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 شكر و عرفان

 .حصى أشكر هللا تعالى على نعمه الجليلة التي ال ت  

 شكٍر أوّجهها في هذا البحث ، فهي اإلقرار  كلمةمن ذا كانت هناك و إ

 بالفضل

وال الهههمّعل الهههذ  لذويهههه ، فالبحهههث مههها كهههاا ليصهههل إلهههى مههها و هههل إليهههه لههه

علّمهههي لقي محّمهههم األمهههين بهههن محّمهههم األسهههتاذ الهههمّكتور المشهههر   تهههه مهههن م 

طهههوا   و التّوجيهههه و الهههمّعل  ، الهههذ  لهههل يبَّهههل علهههي  بالتّشهههجي  خهههّي   

أعظهههل الش هههكر و  از فجههه ا  هللا عنهههي كهههل  خيهههر ، و لهههه منّهههيفتهههرإل اإلنجههه

العرفهههاا ، كمههها ال يفهههوتني أا كهههل  مههها قلتهههه فهههي  هههّ   المشهههر  أقولهههه فهههي 

 سههههاا الههههذ  أمههههمّني م  أ مههههم بههههن يخ سههههيّ م  و شههههيَّي ش الّشهههه ههههّ   سههههيّ 

 . أيضا   المعنو ّ   وبالعوا الما ّ 

هههههذكر لك هههههّل  أسهههههاتذإل ق سهههههل اللّ هههههة واأل   العربهههههي      كمههههها أتوّجهههههه بالش 

هههن  هههن قريههه  أو م  هههن سهههاعمني م  بالجامعهههة ا والش هههكر مو هههو  ألهههى ك هههّل مر

كر األسههههتاذ عبههههمالقا ر االعمههههل بعيههههم فههههي إنجههههاز هههههذا هههها  بالههههذّ  بههههن  وأخ 

هههن الوليهههم  وأبنهههاي إخهههوتي شع بهههم الكهههريل ا عبمالقا راعبهههمالر من. وإلهههى مر

 هللا  الجمي ر أ سن الج اي . لل يتّس   المقام ل ذكر  ا فرجر ى
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سيدنا  ,لد عدنانوو الص الة والس الم على سي د  ,مه البياني خلق اإلنسان و عل  ذالحمد هلل ال    

د صل ى هللا عليه وسلم صاحب الش فاعة و المؤيد بالبرهان  ه ذوي وعلى آله و صحابت,محم 

 والِعرفان . الوالية و الت شريف 

ن الدارسين يعتبر شعر الفقهاء أحد أنواع الشعر التي أخذت انتباه الكثير موبعـــــــد:    

ء منذ الفقها هتمام ، فقد ُعرفمن خصائص فنية جعلت منه أهالً لالِ ا له والنقاد وذلك لم

 العصور اإلسالمية األولى باعتنائهم بالشعر واللغة وذلك لضروريته في فهم النصوص

 مام عليوعلى هذا األساس اشتهر الكثير من الفقهاء واألئمة بتعاطيهم الشعر كاإل ,الشرعية

ي وابن ابن أبي طالب واألئمة األربعة واإلمام ابن المبارك ، وابن حجر وابن حزم الظاهر

ن فقه هروا بالشعر رغم ما هم عليه مشتُ ينا والقاضي عياض وغيرهم من الفقهاء الذين اِ س

 وعلم.

ا إلى نتقل أيضهتمام بالشعر منهم إلى تالمذتهم في الفقه والعلم ومنهم اوانتقل هذا االِ       

ا هر أيضاألمصار التي وصل إليها اإلسالم، ومن ذلك المغرب العربي ومنه الجزائر التي اشت

بن عبد االكثير من علمائها وفقهائها بالشعر منذ عصورها اإلسالمية األولى كاإلمام أفلح 

م ) كما أنه .الوهاب وابن خميس وابن الخلوف القسنطيني وعفيف الدين التلمساني وغيرهم

مهارتهم على قدرتهم وا روذلك تعبي ,الفقهاء( لم يتركوا غرضا من األغراض إال ونظموا فيه

ر من الشع هتمام بهذا النوعباه بعض النقاد والدارسين إلى االالذي لفت انت األمر الشعرية,

 وطبقوا عليه مناهجهم المختلفة في دراسته ونقده كما وجهوها لغيره.

ي هج المختلفة فما تزال الد راسات األدبية و الن قدية المعاصرة تشقُّ طريقها عبر المناو      

 التية " ية الموضوعية و العلمية في ذلك ،و من ذلك "األسلوبيمقاربتها الن ص األدبي متوخ

رائق و طت إلى اِكتشاف خبايا الن ص األدبي من خالل بنيته الل غوية ، مستخدمة في ذلك سع

ب المؤل ِف و ناه أسلوه الفنية و الجمالية ، كما تؤدي دوراً كبيراً في اِستكاِلستِخراج قي مِ  أدوات  

 الل غوية .الكشف عن براعته 

وتي ة و فهي أي     ـركيبي ة و  األسلوبية تطمح إلى ِدراسة المستويات الص   ة للعمللد اللي  االتـ 

ً  ياألدب  عموما

  ً  .  و الش عر خصوصا

ا عن سبب  في الد راسة, كأنموذجشعري  اري لنص  يو لذلك كان اِخت      اري ياِختأم 

ة ، من جه الجزائريين من تراث التواتيينا هو مغمور م  ع الموضوع فهو رغبتي في الكشف

، فجاء الد راسات المعاصرة عليه سواًء منها األدبية و الن قدي ة  و توضيح مدى قبوله لتطبيق

وق البوداوي الجعفري عنوان البحث : شعر الفقهاء الجزائريين و خصائصُ  ه أحمد زر 

سول "الس ول  أنموذجاً دراسة أسلوبية لقصيدة " نيل المنى و  .بالت وس ل بأسماء الر 



 ةـــــمد  ـــــــــمق 
 

 
 ب

نجاح  التعبير عنهادفا إلى توضيح مدى تجلي المستويات األسلوبية في القصيدة ودورها في 

 على نجاح صاحب النص. يدلُّ   هِ النص والذي بِدور

 : ة منهاأسئلة ِعد   محاوالً اإلجابة عن     

 ؟ الجزائريين خصائص شعر الفقهاء أهمُّ ما هي 

وق البوداوي الشعرية ؟ ما مكانة أحمد  زر 

 ؟يدة "نيل الُمنى والس ول"وماهي الظ واهر األسلوبية في قص

 

 فصول. ةثالثتتكون من  اِعتمدت خطة الت ساؤالت المطروحة ولإلجابة عن 

ل هو عبارة عن فصل تمهيدي تناولت فيه الحديث عن شعر الفقهاء الجز   ائريين الفصل األو 

 و كيف كان تناولهم ألهم ِ األغراض الش عري ة . 

