غري جتدده

  : اجلملة الفعلية

الستعمال املكثف للجمل الفعلية على اختالف أنواعها وأمناطها، مما يوحي يطغى على رواية الثالثة ا  

  .بكثرة األحداث وتنوعها، كما يعكس طبيعة النص التقريرية

واألبيات على بساطتها من حيث الفكرة واملضمون، إال أن اجلنان استطاع من خالل حشده �موعة من 

أن يثبت لنا ما يدور خبلده، فاملضارع جاء ليعكس شعورا آنيا يف األفعال وراوحته بني املضارع واملاضي واألمر، 

                                                             
  .26سابق، ص  ، مرجع2للبوخ بومجلني، جملة األثر، العدد " رواية الثالثة"اجلملة يف  1
  .27نفسه ص ، مرجع2للبوخ بومجلني، جملة األثر، العدد " رواية الثالثة"اجلملة يف  2
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اهلم املعشعش يف نفسية اجلنان، واملاضي عكس أفعال لنب العابد والرئيس اليت كانت سببا فيما يعانيه اجلنان، 

اضي يف جاءت لتؤكد إصرار الرئيس على امل) قد حرك، قد بدأ، قد أراد(مث استعماله لألفعال املاضية مسبوقة بـ 

ليعود من الناحية الزمنية غلى اآلنية ) وعد، وقل(، يف األخري كنتيجة ملا سبق )األمر(مكره وخداعه، و¾يت 

  .1واالستقبال

  :االمسيةاجلملة 

يف نص الرواية، الرتكيب الثاين بعد اجلملة الفعلية، فقد تقاسم النص هاذان  االمسيةمتثل اجلملة   

  . مما يعطي بعدا دالليا خاصا يقوم على طبيعة كل الرتكيب على حدة لالنتباهالرتكيبان بشكل ملفت 

، هي األخرى، مسا§ا اخلاصة، وقد وجد الشيخ االمسيةوإذ أن للجملة الفعلية مسا§ا الداللية، فإن للجملة 

  2.ما أراد من توظيف يتالءم ونفسية شخصيات النص ا�اورة االمسيةاإلبراهيمي يف اجلملة 

أسلو±ا فهو سهل منسجم، متالحم النسيج، متني الرتكيب فصيح املفردات، ليس فيه تكلف، وال  أما

ركوب الضرورات، اليت ألف الرجزون ركو±ا، برئ من التكلف واحلشو الذي ألفوا أن خيتموا به األبيات، ضعفا 

التزام حرفني ) لزوم ما ال يلزم(§ا، منهم، وضيق عطن يف العربية وقصر �ع يف مفردا§ا وتركيبا§ا، ويف أكثر أبيا

اإليقاع ، فأو ثالثة يف الروي، ومع ذلك فكل ما فيها من هذا النوع مقبول متمكن وفيها كثريا من أنواع اجلناس

  3»لزوم ما ال يلزم«: اخلارجي هلذه اللوحة العجيبة ينهض على ما يسمى يف مصطلحات البالغة العربية

  :هلذه الرواية  و مما ما نكتشفه يف دراستنا

                                                             
  .30سابق، ص  ، مرجع2للبوخ بومجلني، جملة األثر، العدد " رواية الثالثة"اجلملة يف  1
  32، صنفسه، مرجع 2للبوخ بومجلني، جملة األثر، العدد " ة الثالثةرواي"اجلملة يف  2
ض، معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، مرجع سابق،  3   .163صعبد املالك م̈ر
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ألمر ما كان حرف احلاء موجودا يف العربية يف ألفاظ دالة على معان معينة يف كثريا منها ذات صلة : أوال

اجلرح، واحلرقة، ومنها االحرتاق واحلقد، ومنها احلب واحلزن، : �جلنان والوجدان، واألمل واحلنان، منها

  .كلما انتابه أمل أو تعرض لوجع مؤذٍ » أحّ «وألمر ما أبضا ينطبق الكائن البشري مبقطع ....

أو محار الشعر، كما (ىل تنويع إيقاع حواره يف بعض األطوار فينتقل من حبر الرجز إد ميع ّن اإلبراهيميإ: �نيا

، كما يبدو ذلك الشأن حني »جمزوء الكامل«إىل إيقاع آخر هو » مستفعلن مستفعلن مستفعلن «: يقول

  .يتحدث عن الرßسة وفخامتها

  !ها ــأعطوا الر|سة حق      أعطوا الر|سة حقها    

  !ها ـــــتعس امرؤ قد عق      إن العقوق مزلــــــــــــــــة    

ــ احلرّ  ــيعلي شأنــ ـــــ   ـــهاــــــــــــبغي حمقــــي رّ والغ        ـها ـــ

ـــــعد فينا أفـــــــــقـــية         مل ـــــــإن الرؤوس رئيس ــ ـ ــ   1 اهــ

ومن أروع التصوير لتفاهات البريوقراطية السخفية اليت يصطنعها أصحاب املكاتب وأهل اإلدارة، أنه 

أن يعدواها، وال أن يتنكبا عن مبتغاها، وإال انطبقت السماء  ¾مر صاحبيه ¢وامر صارمة قاهرة، ال ينبغي هلما

على األرض، وتفجرت الرباكني حبممها فأتت على األخضر واليابس؛ فالدخول إىل مكتب املدير جيب أن 

  .خيضع لطقوس تشريفية ال ينبغي احليدودة عنها

يتحدث  أنولذلك جيب قبل العني، » معروف«المسه الشخصي؛ فامليم يف لفظ  - املعكوس -األجبدي

  :، و من ذلك قولهخيضع لنظام معلوم وكّال ...الرتتيب عبد احلفيظ اجلناندمحم بن العابد اجلّاليل أوال، مث يليه يف 

ـــــــــــــولتخلعا نعليكما يف اخلـــــارج          يف اخلطوة األوىل من املع ـــ ــ ــ   !ارجـــ

ـــاــــطرق دهاة اإلجنل  ا         ـــوتطرقا الباب الصغري طرق ـــــ ــ ـــ ــ ـــــ   !يز الشرقــــ

                                                             

ض، معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، مرجع سابق 1    167، صعبد املالك م̈ر
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ــــــــــــــــــــال      ــ       ومسال وكربا وحوقــــــــــــ ــ ـــ ــ ـــــ ــــوالتزاما الصـــ ــ   »تشقلال«مت وال ـ

ـــــــــــجل       فإن أذنت فادخال عن عجل      ــ ـــ ــ ـــ ــ   وعن سكت فاذهبا يف خــــ

ــسب احلروف     ولت ـــــ   1»املعروف«ي ـــــــــــــــــــــوامليم قبل العني ف       دخال حبــــــ

 االثننيوكان الشاعر ابتدأ نص املسرحية اهلزلية بكتابه نص االستدعاء الذي يوجهه املدير إىل املعلمني 

  ):هم صديق الشيخ املنفي الثالثة(بية والتعليم بقسنطينة يف مدرسة الرت 

ــن   إىل املنفى عبد احلفيظ اجلنان             ـــ ــ ـــــ ـــــــــــأدامه املوىل احلفيظ امل   انــ

ــوحامل األثقال من غطرستـــ      مؤدب الصبيان يف مدرستـــــــي         ـــ ــ   !ـيـ

  !مسكنه يف زنقة ال تــــــــــــــــــعرف        إذ طمست من جانبها األحرف       

ـــــــــــيف يده كنافخ يف الص   وومسه إمساك قرن الثــــــــــــــــــور              ـــ ــ ـــــ   !ورــــــــ

ــــلة             ـــــ ــــــــــــــــــــ   !ةـــــــــــــــــــــــــتتبعها عالمة متصــــــــــــــــل   وهذه عالمة منفصـــ

  !بـــــــــــــــــــــيب الكاتب        املرتقي ألسفل الـــــمراتمث إىل الشيخ األد       

ـــــال زال يف جهد الشقا يكاب      د  ــــــــــــــــــــــــــاملرتضي دمحم بن العاب                 2دـــــــ

  :ونلمسه من خالل املقطع اآليت من قول اجلاليل:الرصيد الثقايف لإلبراهيمي

ـــرب زلــــــــقد زَْلَزَل األرَض بضْ      لو كان هذا الصوُت صوَت املصلي         زلــ

ــــــــصوت طريح يف الثقي ـــــــــــابقني األول         أو أنـــــــــــــه يف الســـــــــــــــــ   ل األولــــــــ

ـــــة       أو حكم الوادي أو ابن عائش ــ ـــــ   !شـــــــــــةـــــيلعب 0أللباب فهي طائ  ــــــــــــ

ـــأو أنه صـــــــوت الغ ـــــ ـــه         على اجلواري  والعتيق مســـــ ـــ ــ   رحهـــــــــــريض يطرحــــ

ـــــأن هذا الصوت قد كان امأو  ـــــ   بنبــــــــــرات معبد حـــــــــــــــــــــتتني هزج    تزج      ــ
                                                             

ض، معجم الشعراء  1    .173، صاجلزائريني يف القرن العشرين، مرجع سابقعبد املالك م̈ر
ض، معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، مرجع نفسه، ص   2   .171عبد املالك م̈ر
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ــــــــلكنه صــ   1جاءت به سخافة احلضـــــــــــارة         ــــعارة   ــــــــــــــــــوت 0الستــــــــــــ

 الرصيد الثقايف لإلبراهيمي :  

وسيقية إن الشاعر يصطنع يف كتابة نصه الشعري ثقافة تراثية اجتماعية ودينية وحنوية وبالغية وم    

: ، كما ¾يت على ذكر الكثري من الشخصيات الثقافية والصوفية اجلزائرية املعاصرة له...وأنثربولوجية وسياسية 

كما يقول عن توقيع الشيخ املولود بن الصديق احلافظي األزهري الذي كان فيما يبدو، توقيعا معقدا يشبه 

من الشخصيات كثري ... ¾يت علىكما ...الطغراء، ومعرض به من طرف خفي ألنه كان رئيس مجعية الطرقيني

  ت اليت ينتقد فيها اصطناع مصطلح املوسيقية واألماكن اجلغرافية، كما يبدو بعض لك من خالل هذه األدبيا

  .االنتخا�ت» الصوت« 

  فهنا عرض مجيل ألمساء املشاهري املوسيقيني العرب يف العهود الزاهرة؛ فهو يذكر إسحاق املوصلي

» اهلزج « للميالد، والذي كان أحدق الناس يف  798وطريح الثقفي، وحكم الوادي بن ميمون املتوىف زهاء 

الذي  ) م 791زهاء .ت (وابن عائشة، والغريض، ومعبد الذي كان أبرع الناس غناء يف الثقيل، وزلزل منصور 

  .كان أبرع الناس عزفا على العود

  :ويتحدث �للغة الدينية فيقول مثال

  !وومسه إمساك قرن الثور   يف يده كنافخ الصور

، وقد كان ذلك جّلهم اجلزائريونعاىن منه  مدقع،إنه يصور يف نصه احلياة االجتماعية املزرية للمعلمني من فقر 

إىل شرورها شرور اجلفاف، يشربون قهو§م �لبلوط والتني للتغلب على  يضاف أ�م احلرب العاملية الثانية اليت

من الطبقات االجتماعية األخرى، وما يعانوه من عري  طعمها، كما كان املعلمون أشد فقرا من كثريمرارة 

  :وجوع وافتقار إىل مسكن الئق، يفهم ذلك من قوله

                                                             
  .67- 66، مرجع سابق، ص ص 2ج آ¼ر اإلبراهيمي،  1
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ـــــــوط بعد سالم حمكم ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــلوط         مربـــ ـــــ   وقهوة 0لتني والبــــــــ

ــــــتلوسكر من الرمال  ـــولنب من اجلمال حمتل ب        ـجمـــــــــــ ـــــ   بـــــ

  الفول واخلرطان والكبـــــــــو0    وسفرة قد مجعت مجعت حبو0    

ـــ ــوقدرة قد ضمنت أخالطــــ ـــ ــ   اــــــاللفت والرتفاس والبطاط   ا     ــ

ــــيف غرفة تضاء 0لنج    ومـــو شرفة تقذف 0لرجـــــــأ        !وم ـــــــــــــــ

ـــــــــــــلي ـــ ــ ـــــ   1رِّ ـــــــــــــــر         يقيه من حر لظى والقـس ذا مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البيان عند اإلبراهيمي :  

تسخريه لتلك الوسائل ومت ) التصوير واإلفهام(لقد وظف اإلبراهيمي الوسائل البالغية للدقة يف التعبري        

  .وغالبا ما تكون طرفاه من أشياء مادية مألوفة...تفصيال، فالتشبيه يوظفه يف تفصيل ا�مل، وتبسيط املركب

الصور، وأما الشجع فهو اخلاصية البارزة يف مجيع جتسد  واالستعارة عند اإلبراهيمي توضح العبارة و       

يعجب إلطالع اإلبراهيمي "الشجع بدون منافس أو منازع وهو  إنتاجه وخاصة النثري منه، فقد كان فارس

  2".وفهمه لدقائق الغلة وحفظه الكثري من املرتادفات وإدراكه ألسرار اجلناس والثورية

نرى الشيخ اإلبراهيمي من حدث بسيط يشكل مسرحية طويلة جتلت فيها مواهبه اخلالقة القادرة على       

السامية واألهداف النبيلة، كل ذلك كان بفضل قدراته اإلبداعية و�عه الطويل فسح جماالت أدبية ذات مبادئ 

  .يف علم الصناعتني

  

  

                                                             
  .65، مرجع سابق، ص2جآ¼ر اإلبراهيمي،   1
  .136ص  مرجع سابق،دمحم الطاهر الفضالء، اإلمام الرائد دمحم البشري اإلبراهيمي،   2
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 البديع عند اإلبراهيمي :  

جينح إىل الشجع، فال حتسنب ذلك منه تكّلفا وتصّنعا، وإمنا هو أمر طبيعي "وإذا رأيت اإلبراهيمي       

ون املقامات، وأحاديث أطرافا صاحلة من 4ج البالغة، ومت�لقياس إىل أديب ينبغي أن يكون قد حفظ 

  1."األعراب

ب خمتلف األساليب وإذا كان اإلبراهيمي قد اختار أسلوب الشجع مرة وأسلوب االسرتسال مرة فألنه جير       

  2.بغرض التأثري

 واجلناس يكون sقصا يف األكثر، والشجع يكون متواز� يف األكثر،الشجع واجلناس متالزمان غالبا، و       

  .صفات السيئة للخصوم وتناقضا§مويستخدم اإلبراهيمي الطباق كوسيلة إلبراز ال

 قتباساإلبراهيمي واال:   

إن الباب الواسع الذي دخل منه اإلبراهيمي على عامل العربية الفسيح هو القرآن الكرمي، ولقد أوجز هذا      

  3".لسان لعرب، ولسان الزمان: القرآن ال يفسره إال لساsن" :الرتابط العضوي بينهما قائال

�ت وÉثره ¢سلوب القرآن الكرمي يتضح من كثرة استشهاداته å إلبراهيمي حيسن توظيف االقتباس،وا       

  .القرآن، ومن لغته ومعانيه

، ومن الرتاث العريب لعريبواإلبراهيمي يكثر لذلك من التضمينات من احلديث الشريف، ومن الشعر ا       

  .عامة

فيغرتف من الرتاث العريب اإلسالمي بوجه عام؛ كما ويعمد اإلبراهيمي إىل التناص لتوظيفه يف نصه املسرحي، 

  : تراه يتحدث بلغة النحاة حني يقول مثال

                                                             
ض، 4ضة األدب العريب يف اجلزائر،   1   .124ص مرجع سابق، عبد املالك م̈ر
  .160، ص )م1983 :ط.املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ، د(، 1954- 1830ديثعبد هللا الركييب، تطور النثر اجلزائري احل  2
  .86- 71ص  ، مرجع سابق، ص87العدد  جملة الثقافة،لعبد الرمحن شيبان، ، اإلمام الشيخ دمحم البشري اإلبراهيمي و اللغة العربية  3
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 !  مسكنه يف زنقة ال تعرف                إذ طمست من جانبيها األحرف

ــــةوهذه عالمة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   !  منفصلـــــــــــة                  تتبعها عالمــــــــة متصلـــــــــــــ

  : مث حني يقول

 1!  وومسه اإلقعاء يف مناخره                  وفتحٌة ظاهرة يف آخره

 السخرية عند اإلبراهيمي :    

نثرا أل4ا طريقة وسالح لكشف احلقائق وإفحام السخرية مسة �رزة يف أدب اإلبراهيمي شعرا أم        

وتتخذ السخرية أشكاال عند اإلبراهيمي وذلك ... عند اإلبراهيمي درجات - أي السخرية–اخلصوم، وهي 

  .حبسب املواقف فقد تكون عنفا، وقد تكون حتريضا، وقد تكون استهزاءا، وقد تكون تنبيها

بعض األدوار االجتماعية يف سياق هزيل ينفجر السامع له والشيخ خالل احلوار يتطرق إىل معاجلة       

  .�لضحك

  :بواسطة شخصية املدير ألديب ابن العابدقوله لومن معارض السخرية البديعية 

  ب ـــــــــــاملرتقي ألسفل املرات     مث إىل الشيخ األديب الكاتب  

ـــــــــرآن لألطفــمفسر الق   ال       من سورة الرعد إىل األنفال ــــــــــــــ

ــمقرر القواع ــ ـــــ ــــد املقـــــــــ ـــ ــ ـــــ ـــرة        وحافظ املسائل املكــ   !  ررةــــــــ

ـــــــــس ذا مقــــــــــــــمقره أن لي ـــــر        يقيه من حر لظى والقــــــ   2رّ ـــــ

عبثية األدبية �لتالعب �لزمن، وإخراجه من مساره املنطقي إىل مسار إن اصطناع السخرية الطافحة، وال      

  .آخر يغتدي معه مستحيل احلدوث، كما يف قول املدير يف االستدعاء الذي أرساه إىل املعلمني احملرومني

ــــــــــــر سريعــــــــأرجو أن حتض   لتدفعها خطبا دهى مريعا             !  اـــــــ

                                                             
  .65، مرجع سابق، ص 2آ¼ر اإلبراهيمي، ج  1
  .، مرجع نفسه، ص ن2اإلبراهيمي، ج آ¼ر  2
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  مرفها يف عيشيت ترفيها       ــــــــــــا        اليت أكون فيهيف الساعة 

  1"يـــفاض"ألنين أكون فيه         يف يوم تسع من شباط املاضي    

وهو ما يطلق عليه سيبويه (فالكالم كله هنا سخرية وعبثية، ومن ذلك أن االجتماع سيعقد يف املاضي،        

  : مثل" الكالم احملال"

  ؟!  وسآتيك غدا، وإال فكيف يدعو مدير املدرسة املعلمني إىل اجتماع ¨ريخ يف الشهر املاضي أتيتك أمس

  : دمحم العيد آل خليفة -3

 أسلوبه عموما:    

حملمد العيد منهج قدمي يف اللغة واألسلوب، والصورة الشعرية، والوزن واملوسيقى، مما جعل شعره مهزة وصل     

  .بني ماضي األمة وحاضرها

سهل بسيط يف اللفظ والتعبري، وسليم يف تراكيبه، واضح األفكار، قريب يف صوره  -عموما –وأسلوبه      

  .البسيط لشاعر، فكان أسلوبه بني الرفيع ومتأثر بنشأة ا

ومتيزت نصوص الشاعر أغلبها، خاصة ما يلقي أمام اجلمهور �لتقريرية واملباشرة والوصف والتشخيص       

  .يسعى لتغيريهللواقع الذي 

  .وعلى العموم فقد شاعت النربة اخلطابية يف أسلوبه، مما جعل أسلوبه حيمل مسات اخلطابة كثريا

 اللغة عنده: 

واملتتبع لديوان دمحم العيد يالحظ ارتباطه �ملعجم اللغوي العريب القدمي يف الكلمات واملفردات وطريقة      

  .استهالل بعض القصائد

                                                             
  .65، مرجع سابق، 2آ¼ر اإلبراهيمي، ج  1
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بسيطة وقارئ شعره ال حيتاج إىل قاموس أو معجم لفهم ألفاظه ومعانيه، ويرى دمحم sصر أن ولغته سهلة       

بل إننا نلحظ خرقا جليا بني لغة النصوص اليت كتبها دمحم العيد حتت "حملمد العيد مستو�ن من األسلوب 

  1".يف مناسبة أو عيدإحلاح املشاعر الذاتية اخلالصة، وبني لغة تلك النصوص اليت يقف فيها أمام مجهوره 

 دمحم العيد والبيان : 

التشبيه أكثر الصور البيانية تداوال عند دمحم العيد يقرب به احلقائق إىل اإلفهام : التشبيه عند دمحم العيد      

  .لألشياءمنه لتقريب ويوضحها بذكر ما مياثلها، وذلك سعيا 

 دمحم العيد والقرآن الكرمي : 

حب القرآن الكرمي واالستنارة به يف قواعد النحو والصرف والبالغة، مما جعل قصائده نشأ دمحم العيد على      

  .حلها ال ختلو من االقتباس من القرآن الكرمي واحلديث الشريف والتاريخ اإلسالمي وسرية رجاله

ا يف استيعاب وكان الدين من أكرب العوامل اليت جتتذب األمساع وتؤثر يف القلوب، وكان دمحم العيد �رع"      

  2".املبادئ األخالقية الدينية وتقدميها يف قالب شعري حمبوب

 املوسيقى الداخلية عند دمحم العيد : 

  :ثري من ظواهر املوسيقى الداخلية كــلقد زخر شعر دمحم العيد بك    

وعرفت هذه الظاهرة بكثرة ... وهو ظاهرة قدمية عرفتها جل املعلقات، حيث وردت مصرعة :التصريع - 1

 : حيث يقول".وقفة على قبور الشهداء"لدى دمحم العيد، وكمثال على ذلك ما ورد يف قصيدته 

  وجزاهم عنا كرمي اجلزاء      رحم هللا معمر الشهداء     

  3مقطر األرجاء وسقى 0لنعيم منهم ترا0         مستطا0

                                                             
  .283ص مرجع سابق، دمحم sصر، يف األدب اجلزائري،   1
  .216ص  ،)م1968: 2دار املعارف مبصر، ط(دمحم العيد رائد الشعر اجلزائري يف العصر احلديث، أبو القاسم سعد هللا،   2
  .435ص  مرجع سابق، ، الديوان،آل خليفة دمحم العيد  3
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  .اجلزاء –الشهداء : فالتصريع وارد هنا يف البيت األول بني 4اييت شطري البيت األول     

 207(نصا يوجد )  353 ( جمموع يفوظاهرة التصريع يف قصائد دمحم العيد يف ديوانه وتكملة ديوانه       

  .وهي نسبة تفوق نصف إنتاجه %58.67نصا مصرعا بنسبة )

وهو ظاهرة الفتة يف شعر دمحم العيد يرجعه أبو القاسم سعد هللا إىل Éثره �ملدرسة العباسية وعند  :اجلناس - 2

 1.أيب متام والبحرتي �لذات

  ": استوح شعرك"ومن ذلك قوله يف قصيدته 

  مبسمع الغيل منكأبناؤك األشبال فيك تزاوروا              وزاءروا يف 

  :اجلزائر يقول عن أطماع االستعمار يف ويف قوله

  2ال تكثري اإلطعام كي ال تطمعي    ت مكثرة فأطمعت العدى    مطعأ

  : فاجلناس يف قوله

  من الز�رة والزئري : تزاءروا - تزاوروا

  من اإلطعام والّطمع: أطمعت –أطعمت : ويف قوله

  .وهو ظاهرة عند دمحم العيد إظهارا لنزعة الفرح أو احلزن، أو إحلاحا على فكرة معينة دون غريها :التكرار-3

 املوسيقى الشعرية اخلارجية عند دمحم العيد : 

  : مما يلفت النظر يف شعر دمحم العيد

، وها¨ن احملافظة الشديد على القصيدة العمودية، فهو خبالف أمحد سحنون ليس له شعر حر، أو منثور أبدا

ن يف شعر رجال اإلصالح عموما  .مستان �ر̈ز

                                                             
  .228ص  دمحم العيد رائد الشعر اجلزائري يف العصر احلديث، مرجع سابق، أبو القاسم سعد هللا،: ينظر  1
  .143ص مرجع سابق، ، الديوان، آل خليفة دمحم العيد  2
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ال فرق بينها وبني األوزان الشعرية اليت كانت شائعة فيا العصرين اجلاهلي واإلسالمي  :األوزان الشعرية

وكانت الصدارة لبحر الكامل، إذ نسج على منواله ما يفوق ...وذلك �حملافظة األوزان واألشكال اخلليلية...

�(مخس 
�

أصبح هذا البحر يف  إذوقد عّلل النقاد هذه الظاهرة من طرف الشعراء يف الوطن العريب "شعره،  )

 1.املوضوعاتبطرقه كل " معبود الشعراء"العصر احلديث 

الكامل، الطويل، البسيط، : أوزان هي) 5(وعموما فقد نظم دمحم العيد شعره معظمه على مخسة        

  .اخلفيف، والوافر

  .%13.01، %13.88، %14.44، %15.86، %22.66وذلك �لنسب التالية على التوايل       

قيل فيها أكثر من أربعة ) 04(فثمة أوزان أربعة "وهذه املالحظة هي نفسها املنطبقة على الشعر القدمي        

�(أمخاس 
�

  2".ما أحصي من الشعر، وهي الطويل، والكامل، والوافر، والبسيط) 

الزحافات والعالل واألخطاء العرضية يف شعر دمحم العيد، لكونه ذا معرفة   - بل ندرت –ت كثريا وقد قلّ      

مثل دمحم العيد آل "كبرية �لبحور الشعرية و�لعروض اخلليلي، واليت مل يسلم منها إال قلة قليلة من شعراء اجلزائر 

  3.خليفة ومفدي زكر�ء

  طول قصائد مبائة وتسعة : فقصيدة استوح شعرك هل :)طول بعض قصائد دمحم العيد(حجم القصائد

 .بيتا) 129(وعشرين 

  

  

  

                                                             
  .251دمحم sصر، الشعر اجلزائري، مرجع سابق، ص   1
  .نفسه ص ن دمحم sصر، الشعر اجلزائري، مرجع  2
  .268ص  مرجع نفسه، دمحم sصر، الشعر اجلزائري،: ينظر  3
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  :حروف الّروي-

وقد تبّني أن احلروف اليت تبىن عليها قصائد دمحم العيد هي نفسها اليت شاع ورودها يف الشعر القدمي        

التاء، : االستعمال وهي عند دمحم العيدالراء، الالم، امليم، النون، الباء، الدال، وتليها احلروف متوسطة : وهي

  1.السني، القاف، الكاف، اهلمزة، العني، احلاء، الفاء، الباء، اجليم

�لنسب  لدى دمحم العيد حرف الروي الحظنا ورود من عشرين قصيدةقصائد ) 6(ويف عينة من ست     

، الباء %07.93مليم ، ا%09.63، الدال %10.19، الالم %13.31، النون % 19.26الراء : اآلتية

07.36%.  

  *:أمحد سحنون-4

 اللغة والوجدان( الدالالت املعجمية( :   

نلحظه يف حيث إىل لغة إحيائية تصويرية، عن اللغة املباشرة  ابتعاده يالحظ على شعر أمحد سحنون      

الشعراء الوجدانيني الذين ابتدعوا ألنفسهم معجما شعر� جديدا يعتمد يف الغالب على  مثل همثله قصائد

  2.ترتبط ëحياءات نفسية ووجدانية عديدة أكثر من ارتباطها بدالالت عادية حمدودة...ألفاظ شفافة

النحو  وÉيت كلها لتدل على نفس مرهفة وحس شعري متميز، ويغلب على الرتاكيب مراعاة مقتضيات       

والنظم، إذ ينزع يف ترتيب املعموالت، ويلجأ إىل احلذف دون إخالل، كما جييد التصرف يف األساليب اخلربية 

  3.واإلنشائية

  

 

                                                             

  .، لعبد احلفيظ بوردمي يف االستنارة إلجناز هذه الدراسة"التجربة الشعرية يف ديوان أمحد سحنون"اعتمدs كتاب  *
  .167- 166ص ص  ،)م1993: 3مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط( ،العريب بني الثبات و التطور صابر عبد الدامي، موسيقى الشعر  1
  .64، صمرجع سابق، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي، :ينظر 2 
  76، صنفسه مرجع، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي، 3 
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 لغوية وحنوية وصرفية( األساليب الرتكيبية:(   

يف تطوير اللغة وإثراء املعجم الشعري مبفردات جديدة، فمثال يف إن أمحد سحنون من الذين أسهموا       

  : يقول" عبد احلميد بن �ديس"قصيدة 

  ها ـــــــــكرام ك أّمتك املصـــــا                  بة يف أعز ّ ـــــــــــــتبكي

  س ®ارها                  قد كنت بدر ظالمها ـــــــــــــقد كنت مش

  ها ـــاهلا                   وشفيت من آالمـــــــــــــــــــــــــحققت من آم

  1ها ــــودحضت حّجة من يريد                 الكيد من أخصام

إن ألفاظ القصيدة ëحياءا§ا وأنغامها وصورها هي مصدر تفجري أحاسيس املتلقي الذي يشعر �لعفوية     

  .وهي يف ذا§ا صورة جتّسم أحاسيس الشاعر املتأثرة احلاملة وتعتمد على التصوير،

واأللفاظ والرتاكيب ختتزن طاقة جّياشة من العواطف تتفّجر من خالل األبيات، فتشّع فيها جّوا من      

  .احلركة، كما أّن الكلمات شّفافة تتآلف يف جّو نفسي منّسق، وتنساب يف نغم حزين

يرثي فيها عبد احلميد بن �ديس " اكسفي �مشوس"وان وجند أيضا أمحد سحنون يف قصيدة أخرى بعن      

أيضا، ال ميلك القدرة على مغادرة اللغة اهلامسة، حّىت يف املواقف اليت تتطّلب منه صراخا وحنيبا، كأن يكون 

  : املوقف وفاة وفاجعة، فيقول

  اكسفي q مشوس           واحتجب q قمر 

  در ـــــــــــــq ُجنوم القواطلعي 0لنحوس          

ــــــوس          q ثغور الزهــــــــوأطيلي العب   ر ـــــ

  فر ـــــــمودًعا يف احلُ   س        ـــــــــقد غدا 0دي

                                                             
  . 76 مرجع سابق، ص، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي،   1
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إن األلفاظ والعبارات يف هذه األبيات تتعاون على خلق هذا اجلّو اهلادئ، اهلامس، وكأن املوقف الذي        

الشديد مبوت عبد احلميد بن �ديس، ليس موت صديق عزيز، ألنه رسم لنا لوحة يصفه الشاعر رغم إحساسه 

  1.مجيلة ذات ألفاظ مكّونة صور، ومعاين موحية �ألمل يطبع عليها نغم موسيقي يزيد من مجاليتها

 : بعض مظاهر امليزان العروضي -
الكامل، وكان - اخلفيف-الرمل:هي�لرتتيب الشعرية توضيفا عند سحنون  )األوزان(أكثر البحور       

 :توزيعها كاآليت
 : حبر الرمل -
انكبابه على النظم يف حبر الّرمل انكبا� الفتا للنظر، بل " أمحد سحنون"يالحظ من خالل تصفح ديوان     

  .وهو ±ذا حيتل املرتبة األوىل يف الديوان كّله. إن هذا البحر استحوذ على اهتمامه استحواذا غالبا

  .إن اهتمام الشاعر ±ذا البحر يعود إىل عالقته الوطيدة مبيوله الذايت والوجداين، وتغّنيه åالمه وآماله        

وأغلب قصائده اليت نظمها �لسجن إ�ن احلرب التحريرية، كان يعرب فيها عن حاالت الوجد والشكوى        

ليها من عواطف، إمنا جاءت يف األغلب األعم واحلنني إىل األهل والولد، والشعور �لوحشة واالغرتاب، وما إ

  2.على هذا البحر

  ": ال تطل لومي"ومنه ما جاء يف قصيدة       

  مت عودي قومي الشَّعر ما حطّ  ال تطل لومي على صميت فلو               هزّ 

سواء كان داخل السجن أم كان خارجه، ويعترب هذا البحر وزن  مع حبر الرمل جتاوب أمحد سحنون     

األنفس احلزينة اليت متيل إىل شعر إنشادي غنائي معتمد على إيقاع راقص، إذ جاءت أغلب قصائده من 

  3.الشعر الذي يصلح للتلحني والغناء

                                                             
  .65مرجع سابق ، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي،  1
  .79صنفسه،  مرجع، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي، 2 
  .80، صنفسه مرجع، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي، 3 
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 : حبر اخلفيف -

املستعملة لدى الشعراء اجلزائريني ما ظهر من ما يلفت النظر عند الدارس أن هناك تطور يف البحور       

اإلقبال على حبر اخلفيف، وكان من بينهم الشاعر أمحد سحنون الذي إذا تصفحنا ديوانه جند أن هناك إقباال 

  .ملحوظا على هذا البحر وأحل عليه الشاعر إحلاحا واضحا، وحيتل املرتبة الثانية يف شعره

   ":وحيه كم يقاسي"كقوله يف قصيدته 

  وحيه يف حياته كل يقاسي              من مهوم تزول منها الرواسي 

يتجلى اإلقبال الكبري من الشاعر على حبر اخلفيف يف ميله القوي إىل املوضوعات الذاتية ذات املالمح       

عليه  الرومانسية وال حنسب أن هذا امليل إىل هذا البحر جاءه اعتباطا أو صدفة، وإمنا هو sبع مما طبعت

  .نفسيته من حساسية مرهفة، ورقة متأصلة جعلته أميل إىل اإليقاع املوسيقي اخلفيف اهلامس

وقد عرف حبر اخلفيف برشاقته وخفته يف الذوق والتقطيع ومتيز موسيقاه بوقعها النازل الذي يتناسب مع      

طن التذكر والرتجيع والشجن، وربط الطابع احلزين، وموا: "املوضوعات الذاتية وتوافق إيقاعه مع املشاعر ذات

  1...".البطء، وضبط اإلنشاد

 : حبر الكامل -

من البحور اليت لقيت إقباال ملحوظا من طرف الشاعر أمحد سحنون حبر الكامل الذي لقي منه اهتماما      

ل املرتبة قد ال يقل عن اهتمامه ببحر اخلفيف، فهو ينتسب إىل البحور الصافية ذات التفعيلة الواحدة، وحيت

الثالثة، ولعل مرد ذلك يرجع إىل احلالة الشعورية اليت يكون عليها الشاعر، فإن بني الوزن واحلالة الشعورية 

  .عالقة وطيدة ال ميكن إنكارها

                                                             
  .80مرجع سابق، ص ، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي،  1
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ال يعد حبر الكامل مقياسا معينا لعاطفة معينة أو غرض معني، ألنه مفضل عند معظم الشعراء لسهولته       

يستعمله يف ديوانه بنسبة ال ¢س ±ا، فهذا البحر قد اتسع ليشمل " أمحد سحنون"جند  ووحدة مقاطعه، لذا

  ".مطية الشعراء احملدثني"أغراض الشعر العريب منذ القدمي مما جعل بعض النقاد يسمونه 

متفاعلن (إن ما ميتاز به هذا البحر من إيقاع موسيقى هادئ رصني، وما تعرف به تفعيالته من جزالة وحسن 

  1 .جتعله يتناسب واملوضوعات اجلادة اليت حتتاج إىل نفس طويل) ست مرات

  :عند سحنون من مظاهر اإليقاع -

 : االزدواج  - أ

يف بعض قصائده من ذلك قوله يف  االزدواجهو من الظواهر األسلوبية الطريفة يف ديوان الشاعر وجود       

  ": فلسطني إs أجبنا النداء"قصيدة 

  إىل القدس نطرد منه اليهود            إىل مصر ندفع عنها العدا 

  ب الّندا ــــــــــــــــعن أرض وجني      إىل سورq كي نفّك احلصار      

ــــــوحّق لعمان أن تص      دا        ــــــلعمان إذ صمدت للع   مدا ـــــ

  : إىل أن يقول

  ا بىن واعتدى ننصف شعبا هدى واهتدى       وننسف شعب

 2:يف البيت األخري االزدواجوجود  -

  ننصف /ننسف

  بغى/هدى

  اعتدى/اهتدى

                                                             

  .81، صسابق مرجع، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي، 1 
  .82، صنفسه مرجع، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي، 2 
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" سجعا يف سجع: "إننا جند هذه الكلمات تتفق يف الوزن والّروي، وهذه الظاهر تسمى عند القدامى       

  1.ويبدو أن الشاعر قد أحسن استخدامها أل4ا تعّد من أحسن وجود الّسجع

 : املطّرف  - ب

ومن براعة الّنظم واالفتنان، استخدام أسلوب التطريف، وهو وسيلة من الوسائل البالغية، تنشط املتلقي،       

بة اإليقاع ونقل السامع مع حالة إىل أخرى دون الّشعور �لسأم  وتبعث فيه املتعة الفنية، ذلك أن تكسري ̈ر

ت كلمات القرائن مّتفقة يف الوزن والّروي والّضجر هي مسة من مسات أسلوب النظم يف ديوان الشاعر، فإذا كان

  .يف أسلوب التوازي، فإن الوضع خيتلف مع الّتطريف؛ ألن ا لشاعر يعدل عن الوزن ويكتفي �لّروي

يضفي على املوسيقى حلنا  - إىل جانب ما ذكرsه–التطريف له من احلسن واألمهية ما لفن املتوازي، فهو 

  .عذ�، ونغما موحيا مؤثرا

ا كان التطريف عدوال عن الوزن، فإن هناك جنسا آخر يعدل عن الّروي دون الوزن، وهو يف اصطالح وإذ     

  2".املتوازن"البالغيني 

  : املتوازن-ج

يف ديوانه، فحّقق به " أمحد سحنون"املتوازن مبفهومه البالغي قسم من أقسام الرتصيع، وقد استخدمه      

التوازي توافق أعجاز القرائن يف الوزن والّروي، وإذا كان التطريف اتفاقا يف التنوع اإليقاعي، ذلك أنه إذا كان 

  .الروي دون الوزن، فإن املتوازن اتفاق يف الوزن دون الّروي

  ": ابنتاي"يف هذا القسم ما قاله يف قصيدة " أمحد سحنون"ومن أحسن استعماالت 

ــــبتبّوأمتا مه ـــــ ـــــــــجيت q ابنـــــ ــ   لتيا ـــــــــــــــوالزم طيفاكما مق        يا    تـــــ

  أرى البيت روضة بشخصيكما           وإن غبتما كان سجنا عليا 

                                                             

  83، صسابق رجعم، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي، 1 
  .مرجع نفسه، ص ن، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي،  2
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  : إىل أن يقول

  فما كالطفولة من بلسم لقلب غدا 0حلياة شقيّا

  يّاـــابنيت مّتعتما 0حلياة وال زمتما إن دجت جنمت

  : اتفاق كلمات القرائن يف الّروي دون الوزن

  طيفاكما /تبّوأمتا

  مقلتّيا/ابنتيا

  غبتما/بشخصيكما

  احلياة /الطفولة

إن التنويع بني هذه الضروب، ينشئ عنصر املفاجأة، وحتّرك املشاعر، ألن االنتقال من املتوازي إىل      

بة اإليقاعية لرتديد الصوت الواحدالتطريف إىل التوازن، أو �لعكس أقرب إىل النفس والذوق    1.من ال̈ر

ويندرج شعر أمحد سحنون،منالوجهة الفنية على :عند سحنون)القاعدة الثقافية الشعرية (الفينالنبع -  

الرغم من أنه حاول يف بدا�ته الشعرية أن ينساق إىل النزعة الرومنتيكية متأثرا ببعض الشعراء العرب 

وائح قليلة ر  �ستثناءنفي أشعار شعراء احلركة اإلصالحية اخلالية يف الغالب،من التصوير الفين .....املعاصرين

تلك الفرتة يعمدون إىل نشر أفكارهم نشرا مباشرا ليؤدوا الرسالة اليت كانوا يودون  شعراءان فك...حملمد العيد

  .يسر،وبوجه يقر±م من املتلقنيأعلى حنو  أداءها

  .عن كل القضا� العروبية اإلسالمية يف موضوعات الرتبية والتوجيه،والتغين مبآثر اإلسالم والدفاع

  

  

                                                             
  .85- 84مرجع سابق، ص ص ، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي،  1
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 : اللغة بنية -

أمحد سحنون من املواصفات والقوالب الكالسيكية، وأصبح يعتمد على أساليب جديدة ختلص شعر      

ذات ألفاظ وعبارات هلا دالالت موحية تتناسب مع التيار الوجداين املتدفق يف الّنفس، وميكن أن نتابع أمرين 

  1.اثنني مها الدالالت املعجمية واألساليب الرتكيبية

درسة الرومانسية يف املشرق العريب، فإذا ±ا تنسجم مع طبعه النفسي، وافق زمان كتابته الشعر ظهور امل -

وصار أكثر الشعراء اجلزائريني ميال إىل الوجدانيات، وتراوحت دالال§ا عنده بني احلزن الشديد، كما 

يظهر يف ر¼ئياته وهو حزن قد يصل إىل التربم �لناس وما فيهم من مفاسد، ولكن طبعه احلاين مييل به 

التشاؤمية القاتلة حني يعود إىل معاين احلب السامي بينه وبني آل بيته، أو بيئة وبني آل صحبته، عن 

 2.وأعظم ما جتلت يف مدائحه النبوية

ويغرق أمحد سحنون يف مجال الطبيعة فريى منه الصحراء واجلبل والبحر، وهي عنده معان من العظمة يف  -

طرا±ا، ويف قسو§ا ولينها، ويف ثبا§ا وتبدهلا، وكلما اشتد خلقها، ومعان من اإلنسانية يف هدوئها واض

 .الضيق �لشاعر كلما وجد يف الطبيعة مالذه اجلميل الذي يعيد إليه توازنه

وأغلب شعره هو جتربة املعاsة مع قسوة السجن، وكيف لشاعر طليق عاشق للحرية أن يقبل �لسجن  -

بني معاين الغربة والضيق وبني معاين التحدي والثبات، مثوى، جتربة السجن أبرزت شاعرا قلقا يرتدد 

وهل هناك أعظم من أن يقلق اإلنسان على حريته املهدورة ووطنه الّسليب وزوجه البعيدة وأبنائه 

املشّردين؟ إ4ا املأساة الكربى اليت جتعل الشعر يتفّجر من الّصخر، فما �لك بشاعر رقيق اإلحساس 

 مشبوب العواطف؟

                                                             

  .63، صسابق مرجع، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي، 1 
  .87، صنفسه مرجع، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي، 2 
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قصائد �ملعاين الدينية السامية، كيف ال وقد خالطته منذ كان صبيا ووافقت طبعه النفسي، وتزينت ال -

وهي معان أمسى من أن تكون من خطرات الشعر والشعراء أو من مستنتجات الفكر واملفكرين، إ4ا 

هليا يف نفحات علوية تعجز اإلنسان إعجازا حمببا ولذيذا، مل يكن إدراكها ممكنا لوال أن للكون معىن إ

بدئه ويف خمتتمه، ولذلك فإن شعر أمحد سحنون هو شعر اإلميان الذي هو استحضار للعظمة اإلهلية، 

وكلما أشرق القلب ±ا كلما صغرت يف sظريه ما دون هللا، وكلما ثبت املعىن ¢ن ال عظيم إال هللا، كلما 

 .حتققت يف النفس أسباب السعادة

القصدي للكلمة العربية الفصيحة،  �النتقاءوهو الشاعر الذي أيقن أن الشعر العريب ال يكون إال  -

وعشقه للعربية جعله ينأى عن العامي والدخيل، اللغة الشعرية عنده تبدأ من انتقاء اللفظ الفصيح، وهي 

الوجدان : ض هيتتوزع يف شعره بني ثالثة حقول داللية متناسقة منسجمة ال يطغى بعضها على بع

  .والقرآن والطبيعة، وÉيت كلها لتدل على نفس مرهفة وحس شعري متميز

  1 ألسنا أمام شاعر يستحق أن يكتب مباء الذهب يف خزانة ديوان العرب؟ -

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .88، صسابق مرجع، "يف ديوان أمحد سحنون التجربة الشعرية" عبد احلفيظ بوردمي،)1(
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  ةراء اجلمعيالتناصيات الفنية املشرتكة بني شع: املبحث الثاين

، أي أننا رجحنا هلما حجم كفة "دمحم العيد"و" أمحد سحنون"لقد رّكزs يف دراستنا هذه على أشعار        

الدراسة، لكو4ما أكثر شعراء اجلمعية إنتاجا وتنوًعا يف املضامني واألشكال، ولكو4ما خري من عّرب عن اجتاه 

  .هذه اجلمعية املباركة العظيمة، وخنص �لتدقيق أمحد سحنون ودمحم العيد آل خليفة

، "دمحم العيد آل خليفة"و" دمحم السعيد الزاهري"ت الشعرية والشاعرية على كل من ولإلشارة فقد غلب     

؛ وآخرين؛ هلذا مل نصنفهم يف البداية ضمن العلماء مع أ4م أعضاء "دمحم الشبوكي"، "إبراهيم أيب اليقظان"

ذا فإ4م ينتمون إىل كما رأينا، ورغم ه" الشيخ"ومع أن بعضهم أو كلهم ينادى بـ " مجعية العلماء"�رزون يف 

مجعية العلماء وهم من علماء اجلمعية ملا متيزهم هذه اجلمعية من خصائص وصفات العلماء الشعراء كما سبق 

  .تفصيلنا لذلك

   :اآلتية الفنية املظاهر يف جلهم اجلمعية شعراء يشرتك

   :العامية ظاهرة -1

 وأصحاب منهم الكتاب ونعين جلهم اجلمعية علماء عند ذلك وجند اجلمعية، شعراء بني مشرتك قاسم وهي      

  .الشعرية أم منها النثرية سواء األدبية الكتابة

 رأسها وعلى اجلمعية صحف يف ينشرها كان اليت مقاالته وخاصة النثرية كتا�ته يف �ديس ابن عند فهي - 1

 .وغريها الوايل، :مبعىن -اأيض -الفرنسية "الربيفي"و السيد، مبعىن الفرنسية "املسيو" :ومنها ،"البصائر"

 "الشقللة" :كـ وكلمات املكتب، مبعىن الفرنسية "البريو" ومنها خاصة، أشعاره يف اإلبراهيمي عند وهي - 2

 .العامية الكلمات من كثري وغريها "البلوك"و

 .الكالم يف والنسفية االبتذال إىل تصل وقد جدا، كثرية أشعاره يف العمودي عند - 3

  :"بليل ردبّ  أمر" قصيدة يف كقوله
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  ووكيل ... بني الفرق ما        وقفت حني أدر مل

  .احملكمة يف العامالت إحدى يقصد و ،)قحبة( كلمة وهي البيت من الثاين الشطر يف sبية كلمة حذف فقد

   :بسكرة شباب على متحسرا "التائه الشباب "قصيدة يف وكقوله

   بسكرة شباب على وحزين هلفي

   الرباديل يف و¶هوا احلياء 0عوا                                            

  ).الدعارة أو الزىن بيت أي ماخور مجع( املاخورات ومعناها فرنسية "الرباديل" فكلمة

   :كلمات وردت نفسها القصيدة ويف

 اجلرائد ومعناها فرنسية كلمة وهي اجلرانيل. 

 اآلنسة عناهام فرنسية كلمة وهي املدمازيل. 