ا الفصل الث انــي وهو عبارة عن فصل نظري فقد عُ     ً أم  وق فقيها اً  و شاعرنون ب: أحمد زر 

وق الفقهية فيه على  ، تكل مت عري ة.مكانة أحمد زر   و قدرته الش ِ

يل قد عنون ب:قصيدة "نهو الجانب الت طبيقيُّ في البحث ووبخصوص الفصل الث الث و   

, و الت ركي المنى و الس ول " ِدراسة أسلوبية ، وتي  , و اوتناولت فيه المستويات الص   لد الليبي 

 للقصيدة .

ل إليه البحث من نتائج    ن أهم ما توص  ردفت حول الموضوع ، و أ و أخيراً خاتمة تتضم 

وق البود عبارة عن ث بملحقاتالبح  .اوي قصائد شعري ة أِلحمد زر 

 و هو  بالــمــُناسِ  المنهج  اِختيار  من الضروري  كانناجحة ً الخطة   وحت ى تكون     

لظ واهر ااإلحصائي لرصد  إضافة إلى ااِلستعانة بالمنهج ،المنهج  الوصفي  بآلية الت حليل

 و الد اللي ة. ,و الت ركيبي ة ,الصوتية

 منها: و مراجع   معتمداً على عد ة مصادر      

د مرتاض ، الذ رة الفاخرة للمهداوي ، أزهار ياض شعر الفقهاء في المغرب العربي لمحم   الر 

راية للغبريني ، البالغة و األسلوبية ليوسف أبو للمق   يرها من العدوس وغري ، عنوان الد ِ

 جع .المصادر و المرا
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راسات الس ابقة للموضوع فإن       ا عن الد ِ  تكادو،لفقهاء امر بشعر اً إذا ما تعل ق األها قليلة جد  أم 

وق البوداوي الجعفري ، وهذ تنعدم إذا ما تعل ق األمر  لى  ا راجع  إبالفقيه الش اعر أحمد زر 

 ك ونِه ليس من األعالم  القدامى

 جهة أخرى .من  الذي يعاني منه تراُث المنطقة  من جهة ، و إلى نُدرة البحث 

ِ أن  وال شك      إن ه يواجهف, إلى اإلقبال على البحث باحث كما أن ه يجد  محف ِزات تدفعه أي 

 و من أهم الص عوبات التي واجهتني في إنجاز هذا البحث :صعوبات في إنجازه,    

 داً.ج  نها قليل م ياألكاديمال  أن  إ و هي على قِلَّتِهاأدب الفقهاء, ب قل ة المراجع المهتمة  

وق البوداوي فالمادة العلمية صعوبة جمع المعل     . ه قليلةفت بعر   التي  ومات حول أحمد زر 

ال به آفاقف ,ضوعال في هذا الموقفي هذا البحث بأن ني أتيت على ُكل ِ ما يُ  مُ عُ ز  ولست  أ       

ه ما ب متُ قُ كلُّ ما ا هي إال قطرة من بحر  في مجالها, وفُكلُّ جزئية تناولتها م تتسع للكثير, شك   

، ريق نفسهتنير الس بيل لمن أراد الس ير في الط   أن يكون شمعة   هو إال  جهدٌ متواضع أرجو

                                                 للمشرف جهده المبذول معي وإرشاده وتوجيهاته.                           شاكراً 

 و الس داد .  و هللا  أسأل التوفيق  



الفصل التّمهيدي:         
  خصائُص ِشعِر الفُـقهاِء الجزائريين

 

 صوصية الموضوعخُ   1-1

 هاقهاء الجزائريين وخصائصُ عرية عند الفُ الش ِ  األغراِض  أهم   2-1
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اهتتتتتت     متتتتتت  لعلتتتتتت  اهن تتتتتت  استتتتتتعر ا فتتتتتتنر اه واتتتتتتال ايع تتتتتتا   ا ع تتتتتتال اه   تتتتتتر         

تتتتتتتبتتتتتتت   هتتتتتتت   يلتتتتتتترتا   ه تتتتتتت  ت ا تتتتتتتت    ا  ل ذ  ,   تتتتتتتاح  ذام   متتتتتتتا    , تتتتتتتعو   م  زك   م 

  <<: وتتتتتتت لهتتتتتتتي ما ر  تتتتتتت  ابتتتتتتت    تتتتتتت     تتتتتتت  اهلو متتتتتتت    تتتتتتت   متتتتتتت  ذ    ,  تتتتتتتاذ 

 هتتتتتتت   ا اه اضتتتتتتتل لبتتتتتتت  اهواستتتتتتت  بتتتتتتت   ضتتتتتتت ا   اتتتتتتتت  اهن متتتتتتت  باه   يتتتتتتت   تتتتتتتا    ل  ر

تتتت   متتتتا     تتتت   تتتتال: ذ تتتتر   ر اهل    لبتتتت  طا تتتتا   ا لبتتتتا اهن تتتتات بتتتت  فتتتتن    اتتتتت  اه  