  ...العمودي قصائد من غريها ويف القصيدة هذه يف كثري وغريها

   :التكرار ظاهرة -2

   :عند جنده ذلك ومثل الفكرة وترسيخ التأكيد هو منها الفين الغرض ولعل اجلمعية شعراء عند كثريا جندهاو 

 مخسة من مقطوعة وهي ،)ديوانه من 98 الصفحة يف( "والتقى الزهد يدعي � عرفناك" مقطوعة يف نويوات - 

  :أبيات )05(

   :منها بيت أول ويف املذكورة املقطوعة يف نويوات يقول

   والتقى الزهد عييدّ  من q عرفناك

صّ  ·نك                                                  طامع ثياب يف ل

  ...والثالث الثاين البيتني يف األول الشطر ويكّرر



 " اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية" شعر مجاليات                                           : الرابع الفصل

 

[277] 

 

 :ومها فيها، كلمتني آخر كرر اليت "واألدب الشعر" قصيدته يف العيد دمحم عند الحظناها نفسها والظاهرة - 

 ).14( عشر األربعة القصيدة أبيات مجيع يف واألدب الشعر

  :قوله مثل يف "الثالثة رواية" يف اإلبراهيمي عند وعرفناها - 

   حقها الر|سة أعطوا                حقها الر|سة أعطوا

  .الثاين الشطر موضع يف األول الشطر كرر فقد

  :اجلناس -3

 على وسنعطي العيد ودمحم سحنون و اإلبراهيمي وخاصة اجلناس ظاهرة يف للجمعية شعراء من الكثري يلتقي     

   :اآلتية األمثلة ذلك

   :عنوانه مقطع ففي

   :اإلبراهيمي يقول ،أبيات )4( أربعة من "اإلبراهيمي لألستاذ قصيدة" من

   مقودي القطب إىل أعطي ال املرء أ`

   1القطب إىل احلاد�ت دفعتين ولو                                                

  ":الدين خري دمحم" رفيقه بامداع -أيضا – قوله ويف

   "الدين خري" الدين هذا خري من                 أرى وأ` هكلّ  خري الدين

   :يقول يطو بن خالد واملعتقل اجلهاد يف رفيقه إىل سحنون دأمح من مهداة قصيدة ويف

  خالدُ  - أبدا – يل كحبك                 "خالد" q حلبك وفائي

   :تونس �ي "املنصف" الباي ر¼ء يف -أيضا – سحنون وألمحد

   0ملنصف موت q أنت فما        "0ملنصف" املوت عصف لقد

                                                             
  .288ص  مرجع سابق، ،1آ¼ر اإلبراهيمي، ج  1
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   :عناوين حنو قصائده، عناوين يف حىت - خصوصا - الناقص اجلناس فيستخدم العيد دمحم وأما     

  .وغريها للشباب، الشهاب حتية س،sع ¨عس منظر والتشكي، الشك بني

  :الطباق -4

 هللا خلق أجلها من اليت احلكمة لنا يثبت وكأنه العربية، البالغة يف سائدة ظاهرة البديع احملسن هذا يعد      

  ".األشياء تتضح ¢ضدادها" :قدميا يقولون العرب جعل ما ،)وضده الشيء( األضداد

 يظهر الضد :مقولة يف متاشيا ذلك يفعل فإنه األضداد من شبكة على يعتمد عندما الناثر أو الشاعر وأن     

 لهاك صوره من ختلو وال تكاد اليت الطباق من �لكثري جدا غين ثريّ  نفسه الكرمي القرآن إن بل ،"الضد حسنه

  .بطواهلا �لك فما السور قصار حىت

 يف وارد والسلب اإلجياب الرئيسيني بنوعيه فالطباق املبدأ، ±ذا أخذوا العلماء ةجلمعي العلماء والشعراء       

  .حصر بال كلها قصائدهم

  .املالحق يف الواردة النماذج إىل األقل على فلنعد قلناه ما وإلثبات

 سحنون أمحد وخصوصا للجمعية الشعراء العلماء أشعار يف جدا سائدة ظاهرة وهي :التصريع ظاهرة -5

  :العيد ودمحم

  :نذكر تصريع من العيد دمحم قصائد يف ورد فما - 1

  ":�دار" قصيدة من بيت أول يف قوله

  1!  دار q األضداد على حتتوين كم               وأشرار وأخيار وسود بيض

  ":ليل �" قصيدة من بيت أول يف قوله

q 2 الصباحا تريين مىت                         جناحا طلت ليل  

                                                             
  .7ص  مرجع سابق، ، الديوان،آل خليفة دمحم العيد  1
  .45فسه، ص مرجع ن ، الديوان،آل خليفة دمحم العيد  2
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  ":فواره وصف" قصيدة من بيت أول يف قوله

q 1 الزهور حبافتها حفت                           تفور عني حبذا  

  :النبوي املولد ذكرى قصيدة من بيت أول يف قوله

  2 اهلادي مولد بذكرى                        النادي يهاأ أنعم أال

  ":الطالب معشر �" قصيدة من بيت أول يف قوله

  3 إكرامه يف األجماد فتنافس                      مبرامه املعتين اEد فاز

  ":اإلسالم نور حملة حتية" قصيدة من بيت أول يف قوله

ـــ0لظه دىــــلله هللا حكم    الفجور وحرب اهلوى حرب رغم                 ورــــ

  :نذكر تصريع من سحنون أمحد قصائد يف ورد ومما - 2

  ":تتكلم البصائر" قصيدة من بيت أول يف قوله

  4 مقال كل أخرست وعواد             ثقال أعباء حتت صميت طال

  ":شجرة" قصيدة من بيت أول يف قوله

  5 املسرة تبعث النفوس إىل                       رةـــــــــخمض `ضرة شجرة

  ":دنيا" قصيدة من بيت أول يف قوله

  6 فكاك مشاكلها من ما                         الكـــــــاهل إىل جترّ  دنيا

  

                                                             
  .52، ص مرجع سابق ، الديوان،آل خليفة دمحم العيد 1
  .75، ص مرجع نفسه ، الديوان،آل خليفة دمحم العيد 2
  .85، ص مرجع نفسه ، الديوان،آل خليفة دمحم العيد 3
  .13ص سابق، مرجع،1ج ،أمحد سحنون، الديوان 4
  .59نفسه، ص  مرجع،1ج ،أمحد سحنون، الديوان 5
  .58ص  مرجع سابق، ،2أمحد سحنون، الديوان، ج 6
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  ":اخللق حسن" قصيدة من بيت أول يف قوله

  01لذّم؟ دهر q منك أوىل هو فمن            هم يف وأصبح هم على أبيت

 جلهم اجلمعية شعراء أن فاتضح املسلمني العلماء أشعار من عينة على اِطلعنا ):األوزان( الشعرية البحور -6

   :أدsه الوارد برتتيبها اآلتية الثمانية البحور يف يشرتكون

 .سحنون أمحد عند الثانية املرتبة حيتل 198 :اخلفيف - 1
 .السيد دمحم عند الثانية املرتبة حيتل 159 :الطويل - 2
 .العيد دمحم عند الرابعة املرتبة حيتل 119 :الطويل - 3
 .سحنون أمحد عند الثالثة املرتبة وميثل العيد، عند األوىل املرتبة حيتل 99  :الكامل - 4
 .العيد عند األوىل املرتبة حيتل 82  :املتقارب - 5
 .العيد دمحم عند الثالثة املرتبة حيتل 67  :الوافر - 6
 . سحنون عند األوىل املرتبة حيتل 66  :ملر ال - 7
 .سحنون عند األوىل املرتبة حيتل 51  :ثثا� - 8

 :الّروي وحروف القوايف -7
 ظلت حيث وتشا±ت، أيضا القوايف شاعت فقد - اعتمدوها اليت البحور -شاعت كما معيةاجل وشعراء      

 والكاف والعني، والنون، والدال، والباء، واهلاء، الراء، :اآلتية الروي حروف يف متمثلة معني بنظام ملتزمة القافية

   2.والواو والالم،

 روي :�لذكر وخنص الروي حروف من غريها من أعلى منزلة يف وهي القيمة يف تتساوى ال احلروف وهذه       

 3".جرسا احلروف فأنصع العني فأما" :اإلجياز 4اية كتابه يف الرازي عنه قال الذي العني حرف

                                                             
  .137، ص سابق مرجع ،1ج ،أمحد سحنون، الديوان  1
: ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر(، دراسة موضوعية فنية )م1962- 1954(، العريب املغرب شعرالثورة اجلزائرية يف مصطفى بيطام، : ينظر  2

  .440ص ، )م1998
)  م2004- ه1424: 1دار صادر، بريوت، ط: الناشر(نصر هللا أوغلي، . د: يف دراية اإلعجاز احملقق الرازي، 4اية اإلجيازفخر الدين   3

  .29ص  الكالم مأخوذ من كتاب دراسات يف النص الشعري لبدوي عبدو،



 :الفصل الخامس

في " جمعية العلماء"موقع شعر  

  .الفكر العربي
  

  .جمعية العلماء و الّشعر: المبحث األول

 دور جمعية العلماء و صحافتها في : المبحث الثاني

  . نهضة الشعر الجزائري

النقد مفهوما و ممارسة عند رجال : المبحث الثالث

  .الجمعية

أعمال اإلصالح في ممارسات رجال : الرابع المبحث

  .الجمعية

  .بصمات جمعية العلماء: المبحث الخامس

  .أسس شعر جمعية العلماء: المبحث السادس
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 متهيد:  

 وطنية و إصالحية ثورة عن جنم إجيايب لوضع والفعلي احلقيقي الصانع" اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية تعدّ       

  .هذا هللا يوم إىل احللوة مثارها على نعيش مازلنا شاملة -عاملية حىتّ  و -قومية و

 أم الّشعرية عليهم تغلب الذين بشعرائها سواء العريبّ  الشعر سريورة يف املسلمني العلماء مجعية أسهمت ولقد      

  .العلمية عليهم تغلب الذين الّشعراء بعلمائها

 بتنوع وكيفا كّما ومضموO شكال خصوصا اجلزائريّ  والّشعر عموما العريبّ  الّشعر خدمة يف هؤالء أسهم لقد      

  .أيضا النبيلة وغا\]ا السامية أهدافها ويف ة،العروضي موسيقاها ويف أسلوXا يف وبثرائها الّشعرية األغراض

  )4( أربعة رأسها على كثرية جماالت يف إسهامها مدى تظهر اآلتية العناصر عرب يكون كالمنا وتفصيل      

  .العريب الشعر مثّة ومن اجلزائري الشعر خدمة يف اجلمعية إسهامات على للتدليل اآلتية احلجج نورد حيث

  :والشعر اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية-1

   :جانبني من العنصر هذا ونتناول

 .qلشعر اجلمعية ِاهتمام- 

 .إليه ونظر]م اجلمعية الرجال عند ودوره الشعر- 

  )للنقد ممارستهم( اجلزائري الشعر 2ضة يف وصحافتها العلماء مجعية دور-2

  اجلمعية رجال عند وممارسة مفهوما النقد-3

   :جوانب أربعة يف ذلك ويّتضح :اجلمعية رجال ممارسات يف اإلصالح أعمال-4

 .وxليفا أعماال اجلمعية رجال منزلة- 1             

 .والتحرير اإلصالح يف اجلمعية دور- 2

 .التعليم نشر يف اجلمعية دور- 3
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  .الدميقراطي العمل يف اجلمعية دور- 4

   :جوانب أربعة يف ذلك ويتضح :العلماء مجعية بصمات-5

 .وشريعة عقيدة لإلسالم اجلمعية شعر خدمة- 1

 .العربية للغة اجلمعية شعر خدمة- 2

 .والعرب للمسلمني اجلمعية شعر خدمة- 3

 .كلها لإلنسانية اجلمعية شعر خدمة- 4

  :اثنني جانبني يف ذلك يتضح و :العلماء مجعية شعر أسس -6

  ."العلماء مجعية" شعر يف اهلوية - 1

  ".العلماء مجعية" شعر يف االلتزام - 2

 السابقة )6( الستة املباحث خالصة.  
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 :والشعر العلماء مجعية :األول املبحث

 :اهتمام اجلمعية Oلّشعــــــر: املطلب األول

وقد تبلورت هذه اجلهود يف أعقاب احلرب العاملية األوىل فظهرت بواكري احلركة اإلصالحية املنظمة،        

منذ عودته من رحلة الطلب بتونس ورجوعه من أداء فريضة احلج qحلجاز - وكان اإلمام ابن qديس قد عكف

د\ qلتجديد، وتصادف بداية على التأسيس ملشروع النهضة الفكرية واألدبية، داعيا إىل التغيري، منا- 1913

العشرينات من القرن املاضي عودة بعض العلماء اجلزائريني إىل أرض الوطن من د\ر اهلجرة، فقد عاد من 

الشيخ العريب : ، ومن مصر)1965- 1889(واإلبراهيمي ) 1960- 1890(العقيب : احلجاز، الشيخان

ومن اخلرجيني من الزيتونة ) 1984-1899(ومن تونس أمحد توفيق املدين ) 1957- 1895(التبسي 

ودمحم ) 1979-1904(، ودمحم العيد آيل خليفة )1945-1998(بتونس يف هذه الفرتة دمحم مبارك امليلي 

، وآخرون، فضم هؤالء جهودهم إىل جهود رائد النهضة اإلمام ابن )التسعينات- ت -1902(خري الدين 

األجنيب، وما يتخبط فيه من  االحتالليرزح حتته من نري qديس، وقد هزت وجدان مجيعهم مأساة شعبهم، وما 

فساد اجتماعي وتدهور أخالقي، فعقدوا العزم على ختليصه من تلك األدواء، متأثرين يف ذلك �فكار النهضة 

  1.اإلسالمية احلديثة، وقد توزع هؤالء األعالم يف بعض املدن اجلزائرية

إن الشعر اجلزائري احلديث عرف حمطات كانت انطالقتها املرحلة اإلحيائية حتت رعاية مجعية العلماء      

املسلمني مث تلتها مرحلة النزعة الثورية التمردية املنبثقة عن الفكر الرومانسي الذي عم الوطن العريب يف بداية 

بداية الشعر اجلزائري املعاصر، اإلشارات الدالة األربعينيات انطالقة ثورة التحرير الكربى والذي سيكون فاحتة 

ص : اليت ذكرها اإلمام ابن qديس وهو يتحدث بني اجلموع يف ذكرى الشاعريني الكبريين شوقي وحافظ ليخل

إن مما نفع شوقي إطالعه على آداب أمم أخرى يف لغة أوروبية " بعد املوازنة املوفقة بينهما إىل القول النصوح 

                                                             

  .15صدمحم ابن مسينة ، يف األدب اجلزائري احلديث qجلزائر، مرجع سابق،  1 
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وإن مما نفع حافظا ما مسه من األمل مع قومه، وقد كان يطالع األغاين والعقد الفريد ويعيد هي الفرنسية، 

مطالعتهما املرة بعد املرة، فعلى أدqء اجلزائر وشعرائها أن يدرسوا آداqهم العربية، وأن يطالعوا اآلداب الغربية يف 

معهم، لتكون هلم منزلة أدبية عاملية وأ¨ر qرزة  -مإن كان نعي- وينعموا ليألواقومهم اللغة الفرنسية، وأن ميازجوا 

  1".يف احلياة اجلزائرية

د اهتمام رجال مجعية العلماء qلّشعر إنشادا وحفظا ودراسة وتدوينا ونشرا بني الّناس، بل إّن اهتمامهم جن      

اإلصالحية املتمثلة أساسا يف مجعية qلّشعر فات األغراض األدبية األخرى، واجلزائر مل تعرف قبل ظهور احلركة 

: العلماء حركة أدبية وشعرية قوية وqرزة وذات معامل واضحة إّال ما كان من بعض الّشعراء القليلني من أمثال

  .املولود بن املوهوب، ورمضان محود

qألدب عاّمة وqلّشعر خاصة، حيث أولته مجعية العلماء  االهتمامومع بروز احلركة اإلصالحية برز       

  .به واالعتناءورجاهلا اهتماما qلغا، وحّثوا الناس خاّصة الّشباب منهم على مدارسته وقرضه 

qلشعر، صيحات الشيخ عبد احلميد بن qديس الذي جاء على  لالهتماملذا وجدO من الصيحات األوىل 

  : لسانه قوله

هو أصل ثروتنا األدبية، وأصل بالغتنا ومرجع شعرائنا يف اللغة والبالغة وأساليب العربية،  الشعر العريب"

منه أمر ضروري حلفظ هذا اللسان املبني، فكيف نبين دعوتنا إىل توسيع الشعر العريب  االستفادة فدراسته و

  2.هqلتزهيد في

داية مع مجاعة من أصحابه عرفت qسم وبلغ من اهتمام الشيخ ابن qديس qلشعر، أن عمل يف الب     

ص الشعر الذي كان ) مجاعة الشهاب( من خالل دورية الشهاب، حيث أعطى عناية خاصة لألدب وqألخ

                                                             

  .53عبد هللا محادي، أصوات من األدب اجلزائري احلديث، مرجع سابق، ص 1 
  ).تصريح البن qديس حول أمهية الشعر العريب(، 30، مرجع سابق، ص2، ج06الشهاب، ا®موعة 2 
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عليه الرتكيز، فكيف ال؟ وأحد أفراد هذه اجلماعة هو الشاعر الفحل دمحم العيد آل خليفة، وقد خّصصت 

  .الّشهاب صفحة أو أكثر للّشعر

رت الّشهاب خلدمة األدب والّشعر سخرت بعد ذلك البصائر األوىل والثانية وغريها من صحف وكما ُسخّ      

به واخلروج به من القوالب القدمية  االعتناءاجلمعية خلدمة الّشعر، وهذا استنهاضا للهمم، ودفعا حنو 

خري الدين إىل أن  واِالهتمامات التقليدية إىل رحاب أوسع من اإلبداع واِالبتكار، وهذا الذي دفع الشيخ

إن من فتور العزائم الذي أصابنا يف مبدأ ´ضتنا هذا الفتوُر الذي عقد ألسنة شعرائنا فهم ال يقولون : "يصيح

الّشعر إال من املناسبات كاالجتماعات واالحتفاالت، أّما الّطوارئ اليت تتجّدد كل يوم، واألمراض اِالجتماعية، 

  1..."ون Xا لذا]ا، اللهم إال إذا ذكرت عرضا يف اجتماع فخيم أو مأدبة تكرميواألخالقية املرذولة فهم ال يهتم

وجتلت اهتمامات رجال اجلمعية qلشعر إىل حماولة إشراك كل من له قدرة على قرضه وبناء قصائده إىل      

اجلمعية، ورمبا دعو]م للمشاركة من خالل املسابقات اليت كانت تقام هنا وهناك خاّصة ا ليت ترد يف صحف 

تساءلت الّشهاب أو البصائر مباذا حتي اجلزائر؟ وطرحت السؤال موضوعا ملسابقة شعرية، أو رمبا أقيمت هذه 

املسابقة الّشعرية يف النوادي واملدارس واملساجد اليت تشرف عليها اجلمعية، كما كان من مظاهر اِالهتمام 

  .qلّشعر

قصائد الّشعرية لشعراء املشرق البارزين كدعوة للتواصل معهم واِالقتداء والدعوة إليه أن تعمد إىل نقل ال    

فقد كانت الّصحف اجلزائرية تنقل القصائد الكثرية للّشعراء "Xم، واألخذ من ينابيعهم، والّنسج على منواهلم 

ا\ العربية، الّرصايف، وغريهم ممن كانوا ينّوهون qلقض إليليا أبو ماضي، و العرب أمثال شوقي، وحافظ، و

ويتحدثون عن الوطن العريب واإلسالمي، ويشاركون �شعارهم وقصائدهم يف شىت املناسبات واألحداث اليت 

  2.تقع يف األقطار العربية

                                                             

  .155، مرجع سابق، ص1ج) املذكرات(الشيخ دمحم خري الدين،  1 
  16- 15ص ص  ئري املعاصر، مرجع سابق،عبد هللا الركييب ، قضا\ عربية يف الشعر اجلزا 2 
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وليس معىن أن يهتم الّشاعر أو األديب اجلزائري «نتاج عصره مما عند شعراء املشرق أو املهجر أو ممºا عند      

  .عىن هذا أنه انقطع متاما عن ماضيه وتراثهاألمم األخرى ليس م

صل اليوم qألمس لبناء الغد املشرق، اضي إىل احلاضر متهيدا للمستقبل، وو فتخّطى الّشعر بذلك عتبة امل     

وينربى ثلة من الشعراء الفطاحل ...وهكذا متكن الشعر أن يزدهر وأن خيرج من طي النسيان واإلمهال والضعف

ع وعلى صفحات كل جريدة عربية، يقرضون الشعر ويبنون القصائد وينظمون األبيات، يف كل Oدي أو جتم

من أمثال الزاهري، وأبو اليقظان، ...وحيّسنون املعاين وُجيّلون الصور يف أدّق تعبري، وأبلغ بيان، وأرق كلمات

دي، وعبد الكرمي العقون والربيع بوشامة، وأمحد سحنون، واهلادي السنوسي والبشري اإلبراهيمي، واألمني العمو 

وأمحد بن عاشور، ومحزة بوكوشة، ونويوات األمحدى، وأمحد بن ذ\ب، ودمحم الّصاحل رمضان، وغريهم من 

  .الذين قالوا أمجل القصائد الشعرية

 دور الشعر ونظرة اجلمعية إليه: املطلب الثاين

لقد كان اهتمام مجعية العلماء qلشعر وإدراكها ألمهيته كبريا، وقد بدا ذلك ظاهرا جليا، فيما نقلته      

يف عددها اخلاص qحتفاالت ختم اإلمام الشيخ ابن qديس لتفسري القرآن، رأيه يف إخوانه العلماء " الشهاب"

ه Xا على األقطار أنه مل جيتمع يف بلد من من حظ اجلزائر السعيد، ومن مفاخرها اليت تتي: الذين آزروه وأيدوه

 واالجتاهبالد اإلسالم فيما رأيناه ومسعنا وقرأO مبجموعة من العلماء، وافرة احلظ من العلم، مؤتلفة القصد 

خملصة النية، متينة العزم، متحابة يف احلق، جمتمعة القلوب على اإلسالم والعربية، قد ألف بينها العلم والعمل 

تمع للجزائر يف علمائها األبرار، فهؤالء هم الذين وري Xم زOدي، وxثل بطارفهم قالدي، أطال هللا مثل ما اج

  1.أعمارهم ورفع أقدارهم

                                                             
  ).حديث البن qديس فيه متجيد ألصحابه(، 290م، ص1938جويلية - ، جوان15، جملد 05و 04ج: الشهاب  1
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البشري : ولعل ابن qديس كان يقصد رفاقه العلماء الذين Oضلوا إىل جانبه قبل ظهور اجلمعية وبعدها وهم"

  1...".عريب التبسي وغريهماإلبراهيمي الطيب العقيب، مبارك امليلي، ال

  :وإخوانه العلماء الشعراء متثلت أمهية الشعر يف توظيفه التوظيف السامي اإلجيايب من خالل اآليت

  :يف مواجهة االستدمار الشعر -1

من خالل أفكاره عن القيود االستعمارية وضرورة حتطيمها وحترير احلمى   عن ذلك أمحد سحنونوقد عرب      

  : حيث يقول، را\ت اإلسالم يف اجلزائر ورفع

  ودي ــــــــــأ[ يف شغل بتحطيم قي   ال تطل لومي وال تطلب نشيدي    

ـــوبرجلي قيود من حديــــــــــــــــــــــــــة       ين ويدي مغلولـــــــــــــــــــــأأغ ـــــ   د؟ـــــــــــــــ

ــــــــي موثأأغين ولسان ــ ـــ ــ ـــــ ــــــــــوبطوق خانق طّوق جي     ق  ـــــــــــــــــــــــــ ــ   دي؟ـــ

 2د؟ـــــبعد عز امللك يف ذل العبي   ـــــــــــــــــــــه     دت أمتـين من غـــــــــــــــــــأيغ

احلديثة يلحظ أن هناك ككبة من الشعراء الذين سطح إن القراءة الفاحصة ملسار احلركة الشعرية اجلزائرية        

جنمهم يف مساء األدب اجلزائري، ولعل أمحد سحنون واحد من هؤالء الشعراء الذين كان هلم حضور يف عامل 

  .ه الشعري، ووعيه مبهمة الشعر ودور  الشعراء يف البناء والوجودجالشعر بفضل نض

�ن زمن الوضوح قد وىل  إيذاOمجعية العلماء املسلمني يف اجلزائر اتساقا مع هذه اللحظة كان ميالد         

وإن لغة الثورة والرفض أصبحت مطلبا مجاهري\، وعليه جاءت اجلمعية لتعرب عن لسان القوم برفضهم لكل 

. بل إن الساعة احلقيقية فقد دقت والبد لليل أن يتجلى والبد للقهر أن ينكسر. صنوف الضعف واالستسالم

شعراء العلماء عن موقفهم بشكل صريح يف أن اجلزائر ليست فرنسا وال ميكن هلا أن تتحول إىل  qنأنا من ه

فرنسا، ألن إرادة السماء قد استجابت لدعوات املصلحني والشيوخ والعلماء بضرورة مواجهة املستعمر ورد كل 

                                                             

  .79ص، مرجع سابق، 2آ¨ر بن qديس، إعداد وتصنيف عمار طاليب،ج 1 
  .120، ص)م2012: اجلزائر - هلدى ، عني مليلةدار ا(دمحم دراجي، الشيخ أمحد سحنون العامل الشاعر والداعية الصابر،  2 
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الذي راح يشكوا منه كثري من  ادعاءاته وأكاذيبه، وهو ما عكس qلفل عن وعي طبقة مثقفة بواقع احلال

اجلزائريني، ويدعون إىل رفضه وجماXته من هنا جاءت أمهية الشعر بوصفه أداة فنية جتسد الواقع املرير وتدعوا 

إىل كل لسان جزائري يرفض الضعف والوضوح ويف املقابل يدعو إىل مساندة املواقف مهما كانت مصدر 

  .الوعي

 :مهمة الشاعر برسالة الشعر و اإلشادة -2

  : ها هو الشيخ أمحد سحنون يصور لنا شعره �نه أداة للدعوة، ووسيلة لإلصالح، فيقول

ــــــــــــــشعري يدون ما جيول خباطري           وجيل املكنون من أفك ــ   اري ـــ

ــــومي ـــــ ــــــــــــــاته          آيدين Oلسحر ـــ ــ ـ ــ ــ   ار والسحر ضمن عرائس األشعــ

ـــــويكون أنسي حني تعظم كربيت          ببياض ليلي واسوداد 2 ـــــ   اري ـــ

ـــــــرب عن حمبة خالــــــــــوبه أع ــ ــــوأداء شكري للعظيم الب قي         ـ ـــ ــ ــ   1اريـ

املالذ الذي فالشعر هو األداة لتسجيل األفكار، وتدوين اخلواطر، وحتديد املوقف، وxسيس الرأي، وهو       

  .يلجأ إليها شاعرO، إذا ادهلمت اخلطوب، واكفهرت األجواء

 .وهو الوسيلة للتنوير والتحري، وبث الوعي، وتصحيح املفاهيم، ورّص الّصفوف، وإزجاء الكتائب

  ركب كتائب األحرار : Oلرّكب   وا          ــوأحرض املتخلفني ليلحق

ــــــــــــاملرتبصني بنا من األشاحل             ـــــــــــوأجاهد املتقاتلني لص ـــ ــ   رار ـ

  2ارــلتزول خشيتهم من األخط  اجلبناء روح محاسة            وأبث يف

  :التعبري عن قدسية الشعر ودوره -3

  .قدسية الشعر، ورسالته السامية، ودوره يف البناء –رمحه هللا  –هكذا يفهم الشيخ سحنون      
                                                             

  .146، مرجع سابق، ص 1أمحد سحنون، الديوان، ج 1
  .121- 120دمحم الدراجي، الشيخ أمحد سحنون العامل الشاعر والداعية والصابر، مرجع نفسه، ص ص  2
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  ار ـــــــــــر كل خمنث ثرثـــــــــه           ال شعــــــــــــــــــــــالشعر الذي ندعو لهذا هو 

ـــــألدب املخنث موضمل يبق ل ـــــ ــــــــــــ   ار ــــــــــــــــداء شبابنا املنه إذ هو   ع        ـــ

  ار ـــــتبين العال وتشيد كل فخ    اءة       ـــــوة بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما الشعر إال دع

ــــــــــوالكتاب لرسله األب   وحي الذي أوحى الشرائع        الشعر من   رار ـــــــــــــ

ــيكن للوحي أهال مل يكمن مل  ــــــــــ   ار ـــــــــــــأهال لوحي روائع األشع ن          ــــــــ

ــــــــــــــــفليسك   1م           ال يصلحون خلوض أي غمارــــــــــــــــــت املتخنثون فإ2ـــ

كان أمحد سحنون حريصا على أن يكون للشعر دور فعال يف إيقاظ الضمائر، وتوعية الشعوب      

املستضعفة بعيدا عن اخليال مع إميانه �ن رسالة الشعر مقدسة ونبيلة مهما كانت الصعاب اليت تقف يف وجه 

  .الشعر والشاعر

فاألدب عموما، والشعر على وجه اخلصوص، إمنا هو نظر الشيخ أمحد سحنون رسالة عظمى يف توجيه       

الشباب وبناء اجليل، وربطه بقضا\ أمته الكربى، وxهيله كي يكون إجيابيا يف التفاعل مع التحديثات 

  .والرهاOت

احلقوق الوطنية ومقارعة اخلصوم qلرباهني واحلجج التارخيية يف هذه املرحلة يتجاوز موقف الدفاع عن        

فتلك مرحلة من النضال مل تثمر شيئا، وقد أعقبتها مرحلة االجتاه حنو العنف الثوري والدعوة إىل املقاومة بدل 

  : استجداء األعداء، والرأي السابق جنده عند أمحد سحنون يعرب عنه بقوله

حل            التشدق Oلكالم سياسة     ليس   روب ــــــــــــــكال وال ذكر ا�ازر وا

  حول التقدم والتأخر يف الشعوب  لدى ا�الس ضجة              أو أن تثري

  وب ــــــــفيما تعانيه بالدك من خط   ا            ــــــــــإن السياسة أن تفكر دائم

                                                             
  .121دمحم الدراجي، الشيخ أمحد سحنون العامل الشاعر والداعية والصابر، مرجع نفسه، ص   1
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  ولو اقتحمت له املكاره واخلطوب   ترى فتعمل ما ترى لعالجها       و 

  1أما التشدق Oلسياسة وحده          من غريه تضحية فمن شر العيوب 

فالشاعر اإلشادة qلتضحية وربط النضال الوطين qملمارسة، ويعطي للوطنية مفهوما عمليا، يتجاوز       

qألحداث والقضا\ الوطنية إىل موقف عملي من األحداث الوطنية، فالشاعر يعلن إفالس النضال  االهتمام

السياسي التقليدي، ويدعو إىل أساليب عملية وOجعة تتمثل يف اإلميان qلتضحية والعنف الثوري، وآراؤه يف 

 االستعمارغي أن يتسم به الكفاح ضد الواقع تعكس اجتاه القادة الوطنيني يف هذه املرحلة وإميا´م Xا، وما ينب

  2.من جدية وفاعلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .121سابق، ص دمحم الدراجي، الشيخ أمحد سحنون العامل الشاعر والداعية والصابر، مرجع   1
  .97أمحد شريف الرفاعي، الشعر الوطين اجلزائري، مرجع سابق، ص  2
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  :صحافتها يف 2ضة الشعر اجلزائريدور مجعية العلماء و : املبحث الثاين

فبفضل جهود اإلصالحيني الذين رعوا املواهب األدبية الناشئة رعاية حانية مبا كانوا يتخريونه ألصحاXا من 

Xا ملكا]م، ومبا هيأوا لشباب الشعراء واألدqء من فرص لنشر أعماهلم ومتابعتها مناذج شعرية راقية يصقلون 

م من أمثال السعيد الزاهري وجلول  qلنقد والتوجيه لتسديد خطاهم، عرف األدب اجلزائري شعراء هلم و́ز

محزة بوكوشة مفدي زكر\ و  البدوي وأمحد سحنون ودمحم اهلادي السنوسي الزاهري، ودمحم العيد آل خليفة و

  1.وغريهم كثري

qألدب يف ظل املشروع اإلصالحي من أهم آليات حفظ اإلحساس qلشعور الوطين  االهتمامكان      

  2.واإلحساس qالنتماء للقومية العربية، والتعبري عن هوية الشعب اجلزائري

ولقد أعطى نشاط ابن qديس، واحلركة اإلصالحية عموما للحركة الشعرية دفعا كان مبثابة االنطالقة حنو       

  3.مq1925لتطورات البارزة اليت مست جانب احلركة الشعرية يف اجلزائر ما بعد سنة حتقيق Êريخ حافل 

عدد الصحف اليت ذكرها  وقد أحصينا عدد الصحف اليت ظهرت يف اجلزائر بعد االحتالل، فقدر       

املنتقد، الشهاب، السنة ومنها، ) 67(دمحم Oصر سبع وستني / الصحف العربية اجلزائر للدكتور: كتاب

  .الشريعة، الصراط، البصائر، وهي Êبعة للجمعية قبل وبعد التأسيس

أوهلا ) 57(ومخسني لزهري إحدادن فقد قدرها مبائة وسبع الصحافة املكتوبة يف اجلزائر وأما كتاب          

  .م1956، وآخرها االقتصاد اجلزائري سنة 1839األخبار سنة 

                                                             
  .23بق، ص ، مرجع سا"الشهاب منوذجا: بنية اخلطاب األديب يف شعر احلركة اإلصالحية اجلزائرية: "خالد أقيس، أطروحة دكتوراه  1
  .24نفسه، ص  ، مرجع"الشهاب منوذجا: بنية اخلطاب األديب يف شعر احلركة اإلصالحية اجلزائرية: "خالد أقيس، أطروحة دكتوراه  2
  .3، ص نفسه ، مرجع"الشهاب منوذجا: بنية اخلطاب األديب يف شعر احلركة اإلصالحية اجلزائرية: "خالد أقيس، أطروحة دكتوراه  3
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وقد ظهرت يف اجلزائر صحف كثرية وجمالت أسهمت كلها يف نشر الفنون األدبية مبا فيها النقد، ومن       

ب والنقد املنتقد، والشهاب، والبصائر، اليت خدمت األد: أمهها قبل االستقالل صحف مجعية العلماء، ومنها

  1.والثقافة بقدر ما خدمت اإلصالح والتعليم

قّسمنا  224) = 157+67(بعملية بسيطة جند أن عدد الصحف اجلزائرية يف العصر احلديث بلغ       

ملا يف الكتاب الثاين مع حذف ) 4/1(على أساس أن الكتاب األول فيه ذكر لربع ) 4(العدد على أربعة 

  :النسبةصحف جلمعية العلماء فتكون ) 6(منها ست ، )56(و مخسني  املكرر، يكون عدد الصحف ستة

النادي الثقايف الذي جتمعت فيه أقالم  -م1925اليت برزت إىل الوجود سنة  –" املنتقد"و كانت جريدة 

  .الشباب أقالما و شعراء

البداية احلقيقية للنهضة األدبية يف اجلزائر فيقول عنها ابن qديس احلقيقة اليت "ما سبق قوله جعلنا نرى أن 

املعطلة بقرار وزاري، " املنتقد"من يوم برزت جريدة يعلمها كل أحد أن هذه احلركة األدبية ظهرت واضحة 

ما أكده زعيم ، و هذا 2"كتاq وشعراء ما كانت تعرفهم من قبلعرفت اجلزائر من أبنائها  اليوم ذلك  ذفمن

  .احلركة ابن qديس ذاته

اب وخطباء يف فرتة توال خيالف اإلبراهيمي ابن qديس يف هذا الرأي، فعنده أن ما ظهر من شعراء وك      

الثالثينيات يعود إىل xثري احلركة اإلصالحية والتعليمية اليت قادها املصلحون وعلى رأسهم ابن qديس قبل 

  3."وس ابن qديس نفسهاجلمعية وبعدها، وإىل در 

                                                             
  .7دمحم مصايف، النقد األديب احلديث يف املغرب العريب، مرجع سابق، ص 1
  .م، مرجع سابق1938جويلية  - ، جوان15، جملد 5- 4ج: الشهاب 2
  .122دمحم الدراجي، الشيخ أمحد سحنون العامل الشاعر والداعية والصابر، مرجع سابق، ص 3
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: ومن مث أخذ الشعر اجلزائري نفسا جديدا، وظهرت صحف وطنية أخرى حتمل الفكرة نفسها نذكر من بينها

، الربق )1927(، اإلصالح )1925(، وادي ميزاب )1925(، صدى الصحراء )1925(الشهاب 

)1927.(1  

  : فعلى سبيل املثال

لعلماء واملصلحني واسعة يف العامل اإلسالمي وشهد بفضلها كبار االباديسية شهرة " الشهاب"كان ®لة      

  2.ي املغريبحسن املبارك، واملفكر السوي دمحم املبارك، والشيخ دمحم غاز : ومنهم

ِامسا  59بـ ...بنشر النصوص الشعرية ملختلف الشعراء من اجلزائر وغري اجلزائر، " الشهاب"وقد ِاهتمت       

  3.بيت شعري 8000قصيدة وكان جممل أبيا]ا أكثر من  226و... شعرية مقطوعة 113و...شعر\ 

عند رواد حركة اإلصالح، ومن ´ج ´جهم، أنه ال ميكن أن تكون هناك  االعتقادساد  :"وعن البصائر نقول

´ضة ما مل يكن هناك حتكم يف اللغة وتفقه يف الدين ومن هناك اختذ العالمة البشري اإلبراهيمي مثل هذه 

وبصفته  املقاييس يف كل ما ينشر جبريدة البصائر لسان حال مجعية العلماء املسلمني بعد جريدة الشهاب،

رئيس حتريرها، وOئب رئيس مجعية العلماء، فكان خياطب الكتاب والقراء يف افتتاحياته مثال Xذا التوجيه قائال 

، وجند شاعر احلركة اإلصالحية دمحم العيد "اعلموا أن جريدتكم مظهر للبيان العريب فال تنزلوا دون منزلتها: "هلم

q ج أقرانهآل خليفة ينصح بدوره الشعراء الشباب املتعلقني   4:لتجديد ليؤكد هلم ´جه ́و

  حالل ترف حبسنها وبرودا  أرى األدب اجلديد كساكما        إين

  أحلى حماورة وأصلب عودا  ه       ـــــــــــــــــــفتعهدا األدب القدمي فإن

                                                             
  .122عية والصابر، مرجع سابق، صدمحم الدراجي، الشيخ أمحد سحنون العامل الشاعر والدا 1
  .21، ص)م2012- ه1433: 1جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر، ط(مولود عومير، ابن qديس مسار وأفكار،  2
  .23، مرجع سابق، ص "الشهاب منوذجا: بنية اخلطاب األديب يف شعر احلركة اإلصالحية اجلزائرية: "خالد أقيس، أطروحة دكتوراه 3
  .35، ص)م1989: املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر(صيات من األدب اجلزائري املعاصر ، شخأمحد دوغان 4
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ون يف وقد نشرت البصائر للكثريين من رجال اإلصالح عموما ورجال اجلمعية خصوصا، الذين كانوا ينشر 

  : وهم شخصية إليكم) 18(البصائر األوىل أو الثانية من رجال اجلمعية أو من املتعاطفني معها وهم مثانية عشر 

 ابن qديس - 1

 اإلبراهيمي  - 2

 الطيب العقيب  - 3

 مبارك امليلي  - 4

 دمحم خري الدين  - 5

 األمني العمودي  - 6

 محزة بوكوشة  - 7

 دمحم العيد آل خليفة  - 8

 سعيد الصاحلي - 9

 qعزيز بن عمر  -10

 أمحد رضا حوحو  -11

 أمحد سحنون  -12

 أمحد توفيق املدين  -13

 العباس بن الشيخ احلسني  -14

 أمحد محاين -15

 دمحم الشبوكي  -16

 دمحم الصاحل رمضان  -17

 .احلفناوي هايل -18

  .وكثريون غريهم نذكر آ¨رهم يف الكتابة عموما ويف األدب خصوصا     
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  :النقد مفهوما وممارسة عند رجال اجلمعية: املبحث الثالث

 : نقد وتوجيه رجال اجلمعية للشعر والشعراء .1

 : ما قيل عن دمحم العيــد -1

فقد وصف البشري اإلبراهيمي أسلوب دمحم العيد �نه سلفي النزعة واملادة عصري األسلوب واملرمى،        

  1.يستمد من آ\ت القرآن وأسرارها أكثر مما يستمد من التفاسري وأسفارها

وافق شعره النهضة اجلزائرية يف مجيع مراحلها، وله يف كل Oحية ): "البشري اإلبراهيمي(وقد قال فيه الشيخ      

  2".من نواحيها القصائد الغر، واملقاطع اخلالدة فشعره سجل صادق هلذه النهضة وعرض رائع ألطوارها

دراك اخلفي إذا كان الشعور هو اإل): "الشهاب(يف جملة " اإلمام عبد احلميد بن qديس"وقال عنه      

والشاعر هو ...لتفاصيل املؤثرات ودقائقها، والشعر هو الكالم الفصيح البليغ الناشئ عن ذلك الشعور

صاحب ذلك الشعور املعرب عنه بذلك الكالم، وليحرك شعور السامعني، فهذا هو الشعور، وهذا هو الشعر، 

  3."وهذا هو الشاعر

 :ما قيل عن العقيب .2

يعرف الناس العقيب واعظا مرشدا يلني القلوب القاسية، ويهد البدع : "يسقال الشيخ ابن qد       

والضالالت العاتية بقوة بيانه وشده عارضته، ولكن العقيب الشاعر ال يعرفه كثري من الناس، فلما ترحنت 

ربنا السفينة على األمواج وهب النسيم العليل هب العقيب الشاعر من رقدته وأخذ يشنف أمساعنا �شعاره ويط

بنغمته احلجازية مرة والنجدية أخرى ويرجتل البيتني والثالثة واألربعة يف املناسبات، وهاج qلرجل شوقه إىل 

وإن رجال حيمل ذلك " مارساي"احلجاز فلو ملك قيادة الباخرة ملا سار Xا إال إىل جدة دون أن يعرج إىل 

                                                             
  50، صأمحد دوغان ، شخصيات من األدب اجلزائري املعاصر، مرجع سابق 1
  30، ص أمحد دوغان ، شخصيات من األدب اجلزائري املعاصر، مرجع نفسه 2
  . ، ص ن مرجع نفسهأمحد دوغان ، شخصيات من األدب اجلزائري املعاصر،  3
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]ا ومظاملها لرجل ضحى يف سبيل اجلزائر تضحية الشوق كله للحجاز مث يكبته ويصرب على بالء اجلزائر وويال

  ".أي تضحية

وسري]ا والقائمني بدعو]ا، بل هو  -أي اجلمعية- هو من أكرب املمثلني هلديها: "وقال الشيخ اإلبراهيمي      

ملعروف وإمنا خلق قواال للحق أمارا q...أبعد رجاهلا صيتا يف عامل اإلصالح الديين وأعالهم صوÊ يف الدعوة إليه

´اء عن املنكر وقافا عند حدود دينه، وإن شدته يف احلق ال تعدو بينان احلق وعدم املداراة فيه وعدم املباالة 

  ".مبن يقف يف سبيله

 : ما قيل عن اإلبراهيمي .3

 يستطيع معاجلة أي موضوع ارجتاال على البديهة إما نثرا يرتاوح من سجع الكّهان إىل: (يقول أمحد توفيق املدين

  1 ).أسلوب طه حسني، وإما نظما من نسج رجال املعلقات إىل رقة وسالسة شعراء العصر احلديث

 :ابن Oديس و اخلنقي .4

إنه أحق بلقب أمري شعراء اجلزائر من دمحم العيد، ألنه يعترب من ": ينق اخلابن qديس عن عاشور ابن دمحمقال 

  2."الشعراء الفحول، وألنه حيفظ األغاين عن ظهر قلب

  :وضعية الشعر اجلزائري قبل األمري عبد القادر -5

كبريا من فقد وجدOه بلغ مبلغا   –حديثا  –العنا على الشعر اجلزائري قبل األمري عبد القادر وqطّ        

  .السوء والرداءة

وقد كانت هذه احلالة اليت بلغها الشعر يف اجلزائر يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين سببا      

للتذمر الذي نلمسه لدى بعض النقاد الذين استاؤوا استياء عميقا مما أصاب احلركة الشعرية من تدهور شديد 

  3.يف هذه األثناء جعل اهلوة بينها وبني الشعر احلق سحيقة

                                                             
  .29دمحم بوزواوي، موسوعة شعراء العرب، مرجع سابق، ص 1
  .170، مرجع سابق، ص 1عبد هللا الركييب، الشعر الديين اجلزائري، ج 2
يصدرها ا®مع عبد القادر هين، أي إسهام للحركة اإلصالحية يف ´ضة الشعر اجلزائري؟، جملة ا®مع العريب للغة العربية، جملة لغوية علمية  3 

  .74، صم2013جوان  - ه1434شعبان : اجلزائري للغة العربية، السنة التاسعة
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  ):امليلي حوحو و اإلبراهيمي و(ماقيل عن الشعر اجلزائري  -6

لذلك، ومن هؤالء الرجال رجال مجعية العلماء  اوهذه الوضعية جعلت بعض رجال اإلصالح يوجهون نقد

  .املسلمني اجلزائريني

اجلزائري يف تلك الفرتة يؤكد البشري اإلبراهيمي أحد أعالم العربية qجلزائر متأسفا على ما أصاب الشعر       

الرائجة  -يعين املكتوبة qلعامية- وقد اطلعنا على أكثر هذه األشعار فإذا هي أخت األشعار امللحونة: "قائال

يف األسواق أل´ا منقطعة الصلة qلشعر يف أعاريضه وأضربه، ومنقطعة الصلة qلعربية يف ألفاظها ومعانيها 

  1".خرتاعهومنقطعة الصلة qخليال يف تصرفه وا

إن الشعر مل يعد ذلك الكالم املوزون املقفي «  :ويف أعقاب احلرب العاملية الثانية يقول حوحو عن الشعر     

  2»والكتابة مل تعد تلك األلفاظ الرOنة الرتاكيب الصحيحة، نعم إن هذه املواد ضرورية لكل أدب وفن

قصه الروح وهذه الروح هي الصدق يف التعبري عن ولكنها ليست هي األدب والفن فما هي إال هيكل تن      

Xا يتسىن لك النفوذ إىل مشاعر الغري وخماطبة أرواحهم، فأنت  املشاعر واإلحساسات وخلجات النفس و

أديب أو فنان إذا استعطت أن تعرب تعبريا صحيحا عن مشاعرك وإحساساتك وأن تصور تصويرا صادقا 

  3"قراء حساq وأن جتعل نصب عينيك رضاهم أو سخطهمأخيلتك وخلجات نفسك دون أن حتسب لل

شعر شعراؤO حبياة : بقوله" شعراء اجلزائر "أشار الشيخ مبارك املبلي يف مقدمة اجلزء الثاين من كتاب      

جديدة فنفضوا أيديهم من ذلك األدب البايل املشوه بلغة التأليف، ونفذوا إىل األدب الغّض، واستمدوا من 

  4".الرقيق الطاهر، وعلى أمثال هؤالء الشباب نعّلق آماال يف حتديد اإلبداع اجلزائري ورفع مستواهشعورهم 

  

                                                             

  . 18عبد هللا محادي، أصوات من األدب اجلزائري املعاصر، مرجع سابق، ص 1 
  51، ص عبد هللا محادي، أصوات من األدب اجلزائري املعاصر، مرجع نفسه 2 
  .52، ص  اجلزائري املعاصر، مرجع نفسهعبد هللا محادي، أصوات من األدب  3 

  .22، ص ، مرجع سابق"الشهاب منوذجا: بنية اخلطاب األديب يف شعر احلركة اإلصالحية اجلزائرية: "خالد أقيس، أطروحة دكتوراه  4
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  :ةاجلمعي رجال ممارسات يف إلصالحا أعمال :الرابع املبحث

  :نيذجو من واإلبراهيمي Oديس ابن :اجلمعية رجال منزلة -1

 قضا\ خطابه يف تناول إذا إال مفكرا يكون ال" و ،هاكلّ  qإلنسانية ارتباطه مدى يف تكمن احلقيقي العامل منزلة إن

  1."ومصريها وواقعها اإلنسانية بتاريخ عالقته أو اإلنسان بكينونة صلة هلا كربى

 بعظمة واعرتف بعبقريته، شهد احلديثة، اإلسالمية النهضة رواد من رائد qديس بن احلميد عبد اإلمام إنّ  و    

 عمارة دمحم والدكتور قاسم دمحم والدكتور نيب، بن مالك واملفكر املنا، حسن اإلمامو  الغزايل، دمحم الشيخ جهاده

  2.الغرب علماء من وغريهم أجريون روبري وشارل جوليان، أندري وشارل بريك وجاك اإلسالم، علماء من وغريهم

 اجلزائر، يف اإلسالم اءإحي يف العقبات و ثبطاتامل كل رغم qديس بن احلميد عبد اإلمام دعوة جنحت فقد       

  3.م1962 يوليو يف استقالال أنبنت اليت التحرير، ثورة بذور وزرع الوطنية، الروح وغرس العربية، اللغة ونشر

 اإلنسان كرامة عن تدافع انيةإنس جتديدية إصالحية ´ضوية رؤية ميلك qديس ابن اإلمام الشيخ صار وقد         

 الطريقة على النبوية، والسنة القرآن من هينهاوبرا وحججها وأدلتها اإلسالمية العقائد أصول واستمد قهوحقو 

  4.السلفية

 عبد اإلمام املعاصرين اجلزائريني األعالم من ونشره تراثه جبمع الباحثني عناية تركزت من مقدمة يف و×يت          

 جهاد من الرتاث هذا له يؤرخ وملا الرتاث، هذا Xا يتميز اليت والتارخيية العلمية لألمهية وذلك qديس، بن احلميد

  5.واإلنسانية تهوأم وطنه أجل من وتضحياته اإلمام

                                                             
  .5مولود عومير، عبد احلميد ابن qديس مسار وأفكار، مرجع سابق، ص   1
  .12مسار وأفكار، مرجع نفسه، ص  مولود عومير، عبد احلميد ابن qديس  2
  .30مولود عومير، عبد احلميد ابن qديس مسار وأفكار، مرجع نفسه، ص   3
  .6دمحم الدراجي، ابن qديس وجهود يف جتديد العقيدة اإلسالمية، مرجع سابق، ص   4
، 7ة اجلزائر، جملة ا®مع اجلزائري للغة العربية، العدد إحصاؤه، األستاذ دمحم مسينة، جامعة يوسف بن خد: تراث اإلمام عبد احلميد ابن qديس  5

  .ه1429مجادى الثانية - م2008السنة الثالثة، جوان 
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 اجلزائر علماء من قرون ما إذا النظري، منقطع qهتمام هللا رمحه qديس بن احلميد عبد اإلمام حظي ولقد         

  1.غريهاو  اجلامعية الرسائل وأعدت الكتب فيه ألفت فقد ...وحديثا قدميا

 ما منها حذفنا فإذا عمال، 640 فوجدOه البيبلوغرايف الكشاف هذا يف املنجزة األعمال جمموع أحصينا وقد       

  .عمال 614 :جند عمال 26 بـ واملقدر نفسه اإلمام أجنزه

 :والتحرير اإلصالح يف اجلمعية دور-2

 به تطالب ما غاية كان وهيئات أحزاب اجلزائر يف أنشأت الفرنسي االستعماري االضطهاد نتيجة       

  .الفرنسيني حقوق هلم تونسيني مواطنني اجلزائريون يكون أن حتقيقه وتتمىن

 غريها سلكه الذي ذلك عن خيتلف جديدا ´جا واختذت العلماء مجعية حركت برزت اجلو هذا مثل يف        

 إىل اجلزائر «عادة وذلك جذورا، وأعمق ةأصاحل وأكثر هدفا وأبعد طريقا أطول فهي واهليئات األحزاب من

 للنضال يؤهله لالستعمار قابل غري جبّده، جديدا تكوينا وتكوينها عروبتها وإىل اإلسالمي وكيا´ا إطارها

  2.واجلهاد

 يف بدمشق اللغوي ا®مع عضو املبارك دمحم كتب "ثاحلدي اجلزائر Êريخ يف ومكانتها العلماء مجعية" وعن

 عصرها يف اجلزائر عن شيئا يعرف ال اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية يعرف ال من إن" :أعاله qلعنوان مقال

 يف ترمجت اليت روحها عن واملعربة ضمريها، يف املستقرة والفكرة كيا´ا يف الضخم اجلهاز تؤلف فهي احلاضر

 والنتيجة اخلامتة كانت مسلحة ثورة إىل وانتهت السياسي والوعي والدين التعليم نشر من بدأت أعمال

  3.حلركتنا بيعيةالط

  4.واجتماعيا وأخالقيا، وعلميا، دينيا اجلزائر ألوضاع تغيريا العلماء مجعية xسيس كان لقد       

                                                             
  .5، ص )م2016- ه1437: 1جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر، ط( موسى مسعود بن فلوسي، ابن qديس يف الفكر اجلزائري والعريب،  1
  .125سابق، ص ، مرجع 2دمحم خري الدين، املذكرات، ج  2
  .102، صننفسه، مرجع 1دمحم خري الدين، املذكرات، ج  3
  .275، مرجع سابق، ص 2، ج)املذكرات(أمحد توفيق املدين، حياة كفاح   4
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 اإلصالحية احلركة أن هو ومحق هوس عقله يف من إال جيهلها وال مأفون، مكابر إال ينكرها ال اليت احلقيقة وإن     

 هلذه إرهاص هو إمنا واملأثورات، املؤثرات من ذلك عدا ما وكل "اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية" هي اجلزائر يف

  1".األمناء روادها بذورها عوزر  العلماء، مجعية قاد]ا اليت املباركة احلركة

 وصحبه qديس بن احلميد عبد ،وإهلام منه وxييد وتسديد هللا من بتوفيق قادها اجلزائرية اإلصالحية واحلركة      

 هذه على هللا نعمة هممع متت الذين الثاين، الّرعيل مث ،نو واآلخر  ياإلبراهيم رااألخي األحرار العلماء ومعاونوه

  2.الوطين وqالستقالل الكربى التحريرية qلثورة تهاجفتو  احلركة

 مبقومات الوعي من قدر على جيل خلق يف ر\د\ دورا لعبت اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية أن واحلق     

 دخل الذي األول اليوم منذ الشخصية هذه هدم إىل الرامية االستعمار جهود من الرغم على القومية، شخصيته

 مناوØ ظل لفكر انعكاسا يعد والذي االجتاه هذا يف نشاطها عن عربت قد اجلمعية فصحف .اجلزائر فيه

  .عنهم غريبة بثقافة واستبداهلا للجزائريني الثقافية اهلوية طمس إىل الرامية وحماوالته االستعمار ملخططات

 اجلزائريني، اجلهاد Êريخ من رزتنيq مرحلتني بني وفاصلة جديد، عهد فاحتة حبق م1931 سنة كانت لقد       

 qديس، ابن" بقيادة السلفي اإلصالحي االجتاه ذات اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية ظهرت ففيها

  3".واإلبراهيمي

 السياسي العمل جبدوى -أبًدا– qديس ابن يؤمن ومل ،املسلحة الثورة إىل الدعوة يف السبق قدم qديس والبن

  :ذلك من و املسلح، العمل يف - مّرة من أكثر– رغبته أبدى فقد و وحده،

 على يوافقونه اجلزائرية األّمة عقالء من )10( عشرة وجد لو أنّه Úq مقسما خاص اجتماع يف يوًما صرّح أنّه - 

  .ألعلنها الثرة إعالن

                                                             
  .108دمحم الطاهر فضالء، دعائم النهضة الوطنية اجلزائرية، مرجع سابق، ص   1
  .88دمحم الطاهر فضالء، دعائم النهضة الوطنية اجلزائرية، مرجع نفسه، ص   2
  .13، ص )م209: 1اجلزائر، ط- بيت احلكمة للنشر و التوزيع، العلمة(عبد امللك بومنجل، النثر الفين عند اإلبراهيمي،   3
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 على الثورة إعالن ينوي أنه - الثانية العاملية احلرب اندالع بعيد– أتباعه بعض مع اجتماع يف يوما قال إنّه و - 

  1.عليها احلرب إيطاليا شهرت مىت فرنسا

  ".اجلزائر شعب" نشيد يف األقوال هذه جّسد قد و - 

 :التعليم نشر يف اجلمعية دور-3

 كلها األمة واجتمعت احلقيقية، ودعائمها الطبيعية أسسها على النهضة قواعد اإلصالحية احلركة أرست لقد     

 عن مقاالته بعض يف قال "إميري مارسيل" الفرنسي الكاتب أن حىت نيواملرتبص املالحظني أذهلت وحدة يف

 واالجتماعي الديين الوعي ونشر الكلمة، وتوحيد التعليم، ميدان يف العلماء مجعية به قامت ما إن معناه ما اجلزائر

  2.الزمن من وتني رنق يف فرنسا عنه عجزت السنني، من قليلة مدة ويف االقتصادي، وحىت والسياسي

   :×يت ما العلماء مجعية أنشأت وقد

 .ألف مخسون Xا يدرس عربية، مدرسة 170 .5

 .معلم 900 من أكثر يؤطرهم وتلميذة تلميذ 50000 .6

 .ةإعالمي كنماذج صحف و جرائد .7

 اقتناء يف اجلزائريني شغف على دليل وهذا أسبوعيا، نسخة 30000 تطبع صارت م1956 سنة البصائر .8

 3.اجلمعية صحف وقراءة

  

  

 

                                                             
  .137- 136ص ص مرجع سابق،  رابح لعمامرة ابن qديس qعث النهضة،: نظري  1
  .107الطاهر فضالء، دعائم النهضة الوطنية اجلزائرية، مرجع سابق، ص  دمحم  2
  .277- 276، مرجع سابق، ص ص 2حياة كفاح ألمحد توفيق املدين، املذكرات، ج: ينظر  3
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  :الدميقراطي العمل يف اجلمعية دور-4

  .سياسية دميقراطية و أخالقية كممارسة اجلماعي والنقد الذايت النقد اجلمعية رجال مارس لقد      

 جمالسها لتشكيل جترى اليت االنتخاqت خالل من الدميقراطية يف األعلى املثل العلماء مجعية أعطت ولقد      

  .البناء والنقد والتشاور االستشارة يف احلق املساواة قدم وعلى اجلميع، إعطاء ويف أعضائها وتعيني

  .قلناه ما على كاف شاف لدليل أعضائها اختيار وحسن اجلمعية جمالس انعقاد يف ذكرOه وما      

 �ن qديس ابن يفيد م،1932 ماي 23 ليوم العلماء جلمعية اإلداري ا®لس أعضاء تشكيل ففي       

 وأن اإلصالح، رجال من وهو الزاهري، السعيد دمحم مكانه فحلّ  االنتخاب يف سقط قد األعضاء هؤالء أحد"

 عربية وابن ،)الزوا\ أصحاب من( الريائين الفضيل ودمحم البوعبديل و املهاجي الطيب اختارتك اجلمعية

 ومتثيل ،)اليقظان أبو( كاإلqضية املذهيب التمثيل راعت وكذلك ،)الدينيني اإلدارة موظفي من( والعمودي

ص يف القبائل  متثل ال اجلمعية �ن التمثيل إىل املقصود النوع هذا qديس ابن وبرر الورتيالين، الفضيل شخ

  1".معينة طائفة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .175أمحد اخلطيب، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و أثرها اإلصالحي، مرجع سابق، ص   1
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  :الشعرية "العلماء مجعية" بصمات :اخلامس املبحث

  :وشريعة عقيدة واإلسالم العلماء ةمجعي شعر -1

 الذين املصلحني الشعراء طالئع يف ر\دة هلم وجدO اإلسالم قضا\ خدمت اليت أعراضه دراسة إىل اِنتقلنا فإذا      

  .معه وآخرين حسان وشعرائه النيب أ\م من جاءوا

   :نذكر اإلسالم أسس طليعة ويف

   :نذكر ومجعية علماء قائد مقدمة ويف خالطته، اليت الّشوائب من اإلسالم وتنقية الّتوحيد

 ):اخلالص الدين إىل( :العقيب الطيب قصيدة-

 من القصيدة هذه حتمله ما مبلغ يعلم وال الطرفية، مقدسات هيكل يف مؤثر معول أول القصيدة تلك كانت وقد

 والتقديس اجلمود يف وحالته فيه، نشرت الذي العصر عرف من إال الطرفية الفعال من حدث ما ومبلغ اجلرأة،

  .الوجود يف خرافة لكل

  ":ا�تمع يف نظرة" العمودي األمني قصيدة-

 جالل وإظهار اإلسالم عقيدة عظمة ترسيخ يف تلك بقصيدته العمودي أبدع والفكاهة النقد بني جيمع �سلوب

  .وتعاىل سبحانه اخلالق

 الدين يف كثرية بقصائد qلنا فما ونبال، فضال اجلمعية لكفي فقط القصيدÊن هاÊن اجلمعية رجال شعر يف أنّ  فلو

                           qديس وابن نويوات، واألمحدي الشبوكي، ودمحم سحنون، وأمحد العيد دمحم ودواوين أشعار يف وردت