بتتتتتت   تتتتتتا  هناتتتتتت    قييتتتتتت ت  مط تتتتتت   لتتتتتت    ام  تتتتتت  اه لتتتتتتر باه   اهح تتتتتت    تتتتتتا  اهلوتتتتتت   

 بحراه امل:ا: ه   ه  ه اا ه  لي   ح ي  اه   

  اه اه  اه     ب   ج   ه رق  ا ما        باألط ل              ه  ل    

 و تتتتت  هتتتتت :  متتتتت  ل تتتتت  ذهتتتتتي   وتتتتتال متتتتت  ،  تتتتتا اه   اتتتتت  هتتتتت ا فتتتتتنر  و تتتتت    وتتتتتال هتتتتت  

ه تتتتترق  ذ هتتتتت  متتتتت    تتتتتا ا  اه واتتتتتال  ه  تتتتت  متتتتت  لستتتتتاه    تتتتت م اهنتتتتتر  ا   هتتتتت :ما

 .1>>ح ياه     اب   و   ه  هلل لب ك  ي  

تتتتتتت   تتتتتت   ل    متتتتتتت  ا ر اهلع  تتتتتتت  :  تتتتتتتا   ابتتتتتتت    تتتتتتت     لتتتتتتت ق    اتتتتتتتا  تتتتتتت ل اهي 

 اه   ط

.   ل  اها   خع  جر   اهخ ق    ها            ار     ي     ف ا   ج   لل  م   ليام  
2 

   ابتتتتت    تتتتت        تتتتت   هتتتتتا م تتتتتال األ زمتتتتت هتتتتتي اهعتتتتتا     م تتتتت  ذ ـ  ذهتتتتتي لي تتتتت

ا    استتتتتع   متتتتت   هتتتتت   ناتتتتت ها  متتتتت  ذي   تتتتتل ل   هتتتتت   فتتتتتنر اه واتتتتتال .    تتتتت

بتتتتت    تتتتتا  لبتتتتت  اهن تتتتتات غ  متتتتت  ل  اهح ا تتتتت  هتتتتت   تتتتت  ر متتتتت    هاتتتتتا  ذا متتتتتااهتتتتتر  

   هتتتتتا    ل        , ا  تتتتت  اه    تتتتتفتتتتتن    رمتتتتت   هتتتتتا ضتتتتتن  فتتتتتنر اه واتتتتتال متتتتت  اه   

     بتتتتت هي.ملا  لتتتتتل اه   تتتتتر     تتتتتا تتتتتاه تتتتت م اهتتتتت ي        تتتتت   ستتتتت اقضتتتتتل  

 تتتتتا غهتتتت  مل تتتتتزا   تتتتا   تتتتت    ل لتتتتت ا   لتتتتر  هتتتتتا فتتتتنر  اه واتتتتتال بتتتتا ز  الاه   

تتتت ,  اتتتتا تتتت ُّ اه وتتتت  هتتتت  متتتت   لتتتتاع  اه    يحتتتت  ين تتتت  ل    ا     لتتتتتا, ق   اتتتتال  اهح 

يرمتتتتت   ل اهتتتتت ي، بتتتتت تتتتتا  تتتتت  بح  تتتتتا ال      ل  هتتتتت ا     متتتتت  ي تتتتت    ت تتتتت ق.  لي تتتتت

ا  تتتتتت  ياألغتتتتتترار اهيتتتتتتنر   متتتتتت   ألهتتتتتت      و اتتتتتتال  اه ل   تتتتتتا    ه تتتتتت  هتتتتتت    تتتتتت   تتتتتتا  ت

ر لن  تتتتتر بتتتتتاه   هتتتتت  لجلتتتتتل  ل متتتتتل  تتتتت  اهع    استتتتتعخ ام متتتتتا ,اهنتتتتت  ل  تتتتت  األه تتتتتا 

 تتتتت ا  ح, اهغتتتتتزل  اهلتتتتت    :لستتتتت  ب    ختتتتت    لتتتتتا هتتتتتا م تتتتتايعا   اه وا تتتتت    ا تتتتت    

 ل.اهل اجا   اهع س

                                                                                                                                           
 عا  اهن ر     ا  اهل ع ل  اهخ ر    ل ام اهنر   اهن    اه ربر ،  لا  ب  محل  اب            اهر   -1

 . 641ب ر    .ط. . .ص ، ا  اه  ل ،م   طا  األ  ر  اهلو    م   ا ره  م  ذ ي اه   
 1986 .ط  ،ب ر   ه  ا  ، ا  اه عا  اهنرب  ،اهر ل  اه ر         :اه   ا , تحو ق ،اهلع   ـ  2

 .  84،ص 2ج
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اهيتتتتتتنر اهعن  لتتتتتت   اهتتتتتت ي   تتتتتت حا   تتتتتت  يحتتتتتت  متتتتتت   تتتتتت ل بح  تتتتتتا س متتتتتتر  

 ,ه وا تتتتت ا  اهيتتتتتنر    اع اتتتتتر ا متتتتت    هتتتتت  بتتتتترا لاه واتتتتتال    بتتتتت      تتتتتهطاهلتتتتتا    

 حا  ب ا  تتتتت ضتتتتتر لتتتتتا  ,اه   تتتتتا  األ ب تتتتت   اه  غ تتتتت  أليتتتتت   تتتتت  غاه تتتتت   خ تتتتت  متتتتت 

 ن  .نر اهي  اهي     

 :في الموضوع  ةالخصوصي   مفهوم -1-1

متتت  اهلن تتت م ل   ل  تتت   اهيتتت ل تن تتت  مز عتتت  اهعتتت  تل تتتز   تتت  ستتت ا  متتت  لم اهتتت       

اهعتت  تيتتعرك منتت   تت  بنتتو اهلزا تتا  اهخلتتاع      تت   خل  تت   فتتنر اه واتتال  لتتا 

  تتتر  باتتتا هتتت ا  اهل تتتزا  اهعتتت   ل ن تتت  باتتتا ت تتتي اهل تتتز  ي ... << وتتت ل محلتتت  مرتتتتار:  