  !  اإلبراهيمي؟ و
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  :العربية واللغة العلماء مجعية شعر -2

 اجلليلة اخلدمة تلك وتربز احلنيف للدين قدمه ملا ومكملة شبيهة فهي العربية للغة اجلمعية علماء شعر خدمة وأما

 الشعر ويف خصوصا األدب ويف عموما، التأليف ميدان يف اجلمعية رجال أعمال خالل من وآداXا العربية للغة

ص بشكل   .أخ

 ويرفدها يوجهها األدبية، qلساحة ينفرد يكاد البصائر مدرسة رأس على األربعينات مرحلة يف اإلبراهيمي كان لقد

ص ويقّوم األدqء يوجه بياته، وسحر عبقريته، إبداع من qملدود  يوفر مبا البديع، الفين النموذج ويكتب األديب، الن

  .عذب وإيقاع موح، وتصوير مجيل، تعبري من له

ا آداXا يف تضلعهو  وفقهها، العربية يف إلبراهيميا مكانة إن  العصر يف أحد فيها ينافسه ال مكانة وفن́و

  .احلديث

  .عهودها أزهى يف العربية جمد تذكر نوعها، من فريدة بذا]ا، قائمة مدرسة فيعد والكتابة، اخلطابة يف فنه وأما

 علماء صفوة يضم الذي العربية اللغة وجممع اإلسالمية، البحوث جمموع يف عضوا انتخب qلقاهرة إقامته أثناء

  .ببغداد العلمي وا®مع بدمشق، العلمي q®مع مراسال عضوا وكان ...أمجع العامل يف وأد\´ا العربية

  .qلعبقرية لإلبراهيمي شهدوا الذين من السامرائي إبراهيم

 اإللقاء، وطريقة األداء، أسلوب يف qرزا العريب األدب من متكنه كان " :اإلبراهيمي عن الغزايل دمحم الشيخ يقول

  1."عصورها أزهى يف العربية �دqء يذكرO العبارة يف وxنقا ساحر، بياO رزق رجل اإلبراهيمي أن واحلق

  .الزاهري بكتاqت األدبية اجلزائر ´ضة على استدل حني الواقع عن بعيدا يكن مل أرسالن شليب األمري ولعل

 وأيقن الوطنية القضية خدمة يف الشعر قيمة خصوصا، العلماء مجعية وشعراء عموما، اإلصالح شعراء ركأد وقد

  2".العظيم الشكل هو املضمون" أخرى بعبارة أو العظيم الشكل يرافق أن جيب العظيم املضمون أن

                                                             
  .96م، مرجع سابق، ص1985يونيو - ، مايو87قاهرة، دمحم الغزايل، جملة ثقافة، عددمع البشري اإلبراهيمي يف ال 1
  .421، ص )م1982: 1دار العودة، بريوت، ط(عبد العزيز مقاحل، الشعر بني الرؤ\ و التشكيل،  2
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   :بقوله الرؤية هذه عن فعّرب 

ــــرق آ�ت الّشعر كان كذلك ــ ـــــــــمنطوي اإلبداع صور على               ةـــ ــ    اتـ

   رزاتـــــــــــــــاخل حمكمة اللئايل بديع              هــــــأصوغ فكنت طفال به كلفت

ــيوسف متثل أمست وقافية ـــ ــ ـــــ    اتــــــــــصف وحسن مين من فيه مبا             اـــــــــــــ

  1رايتـــــــــــــــخط من شئت ما وكللتها            مطارفا شعوري من عليها خلعت

ص فإنه الشعر ملهمة نظر]م يف اجلمايل اجلانب أما         البشرية النفس داخل إىل qلشعر اجتاههم من يستخل

 ذاته من قيمته تنبع وإمنا موضوعه، من جلمالية قيمته يستمد ال الشعر �ن منهم اعتقادا القوية ينابيعها ووصله

  .معني وموضوع الفين الشكل بني ربط دون ذا]ا املهمة اإلنسانية للنفس ويؤدي اجلميلة، الفنون أحد qعتباره

  :العرب و واملسلمني العلماء مجعية شعر -3

 عن مدافعة -qلذات البصائر– صفحها تنشره كانت فيما ميثل فقد املسلمني لقضا\ العلماء شعر خدمة أما

  .والعرب املسلمني قضا\

 ومواقعها وحتريرها مبدئها يف العريب العامل صحف كأقوى هافأبرز  )البصائر( جريدة مسؤولية اإلبراهيمي توّىل  فقد

 واملصرية، والتونسية واملغربية، الفلسطينية، و اجلزائرية، القضية يف( ...اإلسالمية العربية القضا\ يف ةالرائع الوطنية

  ).والليبية

  .العريب املغرب قضا\ يف كاملة مقاالت )10( عشر على يزيد ما اإلبراهيمي كتب وقد

 يف اإلبراهيمي كتبه ما صياغة، وأرقاها مشاعر، أزخرها و عاطفة، الكتاqت أصدق �ن قلنا إذا نغايل ال ولعلنا

 نسبيا طويلة شعرية مقالة بني وعشرون مثان هي بل مقاالت )10( عشر عن تقل ال وهي ...فلسطني قضية

ص   .اإلبراهيمي أدب يف فلسطني عن دراسيت يف «حصائها شخصيا تقم شعري، ون

                                                             
  .11دمحم العيد آل خليفة، الديوان، مرجع سابق، ص 1
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 445 ص إىل 434 ص من :م1938 وأكتوبر ،1930 جوان بني مقاالت 07 :فلسطني عن املدين ألف وقد

  .02 ج كفاح حياة من

   :فهم بشعرهم فلسطني Oصروا الذين اجلمعية شعراء خبصوص وأما

 .قصائد )4( أربع بـ خليفة آل العيد دمحم .1

 قصائد )6( ست بـ ــــــــــــــــونسحنـ أمحد .2

 ).1( واحدة بـقصيدة احلسني الشيخ بن العباس .3

 ).1( واحدة بقصيدة نويوات .4

ص و الكثريون كتب النثر يف و  .اإلبراهيمي و سيqد ابن qلذكر خن

  :واإلنسانية العلماء مجعية شعر -4

 العلماء مجعية إنسانية:  

   :لإلنسانية وحّبها اجلمعية عن امعربّ  اجلمعية رئيس qديس ابن يقول

 ونبغض وخيدمها، اإلنسانية حيبّ  من وحنبّ  جزءا، منها ونعترب وطننا بّ حن و، الº كُ  ونعتربها اإلنسانية حنبّ  إننا"

 غاية نبذل فلهذا ويظلمه، يبغضه من ونبغض وخيدمه وطننا حيب من حنب وqألحرى ويظلمها، يبغضها من

ص فيه، بنيه وحتبيب اجلزائري وطننا خدمة يف اجلهد ص من لكل وخنل  ومن بنيه من يناوئه من كل ونناوئ له، خيل

   .اإلنسانية من جزء – للناس أخرجت أمة خري – اإلسالمية واألمة .1"بنيه غري

 عليّ  يقطع من كلّ  وإن ولغتها، دينها سبيل يف وأجاهد أبنائها أعلم لألمة أO وإمنا لنفسي، لست أنين أعلن إين"

  2".األمة مصلحة من ذلك كان ولو به، أرضى ال فإين السبيل، هذا يف واجيب أداء عن يعوضين أو الطريق، هذا

  :أيضا ويقول

                                                             
ئق: "م، و املقولة وردت ضمن كتاب1925جويلية  2/- ه1343، ذو القعدة 1املنتقد، عدد  1   .111لفياليل، ص" ابن qديس صورة و ̈و
  ". دعائم النهضة اجلزائرية حملمد الطاهر فضالء: "،  واملقولة وردت ضمن كتاب17م، ص 1937ديسمرب : 93البصائر، العدد  2
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ص اإلصالح من مبادئه على ونسري إليه ندعو ما ليس        صحة فإن كال، سواه، به ينتفع وال اجلزائري املسلم خي

 يف يشرتك مما كله، اإلصالح هو وهذا العمل، واستقامة اخللق، وكمال النفس، وطهارة الفكر واستنارة العقيدة،

 منا يكون أن قدر الذي هو ألنه اجلزائري املسلم نذكر وإمنا اإلنسان، بين مجيع بل املسلمني مجيع به االنتفاع

  1...."أوجب وحقه أشد، فحاجته جزئه، من والكل كله من اجلزء يكون كما منه، ونكون

  :اإلنسانية وخدمة اجلمعية شعر -

   :خالل من ذلك نالحظ لإلنسانية اجلمعية شعر خدمة أما و

  :يقول وفيها )07( " أبيات سبعة من هي و "واإلنسانية القومية" qديس ابن قصيدة يف

حلمد    نيب ريــخ اإلنسان لبين أجنبوا من             ربــــــــــللع ا�د مث � ا

   نسيب وال دين على فيها ظلم ال            عادلة الناس يف ملة ونشروا

   :يقول أن إىل

  كذب ومن غشِّ  من الذين وحّرروا           وهم ومن جهلٍ  من العقل وحّرروا

ــــوالكت الدين Oسم القداسة رق           ومن امللوك رق من الناس وحّرروا    بــ

  .م1937 سنة بقسنطينة الشريف qملولد سالميةاإل والتعليم الرتبية مجعية احتفال ليلة ألقيت قد و

  .qمتياز عاملي ومعامالت أخالق دستور يفه

 قضا\ مع اجلمعية رجال تعاطف مدى تظهر خليفة آل العيد حملمد "البشرية على العلم خطر" وقصيدة - 

 وxملّ  العيد دمحم xثر – م1945 أرث يف – هريوشيما على األوىل قنبلتها أمريكا أسقطت فعندما اإلنسانية

   :نذكر فيها يقول مما النيب املذكورة بقصيدته قرحيته وتفّجرت

  هشيما مبانيها كل تركت    هريوشيما" يف واحدة كرة

                                                             
  ،17م، مرجع سابق، ص 1937ديسمرب : 93البصائر، العدد  1
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  1 عليما كان من Oجلهل حتـفض    اليت لمـــــــــــــــــالع معجزة هذه

   :يقول أن إىل

  اــــــــــــرجيم شيطا[ اليوم واستحال    ًراــــــــــــــــطاه مالكا العلم نشأ

  2.اــــنعيم األرض على Oألمس كان    دماــــبع جحيما اليوم أصبح

  :يقول أن إىل

  ًماــــــــــــــــــــــرحي رOً  بنا كنت فلقد     اـــــــــــــتشقين ال بنا رمحاك رب

  3.املستقيما الّصراط اخللق أخطأ     فقد اخللق على الّرشد أنزل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .336خليفة، الديوان، مرجع سابق، دمحم العيد آل  1
  .دمحم العيد آل خليفة، الديوان، مرجع نفسه، ص ن 2
  .338دمحم العيد آل خليفة، الديوان، مرجع نفسه، ص 3
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  :العلماء مجعية شعر أسس :السادس املبحث

  .االلتزام و اهلوية :مها و الوطنيني، العلماء حياة عليهما تقوم أساسني لتثبت العلماء مجعية شعر جاء"

  ":العلماء مجعية"شعر يف اهلوية-1

 فرصة الغادرة لأل\دي يرتك مل الذي املنيع احلصن لتكون " اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية" ولدت لقد       

  1."اجلزائري الّشعب مبقومات العبث

   :السؤال طرح ونعاود ونعود

  اهلوية؟ عن خصوصا منهم والشعراء اجلمعية رجال عّرب  كيف

 اإلسالم :وهو اهلوية مبدأ لرتسيخ - أصال – أسست العلماء مجعية أن التذكري من البد السؤال عن وإجابة

  .اإلسالمي إطارها يف األمازيغية و والعروبة،

  :إمامها األكرب الشيخ عبد احلميد ابن qديس رمحه هللا مقولة الشعب اجلزائري تتمثل يف ذلك قوله،

ــــوإىل العروبة ينتسا              ــــشعب اجلزائر مسلم"  ــ ـــــ   بــــ

  "أو قال مات فقد كذب          من قال حاد عن أصله     

فنحن " املسلمة بلغة العروبةهي اجلزائر من خالل البيتني السابقني حيدد ابن qديس مالمح هذه اهلوية ف        

" رفعت شعارها اخلالد_ أي مجعية العلماء_على حد قول أحد العقالء، وهي بذلك " أمازيغ عربنا اإلسالم

  "اإلسالم ديننا، واجلزائر وطننا، والعربية لغتنا

لى مراتب ليس هناك وطنية أمسى، وأعلى من أن جيود املسلم بروحه فدى لدينه ووطنه وشعبه، وهذه أع"..... 

  2...."الوطنية عند شعرائنا

                                                             
 العامل"دمحم حيياتن، سلسلة : م، ترمجة1940- 1925علي مراد، احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر، حبث يف التاريخ الدين واالجتماعي  1

  .143، ص)م2007: دار احلكمة، اجلزائر(أمحد ماضي، : اإلسالمي، حتت إشراف
  .102دمحم زغينة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مرجع سابق، ص  2
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  .وهذه الوطنية كما سنرى هي إثبات للهوية وإحدى ركائزها األساس

 يقول �جماده، والتغين اجلزائري، الشعب هوية بتحديد وذلك أصيال، ثور\ وجدانيا اجتاها شعراؤO اجته وقد"

   :العقون

ــواستع                      العامل خضعَ  هلم األىل نسل حنن ـــــ حلم ورود ذبواــــ    امــــــــــــــــا

   دوامــــــــــــــــــــــــب مـــــــهل يبقى راــــــفخ                     التاريخ سّطر هلم األىل نسلُ  حنن

ــــبن هلم تـودان الفرس                   ـــــــرواــــــــــــــــــــــــــــــقه قادةٍ  أحفاد حنن    األروام  وــ

ـــــــــــبزم الورى ادتــــــــفاقت                 ـــــــــــــــــــــــاسللن أخرجت أمة خري إننا ــ ـــ ــ ـــــ   1امـــــ

 يف اإلسالمي qلتاريخ يتغىن فراح احلقيقة هذه العقون الشاعر أدرك وقد إسالمية، عربية جزائرية وطنية فاهلوية       

   :هدفني لتحقيق برجاله ويعتز إشراقته

 .العربة ألخذ األنظار توجيه أوهلما .5

نيهما .6   .ةالقومي والنزعة الوطنية النزعة بني ذلك يف رابطا وإسالمها، اجلزائر عروبة xكيد ̈و

  ":العلماء مجعية" شعر يف االلتزام -2

 عن فضال مواقفه يف املعتدل األديب رغبة يلّيب  ال عهده تقادم شيء "للفنّ  الفن" مذهب إن نقول بداية        

  .امللتزم األديب

  ...Xا ويلتزم ا®تمع واهتمامات قضا\ يرافق أن جيب األدب أن – الكثريون أّكد كما – يؤّكد الكالم وهذا       

 بقضا\ ملتزما شعرا فرأيناه – جّلها مؤلفا]م على بل – لشعراء جله الّشعري اإلنتاج على ِاطّلعنا ولقد         

 بل اإلسالمية، أو العربية، أو املغاربية اجلوار دول بقضا\ حىت االلتزام بل واالجتماعية والسياسية األخالقية اجلزائر

  ...كلها qإلنسانية وحىت

                                                             
  .103دمحم زغينة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مرجع سابق، ص 1
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  .واجلزائر Ú أعيش :جميبا أعيش؟ ملن :´ارا جهارا قال الذي qديس ابن الشيخ إمامها االلتزام نواة زرع لقد         

 العمل، يف وقصور للنفس، وتعّصب النظر، يف ضيق هذا إنّ " :قائل يقول قد  :أيضا اإلمام قال ومما         

 خدمة إنّ  نعم :فأقول ...ساناإلن وطن وحدها اجلزائر وال بشرية،لل دينا وحده اإلسالم فليس النفع، يف وتقصري

 ما هو عا]اونز  تفكريها مظاهر مجيع يف واحرتامها أوطا´ا، مجيع يف عليها واحلرب شعوXا مجيع يف اإلنسانية

  1"...إليه ونرمي نقصده

 ابن يقول به، اإلقتداء إىل ودعوه )ص( النيب وحببّ  وحبّبه qإلسالم اِلتزام "مسلم اجلزائر شعب" نشيده ويف       

   :qديس

ــــــــــOلعل    بــــــــعج نشء يف خالق       واأل دابواآل مـــــ

   انتصب السامي بناءه س        أّسـ اإلسالم ىــعل نشء

ــِاقت نشء ــ ـ ــ ــ حلق – وإليه       سريه يف دىـ O – سبـــانت   

ــــنصَ  رايته إليه ت        اخلافقــــــا القلوب وعلى   بــــــــــــــــ

  .احرتامها إىل ودعوة اإلنسانية حبّ  إىل يشري ما النشيد هذا يف إن بل

ئه يف قصيدة ضمن  - قائال qديس ابن اإلمام ذكرى يف احملّرض موقف بوشامة الربيع ويقف    :يلي ما – ̈ر

   زامـــــــــــــــــــــالع هبة هبوا واألرض                   ماـالس يف املقّدس ا�د أمة �

   اميــــــــــــــــــــــــــــاملتس املبدأ مث �O                   ّزةــــأع املكرمات يف وتسابقوا

حلامي اجلهاد يف سراكم يرعي                   2ضتنا أبو "Oديس ابن" هذا    ا

  دامِ ــــــــــــــاألق مثبت اجلنان حرّ                     الـــــــوالع العظائم سام إىل هّيا

   يـــــــاملرتام وكفاحها ودموعها                     هاـــــــدمائ نبت األوطان حرية
                                                             

، ص ص )م2009:موفم للنشر، اجلزائر(ن qديس qعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر املعاصرة، تركي رابح لعمامرة، الشيخ عبد احلميد اب  1
207 -208.  
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   الذام وأخلدوا البالد Oعوا                      األىل عار تغسلوا أن فلعّلكم

  1امــــــواآلث األغالل من الدنيا                         جّنة اجلزائر هذي وحترروا

 qديس ابن الرجل هذا حبب ملتزم جمد، ةوإعاد وتنويرا حتريرا بالده بقضية ملتزم -نرى كما – فالشاعر       

  .الوطن هذا حيررون الذين الّرجال صانع

   ":الزّاهري السعيد" يقول م،1927 سنة األسبوعي "الشهاب" يف نشرها اليت "اجلزائر" قصيدته ومن             

   عذاب اليوم من Oجلزائر ما         يـــــــــــب عما خاطري أذهل وياله

   ابـــاألتع من الدنيا يف ألقاه        ما كلّ  اجلزائر بؤس من فنسيت

   :يقول أن إىل

ــــــــــتنحاب إالها يكن فلم              حنبت أو فللجزائر ضحكت فإذا    يـــــــــ

   ومئايب هلا أبدا مذهيب اجلزائر             يــــــــــــــــــفف ذهبت، أو يوما أبت أو

   :يقول أن إىل

ـــومصاب بلييت ِعظم فهناك          حادث جلزائرا بين أصاب وإذا ــ ـــ ــ ـــــ    يــــــــــــ

حلساب يف اجلزائر على ل           يطـــو أن ذلك بعد من يل ويلذ   2حسايب ا

  ...أصاXا ملا حزين لتأّلمها، متأملّ  عنها، مدافع اجلزائر، حببّ  ملتزم فالّشاعر

   :اليقظان أبو يقول "والتحرير اخلالص مدارس" قصيدة ومن

   اــــــــــــالبالي رغم العال عرض واشد            الّضحا� أس عن ا�د صرح بنا

ـــــــــــــــــــــاملناي حبر يف التيجان لؤلؤ            اــــــــــإمن خوًضا اهلول غمار وخض    اــ

ـــــــالّد[ أهل حياة ال حلياة             الـــــــــــــــــــالع لطالب وتامل يف إن ــ ـــ ــ ـــــ    ايـــــــ
                                                             

  .44- 43دمحم زغينة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مرجع سابق، ص ص 1
  .38- 37، مرجع سابق، ص ص 1دمحم اهلادي الزاهري، شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر، ج 2
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   :يقول أن إىل

   اـــاهلداي تلك سلًفا يقّدم مل            إذا [ل ما [ل شعب أيَّ 

ــــحّريت [ل شعب أيّ  ـــ ــ ـــ   1 الثّنا� تلك هلا يطلع مل وهو            هــ

 حياةً  املوت يف ألن األهوال، غمار وخوض املوت طلب إىل الّداعية شعره برسالة ملتزم اليقظان فأبو         

  .اجلزائري للشعب

 الوطنية qألحداث التزام وفيها ،"العلماء جلمعية" التزام فيها القصائد من جدا الكثري سحنون وألمحد         

 من حنن الذي الكبري املغرب بقضا\ التزام وفيها qإلسالم، زامالت وفيها اجلزائر، حبب التزام وفيها القتال، كوقف

  ....االجتماعية الناس �حوال التزام وفيها حلمته،

   :يقول العلماء ومجعية اجلزائر حب يف قصيدته فمن

ــــــمساوي أنغاما اجلزائر غنّ  ـــــ ــ ـــ ــ ـــــــــــــــــمعانيه شكرا ³ا متيد حىت                  ةــ    اـــــــ

  2 اــهيمباد عن وذادوا محاها صانوا                  إ2م الضاد محاة جهود وأذكر

   :يقول أن إىل

   تؤّديها تربح ومل العوادي رغم                 رسالتها أّدت "العلماء مجعية"

  3 اــــــــــيعاديه ممن ¶ذى تضق ومل                 لطاغية ختضع ومل جهًدا ´ل مل

   :سحنون أمحد يقول "Úq قسما" قصيدته ومن

   والولد منا الوالد واهب              الصمد Oلفرد �O قسًما

   دــالبل حترير يّسر Oلذي              دــــــواجلل فينا القّوة Oعث

                                                             
  .118- 117، مرجع سابق، ص ص 1دمحم اهلادي الزاهري، شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر، ج 1
  .25، مرجع سابق، ص 1أمحد سحنون، الديوان، ج 2
  .، مرجع نفسه، ص ن1أمحد سحنون، الديوان، ج 3
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   1دـــــــــــــأح منا دينه خيون لن         لألبد مسلمني نبقى سوف

   :سحنون يقول "والطائفية لبنان" قصيدته ومن

  2لبنان؟ من دليل هناك وهل         هــــــــــــل دواء ال داء الطائفية

   :قوله إىل

  3 أد�ن تفريق ترى دين تفريق     ترى وحيث أد�ن موطن انلبن

 تؤججها اليت األهلية احلروب من عاىن طاملا الذي لبنان األم حتت ينوء الشاعر إن للعيان، واضح فاإللتزام        

  .الطائفية

 42 العدد يف "خليفة آل العيد دمحم" نشرها اليت "الشعب مع" قصيدة الوطين السياسي اإللتزام قمم من ولعلّ        

   :يقول وفيها م،1936 لسنة "البصائر" من

ـــموقف كان مهما بكشع حيث قف    مـــــــــمنحس منه عضو فإنك أوال              هـــ

   منقسم الرأي تشتيت عنه وأنت              مــــــــــمنقس الرأي شتيت أضحى تقول

ـــعم ويف قول يف الشعب مع نكن    مـــــنش الشعيب Oلرجل كنت إن              لـــــــ

   مــــــــسترت الناس وجوه فيه كاملاء             اــــــــــــــــــــمائعه الذات شفيف يرقك وال

   4يبتسم وهو فيهم القدح ويسمع             نسبا هلم يعزى من القوم ِعدى أعدى

 رجاهلا يثبت كي رqّنية برعاية xسست قد - واألعداء الداء وبرغم – اجلزائريني املسلني العلماء مجعية إن       

  .وطبقوه به آمنوا مبا ويلتزموا

                                                             
  .45، مرجع سابق، ص2أمحد سحنون، الديوان، ج 1
  .104، مرجع نفسه، ص 2أمحد سحنون، الديوان، ج 2
  .، مرجع نفسه، ص ن2أمحد سحنون، الديوان، ج 3
  .371دمحم العيد آل خليفة، الديوان، مرجع سابق، ص 4
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 الدفاع ويف العربية، اإلسالمية األخوة ويف الفاضلة، األخالق يف "العلماء مجعية" شعراء التزام جتسد لقد وأخريا     

  .مجعاء اإلنسانية مع التعاطف ويف فلسطني، عن

 حلديث اجلزائري الشعر يف "العلماء مجعية" شعر موقع   ):6 الـ املباحث خالصة( :ا

 عصر و مرحلة كل يف أبرزهم الشعراء عدد أحصينا و ، حديثها و قدميها األدبية الرتاجم كتب بعض على طلعنااِ 

   :الكتب تلك من و أديب،

  .الفاخوري حلنا العريب األدب Êريخ - 

  .وزواويب حملمد العرب شعراء موسوعة - 

  .مرÊض املالك لعبد العشرين القرن يف اجلزائريني الشعراء معجم - 

  .للزاهري )2ج+1ج( احلاضر العصر يف اجلزائر شعراء - 

  .هللا سعد القاسم أليب )8ج( الثقايف اجلزائر Êريخ - 

  .شعراء )104( أربعة و مائة أمساء فضبطنا - qلذات احلديث العصر يف و- رئاجلزا شعراء «حصاء قمنا بعدها - 

  .شاعرًا )66( الستني و الستة حدود يف هم و اإلصالح شعراء منهم و

 مارسوا امسا ،)47( أربعني و سبعة ضمن )37( ثالثون و سبعة أ´م فتبني العلماء مجعية شعراء عدد يف نظرO مث

 و ستة و مائة من هي و أكرب أخرى جمموعة ضمن امسا، )62( وستني اثنني من متميزة جمموعة ضمن الكتابة

  .qأللوف تعدّ  كربى جمموعة من امسا، )136( ثالثني

 آيت هو كما النسب نتائج إىل خلصنا إحصاء و تدقيق بعملية و: 

 :احلديث العصر يف العرب الشعراء ضمن اجلزائر شعراء نسبة .1

   )النسبة( X 100 حديث جزائري شاعر 104        

   احلديث العصر يف العرب للشعراء الكلي ا®موع معدل 560
% 18= 
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 :نسبة شعراء اإلصالح ضمن شعراء اجلزائر يف العصر احلديث .2

 )النسبة(  x 100عدد شعراء اإلصالح  66        

  معدل ا®موع الكّلي لشعراء اجلزائر يف العصر احلديث  104

 :نسبة شعراء مجعية العلماء ضمن شعراء اإلصالح يف العصر احلديث qجلزائر .3

 )النسبة( x 100عدد شعراء اجلمعية  37      

  عدد شعراء اإلصالح   66              

 :الكتابة منهم عمومانسبة شعراء مجعية العلماء ضمن عدد من مارسوا  .4

  ) النسبة( x  100عدد شعراء اجلمعية 37          

  عدد الكتاب ضمن أعضاء اجلمعية 47          

  و هكذا يتضح لنا من خالل هذه النسب مدى إسهام شعرا اجلمعية يف سريورة الشعر العريب عموما و

ديوان العرب و ديوان مجعية الشعر اجلزائري خصوصا مما يؤكد و يثبت يف األذهان كون الشعر العريب 

  .العلماء مدى الدهر

% 64= 

% 62= 

% 92= 



  

  

  

  

 ال�ات�ة: 
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  خامتة

العصر احلديث و حىت يف العصور  بعد هذه الّرحلة الشاقة و الشيقة يف دروب اإلبداع الّشعري عند صفوة العلماء يف

مجعية العلماء املسلمني : شعر العلماء يف العصر احلديث(ثنا حبيف القدمية، و عند مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، 

  :إىل النتائج اآلتيةفصول، خلصنا ) 05(و عرب مقدمة و مدخل و مخسة ، )دراسة فنية: اجلزائريني أمنوذجا

سيما اجلزائريني مبنأى عن الواقع االجتماعي و السياسي الذي تعيشه بلداTم، بل إّن العرب والمل يكن العلماء  - 1

التواصلية طريقا إىل  شعورهم aملسؤولية هو الذي دفعهم إىل الوقوف يف وجه املستدمر األجنيب، متخذين من الوسائل

  .تنوير الرّأي العام

كان الّشعر و ما يزال إىل وقتنا احلاضر وسيلة إبداعية تستخدم يف الّذود عن حياض األمة، و كشف أهداف   - 2

  . ّناس، و فضح السياسة االستعماريةاملستدمر من خالل نشر الوعي يف نفوس ال

طاقة إبداعية، تعكس موهبتهم الشعرية، و السيما عند كوكبة من أaن علماء اجلمعية على مقدرة فنية، و و قد  - 3

  .علماء اجلمعية
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كشفت الدراسة على أن شعر علماء  اجلمعية يشكل امتدادا طبيعيا للحركة الشعرية يف اجلزائر، و هلذا يعّد جزًءا   - 4

كان رافًدا قوy   ةر علماء اجلمعيمن الّشعر اجلزائري، يقوى بنهضته، و يضعف النتكاسته، و هذا ما يعزز مقولة أن شع

  . من روافد األلق الشعري يف اجلزائر يف الفرتة االستعمارية

مل يقف العلماء عند حدود اجلزائر فحسب، بل امتّد صو~م الّشعري إىل األقطار العربية، و ما تعانيه من ويالت  - 5

  .استعمارية و من �مر دويل

طبيعيات للحركة الشعرية يف املشرق العريب حبكم أّن هناك أواصر الرتابط و كان شعر علماء اجلمعية امتداًدا   - 6

  .التالحم بني الشعوب فيما خيص االنتماء و اهلوية، و قد ركز كثري من الشعراء على احلس العريب و اإلسالمي املشرتك

عقيدة، و aلشعر السياسي اهتم علماء اجلمعية يف أشعارهم aألغراض ذات الّصلة aجلزائر، من حيث إصالح ال - 7

  .الّداعي إىل التحرر من أشكال االستعمار األجنيب

طني مركز اهتمام اجلزائريني شعًبا و علماء و قد جتلى ذلك يف مواقف العلماء من وجوب ساحتلت قضية فل - 8

  .اجلهاد يف سبيل هللا من أجل حترير فلسطني

و  رب التاريخ بل إّن جذوره متتد إىل العصر اليو�ين الغريباإلسالم عاستقطب الشعر التعليمي اهتمام علماء  - 9

، و العصرين العباسي و األموي و حىت يف العصر احلديث، كما استقطب اهتمام علماء اجلمعية العصر اجلاهلي العريب
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خالل قصد إصالح ا�تمع و إخراجه من ظلمة اجلهل إىل نور اليقني، من ألTم كانوا يراهنون على هذه الرؤية 

  .التعريف الصحيح aلعقيدة، و اهلوية اجلزائرية، دون إمهال االنتماء العريب و اإلسالمي

يكن على حال واحدة، بل امتاز بعض  ودة و الضعف يف بعض احلاالت إذ ملتوزع شعر العلماء بني اجل -10

العلماء بقوة اإلبداع الشعري، و إّن كّنا نسّجل أّن بعض مواطن الضعف من الناحية البالغية و العروضية يف شعر 

هؤالء العلماء، و مبا قد جند هلم تربيرًا أن غاية الشعر عندهم كان منصّبا حول القضاy التعليمية مبختلف فروعها، و 

  .التفّردو  يزكن مبقدور هؤالء العلماء أن يكون نبضهم الشعري على نسق واحد من التمّ هلذا مل ي

ا ملن أراد البحث و العلم و املعرفة و الّدراسة، و إّن شعر العلماء ال يقل جودة  -11 إّن شعر العلماء حقل واسع جد�

الفقهاء و غري –عن شعر هؤالء العلماء  عن شعر الشعراء اآلخرين حمرتيف الشعر و أبطاله، و قد دافع - بل روعة –

  .رجال بلغوا ما بلغوا من علو الشأن العلمي مبلغا كبريًا -الفقهاء

ر حرارة من قصائد ثائد أكصأدب حي معترب، و تصادفنا ق - و الشعر منه خصوصا –العلماء الشعراء إّن أدب  -12

  .العلماء و جيعل هذه التهمة aطلةفحول الشعراء اآلخرين قدميا و حديثا، ممّا يبعد ~مة الربودة و السخافة عن شعر 
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و لو كان بعيًدا عن الشعر الفّين،  -فيه هلموهو قسم من شعر العلماء وحدهم ال شريك  - إّن الشعر التعليمي -13

علمية تشفع له يف ذلك، كون دافعه و الغاية منه عقلية سامية بعيدة عن النزوات أو فإّن ما يهدف إليه من فائدة 

  . الومضات العاطفية املؤقتة الزائلة

فحىت املطوالت ) طول القصائد(بطول الّنفس  - نقصد التعليمي منه خصوصاو  –يتميز شعر العلماء  ماك  -14

و ) 1000(خاصة األلفيات و اليت تشكل من أكثر من ألف طوال من املنظومات التعليمية و فهي أقل  )املعلقات(

  .بيت و أكثر بكثري) 2000(ألفي 

لو مل يفدك أدبيا فإنّه يفيدك علميا معلوماتيا أميا  فإنه و - aلذكر التعليمي منه و أخصّ  –ككل و شعر العلماء   -15

  .إفادات

  :دافعه سيان -و هم قلة قليلة جًدا عرب ¨رخينا العلمي و األديب –إّن عزوف بعض العلماء  -16

  .﴾الشعراء يتبعهم الغاوون﴿الفهم اخلاطئ لآلية الكرمي  - 

  . "له ِمن أْن َميَْتِلَئ ِشْعرًا َألَْن َميَْتِلَئ َجْوُف أَحدُِكْم قـَْيًحا َخيـْرٌ "ث الشريف يو الفهم الناقص للحد - 

فاآلية و احلديث ينهيان عن تسخري الّشعر يف اجلانب الّسليب أوال، و عن غلبة الّشعر على النفس و شغلها عن 

  .¶نياالعبادة 
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كالتنافر و الغرابة و خمالفة القياس و ضعف التأليف و –العلماء الشعراء البالغية و العروضية  إن أخطاء -17

أكثر مما هي وجودة لدى العلماء الشعراء، و إّن الشواهد الشعراء  لتجدها لدى - الّزحافات و العلل املستكرهة

  .الشعرية الكثرية تكشف ذلك

ضمن العلماء الشعراء هو  - ورجال اجلمعية خصوصا–إّن مما يدفعنا إىل تصنيف رجال اإلصالح عموما  -18

ح، و لو كان سعي هؤالء و هو من صميم وظيفة العلم و العامل الرتبية و اإلصال... شعرهم الرتبوي اإلصالحي

  .اإلصالح السياسي و االجتماعي فقط لكفاهن ذلك فضال و نبالً و فخرًا، فما aل أكثر الناس ال يفقهون؟

ال يّدعي هذا البحث فضل استقراء مجيع التجارب الشعرية عند مجيع علماء اجلمعية، بل يكفي هذه األطروحة  -19

االحتالل الفرنسي، و أّن علماء اجلمعية مل يقفوا  إaّنأTا حولت إماطة اللثام عن جانب مهم جدا من ¨ريخ اجلزائر 

فحسب، بل إّن شعورهم aإلرث احلضاري و الثقايف هو الذي مكتويف األيدي، أو ظلوا يف صوامعهم يفّسرون الّدين 

  .شعو«م و أمتهم، حيزTم ما حيزن األمة و يفرحهم ما يفرحها أملى عليهم أن خلود صو~م مرهون aلوقوف إىل جانب

دبية عموما العلمية و األ ال للّدارسني للبحث يف هذه الدررا� حسبنا يف هذه األطروحة أننا فتحنا و يف األخري -20

لنا و هو و على هللا توكّ  ...و يف هذه الفرتة الزمنية املشرقة من ¨ريخ اجلزائر الثقايف و السياسي و اإلبداعي خصوصا

 ...اهلادي إىل سواء السبيلق و املوفِّ 



 

  

  :املالحق والفهارس



:املالحق: أوال  

القانون األساسي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني : 01ملحق رقم  - 

  .ومبادئها اإلصالحية

  .أمساء وأعالم الشخصيات جّلها الواردة يف البحث: 02ملحق رقم  - 

  .قطوف من أشهر أشعار العلماء: 03ملحق رقم  - 

  ".مجعية العلماء"قطوف من أشهر أشعار علماء : 04رقم  ملحق - 

يضم قائمة Iشهر األمساء اليت انضوت حتت لواء : 05ملحق رقم  - 

  .منذ التأسيس إىل اليوم" مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"

  .علماء املسلمني اجلزائريني جّلهمآSر رجال مجعية ال:  06ملحق رقم  - 

حلديث يضم ق: 07ملحق رقم  -  ائمة Iمساء شعراء اجلزائر يف العصر ا

حلديث : أو قل رصيد األدب اجلزائري من الشعر و الشعراء يف العصر ا

حلديث إىل ]اية  بدءا \ألمري عبد القادر \عث الشعر اجلزائري ا

  .القرن العشرينالسبعينيات من 

  .ومات و أراجيز يف الشعر التعليميقائمة بعناوين منظ: 08ملحق  - 

  .من العلماء والفقهاء الشعراء يف العامل اإلسالمي: 09ملحق رقم  - 

 .من العلماء الشعراء يف اجلزائر املسلمة العربية: 10ملحق رقم  - 



[326] 

 

النص الكامل للقانون األساسي الذي صادقت عليه اهليئة العامة جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني : 01ملحق رقم 

 .عبد احلميد بن 9ديس: ، بقلم)1( 1931) أ/ر(ماي  5بتاريخ 

فاتح أكتوبر و هذا هو القانون بعد التعديالت و التنقيحات اليت أدخلت عليه يف اجللسة العامة املنعقدة يوم 

  .م، مبدينة اجلزائر1951

  :اجلمعية –القسم األول 

" مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"Sسست يف عاصمة اجلزائر مجعية إرشادية Oذيبية حتت اسم  :الفصل األول

  .ساحة اجلمهورية) الرتقي(مركزها االجتماعي مبدينة اجلزائر يف Uدي التقدم

  .1901مؤسسة طبق نظام اجلمعيات املبينة 9لقانون املؤرخ بغرة جويلية عام  هذه اجلمعية: الفصل الثاين

  .ال يسوغ هلذه اجلمعية fي حال من األحوال أن ختوض أو تتداخل يف املسائل السياسية: الفصل الثالث

  :غاية اجلمعية - القسم الثاين

اخلمر و امليسر و البطالة و اجلهل و كل ما القصد من هذه اجلمعية هو حماربة اآلفات االجتماعية ك: الفصل الرابع

  .حيرمه صريح الشرع و ينكره العقل و حتجره القوانني اجلاري oا العمل

تتذرع اجلمعية للوصول إىل غايتها بكل ما تراه صاحلا Uفعا هلا غري خمالف للقوانني املعمول oا، و : الفصل اخلامس

  .املناسبة منها أzا تقوم جبوالت يف القطر يف األوقات

  .للجمعية أن Sسس شعبا يف القطر و أن تفتح  نوادي و مكاتب حرة للتعليم اإلبتدائي: الفصل السادس

  :أعضاء اجلمعية: القسم الثالث

  :أعضاء اجلمعية على ثالثة أقسام: الفصل السابع

  .األعضاء الشرفيون ويكون اشرتاكهم السنوي عشرين فرنكا - 1
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  .ن اشرتاكهم السنوي عشر فرنكاتاألعضاء العاملون، يكو  - 2

  .األعضاء املؤيدون أو املساعدون، يكون اشرتاكهم السنوي مخس فرنكات

  .ال ميكن أن يتكون ا�لس إال من األعضاء العاملني: الفصل الثامن

و   األعضاء العاملون وحدهم ينتخبون كل عام ا�لس اإلداري الذي يتألف من رئيس و Uئب الرئيس: الفصل التاسع

  .كاتب عام و Uئب الكاتب العام و أمني املال و Uئب أمني املال و مراقب عام، و اثين عشر مستشارا

  .يكون للجمعية يف مركزها يف العاصمة مكتب بر�سة مدير يتوىل تسيري الشؤون و مصاحل اجلمعية: الفصل العاشر

الثالثة يرأسه كاتب و يتوىل إدارته، و ترتبط يكون للجمعية مكتب ف كل عمالة من العمالت : الفصل احلادي عشر

  .هذه املكاتب 9ملكتب الرئيسي يف مركز اجلمعية

األعضاء العاملون هم الذين يصح أن يطلق عليهم لقب عامل 9لقطر اجلزائري، يدون بني الذين : الفصل الثاين عشر

  .ا 9ملعاهد العلمية األخرىتعلموا و Uلوا اإلجازات 9ملدارس الرمسية اجلزائرية، و الذين تعلمو 

األعضاء املؤيدون و املساعدون يشملون كل من راق له مشروع اجلمعية من غري الطبقة املبنية : الفصل الثالث عشر

  .9لفصل املتقدم و أراد أن يساعدها مباله و أعماله على نشر دعوOا اإلصالحية

  :مالية اجلمعية: القسم الرابع

  .اجلمعية ترتكب من جمموعة اشرتاكات األعضاء العاملني و املؤيدين و الشرفيني مالية: الفصل الرابع عشر

  .للجمعية احلق يف طلب و قبول إعاUت مالية من السلطات احلقوقية: الفصل اخلامس عشر

  .االشرتاكات و اإلعاUت املالية تدفع إىل أمني مال اجلمعية مقابل وصل �مضائه: الفصل السادس عشر

مالية اجلمعية توضع 9مسها يف مصرف حملي وال جيوز ألمني املال أن يبقي حتت تصرفه أكثر من : بع عشرالفصل السا

  .مخسمائة فرنك
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ال جيوز إخراج شيء من املال لإلنفاق إال �ذن كتايب من الرئيس و الكابت العام و أمني املال : الفصل الثامن عشر

  .طبقا لقرار ا�لس اإلداري

يصرف مال اجلمعية فيما تقتضيه مصلحتها و يوجبه الوصول إىل غايتها املبنية 9لفصل الرابع : عشرالفصل التاسع 

  .من هذا القانون األساسي

  :ا3لس اإلداري و االجتماعات العامة: القسم اخلامس

ات ا�لس جيتمع ا�لس اإلداري يف األوقات و األمكنة اليت يراها مناسبة و جيب أن تكون جلس: الفصل العشرون

اإلداري كلها مسجلة يف دفرت حماضر اجللسات، و كل قرار يقرره ا�لس اإلداري وال يكون مسجال 9لدفرت املعد 

  .لذلك يعترب لغوا ال عمل عليه و جيب أن ميضي احملضر رئيس ا�لس و كاتبه

عادية يف العاصمة بناء لدعوة من جيتمع األعضاء العاملون مرة يف السنة يف مجعية عامة : الفصل احلادي و العشرون

الرئيس، و ز/دة على هذا االجتماع جيوز عقد اجتماع آخر فوق العادة خالل السنة يف الزمان و املكان اللذين 

يعينهما الرئيس بعد إقرار ومناقشة احملضر األديب و املايل و تبيان األعمال املنجزة خالل العام املنصرم حتدد جلسة 

فيها األعضاء العاملون و املؤيدون الشرفيني، و يطلع هؤالء على احلالة األدبية و املادية للجمعية،  عامة أخرى يشارك

  .و بعد ذلك ينتخب األعضاء العاملون وحدهم ا�لس اإلداري اجلديد 

ا إذ شجر خالف بني عضوين أو أكثر من أعضاء اجلمعية أو تغريت سرية أحد األعضاء مب: الفصل الثاين و العشرون

تراه خطرا على حياOا، فلمجلس اإلدارة أي يعني جلنة حبث و حتكيم تشمل مخسة من األعضاء العاملني و مخسة من 

األعضاء املؤيدين، و هذه اللجنة تعرض نتيجة حبثها و ما تراه يف القضية على ا�لس اإلداري و هذا األخري يطبق 

  .ها الداخليالعقو9ت و األحكام املنصوص عليها يف الئحة نظام
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ال ينظر يف طلب متعلق حبل اجلمعية إال إذا كان صادرًا من ثلث األعضاء العاملني على : الفصل الثالث و العشرون

ال قّدر –األقل، و ال يعمل به وال ينفذ إال إذا صادق عليه أربعة أمخاس األعضاء العاملني، و إذا أغلقت اجلمعية 

  1.ة خريية إسالمية يعينها ا�لس اإلدارييسلم أ©ثها و ماهلا إىل مجعي -هللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .1937لقانوين األساسي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، املطبعة اإلسالمية، قسنطينة، ا  

  ، يف مدينة اجلزائر1951جرى تنقيح القانون األساسي و تعدليه يف املؤمتر العام للجمعية املنعقد يف أول أكتوبر سنة 



[330] 

 

  : أمساء األعالم جّلها الواردة يف البحث:  02ملحق رقم 

  ):بتصرف( من املنجد يف الّلغة و األعالم  - أ

حنوّي من أهل فاس ، اشتهر بكتابه املقّدمة اآلجرومية يف علم العربية ): م1323/ هـ  723ت ( ابن آجروم  .1

 .04ص . 9آلجروميةاملعروفة 

طّيبات النشر يف : "حمّدث دمشقّي حّجة يف القراءات، من مصّنفاته): م1429/ هـ 833ت (ابن اجلزري  .2

  .05ص ". غاية النهاية يف طبقات الّشعراء"، و " منجد املقرئني"، و " القراءات العشر

يف " الكافية: "من كتبه. مالكي حنوّي مصرّي من أئّمة الّلغويني، و فقيه): م1249/هـ 646ت (ابن احلاجب  .3

يف " خمتصر املنتهى"منظومة يف العروض، و " املقصد اجلليل يف علم اخلليل"يف الصرف، و " الّشافية"الّنحو، و 

  .06ص . أصول الفقه

ولد يف : م1240/ هـ 638م ، و تويف سنة 1165/ هـ  560ولد سنة : الشيخ األكرب حمي الّدين: ابن العريب .4

) 400(له حنو أربعمائة . ألندلس و نشأ يف إشبيلية، رحل إىل الشرق و استقّر يف دمشق و تويف oامرسية شرق ا

  .11ص . و له ديوان شعريّ " ... فصوص احلكم"، و "الفتوحات املكية: "كتاب منها

ولد 9لقاهرة وتويف oا، من مفكري ): م1235 - 1181/ ه 632-ه576) (عمر بن علي(ابن الفارض  .5

" يف اخلمرة امليمية "مثّ "...نظم السلوك"له ديوان أكرب ما فيه µئيته الكربى، اّليت عرفت ب ...املتصّوفنياإلسالم و 

  .12ص". املعرفة اإلهلية"أي 

: فقيه حنبلّي دمشقّي، تلميذ ابن تيمية، له مصّنفات كثرية منها): م1350/هـ 751ت (ابن القيم اجلوزية  .6

  .13ص ". روضة احملّبني"، و "العليلشفاء "و ... ، "مدارج الّسالكني"
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، و ديوان " تتّمة املختصر يف أخبار البشر"له . شاعر سورّي ومؤرّخ ولد مبنبج): م1348- 1290(ابن الوردي  .7

  .16ص . املعروفة بالمّية ابن الوردي" نصيحة اإلخوان"شعرّي ، و 

بربري . واهلندسة واملنطق والّتنجيم واهليئةكاتب ر/ضي عامل 9حلساب والعدد ): هـ1204ت (ابن اليامسني  .8

"... أعمال اجلذور"اجلرب واملقابلة، و أخرى يف "له أرجوزة يف ... كان من رجال السلطان يف املغرب . األصل

  .16ص 

ص " . الّدرر الّلوامع يف أصل مقرأة اإلمام Uفع"له . عامل 9لقراءات، مغريبّ ): م 1330/ هـ 730ت ( ابن بّري  .9

05.  

ص . و فيها µريخ األدب العرّيب يف األندلس" الّذخرية"مؤلف ): م1147ت : علي (ابن بسام الّشنرتيين  .10

05.  

ولد . فقيه حنبلّي وإمام من األعالم، جّدد املذهب): م1328 – 1263/ هـ  728 – 661(ابن تيمية  .11

  .05ص ". الّرسائل"و " الفتاوى: "من آ©ره. يف حران و أقام يف دمشق و مات سجينا

مؤرخ وفيلسوف  اجتماعي عريب ): م1406- 1332/ه808- 732) ( عبد الرمحن، أبوزيد: (ابن خلدون .12

أّلف فيؤ التاريخ فكان ...من أعلم زمانه يف اإلدارة والسياسة والقضاء واألدب والعلوم، ولد بتونس وتويف 9لقاهرة

  . 10ص...مته الشهرية لكتاب العربوذلك يف مقدّ . فيه مؤّسسا ورائدا لعلم فلسفة التاريخ واالجتماع

شاعر الزم بالط املعّز ): م 1050(ه  456و تويف سنة ) م990(ه  390ولد سنة (ابن رشيق القريواين  .13

  .08ص ". العمدة يف صناعة الّشعر و نقده: "أهّم آ©ره. بن 9ديس يف القريوان
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: من كتبه. ، نشأ يف فاسفقيه و أديب و Uظم أندلسي األصل): م1631/ هـ 1040ت ( ابن عاشر  .14

تنبيه اخلّالن يف علم رسم "و هي منظومة يف فقه املالكية، و" املرشد املعني على الّضروري من علوم الّدين"

  .20ص ". القرآن

الّشعر : "من مؤّلفاته. أديب كبري ولد 9لكوفة، خراساّين األصل، فقيه و حمّدث): م889- 828(ابن قتيبة  .15

  . 12ص". كتاب املعارف"، و "عيون األخبار"، و "كاتبأدب ال"، و "و الّشعراء

" الكافية الّشافية: "له. ولد حبّيان و توّيف بدمشق. لغوّي أندلسّي مشهور): م1274 - 1204(ابن مالك  .16

  .13ص " ... األلفية"وهي أرجوزة يف الّنحو ّخلصها بـ 

أصول "إليه ينسب كتاب ). ض(شاعر من أنصار علي بن أيب طالب ): م 688- 605(أبو األسود الدؤيل  .17

  .17ص "... النحو العريب

إمام املذهب احلنفي وأعظم أئّمة ): م767 - 699/ ه150 -80) ( النعمان بن ©بت(أبو احلنيفة  .18

له ...مات ببغداد يف الّسجن حتت ضر9ت الّسياط...ولد 9لكوفة...مذهب ا�تهد بن األربعة 9لّشرع اإلسالمي

  .14ص"...د أيب حنيفة مسن" و" الفقه األكرب" 

من رجال السياسة العربية ) لبنان" (الشويفات"ولد ب ): 1946 - 1871) (األمري شكيب(أرسالن  .19

" حاضر العامل اإلسالمي"و "...احللل السندسية يف األخبار واآل©ر : "من مؤلّفاته...اإلسالمية، أديب ومؤرخ

  . 34ص

حمّدث، حافظ، فقيه، )...م870- 810/ ه256-194) ( حمّمد بن إمساعيل اجلعفي(البخاري  .20

اجلامع : أشهرها...مؤلّفا يف احلديث وعلومه ورجاله) 20(ترك حنوا منة عشرين ...أعظم رواة احلديث...مؤرّخ
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املسند "، و"اجلامع الكبري"وله ...وهو أّول كتاب صّنف يف احلديث الّصحيح) صحيح البخاري(الّصحيح 

  .119ص...ل اإلسناد واحلديثيف تراجم رجا" التاريخ"، و"الكبري

  .ص131)...لبنان" (الّدبية"ولد بقرية ):...م1882- 1819) ( بطرس( البستاين  .21

، حمدث و خطاط "الربدة"شاعر مصرّي بربرّي األصل اشتهر بقصيدة ): م1296- 1213(البوصريي  .22

  . 148ص . ماهر

يتيمة الدهر يف : "من مؤلفاته. أديب و لغوّي و مؤرّخ عباسي، من أهل نيسابور): م1038- 961(الثعاليب  .23

  .191ص ". كتاب األمثال"، و "فقه الّلغة"و... يف اآلداب والّتاريخ، " شعراء أهل العصر

انقطع عن الّناس يف ... عامل مشارك يف أنواع العلوم، ولد و تويف 9لقاهرة): م1505- 1445(السيوطي  .24

الّدر : "لّتفسري و احلديث والفقه والّلغة والّتاريخ منهاكتاب يف ا  600األربعني من عمره، و تفرّغ للّتأليف، له 

حسن "، و "بغية الوعاة يف طبقة الّلغويني و الّنحاة"،و" املزهر يف فلسفة الّلغة"، و "املنثور يف الّتفسري املأثور

  . 324ص ". احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة

ولد بغزّة ونشأ . ذاهب الّسنية األربعةإمام مؤّسس أحد امل): م820- 767/ هـ 204- 150(الّشافعي  .25

له . تويف مبصر و قربه معروف 9لقاهرة بسفح جبل املقطم. والزم اإلمام مالك يف املدينة و درس عليه. مبكة

ص . يف األصول" الّرسالة"، و"املسند يف احلديث والسنن"يف الفروع، وله " األم"كتاب :  تصانيف كثرية أشهرها

327 .  

". المية العرب"ميين األصل، له . من شعراء اجلاهلية الّصعاليك): ئل القرن السادس امليالديأوا(الشنفرى  .26

  .336ص 

  .131ص)...لبنان"(بكفر شيما"ولد ): مU) (1800-1871صيف(اليازجي  .27
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يعترب . شاعر جاهلّي من أصحاب املعّلقات، مّيال إىل احلكم) : م627 – 530حنو (زهري بن أيب ُسلمى  .28

 .281ص ... شعراء عصرهمن أشعر 

)  ص(رابع اخللفاء الراشدين، أول األئمة الشيعيني، ربيب الّنيب ): م 661/ هـ 40: ت(علي بن أيب طالب  .29

بويع له بعد . من أبطال معارك بدر و أحد وخيرب و اخلندق و حنني). ض(و ابن عمه  وصهره على ابنته فاطمة 

  . 377ص". zج البالغة"مجعت كلماته يف )... ملجمعبد الّرمحن بن (اغتاله خارجي . مقتل عثمان

لغوي حنوي مفّسر من أهل البصرة، أخذ الّنحو عن ): م821/ هـ 206ت (:  حمّمد بن املستنري(قطرب  .30

ص ". املثلثات"، و"األضداد"، و "غريب احلديث"، و " معاين القرآن: "من كتبه. سيبويه الذي لقبه بقطرب

440.  