تتتت تتتت      تتتترا  نتتتت ،    ط  ا   نر     ستتتت اهي  نرال،  ه تتتت      تتتتا ل  ي ضتتتت  متتتت  األ بتتتتال   اهي 

تتت   يولتتت  باتت   اهخل  تتت   م تتتا ا  اهتت تتا بقي   تالتتت ه  نرال  ا   تحتتتام     تتتا اه واتتال اهي 

هتتت   اهل تتتز  جن تتتعا       ل تتتا يرمتتت  متتت    ال ذهتتتي  هتتتا  ه    ،اهخ تتتال   مح    تتت  باهولتتت   

 .1>>....... ه  ا   عر ن      اه حش    اهو ل،

عرية عنَد الف  األأهمُّ  1-2   قهاء الجزائريين:غراض الش ِّ

 :الغزل 1ــ 1-2

 خع ج    عن  ر  لا اهيا ر ه  ن  اهغزل ل   األغرار األ ب   اهع   ول   ه اا     

  اهع    ع  لح  بع ،  ل ض    األسات ه  اهلرل     م      فغ   ه ام ب

اتا  اهينرال   ا ا ع ف ط و  اا ل   ه اا اهيا ر،    ي   اط  ا  و  تناطا  

و ل   عل ز     س اه ،   م ا  اه واال اه    تل ز    ه  بلا ه  , ا علا اتا 

 : ارمحل  مرت

  تتتت  .  2>>لتتتتر    اه يتتتت  تتتت  اهع   ز اهغتتتتزل   تتتت  اه واتتتتال ب  يتتتت  بن تتتت ا   عل  تتتت <<      

 ستتتو ط     تتت اط ا  متتت  غ تتتر  تتت    ه ح تتتال ل   تتتر    تتت     تتتاتا    تتتا   اه واتتتال  ن   تتت

 تتاه   هتت   تت ُّ  <<:اهنتت  ي  عتتا ل  ز تت  م تتا ك  تتا   وتت ل  تت  اهحتت    ، تت  ضتت ل 

اهلتتت و       تتتا  ز   نتترف مخ ،طتتاهر فتتتر    هتت   تتت    يس  اهتتترجس،متت  فتتت اع  اهتت   

 .3>> الهم   ا  األ

ا             ل    ل:اهط     :    غز  عم  ات  يا ر اه و    لب      هللا اه   ه ا اه ا  ه  ما  اه  اه  م 

                                                                                                                                           
 ساه  -جل     اس –فنر اه واال    اهلغر  اهنرب     اهخل      اها ر   اه اي    ،مرتار محل  -1

هللا ب      جامن  ت ل ا  منا  اه غ  اهنرب      اباا.اه     ه  ل اه  ع  ا  . فراف األسعاذ اه  ع      

 م  . 1994-  1414اه امن    

  2-          هللا، ل   اه واال ،  ا  اه عا  اه   اي  ، ب ر   ه  ا   .ط 1984م ،ص89 .
 -  مرتاض، ص  183
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  رفو   هاا    ا  بوعل اهناام         اه      ـــ وال اهو م    ط        ت                      

ا ــبا      ع  ج       راعر  ـس         ا ـــــــــــــاح         ؤا  م       قسر  ر   ــــــــس                   

 رُّ ـ    اه

تتت ه  لتتت  استتتعنلل ا    تتت  ا  اتتت      ب  لتتت    اتتتامحستتتع  ل   لتتت   ا  ا ر  تتت   ي   تتت  ل  اهي 

ا هتتتاأل       تنلتتت  ذهتتتي أله   تتت,  تتتع لوتتتاو هتتت  هتتت ،  اهتتت ز     نر تتت  ا   اإل هلتتتل    هتتتااأل

 .ط ا  ه   اي   ل  ر  ب  لا ت    اه   , سعاعا ت حرف  ها اإلبا      ا   

تتتابتتت   لتتت س اهع   نتتت    لتتتا        ا  اهغتتتزل بتتت   طر تتت ا  نرال اه واتتتال اهتتت ل تتتاي  متتت  لبتتترز اهي 

تتتت ر  ــتتتتـتقوُّ   بتتت ا  تتتتاهرا      تتتتاتتتت   وتتتت ل  ,     تتتتا   ل بتتتتا    تتتت ه  باه وتتتت  اهتتتت ي ل  تتتت ا   ر  ناهي 

 : -اه امل -هاا   ل        ا  

 اــــــهاب ا ر  ـل   ل   ل  ـــ  ه س  قم  م      ا   ـــ اها  ق طن     ــــــــ   ا هاا ل 

  اــــــــــاــــــــــــــجلاهن   ز ا    اا  تل ــم       ا    ــــــــــــــــس    ـ   ت ن  و ر  ها ــــــــــ ليا اه 

  هـــــــــــــا ل   و ل:

 اــاـــــــــــــــــــــا اا ب  اهــــــ عل     لهح ا      ـــــــــ  اها  م ط     نعا ي     اه   

 اـاـــــــاهز         ال  ذ               ز   ا      ـلـــــــــــــــــ  جال  ب    قي    ه     

 : هـــــــــــــــــا ل   و ل

      م        وغرها  لف  م                ــــــــــــــــــــــل يا هلن باه ه            لف  

   اـــــــــــــــــــــ اها

    هــــــــــــــــا ل   و ل:

 1) هل   غزاهاــــاــر  ا  اه رى ف   و                     ــــــــــــــــــ   اي  اه   هاا    ز  ــ  هغ   ايل  

تتت   تتت سعنراضتتت  ه تتتل  ا ر  غتتت  ا   اهي   , تتتا  ع   ا   اهعتتت   حل اتتتا ط تتت هتتت   اهلزا تتتا  اهل 

   هتتت   تتت  ر متتتا لي تتت    ق محاستتت اا باهو تتتات  ه تتت , تتتت  ُّ   اط  تتت    لي بنتتت  ل  ل تتتر  فتتتح ا   

تت اجتت   هتتا م زهعتت    هتت ا ,     هتتا اه  تت  ختت   اهح تتال ل   تت    ز  م ايعتت  اهن ل تت  اهلرت  

تتتت  تتتتا ي   تتتتـؤنر, غتتتت  اه واتتتت   غتتتت  افتتتتعاا   باهي  ري  تتتت   اهلو    متتتتا ذ ر         هتتتت  متتتتا  ـ 

تتتت لزهتتتتا  اهر تتتتار  لي تتتت تتتت  هلتتتتا ت جتتتت  اهي    تتتت  متتتت  ا ر بتتتتقب   ستتتتحاق اهع     اهلتتتتاه  اهي 

ق اهن تتت , اهومتتتا  توتتت  اهتتت    بتتت     تتتواضتتت  ب ل تتتا   هتتتا بتتت   اهليتتترق اجعلتتت  ه تتتاك ت  

ق  تتتت  األ  تتتتاف   ط تتتت   تتتت  ذ تتتتر  متتتت  ,  تتتت  ب  تتتتقه   تتتت  ابتتتت   لتتتت س  جنتتتتل  ح   

تت ر تت  ب  تت ي   وتتال  علتت   باتت ا اهح تت     ل   لبتت   ستتحاق   تتال متت    تت   اهتت ي      عن  

 تتت يا   جتتتل هتتت س هتتت  هتتت ا اهر   ل تتت  ق طنتتت    تتتاهاا   وتتتال هتتت :     هتتت  اهواعتتتل :    تتتا هاتتتا

                                                                                                                                           
 .320-319، ص 2ج  ل اي  ،لزها  اهر اراهلوري اهع  -  1
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تتت وتتتال هتتت  : ي   ,  وتتتط ا هتتت  فتتتا ر  باتتت   اهحاهتتت  اهعتتت    تتت ع ،  ي ــتتتـل     ي تتت   ,  تتت  هتتت  ت ل 

  1   اهحو ق بلا    

ن لتتت  ه تتتاب     تتتق اهن تتت   هتتت  متتت  هتتت  متتتا  تتتا  ه ح تتت  ابتتت   لتتت س بلتتتا  تتت   بتتت          

ل   تتتتا متتتت ى ، وتتت     اهعلامتتتت  بيتتتنر ابتتتت   لتتتت س  تتت بن لتتت    ستتتت     م تتت   تتتت  اه وتتتت 

                        . وا تتتتت  اهعتتتتت    ا اتتتتتا اه   تتتتتتر  فتتتتتا ر   اهرجتتتتتل،  اهل ل  تتتتت  ه ل ايتتتتت  اهن ل تتتتت   اه

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا                       .                                                                    

تتت   اهللتتتتن    اه  تتت   ل  تتتت لتتتا  اه    بتتتراه   بتتتت    تتت  اهر   لا  ا ر اه و تتت  ابتتتت  ب ــتتتـحاهي 

 : اهط  ل   بلح  بع   ز       و لل م، عغز  1817- 1232اهلع  ا س   

رم  ــ ا               ـــ               ــ   ــ  فر  ــــــــــ   ي ب  ــت ا ل   ــ م         ــلز "

        از       ـــــــــــــــــــــــــاه

  ــل   اهش  ط  اهن    ه             ي     و           ز      ي       ا    ل   ل    لاز  ج   ل  ا   

ل جلر      بغ ر   ام  ج            اهغران ل  ل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــله  ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ت

       اي    اي  م    اب                ل  ر   ه    ـــــــــــــــــــــــ     ر  

 2   ـــــــــــــــــــــــــــــــــمن 

  ر  غ  ب     اح          ي   ع    اا             اهنلر  ا   بح   ل ا م  ب ا   

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُّ    اهع  

 م  ذاك اه  ا            ا        ــ       ي  اغا   اهلـــ ا ي  ح    

 و     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

     ل  امل اهو  اه و  غز          ه         اف اق        ــــــــج      اهو      

ـــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لغ 

 ل لح تت   األ  اه تت    تت  غ تتلل بلح  بعتت    تترى بقي تتغزُّ ـتتـ   هتتا غر تت   تت  اهع   تتع ط   وتت      

 يتتت     ه   رجتت   هتتا هللا    ا  ب  تت   بتت   مح  بعتتت ,  ذهتتي بنتتت   تت     تتا  ل تتت ا   , اهختتاهق 

 اهطؤ ل:  ه   لمر    و ل:

ل ه  ا و  لسلا س لا        ز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهايئ     لم   ز   ا     و  

 ع يـــــــــــــــــــــــــــــتا

                                                                                                                                           

    لر: لزها  اهر   ار ج2 ص-323-322 .1 

 2 - اب   من   ه   تغ   ا باا طر   اب  اهن      اه         و ل :

                                                     من  ب    ا ا  اهح             و   ف         له  ليا     بلا  إ  م   اين

،ا ع ا ب      اهر ل  اهللطا ي،  ا  اهلنر   ب ر   ه  ا  اهط ن      ا  طر   اب  اهن   :  لر

  37م ص2003األ ها 
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  ـــــــــــــــــــــــــا    اجا  ر  ــط    طا    ر اه ل ل م اه ا     ه   ي  اهي  ي اهل   سل  ب  

ماي ــ  ها هللا يي    نل لهل       م     ا   ل  ف  ى بل   ا       اــــــ ز 

  تلا تت ا  ,  تت س  تت  هلتت م    تتر  ه ع      ط  تت   تتا  م  ه تت  لاتتر  اضتتحا متت  اهخاتلتت  ل  تغزُّ    

جتتت و اإليابتتت   اهر ه غتتترر اهتتت ي  رمتتت   ه تتت   تتت  األ تتتل  هتتت  فتتت  ى اهزمتتتا   اهحتتتال 

 1" ها هللا تناها

تتت تتتاهل  ي متتت  اه      تتت      هتتتاهغتتتزل  لا   ل   ابتتت  ب ـتتتـح–ابو    ابتتت   لتتت س لتتت ذج   اه    ول 