  ):بتصرف( حملمد بوزواوي" شعراء العربوعة موس"من كتاب  -ب

عامل جزائري من رّواد اإلصالح والّنهضة األدبية ، و من كبار ا�اهدين يف ): 1940-1889(ابن 9ديس  .31

 .49ص . يعترب رائد الفكر اإلسالمي املعاصر يف اجلزائر. سبيل استقالل بالده

9ديس يف نشاطه اإلصالحي و  عامل وأديب جزائري اشرتك مع ابن): 1965- 1889(اإلبراهيمي  .32

  .22ص . يعترب رائد الثّقافة العربّية يف عصره 9جلزائر. االجتماعي

انتخب مبجمعي اللغة العربية ...م1876أصله جزائري وولد بتونس سنة : اإلمام حمّمد اخلضر حسني .33

µركا 1958نة تويف س...م1954م إىل سنة 1952دّرس 9ألزهر وأصبح شيخا له من سنة ...بدمشق والقارة

  .103ص...وراءه ترا© أدبيا

م، هو f1964سوان من صعيد مصر، وتويف 9لقاهرة سنة  1889ولد عّباس حممود العقاد سنة : العقاد .34

  .223ص... كتاب يف خمتلف ا�االت  100له أكثر من ... أديب و مفّكر و شاعر مصريّ 
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  .221ص...م1957وتويف سنة )...بسكرة(م بسيدي عقبة 1890ولد سنة ): الطّيب(العقيب  .35

م، وهو عّالمة وأديب 1989م، وتويف سنة 1908ولد بفاس 9ملغرب سنة : الفقيه عبد هللا كنون احلسين .36

رحل وترك وراءه ترا© ...عّني وزيرا للعدل، وعضوا 9�تمع  العلمي العريب بدمشق،ورئيس رابطة املغرب. مغريب

  .112ص...اأدبيّ 

  .286ص...م1945وتويف سنة )...اجلزائر(م مبيلة 1898 ولد سنة): مبارك(امليلي  .37

م بقرية موشى مبحافظة أسيوط املصرية، وتويف 1906ولد سيد قطب إبراهيم حسني الّشاذيل سنة : قطب .38

  .57ص: لصاحل شادي" الّشهيدان"من كتاب ... م1966سنة 

له ديوان شعري، و .. .1996و تويف سنة  1917عامل و مفكر إسالمي مصري، ولد سنة : دمحم الغزايل .39

  .246ص... الكثري من املؤلفات يف الفكر اإلسالمّي املعاصر

 .328ص ...م1854وتويف سنة ... م1878ولد 9إلسكندرية سنة : حمّمد فريد وجدي .40

 .74ص .م2007وتويف سنة  ،م1929بوعرييج سنة  حيي بوعزيز، ولد بربج .41

له ثالثة دواوين شعرية، و الكثري من ... 1926عامل و مفكر إسالمي مصري، ولد سنة : يوسف القرضاوي .42

  .269ص... املؤلفات يف الفكر اإلسالمي املعاصر يفوق عددها املائة

  :)بتصرف( لشريف –من قاموس بيوغرايف  -ج

من تالميذ ابن )...بسكرة(شاعر وقاّص، ولد fوالد جّالل ): م1967-1890(ابن العابد حمّمد اجلّاليل  .43

 .64ص...األUشيد املدرسية...تقومي األخالق :من مؤّلفاته...9ديس

له كتاب )...بسكرة(كاتب مسرحي وشاعر ولد خبنقة سيدي Uجي ): م1895من مواليد ( جنيدي مكي  .44

  .135ص)...لعاصمة اجلزائر" (سور الغزالن"ودفن يف ...م1934تويف سنة "...ديوان الّشعر"
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مدّرس ) وادي سوف(اليد قمار من مو ): م1964م وقال البعض 1967-: (...حفناوي هايل .45

 .170ص...وشاعر

: من مؤلّفاته...من تالميذ ابن 9ديس)...غرب 9تنة(ولد 9لقنطرة ...): - 1914(حمّمد الّصاحل رمضان .46

العقائد "و"...اجلغرافيا العاّمة"و"...جغرافية اجلزائر والعامل العريب"و...مسرحية الناشئة املهاجرة

شهيد الكلمة "و...قّصة لألطفال" مغامرات كليب"و...أجزاء) 04(أربعة " يةالنصوص األدب"و"...اإلسالمية

" من وحي الرحلة"و)...رشع" (سوانح وابتسامات عابرسبيل"و"...مسرحية اخلنساء"و"...أمحد رضا حوحو

  .161 ص)...شعر(

ولد يف زريبة الواد يف اجلنوب ...شاعر من فقهاء املالكية...شاعر): م1925- 1877: (املولود الزرييب .47

على قدسية األخضري " شرح"، و"مشوع األحالم على عقائد بن عاشر احلرب اهلمام: "من آ©ره...الشرقي اجلزائري

العديد من النصوص الشعرية مل يتّمه ، و " األخالق"على كتاب شيوع من خمتصر خليل، وكتاب " شرح"و

 .  172ص...املنشورة

والية جيجل  - µكسنة(شاعر وداعية من منطقة قسنطينة ): 1954- 1870) (بلقاسم(بن منيع  .48

من ملسو هيلع هللا ىلص له قصيدة يف مدح الّنيب ...ملسو هيلع هللا ىلصكّل أشعاره مدائح للّنيب ...كّرس حياته يف الّتعليم والّدعوة)...حاليا

  .22ص" لّلبيب يف جمالس احلبيبنزهة ا"بيت عنواzا ) 400(أربعمائة 

  :)بتصرف(من معجم عمراين -د

  .41ص...م1983م، وتويف سنة 1899ولد سنة : أمحد توفيق املدين .49

  .44ص...م، بقسنطينة1956م، واستشهد سنة 1911ولد سنة : أمحد رضا حوحو .50

  .131ص...م1999م، وتويف سنة 1932كاتب وشاعر جزائري معاصر، ولد سنة : صاحل خريف .51
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  .169ص)...غرداية(م 9لقرارة 1938ولد سنة : د Uصرحممّ  .52

حملمد بوزواوي  -هـ   ): بتصرف(من موسوعة شعراء العرب 

اشتهر . م1064/ه456وتويف سنة ... م 995أو  994/ ه384أو  383ولد بقرطبة سنة : ابن حزم .53

  .127ص " ... طوق احلمامة"بكتابه 

مركب كان أبواه متوجهني إىل احلج، نشأ يف مدينة قوص م يف 1228/ هـ 625ولد سنة :  ابن دقيق العبد .54

كان ابن دقيق من احلفاظ للحديث 9رعا يف علومه عارفا ... م1302/ هـ 702وافاه األجل سنة ... مبصر 

  .344ص ... وكان خطيبا بليغا حمسنا و أديبا شاعرا... 9لفقه و بعلوم الّلغة العربّية

وكانت وفاته سنة ... قرب غرUطة" وادي آش"م يف 1106/ه500ولد يف حنو سنة : ابن طفيل .55

  .327ص ... م مبراكش1185/ه581

  .200ص ... م 940/ هـ 328م، و تويف oا سنة 860/ هـ 246ولد بقرطبة سنة : ابن عبد ربه .56

من مؤلفاته املشهورة ... م 1311/ه711وتويف 9لقاهرة سنة ... ه 630ولد مبصر سنة : ابن منظور .57

  . 465ص " ... عراءالّشعر والشّ "

م  و 825- م748/ هـ 130ولد سنة ): أبو إسحاق إمساعيل بن القاسم بن سويد العنزي: (أبو العتاهية .58

  .341ص...أغلب شعره يف الّزهد والتنّكر للّدنيا...ه211تويف ببغداد سنة ... نشأ 9لكوفة

يلقب fمري ... ه750وتويف سنة ... ه 9حلّلة من بالد العراق677ولد صفي الّدين احللي سنة : احللي .59

  .123ص ... شعراء عصر الضعف، وجهوده معتربة يف علم العروض و القوايف، و له أبيات يف الطب أيضا
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برع يف علوم الفقه و الّلغة . م970/ هـ  354ولد ببغداد سنة : العامل الشاعر الكبري: الشريف الرضي .60

zج "وّمسى الكتاب ) ض(من مجع خطب اإلمام علي  هو... م1016/هـ 406تويف ببغداد سنة ... واألدب

  .198ص ". البالغة

وقتل مع ألب بن ارسالن ملك شاه سنة ... م 1061/ه453ولد fصفهان سنة : الطّغرائي .61

  .328ص ... م1121/ه515

): م 1291/هـ 690م ، وتويف بتلمسان سنة 1216/هـ 613ولد 9لقاهرة سنة : (عفيف الدين التلمساين .62

  .73ص ... متصّوف هو شاعر 

أّلف معجم ... ه170وتويف oا سنة ... ه100ولد هذا العامل اللغوي الكبري 9لبصرة سنة : الفراهيدي .63

  . 381ص... وله أشعار قليلة... ، وهو أّول معجم يف الّلغة العربية"العني"

و تويف ... ـ بغرUطةه713ولد سنة ... هو ذو الوزارتني و الكاتب الشاعر الفقيه: لسان الدين ابن اخلطيب .64

  .147ص . هـ 776بفاس سنة 

ويلّقب بفيلسوف الشعراء و ... ه449وتويف oا سنة ... ه363ولد مبعرّة الّنعمان بسور/ سنة : املعّري .65

  .462ص ... شاعر الفالسفة

ّد من  يع... ه و قد زاد سّنه على املائة65وكانت وفاته fصفهان سنة ... ولد جنويب جند : الّنابغة اجلعدي .66

 .81ص ... كبار الشعراء، و شعره ذو طابع إسالمي

م 9ليقطنة قرب معسكر 9لغرب اجلزائري، وتويف  1807/ ه  1222ولد سنة : األمري عبد القادر اجلزائري .67

 .م1966م دمشق ودفن فيها، ّمث نقل رفاته إىل مقربة العالية 9جلزائر العاصمة سنة 1883/ ه 1324سنة 

  .90ص
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م 2013وتويف يف zاية ... م بوادي سوف 1930ولد املؤرخ الشاعر اجلزائري سنة : سعد هللاأبو القاسم  .68

  .262ص ... 9جلزائر العاصمة

ومات مسموما مبراكش سنة ... م1072/ ه 475ولد بسرقسطة 9ألندلس حنو سنة : ابن 9ّجة .69

  .45ص ... م1138/ه533

/ هـ 405وكانت وفاته 9ملهدية سنة ... القطر اجلزائرييف ) احملّمدية(ولد 9ملسيلة : عبد الكرمي النهشلي .70

  .508ص . م1014

  ): بتصرف(من جمموعة أخرى من املصادر واملراجع  - و

µركا ... ه569وتويف oا سنة ... ه ببغداد474ولد العّالمة ابن الّدهان سنة : ابن الدهان املصري .71

  .11ص : الّدهان الّنحويالبن " الفصول يف القوايف"من كتاب ... مؤلّفات كثرية

م oمذان و تويف fفشنة من قرى خبارى سنة 980/ ه 370ولد الشيخ الرئيس ابن سينا سنة : ابن سينا .72

لسطاويل " ابن سينا أو الّشيخ الرّئيس"من كتاب ... م، µركا آ©را يف الطب والفلسفة والشعر1037/ ه 428

  .14 ص: ومنور

م ، من أهم شعراء اجلزائر 1907غرب بسكرة سنة " ليشانة"بقرية  ولد الشيخ أمحد سحنون: أمحد سحنون .73

له ... ومعّلما يف مدارسها 9جلزائر العاصمة" مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"اإلصالحيني، كان عضوا يف 

مسينة، لنب " شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"من كتاب ... دراسات إسالمية و ديوان شعرّي من جزئني

  .76ص 
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م، يعّد من تالميذ 1999وتويف سنة ... م جبهة املسيلة1900/ ه 1317ولد عام : األمحدي نويوات .74

املتوّسط الكايف يف "له ديوان شعري، وكتاب ... و أحد معّلمي مدارسها احلرّة" مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"

  .من املقدمة" أ"من ديوان األمحدي نويوات، ص . ..وهو مقرر يف اجلامعات اجلزائرية" العروض والقوايف

ه 953وتويف سنة )...بسكرة" (بنطبوس"ب ) م1514(ه 920ولد سنة ): عبد الرمحان( األخضري  .75

ص . نيماسترب عبد الرمحان دراسة ل"ديوان عبد الرمحان األخضري: من كتاب 41- 40ص - ص)...م1546(

40.  

" مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"و كان عضوا 9رزا يف ، 1890ولد بوادي سوف سنة : األمني العمودي .76

  .11من ديوان العمودي، ص .. .1957استشهد 9لبويرة سنة ... له كتابة شعرية و نثرية قليلة

م يف قرية آيت محاد بوالية تيزي وزو و تويف 9جلزائر 1906ولد الشيخ 9عزيز بن عمر سنة : 9عزيز بن عمر .77

، "من ذكر/يت عن اإلمامني الرّئيس عبد احلميد ابن 9ديس واإلبراهيمي"من كتاب .. .م1977العاصمة سنة 

  . 16ص 

م يف بلدة شم الديس 9لقرب من بوسعادة من والية 1852ولد العالمة الّشاعر احلفناوي سنة : احلفناوي .78

  ".لّسلفتعريف اخللف برجال ا"من كتابه  09ص ... م1942وتويف oا سنة ... املسيلة اجلزائرية

وتويف ودفن ببسكرة سنة )...اجلزائر" (الوادي"مبدينة  1912ولد سنة ): العروسي(حوييت  .79

  .ديوان الشيخ العروسي حوييت: من كتاب 13ص...م1978

وتويف سنة ... ، وكانت نسبته إليها" زخمشر"ه بقرية 467ولد العالمة األديب الزخمشري سنة : الزخمشري .80

  .07ص : من ديوان الزخمشري... خوارزمه 9جلرجانية إحدى قرى 538
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يعد من املتصوفة، )... مصر(م بدمياط 1269/ ه668وتويف سنة ... ه 610ولد حوايل سنة : الّششرتي .81

  .من الّديوان 11ص ... له ديوان شعري مطبوع

وتويف سنة ...ه486ولد بقرطبة سنة ...القرطيب...الشيخ أبو بكر حيي بن سعدون بن متّام .82

  .منظومتان يف الفقه املالكي: كتابمن   07ص...ه567

فقه مالكي من العلماء املتصوفني، أصله من ": احلطّاب"الّشيخ حمّمد بن عبد الرمحن الرعيين املعروف ب .83

متّممة : من كتاب 06ص...ه954ومات يف طرابلس الغرب سنة  ه،902سنة ....املغرب، ولد مبّكة يف 

  . للحطّاب - اآلجر روم  يف علم العربية

كان ...م من تالميذ الشيخ سعيد البهلويل ومن علماء لين ورتيالن1972 - 1883: الشيخ حيي ّمحودي .84

 –من كتاب الورتيالين  20ص...من املؤّسسني جبمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ومن أعضاء جملسها اإلداري

  .لبورUّن

و تويف 9جلزائر العاصمة يف بداية ...  1928ولد عبد هللا خليفة الركييب بوالية بسكرة سنة : عبد هللا الركييب .85

الشعر الديين "من الصفحة اخلارجية األخرية لكتابه ... م µركا جمموعة معتربة من املؤلفات2011عام 

  "... اجلزائري

واستشهد سنة ...م1895تبسة سنة  غرب مدينة النموشية" أسطح"بقرية  ولد: العريب التبسي .86

. ، و أسهم إسهاما كبريا يف بناء اجلمعيةخلفا للشيخ اإلبراهيمي يف غيابهتوىل ر�سة مجعية العلماء ...م1957

  .مليلود معزاوي –مجعية العلماء املسلمني : من كتاب 45ص
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صحب سيف ... ه260ببلدة وسيج قرب فاراب ببالد الّرتك سنة  ولد هذا الفيلسوف العالمة: الفارايب .87

من . ه وله من العمر مثانون عاما339الّدولة احلمداين إىل دمشق فأدركته الوفاة هناك يف شهر رجب سنة 

  .11ص: مصطفى غّالب/ للدكتور" كتاب الفارايب"

ووفاته 9لّدقة، و مل يذهبوا إىل أكثر مل يذكر مؤّرخو العرب µريخ ميالد الكندي : الكندي أبو يوسف يعقوب .88

و ثبت أنه كان حيا يرزق عام . م873/ ه  258و تويف يف سنة ... من أنه من أهل القرن الثّالث للهجرة

  .21ص : حملّمد لطفي مجعة" µريخ فالسفة اإلسالم"من كتاب . عاما 70ه، فكأنه عّمر حنو 198

من أسرة آل الشبوكي احلميدية من قبيلة اللمامشة، )...عبد هللاحمّمد بن ( حمّمد الشبايكي املدعو الشبوكي  .89

، )1956- 1954(كان عضوا يف مجعية العلماء يف فرتOا األخرية ...بتبسة) ثليجان(م مبنطقة 1916ولد سنة 

  .211ص: من ديوان الشبوكي...مثّ عضوا يف مرحلتها احلالية

وتويف ببسكرة سنة ... م1904جلزائري سنة ولد بعني البيضاء من الشرق ا: دمحم العيد آل خليفة .90

  ...حملمد بن مسينة" تكملة ديوان آل خليفة"من الصفحة اخلارجية األخرية لكتاب ... م1970

، ترأس آخر "مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"من مواليد بسكرة، وهو عضو 9رز يف : دمحم خري الّدين .91

من  ... م1993كانت وفاته 9جلزائر العاصمة سنة ... م1954 اجتماع للمجلس اإلداري للجمعية يف سبتمرب

  . 03،  ص 01جزء " مذكرات الشيخ خري الّدين"كتاب 

م بقرية ساهل من بلدية أقبلي بدائرة أولف والية أدرار 1930ولد الّشيخ العّالمة حمّمد 9ي بلعامل سنة  .92

يف منثور ابن ...القيوماحلي فتح : من كتاب…م مبسقط رأسه2010/ه1430اجلزائرية، و تويف سنة 

  .الصفحة اخلارجية األوىل من الكتاب ...آجرروم
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  :بشيء من أشهر أشعار العلماء :03ملحق رقم 

  .البن عاشر -منت ابن عاشر :أبيات يف العقيدة والتوحيد من كتاب .1
  .حلسن العقاد - اجلامع األمسى لقصائد أمساء هللا احلسىن: من كتاب قصيدة يف أمساء هللا احلسىن .2
للحفناوي، وقيل هي  -رجال السلفتعريف اخللف ب: بن جابر، من كتابال - قصيدة يف أمساء السور القرآنية .3

  .جمموع القصائد واألدعية: للقاضي عياض من كتاب
التحفة السنية يف شرح منظومة أيب : 9جلنة من كتاب أبيات حول املبشرين 9جلنة تتبعها أبيات للعشرة املبشرين .4

  .داوود احلائية
  .لإلمام علي بن أيب طالب Ñ، من ديوانه - مقطعان اثنان .5
  .، من ديوانه)ض(لإلمام الشافعي  - أربعة مقاطع .6
حلسنني  -ةشفاء الصدور احلرجة بشرح القصيدة املنفرج: أليب الفضل بن النحوي، من كتاب - قصيدة املنفرجة .7

  .دمحم خملوف
  .لعبد هللا كنون - أدب الفقهاء: البن سينا، من كتاب -)العينية(قصيدة النفس  .8
 .لعبد الرمحن احلبيشي" نشر طي التعريف"قصيدة فيها حديث عن قيمة العلم و الدعوة إىل طلبه من كتاب  .9

 .منظومة ابن احلاجب يف األمساء املؤنثة .10
  .من كتاب جمموع القصائد واألدعية ﴾أدعوين أستجب لكم﴿روف آية وسي أبياOا مفتتحة حبقصيدة للي .11
اجلبهة اجلزائرية للدفاع عن "، أبياOا مفتتحة 9سم حزب قصيدة سنة هللا ملصطفى بن رمحون من جريدة املنار  .12

  ".احلرية
  ".اهلالل"الثالث 99 اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية من جملة  للبا9 شنودة" مهسة حب"قصيدة  .13
 . لعيسى ميخائيل سا9" بطرس البستاين"قصيدة ال لقاء بال فراق لبطرس البستاين من كتاب  .14

  
  
  
  
  
  



[344] 

 

  .06-03البن عاشر، ص ص  –من كتاب منت ابن عاشر  -

ÕÖ×﷽  دمحم و آله وسّلم Uو صلى هللا على سيد  

  مقدمة لكتاب االعتقاد معينة لقارئها على املراد 

  الَ ـــــــــــــــــَوُحْكُمَنا الَعْقِلي َقِضيٌَّة بِ 
حلَْْصِر متَُ  gِ ازْ ــــــــــــَأْقَساُم ُمْقَتَضاُه  

  الْ ــــــفـََواِجٌب َال يـَْقَبُل النـَّْفَي ِحبَ 
  مْ ــــــــــَوَجائًِزا َما قَاَبَل اَألْمَرْيِن سِ 
  اـــــــــــَـــ أَّوَُّل َواِجٍب َعَلى َمْن ُكلِّف

  اتِ ـــــفَ ــــــــَل gِلصِّ ــــــــــــــــَهللا َوالرُّسُ 
  ْقلِ ـــــــــــــوَُكلُّ َتْكِليٍف ِبَشْرِط اْلعَ 

 ِv َعرْ ــــــــــــــــــــنـَْباِت الشَّ َأْو ِمبَِينٍّ َأْو  
  

  الَ ــَوْقٍف َعَلى َعاَدٍة َأْو َوْضٍع جَ 
  ازْ َوْهَي اْلُوُجوُب اِالْسِتَحاَلُة اْجلَوَ 

  الْ ـــــــــَوَما َأَىب الثـُُّبوَت َعْقًال اْلُمحَ 
  مْ ـــــــــــــــلِلضَُّروِري َوالنََّظِري ُكلٌّ ُقسِ 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُممَكًَّنا ِمْن َنَظٍر َأْن يـَْعرِفَ 
َها َنَصَب اآليَ    اتِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــِممَّا َعَليـْ

  لِ ـــــــــــــــَدٍم َأْو محَْ ــــــــــــــــــــــَمَع اْلبُـُلوِغ ب
  رْ ــَرٍة َحْوًال َظهَ ــــــــــــــــــَأْو بَِثَماِن َعشْ 

  
 :كتاب أم القواعد و ما انطوت عليه من العقائد

  َدمْ ـــــــــــــــــــــــجيَُِب ِ� اْلُوُجوُد َواْلقِ 
  الْ ــــــــــــــــــــــــــــَـ ِخلَْلِقِه ِبَال ِمثَوُخْلُفُه 

  اةْ ــــــــــــــــــــــــــــَوُقْدرٌَة ِإرَاَدٌة ِعْلٌم َحيَ 
ف   َاتْ ـَوَيْسَتِحيُل ِضدُّ َهِذِه الصِّ

هْ ــــــــــــــــــــَكَذا اْلَفَنا َواِالْفِتَقاُر عُ    دَّ
  اتْ ــــــــــــــَعْجٌز َكَراَهٌة َوَجْهٌل َوممََ 

  َجيُوُز ِيف َحقِِّه ِفْعُل اْلُمْمِكَناتْ 
  عْ ـــــــــــــــــــــــــــُوُجوُدُه َلُه َدلِيٌل َقاطِ 

  َوانُ ـــــــَلْو َحَدَثْت بِنـَْفِسَها اَألكْ 
  املَِ ــــــــــــــــــَوَذا ُحمَاٌل َوُحُدوُث اْلعَ 

  َكَذا اْلبَـَقاُء َواْلِغَىن اْلُمْطَلُق َعمّْ 
  َوَوْحَدُة الذَّاِت َوَوْصٍف َواْلِفَعالْ 

  اتْ ــــــــــَبَصٌر ِذي َواِجبَ  َمسٌْع َكَالمٌ 
ْحلُُدوُث َذا ِلْلَحاِدثَ    اتْ ـــــــــاْلَعَدُم ا

  َدةْ ــــــــــــــــــــــــــَوَأْن ُميَاَثَل َونـَْفُي اْلَوحْ 
  اتْ ـــــــــــــَوَصَمٌم َوَبَكٌم َعًمى ُصمَ 
  اتْ ـــــــــــــ�َِْسرَِها َوتـَرُْكَها ِيف اْلَعَدمَ 

  عْ ـــــــــــــــــــُكلِّ ُحمَْدٍث ِللصَّانِ َحاَجُة  
  انُ ـــــــَالْجَتَمَع التََّساِوي َوالرُّْجحَ 

  ِمْن َحَدِث اَألْعَراِض َمْع َتَالزُمِ 
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  زِمْ ــــــــــــــــــــــــاْلِقَدُم َوْصَفُه لَ َلْو َلْمَيُك 
  َدمْ ــــــــــــــَلْو َأْمَكَن اْلَفَناُء النـْتـََفى اْلقِ 

  َقرْ ــَلْو ملَْ جيَِْب َوْصُف اْلِغَىن َلُه افْـتَ 
  َماـــــــــــــــــــــــَلْو ملَْ َيُكْن َحي�ا ُمرِيًدا َعالِ 

تِّ اْلَقَضاَ� gَطِ    لُ ــــــــَوالتَّاِيل ِيف السِّ
  المُ ــــــــــــــــــــــــــــــَواْلَبَصُر َوالكَ َوالسَّْمُع 

  َباـــــــــــــــــــــــــَلِو اْسَتَحاَل ُممِْكٌن َأْو َوجَ 
  ْدقُ ـــــــــــــــــــجيَُِب لِلرُّْسِل اْلِكَراِم الصِّ 

  ْنِهيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحمَاُل اْلَكِذُب َواْلمَ 
  َرضْ ــــــــــــــــــــــــــــ َحقِِّهُم ُكلُّ عَ َجيُوُز ِيف 

  زِمْ ــــــــــــــــــــــــــَلْو ملَْ َيُكونُوا َصاِدِقَني لَلَ 
  رّْ ــــــــــــــــــــــــــــــــَـ ِإْذ ُمْعِجَزاتـُُهْم َكَقْوِلِه َوب

ْبِليُغ َأْو َخانُوا حُ    ِتمْ ـــــَلِو انـْتَـَفى التـَّ
  ُتهْ ـــــــــاِض َعَلْيِهْم ُحجَّ َـ ْعرَجَواُز األَ 

  ْوُل َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوقَ 
  يـــــــــــــــــــــــــِـــ لَّ َهِذِه اْلَمَعانـــــــَجيَْمُع كُ 
  رِ ـــــــــــــــــــَضُل ُوُجوِه الذِّكْ ـــــــــَوِهَي َأفْ 

  عُ ــــــــــــــُل َو طَاَعُة اجلَوارِحِ اجلَميــْـــ َفض
  اتـــــــــــــــد اإلسالم مخس واجبـــقواع

  اعــــــــــــــــــــطــُمث الصالُة و الزكاُة ِيف القِ 
  بــــــــــــــــــــتـــــــــاإلميَان جزم gإلَله َو الك

  زانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قدر كذا صراط مي
  ن دراهــــــــــــــــــــــو أما اإلحسان فقال م

  ــراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــإن مل تكن تراه إنـــ
  

  مْ ـــــــــــــــــُحُدوثُُه َدْوٌر َتَسْلُسٌل ُحتِ 
  َلْو َماَثَل اْخلَْلَق ُحُدوثُُه اْن َحَتمْ 

  َدرْ ـــــــــــــــــَما قَ َلْو ملَْ َيُكْن ِبَواِحٍد لَ 
  َماـــــــــــــــــــــــــــَوقَاِدرًا َلَما رََأْيَت َعالَ 

ٌم ِإًذا ممَُ    اِثلُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَقْطًعا ُمَقدَّ
  َرامُ ـــــــــــــــــــــــــــــgِلنـَّْقِل َمْع َكَماِلِه تُ  

ْحلََقاِئِق ُلُزوًما َأوْ    َباـــــــــــــــــجَ قـَْلَب ا
  قُّ ــــــــــــْم حيَِ ـــــــــــــــــانٌَة تـَْبِليُغهُ ـــــــــــــــــَأمَ 

  يُّ ـــــــــــــــــــيِغ َ� ذَكِ ـــــــــِـــ َكَعَدِم التـَّْبل
  مْ ــهِ ـَأْن َيْكِذَب اِإلَلُه ِيف َتْصِديقِ 

ً� لِنَـْقٍص َكاْلمَ    َرضْ ـــــــــلَْيَس ُمَؤدِّ
  رْ َـــ َصَدَق َهَذا اْلَعْبُد ِيف ُكلِّ َخب
  مْ ــــــَأْن يـُْقَلَب اْلَمْنِهيُّ طَاَعًة هلَُ 

  هْ ـــــــــــــلٍّ ِحْكَمتُ َـ ُوُقوُعَها ِ¦ِْم َتس
  هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــُه اِإللَ ــــــــــُحمَمٌَّد َأْرَسلَ 

  انــَة اِإلميَ ــــــــــــــــــَكاَنْت ِلَذا َعَالمَ 
  رِ ـْــ فَاْشَغْل ِ¦َا اْلُعْمَر تـَُفْز gِلذُّخ
  عــــــــَقوًال َو ِفعًال ُهو اإلسالم الرفي

  اتــــــــــهي الشهاد§ن شرط الباقيو 
َحلج َعَلى َمن اسو    طاعَ ـتَ ــالَصوم َو ا
  الرسَل َو اَألمالك َمع بَعض قرب و 
  ران ــــــــــــــــــــــــــــــحوض النيب جنة و ني 

  راهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن تعبد هللا كأنك ت
  و الذين ذي الثالث خذا أقوى عراك
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حلســــــــــىن، مــــــــــن كتــــــــــابمنظومــــــــــة العّالمــــــــــة تقــــــــــي الــــــــــدين  - اجلــــــــــامع األمســــــــــى لقصــــــــــائد : "يف أمســــــــــاء هللا ا

حلسىن   : للعالّمة تقي الدين -"أمساء هللا ا

  ــــدأت بـاســـم اإلله الــواحـد األزلــيب
  ثــم الصــالة علــــى حمــمــد و علـــى 

حلسنـــى فســـائـلــه     � أســمــــاؤه ا
  نــظـــمــتــها قـــاصدا وجــه اإللـه ¦ــــا

  فــقـــلــت و هللا أســأل اإلعــانـــة فــي  
  إنــي من هللا أرجــو اليسر فــي عجل   

  و أنـــت رحـــماننــــا دنيـــــــا و آخــرة
  و يـــا رحيــــما بكل املؤمنيــــن أجب

  يـــا مـــــالكا عبدك املضطر مبتهــــل 
  قدوس طهر فـــؤادي كي أكون علــى

  و يـــــا سالم سالمـــــات تصـــاحبين 
  ـي أمنا و عـــــافية  يــــا مــؤمنا أعطنـــ

  و يـــا مـهيمـن أمن مجعنـــــا أبـــــــدا  
  و يـــا مـهيمـن أمن مجعنـــــا أبـــــــدا 
  و يـــا عـزيـزا لك العز العظيـــم فــــجد
  جـبـار إنـي كـسيـــر أنـت تـجـبـرنـــي

  إلــــــهـنـا مـتـكـبـر نـعـظـمـــــــــــــــه 
  ق هب يل خريهم أبدا يــا خالق اخلل

  يــــا بـــار± جـد بـــربء منك يف عجـل 
  و يـــا مـصور حـبب لــي دعـــاك فمــا

  غفــار فــاغفر ذنــــــوg أنت تعلمــــها 
  قهـار فــــاقهـر عـدوا ظل يـــحقرنــــي 
  وهـــاب هب يل رزقا واســـعا غدقـــا  

  ذا الفضــــل و اجلود و اإلحسان لـم يزل  
  زلـــــــــــــــــــــــــآل الـنــبــــي ذو اإلكــــــــرام و الــــنـــ

  ¦ــا بصدق يكــون اخليـــر فيــه جـلــي
  مسهـــال حفــظــها للسائليــن و لــــي  

  ما قد قصدته و التوفيــــق يف عملــــي
  و أن ينجــيــــــين ربـــــي من الـوجــــل
  فارحم بـــفضلك ضعفـي أعطين أملـي
  دعــــاء عبد ضعيــــف جل فــــي الــــزلل
  يـــا مـــــالكا عبدك املضطر مبتهــــل

  دائمــا شغلـــــي هـــدى و ذكرك ربـــي
  من كل ســوء و من عيب و من خطــــل
حليــاة و يوم الــهول و اخلجــــل   طـــول ا
حليــاة و يوم الــهول و اخلجــــل   طـــول ا
  من املخــــاوف يف التفصيــل و اجلمـل
  لـنــــا بـعــز إلــــى اآلبــــاد مـتـصـــــــــل

  و األصـلو اكـسـر عـداتـي فـي اإلبـكـار 
  فـــمـن تـكـبـر فـاردده إلــى الـسـفـــــل
حليــل   و كـف عنـــي أذى ذي الــمكر و ا
حلــلل   و ألـبـس اجلســم منه ســــابغ ا
  إن يعتــري طلبـــي شيء من املـــــلل
  قـد أوقعتنــــي يف خسر و فـي خــــلل
  حىت يرى يف الورى أدىن من اجلعـــل

  قرونيــــن gلعمــــــلو الــــعلم والفقه م
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  ـــــيرزاق إنــــي فـقـيـر انــت تـرزقــن
  فـتـاح أسألك الفتح املبيــــــن لكـــي
  عليـــم جد لـــي بعلم منك حيملنـي 
  يــا قـابض اقبض عــدوا جاء خيتلنـــي 
  يـــا بـاسط اجلود و النعماء تبسط يل 
  يــا خـافض اخفض عداة الذكر كلــهم

  يـــا رافــع ارفع لنـــا ذكــرا و منزلــــــة 
  أعززتــه ارتفعــــت أنـت الــمعز فـمـن 

  أنـت الـــمذل فمن أذللتـــه ا¹زمــــت
  و يـــا سـميـع الدعـــا أدعوك مبتهـــال 
  و يــا بصيــر حبالـــي قد مضى بصري
حلكم األعلى أحاكم مـــن    إنــي إىل ا
  فـــــربنــا العدل من قد جاء يظلمنـــي 

حلياة و جــد    ألطف بنا يـــا لطيف يف ا
  و هـب لنــا يــــا خبري خربة و حجــــى 
حللم حيــن نـرى   و هب لـنــا � حليم ا
  أنــت الـعظيم فـــعظـم أجرنــا كرمـــــا
  أنـت الــغفور فــهب لــي منك مغفـرة 
  و يــا شكـور اجعلنـــي شاكرا أبـــــــدا

  و أعـل قـدري يــــا علـي عنـــــــدك ثــ 
  اإلكبار يصحبنـــــــــيو يـــا كبري اجعل 

  و يــــا حفيظا على األشيــــاء أمجعها 
  و يــا مقيــت فــيسر قوتنـــــــا أبـــــــدا
حلسيب فحسبــي أن أ«ل رضا    أنـت ا
  و يــا جليـــل فـــأعــط حزبنـــا أبـــــــدا 
  و يـــا كرمي الـــعطايــا حنــن فــي ظمإ

  فــــيسر الرزق و ابعثـــه علـــى عجــــل
  تــردي عداتـــي و إن كانوا على القـــلل
  على التقى و امحين من عصبة اجلدل
  و اضربــه بـــالضر و اإلفــالس و اخلبـــــل
  رزقــي و أنفقــه فـي أحســن السبــــل

  ـــلو رافـضيــــن حديـــث أفـضــل الرســـ
  بـقفونـــا املصطفى يف القول و العمـل
  رايـــات نـصـر له فــي السهـل و اجلبــل
  أجـنـاده و هـــوى فــــي شـر مدخــــــل
  و أنـت ربــــي جمـــيــب كـل مبتهـــــــل
  هـب يل البصرية كي أجنو من اخلطــل
  بغــــى علــي و مل يصغــي إىل عـــذل

  اإلتالف و الـــــــعلل فـــخذه بــالـــقصم و
  بــــحسن خــامتة عند انقضـا األجــــــل
  بــه نسيـــــر بــجـد دون مـــا كســــــــل
  مـن بعض إخواننـــا شيئـــا من اـــــلزلل
  و جد عـلـينــــا بـــفـضـل غـري منتقــــــل
  لــكل ذنب و هب لـــي أعظم النحــــــل

  ـــي سؤلــــــيملـــا مننـــت به و أعطنـ
  ــم عنـد كـل الــورى من سافل و علـي
  و أصغر الـــقرن و اجعلـــه من الـــــسفل
  بــارك جهودي و احفظين من الفشـــل
  مـن الـــحــالل و جننــــا مـن الــبخــــــل
  ك كنـــت فــي حزن أم كنت يف جـــذل
  ـز الـــجاللــة و احفظنـــا من الوجـــــل
  فــأعطنـــا الــورد فـــي ¹ل و فــي علل
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  ك علــىأنــت الرقيب فجد gلسرت من
  و يـــا جميب الدعا أجب دعائـي و احــ  

  يـــا واســع اجلود وسـع رزقنــا أبـــــدا
  و يـــا حـكيـم فهب يل حكمة و هدى 
  و يــا ودود فــهب لـــي الــود أمجعــــه
  و يـــا مـجيـــد فــمجد« بذكـرك فـــــي
  يــا gعـث ابعث لنا النصر املبني على 

  يد علـى قوم طغوا و بغواأنـت الـــشه 
  يــا حق أعــداء دين الـــحق قد غــدروا
  و يــا وكـيـل عليـــك الـيوم معتمـــدي 

ـــيـوم زمرتنـــــــا     و يـــا قـوي فـــــقو الـ
  و يـــا متيـــن فـــمنت حزبنـــــا أبــــــدا  
  و يـــا ولـي تـولنــــا بــــــنـصــرك و اجــ 

  حـميـد فـوفقنا لــحمدك فـــــــيو يـــا 
  و أنــت حمص لــمن عادى اهلدى أبدا 
  يـــا مبدئ أعطنــا أمنــا و عــافيـــــــــة 
  و يــا معيـد أعد للـــدين صـولتـــــــــــه  
  و أنــت حميـي الرفـاة أحي أنفسنــــا  

  يــا مميت اجعل التهليل يصحبنـــــــا   و
  ؤادي كي أكون على  يـــا حـي أحـي ف

  يـــا رب إنــك قيــوم فــــال أحـــــــــــــد  
  يـــا واجـــد جــد لـنــــا طـرا بـمـعـرفــة  
  يـــا مـاجـد هب لنـــا مـجـدا مييزنــــــا  
  يـــا واحد هب لنا التوحيد أمجعـــــــــه  
  و أنــت يـــا ربنـــــا إهلنــــــــــــــــا أحـد  
  يـــا فرد أنـت خبلــق الـخـلـق مـنـفـرد  

  ما كــان منـــي مـن ذنب و من خــــــلل
  ــفظنــــي بفضلك من ذل و من خجـــل
   و امـنن علينــــا خبل نـــاصر و ولــــــــي
  و امـنن بنصر مبيـــن شــــافيا غـللــــي
  حتــى أفــوز بـــــشـوق جـد مكتمـــــــل

  بــــال عـجـز و ال مـــــــللعـسـر و يـسـر 
  حماربيـــن لـــدين الــحق فــي عجـــــل
  و حاربـــوا دين خـري الـــخلق و الـــرسل
  و حـــاربـوا نــشـره gلــمـكـر و الــــحيــل
  فــكن نصـــريي و احفظنـي من اخلطــل
  لـــى الــجهاد بـــجد دون مـا كســـــل

  ما شامخ القـــللو اجـــعله كالــــطود دو 
  ــعل من حيــاربنــــا يسيــر فـي الوحــل
  عسر و يسر و فــي أمن و فــي وجـــــل
  فـــأوقعنـــهم بـمـــا كـادوه مـن دخـــــــل

  إذا أقـمـنــا و فــي األسـفــار و النقــــــل 
  كمـــا تـقـدم فــــــي أسـالفـنـــــــا األول

  و العمــــل بــسنة املصطفى يف القول
  عنـد املمـــات لــكي ننجو من اخلجــل
  نـهـج الــسالمـة يف حلي و مرحتلـــي
  يـقـوم إال بـمــا تـولـيـــه مــن نـحـــــــــل
  ¦ـا حنل الـذي استعصـى مـن العضـــل
  عـن األلـــــى قد غدو من زمرة اهلمــــل
  و اجعلــه حليتنـــا ننجــوا من العطــــــل

  يرتضــي الشـرك إال كـل ذي خبـــــــلال 
  فـــمن يـوحـدك يـبـلـغ غـايـة األمـــــــــل
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  و أنـــت يــــا صمدا مـن يـقصـدنـك يفز 
  أنــت يـا قـادر قـدر لنــا ظـفــــــــــــرا   و

  و أنـــت مـقـتـدر بــــــالـحـلم مـتـصـف  
  و يــا مـقـدم قــدم وفـدنـــــا أبـــــــــــدا  

  ـنـــــــــا  و يـــا مـؤخـر أخـر مــن حيــارب
  يـــا أول اجعل مقامـــي أوال كرمــــــــا  
  يـــا آخـر أخـرن أعــداءنـــا أبــــــــــــــدا  
  يـــا ظـاهر أظهرن حـزب الرشاد على 

  يـــا بـاطن فـــاجعلـــن gطنـي أبــــــدا  
  و أنــت وايل األىل يستنصرون علــى  
  يـــا ربنـــا املتعـــال فامحنـــا أبــــــدا  
  و منـــك يـــا بر أرجــو الرب يغمرنـــــــي  
  تـواب تـب و تقبــل و اكفـنـــا أبـــــــــدا  
  و أنـت منتقـم رب انتقم لــــــــي مـن  

  و يـــا عفو اعف عـن ذنبـــي فـإنك ذو
  أقـل  و يـــا رؤوفــا بكل الـــمؤمنيــــــن 

  يـــا مالك امللك هب يل بغيتـي كرما  
  يـــا ذا اجلالل و اإلكرام اغفرن زللي
  � مقسط هب لنا القسطاس يصحبنا

  يـــا جامع النــاس فـامجع مشلنا أبدا  
  و أغننـــا يـــا غين بـالــــغىن كرمـــــا  
  و أنــت مغين الورى و العبد يف ظمإ  

  تمي بك من  يـــا مانع امنع عبيــدا حي
  يـــا ضــار إنـــــــي مـضـرور و مـفـتـقـر  
  و أنــت يـــا نــافع انفعنـــي بــــمعرفة  
  و أنـــت نور و قلبـــي مظلم وهــــــــل  

  بـكـل خـيـر عـلـى اآلمـال مـشـتـمــــــل
  علـى الذيـن بـغـوا مـن جـمـلـة الــــدو
  فـــاغـفر لنـــا ذنبنـــا يـــا غـافر الــــــزلل
  و اجـعـل عـلـى فـضـلـك املرجو متكلي

  ه � سيـدي فـي زمرة السفــــلو اجـعل
  و حـبـك اجـعـلـه يل أحلى من العسـل
  و جــد عــلينــا بـــنصر جد مـكـتمــــــــل
  مـن جـاء يـخدعـــهم gلـخبث و الدخـــل
  خلــــوا من الــغم و األضغـان و الدغـــــل
  أعدائـــــهم بــك فـــي اإلبكــار و األصـــل

  ــرشد منتحــــــــلمــن كـل ذي إحن للــ
  حتـــى أجـئ غـدا فـــي أفضل الثللـــي
  أذى ذوي الـــشر مـن حاف و منتعـــــــل
  كـل الــعدا و ارمـــهم gلــذل و الـهبــــــل
  فضـل عظيـم على املستعتب الوجــــل
  عـثـار عبـد ضـعيــف مسـرف خـجــــــــل
  و كف عنــي أذى ذي الـبغي و اخلطــــل

  ن معــي أبدا فــي الـــحادث الـــجللو ك
  إذا حـكـمـنـــــا بـــعـدل دون مــا خــــــلل
  علـــى الــهدى بــاتباع أفضــل الرســــل
  و امنن بــرزق يـرى كـالــــوابل اهلطـــــل
  فـــأسقـه عـلال مــن بـعـد مـــا نـهـــــــل
  ظلم الـــعداة و أهلكــــهم علــى عجـــل

  ـــى رضــــاك فــــجد بـالسؤل و األملإلــ
  ¦ـــــا تزيننـــــي من وصمـــة العطـــــــل
  فـــــامنن بـــــنور و أمن مذهب و هلــي
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  و أنــت هـــاد فـــــجد يل gهلدى أبدا  
  و يـــا بديــع السما و األرض خذ 

  بيدي نو أنـــت وحـــدك بــاق ال تزول و مــــ
  يـــا وارث األرض و اآلفـــاق جد كرمـــا  
  و يـــا رشيـد بــنهج الــرشد تسلكين 

  و يـــا صبور فــــهب لــي الصرب أمجله  
  و يـــا مغيـث الــورى ال أستغيث سوا  
  و يـــا قريــــب بنيل القرب منك فــجد  
حلسىن دعوتك ال     إنـــي �مسائــــك ا

  ثـم الــــصالة و تسـليم يـصاحبـــــــــها   
  دمحم الـمصطفــــى و اآلل كلـــــــــهم   

  
  

  حتــــــى أسري بـــال خـبـــط و ال وحـــــل
  و سهل الـــسري لــي يف أقوم السبــل
  سواك يلقى الفىن يف السهل واجلبل

  نقضـــا أجلـــــيبـــحسن خامتــة عند ا
حلــلل   حتـــى أجـــيء غدا يف أحسن ا
  علـــى الـــنوائب يف حلي و مرحتلـــي
  ك إن غوثـــك لـــي يغنـــي عن الـــخول
  إنـــي بـــــبابك ما لــي عنه من حـــــول
  خييــب فيــــك الرجا يـــا واحدا أزلـــــــي

  الـمللعلـــى الــــذي جاءنـــــا بـــأفضل 
  مـــا أترب الـــعيس حاد سار بـــــــــاإلبل

  

: قصــــــــــيدة يف التوريــــــــــة بســـــــــــور القــــــــــرآن الكـــــــــــرمي و مــــــــــدح الرســـــــــــول ملسو هيلع هللا ىلص البــــــــــن جـــــــــــابر، مــــــــــن كتـــــــــــاب -

ـــــــــــــف اخللـــــــــــــف برجـــــــــــــال الســـــــــــــلف ـــــــــــــاوي، ج -تعري ـــــــــــــبعض ينســـــــــــــبها ( ، 444-440، ص ص 1للحفن ال

  ).للقاضي عياض

  ِيف ُكلِّ فَاِحتٍَة لِّْلَقوِل ُمْعتَـبَـَرْة 
َعثُه  ِيف     آِل ِعْمَراَن ِقْدمًا َشاَع َمبـْ

  َقدَّ َمدَّ ِللنَّاِس ِمْن نـُّْعَماُه َماِئَدًة 
  ْعَراُف َموَالُه َما َحلَّ الرََّجاُء ِ¦َا   
  ِه تـََعلََّق ِإْذ َ«َدى بَِتوبَِتِه  بِ 

  ُهوٌد وَّيُوُسُف َكْم َخوٍف بِِه َأِمَنا  
  اَب َدْعَوَة ِإبـَْراِهيَم ِحَني َدَعا  جَ 

  ُذو ُأمٍَّة َكَدِويِّ النَّْحــِل ِذْكُرُهــُم  

َقـَرةْ  ُعوِث gِْلبـَ   َحقَّ الثـََّناُء َعَلى اْلَمبـْ
  رَِجاُهلُْم ِوالنَِّساُء اْسَتوَضُحوا َخبَـَرهْ 
  َعمَّْت فـََليَسْت َعَلى اْألَنـَْعاِم ُمْقَتِصـَرهْ 

َتِدرَهْ ِإالَّ    َوَأنـَْفاُل َذاَك اْجلُوِد ُمبـْ
  ِيف اْلَبْحِر يُوُنُس َوالظَّْلَماُء ُمْعَتِكَرهْ 
  َوَلْن يـَُروَِّع َصوُت الرَّْعِد َمْن ذََكَرهْ 
حلِْْجِر الَِّذي َعَمَرهْ    بِبَـْعِث َأْمحََد ِيف ا
  ِيف ُكلِّ َفْجٍر َفُسْبَحاَن الَِّذي َفَطَرهْ 
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  َكْهِف َموَالُه َ«َل اْلُمْلَتَجا َوبِِه  بِ 
  مسَّاُه طَـَٰه َوَأْعطَاُه الرَِّضا َوَجَال 

  وِر الَِّذيَقْد َأفْـَلَح النَّاُس gِلنُّ  
  َأَكاِبُر الشَُّعَراِء اللُّْسِن َقْد َعَجُزوا   

  َوِفيِه َعْن َقَصٍص ِلّْلَعْنَكُبوِت ِغًىن  
   الرُّوِم َقْد َشاَع ِقْدًما َأْمُرُه  ِيف 

  كْم َسْجَدٍة ِيف طَُلى اْألَْحَزاِب 
  َسَباُهُم فَاِطُر السَّْبِع اْلُعَال َكَرًما   

ْحلَْرِب َقْد َصفَّتِ    اْألَْمـَالُك تَـْنُصُرُه   ا
ْنِب ِيف تـَْفِضيِلِه ُسَوٌر     ِلَغاِفِر الذَّ
نـَْيا فـَُزْخُرفـَُها     ُشورَاُه َأْن تـَْهُجَر الدُّ
  َعزَّْت َشرِيَعُتُه اْلَبيَضاُء ِحَني َأَتى  
  َفَجاَء بـَْعَد اْلِقَتاِل اْلَفْتُح ُمتَِّصًال  
اِرَ�ِت ُهللا َأْقَسَم     بَِقاَف َوالذَّ
  ِيف الطُّوِر ملَْ يـَْعُل ُموَسى َجنَْم ُسْؤَدِدِه  

  َأْسَرى فـََناَل ِمَن الرَّْمحَِن َواِقَعــةً 
ْحلَِديُد َهلَا     َأرَاُه َأْشَياَء َال يـَْقَوى ا

حلَْْشـِر َيوَم اْمِتَحاِن اْخلَْلِق يـُْقِبل     ِيف ا
حلََْصاُة ِ¦َاَكفٌّ يَُّسبُِّح    ِ� ا

نـَْيا تـََغابـُنَـَها     قْد َأْبَصـَرْت ِعْنَدُه الدُّ
ُتهُ  َيا َوَرْغبـَ نـْ ُحلبَّ لِلدُّ   َحتِْرميُُه ا

  ِيف نُوَن َقْد َحقَِّت اْألَْمَداُح ِفيِه ِمبَا  
  َقْد َساَل َساِئُل نـَْبٍع مِّْن َأَصابِِعهِ 

ْحلَقُّ فَاتَِّبعُ    وا  َوقَاَلِت اجلِْنُّ َجاَء ا
ثًِّرا َشاِفًعا يَّوَم اْلِقَياَمِة َهْل    ُمدَّ
  ِيف اْلُمْرَسَالِت ِمَن اْلُكْتِب اْجنََلى 

ْجنِيِل ُمْشَتِهَرهْ ُبْشَرى اْبِن َمْرَميَ ِيف     اْإلِ
حلَْجَّ َواْلُعُمَرهْ    ِخبَامتَِ اْألَنِْبَياِء ا
  َشِهُدوا  ِمْن نُّوِر فـُْرقَانِِه َلمَّا َجَال ُغَررَهْ 
َعْت آَذانـُُهْم ُسَورَهْ    َكالنَّْمِل ِإْذ مسَِ
  ِإْذ َحاَك َنْسًجا بَِباِب اْلَغاِر َقْد َستَـَرهْ 

   الدُّرِّ الَِّذي نـَثـََرهْ َوبِِه لُْقَماُن ُشبَِّه ِيف 
  َقْد َسَجَدْت ُسُيوفُُه فََأرَاُهْم رَبُُّه ِعبَـَرهْ 

  َمْن بـَِياِسَني َبَني الرُّْسِل َقْد َشَهَرهْ لّ 
  ِيف َفَصاَد َمجَْع اْألََعاِدي َهازًِما زَُمَرهْ 
  َقْد ُفصَِّلْت ِلَمَعاٍن َغِري ُمْنَحِصـَرهْ 

  َمْن َنَظَرهْ  ِمْثُل الدَُّخاِن فـَيـُْعِشي َعنيَ 
  َأْحَقاَف َبْدٍر وَُّجْنُد ِهللا قَـْد َحَضـَرهْ 
َتِصـَرهْ  يِن ُمنـْ   َوَأْصَبَحْت ُحُجَراُت الدِّ
  ِيف َأنَّ الَِّذي قَـاَلُه َحقٌّ َكَما ذََكَرهْ 
  َواألُْفُق َقْد َشقَّ َتْصِديًقا لَُّه َقَمَرهْ 
  ِيف اْلُقْرِب ثـَبََّت ِفيَها رَبُُّه َبَصـَرهْ 

  ِيف ُجمَاَدَلِة اْلُكفَّاِر َقْد َنَصـَرهْ وَ 
  ِيف َصفٍّ مَِّن الرُّْسِل ُكلٌّ َ§ِبٌع َأثـََرهْ 

ْحلَقُّ الَِّذي َنَشـَرهْ فَ    اقْـَبْل ِإَذا َجاَءَك ا
  َلْت َطالقًا وَّملَْ َيْصـِرْف َهلَا َنَظَرهْ «َ 

  َعْن َزْهَرِة اْلُمْلِك َحقٌّ ِعْنَد َمن َخبَـَرهْ 
  ُهللا ِإْذ َأْبَدى لََنا ِسيَـَرهْ َأثـَْىن ِبِه 

  َوَ«َح َنوًحا َلُه ِجْذٌع مَِّن الشََّجَرةْ 
  ُمزَّمًِّال َ§بًِعا ِلّْلَحقِّ َلْن يََّذرَهْ 
  َأَتى َنِيبٌّ لَُّه َهَذا اْلُعَال َذَخَرهْ 
  نـََبٌأ َعْن بـَْعِثِه َسائُِر اْألَْحَباِر َقْد َسَطَرهْ 
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زَِعاٍت َعْن َحمَبَِّتِه       َكْم َأنـُْفٍس «َّ
  ِإْذ ُكوَِّرْت َمشُْس َذاَك اْلَيوِم َوانـَْفَطَرت  

  َولِلسََّماِء اْنِشَقاٌق وَّاْلبـُُروُج َخَلتْ 
  ِيف اْخلَْلِق َشفََّعُه الَِّذي َفَسبِِّح اْسَم 

َلِد اْلَمْحُروِس ُغرَّتُُه     َكاْلَفْجِر ِيف اْلبـَ
  َواللَّيُل ِمْثُل الضَُّحى ِإْذ َالَح ِفيِه َأَملْ 

  َأْحَلى ِمَن التِِّني َوالزَّيُتوِن َمْنِطُقه   
  ِيف لَيَلِة اْلَقْدِر َكْم َقْد َحاَز ِمْن َشَرفٍ 

  َكْم زُْلزَِلْت gِْجلَِياِد اْلَعاِدَ�ِت َلُه  
  َلُه َتَكاثـُُر آَ�ٍت َقِد اْشتَـَهَرْت  
  َأملَْ تـََر الشَّْمَس َتْصِديًقا لَُّه ُحِبَسْت  
  َأرَيَت َأنَّ ِإَلَه اْلَعْرِش َكرََّمُه  
  َواْلَكاِفُروَن ِإَذا َجاَء اْلَوَرى طُرُِدوا  

  ْغِلي وَكْم فـََلٍق ِإْخَالُص تـَْقِليِدِه شُ 
َلِد اْلَمْحُروِس ُغرَّتُُه    َكاْلَفْجِر ِيف اْلبـَ

  َواللَّيُل ِمْثُل الضَُّحى ِإْذ َالَح ِفيِه َأَملْ   
  َأْحَلى ِمَن التِِّني َوالزَّيُتوِن َمْنِطُقه  
  ِيف لَيَلِة اْلَقْدِر َكْم َقْد َحاَز ِمْن َشَرٍف 

  اِدَ�ِت َلُه  َكْم زُْلزَِلْت gِْجلَِياِد اْلعَ 
  َلُه َتَكاثـُُر آَ�ٍت َقِد اْشتَـَهَرْت  
  َأملَْ تـََر الشَّْمَس َتْصِديًقا لَُّه ُحِبَسْت  
  َأرَيَت َأنَّ ِإَلَه اْلَعْرِش َكرََّمُه 

  َواْلَكاِفُروَن ِإَذا َجاَء اْلَوَرى طُرُِدوا 
  ْخَالُص تـَْقِليِدِه ُشْغِلي وَكْم فـََلٍق  إِ 

َرتِِه   ةِ َأزَْكى الصََّال    َعَلى اْهلَاِدي َوِعتـْ
يُقُهْم ُعَمُر اْلَفاُروُق َأْحَزُمُهْم    ِصدِّ

  ِلَما َذَعَرهْ  ْشَقى ِإَذا َعَبَس اْلَعاِصيتَ 
  َمسَاُؤُه َوَدَعْت َويٌل ِبِه اْلَفَجــَرهْ 
َتِثَرهْ    ِمْن طَاِرِق الشُّْهِب َواْألَْفَالُك ُمنـْ
ْحلَوِض ِإْذ نـََهَرهْ    َوَهْل َأَ§َك َحِديُث ا
  َوالشَّْمُس ِمْن نُورِِه اْلَوضَّاِح ُخمَْتِصَرةْ 
  هْ َنْشَرْح َلَك اْلَقوَل ِمْن َأْخَبارِِه اْلَعِطرَ 

  ِإَذا تـََرمنََّ َواقْـَرْأ َتْسَتِنبْ خـَبَـَرهْ 
ْنَساُن َقْد َقَدرَهْ  ْهِر ملَْ َيُكِن اْإلِ   ِيف الدَّ
َتِشـَرهْ    َأْرٌض بَِقاِرَعِة التَّْخِويِف ُمنـْ
  ِيف ُكلِّ َعْصـٍر فـََويٌل ِلّلَِّذي َكَفَره
  َعَلى قـَُريٍش وََّجاَء الدَّوح ِإْذ َأَمَرهْ 

  ِيف َحوِضِه نـََهَره ِبَكوثٍَر مُّْرَسلٍ 
  ْن َحوِضِه فـََلَقْد تـَبَّت َيَدا اْلَكَفَرهْ عَ 
  لصُّْبِح َأْمسَْعُت ِفيِه النَّاَس ُمْفَتَخَرهْ لِ 

  َوالشَّْمُس ِمْن نُورِِه اْلَوضَّاِح ُخمَْتِصَرةْ 
  َنْشَرْح َلَك اْلَقوَل ِمْن َأْخَبارِِه اْلَعِطَرهْ 

  َتْسَتِنبْ خـَبَـَرهْ ِإَذا تـََرمنََّ َواقْـَرْأ 
ْنَساُن َقْد َقَدرَهْ  ْهِر ملَْ َيُكِن اْإلِ   ِيف الدَّ
َتِشـَرهْ    َأْرٌض بَِقاِرَعِة التَّْخِويِف ُمنـْ
  ِيف ُكلِّ َعْصـٍر فـََويٌل ِلّلَِّذي َكَفَره
  َعَلى قـَُريٍش وََّجاَء الدَّوح ِإْذ َأَمَرهْ 
  ِبَكوثٍَر مُّْرَسٍل ِيف َحوِضِه نـََهَره

  وِضِه فـََلَقْد تـَبَّت َيَدا اْلَكَفَرهْ َعْن حَ 
  لِلصُّْبِح َأْمسَْعُت ِفيِه النَّاَس ُمْفَتَخَرهْ 
ُهُم اْلَعَشـَرةْ    َوَصْحِبِه َوُخُصوًصا مِّنـْ
  ُعْثَماُن مثَُّ َعِليٌّ مُّْهِلُك اْلَفَجَرةْ 
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  َسْعٌد َسِعيٌد زَُبٌري طَْلَحٌة وََّأبُوُعَبيَدٍة  
  ُأولَِئَك النَّاُس آُل اْلُمْصطََفى و َكَفى
  َوِيف َخِدَجيَة َوالزَّْهَرا َوَما َوَلَدتْ 

  ْن ُكلِّ َأْزَواِجِه َأْرَضى َوُأوثُِر  عَ 
  َأْقَسْمُت َال زِْلُت ُأْهِديِهْم َشَذا ِمَدٍح 

    

  وَّاْبُن َعوٍف َعاِشُر اْلبَـَررَةْ 
  يَـَرةْ َوَصْحُبُه اْلُمْهَتُدوَن السَّاَدُة اخلِْ 

  َأزَْكى َمِدِحيي َسُأْهِدي َداِئًما ُدَررَهْ 
  َمْن َأْضَحْت بـََراَءتـَُها ِيف الذِّْكِر ُمْسَتَطَرةْ 
  ِمَدٍح  َكالرَّوِض يـَْنُشـُر ِمْن َأْكَماِمِه َزَهَرهْ 

  
حلائيةالتحفة السنية يف شرح منظومة أيب داوود : أمساء املبشرين gجلنة، و العشرة املبشرين، من كتاب - ص : ا

  :على التوايل 52-101ص 

  :فاملبشرون 9جلنة اّما فئة عامة من أصحاب الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص ذكروا يف النظم اآليت

  و سبطي رسول هللا و ابين خدجية
  و عائش أم املؤمنني و خالنا
  و أنصاره و املهاجرون د�رهم
حلن ما   و من بعدهم فالتابعون 

  و مالك و الثوري مث أخوهم    
  و من بعدهم فالشافعي و أمحد
  أؤلئك قوم عفا هللا عنهم

  

  و فاطمة ذات النقا أمدح
  معاوية أكرم به مث امنح
  بنصرÔم عن كية النار زحزحوا
  حذوا فعلهم قوال و فعال فأفلحوا
  أبو عمروا األوزاعي ذلك املسبح
حلق يفصح   إماما هدى من يتبع ا

  فأحبهم فإنك تفرحو أرضاهم 
  

  :و نورد تفصيل أمسائهم كاآليت

، )ض(، 9إلضافة إىل أمهما خدجية )ض(و القاسم و عبد هللا ابين الرسول الكرمي ) ض(احلسن و احلسني ابين علي 

  ).ض(، و معاوية ب أيب سفيان )ض(، و عائشة أم املؤمنني )ع(و فاطمة الّزهراء بنت النيب 
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، مث مالك بن أنس، و )ض(و الصحابة ) ص(ّلهم، مث التابعون الذين ساروا على zج النيب و األنصار و املهاجرون ك

، و هم املعروفون 9ملبشرين العشرة،  )ض(أبو حنيفة النعمان، و سفيان الثوري، و كذلك الشافعي و أمحد بن حنبل 

  :و قد مجعهم أحد النظام يف بيتني فقال

  خللد نصا زادهم شرفاللمصطفى خري صحب نص أzم   يف جنة ا

 هم طلحة و ابن عوف و الزبري مع   أيب عبيدة و السعدان و اخللفا

  :و تفصيل أمسائهم كاآليت

هو ابن أيب وقاص ) سعد(، و )ض(هو ابن زيد بن عمروا بن نفيل، ابن عم أمري املؤمنني عمرو بن اخلطاب ) سعيد(

هو أبو عبيدة عامر بن اجلراح الفهري ) عامر فهر(اهللا، و هو ابن عبيد ) طلححة(هو عبد الرمحن، و ) وابن عوف(

أبو بكر، و عمر، و عثمان، و : ز اخللفاء الراشدو املرشدون األربعة) .. املمدح(هو ابن العوام ) الزبري(القرشي، و 

  ).Ù أمجمعني(علي 
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  .126-100من ديوان اإلمام علي Õ، ص ص  -

  :إليه Ñ أنه قال عن يوم القيامة و أهواهلاو ينسب 

    ِإذا قـَُرَبت ساَعًة � َهلا
    سُري اجلِباُل َعلى ُسرَعةٍ تَ 

  َوتَنَفِطُر اَألرُض ِمن نَفَحةٍ 
    َوال بُدَّ ِمن ساِئٍل قاِئلٍ 
ا     ُحتَدُِّث َأخباَرها َر¦ُّ
   َوَيصُدُر ُكلٌّ ِإىل َموِقفٍ 

    َعِلَمت ُحمَضراً رى الَنفَس ما تَ  
    ُحياِسُبها َمِلٌك قاِدرٌ 

    يتــــــــــــــــــــُذنويب ثِقاٌل َفما ِحيلَ 
    رى الناَس َسكرى ِبال َمخَرةٍ تَ 

    اـــــــــــــــــــــــَنسيُت املعاَد فَياَويَله
  

  اـــــــــــَوزُلزَِلِت اَألرُض زُلزاهلَ 
  َكَمرِّ الَسحاِب َترى حاَهلا

  ُهناِلَك ُخترُِج َأثقاَهلا  نَفَحةٍ 
  اـــــــــــــِمَن الناِس َيوَمِئٍذ ما هلَ 

  اـــــــَورَبَُّك ال َشكَّ َأوحى هلَ 
  اـــــــــــــــيُقيُم الُكهوَل َوَأطفاهلَ 

  اـــــــــــــــــــــــَوَلو َذرًَّة كاَن ِمثقاهلَ 
  اـــــــــــــــــــــــــــفَِإما َعَليها َوِإما هلَ 

  اــِإذا ُكنُت يف الَبعِث َمحّاهلَ 
  اـــَوَلِكن َترى الَعُني ما هاهلَ 
  اـــــــــَوَأعطَيُت لِلَنفِس آماهلَ 

  
  : و ينسب إليه قوله يف الّزهد عن الّدنيا و غلبة النفس

  الَنفُس تَبكي َعلى الُدنيا َوَقد َعِلَمت
  املَوِت َيسُكُنهاال داَر لِلَمرِء بَعَد 

    فَِإن بَناها ِخبٍَري طاَب َمسَكُنها
    َأيَن املُلوُك الَّيت كاَنت ُمَسلطََنةً 
    َأموالُنا ِلَذوي املرياِث َجنَمُعها
    َكم ِمن َمداِئَن يف اآلفاِق َقد بُِنَيت
   ِلُكلِّ نَفٍس َوِإن كاَنت َعلى َوَجلٍ 

  ا  فَاملَرُء يَبُسطُها َوالَدهُر يَقُبُضه 
  

  نَّ الَسالَمَة فيها َترُك ما فيهاإِ 
  ِإّال الَّيت كاَن قَبَل املَوِت gنيها
  َوِإن بَناها َبَشرٍّ خاَب gنيها
  َحّىت َسقاها ِبَكأِس املَوِت ساقيها
  َودوُر« ِخلراِب الَدهِر نَبنيها
  ًأمَست َخراgً َوداَن املَوُت دانيها
  ِمَن املَنيَِّة آماٌل تـَُقّويها
  َوالَنفُس تَنُشُرها َواملَوُت َيطويها
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  .31-26من ديوان اإلمام الشافعي Õ، ص ص  -

  :مشيئة هللا تتجسد يف عباده

    َما ِشْئَت َكاَن، وإْن مل أَشْأ 
  َخلْقَت الِعَباَد ِلَما َقْد َعِلْمتَ 
ُهْم َسِعيد ُهْم َشِقيٌّ، َوِمنـْ   َفِمنـْ

  َخذْلتَ َعَلى َذا َمنَـْنَت، َوَهذا 
  

  َوَما ِشْئُت إن ملَْ َتشْأ ملَْ يكنْ 
  َفِفي الِعْلِم َجيري الَفَىت َواْلُمِسنْ 
ُهْم َحَسنْ  ُهْم قَِبيٌح، َوِمنـْ   َوِمنـْ
  وذاَك أعنَت، وذا مل تعن

  

  :معصية اخلالق نكران للجميل

  تَعصي اِإلَلَه َوَأنَت ُتظِهُر ُحبَّهُ 
  َلو كاَن ُحبَُّك صاِدقًا َألََطعَتهُ 

  ُكلِّ َيوٍم يَبَتديَك بِِنعَمةٍ   يف
  

  َهذا َحماٌل يف الِقياِس َبديعُ 
  ِمنُه َوَأنَت ِلُشكِر ذاَك ُمضيعُ 
  ِإنَّ املُِحبَّ ِلَمن حيُِبُّ ُمطيعُ 

  
  :يف الدنيا و الزمان 

  نَعيُب َزمانَنا َوالَعيُب فينا

  نَعيُب َزمانَنا َوالَعيُب فينا 
 

  َو¹َجو ذا الَزماِن بَِغِري َذنٍب 
 

َحلَم ِذئٍب    َولَيَس الِذئُب Øَُكُل 
  

  َوما ِلَزمانِنا َعيٌب ِسوا«
 

  َوَلو َنَطَق الَزماُن لَنا َهجا«
 

  َوØَُكُل بَعُضنا بَعضًا َعيا«
  

  :يف العلم و العلماء

  قيمة صاحب العلم

    تعلم فليَس املرُء يولُد عاملاً 
    وإنَّ َكِبري اْلَقْوِم َال عْلَم ِعْنَدُه 
    وإنَّ َصغَري الَقوِم إْن كاَن َعاِلماً 

  

َحملاِفلُ    َكبٌري إَذا رُدَّْت إليِه ا
  َصغٌري إذا اْلتـَفَّْت َعَليِه اجلََْحاِفلُ 
  َولَْيَس أخو ِعْلٍم َكَمْن ُهَو َجاِهلُ 
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حلرجــــــــــة بشــــــــــرح : كتــــــــــابيب الفضــــــــــل بــــــــــن النحــــــــــوي، مــــــــــن  أل "املنفرجــــــــــة"قصــــــــــيدة  - شــــــــــفاء الصــــــــــدور ا

  .61-60شيخ حسني دمحم خملوف، ص ص لل -القصيدة املنفرجة

  القصيدة املنفرجة

  اشتّدي أزمُة تنفرجي
  وظالم الليل له ُسُرجٌ 
  وَسحاُب اَخلِري َلُه مطرٌ 
  وَفواِئُد موال« ُمجَلٌ 
  وهلا َأرٌَج ُحمٍْي أبًدا
َا فَاَض املَْحَيا   فـََلُرمبَّ

  يًعا يف يِدهِ واخلَْلُق مجَ 
  ونُزوُهلُُم و طُلوُعُهمُ 
  ومعايُشُهم وَعواِقبـُُهم
  ِحَكٌم ُنِسَجْت بَِيٍد َحَكَمتْ 
  فإذا اقْـَتَصَدْت مث انـَْعَرَجتْ 
  َشِهَدْت بعجائِبها ُحَججٌ 
  وِرًضا بقضاء هللا ِحَجا
  وإذا انفتحْت أبواُب ُهَدى
  وإذا حاَوْلَت ¹ِايَتها
  لتكون من السُّّباِق إذا
  فهناك الَعْيُش و َ¦َجُتهُ 
  َفِهِج األعمال إذا رََكَدتْ 
  ومعاِصي ِهللا َمسَاَجتـَُها
  وِلطاَعِته وَصَباَحِتها
  من ْخيُط ُحبوَر اخلُْلِد ِ¦ا

  قد آَذَن لَيُلِك gلبـََلجِ 
  حىت يغشاه أبو السُُّرج
ُن جتَِي َّgفإذا جاء اإل  
  لُشروج األنفِس واملَُهجِ 

  َذاَك األرَجِ فَاْقِصد َحمَْيا 
  بُبحوِر املَْوِج من اللَُّججِ 
  َفَذُو َسَعٍة وَذُو َحَرجِ 
  فإىل َدَرٍك وعلى َدرَجٍ 
  ليسْت يف املَْشِي على ِعَوجِ 
َتِسجِ    مث انتسَجْت gملُنـْ
َعرِجِ    فبُمْقَتِصٍد ومبُنـْ
حلَُججِ    قامت gألمِر على ا
  فعلى َمرْكوَزÔِا فـَُعجِ 
  فاعجل خبزائنها وِلجِ 

  إْذ َذاك من الَعَرجِ فاحَذْر 
  ما ِجْئَت إىل تلك الُفُرجِ 
َتِهجِ    فَِبُمبتِهٍج ومبُنـْ
  وإذا ما ِهْجَت إَذن Ôَِجِ 
  َتزداُن لذي اخلُُلِق السَِّمج
َبِلجِ    أنواُر صَباٍح ُمنـْ
حلُور و gلَفَنجِ  g َيظفر  
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  فُكِن املَْرِضَي هلَا بُتقاً 
  اْتُل القرآَن بَقْلٍب ِذيو 

  وصالُة الليِل مسافـَُتها
  وÚمََّلها ومعانِيها

  جِّرِهاواشرب َتْسِنيَم ُمفَ 
  ُمِدَح الَعقُل اآلتِيِه ُهًدى
  وِكتاُب ِهللا رَِ�َضُتهُ 
  وِخياُر اخلَْلِق ُهَداتـُُهمُ 
  فإذا كنت اِملْقَداَم َفال
  وإذا أْبَصْرَت َمَناَر ُهَدى
  وإذا اْشَتاَقت نفٌس َوَجَدت

َحلْسنا َضاِحكةً و    ثـََناَ� ا
  وِغياُب األْسراِر اْجَتَمَعتْ 

  لصاِحبهِ والرِّْفُق يدوم 
  َصَلواُت ِهللا على املَْهِدي
  وأيب بكٍر يف سريَتِه
  وأيب َحْفٍص وكرامِتهِ 
  وأيب َعْمٍر ذي النُّورَْينِ 
  وأيب َحَسٍن يف الِعْلِم إَذا

  

  تـَْرَضاُه َغدًا وَتكوَن َنجِ 
  ُحزٍن وبَصوٍت فيه َشجِ 

  جِ و  فاذَهْب فيها gلَفْهمِ 
َتهجِ    Úَِيت الِفردوَس وتـَبـْ
  ال ُممَْتزًِجا ومبُْمَتزِجِ 
  وَهَوى املُتَـَولِّ عنه ُهجِ 

  ُعُقوِل اخللق ِمبُْنَدرِجِ لِ 
  وِسَواُهْم من َمهَِج اهلََمجِ 
حلَرِب من الرََّهجِ    َجتْزَْع يف ا
  فاْظَهر فـَْرًدا فـَْوَق الثـََّبج
  أَلًما gلشَّوِق املُْعَتِلجِ 

  ْحِك على الَفَلجِ وَمتَاُم الضَّ 
  �مانَِتها حتت السُُّرجِ 
  واِخلْرُق َيِصري إىل اهلََرجِ 
  اهلادي الناس إىل النـَّْهجِ 
  وِلساِن مقالِته اللَِّهجِ 
  يف ِقصَِّة َسارِيََة اخلََلجِ 
  املُْستَـْهِد املُْسَتْحِي الَبِهجِ 
  َواَىف بَسحائِِبه اخلََلجِ 
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بعيـــــــــــد هللا كنـــــــــــون، ص  -أدب الفقهـــــــــــاء: البـــــــــــن ســـــــــــينا، مـــــــــــن كتـــــــــــاب -)العينيـــــــــــة(قصـــــــــــيدة الـــــــــــنفس  -

  .111-110ص 

حملّل األرفع     هبطت إليك من ا
حلمى g لقÚ وكأ¹ا برق  
    وصلت على كرِه اليك ورمبا
   أنفت وما أنست فلما واصلت
حلمى g وأظّنها نسيت عهودًا    
    حىت إذا اتصلت ¦اء هبوطها
    علقت ¦ا Þء الثقيل فأصبحت
حلمى g تبكي إذا ذكرت جوارًا    
    وتظل سامجة على املن اليت
  إذ عاقها الشرك الكثيف وصّدها
حلمى     حىت إذا قرب املسري من ا
    وعذت مفارقة لكّل خمّلف
    سجعت وقد كشف الغطاء فابصرت
    وغدت تغرد فوق ذروة شاهق
    فألي شيء ُأهبطت من شاهق
حلكمة     إن كان أرسلها اإلله 

  ا إن كان ضربة الزبفهبوطه
    وتعود عاملة بكل خفية
  وهي اليت قطع الزمان طريقها
    حمجوبة عن كّل مقلة عارف

  

  ورقاء ذات تعّزز ومتّنع
  وهي اليت سفرت ومل تتربقع
  كرهت فراقك وهي ذات تفجع
  ألفت جماورة اخلراب البلقع
  ومنازال بفراقها مل تقنع
  يف ميم مركزها بذات األجرع

  والطلول اخلّضعبني املعامل 
  مبدامع Ôمى وملّا تقطع
  درست بتكرار الر�ح األربع
  قفص عن األوج الفسيح األربع
  ود« الرحيل ِإىل الفضاء األوسع
  عنها حليف الرتب غري مشّيع
  ما ليس يدرك gلعيون اهلّجع
  والعلم يرفع كل من مل يرفع
حلضيض األوضع   سام ِإىل قعر ا
  طويت عن الفذ اللبيب األروع

  لتكون سامعة ملا مل تسمع  
  يف العاملني فخرقها مل يرقع
  حىت لقد غربت بعني املطلع
  مث انطوى فكأنّه مل يلمع
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حلبيشي، ص ص  نلإلمام دمحم بن عبد الرمح -نشر طي التعريف، : من كتاب  -    .193-192ا

  .يقول أحدهم يف حديثه عن قيمة العلم و الدعوة إىل طلبه

  مهمـــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــلت إىل حتقيـــــــــــــــــــق مســـــــــــــــــــألة 
ـــــــــــــــع اخللـــــــــــــــق قاطبـــــــــــــــة   وغـــــــــــــــاب عـــــــــــــــين مجي

مــــــــــا املــــــــــال مــــــــــا األهــــــــــل مــــــــــا األوالد كلهــــــــــم    
  إن جلـــــــــت يف العلـــــــــم أنســـــــــاين الســـــــــرور كمـــــــــا
  فــــــــــــــــــــالعلم أنســــــــــــــــــــي وحمبــــــــــــــــــــويب ومطلــــــــــــــــــــيب

  ل املســــــــــــــــرات غــــــــــــــــري العلــــــــــــــــم فانيــــــــــــــــةكــــــــــــــــ
  عكف عليـــــــــــــه وال Ôجـــــــــــــره واغـــــــــــــن بـــــــــــــهأفـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــغل وحادث   وإن حيـــــــــــــــــــــل دون
ـــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــقته   وال يصـــــــــــــــــــــــدك عن
  فـــــــــــــــــــــــإن عقبـــــــــــــــــــــــاه يف دنيـــــــــــــــــــــــاك مرحبـــــــــــــــــــــــة
  أشـــــــــــــبه بنفســـــــــــــك أهـــــــــــــل العلـــــــــــــم � ولـــــــــــــدي
  وال يهمـــــــــــــك كـــــــــــــون النـــــــــــــاس قـــــــــــــد هجـــــــــــــروا

حلـــــــــــاملني لـــــــــــه     مــــــــــن جيهـــــــــــل العلـــــــــــم عـــــــــــادى ا
حلق مــــــــــــر وعلــــــــــــم الشــــــــــــرع مينــــــــــــع عــــــــــــن    فــــــــــــا
  لـــــــــــذاك قـــــــــــد كرهـــــــــــوا مـــــــــــن صـــــــــــار يفطمهـــــــــــم 
ــــــــــــــــدا gلعلــــــــــــــــوم جتــــــــــــــــد ــــــــــــــــا فري   فكــــــــــــــــن غريب

ـــــــــــــــه    ـــــــــــــــيس يعدل ـــــــــــــــز وذخـــــــــــــــر ل   فـــــــــــــــالعلم كن
   يكفيـــــــــــــــــــــــــــك فضـــــــــــــــــــــــــــال �ن هللا ميدحـــــــــــــــــــــــــــه 

هــــــــــــــــذا وكــــــــــــــــل بــــــــــــــــين حــــــــــــــــواء فحــــــــــــــــاجتهم   
  فالزمــــــــــــه وأحفظـــــــــــــه واســــــــــــتعمل قـــــــــــــواك بـــــــــــــه

       

  سار السرور �عضائي وبني يب
  وصرت أهلو بفن مونق عجب
  ألذ عندي من علمي ومن كتيب
  أنسى اهلموم وأنسى شدة الكرب
  «هيك من متجر حلو ومكتسب
  � حبذا العلم من فخر ومن حسب
  عن كل أهل وعن مال وعن نسب

  وجد وكن من أصرب العربفاصرب 
  وما تقاسيه من فكر ومن نصب
  ويف القيامة يعلى أرفع الرتب
  فذاك خري بال شك وال ريب
  أهل العلوم وعقوهم بال سبب
  وكل غوغاء فال تعبأ ¦م تصب
حلرام وعن ظلم وعن غلب   نيل ا
  عن املعاصي ومن يهدي إىل األدب
  عواقب العلم عزا غري منقلب

  ن الذهبكنز من الدر أو كنز م
حلون أولو التقوى وكل نيب   والصا
  تدعو إليه بال ريب وال كذب
  واعمل بعلمك كي تنجو من العطب
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حلاجب يف األمساء املؤنثة، من مقال إلحسان جعفر من سور�، نشر يف جملة سورية،  - منظومة ابن ا

  .29-28د أ، د ت، ص ص 

  نفسي الفداء لسائل وافاين 
  أمساُء Úنيث بغري عالمٍة  
  َقد كاَن منها ما يؤنث مث ما  
  أما اليت ال بدَّ من Úنيثها  
  والنفُس مث الّدار مث الّدلو من 

  َوَجهنَُّم مثَّ السَّعُري وعقرٌب  
  مث اجلِحيُم َوَ«رُها مث الَعصا  
  والفوُل والفردوُس والفلُك اليت  

  وعروُض شعٍر والذراع وثعلبُ 
  مث املنجنيُق وأرنٌب والقوُس 

  وكذاك يف ذهٍب و¹ٍر ُحكمُهم 
  والعُني للينبوِع والّدرع اليت  
  وكذاك يف كبٍد ويف كرٍش ويف  
  وكذاك يف فرِس فكأٍس مث يف  
  والعنكبوُت حتوُك واملوسى معاً  
  والّرجُل منها والّسراويل اليت  
  وكذا الشِّماُل من اإل«ِث ومثُلها  

  يه ُخمرياً  أما الذي قد كنت ف
  السِّلم مث املسُك مث القدُر يف  
  والليُت منها والطريق وكالسُّرى  
  وكذاَك أمساُء السبيِل وكالضحى 

حلكُم هذا يف القفا أبدًا ويفو    ا
  وقصيديت تبقى وإين أكّسي

  مبسائٍل فاحت كروِض جنان
  هي � فىت يف ُعرفهم ضرgنِ 
  هو فيه خٌري gختالِف معانِ 

  العُني واألُذ«نِ ستوَن منها 
  أعدادها والسِّن والكتفانِ 

  لعضدان واألرُض مث األسُتوا
  والريُح منها واللظى ويدانِ 
  يف البحِر َجترَي وهي يف الُقرآنِ 

  اِمللُح مث الفأس والوركانو 
  ذانِ واخلمُر مث البئُر والفخ

  أبدًا ويف ضرِب بكلِّ مكانِ 
  هي من حديٍد قطُّ والقدمانِ 

حلرب   والنَّعالنِ  سقٍر ومنها ا
  أفعى ومنها الشمُس والعقبانِ 
  مث اليمني وإصبُع اإلنسانِ 
  يف الّرجِل كانت زينُة الُعر�نِ 
  ضُبٌع وِمنها الكفُّ والسَّاقانِ 
  هو كان سبعة عشر للتبيانِ 
حلاِل كّل أوانِ    لغٍة ومثُل ا
  ويقاُل يف عنٍق كذا ولسانِ 
  وكذا الّسالح لقاتٍل طعَّانِ 

  والسُّلطانِ رحٍم ويف الّسّكني 
  ثوَب الفناء وكلُّ شيٍء فانِ 
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 .55جمموع القصائد و األدعية ص: من كتاب -

مــــــــــــن تفّننــــــــــــات العلمــــــــــــاء ف أشــــــــــــعارهم نــــــــــــورد القصــــــــــــيدة اآلتيــــــــــــة لإلمــــــــــــام ســــــــــــّيدي احلســــــــــــن اليوســــــــــــي، و هــــــــــــي 

  ):أدعوين أستجب لكم(قصيدة أبياOا مفتتحة حبروف آية 

  البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ إذا مل نقف ببابك الواسع 
  فعاملين gإلحسان منك و gخليـــــــــــــــــــــــر
  فنف على الكرب فقد حرت يف أمري
  مرادي قريبا � كرمي و � ذخـــــــــــــــــــــــــــــــري
  إىل كّل خملوق لدى الّرب و البحـــــــــــــــــــــــــر

  ما أكابد من ضــــــــــــــــــــرو يكشف عين 
  ارجع صفر الكف حاشاه من بـــــــــــــر و

  و أرجو مياه اجلود من فيضه جتــــــــــــــــري
  و كل امرئ من صحبه كان يف بـــــــــدر
  جيد منهم يربح من هللا gألجـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  ـــــــــربفضلك بدل حال عسري gليســـــــ
  و كم شدة فرجتها عن ذوي العســــــــــر
  لكم سيدي فارحم عبيدك من فقــــــــــــــر
حلشـــــــــــــــــــر   حبرمة من حاز السيادة يف ا

  يف الوكـــــــــــــــــــــــرو أصحابه ما «ح طري 
  

 

  إالهـــي من أدعوا و أهتف gمسه
  ا إىل ما سألتهدعــــوتـــــــــــــــك حمتاج

  عليـك اتكايل � مسيع تضرعــــــــــي
  و حقــك � رحم حىت تنيلــــــــــــــــــين
حلظة   نشاهد منك البذل يف كل 
  يقينا �ن هللا مينحي املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  أأدعو كرميا مالكا حمسنا لنـــــــــــــــــــــــا

  ن عند سيـديسأنتظر اإلحسان م
  توسلت gملختار يف نيل مطـــــــــــــــليب
  جواد حيب اجلود من خلقه و مـــــن
  جبودك gإلحسان منك إىل الــــورى
  لك األمر كم من كربة قد أزلــــــــــــتها
  كالمك حق قلت أدعوين أستجـب
  مرادي ال خيفى عليك فجـــــــــــــــــــد بـه

  مــــــهعليه صالة هللا مث سال
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، 01، العـــــــــــدد )املنـــــــــــار(مـــــــــــن جريــــــــــدة : ألبــــــــــو بكـــــــــــر مصــــــــــطفى بـــــــــــن رمحــــــــــون" ســـــــــــنة هللا"قصــــــــــيدة  -

  . 03ص: م1952أفريل /ه1371السنة الثانية، رجب 

  الفاحتنيارفع لواء 
  لتسد بالدي و لتعد
  جدد نشاطك � أخي

  .....برعت صباحا 
  هبت تذود عن البال
  تبدى من األقدام آ
  الشعب انشاها بتأ
  لتدم بقوÔه تقطـــــــ
  مجعت لتحرير البال
  زرد اجلزائر يف الكفــــا

  لعزم قائدها علىا
  أمل عليه قضى الشقـــا    

  راعت مبظهرها املهـيــــــــ      
حليـــــــــــــــــــ     � أيها الوطن ا

  حتيا vذن هللا حر      
ال تيأسي � أميت       

  الظلم سلطان يدو    
  ومي على املهد الشريـــ   د
  فالعز أغلى لن يرد       

هللا سن شرائعا       
  عبثا حياول نسخها   

  عيشوا صدورًا أو فمو     
  حنن األgة بنو الغزا     

  و اهتف بعزم املؤمنني
  جمد اجلدود األولني
  من جبهة الشعب األمني
  يف الشعب و ضاح اجلبني
  د ذ�د آماد العرين
  �ت بعزم ال يلني

  املتنييد من هللا 
  ع من أعاديه الوتني
  د قوى بنيها العاملني
حلصني   ح وحصن ¹ضتها ا
  ضوء التجارب و اليقني
  ق فأحيب األمل الدفني
  ب عصائب املتغطرسني
  بو � تراث املسلمني
  ا رغم أنف املعتدين
  من روح رب العاملني
  ل و ينجلي من بعد حني
  ف يتح لك النصر املبني
  بغري جهد املخلصني

  للمومسني يف الكون
  منا عناد اجلاحدين
  توا  يف صفوف املاجدين
  ة بنو امللوك اخلالدين
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  العز لإلسالم لو  
  ال يرتضي أحراره 

حلياة هو املما  ح   ب ا
  رحيانة الصحراء يو  

  � أهلها حيوا و فو
  يا العروبة و اجلزا حت

          

  يدرى غالة امللحدين
  يف األرض عيش املستكني
  ت بذمة املستعمرين
  مك ال خياضل gلسنني
  دكموا وقولو أمجعني
  ئر يف محى عز مكني

  
حلجـــــــــــة، : القـــــــــــاهرة..... جملّـــــــــــة الفكـــــــــــر العـــــــــــريب، " اهلـــــــــــالل"مـــــــــــن جملـــــــــــة  - ديســـــــــــمرب  -ه1397ذو ا

  .34م، ص1977
  .99 اإلسكندرية و بطريرك الكرازة املرقسية" شنودة الثالث"للبا9  -"مهسة حب" قصيدة

  يف حنا� الصدر أخفى موضعــك
  و اعتزلت الكل كي أحيا معــــــــك
  شهوة أخرى سوى أن أتبعـــــــــــــــــك
  أنت عال مرهب ما أروعــــــــــــــــــــــك

  للقلب إذن أن يسعــــــــــــــــككيف 
  ليس يل يف غربة العمر ســـــــــــــــــــــــواك
  حيثما أنت فأفكاري هنـــــــــــــــــــــــــــــــاك
  قد نسيت النفس أيضا يف هـــــــــــواك
  متعة القلب فال تنَس فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  نداك يف سكون الصمت تستوحي
حلب مســـــــــــــــاك   كل قلب عاش يف ا
  من هوى الكل فال حيوى ســــــــــــواك
  عن رؤى األشياء َعــــــــــــــــِلىَّ أن أراك
  من حديث الناس حىت أمسعــــــــــــــك
  يف حنا� الصدر أخفى موضعـــــك

  

  قليب اخلفاق أضحى مضجعــــــــــــــــك
  ضوضائــــــــــــــــــــــــهقد تركت الكون يف 

  و ال   ليس يل فكــــــــــــــــــــــر و ال رأى
  � أليف القلب ما أحالك بــــــــــــــــــــل
  مل يسعك الكون ما أضيقـــــــــــــــــــــــــــــــــه
  قد تركت الكل رىب ما عـــــــــــــــــــــداك

  ــــــــــــــــــــــــــهو منعت الفكر عن جتوالــــــــ
  قد نسيت األهل و األصحاب بـل
  قد نسيـت الكل يف حبك يـــــــــــــــــــــا
  ما بعيـــــــد أنت عن روحي الـــــــــــــــــــيت
  يف ســــــــماء أنت حقا إمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  د خالعرشــــــــــــــك األقدس قلب ق
  هــــــــــــــــي ذي العني و قد أغمضتها

  ــــــــــاـــــقد أخليتهــــــــــــــو كذا األذن لــــــــــ
  قليب اخلفاق أضـــــــــــــــــحى مضجعك
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ال "، قصيدة 97-96لعيسى ميخائيل ساg، ص ص  -"الشيخ «صيف الياجزي: "من كتاب -
   "لقاء بال فراق

  فوَق األرِض gقِ  َلعْمرَك ليسَ 
  وما للَمْيِت إّال قيُد بــــــــــــــــــــــــــــــاعٍ 
نيا َسبيلــــــــــــاً    أَضلُّ النَّاِس يف الدُّ
  وأفضُل ما اشتَغْلَت بِه ِكتــــابٌ 
  ُهناَك ا3ُد يَنَهُض من ُمخــــــُولٍ 
  وما نَفُع الدَّراهِم مع َجُهــــــــــولٍ 

  ِك بُكلِّ َعصـرٍ مَضى ِذكُر امللو 
  وأقَبُح ما يكوُن ِغَىن خبــــــــــــــــــــيلٍ 
  أال � جامَع األمواِل َهــــــــــــــــــــــــالّ 
  إذا أحرزَت ماَل األرِض طـُـــــــــــّراً 
  َفضوُل املال ذاهبٌة ُجزافــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ماً َمَضت ُدَوُل الُعلوِم الزُّهِر ِقــــدْ 
  فأصَبَح َيدَّعي gلسَّبِق َجهـــــــــــالً 
نيا َجهـــــــــــــــــولٌ    أَسرُّ النَّاِس يف الدُّ
  وال ِممَّا َقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُه ُهللا واقِ 
  ولو كاَنْت لُه أرُض العــــــــــــــــــــراقِ 

  ــــــــــــــاقِ حمُِبٌّ gَت منها يف ِوثــــــــــــ
  جليٌل نفُعُه ُحلُو املَـــــــــــــــــــــــــــــــــذاقِ 
بـــــــــــــــــــاقِ    بصاحِبِه إىل أعلى الطِّ
  وذكر السُّوقِة العلماِء بــــــــــــــــــــــاقِ 
َفـــــــــــــــــــــــــــاقِ    يُباُع بِدرهٍم وقَت النـَّ

  الّزِقــــــــــــــــــــــــــــاقِ  يـََغصُّ وماُؤُه ِملءُ 
  َمجَْعَت هلا زَماً« ِالفتِــــــــــــــــــــــــــــــــراقِ 
  فما َلَك فوَق َعْيشَك من َتراقِ 

  وما للَمْرِء حٌظ غُري قــــــــــــــــــــُوتٍ 
  وكم ميضي الِفراُق بال ِلقــــــــــــــاءٍ 
  وأخَسُر ما َيضيُع الُعمُر فيـــــــــــــهِ 
  وِعشرُة حاذٍق فِطٍن حـــــــــــــكيمٍ 

  ـىتَّ ويُنشي الذِّكَر بَني النَّاِس َحـ
  وكم علٍم جىن ماًال وجاهـــــــــــــــــاً 
َل النُّضاُر على نيــــــــــــــاقٍ    إذا محُِ
  إذا َمَلَكْت يداُه الَفلَس أمَسى
  رأيُتَك َتطُلُب اَألحباَر َجهــــــــــــالً 
  أÚكُل ُكلَّ يوٍم أْلَف َكْبــــــــــــــــــــشٍ 
  يَفيُض ُسدًى وقد يسطو عليها

  َزِت اَخلالَعُة ِمعَصمْيهــــــــــــــــــــاوأبرَ 
حلَيِّ أضَحى   إذا َهَلَكْت رِجاُل ا
  وأتَعُبهم رئيٌس كلَّ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ 
  وثـَْوٍب َفوَقُه َعْقُد النِّطـــــــــــــــــــــــــــاقِ 

  ــــــــــراقِ ولكْن ال ِلقاَء ِبال ِفـــــــــــــــــــــــــ
  َفضوُل املاِل ُجتَمُع للّرِفـــــــــــــــــــــــاقِ 
قـــــــــــــــــــــــاقِ    يُفيُدَك من َمعانيِه الدِّ
  يقوَم بِه على َقَدٍم وســـــــــــــــــــــــــــاقِ 
بـــــــــاقِ    وكم ماٍل َجَىن حرَب السِّ

  ـــــــاقِ فأيُّ الفخِر ُحيَسُب للنِّيــــــــــــ
  رقيقًا ليَس يطَمُع يف الَعتــــــــــــــاقِ 
  وأنَت تكاُد تغَرُق يف السَّواقـــي
  وتَلَبُس ألَف طاٍق فوَق طــــــاقِ 



[366] 

 

  كماٍء ُصبَّ يف كأٍس ِدهــــــــــاقِ 
  وقامْت َدولُة الصُّفِر الّرِقـــــــــــــــاقِ 
  َزعاِنُف يَعجزوَن َعِن اللحـــــاقِ 
  يـَُفكُِّر يف اصطباٍح واغِتبــــــــــــــــاقِ 

 
  

  فيُنِقُص ِمألها عنَد اِندفـــــــــــــــاقِ 
  وgَت اجلَْهُل ممُدوَد الـــــــــــــــــــرِّواقِ 

  gلطـَّـــــــــــــــالقِ َصيبُّ القوِم حيِلُف 
  يكوُن لكلِّ ملســـــــــــــــــــــــوٍع كراقِ 
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  :اجلمعية أشهر أشعار علماء بقطوف من :04ملحق رقم 

  ".الشهاب"للعقيب من جملة  -"إىل الدين اخلالص"قصيدة  .1

احلاضر للزاهري لألمني لعمودي، من كتاب شعراء اجلزائر يف العصر ) قصة شعرية(قصيدة  .2

  ).01ج(

مدرسة اإلخاء يف "قصيدة للشيخ دمحم خري الدين، يف مدح احلفناوي د9بش، من كتاب  .3

 .     لسليمان الصيد-"بسكرة

يف " شعراء اجلزائر"للشيخ دمحم ابن احلاج إبراهيم الطرابلسي، من كتاب  - "وسائل الرقي"قصيدة  .4

 .حملمد اهلادي الزاهري -)02ج" (العصر احلاضر

 ).02ج(، )املذكرات" (حياة كفاح"ألمحد توفيق املدين، من كتاب  -قصيدة حسرة على الوطن .5

أحداث و مواقف ف جمال الدعوة "لعبد القادر الياجوري، من كتاب  -مقطوعة شعرية  .6

 .حملمد الصاحل بن عتيق -)مذكرات" (اإلصالحية و احلركة الوطنية اجلزائرية

 الثانية " البصائر"اس ابن الشيخ احلسني، من جريدة للعب - "/ لفسطني الشهيدة"قصيدة  .7

 .ألمحد سحنون، من ديوانه - قصيدµن اثنتان .8

 .حملمد العيد آل خليفة، من ديوانه -من األلغاز الشعرية .9

األديب موسى األمحدي نويوات، "لألمحدي نويوات، من كتاب  -من األلغاز الشعري .10

  .لنجيب بن خرية -"حياته و آ©ره
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ــــــــــــــــب العقــــــــــــــــيب، مــــــــــــــــن جملــــــــــــــــة -"إىل الــــــــــــــــدين اخلــــــــــــــــالص"قصــــــــــــــــيدة  - ، ص )م1925-ه1344"املنتقــــــــــــــــد"للطي

  .132-129ص 

  إىل الدين اخلالص

  ماتت السّنة يف هذي البالد
  وفشا داء اعتقاٍد gطل 
  عبد الكلُّ هواء شيخه 
  حّكموا عاداÔِم يف دينهم 
  لسُت منهم ال وال مّين هُم 
حلشر وقد    يوم Øيت اخللُق يف ا

  نفعهم معذرة يوم ال ت
  يصهر الساكن يف أطباقها 
  وّكل هللا مبن حل ¦ا 
  أكلهم فيها ضريع شر¦م 
  كلما فكرت يف أمرهم 
  أيها األقوام إن تبغوا اهلدى 
  إنين أنصحكم نصح امرئ

  كلما ينقص يوما عمره 
  مازرعتم يف غد تلقونه 
  أيها السائل عن معتقدي 
  إنين لست ببدعي وال 

  امه حيدث البدعة يف أقو 
  ليس يرض هللا من ذي بدعة 
  لست ممن يرتضي يف دبنه 
  بل أ« متبع ¹ج األىل 
  حجيت القرآن فيما قلته 

   العلم وساد اجلهل سادُقِرب 
  يف سهول القطر طُر�ا والنِّجاد
  جّده ، ضّلوا وضّل االعتقاد
  دون شرع هللا إْذ عمَّ الفساد

  ويلهم يوَم املعادويْلهم � 
  ُنِشروا نشر فراش وجراد
  ولظى مأواهم بئس املهاد
  كلما أحرق منه اجللد عاد
  مجع أمالك غالظ وشداد
  من محيم لبسهم فيها سواد
  طال حزين وتغشاين السهاد
  مالكم وهللا غري العلم هاد
  ماله غري التقى واخلوف زاد
حلشر زاد   خوفه من هول ميو ا

حل   صادليس جيدي ندما يوم ا
  يبتغي مين ما حيوي الفؤاد
  خارجي دأبه طول العناد
  فتعم األرض جندا ووهاد
  عمال إال §ب وهاد
  ما يقول الناس زيد أو ز�د
حلق يف طرق الرشاد g صدعوا  
  ليس يل إال على ذاك استناد
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  وكغا ما سنه خري الورى 
  وبذا أدعو إىل هللا ويل  
  منكم ال أسأل األجر وال 
  مذهيب شرع النيب املصطفى 
  خطيت علم وفكر نظر 
حلق عندي واحد   وطريق ا

  ال أرى األشياخ يف قبضتهم 
  وعلى من يدعي غري الذي 

  سلم األمر هلم : قال قوم 
  تنل املقصود حتظى gملىن 
  قلت إين مسلم � وحيكم 
  قولكم هذا هراء أصله 
  أ« ال أسلم نفسي هلم 
  لست أدعوهم كما قلتم وقد 
  لست من قوم على أصنامهم 
  كلم أنشد شاد فيهم 

  ال كم بنوا قربا وشادوا هيك
  غرهم من داهنوا يف دينهم 
  إنين ألعنهم مما بدا 
  وأ« خصم هلم أنكرهم 
  علمو« طرق العجز وما 
  طاملا جد الورى يف سريهم 
  إن سادات الورى قادÔم  
  وهم ردئي وعوين نصريت 
  تلكم السادة ما صدهم 
  لست أدعو غري ريب أحدا 

  عديت وهو سالحي والعتاد
  أجر مشكور على ذاك اجلهاد
  أبتغي شكركم بله الوداد

  سداد واعتقادي سلفي ذو
  يف شؤون الكون حبثا واجتهاد
  مشريب مشرب قرب ال ابتعاد
  كّل شيئ بل هم مثل العباد
  قلته إثبات دعوى االحتاد
  تكن السابق يف يوم الطراد
  وترى خيلك يف اخليل اجلياد
  ليس يل إال إىل الشرع انقياد
  ماروت هند وماقالت سعاد
  ال وال ألقي إليهم gلقياد

  رادعجزوا عن طرد بّق أو ق
  عكفوا يدعو¹ا يف كل واد
  قول شرك ذهبوا يف كل واد
  وصروح الغي gجلهل تشاد
  وارتضوا يف سريهم ذر الرماد
  حاضٌر يف إفكه منهم وgد
  كيف ما كانوا مجيعا أو فراد
  منهم من لسوى الشر أفاد
  وهم كم صهم طول الرقاد
  بعلوم ما حدا gلركب حاد
  ووقائي ما اعتدت تلك العواد

حلق صادعن هوى    دينهم يف ا
  وهوسؤيل ومالذي والعماد
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حلمد فقد صري«    وله ا
  فاعبدوا ما شئتم من دونه 

  ت منقادا إىل طاغوتكم لس
  مل أطف قط بقرب ال وال 
 Þلست أكسو حبرير جد  
  ال أشد الرحل أبغي حجه 
  حالفا كل ميني إنه 
  ال أسوق اهلدي قرg« له 
  وفراري كلما أفضعين 
  للذي اطلب رزقي دائما 
  وإذا زرت أزر معتربا 
  داعيا ريب هلم مستغفرا 
حملتاج يل    والذي مات هو ا

  ب القرب أغث ال أ«دي صاح
  قائما أو قاعدا أدعو به 
  ال أ«ديه وال أدعو سوى 
حلسىن وهل    من له أمساؤه ا
  خملصا ديين له ممتثال 
  حسيب هللا وحسيب قربه 

  

  gهلدى فوق نزار وإ�د
  ما عناين منكم ذاك العناد
  بظيب البيض وال السمر الصعاد
  أرجتي ما كان من نوع اجلماد
  ُخنرت أعظمه من عهد عاد
  قربة تنفعين يوم التناد
  سوف يقضي حاجيت ذاك اجلواد

  يدعو¹ا أهل البالد" زردة " 
حلدادحادث يلبسين ث   وب ا

  منه إدذ ليس ملا يعطي نفاذ
  بقبور مات من فيها وgد
  راجيا لكل يف اخلري ازد�د
  هكذا أقضي وال أخشى انتقاد
  أنت قطب أنت غوث وسناد
  إن غا عندي شرك وارتداد
  خالق اخللق رؤوف gلعباد
  أحد يدفع ما هللا أراد
  أمره ال أمر من زاغ وحاد
  .علمه؟ رمحته؟ فهو املراد
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شــــــــــعراء اجلزائـــــــــــر يف : حملمــــــــــد األمــــــــــني لعمــــــــــودي، مــــــــــن كتــــــــــاب -)قّصــــــــــة شــــــــــعرية(قصــــــــــيدة شــــــــــعرية  -

حلاضر    .30-28للزاهري، ص ص ) 01جزء(العصر ا

  .رواية زوجني يتحاكمان أمام القاضي

  حضرت فج امزالـــــــــــــة 
  زوجة الكهل أبــــــــي سهل 
  أصلها طلحة و السكنــــــى 
  تدعــــي دعوى كريـــــــــم 
  أقبلت تبكـــــي وقـــــــــالت 
  كنت أ�م الصىب بدر السما 
  حني عرســـي فإن للوالــــد 
  وأبـــــــــي زوجنـــــــي من 
  حسنه مثلــــــــــــــــي ولكن 
  كان ذا مــــــــال وgإلسراف 
  شغله حب بنــــــات اللـــــهو 

  ــــــا لهمل يطب عيشي حبـــ
  فقـــره املــدقع أبقــــــــاين 
  فليطلقنـــــــــــي ووطنــــي 
  وإذا واعـــــــد gإلحســـــان 

 

  

  أمة هللا غزالــــــــــــة
  وبنت إبن فغــــــــــالة
  بدوار تســـــــــــــــاله
  غري االعسار حــــــاله
  أيها القاضي وآلـــــــه

  ـــهأحكـــــي مجــالـــــ
  أسندت وكــــــــالــــه
  رجــــل ال منتمى لــــه
  شيب الفقـــر قذالــــه
  قــــــد أتلف مالـــــــه
  البنط والكأس أصالـــه
  و مـــــرادي لن أ«لــه
  علــى اجلريان عالــــه
  كثـــر آلـــه رجــالــــه
  ال تقبــــــل حمالـــــــه
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  :جواب الزوج 

أصلــــــي وربــــــيأ« يف   
رجــل فحــــل ولكــــــــــــن   
وتــــــــــالشى فضلــــــــــه   
اقض � قاضي �مــــــــري   

  

  أكرم الناس ساللــــــــه
  فقره شـــان خصالـــــه
  والفقر شني ال حمالـــه
  حسبما تقضي العدالـــه

  
  :احلكم

ـــــــــــــــــــــدمع  ـــــــــــــــــــــل ذا قبــــــــــــــــــــل بــــــــ   كـــــــ
ـــــــــــــو ســـــــــــــهل  ــــــــــــــز القـــــــــــــول أب   أوجـــــــ
ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــال وملـــ ــــــــــــــــــــــــذا قــــ   هكـــــــــ
ــــــــــــــــــه    أشـــــــــــــــــهد القاضـــــــــــــــــي شهيديـــــ
ــــــــــــــــــــــــما  ــــــــــــــــــــــــرم حكــــــ ــــــــــــــــــــــــه أبـــــ   أنــــ
ـــــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــــيغته الشــــــــــــــــــــيخ    وتــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــا غــزالــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه يــ   طلقي
ـــــــــــــكم  حلـــــ ــــــــــــذ هــــــــــــذا ا ــــــــــــى تنفي   وعل
  دولــــــــــــــــــــة اجلمهـــــــــــــــــور اوصـــــــــــــــــــــــــت 

  ل للرســــــــــــــــــــم انتهــــــــــــــــــــى التســـــــــــــــــجي
ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــم ملــــــ حلكـــــ   وصـــــــــــــــــــــدور ا

 

  

  شاهد الشيخ انسيالـــه
  ولـــــم يفسح جمــالـــه
  شــــــرح اخلصم مقاله
  على فصـــل املسالــــــه
  طبق مرغــوب غزالــــه
  ولـــــــم يفسح جمالــــه
  واصرمي بتـــــا حبالــه
  فــــــي كـــل عمالـــــــه

  أال �لــه كــــــل حكـــــام
  وإنشـــــــاء الرسالــــــه
  صفــــــر أبدى هاللــــه

  

  

  

  



[373] 

 

ــــــــــــــدة النجــــــــــــــاح، العــــــــــــــدد  - ــــــــــــــوم 1325مــــــــــــــن جري ــــــــــــــة  01، لي –و القصــــــــــــــيدة وردت : م1932جويلي

  .33-15مدرسة اإلخاء يف بسكرة، لسليمان الّصيد، ص ص : يف كتاب -أيضا

  حللتم gلبالد حلول غيث 
  تباشرت املعاون يوم قالوا 

  طالبوها  و اإلخاء وكربت
  بعود رئيسهم رفعوا رؤوسا 
  غيابك روع الفقراء لكن 
  وليس الرب منك �ن جتازي 
حلرم األمني لقد روينا    ويف ا
  وكم يف اخلري عندك من أ�د 
  وكم يف السلم عندك من مزا� 
  أg األيتام والكهف املرجى 
حلجيج لكم خصاال    لقد نشر ا

  إن هذا النشئ نشئ )دgبش(
حلامي عرينا    فأنت الذائد ا
  فهل بلغت أ« قد صقلنا 
  وأعضاء اجلمعية تراهم 
  فلم ينسوا من الدنيا نصيبا 
  فأحيوا أمة كانت موا§ 
  وكانوا كلهم إخوان صدق 
  سبل الرشد قد سلكوا سراعا 
  ومن حيمل لواء العلم فينا 
  وكان جزاؤه ّجنات عدن 

  