اإلها تت  ا اجتتا    ل  تت  اهل   هتت  اهتت   هغتترر    تتر,  لتتا  تتا  تلا تت ا    ي   , لتت ا   ا ر   ه تت   اهي تت

تتت ا     تتت  لاتتتر ج   ن تتتق اهو  تتت  باإلهتتت ,   اتتتا  اهع   ش حتتت  اه    تتتا را   نتتت      تتت   تتتا  اهي 

 ه  وا  .ي ا ر اـ ؤ    ه لن ا     اإل  ل بل زه  اهـب   اهلاه  م   ها األه ا  اهلا   

 دح:ـــــــالم 2ـــ 1-2

تتتمتتت ح األ      تتت ل    تتت نرال   بتتتال  اهيُّ ه  ا   تتت  يلتتتر   ا   تتت  اهخ تتتر ل   جتتت   م تتت ,ل  متتت  ت س 

     ع ف ي ا تتتتاهاهغتتتترر متتتت  متتتت  ا   تتتتا   خع تتتت  بتتتتا   ل         ه لتتتت ح  اإلطتتتترال,لهتتتت   

  تتاي  اه  تتا  متت  اه تت س      و وتت ،ا ت  تت  ايو تت  اهلتت ح بتت هي  هتت ملتت    ا ،  تتع فا  

تتتا  نهللتتت    ا  تن  تتترا    لتتتاع ه   ااتتت  ذ  ج  متتت ح اه واتتتال,   ا ق   يتتت بتتت ، يتتتا  عو  يتتت     لا  ل 

تتتت بقي  تتتتا   تتتت  اهع    اتتتت    تتتت ما ذهتتتتي, بتتتت    تتتت   تتتتا    لاتتتت    وااتتتت   لتتتت نا  متتتت     ُّ

  ا  اه   لتتت ع تتت باه ،   يتتت ر هللا   ات   ذ متتت     يتتت ر  اه  تتت  لتتتا  لتتت     فتتت را ، لتتت      ي  

 ل  , اه  تتتتال  تتتت ا  ت تتتتا  اهلح تتتت   هتتتت ا    لتتتت      تتتتا ت تتتت    باه ل تتتتل  تتتت ل   ف   عتتتتراهتتتت  ا  

ا   تتت  متتت  ا  ه  تتتلتتتر اه    بغتتتو  هتتت ا  . لتتت  ا  األمتتترال  اه رستتتا    هتتتعا ,  ألمتتتعا  

اق   تتتر ات  اه تتت   لجلتتت   تتت خ تتتر    تتتا اه  تتتباهلتتت ح,  ا ذ هتتت  األ هتتت  ،    تتتاهحمتتتر  اه   

  مخ  ق. ل  

بتتت  ام ل  تتت  امعتتتاز فتتنره  باهلتتت ح ي تتت : اإلمتت   ا  األمتتترال  اه واتتتال اه زاعتتر    اهتتت   متت   

تتت بولتتت     اعنتتت   اهعتتت  تنتتت     له تتت  اهتتت ي متتت ح اهن تتت ،   تتت  اه هتتتا   نر متتت    تتت   اهي 

 اه زاعري  اع :

 2  لب ا ا      ا   لفخا ا  ي    ر          ااهن   لبوا ألهل اهن    وا  

   تتتس بتتت   فتتتعار بل  تتت  أل لتتت  بتتت  اهواستتت  اهرت  اهتتت ي ا    اهع تتت متتت ا  ب تتتر ابتتت   لتتتا    

  ملا  ال    س   ه  األ ا س  باهلغر  األ لىا,  ا   م       ر  مؤس  

أل ل  م  ب    لن اج        ـــــــ ى    اه   اهلر ل ا    ــــل   اه                          

  ــــــــــــاهواس

                                                                                                                                           

-اه زاعر .  ط –    م  –  اس    تحو ق  ح  ب  با    اج امحل  ،  ا  اها ى  –اه   ا   –بحلا   اب 

   -1.122-2007م ص 120

,  م  س     اه  اسا  اه  رى ،    ا  اهلط   ا  اه امن   ، ط ا  محل  ، تا    األ   اه زاعريل  اهط  

  2- 2 – 2010 ص  
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  ــــــــــ ا خر ب مل محل   ب اط           ـــــــــــاهو اعل  ايعل  ذا ت ا ر   

 ا مهل  ا ح ام  اه    اهنم                ـــــــــــــــــــ ا       ج اهن   ب ن ر اهط  

 .1 ر بن  ه  ب غ   ن  ما  رلها األم   

تتت    تتت متتت ا  اهي      تتتت  بتتت  بتتتت   حتتت     اه و تتت  اه اتتتتت  األ  تتت  اه تتتا و لبتتتت    تتت  هللا محل 

تتت تتت م ل تتت   متتت  تتتت هساه   تتت ل        , اهتتت ي متتتا  تتتا    ح  متتت     واتتتال   متتت  اهي تتت       هتتتا ل   

 تت    ها   تت  طتتهتت    تت  هتت  ل    متتا تتت ل   ل تتل   ات بولتت     اه  تتستت    اهتت ي متت ح ابتت   األ بتتال ,  

  ذ  و ل   اا: اهل ح،

 ات    اه     ا اب  س      بق ق                رات  اه    نا     س ا فلس اه    

  ها ل   و ل:

 2         ق لسات ـــــ   وع  خا    ا األيام ب ؤ           ل    ي اه 

تتتنرال اه زاعر تتت    ل هتتتا ل متتتل   ستتتاه  اإلستتت م   اهتتت ي هتتت اهر    تتتا        لتتتا متتت ح اهي 

    اهلتتتتا     بن ضتتت  ملتتتا هتتتت  لهتتتل هتتت  متتت ح    تتتال        تتتت   تتت    مخ تتت ق باهلتتت ح  اه   