  رابع والبطاحامهى فسفي امل
حلج قد نزلوا صباحا   ركاب ا
  غداة جبينك الوضاح الحا
  فيا لك عودت صحبت جناحا
  إّ�بك اكسب القلب إنشراحا
  وال تبغي من ا3زى امتداحا
  جلودكم أحاديثا صحاحا
  يعلم جودها االيدي الشحاحا
  وتربز يف الوغى شاكي الّسالحا
  وموىل الّرب عفوا و الّسماحا

  األوطان فاحاور�ها على 
  أ«ط عليك آماال فساحا
  إذا ما اجلهل رام هلم كفاحا
  حلمدكم مقاويال فصاحا
  أقاموا الدين والكسب املباحا
  وقد حازوا من الدين القداحا
  وقادوا gلعلوم هلا فالحا
  وال يشرون gجلد املزاحا
  فكان هلم غدوا و رواحا
  أقام لشكره حقا صراحا
  فال حرجا عليه وال جناحا

  

  



[374] 

 

حلاج إبراهيم الطرابلسي -"وسائل الرقي"قصيدة  -   :للشيخ دمحم ا

  املرُء يف الدنيا إذا أِلَف الَوَىن 
  ووجوُده بني الورى كالغصِن 
  إن البطالة للرجاِل رذيلةٌ 

  فاُ� أوجد خلَقه يف أرِضِه 
  إن السمواِت الُعال واألرَض فيـ 
  � أيها التلميُذ ال تذهْب إىل 
  واحضْر على العلماء كلَّ دروِسهم 
ْم قْدَرهم    الزْم جمالَسهم وعظِّ
  لَـَمجالُس العلماِء أحسُن ِمن ِعبا 

g لعْلم «ل القوُم كلَّ ُمَؤمٍَّل  
  العصُر عصُر العلم ال تكسْل وال

  فاملاُل إن مل يُدَّخْر لفضيلٍة 
حلياة    إن كنَت تطلب يف ا
  كم سيٍِّد ملك املفاخَر والُعال

  ِعَد الذي يسعى لُيعلَي شعَبه سَ 
  شعبك دائًما وا¹ض 
  فالشعُب ان مل حتِمِه أبناُؤه 
  ال شيَء يعجُبين ¦ذا العصِر غيـ 
  وشبيبٌة تصبو إىل طلب الُعال 
  ومقالٌة رّ«نٌة وطنيٌَّة 
  فازْت شعوٌب gجلرائد وارتَقْت 
ا    نِْعَم اجلرائُد يف املواطن إ¹َّ

  اجلهِل  تشِفي املطالَع من سقامِ 
  إن مل تكْن صحٌف فأهُل الُقطِر 

  

  فحياتُُه ضرٌب من األكدارِ 
  يف شجٍر بال ورٍق وال أْمثار
  تفضي بصاحِبها إىل اإلعسار
  للكدِّ واستخراِج ُصْنِع الباري
  ـِهنَّ العجائُب للَّبيِب القاري
  شيٍء جيرَُّك الكتساب العار
  فدروُسهم تْشفي من األوزار

  سبيل الباريفهُم اهلُداُة إىل 
ٍك َمتواري   َدِة جاهٍل ُمتنسِّ
  وتناَفسوا gلعلم يف األقطار

  تبخْل فكم يف البخل من أضرار 
  كان البالَء على ذوي اإلْقتار
  سعادًة فاْبِن املدارَس واْعَنتِ بصغار
  vعانِة الشُّّبان واألحرار
  ولَِنْعَم للساعَني ُعْقَىب الدار

  األخيارِاعمْل لبه واتبْع طريَق السادة 
  gلعلم صار مطيََّة األشرار
  ـُر جماِلِس األحرار يف األْسحار
  وإزالِة اجلهل املميِت الّضاري
  وجملٌَّة تزداُن gألفكار
  أمٌم ¦ا يف سائر األمصار
  كاألرِض فيها طيُِّب األزهار
  بل تُلقي عليه أشعََّة األنوار
  يف َنَصٍب ويف َضَنٍك ويف أخطار

  
  



[375] 

 

  .287-285، ص ص 02ألمحد توفيق املدين الـ ج -)مذكرات(كفاح حياة  : من كتاب -

  :حسرة على الوطن

و قد أورد أمحد شريف الّرفاعي ... م، 1933فيفري  22: ، ليوم141، عدد "النجاح"هذه القصيدة نشرت جبريدة 

  ...269صفحة '' الشعر الوطين اجلزائري''أبيات منها يف كتابه ) 04(أربعة 

األقطار العربية عاشت أوضاعا اجتماعية و سياسية واحدة هي أوضاع الفقر و : "ي 9لقول اآليتو قد عّلق الّرفاع

يصفه " الظلم و االستغالل و أّدت إىل نتائج متماثلة هي التخلف احلضاري الشامل الذي أّدى إىل ضعف متشابه

  .روبة و اإلسالم و الوطنية بقولهأمحد توفيق املدين يف اجلزائر يف أحد املهرجاUت الشبابية و هو مهرجان الع

 قليب يذوب ومهجيت تتقّطُع 
 أرنو، فأنظر gئسني تضّوروا 
 وأرى شباgً فاقدين شعوَرهم
 وأرى البالَد تسري حنو خرا¦ا 
 أّما اخلالُف فقد سرى فينا كما 
 §ِ� لو ُحطَّْت مصائُبنا على 
 وهل يف القوم إال سامٌع 

ىل هل تذكرون بناَة جمدكُم األُ   
والْـ «واليقظاَن » بولّقنيَ «فَلَو اّن   

 ورأوا بالًدا كان فيها جمدُهم 
 لرتاجعوا أُ� أكُرب ما دهـى 
 أخيون أبناُء اجلزائِر عهد«
 حنن اُألىل يف العّز شّيد« هلم 

أما آَن األواُن لنهضٍة ! قومي  
 فإىل مىت نشقى وُنسَقى ذّلةً 
ايتحّكمون �رضنا و�هله  

  إذ ما أرى خطَب البالِد وأمسعُ 
  جوعاً، ومن كأس اهلواِن جترعوا
  شبُّوا على البأساء مث ترعّرعوا
  جهٌل حيّطمها، وفقٌر ُمدقع
حلوض سمٌّ أنقع   يسري مباء ا

  !جبٍل لكان هلوهلا يتصدَّع قومي    
حلق فيكم يْصدع g واٍع ملن  

  وضعوا العروَش على الُعال وتربّعوا؟   
  فينا ُأرجعوا» املنصورَ «و» تشفنيَ 

  كالكوكب الدّريِّ بل هو أملع
  أرَض اجلزائِر فهي قفٌر بلقع
  والذكُر يف التاريخ ذكٌر أرفع؟
  جمًدا تليدًا إمنا قد ضّيعوا
  من دو¹ا لسنا بعزٍّ نطمع

  تمتعوالغُري بني ظهور« ي
حلبُل بني رجالنا يتقّطع   وا



[376] 

 

 أجنوع يف هذي البالد وحنن من 
اأم نرتضي ظلَم اجلهالِة حولن  
حلياة وغريُ«  أنعيش موتى يف ا
حلالتني، فعند«   شتان بني ا
 هم يبذلون، و ينهضون نبــــــ 
 هم يركبون متون أخطار  لنيــ 
 هم ينعمون جبدهم لكننا 
 gالحتاد علوا وسادوا أرضنا
 هذا هو الداء الدفني فمن ترى 

مبوتى، إمنا هي نومة لسنا  
 و نرى البالد تعيد سالف جمدها
 اليأس هو عدوكم فاقضوا على اليأس 
 ما دانت الدنيا لغري الباسم املتفـ
 شدوا الصفوف، و متنوا أعضادكم
 و ابنوا إىل املستقبل الزاهي جدا 
 شيدوا املدارس، حرة ، عربية
 و تعهدوهم، إ¹م آمالكم 
 قرآنكم فيه السعادة و اهلدى
 ولتبذلوا هلمو بدون تقاعس
 املال يرفع للبالد عمادها
 فإذا دعاكم خملص لتربع 
 

  أبنائها وأرُجيها يتضّوع؟
  والِعلُم فوق األرض نوٌر يسطع؟
  يف موته حييا وفيها ينفع؟
  .كسل، و عند اآلخرين تسرع

  خل gلعطاء، و حنن قوم هجع
  ل فخارهم، و لراحة نتطلع
  بتقاعس، و تكاسل نتوجع
  و من التخاذل رأسنا ال يرفع

  قطع؟جيتث أدواء البالد و ي
  من بعدها فجر النهوض سيطلع
  و لعصر نوم اخلاملني تودّع
  املميت و حّطموه و قطّعوا
  ـائل القلب، الذي ال خينع
  و تقدموا للمكرمات و أسرعوا
  رًا، أسه يف األرض ال يتزعزع
  بلبا¹ا غذوا البنني و أرضعوا
حملامد و أشرعوا   سنوا هلم سبل ا
  و لسانكم فيه البيان األروع

  سبق، و املعايل تتبعفالبذل ي
  و املال يف كل األمور، مشفع
  .مدوا األكف مجيعكم، و تربعوا

  
 

  



[377] 

 

حلركـــــــــــة الوطنيـــــــــــة اجلزائريـــــــــــة "مـــــــــــن كتـــــــــــاب  - أحـــــــــــداث و مواقـــــــــــف يف جمـــــــــــال الـــــــــــّدعوة اإلصـــــــــــالحية و ا

حملمد الصاحل بن عتيق، ص ص )مذكرات(  ،39-40.  

  :معتقل آخر فيقوليتحدث دمحم الصاحل بن عتيق عن ظروف نقلهم من معتقل إىل 

ـــــــــــت بيننـــــــــــا احملـــــــــــن، و ربطتنـــــــــــا حـــــــــــوادث الـــــــــــزمن، و مـــــــــــن بـــــــــــني هـــــــــــؤالء « و عـــــــــــّز علـــــــــــي أّن أفـــــــــــارق إخـــــــــــواU ألّف

العبقــــــــــــري عبــــــــــــد القــــــــــــادر اليــــــــــــاجوري، الــــــــــــذي إذا ذكــــــــــــر معــــــــــــه الكفــــــــــــاح و التضــــــــــــحية، و : اإلخــــــــــــوان األســــــــــــتاذ

ـــــــــا و مل  الـــــــــذي حرمـــــــــت مـــــــــن لقائـــــــــه و توديعـــــــــه يـــــــــوم ارحتـــــــــايل، إذ حـــــــــال بـــــــــني و بينـــــــــه جـــــــــدار كـــــــــان يفصـــــــــل بينن

  . مينعه هذا أن يرسل إيل يوّدعين بقصيدة شعرية رائعة هذه قطعة منها

  وسالم عليكم ما أقمتم 
  ليت شعري يفيض مثل دموعي 
  ولو أن الدموع تغرق «ري 
  ضاع شعري، وضاع عمري وأنتم 
  غيض حبر العروض � ابن عتيق 

  

  ودموعي تسيل سيل العقيق
  فيعيننا على وداع الصديق
حلريق   فأكون الغريق وسط ا
  � زميلي أدرى بكل رفيق
  أو ذهبتم سالم داع شفيق

  
  

 27و مل نغــــــــــادر معتقــــــــــل بوســــــــــوي إال بعــــــــــد أن خلفنــــــــــا فيــــــــــه ضــــــــــحا/ الوحشــــــــــية، غــــــــــادرU هــــــــــذا املعتقــــــــــل يــــــــــوم 

  .»و كان عددU سبعة و حنن ال ندري إىل أين سنذهب 1959ديسمرب 

  

  

  



[378] 

 

  .157الثانية، العدد " البصائر"من جريدة  -

حلسني بعنوان   .139، ص"� فلسطني الشهيدة: "قصيدة للعّباس ابن الشيخ ا

  جرت عيين Øودية طوامى   
  مقال املاذلون أأن صب 

  م البيض الكواعب سافرات أ
حلور النواعس الحظات       أم ا

  أم السود السوالف عابقات
  أم الدر املنظم إذ تالىل  
  أم القدس الشريف سطا عليه  
  بالد قبلة اإلسالم قدما   
  و منحى الوحي من رب السماء   
  نناو¦ا القوارع و الرزا�   

  و ترزأها الكتائب و السرا�    
  و يوسعها العدا نسفا و حرقا

  تتقلها العواصف gلبال�    و
  فيا � للقدس املفذى    

  عرين األسد تسكنه   
  و تزعم أ¹ا بنت املعايل  

  حرار طرا  إذا فليسقط األ
  حيي اللؤم يف كنف خصيب    و

  قبا للعجب من ظلم الليايل  
حلق صوح    فأين ا

  و أين املدعون العلم زورا   
  و أين االنقليز و أين منهم

  كذبتم ما لكم يف األمر شيء   

  األماق فهي ¦ا دواميعلى 
  بكيت هلجر آرام سوامى
  خلنب اليوم قلبك gبتسام
  رمت سوداء قلبك gلسهام
  شذى امض جسمك gلسقام
  ضياء البدر أشرق gلقمام
  بغاة السوء من جنس طغام
  و مسرى البدر من بلد حرام
  و مثوى الرسل من خري األ«م
  و تزعجها الِكالم على الكالم

  القداممن األنذال و اخلرق 
حلسان    و ضرg gلقذيفة و ا
حملن املربحة اجلسام g و   
  و � � للعرب العظام
  خباب و تطلب ملكه طول الدوام
  و ذات األمر و الشرف املصام
حلق غفر يف الرغام   و أنف ا
  و حيي اهلود يف املنن الضخام

  و � للذل يظفر gهلمام 
  و أين العدل ردي gلرجام.... 

حلضا   رة و النظامو أين ذوو ا
  املهد املشرف و الذمام... 

  فليس األمر حيرز gلكالم
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  فخّلوا عنكم األحالم خّلوا    
  و سريوا يف جمال القصف سريا   

  أخاف عليكم إن جّد  جد 
  ف يلتهب التهاg و gن السي

  و ضج اخللق من خطف املنا�   
  فذا ليث أطل على ضباع    
  بين العرب الكرام أال نفدي   

  ندفع عنه أرزاء توالت   و
  خنوض البحر gلفن اجلواري

  تشايعنا السعادة أين سر«    
  ىل األعداء نوسعهم دمارا    إ

جنر عليهم ويال فويال     
  بشبان يرون القتل جمًدا   

  فنحن العرب أمسى الناس قدرا
  حنن املسلمون إذا تعامت    
  و حنن الناشرون لواء الدجى   

  و سسنا العاملني خبري دين 
  و ذاق الروم مّر الطعن منا    

   جّلتنا ليقرا فذا §ريخ 
  و هل تلد اللبوءة غري شبل   
  فطيب املاء من طيب األواين    

  

  و جلوا يف ميادين الطعام
  و خوضوا للعلى حبرا املدام

ِحلمام     و قال القوم حّي على ا
  أرأيت الربق أومض gلظالم
  و ضج الكون من شر الزحام

حلمام    و ذا صقر أطل على ا
  مكا« منه قدم التهامي 

  امعليه من مساسرة لئ
  نطوي الرب gإلبل السوامي

  و نقتاد النجاح بال زمام 
  إىل األعداء gجليش اللهام
  و نسحب أذ�ل املوت الزؤام 
حلروب ذوي هيام  g وشيب  
  و حننن العرب أرgب املقام

  عيون الغرب عن بدر التمام 
  على الدنيا فأمست  انتظام

  إىل اخلري املؤبد و السالم 
  شام الفرس بثقة املقام  

  و ذا سفر الكرائم و الكرام
  و هل تلد الفخام سوى الفخام 
  و خبث املاء من خبث الرغام
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  01ديوان أمحد سحنون، ج: من -
  .15-14، ص ص "إىل املعلم: "القصيدة األوىل

حلمى خري عتاد    هات من نشء ا
حلا يبين العال    هات نشئا صا
  هاته نشئا قو� gسال 
  حطه gإلسالم من كل أذى 

  ! واهده gلعلم فالعلم سىن
  صغه لإلسالم نرباس هدى 
  سر به يف طرق مأمونة 
  إن يف كفيك بذرا فاسقه 
  إن يف ميناك جيال فاهده 
  إن يف ميناك شعبا كامال 
  مل يزل يف القيد منهوك القوى 

  ! فرقت أهواؤه أجزاءه
  وتفشى كل داء قاتل 
  وصل الناس إىل غا�Ôم 

  لنهى � مريب النشء � gين ا
حلمى    قد إىل العلياء أبناء ا

  مشس بين الضاد اختفت : ال تقل
  إن ذوى النبت فإن البذر 
  ال تضق ذرعا وال Ôلك أسى 

 

  

  !دخرهم لغد جند جهادوا
  ويفك الضاد من أسر األعادي
  !إن دجا خطب يكن أول فاد
  !وامحه gخللق من كل فساد
  !ومن القران زوده بزاد

  !واجتهادومثاال من ذكاء 
  إن يف كفيك امال البالد
  من ينابيع املعايل فهو صاد
  !¹جه إنك لألجيال هاد

  يتنزى بني ظلم واضطهاد
  منذ ألقى لألعادي gلقياد
  وحيه مل يلتجيء لالحتاد
  فيه من جهل سوء اعتقاد
  وهو يف أسر مجود كاجلماد
حلب من كل فؤاد   !� حمل ا

  وإىل حتريرهم كن خري حاد
  !سود عوادوطوت أ�مهم 

  gطن األرض لينمو يف ازد�د
  أمة الضاد ستحظى gملراد
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  .17-16، ص ص "إىل التلميذ: "القصيدة الثانية 

  لك يف كل حشى نبع وداد 
  شعبك املوثق مل يبق له 
  جل االستعمار يف طغيانه 
  لغة الضاد اليت ما برحت 
  دينك اإلسالم يف أوطانه 
  وطباع اخلري يف النشء ذوت 
  وذوو املال هلم أفئدة أكباد 

  ! سود من الشح فما
  فمىت حتمى محى سيم األذى 
  ومىت تفدى بالدا طاملا 
  كن هلا يف سلمها رمزعال 

  ! وامتثل أمر مربيك وكن
  اجعل العلم دليال وهدى 
  واقرإ القرآن واعرف هديه 
  خلطة األشرار داء فابتعد 

  اجتهد تدرك أمانيك فما و 
  "حسن خالق الناس خبلق "

حلمى   ! وليكن حاديك حترير ا
   !هذه غايتك املثلى اليت

 

  

  � رجاء الضاد � ذخر البالد
  من عتاد، فلتكن خري عتاد

  ل يوم منه ألوان اضطهادك
  !لغة اإلعجاز سيمت بكساد

  له املكروه من أيدي األعادي«
  !فتوىل خلقه كل فساد
  !من مجود صورت أو من مجاد

  !هلم يف اخلري من بيض أ�د 
حلمى كل اعتماد؟   فعلى نشء ا

حلر فاد؟    ساسها أعداؤها فا
  كن هلا يف حر¦ا جند جهاد
  قبسا من روحه شهم الفؤاد
  !إمنا اجلهل دجى والعلم هاد
  !إنه ¹ج فالح وسداد

  !فجمال اخللق عنوان الرشاد  
  من أذاها وابق منها يف حياد
  .تدرك اآلمال إال gجتهاد

حلمى للحر حادإ   !ن حنرير ا
  !إن حتصلها تنل كل مراد
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  .564 -557دمحم العيد آل خليفة، ص ص  :ديوان األلغاز الشعرية، يف من -

 ما كلمة واحدة
 تصل هذه لنا

تسل رحمني معا   
فهي سالح كل من   
لكنها يف قولنا   
)1(بذكرها يف كلمة    
فاكشف لنا عن لغزها   

 

  لكلمتني جتمع؟
  تقطعبتلك مث 

  منها على من يطمع
  Øىب السخا ومينع
  هلا مقام أرفع
حلنيف يصدع   ¦ا ا
  .وال تقل ال ينفع

  

  .ال إله إال هللا: هي كلمة اإلخالص

  

ـــــــــــة  ـــــــــــة احلـــــــــــرب العاملي ـــــــــــني يف بداي ـــــــــــني األول ـــــــــــث فقـــــــــــدت  2نظـــــــــــم الشـــــــــــاعر البيت ـــــــــــة "و هـــــــــــي " القهـــــــــــوة"حي اجلاري

  ".السوداء

 وجارة سوداء عز مناهلا
تولت وصدت عنهم فتعوضوا   
وها هي قد عادت وجادت بوصلها   
إذا حضرت يف جملس طاب أنسه   

  
  

  على البيض واستعصى عليهم وصاهلا
  جواري أخرى ال يطاق احتماهلا
  لنا بعدما غابت وطال ارحتاهلا
حلرام حالهلا   وأغناه عن شرب ا
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نويـــــــــــــوات، حياتـــــــــــــه و آÞره، األديـــــــــــــب موســـــــــــــى األمحـــــــــــــدي : كتـــــــــــــاباأللغـــــــــــــاز الشـــــــــــــعرية، يف   مـــــــــــــن  -

  .197-196لنجيب بن خرية، ص ص 

  :يف بلد اجلزائر: لغز 

ــــــــــــــــم ــــــــــــــــودود املالئ  أال أيهــــــــــــــــا اخلــــــــــــــــل ال
حملاجـــــــــــاة gرعـــــــــــا     إذا كنـــــــــــت يف فـــــــــــن ا  
فمــــــــا اســــــــم إذا مــــــــا زال بعــــــــض حروفــــــــه    

   

  � سعد عامل؟ –فهل أنت gأللغاز 
  فخد لك لغزا أبد ما فيه جامث
  تبقى من اإلسم الذي كان غامن

  
  فيما تتزين به النساء: لغز 

  � طارق � ابن األسد   
  حلله نلت الرشد  

  ما اسم توارى وابتعد
  

  إليك لغزا فاستعد
  و صانك الفرد الصمد
  مل يبقى منه غري َقدْ 

  
  يف اسم شخص : لغز

  إال � رفيق رزقت اهلنا  
  إليك لغيزا مل تبد يل  
  فما اسم إذا أمنحى بدُءُه  

  

  و نلت املىنو عشت سعيدا 
  فكن يل معينا أزل ذا العنا
  تبقى الذي بعد ذلك ىن؟

  
  يف اسم إنسان: لغز

  � سائر يف دجى األسحار عجال«  
  ليك لغزا يرجى حل مغلقه   
  و اعمل مجيال وال تبخل و مد يدا  
  ما اسم إذا توارى من ُمقدمه  

  

  مهال هداك العلي � ابن عمر لنا
  حريا«اعن أخا لك منه gت 

  ملن رجاك و كن ما عشت معوا«
  حرفان عاد الذي من بعده �«؟
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منذ " مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"يضم قائمة �شهر األمساء اليت انضوت حتت لواء  :05ملحق رقم 

  :التأسيس إىل اليوم

بدءا " العلماء املسلمني اجلزائريني مجعية"لقد اطّلعنا على االجتماعات العامة و خاصة و على ا�الس اإلدارية لـ 

م، و الذي ترأسه الشيخ عبد احلميد بن 9ديس و انتهاء Þخر جملس يف 91931الجتماع التأسيسي األّول يف ماي 

) 58(م، و الذي ترأسه الشيخ دمحم خري الدين، فخلصنا إىل عدد األعضاء بقدر مثان و مخسون 1945سبتمرب 

  .عضوا

الذي دعوا إىل حضور اجتماع Sسيس اجلمعية أول األمر فأرسل مائة و تسعة ) 120(شرين من أصل املائة و الع

ممن دعوا أي مائة و اثنان و ) 92(، و حضور اثنني و تسعني "توفيق املدين"منهم موافقتهم هذا يف رواية لـ ) 109(

  ".أمحد اخلطيب"يف رواية ) 142(أربعني 

  ).2000(م، أكثر من ألفي 1936ية العامة لشهر سبتمرب من سنة و قد بلغ عدد احلاضرين يف جلسة اجلمع

 - عبد الرمحن شيبان-م، و يف عهد الرئيس املرحوم 1989و وصل العدد إىل اآلالف بعد عودة التعددية احلزبية سنة 

حب هذه 9لذات، و هو اآلن يعدون مبئات اآلالف أو آالف اآلالف عرب ربوع الوطن العزيز و منهم العبد الفقري صا

  .األطروحة

و ) 62(إىل عدد يقدر بنحو االثنني و الستني  - 9إلحصاءات منذ البدا/ت األوىل–و على العموم فقد خلصنا 

  .عضوا) 136(عندما أضفنا أعضاء آخرين كانوا من املعلمني و من التالميذ و املتعاطفني بلغ الرقم حنو من 
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ا�الس انطالقا من تواريخ  خنراط أو يف العمل لصاحل اجلمعيةيف اال و سنورد أمساء هؤالء مرتّبة حبسب األسبقية

  :اإلدارية و االجتماعات العامة

 µريخ امليالد و الوفاة االسم و اللقب الرقم

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

  عبد احلميد بن 9ديس 

  دمحم البشري اإلبراهيمي

  دمحم األمني العمودي

  الطيب العقيب

  مبارك املايل

  إبراهيم بيوض بن عمر

  املولود احملافظي

  الطيب املهاجري

  )بن الشريفو عبد العزيز بن موالي أ(موالي بن الشريف 

  )أو دمحم سعيد آيت جر(الّسعيد البجري، 

  )أو دمحم بن احلاج إبراهيم الطرابلسي(حسن الطرابلسي قرقر 

  عبد القادر القامسي

  دمحم الفضيل الورتالين

  عمر إمساعيل

  دمحم املهدي

  م1940- 1889

  م1965- 1889

  م1957- 1890

  م1960- 1890

  م1945- 1889

 م1948- 1899

  م1948- 1880

  م1969- 1880

  م1959- 1883

  م1951- 1873

  م1949- 1887

  م 1954 - ؟      

  م1959- 1900
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16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

  آيت سي أمحد عبد العزيز

  يلدمحم الزمري 

  احلاج عمر العنق

  ابن عربية

  إبراهيم أبو اليقظان

   خري الديندمحم

  )ابن بلقاسم(العريب التبسي 

  أبو عبد هللا البوعبديل

  دمحم السعيد الزاهري

  أمحد بن عليوة

  السيد غالم هللا

  أمحد توفيق املدين

  مصطفى أبو الصوف

  مصطفى بن حلوش

  دمحم اهلادي أبو عبد هللا 

  الشريف الصائفي

  أمحد بن عبد املالك األغواطي

  الطاهر احلركايت

  

  م1984- 1909

  ؟      - 1868

  

  م1973- 1888

  1994أو  1993- 1902

  م1957- 1895

  م1952- 1867

  م1959- 1897

  

  

  م1983- 1899

  

  

  

  

  

  م1974- 1887
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34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50  

 51  

  بن بييبعبد الرحم 

  قّدور احللوي

  )أو علي اخلياري( علي أو اخليار

  حيي محودي

  عبد القادر بن ز/ن

  حممود رودوسي

  دمحم بن املرابط

  رشيد بطحوش

  دمحم بن الباي

  دمحم بن مرزوق التلمساين 

  قّدور بن هونة 

  أبو القاسم حّلوش و هو نفسه بلقاسم بن بلوش

  Uصر الدين Uصر و هو نفسه نصر الدين 

  سعيد الزموشيال

  الّسعيد الصاحلي

  )أو فرحات الدراجي(فرحات بن الدراجي 

  أمحد بن معيزة

  )شنوف(محزة بوكوشة 

  

  

  

  م1972- 1883

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م1986- 1889

  م1951- 1909

  

  م1994أو  1992- 1907
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52  

53  

54  

55  

56  

57  

58  

59  

60  

61  

62  

63  

64  

65  

66  

67  

68  

69  

  )أو دمحم بن منصور( دمحم بن منصور العقيب

  بلقاسم اللجاين أو بلقاسم اللوجاين

  )ساحلي هرأو دمحم الطا (دمحم الطاهر اجليجلي

  أبو القاسم رواق

  عبد اللطيف سلطاين

  محاينأمحد 

  علي مرحوم

  دمحم الصاحل بن عتيق

  أمحد بن د/ب

  دمحم الصاحل رمضان

  دمحم العيد آل خليفة

  دمحم العاصمي

  دمحم عبابسة

  ّساطورقّدور 

  سعد الّدين بن أيب شنب

  العّباس بن الشيخ احلسني

  نعيم النعيمي

  أمحد بومشال

  

  

  

  

  م1984- 1902

  م1998- 1915

  

  م1993- 1903

  ؟     - 1914

  م2008- 1914

  م1979- 1904

  م1951- 1888

  

  م1997- 1911

  

  م1989- 1912

  م1973- 1909

  م1958- 1899
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70  

71  

72  

73  

74  

75  

76  

77  

78  

79  

80  

81  

82  

83  

84  

85  

86  

87  

  أمحد سحنون

  عبد القادر املغريب

  أبو بكر األغواطي احلاج عيسى

  9عزيز بن عمر

  إمساعيل آعراب

  مصعب بن سعد اجليجلي

  الّرزقي الّشرفاوي

  )ىأو الّسعيد أويعل ( أبو يعلى الّزواوي

  عمر دردور

  العّباس بن املولود اليعالوي

  اهلادي الّزروقي

  الزاهري دمحم اهلادي السنوسي

  دمحم امللياين

  بلقاسم البيضاوي

  دمحم العابد اجلاليل

  عبد العلي األخضري

  دمحم احلسن فضالء

  عبد امللك فضالء

  م2003- 1907

  

  

  م1977- 1906

  

  

  

  م1952- 1862

  م2009- 1913

  

  م1959- 1892

  م1974- 1902

  

  

  م1967- 1890

  

  م1997- 1914

  م1957- 1920
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88  

89  

90  

91  

92  

93  

94  

95  

96  

97  

98  

99  

100  

101  

102  

103  

104  

105  

  أمحد رضا حوحو

  ّطويلد بن اخ

  عبد الكرمي العقون

  الربيع بوشامة

  عبد القادر املسعدي

  عبد احلفيظ اجلنان

  احلفناوي هايل

  الطّاهر بن عبد السالم

  أبو بكر مصطفى بن رمحون

  أمحد شقار الثعاليب

  أمحد البوعوين

  دمحم الصاحل خبشاش

  أمحد حسني

  )أو علي املغريب( املغريبعلي بن 

  )الشبوكي(دمحم بن عبد هللا الشبايكي 

  املولود النّجار

  اهلربي اّ�اوي

  عبد القادر الياجوري

  م1956- 1911

  م2015- 1926

  م1959- 1918

  م1959- 1916

  م1956- 1884

  م1963- 1901

  م1965- 1907

  م1949- 1890

  م 1984- 1921

  م2013- 1927

  

  م1940- 1904

  

  م1999- 1915

  م2005- 1916

  

  

  م1991- 1904
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106  

107  

108  

109  

110  

111  

112  

113  

114  

115  

116  

117  

118  

119  

120  

121  

122  

123  

  حممود ابن ونّيش

  )ماماد(احلاج دمحم املانصايل 

  علي عباس الرتكيدمحم 

  رّدوسي قدور بن مراد الرتكي

  دمحم ابن احلفاف

  جياليل الفاريس

  سعيد البيباين

  علي الدامرجيدمحم 

  إمساعيل مامي

  دمحم بن الباي

  دمحم الشريف الزهار

  عبد الرمحن اجلياليل

  إبراهيم مزهوري

  بلقاسم الزغداين

  علي البجاوي

  دمحم امللياين

  دمحم الدراجي

  صاحل اليديري

  

  

  

  ؟     - 1876

  

  

  

  

  

  

  

  م2010- 1908
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124  

125  

126  

127  

128  

129  

130  

131  

132  

133  

134  

135  

136 

  دمحم دردور

  مسعود الريغي

  إمساعيل احليدوسي

  العريب كّبيش

  البشري كايف

  إسطنبويل حمبوب

  فضالءدمحم الطّاهر 

  عبد الرمحن شيبان

  عبد الّرزاق قّسوم

  عّمار مطاطلة

  عّمار طاليب

  موسى األمحدي نويوات

 دمحم صاحل Uصر

  

  

  

  م1961- 1898

  

  

  م ح   - 1939

  م2011- 1918

  م ح   - 1933

  م2015- 1915

  م ح   - 1934

  م1999- 1900

 م ح  - 1930
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  :املسلمني اجلزائريني جّلهمآÞر رجال مجعية العلماء :  06ملحق رقم 

  : ابن 9ديس - 1

آ©ر ابن 9ديس نشرت بعد وفاته سواء منها النشرية أم الشعرية، و قد تطوع كثريون بنشرها و التعليق عليها، 

  : و نوجزها كاآليت

  جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري: آ©ر اإلمام عبد احلميد بن 9ديس، اجلزء األول .1

  .جمالس التذكري من حديث البشري النذير: بد احلميد بن 9ديس، اجلزء الثاينآ©ر اإلمام ع .2

رجال السلف و نساؤه، تراجم  األعالم، القصص : آ©ر اإلمام عبد احلميد بن 9ديس، اجلزء الثالث .3

  .الفتاوى

  .آ©ر اإلمام عبد احلميد بن 9ديس، اجلزء الرابع، الرتبية و التعليم، اخلطب، الرحالت .4

اإلمام عبد احلميد بن 9ديس، اجلزء اخلامس، اإلصالح، السياسة، االجتماعات، التاريخ، الربقيات، آ©ر  .5

  .االحتجاجات، الفواتيح و اخلوامت

  آ©ر اإلمام عبد احلميد بن 9ديس، اجلزء السادس، كتفرقات .6

  )مبادئ األصول(خالصة يف علم األصول  .7

  اديث النبويةالعقائد اإلسالمية من اآل/ت القرآنية و األح .8

  :اإلبراهيمي - 2

  :ترك اإلبراهيمي الكثري من اآل©ر اليت جنا القليل منها من بد العبث االستدماري و نوجز تلك اآل©ر كاآليت

أجزاء أهّم ) 05(النثرية و الشعرية و هي نثرية جّلها و أغلبها و هي، من مخسة ) آ©ر اإلبراهيمي: (آ©ره .1

و هذه اآل©ر طبعت يف السبعينات يف مطابع الشركة الوطنية للنشر " عيون البصائر"جزء فيها و أكربها مسي 
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�شراف جنله الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي  و التوزيع، اجلزائر، و أعيد نشرها يف التسعينات منقحة و مزيدة

  .لبنان- طبعة دار الغرب اإلسالمي بريوت

 ...فيه كل ما هو على زون فعالة: النقا/ت و النفا/ت يف لغة العرب .2

 أسرار الضمائر العربية .3

 التسمية 9ملصدر .4

 األطراد و الشذود يف العربية .5

 رواية كاهنة أوراس .6

 .بني العربية الفصحى و العاميةرسالة خمارج احلروف وصفاOا  .7

 ).يف األخالق و الفضائل اإلسالمية(شعب اإلميان  .8

 .بقا/ فصيح العربية يف اللهجة العامية 9جلزائر .9

 .الصفات العربية يف موازين كلماOا .10

 .نظام العربية يف موازين كلماOا .11

  .ما أخذت به كتب االمتثال من األمثال السائرة .12

  .إلسالمحكمة مشروعية الزكاة ف ا

رواية الثالثة و هي أرجوزة على شكل مسرحية شعرية تبلغ عدة آالف من األبيات ضاع أغلبها و نشر املتبقى منها 

  ...ضمن آ©ر اإلبراهيمي

  :دمحم األمني العمودي - 3

  :مما ترك األمري العمودي من املختارات النثرية
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 رسائل :  

 إىل الطيب العقيب - 

  إىل اإلبراهيمي - 

  على شكل خواطر: قصريةمقاالت  

 املرأة املسلمة اجلزائرية - 

  الناشئة اإلسالمية اجلزائرية - 

  التجنس و التفرنج - 

  قضية التعليم العريب احلر - 

  شؤون جزائرية - 

األمر متعلق مبحاولة ( -دين و سحر –جرمية منوم  –تعصب حماولة قتل صحفي أهلي  قضية خظرية  - 

  ).قتل ابن 9ديس

جمموعة من القصائد و املقاطع الشعرية اليت نشرت ديواU شعر/ من : من اآل©ر الشعرية فهو وأّما ما ترك - 

  .مجع و ترتيب و تقدمي دمحم األخضر عبد القادر السائحي

  :مبارك املليلي - 4

  :أهم ما شاOر به امليلي... كان ينشر مقاالت يف البصائر

  أول حماولة لكتابة µريخ اجلزائر يف العصر احلديثكتاب µريخ اجلزائر القدمي و احلديث، الذي يعّد  .1

 .كتاب رسالة شرك و مظاهره .2
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 ".فتاوى الشيخ بيوض"مجعت فتاواه يف كتاب عنوانه : إبراهيم بيوض - 5

 :إبراهيم الطرابلسي - 6

املراجع  يقال إن له ديواU شعر/ غري مطبوع ، و قد عثرU له على جمموعة من القصائد و املقطوعات الشعرية بعض 

  :للزاهي" شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر: "ككتاب

و اليت تؤكد أنه كان ... ترك الفضيل الورتالين الكثري من املقاالت السياسية  الفكرية و األدبية: الفضيل الورتالين - 7

يف ...  عصرهأمة بذاته، فقد كان عاملا، و داعية و جماهدا، و أدبيا، و سياسيا حمنكا، و صحافيا عارفا بقضا/

اللبنانية مجع بعض هذه املقاالت و نشرها يف  " مجعية عباد الرمحن"و كذلك اللبنانية و قد تولت ... الصحف املصرية

  .م1956يف عام " اجلزائر الثائرة"كتاب بعنوان 

  .م1956- 1944و هذه املقاالت و الو©ئق و احلوارات هي مما نشر الورتالين الفرتة بني 

  : إبراهيم أبو اليقظان - 8

  :فمن بني مؤلفاته نذكر... كان أبو اليقضان كاتبا و شاعرا

  .م1931، صدر سنة 1ديوان أيب ايقضان ج .1

 ).خمطوط(ف الوجدان يف ديوان أيب اليقظان  .2

 .سليمان اآلروين 9شا يف أطوار حياته .3

 .م1923صدر سنة : إرشاد احلائرين .4

 ).خمطوط(تقالل اجلزائر بني عهدي االستغالل و االس .5

 ).خمطوط(ملحف سرية الشماخي  .6

 ).سلسلة فقهية مدرسية(سلم االستقامة  .7
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 فتح نوافذ القرآن  .8

 :و من بني جرائده

  .النور -املغرب -الفرقان -األّمة -النرباس -البستان -ميزاب -وادي ميزاب

  :دمحم خري الدين -9

  :له مقاالت نشرها ف البصائر

ر مذكراتـــــــــــــه يف جـــــــــــــزئني اثنـــــــــــــني نشـــــــــــــرOا مؤّسســـــــــــــة الضـــــــــــــحى للنشـــــــــــــر و تـــــــــــــرك دمحم خـــــــــــــري الـــــــــــــدين مـــــــــــــن اآل© -

  :التوزيع و عنونتها بـ

  .مذكرات الشيخ دمحم خري الدين يف جزئني

  .بيتا) 21(و قد عثرU له على قصيدة مجيلة و تلك القصيدة الوحيدة من واحد و عشرين  -

  .م1932 جويلية 01، ليوم 1325و قد نشرت القصيدة يف جريدة النجاح، العدد 

  ".مدرسة اإلخاء ببسكرة: "و قد أوردها سليمان الّصديف يف كتابه

  : ترك اآل©ر اآلتية: العريب التبسي -10

  .بدعة الطرائق الغسالم -

ــــــــــــة و هــــــــــــي جمموعــــــــــــة مقــــــــــــاالت كــــــــــــان ينشــــــــــــرها يف الصــــــــــــحف و  - ــــــــــــدعوة إىل النهضــــــــــــة اجلزائري مقــــــــــــاالت ف ال

  ".األستاذ شريف الرفاعي: "قام جبمعها يف كتاب 

  أبو عبد هللا العبديل -11

  .8، ج"µريخ اجلزائر الثقايف"ترك ديواU شعر/ ذكره أبو القاسم سعد هللا يف كتاب 
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  :دمحم السعيد الزاهي -12

 من مؤلفاته:  

 .اإلسالم يف حاجة إىل دعاية و تبشري -

  .حاضر تلمسان -

  حديث خرافة -

  ).لعّله ديوان شعري(بني النخيل و الرمال  -

  .لشجونشؤون ا -

 مقاالت) 6(ّت : من نثره:  

 حديث مع الشيخ راسم -

 يف املوقف احلاضر  -

 . بن أيب شنبالدكتور دمحم -

  .مكانة مصر يف املغرب العريب -

  . إين أرى يف املنام -

  .حدة املغربيةإىل الو  -

 من شعره:  

 .قصائد طويلة نسبيا) 4(أربع  -

  مقطعا شعر/ ) 14(أربعة عشر  -
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  : دمحم العيد آل خليفة -13

  كان ينشر قصائده يف البصائر

 من آ©ره:  

 .صفحة) 600(ديوان دمحم العيد يف أكثر من ستمائة  -

  .أنشودة الوليد -

  ).مسرحية(بالل بن ر9ح  -

ــــــــــورة و : "م، بعنــــــــــوان1964ملحمــــــــــة شــــــــــعرية يصــــــــــور فيهــــــــــا الشــــــــــاعر اجلزائــــــــــر حــــــــــّىت عــــــــــام  - وحــــــــــي الث

  .صفحة) 426(و ستة و عشرين  يف أربعمائة"... االستقالل

  .له كتا9ت نثرية يف الدين و األدب و األخالق نشرها يف الصحف و ا�الت -

  :هو كاتب و مؤرخ جزائري كان ينشر مقاالت يف البصائر من آ©ره:  أمحد توفيق املدين -14

  .كتاب اجلزائر   -

  .أجزاء و ميثل مذكرات حياته) 3(حياة كفاح من ثالثة  -

  .و هي أّول مسرحية µرخيية يف األدب اجلزائرية) مسرحية(ل حّنبع 

  .حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر و إسبانيا -

  .املسلمون يف جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا -

  .احلرية مثرة اجلهاد -

  تقومي املنصور -

  هذه هي اجلزائر  -
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  .مذكرات احلاج أمحد الشريف الزهار -

  .شعرية كان ينشرها يف صحف اإلصالح قصائد) 7(و له حوايل سبع 

  :ترك سلطاين اآل©ر اآلتية: عبد اللطيف سلطاين -15

  .كتاب املزدكية هي أصل االشرتاكية  -

  .كتاب سهام اإلسالم  -

  .يف سبيل العقيدة اإلسالمية: و لعّل أهم آ©ره -

  : كان ينشر مقاالت يف البصائر الثانية  من مؤلفاته نذكر: 9عزيز بن عمر -16

للمـــــــــــــــــدراس  -خصيصـــــــــــــــــا–أجـــــــــــــــــزاء، ألّـــــــــــــــــف ) 4(دروس األخـــــــــــــــــالق و الرتبيـــــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــــة يف أربعـــــــــــــــــة  .1

االبتدائيـــــــــــــة و املتوســـــــــــــطة و الســـــــــــــنني األوىل و الثانيـــــــــــــة مـــــــــــــن التعلـــــــــــــيم الثـــــــــــــانوي و هـــــــــــــو مطبـــــــــــــوع مـــــــــــــن 

  ).اجلزائر –مرزاقة بوداود (مكتبة الشركة اجلزائرية : منشورات

 .طوط كذلكو هو خم(دروس يف الفقه للمدارس االبتدائية  .2

 ).و هو خمطوط كذلك(رحليت إىل البقاع املقدسة   .3

 ).مسرحية µرخيية(اجلزائر الثائرة  .4

كـــــــــــان خمطوطـــــــــــا مث طبـــــــــــع مبراجعـــــــــــة و (ذكـــــــــــر/يت عـــــــــــن اإلمـــــــــــام الرئيســـــــــــني ابـــــــــــن 9ديـــــــــــس و اإلبراهيمـــــــــــي  .5

 ).م2006ه سبتمرب 1427إمساعيل بن دمحم الزكري يف شعبان : حتقيق

 .يعثر عليها بعد و قد تكون له خمطوطات أخرى مل .6
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ــــــــــــــة و  - ــــــــــــــورة الزراعي ــــــــــــــة و يف أ/م الث ــــــــــــــدا/ت ظهــــــــــــــور اجلمعي ــــــــــــــرية قاهلــــــــــــــا يف ب و لشــــــــــــــيخنا قصــــــــــــــائد شــــــــــــــعرية كث

و يف الســــــــــــبعينات عــــــــــــاود شــــــــــــيخنا الشــــــــــــوق و احلنــــــــــــني للشــــــــــــعر و الســــــــــــيما الرجــــــــــــز منــــــــــــه، و . امليثــــــــــــاق الــــــــــــوطين

 .من املكثرين فيه -أصال–إن مل يكن 

منهـــــــــــــا  -أو قـــــــــــــل مقطعـــــــــــــا شـــــــــــــعر/ – نعثـــــــــــــر إال علـــــــــــــى قصـــــــــــــيدة لـــــــــــــه آ©ر مل: عبـــــــــــــد القـــــــــــــادر اليـــــــــــــاجوري -17

أحـــــــــــــداث و مواقــــــــــــــف عنــــــــــــــدما حـــــــــــــال منهــــــــــــــا جــــــــــــــدار ) مذكراتــــــــــــــه(أورده دمحم الصـــــــــــــاحل بــــــــــــــن عتيـــــــــــــق يف كتابــــــــــــــه 

  .السجن الذي كان يفصلها و مل يستطع توديعه

و لـــــــــــه مقـــــــــــاالت كـــــــــــان ... شـــــــــــعر يف أي مـــــــــــن مؤلفاتـــــــــــه الغـــــــــــري منـــــــــــه نعثـــــــــــر لـــــــــــه علـــــــــــىمل : أمحـــــــــــد محـــــــــــاين -18

  : البصائر األوىل و الثانية، و من مؤلفاتهينشرها يف

منشـــــــــــــــورات وزارة الشـــــــــــــــؤون الدينيـــــــــــــــة و األوقـــــــــــــــاف ســـــــــــــــنة –اإلحـــــــــــــــرام لقاصـــــــــــــــدي بيـــــــــــــــت هللا احلـــــــــــــــرام  .1

  .م1984

ـــــــــــــــني الســـــــــــــــنة و البدعـــــــــــــــة دار البعـــــــــــــــث  .2 ـــــــــــــــة للســـــــــــــــطو 9إلمـــــــــــــــام 1984صـــــــــــــــراع ب م، أو القصـــــــــــــــة الكامل

 .حلميد بن 9ديس، اجلزء األولالرئيس عبد ا

 .اجلزائر-، قصر الكتاب البليدة) أجزاء 3(اين فتاوى الشيخ أمحد مح .3

شـــــــــــــهداء علمـــــــــــــاء معهـــــــــــــد عبـــــــــــــد احلميـــــــــــــد بـــــــــــــن 9ديـــــــــــــس قصـــــــــــــر الكتـــــــــــــاب : مـــــــــــــن الشـــــــــــــهداء األبـــــــــــــرار .4

 .اجلزائر -البليدة

 .اجلزائر -الدالئل البادية على ظالل البابية و كفر البهائية، دار الشهاب، 9تنة .5

 :البصائر الثانية، لهكان ينشر قصائده و مقاالته يف : أمحد سحنون -19

 .ديوان شعري من جزئني -
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  .كتاب دراسات و توجيهات إسالمية  -

قيـــــــــل لنـــــــــا إن لـــــــــه أشـــــــــعارا كثـــــــــرة، و لكننـــــــــا مل نعثـــــــــر لـــــــــه إال علـــــــــى قصـــــــــيدة : العبـــــــــاس بـــــــــن الشـــــــــيخ احلســـــــــن -20

  .يف جريدة البصائر الثانية و تلك القصيدة متعلقة بفلسطني

أحـــــــــــــداث و مواقـــــــــــــف يف جمـــــــــــــال الـــــــــــــّدعوة : "مـــــــــــــذكرات عنوانـــــــــــــهلـــــــــــــه كتـــــــــــــاب : دمحم الصـــــــــــــاحل بـــــــــــــن عتيـــــــــــــق -21

  ".اإلصالحية و احلركة الوطنية 9جلزائر

ـــــــــــــف يف أحـــــــــــــد الســـــــــــــجون و مل يبقـــــــــــــى منهـــــــــــــا إال  ـــــــــــــبعض منهـــــــــــــا أتل ـــــــــــــق مقامـــــــــــــات و آ©ر إال أن ال ـــــــــــــن عتي و الب

  : النادر

  .همقامة الدالعة و مقامة املقارونة، كما كان ابن عتيق يعّد خطيبا 9رعا مقنعا ملن يسمع

ألمحـــــــــــــد رضـــــــــــــا حوحـــــــــــــو تشـــــــــــــاطري شـــــــــــــعرية وردت يف البصـــــــــــــائر األوىل، و مـــــــــــــن : أمحـــــــــــــد رضـــــــــــــا حوحـــــــــــــو -22

  :آ©ره نذكر

  ).رواية قصرية(غادة أم القرى  .1

 ).جمموعة قصصية(صاحبة الوحي  .2

 ).جمموعة قصصية(مع محار احلكيم  .3

 .مناذج بشرية .4

ـــــــــــــى أربعـــــــــــــة  - ـــــــــــــه إال عل ـــــــــــــر ل ـــــــــــــريا مل نعث ـــــــــــــه شـــــــــــــعرا كث ـــــــــــــات وردت يف) 4(و لعـــــــــــــّل ل ـــــــــــــه أبي غـــــــــــــادة أم " روايت

 ".القرى

إضــــــــــــافة إىل بعــــــــــــض  -تــــــــــــرك الشــــــــــــيخ عبــــــــــــد الــــــــــــرحم شــــــــــــيبان بعــــــــــــض املؤلفــــــــــــات: عبــــــــــــد الــــــــــــرمحن شــــــــــــيبان -23

  . و من مؤلفاته -املقاالت اليت كان يكتبها يف البصائر الرابعة
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  ".مقدمة الشهاب: "كتاب .1

 ".من و©ئق مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني: "كتاب .2

ــــــــــــر مــــــــــــن عشــــــــــــرة : رمضــــــــــــاندمحم الصــــــــــــاحل  -24 ــــــــــــب منشــــــــــــورة ) 10(لــــــــــــه أكث مســــــــــــرحيات، و قصــــــــــــص، و (كت

ـــــــــــزال خمطوطـــــــــــة) 6(، و ســـــــــــتة )ثقافـــــــــــة عامـــــــــــة، و أشـــــــــــعار كـــــــــــان ينشـــــــــــر قصـــــــــــائده يف البصـــــــــــائر ... أعمـــــــــــال ال ت

 .الثانية

يعـــــــــــــّد دمحم الصـــــــــــــاحل رمضـــــــــــــان مـــــــــــــن الـــــــــــــذين كـــــــــــــانوا متعـــــــــــــاطفني مـــــــــــــع احلركـــــــــــــة اإلصـــــــــــــالحية و خاصـــــــــــــة مجعيـــــــــــــة 

ائد شــــــــــــــعرية تشــــــــــــــكل قصــــــــــــــيدة طويلــــــــــــــة نســــــــــــــبيا، و قــــــــــــــد وردت تلــــــــــــــك العلمــــــــــــــاء و لــــــــــــــه مقطوعــــــــــــــات أو قصــــــــــــــ

م، 1955األشــــــــــــعار يف كتابــــــــــــه مــــــــــــن وحــــــــــــي الرحلــــــــــــة و هــــــــــــو كتــــــــــــاب حيكــــــــــــي عــــــــــــن رحلتــــــــــــه إىل بولنــــــــــــدا ســــــــــــنة 

ـــــــــــك األشـــــــــــعار ) وارســـــــــــو(ضـــــــــــمن مهرجـــــــــــان الشـــــــــــباب و الطـــــــــــالب 9لعاصـــــــــــمة فرصـــــــــــوفيا  القصـــــــــــيدة (و مـــــــــــن تل

  ".اليهود و النازيون"ان بيت بعنو ) 108(بلغ عدد أبياOا مائة و مثانية ) النونية

ــــــــــاوي هــــــــــايل -25 ــــــــــدا و هــــــــــو : احلفن ــــــــــه إىل بولن ــــــــــق رحلت ّــــــــــه الصــــــــــديق احلمــــــــــيم حملمــــــــــد الصــــــــــاحل رمضــــــــــان و رفي إن

مثـــــــــــــل صـــــــــــــديقه، كـــــــــــــان ينشـــــــــــــر شـــــــــــــعره يف البصـــــــــــــائر و خاصـــــــــــــة قصـــــــــــــيدته الطويلـــــــــــــة الـــــــــــــيت نشـــــــــــــرت يف ســـــــــــــنة 

  .بيتا) 88(م من البصائر الثانية و البالغ عددها مثانية و مثانون 1956

ذم الطــــــــــرقني و "لــــــــــه قصــــــــــائد شــــــــــعرية كثــــــــــرية مل نعثــــــــــر إال علــــــــــى واحــــــــــدة يف : الطــــــــــاهر بــــــــــن عبــــــــــد الســــــــــالم -26

  .2اجلزء " شعراء اجلزائر"أفعاهلم املنافية للشرع خاصة مع النساء و هي واردة يف كتاب 

  ".البصائر"املنار و يف "له الكثري من القصائد كان ينشرها يف : أبو بكر بن رمحون -27

  :زاق قّسومعبد الر  -28

  .عبد الرمحن الثعاليب و التصوف .1
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 .مفهوم الزمن يف فلسفة أبيي الوليد بن رشد .2
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  .كتابني ضمن سلسلة كتب أصدرها احتاد العلماء املسلمني .1

 ).الشيخ يوسف القرضاوي(متطلبات تغيري الفتوى بتغري املكان و الزمان  -

  ).فيصل املويل. د(املسلم مواطنا يف الغرب  -
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 املقالة الصحفية املعاصرة .4
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 رمضان محود .6

ــــــــــه : عمــــــــــار طــــــــــاليب -30 ــــــــــة العلمــــــــــاء، ينشــــــــــر مقاالت ــــــــــار أقطــــــــــاب مجعي ــــــــــا–مــــــــــن كب يف البصــــــــــائر الرابعــــــــــة  -حالي

 :و أهم مؤلفاته

  .جملدات) 4(من أربعة : حياته و آ©ره: عبد احلميد بن 9ديس -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[406] 

 

حلـــــــــديث أو قـــــــــل: 07ملحـــــــــق رقـــــــــم  رصـــــــــيد األدب : يضـــــــــم قائمـــــــــة �مســـــــــاء شـــــــــعراء اجلزائـــــــــر يف العصـــــــــر ا
حلـــــــــديث بـــــــــدءا gألمـــــــــري عبـــــــــد القـــــــــادر gعـــــــــث الشـــــــــعر  اجلزائـــــــــري مـــــــــن الشـــــــــعر و الشـــــــــعراء يف العصـــــــــر ا