تتت و تتتا ه ،  ل متتت   اه ؤهتتتؤ  اهل :نر اه زاعتتتري متتت  بتتت     تتت   اهولتتتاع  اهل   تتت   تتت  اهي 

 ,ا لـتتتـحاه تتتر   ه    تتت ري هلتتتا  اا ابتتت  ب      اهل   يتتت    هتتت   لتتت      تتتا م تتت ال اهتتت ُّ 

   و ل    ب ا عاا:ا  ب ع 165  الب اتا  ه  م  بحر اه   ط     غ    

 حرمــــــــــــــــ   ه    م  ه ال األفار اه          ــــــرم   اهحـ ل     ال اه    ي ــ  

 3 اه       سو   اهو      ضرم     ى     ـــــــــــــــبا هرا  ه اك اهخ ال سا ب      

   ب . ا  اه ر    بر   اه    ري   تقوُّراه  ا   م ى تمل    له  اض  م     

 و تتتت    ل يلتتت    تتتتا فتتتا    اه تتتتر   متتت  هتتتت   اهولتتت    هتتتت  ل     ت تتت   اإلفتتتتا    هتتتا ل      

 هاا. ض  فر ا        باض  اهل ه   لا لي  

تتت     ي تتت    ا   تتت   لتتتاع ه ه زاعتتتر    اهتتت    طر تتت ا اهلتتت ح  له  تتتنرال ا متتت  األ بتتتال  اهي 

بتت  ال  ح تتا بتت    تت    ل تت   اضتت  اهومتتا   هتت  اهتت    ز ر تت   تت  اه و تت  اه اتتت  لبتتااأل

تتتفتتتع   وتتت  ا   ا    ،  تتت     تتتا   اهع تتت تتتار لبتتت  ز ر تتتال بلتتت ح اه      تتتا    طا  لبتتت   ل 

 تتت  بتتت هي   تتت  م 4  , اه  تتت ي ب   تتت  اهل هتتت   ع تتتال غا تتت  ا     ار با ع اهتتتت ل تتتا  اهتتت ي افتتتع  

ها   تتتتا ه تتتتا  جا  تتتت  اهل  ايتتتت   تتتت  بلوط  تتتتا  لييتتتتقبتتتت    تتتت     ح تتتتا لبتتتت  ز ر تتتتال 

                                                                                                                                           

ا ,اهلط ن اهن     بل عغاي  ـــــ  نر ب  ر اب   ل  فا   محل  ب   مما  , اه     اه   ا  م   ف 

   1966م  ص 72-173 اهط ن  األ ها  1385  

ابن  ل ل  ب  ل ل  ب      هللا ، اه ا      ل   رف م  اهن لال    اهلاع  اه    –لب  اهن ات  –    راهغـــ 

ب  ا   ،  و  و        ق 2     :  ا ل ي  او ،  ا  اآل اق اه      – ب ر   – ط : اه اي   ، ابر ل 1979م 

  344-341، ص 

  3- اب  بحلا  ، اه     ا ، ص 127. 
ط    ي   اهط    اهع ل اي  ، ري ل ل  ب  محل  اهلو    4 ت :   ا    ات، ا   ا    م  غل  األي هس اهر 

 .510-513ص  6ج  -1898 .ط –ب ر   ،ه  ا  
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تت تتمخاط تت  اه      تت   ايتت   تت   تتل ستتا   تلتتر  متت  ه ل,   تتا  بلتتا متتر   لتت      ن    م   طا  لبتت   ل 

    ع ئ ل هاا بو ه : ،  ها  يرا    غ    تن ل  باا بلوط   ,

       اهناه  اه ل   األ م             م   ج       ا اهل  ك  ل  ا لم ه

 غع    ت  ــــــــــــــــــــــــــــاهح ا  ب   إ               ه  ت    اه     سا    مم  

 اي  :  و ل    اه   

        ي و ا اهر ار   ا اهلطر ل م   سا عا     ايوم          ت   اه   

  ها ل   و ل    اهنافر :

 لــععــــــــــــــــــــــــ  ا األ ام مو  ه  بنز   ي اهخ ر  اهخ ل اهع    ل          ام

 لـــــــــــــــــــــــ     مرتحاعر           اه  ل     ا تــــ   بيه ا اهل اح      

  م لا      م    ا  م م                     رـــــــــــــــــه ا ا  باههلل  ير م  ا

  ها ل   و ل:

 لــــــاألم ضا  لي   غا      اهر    ل   اهل  ل   لبا            ايلر لم ر  ا  

 ل   ا   ا اه ُّ   هع  اهغر                ل ل  ــــــــــت      اهعل    م      اهنز    لبق   
1 

اه و       ل    , ع اه    ا       ا ه ا  جا       ج        ل   األب ا  اهع  جال    ي   

ج    تخر زل م   ت ع   م زهع  ل  ــــ  ت  ه     ك من ا ذهي   ل    تمل  اا له ا ا  

  ع ال.اهمابط اهير   ه   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

  1- ي   اهط   ج 6 ، 517-515 . 
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 وق البوداوي الجعفري:أحمد زر  ب  عريف الت  

ابر بن صبن عبد القادر بن يوسف  بن موسى  بن محمداس أحمد هو أبو العب               

له وم, يه وسل  هللا عل صل  بي الن   بن أبي طالب عم  ينتهي نسبه إلى سيدنا جعفر وق, زر  ب بالملق  

ه م  ئ  تعل  ى مبادات( تلق  ج  في ذلك نظم سيأتي ذكره،ولد بقصر المنصور ببودة )زاوية بوسبع ح  

م ن من حفظ القرآن الكرين تمك  ثم بعد أبيان في زمانه, اب القصر كعادة الص  في كت  

من  لمه وارتشففاغترف من بحار عد الونقالي, حم  يخ سيدي م  ستظهاره رحل لمجلس الش  وا  

 الم د العحم  ميخ سيدي يخ ارتحل إلى الش  بعد وفاة الش   ثم  ين معارفه،وتخلق بآدابه وأخالقه, مع