حلديث إىل ¹اية السبعينيات من القرن    ):ه¹14اية القرن الـ(م  20الـ اجلزائري ا
  األمري عبد القادر .1

 ر اخلنقيعاشو  .2

 إبراهيم أبو اليقظان .3

 املشريف .4

 ابن يوسف اطفيش .5
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 عبد هللا البيضاوي .15
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 ابن عبد هللا .17

 الطاهر العبيدي .18

 دمحم اهلادي السنوسي الزاهري .19

  دمحم قاضي .20

 دمحم العيد آل خليفة .21

 الطيب العقيب  .22

 علي البوديلمي .23

 قدور بن عاشو  .24
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 الربيع بوشامة .26
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مصـــــــــــــطفى بـــــــــــــن رمحـــــــــــــون دمحم اللقـــــــــــــاين بـــــــــــــن  .29

 السائح

 عبد الرمحن بن العقون .30
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 الطاهر بوشوشي .36

 عمر بن قدور اجلزائري .37

    



[407] 

 

  صاحل خباشة .38

 صاحل خريف  .39
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 :قائمة بعناوين منظومات و أراجيز يف الشعر التعليمي: 08ملحق 

لقد خاض النظامون يف جمال الدين الكثري من البحار بدءا fركان اإلميان، و بنواقض اإلسالم، و9حلديث عن اجلنة،   

  .واملخلوقات الباقية من الغائبة ويف احلديث عن املالئكة

، فمنها النثرية ومنها الشعرية والذي "املتون"شعر التعليمي مجعت وأدرجت يف كتب تسمى وللتذكري فإن منظومات ال

يف خمتلف ميادين ) 384(نعنيه هنا هو املنظومة منها وهي كثرية جدا أحصينا منها أكثر من ثالمثائة و أربعة ومثانني 

  : اآليت املعرفة، ومنها على سبيل املثال ال احلصر نذكرها بدون تفصيل احلديث يف

 يف جمال الدين: أوال: 

أّلفت يف ميدان العقيدة اإلسالمية املبنية أساسا على التوحيد، عشرات بل مئات املنظومات نذكر : يف العقيدة  .أ 

 : منها

منت ابن عاشر املسمى 9ملرشد املعني على الضروري من علوم الدين للعّالمة عبد الواحد ابن عاشر، وهو منظومة  - 1

 .بيتا 313ثالثة عشر من ثالمثائة و 

 .بيتا) 44(منظومة من أربعة وأربعني  يه، و منت اجلوهرة يف التوحيد - 2

 .بيتا) 68(بدء األمايل وهي منظومة من مثانية وستني) منظومة (منت  - 3

 .بيتا) 71(منت اخلريدة و هي منظومة من واحد و سبعني  - 4

 .بيتا) 79(الشيبانية وهي منظومة من تسعة وسبعني ) منظومة(منت  - 5

 .أبيات) 08(منظومة أمساء الرسل و حتتوي على مثانية  - 6
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حلديث  .ب   : عشرات املتون ومن املنظومات منها نذكر -أيضا–ألفت  يف ميدان ا

ألفية احلديث جلالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي وهو منظومة يف احلديث ولعلها أشهر منظومات  - 1

بيتا ليصبح عددها ) 15(بيتا، يضاف إليها مخسة عشرة ) 990(وتسعني احلديث، وأكثرها تفصيال، وتضم تسعمائة 

 .أبيات) 1005(النهائي ألف ومخسة 

ولعلها حتتل ) ه806- 725(منت ألفية احلديث للحافظ العراقي أيب الفضل زين الدين عبد احلرمي بن احلسني  - 2

 .بيتا) 990(ائة وتسعني املرتبة الثانية يف الشهرة والتفضيل بعد املنظومة السابقة، وتضم تسعم

 .بيتا) 20(وهو منظومة من عشرين ... منت غرامي صحيح - 3

 .بيتا) 16(منظومة العّالمة الصّبان من ستة عشر  - 4

يف " شرح البيقونية"دمحم بن صاحل العثيمني يف كتابه : منظومة البيقونية يف احلديث، وقد قام بشرحها كثريون منهم - 5

كان حيا قبل " (الشيح عمر بن دمحم بن فتوح الدمشقي البييقوين الشافعي"ا وهي منظومة لصاحبه" مصطلح احلديث"

 .بيتا) 34(، و تضم أربعة و ثالثني )م1669- ه 1080

وهو نظم أللقاب ... معِلم الطالب مبا لألحاديث من األلقاب لإلمام أيب العنايب أمحد بن دمحم بن زكر/ لتلمساين - 6

أبيات ) 09(بيتا، و�ضافة احملقق تسعة) 170(ح، وتضّم املنظومة مائة وسبعني احلديث الواردة يف مقّدمة ابن الّصال

 .بيتا) 179(يكون عدد أبياOا مائة وتسعة وسبعني

 :منظومة، و منها) 18(أحصينا مثاين عشرة : يف الفقه وأصوله جند ضمنه  .ج 

الفقه لعبد الرمحان املغريب منت الورقات يف أصول الفقه وهو منت نثري نُظم على أساس نظم الورقات يف أصول  - 1

 . بيتا) 99(وهو منظومة من تسعة و تسعني 

 .بيتا) 215(تسهيل الطرقات يف نظم الورقات وهو منظومة نظمها العمريطي، يف مائتني و مخسة عشر  - 2
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 .بيتا) 50(ويف احلضانة تالقينا أرجوزة البليدي املالكي يف أحكام احلضانة وهي منظومة من مخسني  - 3

 : أّلفت الكثري من املنظومات على رأسها :الفرائضيف ميدان   .د 

،  وهي منظومة من مائة و ستة و سبعني )هـ577(منت الرحبية يف علم الفرائض لإلمام أيب عبد هللا الرحيب  - 1

بيتا صار عدد أبياOا مائة وسبعة ومثانني ) 11(بيتا، حيث إذا أضفنا خامتة لإلمام اخلليفي وهي أحد عشر ) 176(

  . بيتا)187(

وهي منظومة من مثامنائة ) هـ 690(براهيم بن أيب بكر التلمساين األرجوزة التلمسانية يف الفرائض أليب إسحاق إ - 2

  . بيتا) 834(وأربعة وثالثيني 

 .بيتا) 280(وهي منظومة من مائتني ومثانني ) نظم السراجية(منت خالصة الفرائض  - 3

 ول ملسو هيلع هللا ىلص حسان، مث بكعب وما تعلق 9لنيب ملسو هيلع هللا ىلص من نظم كثرية جدا، فمنها ما مدح به وكانت البداية بشاعر الرس

 .، مث ما اشتهر فيما بعد 9هلمزية والربدة للبوصريي"9نت سعاد"بن زهري يف قصيدته املشهورة 

  ومل ميدح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فقط بل تناوله النظّامون يف نسبه وسريته، ومن أشهر تلك املنظومات نذكر: 

ل أشرف خري الربية لعلي بن علي بن دمحم بن أيب العز احلنفي الدمشقي، وهي األرجوزة امليئية يف ذكر وصا - 1

  .بيت) 100(منظومة من مائة 

 و املنظومات يف مدحه ملسو هيلع هللا ىلص وذكر خصاله والدعوة إىل اإلقتداء به كثرية 

اللخمي وهي منظومة من  حملمد" ختميس القصائد الشعرية يف مدح خري البشرية"فمنها ما ورد يف كتاب كامل امسه  - 

ختميسا، مضروبة يف مخسة أشطار البيت فيكون العدد ألفيت و تسعمائة و أربعني ) 588(مخسمائة و مثان ومثانني 

  .بيتا) 1470(فيكون عدد أبيات ألف و أربعمائة و سبعني ) 2(شطرًا، تقّسم على اثنني ) 2940(
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لبلقسام بن منيع اجليجلي، وهي من أربعمائة و بيتني " احلبيبنزهة اللبيب يف حماسن "ومنها ما ورد يف كتاب  - 

 .بيتا) 402(

مل يرتك حىت فن املواقيت الرتباطها 9لصالة و الزكاة، و9حلج وبصوم رمضان، ومن  املنظومات : ميدان املواقيت  .ه 

 : اليت ألفت نذكر

  .بيتا) 90(منت تعريف املنازل حملمد املقّري، وهو منظومة من تسعني  - 1

 .بيتا) 27(لة يف بيان صفة املنازل، وهي منظومة من سبعة وعشرين رسا - 2

مل يغفل علماؤU النظم يف آداب التعلم والتعليم، ولعّل من أشهر تلك املنظومات : يف ميدان الرتبية والتعليم  .و 

 : نذكر

اقتطفناها  بيتا،) 35(وهو نظم يف آداب التعلم والتفقه من خسمة و ثالثني " شذرات الذهب يف آداب الطلب" - 1

 . لسليم بن عبد هللا اهلاليل" حلية العامل املعلم و بلغة الطالب املتعلم"من µب 

حملمد احلبيشي، و حتتوي هذه على " نشر طي التعريف"منظومة حول قيمة العلم و الدعوة إىل طلبه، من كتاب  - 2

 .بيتا) 20(عشرين 

 ".حلية العامل املعلم وبلغة الطالب املتعلم: "يف كتاب جمموعة من املقاطع يف آداب العلم والتعلم والتعليم وردت - 3

 ".يقولون فيك انقباض"أبيات مشهورة لعبد العزيز اجلرجاين يف دعوة أهل العلم إىل صيانة علمهم وتعظيمه - 4

 : يف ميدان النحو و الّصرف  .ز 

  : أّلفت الكثري من املتون الشعرية والنثرية، ومن املنظومات الشعرية يف هذا امليدان نذكر اآليت

  .بيتا) 254(منت الدرّة البهية نظم اآلجرومية لشرف الدين حيىي العمريطي وتضم مائتني و أربعة و مخسني  - 1

 .نظموها شعرا كالسابقة واألصل يف األجرومية أzا منت نثري من وضع ابن آجروم، غري أن الكثريين 
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  .بيت) 101(وكالدرّة اليتيمة اليت جيهل مؤلفها، و هي منظومة من نثر ابن آجروم و حتتوي على مائة و واحد  - 2

 .بيتا) 50(منظومة الشرباوي وهي منظومة حنوية من مخسني  - 3

 .بيتا) 57(منظومة العطّار وهي منظومة حنوية أيضا وتضم سبعة ومخسني  - 4

 .بيتا) 114(البن مالك األندلسي وتضم مائة وأربعة عشر المية األفعال  - 5

 .بيتا) 67(منظومة فما ورد من األفعال 9لواو والياء البن مالك أيضا وتضم سبعة وستني  - 6

أّلفت متون كثرية مفّصلة هلذا العلم الذي هو يف احلقيقة ثالثة علوم جمموعة يف علم واحد  :يف ميدان البالغة  .ح 

 .املعاين والبيان والبديع: لك العلوم الثالثة هيامسه علم البالغة، وت

  : ومن املنظومات يف البالغة نذكر اآليت

  .بيتا) 131(ملحة البيان للمرصفي، وهي منظومة من مائة وواحد وثالثني  - 1

 .بيتا) 51(منظومة الطبالوي وتضم واحدا ومخسني  - 2

 .بيتا) 27(منظومة السجاعي وتضم سبعة وعشرين  - 3

 .بيتا) 50عالقات ا�از للمزيين وتضم مخسني حسن ا �از بضبط  - 4

 .بيتا) 101(دائرة املعاين والبيان للحليب وتضم مائة بيت وبيت  - 5

 .بيتا) 291(اجلوهر املكنون يف الثالثة فنون لألخضري ويضم مائتني وواحد وتسعني  - 6

 : جند) املنظومات(رية قام علماؤU بتأليف املتون الشعرية، ومن املتون الشع :يف ميدان العروض والقوايف   .ط 

  .بيتا) 98(وهي منظومة مشهورة جدا وتتكون من مثانية وتسعني : اخلزرجية) منظومة(منت  - 1

 .بيتا) 193(أرجوزة العروض البن عبد ربه األندلسي، وهي تضم مائة وثالثة وتسعني  - 2
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 : نذكر) ظوماتاملن(أّلفت متون نثرية وشعرية، ومن املتون الشعرية  ):اإلمالء(ويف ميدان الرسم    .ي 

  .بيتا) 102(منظومة الظاء والضاد البن جابر األندلسي، وهي من مائة وبيتني  - 1

 .بيتا) 19(منظومة احلريري يف الفرق بني الظاء والضاد وهي من تسعة عشر  - 2

 : ألفت الكثري من املنظومات يف كيفية حتسني ا خلّط منها: ويف ميدان اخلّط والكتابة  .ك 

تقومي بديع اخلط، ويبدو أن األمر يتعلق خبط املغاربة وهي منظومة من مائة وأربعة نظم آليل السمط يف حسن  - 1

  .بيتا) 144(وأربعني 

 : ألفت الكثري من املتون النثرية والشعرية، ومن املنظومات شعرا نذكر: ويف ميدان البحث واملناظرة  .ل 

  .µأبيا) 33(نظم آداب البحث لزين املرصفي، وهو منظومة من ثالثني وثالثة  - 1

 .بيتا) 57(منظومة آداب البحث واملناظرة لطاش ُكربى زادة، وهي منظومة من سبعة ومخسني  - 2

 : ألفت منظومات من أشهرها :يف ميدان املنطق  .م 

  .بيتا) 144(منت الّسلم املرونق وهو منظومة من مائة وأربعة وأربعني  - 1

 : جند بني أيدينا منظومتني مشهورتني مها :يف ميدان الرحلة  .ن 

  .بيتا) 32(ن الفكون وهي منظومة من اثنني وثالثني رحلة اب - 1

 .أبيات) 105(رحلة العبدري وهي منظومة من مائة ومخسة  - 2

حلكمة  .س   : ألفت منظومات منها :يف ميدان ا

 .أبيات) 08(وهي منظومة من كثري من مثانية : منت املقوالت العشر - 1
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 : تالقينا الكثري من املنظومات لعّل أشهرها :يف ميدان التاريخ  .ع 

بيتا، وهي واردة يف ) 442(من أربعمائة واثنني وأربعني ) منظومة(منظومة يف التاريخ البن عبد ربه وهي أرجوزة  - 1

  ).04(اجلزء الـ

 اجلامع األسىن"للسان الدين بن اخلطيب من كتاب ) رقم احللل يف نظم الدول(يف التاريخ ) منظومة(أرجوزة  - 2

 .حلسن العقاد"  لقصائد أمساء هللا احلسىن

 : أّلفت كثري من املنظومات أشهرها اآليت: يف ميدان الطب  .ف 

وهي لصاحبها عبد القادر بن شقرون املكناسي، وهي منظومة يف عشرات " الشقرونية يف الطب"منظومة  - 1

  .بيتا) 34(األبيات ونقع مقدمتها يف أربعة وثالثني 

 .بيتا) 34(ي يف الطب وهي منظومة من حوايل أربعة وثالثني أرجوزة طنطاوي ابن جوهر  - 2

يف سبعمائة " القدمة العشرية"يسمى ) علمي(أرجوزة ابن سينا يف الطب وهي منظومة طويلة منها قسم نظري  - 3

 .بيتا) 557(وهو من مخسمائة وسبعة ومخسني ) التطبيقي(بيتا، مث القسم العملي ) 780(ومثانني 

البن سينا وتدور حول تدبري الصفة يف الفصول األربعة، وهي منظومة من مائة وسبعة أرجوزة أخرى منسوبة  - 4

أبيات فصار جمموعها مائة وأربعة ومخسني ) 07(بيتا، أضاف إىل قائمتها دمحم بن احلليب البصريي ) 147(وأربعني 

 .بيتا) 154(

 : ا املنظومات اآلتيةفإذا انتقلنا إىل ميدان احلساب واملساحة والر/ضيات بشكل عام تقابلن  .ص 

  .بيتا) 119(رسالة األخضري يف علم احلساب، وهي منظومة من مائة وتسعة عشر  - 1

 .بيتا) 22(منظومة ابن اليامسني يف اجلرب، وهي منظومة من اثنني وعشرين  - 2
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 ".موسوعة الشباب"أو قل الذرة إن شئت تقابلنا أبيات منظومة عثرU عليها يف  :ويف ميدان الفيز�ء  .ق 

كان لعلماء املسلمني وأد9ئهم اهتمام كبري وعناية كبرية بتجويد القرآن الكرمي وترتيله بطريقة : يف ميدان التجويد  .ر 

سليمة على أسس صحيحة هلذا أولوا عناية كبرية بكيفية إخراج احلروف، ومن املتون الكثرية واملنظومة منها 

  : خصوصا نذكر

  .بيتا) 40(ن سعد ابن نبهان، وهي منظومة من أربعني هداية الصبيان يف جتويد القرآن لسعيد ب - 1

 .بيتا) 47(منظومة إغاثة امللهوف يف خمارج احلروف إلبراهيم سعد، وهي منظومة من سبعة وأربعني  - 2

بيتا، ) 276(منت الدرر اللوامع يف أصل مقرإ اإلمام Uفع وهي منظومة البن بري تضم مائتني و ستة وسبعني  - 3

 : تصحيحا كثريون منهموقام 9العتناء oا و 

 .نور الدين بن دمحم الشريف أفرحاتن - 

 .عبد احلليم دمحم اهلادي قابة - 

 ".درة املتون يف قراءة اإلمامني ورش وقالون"وأمحد رمحاين يف كتابه  - 

 : أبيات قام الكثريون بشرحها ومنهم) 103(منظومة اجلزرية البن اجلزري، وهي منظومة من مائة وثالثة  - 4

 ".األضواء القمرية يف كشف كنوز  املنظومة اجلزرية"املورغاين اجليجلى يف كتابه حسني بن خبمة 

  : جند الكثري من املنظومات وخاصة ما تعلق ببعض املعاجم كما فعل :يف ميدان األصوات العربية  .ش 

يف أبيات من النظم تسهيال  - الذي رتب صوتيا - للخليل" العني"أبو الفرج املعافري حني رتب حروف معجم  - 1

  ): أبيات 05(حلفظها فقال 

  2ها وزن وإحصاء يف رتبة ضم.............. هادونك" العني"� سائلي عن حروف 

                                                           
  .19ص م،1994عني مليلة، اجلزائر  –دار اهلدى مصادر األدب يف املكتبة العربية، عبد اللطيف الصويف،  2
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حلاُء مث اهلاُء واخل   والقاُف مث الكاُف أكفاءوالغنيُ .............. اُء ــــــــــــالعُني وا

 اءُ ــــــــصاٌد وسٌني وزاٌي بعدها ط.............. واجليم والشني مث الضاد يتبعها 

 ا راءُ ـــــــــــــــــgلظاء ذاٌل وÞء بعده.............. ٌل ــوالدال والتاء مث الظاء متص

 اءُ ــــــــــوامليم والواو واملهموز والي.............. اء ــــــــوالالم والنون مث الفاء والب

oذا التسلسل يبدأ كل  )حروف العني(الدكتور بسام الساعي وضع أبيات طريفة لتسهيل حفظ هذه احلروف  - 2

   ):أبيات 03(لفظ منها حبرف على خروجها من احللق تبعا لرتتيبها اجلليل، فقال 

  �3ت الصوائدعلى حب هند خضت غمر قصائدي        كمن جاء شر الضار 

  سرى زمنـــــــــــــــــا طال تباريــــــــــــــــــــــح دربه        ظالم، ذهول، Þئرات الّرواعـــــــــــد

  لقاؤك نعائمي، فحـــــــــــــــــــسيب بســـــــــــمة          حمــــــــــــال، و أوهام، أمانيها يدي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ســــــــور/، الطبعــــــــة –، دار طــــــــالس للدراســــــــات والرتمجــــــــة والنشــــــــر، دمشــــــــق الصــــــــويف عبــــــــد اللطيــــــــف، اللغــــــــة ومعامجهــــــــا يف املكتبــــــــة العربيــــــــة- 3
  .88ص،  م1986األوىل، 
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  :العلماء والفقهاء الشعراء يف العامل اإلسالميمن : 09ملحق رقم 

العلم من هللا، والعلماء من علمهم هللا 9لقلم، ومأل قلوoم بنور العلم واإلميان، وهؤالء هم ورثة األنبياء، يرتمسون 

  .خطاهم يف نشر هداية هللا والدعوة إليه

ونعطر أجواءU بشذاهم وأرجيهم، فهم فخر إن من الوفاء لعلمائنا أن خنلد ذكراهم، وحنيي سريOم وتراجعهم، 

Uووجد Uاألمم، وزينة احملافل، وسرج النهار، وأقمار الد/جي، إن سلكنا سبيلهم وصلنا، وإن ارتقينا إىل مراتبهم مسو.  

) 1556(مصدرا ومرجعا اطلعنا عليها، حنوا من ) 30(بلغ عدد الشعراء والعلماء الشعراء يف أكثر من ثالثني 

بقي لنا –وهذا قليل جدا من كثري جدا - إذا حذفنا الشعراء أو األمساء الضاعفة ورضينا بثلث األمساء فقط، ِامسا، ف

  ...ِاسم لعامل شاعر) 600(ستمائة 

  : الشعراء يف العامل اإلسالمي قدميا) الفقهاء(من العلماء 

  :و شعرهم يعّد شعر علماء بكّل مقاييس العلم و اإلصالح :الصحابة: أوال

  ة بن عبد املطّلب Ñ محز  .1

2.  Ñ جعفر بن أيب طالب 

3.  Ñ العباس بن عبد املطّلب 

 فاطمة بنت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  .4

 أم أمين فأخته عّمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  .5

6.  Ñ علي بن أيب طالب 

 .احلسن بن علي .7

 احلسني بن علي .8
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 كعب بن زهري .9

 معاوية بن أيب سفيان .10

 سعيد بن املسّيب .11

 .الصحايب اجلليل عبد هللا بن أيب رواحة .12

 :الفقهاء املّرزين: Þنيا

  التابعني  

 .عبد هللا بن العّباس .1

 .وهو معدود يف التابعني الفقهاء احملدثني، وقد شغل الناس بشعره الرفيق يف احلب والغزل: عروة بن أذينة .2

 .له أبيات يف الغزل...أحد الفقهاء السبعة 9ملدينة: عتبة بن مسعودعبيد هللا بن عبد هللا بن  .3

 وكيع بن خلف .4

إمام ن أئمة العلم والدي، وكان يقول الشعر وشعره من هذا األدب امللتزم يهدف إىل : عبد هللا بن املبارك .5

 .أمسى الغا/ت من إصالح ا�تمع، وله شعر يف الغزل أيضا

  .م بعد النيب يوسف عليه السالمدمحم بن شرين أشهر مفسر لألحال .6

 .عمر بن عبد العزيز اخلليفة األموي العادل .7

 أصحاب املذاهب: 

وصاحب املذهب املالكي املنتشر يف بالد املغرب واجلزائر، والرجل الذي قيل  ،إمام الفقهاء: مالك بن أنس .1

 أيفىت ومالك يف املدينة؟: فيه
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وللشافعي ديوان ...، على فقهه وعلمه كان شاعرا مغلقا)ا�تهددمحم بن إدريس الشافعي اإلمام (الشافعي  .2

 .شعري معروف، طبع مرات ومرات، وقد أوردU مناذج من شعره يف املالحق

 أبو حنيفة النعمان .3

  :الفقهاء املتقدمني: Þلثا

 يف املغرب العريب :  

ه يف علم اللسان،،  وفور الم، و أعرفهم معرفة، مع توسعسأمجع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإل: ابن حزم .1

 ...خطة من البالغة و الّشعر و املعرفة 9لسري و األخبار

 .هو أبو الوليد سليمات بن خلف نسبة إىل 9جة األندلس، أل9جة افريقية: أبو الوليد الباجي .2

كان فصيحا ... هو اإلمام القاضي أبو بكر دمحم بن عبد هللا بن العريب املعافري اإلشبيلي: أبو بكر بن العريب .3

. ..و كتاب العواصم و القواصم  ،أدبيا شاعرًا كثري اخلرب مليح ا�لس، له íليف كثرية منها أحكام القرآن يف جمّلدين 

 .و له شعر

إمام وقته يف الفقه و احلديث و علومها و الّنحو و الّلغة و كالم )... ه544ت : (البسيت القاضي عّياض .4

 .وله شعر... العرب و أّ/مهم و أنساoم

 .أبو الفض بن النحويّ  .5

 يف املشرق العريب: 

 ".اجلليس األنيس"من فقهاء املالكية الكبار، و له كتاب : أمحد بن املعّذل .1

 .من أعالم مذهب مالك من أهل بغداد) بن علي بن نصري(القاضي عبد الوهاب املالكي الفقيه املشهور  .2

 له íليف يف الفقه ، شعر فقيه مبصر و كان منصور كفيفا، و) ه306ت: (منصور الفقيه .3
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 ).ه386ت(، كان شافعي املذهب )البسيت(أبو سليمان محد بن دمحم بن إبراهيم بن اخلطّاب : (اخلطّايب .4

و له شعر حسن ... كان قاضيا ببغداد و كان على مذهب اإلمام ابن حرير الّطربي: املعاىف بن زكر/ء .5

 ).ه390ت(

 ...ها و عاملا متمكنا على مذهب أبيه داود و كان شاعرًاو كان فقي... دمحم بن داود الظّاهري .6

 ).نسبة إىل حسن كيفا يف العراق(أبو الفضل احلسكفي  .7

  : للطنطاوي نذكر" غزل الفقهاء"و من الفقهاء الشعراء املذكورين يف كتاب 

 فقهاء آخرين:  

 الشيخ الشهزوري الصويف .1

 .ق الشريازيظهري الّدين األهوازي الوزير الفقيه، تلميذ أيب إسحا .2

 .من فقهاء الشافعية الكبار... أبو القاسم القشريي اإلمام الّصويف العلم  .3

 .أبو السعادات بن عيسى السنجاري الفقيه الشافعي .4

 .الفقيه الباخزي النيسابوري .5

 القضاة: 

 .علي بن عبد العزيز الفقيه الّشافعي) الوساطة(القاضي اجلرجاين مؤلف  .1

 .هللا من أهل الثالث بن عبد) األصغر(القاضي سوار  .2

 .قاضي القضاة ابن خلكان .3

 .القاضي ششريح .4

 .القاضي حيي بن أكثم .5
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 .القاضي أمحد بن أيب داود .6

 .القاضي التنوخي .7

 :نذكر" أدب االفقهاء"، من كتاب )طبقة أخرى من العلماء غري الفقهاء(شعر العلماء اآلخرين 

و كتاب االشتقاق، و  " اجلمهرة يف اللغة"كتاب العامل اللغوي الشهري أبو بكر بن دريد صاحب  : ابن دريد .1

  ..."ابن دريد أعلم الّشعراء و أشعر العلماء: "... كان شاعرًا كثري الّشعر، قيل عنه... كتاب املالحن و غريها

أبو القاسم حممود بن عمروا اخلوارزمي الزخمشري جاراته العالمة اإلمام يف النحو و اللغة و البيان و : الزخمشري .2

 .شارك يف األدب بسهم وافر... سريالتف

الشيخ أثري الّدين أبو حّيان دمحم بن يوسف الغرUطي، كان إماما يف العربية، و يف :... أبو حّيان الغرUطي .3

استمل على قصائد يف موضوعات ... و له ديوان شعر كبري... العلم 9حلديث و التفسري، و له البد الّطوىل يف األدب

 .شات بديعة النظم رفيقة املعىنشىت و مقطعات و موح

كان عاملا 9لطّب و الفلسفة و علم ... فيلسوف العرب أبو يوسف بن إسحاق بن الصّباح: يعقوب الكندي .4

و كان الكندي إىل تبحره يف العلم ... احلساب و املنطق و Sليف الّلحون و اهلندسة و طبائع األعداد و علم النجوم

 ...ى األدب و يقول الّشعر اجلّيدو رسوخ قدمه يف الفلسفة يتعاط

و مع أنه مل يكن يف زمانه أحد أعلم منه بصناعة الطّب، فقد كان ... الطبيب الّشهري: أبو بكر بن زهر .5

 .مشاركا يف علم الفقه و احلديث، و له معرفة واسعة بعلم األدب و العربية

العلم 9حلساب و اجلرب، و هو مع ذلك و هذا عامل ر/ضي راسخ القدم يف : ه601ابن اليامسني توىف سنة  .6

 .له أورد له 9ع طويل يف األدب و نظم الّشعر
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و له أيضا كتاب تلقيح األفكار يف العلم برسوم ... له أرجوزة يف علم اجلرب شهرية شرحها الكثري من أهل العلم

 ...و قد أورد له ابن سعيد أشعارا كثرية يف املدح و اهلجاء و غريمها... الغبار

نزهة "له كتاب ... اجلغرايف الّشهري أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد هللا بن إدريس: لشريف اإلدريسيا .7

كتاب شهري و كان لإلدريسي علم 9لطب و النبات، و إىل هذا كانت له يد طوىل يف " املشتاق يف اخرتاق اآلفاق

  ...األدب و نظم الّشعر

 الشريف الرّضي  .8

 .من علماء الشافعية... بن أيب بكر الّطربي... ينالشيخ العّالمة حمب الد .9

 .العامل الفاضل فخر الدين الشيباين .10

 .ابن اجلوهري .11

 .أبو منصور الّدمياطي .12

 .الفضل بن سهل .13

 .أبو غالب املعروف 9بن بشران و يعرف 9بن اخلالة أيضا .14

 .أبو منصور أمحد بن دمحم اللخمي .15

 .ابن حبيت .16

 املؤرخ ابن جرير الّطربي .17

 .األoاين أبو الفرج .18

 .اجلواهري صاحب الّصحاح .19

 .ابن عبد ربّه .20
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 .اخلليل بن أمحد الفراهيدي .21

 .أمحد مسكويه .22

 .أبو األسود الدؤيل .23

 .عمرو بن الوردي .24

 .علي الكسائي .25

 .عبد القاهر اجلرجاين .26
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  : من العلماء الشعراء يف اجلزائر املسلمة العربية: 10ملحق رقم 

عقيمـــــــــــــا، فقـــــــــــــد كانـــــــــــــت دائمـــــــــــــا ولـــــــــــــودا للعظمـــــــــــــاء ودودا علـــــــــــــيهم، وأرض مل تكـــــــــــــن اجلزائـــــــــــــر يومـــــــــــــا مـــــــــــــا 

اجلزائـــــــــــــــر خصـــــــــــــــبة منبتـــــــــــــــة وشـــــــــــــــجراOا مثمـــــــــــــــرة، ومناطقهـــــــــــــــا ونواحيهـــــــــــــــا أجنبـــــــــــــــت وأعطـــــــــــــــت رجـــــــــــــــاال خـــــــــــــــدموا 

  .اإلنسانية خبدمة دينهم ووطنهم

لقـــــــــــد أجنبـــــــــــت اجلزائـــــــــــر علـــــــــــى مـــــــــــدى µرخيهـــــــــــا الطويـــــــــــل ا�يـــــــــــد رجـــــــــــاال، ومـــــــــــن هـــــــــــؤالء الرجـــــــــــال علمـــــــــــاء  

  : العلماء شعراء كثريون، وخنص 9لذكر كثريون، ومن هؤالء

ـــــــــــن  ـــــــــــن ورســـــــــــيالن حتديـــــــــــدا، ونقصـــــــــــد الطـــــــــــود األشـــــــــــم عبـــــــــــد احلميـــــــــــد ب منطقـــــــــــة قســـــــــــنطينة والقبائـــــــــــل، واب

، وكـــــــــــذلك العصـــــــــــيل الـــــــــــورتيالين وهـــــــــــو "مجعيـــــــــــة العلمـــــــــــاء"9ديـــــــــــس، واملولـــــــــــد احلـــــــــــافظي أحـــــــــــد أعظـــــــــــم أقطـــــــــــاب 

  .شخصية متميزة داخل اجلمعية

  .من األمساء، ومنها العالمة الشاعر دمحم 9ي بلعاملاليت تزخر 9لكثري " توات"ومنطقة 

ـــــــــــري مـــــــــــن رجـــــــــــال اإلصـــــــــــالح مـــــــــــن  كمـــــــــــا أكـــــــــــرم هللا أهـــــــــــل ســـــــــــطيف 9لعالمـــــــــــة اإلبراهيمـــــــــــي فأشـــــــــــاد الكث

  .العلماء والشعراء oذه املنطقة الر9نية، إذ بعث فيهم من حيرص على خريهم

  : ومن هؤالء

  .عبد احلميد مغرية - 

 .دمحم بن احلاج إبراهيم السطيفي - 

 .أمحد الغزايل - 

 .دمحم بن املوهوب - 
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وغــــــــــــري هــــــــــــذه املنــــــــــــاطق هنالــــــــــــك رجــــــــــــال ميكننــــــــــــا إدراجهــــــــــــم ضــــــــــــمن أشــــــــــــعار العلمــــــــــــاء مبــــــــــــا فيهــــــــــــا مــــــــــــن 

 .خصائص وميزات شعر العلماء

) 26(وقـــــــــــد أطلعنـــــــــــا علـــــــــــى الكثـــــــــــري مـــــــــــن املصـــــــــــادر واملراجـــــــــــع مسحـــــــــــت لنـــــــــــا �حصـــــــــــاء ســـــــــــتة وعشـــــــــــرين 

  .ِامسا) 16(ِامسا أردU مناذج شعر لستة عشر 

  : مساء من القدمي واحلديث هي اآلتيةوتلك األ

  :من كتاب تعريف اخللف للحفناوي -

احلفنـــــــــــــاوي هـــــــــــــو أحـــــــــــــد العلمـــــــــــــاء الشـــــــــــــعراء اجلزائـــــــــــــريني الـــــــــــــذين عاشـــــــــــــوا مـــــــــــــا بـــــــــــــني القـــــــــــــرنني  - 1

تعريـــــــــــــــف اخللـــــــــــــــف برجـــــــــــــــال '، و قـــــــــــــــد ألّـــــــــــــــف كتـــــــــــــــاب )م20(و القـــــــــــــــرن العشـــــــــــــــرين ) م19(التاســـــــــــــــع عشـــــــــــــــر 

  .من جزئني اثنني" السلف

ه  كتابـــــــــــــــــه املـــــــــــــــــذكور 1326-م1906يف عـــــــــــــــــام ... اجلزائـــــــــــــــــري الكبـــــــــــــــــري و نشـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــذا املفـــــــــــــــــيت  -

  .عاملا جزائر/) 419(ترجم فيه أربعمائة و تسعة عشر 

بـــــــــــني القـــــــــــرن "احلـــــــــــديث عـــــــــــن علمـــــــــــاء شـــــــــــعراء أغلـــــــــــبهم عاشـــــــــــوا " تعريـــــــــــف اخللـــــــــــف"و يضـــــــــــم كتـــــــــــاب  -

  ).م20(، و بداية القرن العشرين )م19(التاع عشر امليالدي 

ـــــــــــاوي مـــــــــــن  - العلمـــــــــــاء أو الفقهـــــــــــاء أو املنصـــــــــــوفة الـــــــــــذين هلـــــــــــم شـــــــــــعر نـــــــــــذكر قطـــــــــــرة و ممـــــــــــن ذكـــــــــــر احلفن

  :من حبر تلك األمساء يف اآليت

ــــــــــــــــد ســــــــــــــــنة  - 1 ــــــــــــــــد ول ــــــــــــــــة، و ق ــــــــــــــــويف ســــــــــــــــنة 971الشــــــــــــــــيخ أمحــــــــــــــــد الســــــــــــــــوداين شــــــــــــــــارح اجلرومي ه و ت

  .ه1044

  .ه884أمحد بن عبد هللا اجلزائري الزواوي، املتوىف سنة  - 2
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ــــــــــــد - 3 ــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــرمحن الشــــــــــــهري 9بــــــــــــن زاغــــــــــــو، ول ه، و تــــــــــــويف ســــــــــــنة 788حنــــــــــــو  أمحــــــــــــد بــــــــــــن دمحم ب

  .ه875

  ).ه1041-1009(أمحد بن دمحم املقري  - 4

  ).ه10كان حّيا أواسط القرن الـ ( عبد الرمحن األخضري - 5

  ).ه875 -787أول  786(عبد الرمحن بن دمحم بن خملوف الثعاليب اجلزائري  - 6

  ).ه786ت(عبد الرمحن الوغليسي ا�ائي  - 7

  ).ه753-680(ين دمحم بن إبراهيم بن أمحد العبدري التلمسا - 8

  .دمحم بن عبد الكرمي بن دمحم املغيلي - 9

املعــــــــــــــــــروف 9بــــــــــــــــــن النحــــــــــــــــــوي Uظــــــــــــــــــم املنفرجــــــــــــــــــة ... يوســــــــــــــــــف أبــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــن النحــــــــــــــــــوي -10

  ).ه513ت(

  .عفيف الدين التلمساين -11

  .األمري عبد القادر -12

  ابن خلدون -13

  الثواين ا�ذوب -14

  البوين -15

  أبو مدين الغوث -16

  .امللكشي دمحم بن عمر التونسي مث اجلزائري -17

  هيم بن أمحد الفجيجيإبرا -18
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  إبراهيم بن أمحد التازي -19

  .سيدي أمحد التيجاين -20

  :للمغيلي هم" مصباح األرواح: "و العلماء الشعراء املذكورين يف كتاب -

  .ه899احلافظ التنسي املتزىف سنة  - 1

 ه901ابن مرزوق الكفيف املتوىف سنة  - 2

 .ه42العّالمة دمحم بن أمحد بن مرزوق احلفيد املتوىف سنة  - 3

 .ه914العّالمة أمحد ابن حيي الونشريسي صاحب املعيار املتتوىف سنة  - 4

 .ه837العّالمة قاسم بن سعيد بن دمحم  العقباين املتوىف سنة  - 5

 .العّالمة دمحم بن أيب القام بن دمحم بن عبد الصمد املشاذيل - 6

 .ه899الّعالمة أمحد بن زكري التلمساين املتوىف سنة  - 7

 .ه875 بن خملوف الثعاليب املتوىف سنة العّالمة عبد الرمحن بن دمحم - 8

 .ه866الصويف الكبري إبراهيم التازي املتوىف سسنة  - 9

 .العّالمة املتكلم اآلشعري دمحم بن يوسف بن عمر بن شعيب -10

. ه909العّالمــــــــــــة الفقيــــــــــــه دمحم بــــــــــــن عبــــــــــــد الكـــــــــــــرمي بــــــــــــن دمحم املغيلــــــــــــي التلمســــــــــــاين املتــــــــــــوىف ســـــــــــــنة  -11

 .و هو مؤلف الكتاب أعاله

ألعـــــــــــالم الـــــــــــذين كـــــــــــان يـــــــــــزدان oـــــــــــم القـــــــــــرن التاســـــــــــع اهلجـــــــــــري، فقـــــــــــد قـــــــــــّدر عـــــــــــددهم و غـــــــــــري هـــــــــــؤالء ا

 .عاملا و فقيها الكثريين منهم شعراء) f)11حد عشر 
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حملمـــــــــــد " §ريـــــــــــخ األدب اجلزائـــــــــــري"مـــــــــــن العلمـــــــــــاء الشـــــــــــعراء اجلزائـــــــــــريني املـــــــــــذكورين يف كتـــــــــــاب  -

  : طّمار

أشــــــــــــهرهم اثنــــــــــــا عشــــــــــــر  عاملــــــــــــا شــــــــــــاعرًا) 46(ذكــــــــــــر صــــــــــــاحب الكتــــــــــــاب حنــــــــــــّوا مــــــــــــن ســــــــــــتة و أربععــــــــــــني  

  :نورد أمسائهم و فرتاOم كاآليت) 12(

  .أبو الفضل النحوي و أبو حسن الفكون: يف الفرتة الصنهاجية -

  .أبو مدين الغوث، و ابن خلدون: يف الفرتة العبد الوادية -

  .عبد الكرمي املغيلي، و عبد الرمحن األخضري و املقري: يف فرتة اجلزائر العثمانية

األمــــــــــــني العمـــــــــــودي، أمحــــــــــــد ســـــــــــحنون، ابــــــــــــن 9ديـــــــــــس، و أمحــــــــــــد : اليقظـــــــــــة و النهضــــــــــــة والثـــــــــــورةيف فـــــــــــرتة 

  .توفيق املدين، و هؤالء علماء اجلمعية

حلــــــــــــديث"و مــــــــــــن العلمــــــــــــاء الّشــــــــــــعراء الــــــــــــواردين يف كتــــــــــــاب  - ــــــــــــري ا ــــــــــــن " األدب اجلزائ لعمــــــــــــر ب

  :قينة

  :اليت ذكرهم) 4(أشهرهم أربعة ) 12(نذكر عددا يُقّدر بنحو من اثين عشر  

  .دمحم بن العّنايب -

  ).صاحب منظومة البدع(املولود بن املوهوب  -

  .احلفناوي -

  .الدبسي -
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ـــــــــيس إال، ولعـــــــــل خـــــــــري مـــــــــن  ـــــــــى هـــــــــؤالء، ومـــــــــا ذكـــــــــرUه فـــــــــيض مـــــــــن فـــــــــيض وقطـــــــــرة مـــــــــن حبـــــــــر ل وقـــــــــس عل

ميثـــــــــــل هـــــــــــذه االســـــــــــتمرارية بوجهيهـــــــــــا الـــــــــــديين والـــــــــــوطين مـــــــــــن بعـــــــــــد الـــــــــــذين املصـــــــــــلحني الـــــــــــذين ســـــــــــبقوه، ومـــــــــــن 

  : ن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، نذكرعلماء أواخر القر 

  )1914-1848(عبد القادر ا�اوي  - 1

 )1941-1852(أبو القاسم احلفناوي  - 2

 )1917-1865(دمحم مصطفى بن اخلوجة  - 3

 )1929-1866(دمحم بن أيب شنب  - 4

 )1933-1886(عبد احلليم بن مساية  - 5

 )1933-1886(عبد احلليم بن مساية  - 6

 )1939-1866(املولود بن املوهوب  - 7

 .كان هؤالء جلهم شعراء

  : من العلماء الشعراء اجلزائريني الفحول الذين قالوا شعرا ملحوU عامي اللهجة

  ...الشيخ ا�ذوب صاحب الديوان املشهور يف احلكمة - 

شــــــــــــــيوخ شــــــــــــــعراء، يف ) 05(والشــــــــــــــاعر الشــــــــــــــيخ ابــــــــــــــن يوســــــــــــــف، وقــــــــــــــد ورد امســــــــــــــه ضــــــــــــــمن مخســــــــــــــة  - 

 ".الشعر الشعيب يف سيدي خالد بسكرةمن فحول : "منطقة بسكرة يف كتاب

 : امسا وهي) 26(ونلخص تلك األمساء الكثرية يف ستة وعشرين 

  احلفناوي - 1

 الديسي  - 2
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 ) املنفرجةصاحب (ابن النحوي  - 3

 عفيف الدين التلمساين  - 4

 البوين  - 5

 أبو مدين الغوث  - 6

 ابن رشيق الفريواين  املسيلي  - 7

 عبد هللا بن سالمة البجائي  - 8

 الثعاليب  - 9

 األخضري  -10

 املقّري  -11

 املغيلي  -12

 ) املقدمةصاحب (ابن خلدون  -13

 ابن الفكون -14

 األمري عبد القادر -15

 ابن العّنايب  -16

 دمحم بن أيب شنب  -17

 عبد احلليم بن مساية  -18

 حسن بوحلبال  -19

 بلقاسم بن شيخ  -20
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 دمحم بن القايد  -21

 أمحد بن د/ب  -22

 ابن املوهوب  -23

 املولود الزرييب  -24

 حيىي بوزعزيز  -25

 أبو القاسم سعد هللا -26

وبعمليـــــــــــة تقـــــــــــاطع هلـــــــــــذه األمســـــــــــاء الـــــــــــواردة يف املصـــــــــــادر واملراجـــــــــــع املـــــــــــذكورة نفضـــــــــــل أشـــــــــــهرها وأعظمهـــــــــــا 

 : خدمة للعلم وللشعر معا، ممن تصبح تسميتهم 9لعلماء الشعراء وهم

  ): م 1798قبل بداية العصر احلديث سنة (قدميا  - 

 .ابن رشيق القريواين املسيليّ  - 1

 .عبد هللا بن سالمة البجائي - 2

 عبد الرمحان الثعاليب  - 3

 عبد الرمحان األخضري  - 4

 أمحد املقري  - 5

 املغيلي  - 6

 ابن خلدون  - 7

 ابن الفّكون - 8
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 ): م1798بعد بداية العصر احلديث سنة (حديثا  - 

 األمري عبد القادر  - 1

 دمحم بن العنايب  - 2

 دمحم بن أيب شبت - 3

 عبد احلليم بن مساية  - 4

 حسن بواحلبال  - 5

 بلقاسم بن منيع  - 6

 حيىي بوعزيز  - 7

 سم سعد هللاأبو القا - 8

 



فهارسلا: �نيا  

I- فهرس اآل�ت القرآنية.  

II- فهرس األحاديث الشريفة.  

III - فهرس املصادر واملراجع.  

IV - فهرس احملتو�ت.  
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I -  القرآنية اآلياتفهرس :  

  

  الرقم

  

  اآلية القرآنية

سور�ا حسب ترتيب 

  املصحف الكرمي

  

  رقم اآلية يف السورة

ِ ٱ� ﴿   01  ،البسملة آية يف الفاحتة    ﴾لر�ِحيمِ ٱ لر��ٱ ��

وتبدأ . وهي أول أية فيها

سورة أخرى،  113�ا 

وتعوض البسملة الغائبة 

يف سورة التوبة يف بسملة 

/نية يف سورة النمل؛ 

ليبقى عدد البسمالت 

بعدد السور القرآنية أي 

114.  
  

02  

  

ِ ٱ� ﴿ ِ  ۡلَۡمدُ ٱ لر�ِحيمِ ٱ لر��ٱ �� ��ِ
َمٰلِِك  �لر�ِحيمِ ٱ لر��ٱ �ۡلَعٰلَِميَ ٱَرّبِ 
 0إِي�اَك َنۡعُبُد ,ي�اَك نَۡسَتِعيُ  %ّلِينِ ٱيَۡوِم 

َرَٰط ٱ ۡهِدنَاٱ ِينَ ٱِصَرَٰط  7لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ  ل�
ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِ 

َ
َعلَۡيِهۡم َوBَ  لَۡمۡغُضوبِ ٱأ
آلِّيَ ٱ   ﴾Eلض�

  07- 02  الفاحتة

  

  83  البقرة  ﴾Lَوُقولُواْ لِلن�اِس ُحۡسٗنا  ﴿  03

َمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡؤَت  ۡلِۡكَمةَ ٱيُۡؤِت ﴿  04
ا َكثِٗياۗ  ۡلِۡكَمةَ ٱ وِتَ َخۡيٗ

ُ
 ﴾_َفَقۡد أ

  269  البقرة

ُ ٱَشِهَد ﴿  05 ن�هُ  ��
َ
 لَۡمَلeئَِكةُ ٱBَٓ إَِلَٰه إ�Bِ ُهَو وَ  ۥأ

ْولُواْ 
ُ
ِ  لۡعِلۡمِ ٱَوأ Bَٓ إَِلَٰه إ�Bِ ُهَو  لۡقِۡسِطۚ ٱقَآئَِمۢا ب
  ﴾pۡلَِكيمُ ٱ لَۡعِزيزُ ٱ

  18  آل عمران 

ا ُتِبtوَنۚ  لِۡب� ٱلَن َتَنالُواْ ﴿  06 ٰ تُنِفُقواْ مِم� َحت�
ءٖ فَإِن�  َ ٱَوَما تُنفُِقواْ ِمن َشۡ  ۦبِهِ  ��

  ﴾�َعلِيمٞ 

  92  آل عمران



[436] 

 

�ُض  ﴿  07
َ
لَۡم تَُكۡن أ

َ
ِ ٱأ َوِٰسَعٗة َفُتَهاِجُرواْ  ��

  ﴾�فِيَهاۚ 

  97  النساء

ّبُِكۡمۖ َفَمۡن ﴿  08 قَۡد َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن ر�
بَۡصَ فَلَِنۡفِسهِ 

َ
نَا۠  ۦۖ أ

َ
َوَمۡن َعِمَ َفَعلَۡيَهاۚ َوَمآ أ

  ﴾�َعلَۡيُكم ِبَفِيٖظ 

  104  األنعام

ِن  ﴿  09
َ
ِ َرّبِ  ۡلَۡمدُ ٱَوَءاِخُر َدۡعَو�ُٰهۡم أ ��ِ

  ﴾�ۡلَعٰلَِميَ ٱ

  10  يونس

ِ  ل�ۡفَس ٱ۞ إِن� ﴿  10 اَرةُۢ ب م�
َ
وٓءِ ٱَل t53  يوسف  ﴾� لس  

ُ ٱَوَيۡضُِب  ﴿  11 ۡمَثاَل ٱ ��
َ
  25  إبراهيم  ﴾�لِلن�اِس  ۡل

َثٗ�  ۡضِۡب ٱ۞وَ ﴿  12   32  الكهف   ﴾�لَُهم م�

  114  طه  ﴾£َوقُل ر�ّبِ زِۡدِن ِعلٗۡما ﴿  13

رَِجاٞل َصَدُقواْ َما َعَٰهُدواْ  لُۡمۡؤِمنِيَ ٱّمَِن ﴿  14
َ ٱ ن قََضٰ َنَۡبهُ  �� َومِۡنُهم  ۥَعلَۡيهِۖ فَِمۡنُهم م�

لُواْ َتبِۡديٗ�  ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَد�   ﴾ªم�

  23  األحزاب 

اِسَيٍٰتۚ  ۡلََواِب ٱوَِجَفاٖن كَ  ﴿  15   13  سبأ  ﴾®َوقُُدورٖ ر�

ۡعرَ ٱَوَما َعل�ۡمَنُٰه ﴿  16 إِۡن ُهَو  ۥٓۚ َوَما ي²َبَِغ َلُ  لّشِ
بِيٞ  tذِۡكرٞ َوقُۡرَءاٞن م �Bِإ´﴾  

  69  يس

ۡسَتِجۡب لَُكۡمۚ  ۡدُعوِنٓ ٱ﴿  17
َ
  60  غافر   ﴾¸أ

ن  ﴿  18
َ
Bَ يَۡسَخۡر قَوۡمٞ ّمِن قَۡوٍا َعَسe أ

ا ّمِۡنُهۡم    ﴾¼يَُكونُواْ َخۡيٗ

  11  احلجرات

ّيِ َءاBَٓءِ َرّبُِكَما﴿  19
َ
بَانِ  فَبِأ آية أخرى من  30، ويف 13  الرمحن   ﴾®تَُكّذِ

  السورة

نٖ  ﴿  20
ۡ
  29  الرمحن  ﴾Âُك� يَۡوٍا ُهَو ِف َشأ

ُ ٱُهَو ﴿  21 ِيٱ ��  لَۡغۡيبِ ٱBَٓ إَِلَٰه إ�Bِ ُهَوۖ َعٰلُِم  ل�
َهَٰدةِۖ ٱوَ  ُ ٱُهَو  Åلر�ِحيمُ ٱ لر�ۡحَمٰنُ ٱُهَو  لش� �� 
ِيٱ وُس ٱ لَۡملُِك ٱBَٓ إَِلَٰه إ�Bِ ُهَو  ل� tَلٰمُ ٱ لُۡقد  لس�
ۚ ٱ ۡلَب�ارُ ٱ ۡلَعِزيزُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤِمنُ ٱ ُ  لُۡمَتَكّبِ

ِ ٱُسۡبَحَٰن  ا يُۡشُِكونَ  �� ُ ٱُهَو  ªَعم� �� 

  24-22  احلشر 



[437] 

 

ۖ ٱ ۡلَارِئُ ٱ ۡلَخٰلِقُ ٱ ۡسَمآءُ ٱَلُ  لُۡمَصّوُِر
َ
 ۡل

ۚ ٱ َمَٰوٰتِ ٱَما ِف  ۥيَُسّبُِح َلُ  ۡلُۡسَنٰ �ِضۖ ٱوَ  لس�
َ
 ۡل

 ﴾Òۡلَِكيمُ ٱ ۡلَعزِيزُ ٱوَُهَو 

  04  القلم  ﴾%,ن�َك لََعَلٰ ُخلٍُق َعِظيمٖ ﴿  22

23  ﴿ ِ قِۡسُم ب
ُ
اَمةِ ٱ ل�ۡفِس ٱَوBَٓ أ   02  القيامة  ﴾�لل�و�

بِيَ ﴿  24 آOت أخرى  09، ويف 15  املرسالت  ﴾Öَوۡيٞل يَۡوَمئِٖذ لِّۡلُمَكّذِ

  من السورة

ُتَها ﴿  25 ي�
َ
أ eلُۡمۡطَمئِن�ةُ ٱ ل�ۡفُس ٱَيÛ﴾  27  الفجر  

ا لُۡعۡسِ ٱفَإِن� َمَع ﴿  26  لُۡعۡسِ ٱإِن� َمَع  0يُۡسً
ا   ﴾7يُۡسٗ

  06-05  الشرح

 ٱ﴿  27
ۡ
ِ  قَۡرأ ِيٱَرّبَِك  ۡسمِ ٱب َخلََق  َخلَقَ  ل�

نَسٰنَ ٱ  ٱ �ِمۡن َعلَقٍ  ۡلِ
ۡ
َوَربtَك  قَۡرأ

ۡكَرمُ ٱ
َ
ِيٱ �ۡل ِ  ل� َم ب

َعل�َم  %ۡلَقلَمِ ٱَعل�
نَسٰنَ ٱ   ﴾0َما لَۡم َيۡعلَمۡ  ۡلِ

  05-01  العلق 

�ُض ٱإَِذا ُزلۡزِلَِت ﴿  28
َ
ۡخرََجِت  زِلَۡزالََها ۡل

َ
َوأ

�ُض ٱ
َ
ۡثَقالََها ۡل

َ
نَسٰنُ ٱَوقَاَل  �أ �َما لََها ۡلِ 

ۡخَبارََها
َ
ُث أ وَۡحٰ  %يَۡوَمئِٖذ ُتَّدِ

َ
ن� َرب�َك أ

َ
بِأ

  ﴾0لََها

  05-01  الزلزلة

 



[438] 

 

II - فهرس األحاديث الشريفة :  

  احلديث الشريف مرتبا حبسب وروده يف البحث  الرقم

  "طلب العلم فريضة على كّل مسلم "   01
  "تعّلموا الفرائض وعّلموها فإّ�ا نصف الّدين "   02
ا ورَّثوا العلم لعلماء ورثة األنبياء وإنّ ا"   03 ، فمن أخذه أخذ حبّظ األنبياء مل يورِّثوا دينارًا وال درًمها، إمنَّ

  "وافر 
  "أّدبين رّيب فأحسن ?دييب "   04
  " إّمنا بعثت ألمتّم مكارم األخالق"   05
  "الّشعر كالم مؤّلف، فما وافق احلّق منه فهو حسن، وما مل يوافق احلّق منه فال خري فيه "   06
مشّجعا املسلمني  -صّلى هللا عليه وسلم - قاهلا الّنيب " (أU الّنيب ال كذب، أU ابن عبد املطّلب "   07

  )على القتال يف أحد 
عن  -صّلى هللا عليه وسلم -قاهلا الّنيب " (هل أنت إال إصبع دميت ، ويف سبيل هللا ما لقيت"   08

  )أصبعه حني جرحت يف جهاد 
  " كم قيحا حىت يريه خري له من أن ميتلئ شعرا ألن ميتلئ جوف أحد "   09
صلت - صّلى هللا عليه وسلم - قاهلا الّنيب " (آمن شعره وكفر قلبه "   10   )عن أمية بن أيب ال
  "إّن من البيان لسحرا، وإّن من الّشعر حلكمة "   11
عن  - صّلى هللا عليه وسلم - قاهلا الّنيب " (ما وصف يل أعرايب قّط فأحببت أن أراه إالّ عنرتة "   12

  ) عنرتة بن شّداد
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III - قائمة املصادر و املراجع  

  :القرآن الكرمي واحلديث الشريف  -أوال

 القرآن الكرمي 

 ).القرآنية اإلحصاءاتيف (القرآن الكرمي برواية حفص عن قراءة عاصم  -

 ).االستشهادات القرآنيةيف (فع القرآن الكرمي برواية ورش عن قراءة " -

 احلديث الشريف: 

، إعداد الدكتور دمحم خري الثعال، دار "احلديث امليسر: "سبعمائة حديث من صحيح البخاري، سلسلة -

  .م2002- ه1422: 1البالغ، اجلزائر، ط

، إعداد الدكتور دمحم خري الثعال، دار "احلديث امليسر: "سلسلةسبعمائة حديث من صحح مسلم،  -

 .م2002- ه1422: 1البالغ، اجلزائر، ط

  :املصادر و املراجع -نيا 

، الشركة الوطنية )ملسو هيلع هللا ىلص(، دور الشعر يف معركة الدعوة اإلسالمية أSم الرسول )عبد الرمحن خليل إبراهيم(إبراهيم  .1

 .2للنشر والتوزيع اجلزائر، ط

   هيمي، دار الغرب اإلسالمي، بريوتجنله، أمحد طال اإلبرامجع وتقدمي اآل]ر، ،  )دمحم البشري(براهيمي اإل .2

 .م1997: 1ط
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اجلزائر  - الدكتور دمحم عبد املنعم خفاجي، دار اهلدى، عني مليلة: ، الديوان، حتقيق)علي(ابن أيب طالب  .3

 .م1997

: وصححهاعتىن به ، منت الّدرر الّلوامع يف أصل مقرأ اإلمام "فع، )أبو احلسن علي بن دمحم الرpطي(ابن بّري  .4

 .م2009- ه1430: 2ط،اإلمام مالك للكتاب، اجلزائر، دار نور الدين بن دمحم الشريف افرحاتن

، املرشد و املعني على الضروري من علوم الدين، و يليه منت مبطالت )أبو دمحم بن عبد الواحد(ابن عاشر  .5

 .م2009وزيع، القاهرة، شركة القدس للنشر و الت: الصالة للعّالمة دمحم البقيق، الناشر

دار صادر للطباعة والنشر بريوت، (نواف اجلراح، : ، الديوان، شرح وتقدمي و حتقيق)حمي الدين(ابن عريب  .6

 .م2007 -هـ1428: 3الطبعة 

: 1، رحلة بن خلدون، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)عبد الرمحن بن خلدون اخلضرمي(شبيلي اإل .7

 .م2004-ه1425

دمحم : �شراف" السلسلة الذهبية: "، طوق احلمامة يف األلفة و اّألالف، سلسلة األنيس)زمابن ح(ندلسي األ .8

 .م1988اجلزائر -املؤسسة الوطنية للفنون الوطنية، الرغاية: جربان حجاجي، طبع: بلقايد، تقدمي

ّرف أعالمه، ، دقّقه و شرحه و ع)أجزاء 5(، العقد الفريد )أمحد بن دمحم بن عبد ربه وأبو عمر (ندلسي األ .9

 .م2001-ه1422: 1دمحم التوجني، دار صادر، بريوت، ط.د

: 1دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط: دمحم توفيق النيفر، الناشر: ، الديوان، حتقيق)بن زمرك(ندلسي األ .10

 .م1997

 1بريوت، ط -، ألفية ابن مالك يف الّنحو والّصرف، دار العلم)بن مالك حمّمد بن عبد هللا(ندلسي األ .11

 .م1984-هـ1404
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 .م1996، أسس النقد األديب عند العرب، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، سبتمرب )أمحد(بدوي  .12

سلسلة الدراسات الكربى ) حىت االستقالل 1945من سنة (، أدب النضال يف اجلزائر  )درار أنيسة(بركات  .13

 .م1985:املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر

لبنان، الطبعة الثانية  –ض والقافية، دار املناهل للطباعة والنشر التوزيع، بريوت ، يف العرو )يوسف(بكار  .14

 .م1990 - هـ 1411

. أ: ، فتح احلّي القيوم لشرح عالمات اإلعراب من اللؤلؤ املنظوم يف منثور ابن آجروم  حتقيق)دمحم pي(بلعامل  .15

 .م2013: اإلسالمي األعلى، اجلزائر أبو عبد هللا دمحم عبد الرمحن بسكر اجلزائري، منشورات ا�لس

تاب اجلزائريني، اجلزائر احتاد الك :ات، حياته وآ]ره، منشوراتو ، األديب موسى األمحدي نوي)جنيب(بن خرية  .16

 .م2002: 1ط

- 1ج(، موسوعة الشعر اجلزائري)عزيز(، لعكايشي )عمار(، ويس )دمحم العيد(، �ورتة )الربعي(بن سالمة  .17

 .م2009: اجلزائر –مليلة  ، دار اهلدى عني)2ج

بدايتها، مراحلها،   مؤثرا�ا:، يف األدب اجلزائري احلديث، النهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر)دمحم(بن مسينة  .18

 .م2003 :مطبعة الكاهنة، اجلزائر

ديس، فنون األدبية يف آ]ر اإلمام عبد احلميد بن pل، يف األدب العريب احلديث pجلزائر، ل)دمحم(بن مسينة  .19

 .م2003 :اجلزائر –مطبعة الكاهنة 

  )املذكرات(أحداث و مواقف يف جمال الدعوة اإلصالحية و احلركة الوطنية يف اجلزائر، : )دمحم الصاحل(بن عتيق  .20

 .م1990: مطبعة دحلب د ط: منشورات 
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والتوزيع، اجلزائر ، ابن pديس يف الفكر اجلزائري والعريب كشاف بيبلوغرايف، جسور للنشر )مسعود(بن فلوسي  .21

 .م2016-ه1437: 1ط

وكتاب الذخرية، دراسة حياة الرحل وأهم جوانب الكتاب، املؤسسة  األندلسي ابن بسام ،)علي(بن دمحم  .22

 .م1989اجلزائر  –الوطنية للكتاب 

- ه1344: ، نزهة اللبيب يف حماسن احلبيب، املطبعة اجلزائرية اإلسالمية بقسنطينة، اجلزائر)بلقاسم(بن منيع  .23

 .م1926

: 2اجلزائر، ط -، التجربة الشعرية يف ديوان أمحد سحنون، منشورات اَحلرب، ابن مسوس)عبد احلفيظ(بوردمي  .24

 .م2007

دار مدين للطباعة و النشر        " قواميس املنار: "، قاموس األدpء و العلماء املعاصرين، سلسلة)دمحم(بوزواوي  .25

 .و التوزيع، اجلزائر، د ط، د ت

 .م2010:اجلزائر –، موسوعة شعراء العرب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة)دمحم(واوي بوز  .26

 –، دراسات يف الشعر اجلزائري املعاصر، سياق املتغري احلضاري، دار اهلدى عني مليلة )عمر أمحد(بوقرورة  .27

 .م2004 :اجلزائر

: 1اجلزائر، ط - بيت احلكمة للنشر و التوزيع، العلمة، النثر الفين عند اإلبراهيمي، )عبد املالك(بومنجل  .28

 .م2009

دراسة موضوعية فنية، ديوان ) م1962- 1954( ، الثورة اجلزائرية يف شعر املغرب العريب)مصطفى(بيطام  .29

 .م1998: اجلزائر - املطبوعات اجلامعية
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قصائد و : ية يف الفنون الشعرية، املن الرب "املعروف مبوالي احلاج" ،)دمحم بن أمحد العلوي احلسين(تسفاوي ال .30

 . أبيات مفيدة عامة، د ط، د ت

: نصرية دهينة، منشورات.د: ، األرجوزة التلمسانية، دراسة و حتقيق)أبو إسحاق إبراهيم بن أيب بكر(تلمساين ال .31

  . م2010- ه1:1430دار طليطلة، اجلزائر، ط

رتبها و نسقها أبو عمار بريدة النجدي  ، مجعها و)متنا 40مشتمل على أكثر من (جامع املتون العلمية  .32

 .احلنبلي، د ط، د ت

م، الطبعة الثانية  1979لبنان، الطبعة األوىل،  –، املعجم األديب، دار العلم للماليني، بريوت )عبد الّنور(جّبور  .33

 .م1984كانون الثاين يناير 

ديوان املطبوعات اجلامعية، و املؤسسة  زكرSء صيام،. د: ، الديوان، حتقيق و شرح)عبد القادر(زائري األمري اجل .34

 .م1988اجلزائرية للطباعة، اجلزائر، 

 .، د ط، د ت، هدية األلباب يف جواهر اآلداب)ني أفنديحس(جسر  .35

القبة  - دار اخللدونية للّنشر والتوزيع اجلامعة يف شىت العلوم النافعة، األبيات ،)أبو مىن حمّمد األمني(جغام  .36

 .م2013-هـ1434 :1ط، اجلزائر - قدميةال

: ، �ريخ فالسفة اإلسالم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة مجهورية مصر العربية)دمحم لطفي(مجعة  .37

 .م2014

-ه1425: 1، النونية، مكتبة ابن عباس، القاهرة، ط)مشس الدين أبو عبد هللا دمحم أبو بكر بن القّيم(وزية اجل .38

 .م2004
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دار املنهاج، جدة، : ، نشر طي التعريف يف فضل محلة العلم الشريف، نشر)الرمحندمحم بن عبد (بيشي احل .39

 .م1997- ه1417: 1اململكة العربية السعودية، ط

األستاذ الشيخ دمحم علي النجار، عنيت بنشره : خواطر احلياة، علق عليه) الديوان(، )دمحم اخلضر(حسني  .40

 .هـ1366: املطبعة السلفية ومكتبتها pلقاهرة

، حتت "العلوم اإلنسانية"سلسلة ، 2ج-1ج تعريف اخللف برجال السلف، ،)أبو القاسم دمحم(فناوي احل .41

 -املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية: طبع دمحم رؤوف القامسي احلسيين األندلسي :تقدمي علي الكنز،: إشراف

 .م1991: اجلزائر

 - دراسة داللية، مطبعة مزوار، وادي سوف: تلمساين، الرمز الصويف يف ديوان أيب مدين شعيب ال)محزة(محادة  .42

 . م2009: 1اجلزائر، ط

 .م2000اجلزائر  –أصوات من األدب اجلزائري احلديث، دار البحث قسنطينة : )عبد هللا(محادي  .43

 .م1984: ، د ط، الشعر اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر)صاحل(خريف  .44

 .1984الشعر اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر ، ّمحود رمضان، )صاحل(خريف  .45

: ، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و أثرها اإلصالحي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر)أمحد(خطيب  .46

 .م1985

  لبنان –بريوت  –، دراسات يف األدب العريب احلديث ومدارسه، اجلزء األول، دار اجليل )عبد املنعم(خفاجي  .47

 م1992 - هـ 1412الطبعة األوىل 

: اجلزائر -، الديوان، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، و مطبعة البعث بقسنطينة)دمحم العيد دمحم علي(خليفة  .48

 .م1967
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 - هـ 1430 3، مؤسسة الضحى للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط2وج 1، املذكرات، ج)دمحم(خري الدين  .49

 .م2009

 -عبد احلميد ابن pديس و جهوده يف جتديد العقيدة اإلسالمية، دار اهلدى، عني مليلة، اإلمام )دمحم(دراجي ال .50

 .م2012: اجلزائر

: 1، الشيخ أمحد سحنون العامل الشاعر و الداعية الصابر، دار قرطبة للنشر و التوزيع اجلزائر، ط)دمحم(دراجي ال .51

 .م2013-ه1434

 .م1989املعاصر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر ، شخصيات من األدب اجلزائري )أمحد(دوغان  .52

  دار صابر، بريوت: نصر هللا أوغلي، الناشر.د: الرازي فخر الدين، �اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، احملقق .53

 .م2004-ه1424: 1ط

: 1ئر، طاجلزا-نصرية دهينة، دار البالغ.د: ، منت الرحبية يف علم الفرائض، اعتنت به)أبو عبد هللا(رحيب  .54

 .م2002-هـ1422

: 1القاهرة،ط –، سيد قطب و منهجه يف التفسري، دار الكلمة للنشر، املنصورة )دمحم املنتصر(رسيوين  .55

 .م2011 - هـ 1432

، دار اهلدى للطباعة )م1954م إىل سنة 1925، الشعر الوطين اجلزائري من سنة )أمحد شريف(رفاعي ال .56

 .م2010: اجلزائر –والنشر والتوزيع، عني مليلة 

، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، )م1954- 1830(، تطور نثر اجلزائر احلديث، )عبد هللا(كييب ر ال .57

 .م1983
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، دار الكتاب العريب للطباعة تصاحل جود: تقدميدراسات يف الشعر العريب احلديث، ، )عبد هللا(كييب ر ال .58

 .م2009 :والنشر والتوزيع، اجلزائر

 .م1983: املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، قضاS عربية يف الشعر اجلزائري املعاصر، )عبد هللا(كييب ر ال .59

، شركة دار األمة للطباعة والرتمجة والنشر "ثقف نفسك"، من وحي الرحلة، سلسلة )دمحم الصاحل(رمضان  .60

 .م1996 :، دطاجلزائر –والتوزيع، برج الكيفان 

نس ، املطبعة التونسية، تو 2وج 1ج: العصر احلاضر، كتاب من جزءين، شعراء اجلزائر يف )دمحم اهلادي(زاهري  .61

 .م1927 -هـ 1346، م، و اجلزء الثاين1926 - هـ 1344

 :اجلزائر –ر اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، شعراء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، دا)دمحم(زغينة  .62

 .م2005 –2004

 .م1982الّلهب املقّدس، دار القلم، تونس، د ط، ، ديوان )مفدي( زكرSء  .63

  عبد الستار ضيف، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع/ د: ، الديوان، حتقيق)جار هللا حممود بن عمر(زخمشري ال .64

 .م2004 - هـ1425: 1القاهرة ، ط

       )"صر السعدي متبوعة مبنظومة فوائد من القواعد احلساب للشيخ(، منظومة الزمزمي، )عبد العزيز(الزمزمي  .65

 .د ط، د ت

66.  pم1954: ، دار املعارف بريوت)6(نوابغ الفكر : ، شيخ "صيف اليازجي، سلسلة)عيسى ميخائيل(سا. 

  "الدرر يف إعراب أوائل الّسور: "منظومة من األوىل( ،ثالث رسائل يف حنو القرآن الكرمي، )أمحد(سجاعي ال .67

 .م2012- هـ1432، 1القاهرة، ط- املكتبة األزهرية للرتاث، اجلزيرة للّنشر والّتوزيع ، "فتح الفتاح": سلسلة

 .م2007: 2اجلزائر العاصمة، اجلزائر ط- ، منشورات احلجر بين مسوس)2ج- 1ج( الديوان ،)أمحد( سحنون .68
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ة خاصة لبنان، طبع –، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 8، �ريخ اجلزائر الثقايف، ج)أبو القاسم(سعد هللا  .69

 . م2009

 .م1985: ، ديوان الزمن األخضر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر)أبو القاسم(سعد هللا  .70

 .م1968: 2، دمحم العيد رائد الشعر اجلزائري احلديث، دار املعارف مبصر، ط)أبو القاسم(سعد هللا  .71

 .م1984: اجلزائر، د ط، عبد احلميد ابن pديس، املؤسسة الوطنية للكتاب، )عبد الرمحن(سلوادي  .72

املختار، دار ) ص(، دالئل اخلريات يف ذكر الصالة على النيب )أبو عبد هللا دمحم بن سليمان اجلازويل(سماليل ال .73

 .م2010: 3الكتب العلمية، بريوت، ط

اجلزائر  –الديوان، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع عني مليلة ( ، )أبو عبد هللا دمحم بن إدريس(شافعي  .74

 .م1998

: مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، اجلزائر: قاموس بيوغرايف، ترتيب: ، الكّتاب اجلزائريون)عاشور(شريف  .75

 .م2007

األستاذ : الزخمشري وابن عطاء هللا املصري، وابن زاكور املغريب، شرح وحتقيق شروح المية العرب للمربد و .76

 - هـ 1427: 1نشر و توزيع، و طباعة، القاهرة، ط: عربيةالدكتور عبد احلميد هنداوي، دار اآلفاق ال

 . م2006

  سعد أبو الفيوض.دمحم العدلوين اإلدريسي أ/ د: ، الديوان، تقدمي وضبط، دراسة وتعليق)أبو احلسن(ششرتي ال .77

 م2008: 1املغرب، ط -دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء

  ، ديوان املطبوعات اجلامعية1980م حىت سنة 1945منذ سنة  ، تطور الشعر اجلزائري)الو"س(شعباين  .78

 .م1988 :اجلزائر
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 .1994 - هـ 1415 1دراسات يف الشعر العريب، الدار املصرية اللبنانية، الطبعة: )عبد الرمحن(شكري  .79

 . ، للكون إله، دار بوسالمة للطبع  والتوزيع، تونس، د ط، د ت)كامل عبد العزيز(شهباين ال .80

اجلزائر pلتعاون  –، الشهيدان حسن البنا وسيد قطب، دار الشهاب للطباعة والنشر، pتنة )شادي(صالح  .81

 .م1988مع دار الوفاء، املنصورة مصر، 

 .م1994: اجلزائر - عني مليلة –، مصادر األدب يف املكتبة العربية، دار اهلدى )عبد اللطيف(صويف ال .82

 –لعصر اجلاهلي وصدر اإلسالم، ديوان املطبوعات اجلامعية ، دراسات يف أدب ا)زكرS عبد الرمحن(صيام  .83

 .م1984اجلزائر 

عمار طاليب، الشركة اجلزائري لصاحبها احلاج : ، إعداد و تصنيف)جملدات 4(آ]ر ابن pديس ، )ارعمّ (طاليب  .84

 .م1968- 1388: 1اجلزائر، ط- بن عكنونعبد القادر بوداود، 

 .م1992- ه1412: 1العريب، بريوت، دار القلم، ط، فنون الشعر )عمر فاروق(طّباع ال .85

  ، العلماء بني التوقري و التطاول، دار الّسالم للطباعة و النشر و التوزيع و الرتمجة، القاهرة)دمحم عفيفي(طلعت  .86

 .م2002-ه1422، 1ط

: اجلزائرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، "الدراسات الكربى"، �ريخ األدب اجلزائري، سلسلة )دمحم(طمار ال .87

 .م2006

اململكة السعودية الطبعة األوىل  –، من غزل الفقهاء، دار املنار للنشر والتوزيع، جّدة )علي(طنطاوي ال .88

 .م1988 - هـ 1408

، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، سلسلة كتاب الشعب، دار مطابع الشعب )دمحم فؤاد(عبد الباقي  .89

 .مصر، د ط، د ت –القاهرة 
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  عبد احلميد" ض والقافيةو العر "د إىل علمي اخلليل بن أمحد ، الطريق املعب)عبد احلميد دمحم( السيد احلميدعبد  .90

  .م1986-هـ1406القاهرة، دط،مكتبة الكليات األزهرية، : الناشر

 .م1993: 3، موسيقى الشعر العريب بني الثبات و التطور، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط)صابر(عبد الدامي  .91

  ،أدب املهجر دراسة «صيلية حتليلية ألبعاد التجربة التأملية يف األدب املهجري، دار املعارف)صابر(د الدامي عب .92

 .م1993، 1ط –مصر 

 -هـ 1396 :2ط، ة العربية للطباعة والنشر، بريوت، األدب العريب يف األندلس، دار النهض)عبد العزيز(عتيق  .93

 .م1976

لبنان، الطبعة الثانية  –ألديب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت ، يف النقد ا)عبد العزيز(عتيق  .94

 .م1972 - هـ 1391

أبو عبد هللا سّيد بن عّباس : اعتىن به وحّققه شرح البيقونية يف مصطلح احلديث،، )حمّمد بن صاحل(عثيمني ال .95

 .م2002-ه1423 :، دطاجلزائر- البليدة، دار اإلمام مالك للكتاب، اجلليمي

، دراسات يف األدب العريب احلديث، منشورات دار املغرب العريب، تونس الطبعة األوىل )عامر(عطية  .96

 .م1970

املغرب، -الدار البيضاء- اجلامع األسىن لقصائد أمساء هللا احلسىن، مطبعة دار النشر املغربية ،) حسن( عقاد ال .97

 .م2012  1ط

دمحم األخضر عبد القادر السائحي، موفم للنشر، : تقدمي ، الديوان، مجع و ترتيب و)منياألدمحم (عمودي ال .98

 .م2008: اجلزائر

 .م1996، اإلسالم و الشعر، منشورات عامل املعرفة، الكويت، )سامي مكي(العناين  .99
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اجلزائر،  –، منهجية البحث العلمي عند املسلمني، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة )غازي(ية عنا .100

 .م1985 - هـ 1405

 -دمحم خداش، دار الغد اجلديد للطباعة و النشر و التوزيع، املنصورة: ، الديوان، حتقيق)بن شداد( عنرتة .101

 .م2014- ه1435: 1القاهرة، ط

         ، مكتبة الفالح للنشر    )متابعة نقدية(، العقل املسلم يف مرحلة الصراع الفكري )عبد احلليم(عويس  .102

 .م1981-ه1408: 1و التوزيع، الكويت، ط

-ه1433: 1اجلزائر، ط - ، ابن pديس مسار و أفكار، جسور للنشر و التوزيع، احملمدية)مولود(عومير  .103

 .م2012

، الفارايب، سلسلة يف سبيل موسوعة فلسفية، منشورات دار مكتبة اهلالل، بريوت )مصطفى(غالب  .104

 .م1984: 1الطبعة

اية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ، عنوان الدر )أبو العباس أمحد بن أمحد بن عبد هللا(غربيين ال .105

 .م2007: 1دار البصائر للتوزيع و النشر، اجلزائر، ط  ببجاية

 .م2010، الديوان، دار املوعظة للنشر و التوزيع، اجلزائر، )دمحم(غزايل ال .106

النشر و  ، عامل الكتب للطباعة وجواهر البيان يف تناسب سور القرآن، )عبد هللا دمحم الصديق (غماري ال .107

 .م2006: القاهرة  التوزيع

 .م10:1980، �ريخ األدب العريب، املطبعة البولسية، بريوت، ط)حّنا(فاخوري ال .108

        مكتبة: ، اإلمام الرائد الشيخ دمحم البشري اإلبراهيمي يف ذكراه األوىل، نشر و توزيع)دمحم الطاهر(فضالء  .109

 .م1967- ه1387: اجلزائر - و مطبعة دار البعث، قسنطينة
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    دار البعث للطباعة: لتوفيق املدين، نشر" حياة كفاح"، التحريف و التزييف يف كتاب )دمحم الطاهر(فضالء  .110

 .م1982-ه1402: 1اجلزائر، ط - و النشر، قسنطينة

: الديين، اإلصالح الديين، مجعية العلماء، نشرالتعليم : ، دعائم النهضة الوطنية اجلزائرية)دمحم الطاهر(فضالء  .111

 .م1984-ه1404: 1دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، ط

، الدراسات القومية للطباعة و النشر، بريوتالقومية و اإلنسانية يف شعر املهجر اجلنويب، ) عزيزة(فريدن  .112

 .دت، دط

املسلمون  –نفحات ولفحات  )ثالثة كتب يف كتاب(، األعمال الشعرية الكاملة )يوسف(قرضاوي ال .113

 .م2005: اجلزائر –ابتهاالت ودعوات، دار اليمن للنشر والتوزيع واإلعالم، اخلروب قسنطينة  –قادمون 

  1اململكة العربية السعودية،ط- الرSض- دار احلضارة للّنشر والتوزيع القصيدة ا�نونة،، )عائض( القرين .114

 .م2011-هـ1432

 . احلياة و شعر اجليل احلاضر، منشورات اجلمل، د ط، د ت، مهّمة الشاعر يف)سّيد(قطب  .115

، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده  حّققه وفصله وعلق )بن رشيق أبو علي احلسن(قريواين املسيلي ال .116

 .م2007: ، الطباعة الشعبية للجيش، اجلزائر1دمحم حميي الدين عبد احلميد، اجلزء: حواشيه

 .2014 - هـ1436: 1دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة ، أدب الفقهاء، )عبد هللا(ون كنّ  .117

 .، شرح الشمقمقية، د ط، د م، د ت)عبد هللا(ون كنّ  .118

، و رؤساؤها الثالثة، املؤسسة )م1956- 1931(، مجعية العلماء املسلمني التارخيية )تركي رابح(لعمامرة  .119

 .م2004- ه1425: 1الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، ط
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الشيخ عبد احلميد ابن pديس pعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائري املعاصرة،  ،)تركي رابح(لعمامرة  .120

 .م2009: موفم للنشر، اجلزائر

، املرجع يف العروض والقافية، جسور للنشر والتوزيع احملمدية، اجلزائر، الطبعة الثانية، )ر"ص(لوحيشي  .121

 .م2013 - هـ 1437

 . م2005 - ه1426، 1متون البيان و األدب، دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت، ط .122

  حمّمد القاسمعبد احملسن بن : ، مجع وترتيب وضبط)املستوى األّول والثاين والثاين والرّابع( متون طالب العلم .123

 .م2011- هـ1432 :1مكتبة الرSن، ط

 .ردوسي قدور بن مراد، اجلزائر، د ط، د ت: لثعالبية و املكتبة األدبيةجمموع القصائد و األدعية، املطبعة ا .124

 .م1959- ه1378: ، مكتبة اإلستقامة، القاهرة)متنا 60أكثر من يشتمل على(جمموع املتون الكبري .125

، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها ا�لس الوطين للثقافة "أدب الرحالت"، أدب املعرفة )حسني(دمحم فهيم  .126

 .والفنون واآلداب الكويت، د ط، د ت

 .م2008اجلزائر  –، كلمات القرآن تفسري وبيان، منشورات مكتبة اقرأ قسنطينة )حسنني دمحم(خملوف  .127

   دار البعث لطباعة(، )أجزاء 3(، "آ]ر األستاذ أمحد توفيق املدين"، حياة كفاح، سلسلة )أمحد توفيق(دين امل .128

 ).م1982-ه1402: 1اجلزائر، ط  - و النشر، قسنطينة

م إىل 1925، احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر، حبث يف الفكرين الديين واالجتماعي من )علي(مراد  .129

حتت إشراف أمحد ماضي  "العامل اإلسالمي"م، ترمجة دمحم حيياش، دار احلكمة، اجلزائر، سلسلة 1940

 .م2007
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    ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر)م1954- 1931(اجلزائر، ، فنون النثر األديب يف )عبد املالك(مر�ض  .130

 .م1983: د ط

   يف القرن العشرين، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر اجلزائريني ، معجم الشعراء)عبد املالك(مر�ض  .131

 .م2006: د ط

األردن  –ر والتوزيع، عمان ، األمايل يف األدب اإلسالمي، دار املناهج للنش )الصفار ابتسام(مرهون  .132

 .م2006 - هـ 1426

، النقد األديب احلديث يف املغرب العريب، من أوائل العشرينات من هذا القرن إىل أوائل )دمحم(مصايف  .133

 .م1984اجلزائر  –التسعينات منه، املؤسسة الوطنية للكتاب 

 .م1981:يع اجلزائر، دراسات يف النقد واألدب، الشركة الوطنية للنشر والتوز )دمحم(مصايف  .134

     عية العلماء املسلمني اجلزائريني"ئب رئيس مج: مذكرة األستاذ عّمار مطاطلة(، املذكرات، )عّمار(مطاطلة  .135

 .د ط، د ت

 .م1999 - هـ 1420، فصول يف الشعر، مطبعة ا�مع العلمي، بغداد العراق، )أمحد (مطلوب .136

، جسور )]نوي - متوسط - ابتدائي(الكتاب املدرسي اجلزائري املعجم اجلامع لألعالم و أصحاب األقالم يف  .137

 .م2008- 1429: 1للنشر ، اجلزائر، ط

رابح . أ: ، مصباح األرواح، يف أصول الفالح، حول يهود توات، تقدمي و حتقيق)دمحم بن عبد الكرمي(غيلي امل .138

 .م2007: اجلزائر عاصمة الثقافة اجلزائرية: بو"ر، طبع

 .م1982: 1، شعر بني الرؤS و التشكيل، دار العودة ، بريوت، ط)عبد العزيز(مقاحل  .139

 .م1984: 27نجد يف اللغة و األعالم، دار املشرق، بريوت، طامل .140
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 .مصر - ، القاهرة 2006، 5، األدب وفنونه، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط)دمحم(مندور  .141

أصول علم التجويد "سلسلة املنظومة اجلزرية  األضواء القمرية يف كشف كنوز، )حسن بن خبمة( ورغاينامل .142

 .م2007 :2اجلزائر، ط- ، دار الوعي للّنشر والتوزيع"برواية حفص عن عاصم

، دار الغرب اإلسالمية 1979 – 1925، الشعر اجلزائري احلديث، اجتاهاته وخصائصه الفنية )دمحم("صر  .143

 .م1981: 1بريوت، ط

 .م1975: العربية للطباعة و النشر، بريوت، األدب املقارن، دار النهضة )طه(ندا  .144

 .م1982اجلزائر "... آمال"شعر ما قبل االستقالل، كتاب جمّلة : مناذج من الشعر اجلزائري املعاصر .145

  عبد العزيز عز الدين السريوانالشيخ : حتقيق ، ، التبيان يف آداب محلة القرآن )حيي بن شرف الدين(نووي ال .146

 .م1984- هـ1404 1طلبنان، - بريوت- عة والنشر والتوزيعدار النفائس للطبا

 يف علمي العروض والقوايف، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر ، املتوسط الكايف)األمحديموسى (ات نويو  .147

 .م1985

- هـ1420، 2اململكة العربية السعودية، ط -الرSض - ، حتفة املعّلم، دار الوطن للّنشر)عبد الرمحن(يحي ال .148

 .م2000

، معجم الفلسفة أهم املصطلحات وأشهر األعالم، امليزان للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية )دمو حم(يعقويب  .149

 .م1988

، النقد األديب و �رخيه عند العرب، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت )خالد(يوسف  .150

 .م1987-ه1407: 1ط
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  :الدور%ت - لثا

حالق فوق كل أحد و الوطن فوق كل : "جريدة سياسية، �ذيبية، انتقادية، شعارها) 1925: (املنتقد .151

 .م2005: دار اهلدى، عي مليلة، اجلزائر: طبعة خاصة بـ" شيء

  :م1925أوت - ه1344حمرم : 08العدد  - 

  .أليب عمرو بن الربّ  - بيتان شعرSن: 132ص  - 

  .للعقيب - "إىل الّدين اخلالص"قصيدة : 131ص - 

  م1925جويلية - ه1343ذو القعدة : 01 العدد - 

  ".ا" حنب اإلنسانية: "مقولة ابن pديس: "06ص  - 

  :م1925أكتوبر -ه1344، ربيع األّول 14العدد 

  .للعقيب - "قل للسفيه"قصيدة : 253ص  - 

ة بوزارة بريوت، طبعة خاصّ " عبد احلميد بن pديس"م ملنشئها 1924 -ه1343أنشئت سنة : الشهاب .152

أحد، و الوطن  احلق فوق كلّ "م، شعارها 2001- هp01 ،1421جلزائر، دار الغرب اإلسالمي، طا�اهدين 

 ".شيء قبل كلّ 

  :م1933، 30، ص02، ج06ا�موعة  - 

  .255قصيدة للطرابلسي يف متجيد العلم، ص - 

  .30كالم لالبن pديس حول أمهية الشعر العريب، ص  - 

  .أصحابهفيه تصريح البن pديس ميجد  - 

  :م1938جويلية،  –، جوان 15، جملد 05و  04اجلزء  - 
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  .يف خدمة الشعر حديث عن دور الشهاب - 

  : جمّلة تصدرها وزارة الثقافة و السياحة pجلزائر: الثقافة .153

  .مقال حملمد الصاحل رمضان–مجعية العلماء ودورها : م1984، لسنة 83العدد  - 

  .م1985يونيو  - ، مايو87العدد 

  .237يف رواية الثالثة، لإلبراهيمي، مقال لعبد املالك مر�ض، صخصائص اخلطاب  - 

  .71اإلبراهيمي و اللغة العربية، مقال لعبد الرمحن شيبان، ص - 

  .95اإلبراهيمي يف القاهرة، مقال حملمد الغزايل، ص - 

ة العربية اململك -، الرSض"رابطة األدب اإلسالمي العاملية"جملة فصيلة تصدر عن : جملة األدب اإلسالمي .154

  : السعودية

  :م2013-ه1431، 78:العدد  - 

  .53اجلزائر، ص - تربماسنيعبد الرمحن / نظرة اإلصالحيني للشعر يف اجلزائر، للدكتور: مقال(

  ):األوىل(البصائر  .155

  ).إنين أعلن أنين لست لنفسي: مقولة البن pديس(م 1937، ديسمرب 09العدد   - 

  )الثانية(البصائر  *   

  .139للعباس ابن الشيخ احلسني، ص –" S فلسطني الشهيدة"قصيدة (ه 1358- 1357لسنة  157: العدد - 
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  .14ألمحد سحنون، ص –" إىل املعلم "قصيدة (م 19/09/1947ليوم  07: العدد

  .16ألمحد سحنون، ص - "إىل التلميذ"قصيدة (م 26/09/1947ليوم  08: العدد

  .وعي للنشر و التوزيع pجلزائرجملة فكرية ثقافية تصدر عن دار ال:جملة الوعي .156

مقال عن تعليم املرأة عند اإلبراهيمي مع : (م2010نوفمرب  - ه1431، ذو القعدة، ذو احلجة، 02العدد  - 

  ).63:أرجوزته يف املوضوع ص

  :تصدر عن وزارة الثقافة و اإلعالم بدولة الكويت جمّلة كويتية شهرية جامعة: الوعي اإلسالمي .157

  األرجوزة امليئية يف ذكرى حل أشرف خري الربية(م، 2012يونيو  -مايو - ه1433، رجب 563: العدد - 

  ).62للعّالمة ابن أيب العّز احلنفي الدمشقي، ص

حملمد احلسيين املالكي  - أرجوزة أحكام احلضانة(م، 2012نوفمرب - أكتوبر -ه1433، ذو احلجة 568: العدد - 

  .63املعروف pلبليدي، ص

تصدر كّل شهر عن دار الصدى للصحافة و النشر و التوزيع بدولة اإلمارات العربية .. : .جملة ديب الثقافية .158

  .املتحدة

  .أبيات للعقاد عند خروجه من السجن، بتهمة االعتداء على الذات امللكية - :86، ص75: العدد - 



[458] 

 

، ماي 282العدد  -: جملة ثقافية مصّورة تصدر شهرS عن وزارة اإلعالم بدولة الكويت: جمّلة العريب .159

حّل معادالت اجلرب منظومة يف أبيات، للدكتور عبد : منظومة ابن اليامسني ضمن مقال بعنوان: (م1982

  .164اللطيف أبو السعود ص

  :جملة لغوية علمية بصدر ا�مع اجلزائري للغة العربية: جمّلة ا�مع اجلزائري للغة العربية .160

  :م2015ن جوا - ه1434شعبان  :التاسعة، السنة 14العدد  - 

 2أّي إسهام للحركة اإلصالحية يف �ضة الشعر اجلزائري، لألستاذ الدكتور عبد القادر هين، جامعة اجلزائر : مقال(

  .74ص

  .211م، ص2008جوان  1429مجادى الثانية : 07العدد - 

  .د دمحم بن مسينة.إحصاؤه، أ: تراث اإلمام عبد احلميد بن pديس: مقال(

  : اللغة العربيةجملة  .161

  .م2009، السداسي األول، 22: العدد - 

لرفّاس مسرية  -التعليمية الّلغوية يف املثلثات العربية، بني االستقراء و التحليل، تطبيقات من مثلث قطرب: مقال(

  .13اجلزائر، ص -جامعة سيدي بلعباس

اإلنسانية، جامعة دورية أكادميية حمكمة تصدر عن كلية اآلداب و العلوم : AL ATHARجمّلة األثر  .162

  .ورقلة، اجلزائر
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  .م2003ماي  02: العدد - 

  .25للبوخ بومجلني، ص) الوظيفة و الداللة(اجلملة يف رواية الثالثة : مقال عنوانه(

  :جمّلة دورية، حمكمة تعىن pلبحوث و الّدراسات القرآنية و األدبية و اللغوية: جمّلة بونة للبحوث و الّدراسات .163

الّشاعرة : مقال رابعة العدوية البتول: (م2007جانفي ديسمرب  - ه1428ذو احلجة - حمّرم، 07،08العددان  - 

  .51اجلزائر، ص - د سعد بوخالفة  كّلبة اآلداب، جامعة عّنابة.أ: املتصوفة

  :جملة علمية حمكمة تصدر عن جامعة جيجل: جمّلة الّناص .164

عبد هللا عيسى . د، "سورة الشعراء"خالل أواخر نظرية الشعر من : مقال بعنوان(م، 2011ديسمرب  10: العدد - 

  .276من جامعة جيجل، ص ،حليلح

  .إسالمية ثقافية شاملة، تصدر عن إذاعة القرآن الكرمي الّدولية pجلزائر: جملة إذاعة القرآن الكرمي .165

  :م2009فيفري –جانفي  -ه1430صفر  -، حمّرم12: العدد - 

  ).78، ص01دمحم قالبة، ج: بقلماملثلثات من الكلمات، : مقال بعنوان(

  ...م2009- ه 1430، 13:العدد  - 

  ).60، ص02دمحم قالبة، ج: املثلثات من الكلمات، بقلم: مقال بعنوان( - 

  :كرية ثقافية إصالحية، تصدر عن مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، pجلزائرف: ّجملة التبيان .166

  :م2016سبتمرب  - 1437، ذو القعدة 01: العدد - 
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  .28- 6 :- ص ). لمني اجلزائرينيسعن مجعية العلماء امل) ملف(مقال (

  :الرسائل اجلامعية -رابعا

لة مقدمة لنيل اسدراسة لسانية، ر ) ث-أ(املفردات  التناسب الداليل يف مفردات القرآن الكرمي: سلمى شويط .167

رابح دّوب، جامعة األمري عبد / الدكتورشهادة دكتوراه للعلوم يف اللغة و الدراسات القرآنية، إشراف األستاذ 

  .2012-2011/ه1433- 1432، 1القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، ج

بنية اخلطاب األديب يف شعر احلركة اإلصالحية اجلزائرية الشهاب منوذجا رسالة مقدمة لنيل : خالد أقيس .168

تور دمحم العيد �ورتة، جامعة اإلخوة األستاذ الدك: شهادة دكتوراه العلوم يف األدب العريب احلديث، إشراف

  .2016-2015/ ه1437-1436منتوري، قسنطينة 

  :مداخالت امللتقيات -خامسا

الرتاث األديب بني إمكانية التأويل و : "يف امللتقى الوطين األول جبامعة جيجل" دوزةمىن : "مداخلة لألستاذة .169

  ".لسانيةنونية أيب البقاء الّرندي، مقارنة نقدية : آلية القراءة

مفتش بنظارة الشؤون  الدينية جبيجل، يف مشروع للملتقى الوطين " عبد الكرمي سناين: "مداخلة لألستاذ .170

إسهامات الشيخ دمحم الصاحل بن : "حول مسرية النضال للمجاهد الشيخ دمحم الصاحل بن عتيق و أعالم جيجل

  ".وذجااللغة العربية أمن - عتيق يف احلفاظ على مقومات اهلوية الوطنية

  :اللقاءات و املكاملات - سادسا

  .م2014و  2006دمحم اهلادي احلسين، بني سنوات : مكاملات هاتفية كثرية مع األستاذ .171
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عبد الرزّاق قّسوم رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني جبامعة جيجل يف نطاق / لقاء مع األستاذ الدكتور .172

  .م2016حماضرة له يف ربيع 

  :اإللكرتونيةاملواقع  -سابعا

173. www.fr.wikipidia.org/wiki/coran 

174. www.yobiladi.com 
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- IVفهــــرس المحتويــــات:  
  

  

  الصفحة  احملتــــــــــوى

 -I-  )دائر� البحث(ة لالبسم

  -II-  إ�رات وإضاءات 

  -III-  محد وشكر 

  -IV-  اإلهداء 

  م -أ  مقدمة*

  14  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني –العلم والعلماء  –الشعر والشعراء : املدخل

  15  الشعر والشعراء : املبحث األول

  15  تعريف الشعر : املطلب األول

  17  )أقسامه وفروعه(فنون الشعر العريب : املطلب الثاين

  19  عناصر األدب ومن مثة الشعر : املطلب الثالث

  20  أمهية الشعر ودوره : املطلب الرابع

  23  طبيعة الشعر العريب : املطلب اخلامس

  24  الشعر احلقيقي : املطلب السادس

  30  العلم والعلماء : املبحث الثاين

  30  تعريف العلم والعامل : املطلب األول

  30  قيمة العلم والعلماء : املطلب الثاين

  33  بني العلم والّشعر : املبحث الثالث

  33  شرف الشعر من شرف العلم : املطلب األول

  36  عزوف بعض العلماء عن قول الشعر : املطلب الثاين

  37  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني : املبحث الرابع

  37  التعريف Rجلمعية وظروف ميالدها : املطلب األول

  41  أعضاء مجعية العلماء املسلمني : املطلب الثاين

  42  العصور األدبية ومجعية العلماء : املبحث اخلامس

  42  التعريف Rجلمعية وظروف ميالدها : املطلب األول

  42  أعضاء مجعية العلماء املسلمني : املطلب الثاين

  44  )القسم األول من شعر العلماء(  شعر العلماء املاهية واملضمون: الفصل األول

  45  شعر العلماء عموما : املبحث األول

  45  املاهية والضبط : املطلب األول

  45 تعريفه وكيفيته  -1 

  45 مقاييس كون العاِمل شاعرا  -2 
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  R 45لبداهة  -2-1 

  45 وصف الغري له Rلعاملِ  -2-2 

  47 )املوضوع املطروقة وكيفية طرقة و ظروف طرقه(كيفية معاجلته لقضا` شعره  -2-3 

 47 ليب العلماء الشعراء أسا  

  50  1تعقيب  

  52  2تعقيب  

  55  طبيعة مؤلفاته -2-4 

  ر العلماء الشعراءe55 آ  

 55 ضر حسنيالعقاد، قطب، سحنون، اخل: من العامل اإلسالمي العريب  

 58 أبو القاسم سعد هللا، حيىي بوعزيز: من اجلزائر املسلمة العربية  

  60  ظهوره وبدا`ته : املطلب الثاين

 60 نوى شعر العلماء  

  60  متهيد

  61 ).ص(أحاديث الرسول بناء على ما ورد يف سورة الشعراء ويف  

  62 .بناء على الوظيفة السامية للشعر والشعراء 

  63 نقيتنيتني اليمأصحاب النظرة واحلنفية السل 

  68 تفصيل فئيت العلماء الشعراء  

  68  الشعراء العلماء الفقهاء : أوال

  68 ).عالقة الفقهاء Rلشعر(متهيد  -1 

  69 : مناذج لعينات من هؤالء -2 

  69 )ض(، علي )ض(، عثمان )ض(، عمر )ض(أبو بكر : الصحابة اخللفاء - 

  70 ).ض( لبيد بن ربيعة ،ةعبد هللا بن رواحعب بن مالك، ك،حسان بن eبت : الصحابة الشعراء - 

  72 )ض(، معاوية)ض(محزة : الصحابة اآلخرون - 

  73 عروة بن أذينة، عبد هللا بن املبارك : التابعون - 

  75 .، أبو حنيفة النعمانالشافعي، مالك بن أنس: ا�تهدوناألئمة  - 

  76 البخاري: رواة احلديث - 

  76 .مركرابعة العدوية، ابن ز : واملتصوفة فئة الزهاد - 

  78  الشعراء العلماء غري الفقهاء : eنيا

  78 فئة أخرى مكملة من العلماء الشعراء - 

  78 اإلسالمي العريبمناذج شعرية لعلماء شعراء يف العامل  

 87 : مناذج شعرية لعلماء شعراء يف اجلزائر املسلمة العربية  

  102 : ميادين القول يف شعر العلماء عموما: الثايناملبحث  

  102 )الغزل(شعر العاطفة والوجدان  -1 
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  107 شعر األخالق واآلداب  -2 

  110 املدح  -3 

  111 اهلجاء  -4 

  111 الرeء  -5 

  112 املالحم والسريشعر  -6 

  113  دراسة فنية لشعر العلماء عموما : الثالثاملبحث 

  113  دراسة فنية مضمونية شكلية : املطلب األول

  113 دراسة فنية يف أنواع األغراض  - 

  113 دراسة فنية يف اجلانب البالغي  - 

  116  دراسة فنية لعينة منهم : املطلب الثاين

  125  التناصيات الفنية املشرتكة يف شعر العلماء : املطلب الثالث

  125 يف اجلانب العروضي  

  127 التفننات اللغوية  

  129 اإلعجازات العددية  

  129 ظاهرة التخميس  

  130  )القسم الثاين من شعر العلماء( الشعر التعليمي: الفصل الثاين

  131  :نشأتهتعريف الشعر التعليمي و : املبحث األول

  131 تعريفه  -1 

  131 ظهوره  -2 

  132 أسباب ظهوره عند العرب  -3 

  132 قيمته  -4 

  133 موضوعاته  -5 

  133 )موجز ملسرية الشعر التعليمي العريب(مسريته  -6 

 133  )من املشرق إىل املغرب( البداية و التكملة  

 136  و يف العصر احلديث جهود أمحد شوقي  

  137  تفصيل بعد إمجال :املبحث الثاين

  137 )أرجوزاته(منظوماته  -1 

  137 )تفصيل بعضها(تفصيلها  -2 

  137  يف جمال الدين : أوال

  137 يف العقيدة  - أ  

I-  137 الذات اإلهلية  

II-  141 )القرآن الكرمي(كتاب هللا  

III -   145 وأصوله) ص(يف سرية النيب  
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IV-  147 يف احلديث النبوي الشريف  

  149 يف الشريعة  -ب  

I-  149 يف الفقه  

II-  150 )املواريث(يف الفرائض  

  152  يف ميدان العلوم واملعارف : eنيا

I-  152 يف الرتبية والتعليم  

II-  153 يف التاريخ  

  155  يف جمال اللغة العربية : eلثا

I-  155 يف اللغة واملفردات  

II-  157 )القواعد(يف النحو والصرف  

III -  159 يف البالغة العربية  

IV-  162 يف العروض والقوايف  

  166 دراسة فنية للشعر التعليمي: املبحث الثالث

  170  "مجعية العلماء"مضامني شعر : الفصل الثالث

  170  الشعر اجلزائري وموقعه العريب واإلصالحي ومنه شعر اجلمعية : املبحث األول

 170  متهيد  

  170  منطلقاته و�ضته بعد ِاحنطاطه : املطلب األول

  172  �ثره Rلشعر العريب املشرقي : املطلب الثاين

  172  مراحل �ضته احلديثة : املطلب الثالث

  175  اِنبثاق النهضة األدبية يف اجلزائر : املطلب الرابع

  177  نظرة اإلصالحيني عموما إىل الشعر : املطلب اخلامس

  178  رصيد الشعر والشعراء يف األدب اجلزائري احلديث : املطلب السادس

  179  الكتابة واألدب يف رصيد اجلمعية : املبحث الثاين

  179  مناذج شعرية لعينة من رجال اجلمعية 

  186  األبعاد واألغراض الشعرية لشعراء اجلمعية : املبحث الثالث

  186  شعر العقيدة، شعر النصائح : الشعر الديين -1

  189  شعر األلغاز : الشعر اإلخواين -2

  196  املعلم، التلميذ، الكشاف، الفقري: الشعر االجتماعي -3

  198  الشعر السياسي والوطين  -4

  202   )البعد العريب اإلسالمي(الشعر القومي  -5

  207  الشعر الوجداين و الطبيعي -6

  214  شيء من التفصيل لألغراض الشعرية جلمعية العلماء : املبحث الرابع

  214  الشعر الديين -1
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  215  الشعر امللحمي  -2

  215  سرحي أو املسرح الشعريالشعر امل -3

  215  الشعر القومي  -4

  216  الشعر السياسي والوطين  -5

  216  شعر الوصف  -6

  216  شعر املدح  -7

  218  شعر الرeء  -8

  219  اهلجاءشعر  -9

  220   الغزلشعر  -10

  220   الشوق و احلننيشعر  -11

  220  االجتماعيالشعر  -12

  221  اإلنتاج الشعري مفصال لعينة من شعراء اجلمعية : املبحث اخلامس

  221  ابن Rديس  -1

  221  اإلبراهيمي  -2

  222  العقيب  -3

  223  العمودي  -4

  223  ابن سحنون  -5

  223  نويوات  -6

  224  أبو اليقظان  -7

  224  الزاهري  -8

  224  دمحم العيد  -9

  224  الشبوكي  -10

  225  عينة للدراسة الفنية املضمونية من شعر علماء اجلمعية : املبحث السادس

  225  ابن Rديس  -1

  231  اإلبراهيمي  -2

  235  العقيب  -3

  238  نويوات  -4

  240  يف شعر اجلمعية التناصيات الشكلية و املضمونية: املبحث السابع

  240  متهيد  

  240  واملعارضة والتخميسظاهرة التشطري  

  241  ا�امالت واملداعبات  

  242  ظاهرة السخرية  

  243  شعر اجلمعية يف ظل احلداثة : املبحث الثامن
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  244  "مجعية العلماء"مجاليات شعر : الفصل الرابع

  245  "مجعية العلماء"عينة للدراسة الفنية من شعر : املبحث األول

 245  )عناصر الدراسة الفنية: (متهيد  

  246 : ابن Rديس -1 

  250 اإلبراهيمي  -2 

  262 دمحم العيد آل خليفة  -3 

  266 أمحد سحنون -4 

  275 التناصيات الفنية املشرتكة بني شعراء اجلمعية  :املبحث الثاين 

  275  )الدارجة(العامية  -1 

  276  ظاهرة التكرار -2 

  277  اجلناس -3 

  278  الطباق -4 

  278  ظاهرة التصريع -5 

  280  )األوزان(البحور الشعرية  -6 

  280  القوايف و حروف الروي  -7 

  281  يف الفكر العريب" مجعية العلماء"موقع شعر : الفصل اخلامس

  282 متهيد  

  284 مجعية العلماء والشعر : املبحث األول 

  284 اهتمام اجلمعية Rلشعر : املطلب األول 

  287  اجلمعية إليهدور الشعر و نظرة : املطلب الثاين 

  288 الشعر يف مواجهة االستدمار  -1 

  289 ة برسالة الشعر ومهمة الشاعر اإلشاد -2 

  289 التعبري عن قدسية الشعر ودوره  -3 

  292 دور مجعية العلماء وصحافتها يف �ضة الشعر اجلزائري: املبحث الثاين 

  296  اجلمعيةالنقد مفهوما و ممارسة عند رجال : املبحث الثالث 

  296  :نقد و توجيه رجال اجلمعية للشعر و الشعراء 

  299  أعمال اإلصالح يف ممارسات رجال اجلمعية: املبحث الرابع 

  304  :الشعرية" مجعية العلماء"بصمات : املبحث اخلامس 

  304  شعر مجعية العلماء و اإلسالم عقيدة و شريعة -1

  305  شعر مجعية العلماء و اللغة العربية -2

  306  شعر مجعية العلماء و املسلمني و العرب -3

  307  شعر مجعية العلماء واإلنسانية -4

  310  أسس شعر مجعية العلماء: املبحث السادس
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  310  "العلماء مجعية"شعر يف اهلوية -1

  311  مجعية العلماء"االلتزام يف شعر  -2

  316  )6 الـ املباحث خالصة( :احلديث اجلزائري الشعر يف "العلماء مجعية" شعر موقع

  319  خامتـــة *

  324  :املالحق و الفهارس

  325  :املالحق: أوال

I- لقانون األساسي للجمعيةQ 326  ملحق  

II - مساء األعالم جّلها الواردة يف البحثY 330  ملحق  

III- شهر األشعار العلماءY 343 ملحق  

IV - 367 ملحق بقطوف من أشعار علماء اجلمعية  

V-  شهر األمساءY 384 رجال اجلمعيةملحق  

VI - 393 ملحق ^[ر رجال اجلمعية  

VII-  حلديث   406 ملحق Yمساء شعراء اجلزائر يف العصر ا

VIII - 409 ملحق بعناوين أراجيز يف الشعر التعليمي  

IX - مساء الشعراء العلY 418 العامل اإلسالميماء يف ملحق  

X-  مساء العلماء الشعراء يف اجلزائرملحقY 425  

  434 :الفهارس: [نيا

I- ت القرآنية الكرميةf435 فهرس اآل  

II - 438 فهرس األحاديث النبوية الشريفة  

III- 439 فهرس املصادر و املراجع  

IV -  تf463  فهرس احملتو  



 

  

  

  