يخ سيدي ثم سافر إلى فاس فأخذ بها عن الش  جالوي, فأخذ عنه جملة من فنون العلم, الز  

صحيح  اودييخ الت  ه ختم على الش  وتذكر المصادر أن  التاودي وغيره من أعالم عصره , 

من العلماء وأثنى  وكان يعد  ه, 1244رجع إلى توات عام   م  ة, ثالبخاري خمس عشرة مر  

  1(المشائخعليه 

ه توفي عام وايات حول تاريخ وفاته فمن المصادر ما تذكر أن  تضاربت اآلراء والر  وقد       

أي , 4ه1247عام يذكر أنه توفي  ومنها ما, 3ه5124ه توفي عام يذكر أن   ومنها ما, 2ه1244

في يعد    يخ سيدي أحمد زروقالث عشر هجري، فالش  ل من القرن الث  في أواخر النصف األو  
بهم روا روا وتأث  خذوا العلم منهم وأث  وا بعلماء فاس وأحتك  ين الذين ا  يواتطليعة العلماء الت  

وهو بال شك من الذين يصدق فيهم قوله تعالى فاس,  قافية بين توات ودوا العالقة الث  ووط  

ا ك ان  ﴿: م  نُون  ٱ۞و  ۡنُهۡم ط آئ ف ٞة ل  ي ت ف قَُّهواْ ف ي  ۡلُمۡؤم  ن كُل   ف ۡرق ٖة م    ف ل ۡوَل  ن ف ر  م 
ين  ٱل ي نف ُرواْ ك آفَّة ۚٗ ۡم  لد   عُٓواْ إ ل ۡيه  ج  ُهۡم إ ذ ا ر  ُرواْ ق ۡوم  ل يُنذ  و 

 (122) سورة التوبة:           ﴾١٢٢ل ع لَُّهۡم ي ۡحذ ُرون  
 , يخ سيدي محمد الونقاليالذين درسوا على الش  أبناء العُمومة  الثة منوهو أحد الث         

 5, (ه1196 )الجعفري توفي عامد ابن المبروك يخ سيدي محم  واَلثنان المتبقيان هما: الش  

 .6ه( 1212بن ناصر البوداوي الجعفري )ت د بن أحمد محم   يخ سيدي الحاجالش  

ً يخ أحمد زر  الش        :وق البوداوي الجعفري فقيها

                                                             

   ينظر:  ترجمته في كل من: الدرة الفاخرة ،سلسلة الن واة، التاريخ الثقافي إلقليم توات1  .

م 2011- 1ط-منشورات الحضارة. الثورة الجزئرية–  أحمد أبا الصافي جفوى.أبحاث في التراث. 

 ،ص2.429 
الوليد  نالني .مخطوط خزانةالدرة الفاخرة في ذكر المشائخ  التواتية ،عمر بن عبد القادر المهداوي  الت   3

  أدرار-ابن الوليد ،باعبد هللا عيمي

غتاوي موَلي التهامي  سلسلة النواة في إبراز شخصيات من علماء و صالحي توات منشورات العالمية ، 

 الحراش الجزائر العاصمة –د.ط-2013م .4 
العاصمة  الجزائر–بني مسوس  -قافي إلقليم توات، منشورات الحبراريخ الث  ديق .الت  حاج أحمد الص    5

  .154م .ص 2011انية بعة الث  .الط  

  المهداوي التليالني عمر بن عبد القادر،  الذ  رة الفاخرة في ذكر مشايخ التواتية،  ص 156
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كرم له ويُ ه ويبج  اإلسالم هو دين العلم يدعو إلي واتيون منذ دخولهم في اإلسالم بأن  فقه الت      

ن ها يسعوع  فأقبلوا على العلوم جميمن شأن معاديه,  شأن منتسبيه ويحط   كرمه ويعلي منن يُ م  

 ستزادةنحو تحصيلها واَل  

ن فكااريخ, غوية والت  الل  ورعية بشكل أكبر على العلوم الش   نصب  اهتمامهم ا   غير أن  منها,  

 .(ب والفلك والحساب ...نتاجهم العلمي في هذه أكبر من غيرها )كالط  

من  وهُ لُ وْ " الذي أ  ما اشتغال علم "الفقهواتيون أي  شتغل بها الت  ومن العلوم التي ا                

 ,لمختصراتاوشرحوا فيه  ,فيه المؤلفات اْ فوأل  حيث  ينله علم آخر عندهم، مْ ـهتمام ما ل  اَل  

,  شرمتن ابن عاس عندهم: يدر   وكان في طليعة ماَلت من شعر ونثر. واختصروا فيه المطو  

إذ الك, م اإلماموموطأ  ,ومختصر خليلزيد القيرواني,  أبي ورسالة ابنونظم أسهل المسالك, 

 هم يتمذهبون "المذهب المالكي" الذي هو مذهب أهل المغرب اإلسالمي.ن  إ

ذي تدل ال ,جعفريوق  البوداوي الأحمد زر   هتموا بالفقه نجد واتين الذين ا  ومن العلماء الت      

تي لمصادر الاكما تخبر عن مكانته الفقهية  ,بعض قصائده التي ألفها في هذا العلمهه على تفق  

 .خت لسيرتهأرَّ 

 ة الفاخرة أنه:  رَّ د جاء في الد  فق 

 .1"بالفقه عالما   كان رحمه هللا إماما  " .1

 "فاس" و"توات". : يــرت  القضاء في حاض   تول يه .2

 هلب إجازة منحمان البلبالي له بطعبد الر  د ابن بن محم  العزيز د عبد يخ محم  ه الش  توج   .3

 جيز فيه من أشياخه الفاسيين والمكناسيين وغيرهم.له في جميع مروياته وما أُ 

 المسائل الفقهية في شعره. ه لبعض ـُ معالجت .4

جرة شعن لبة بسؤال شيخهم الشيخ الت اودي فه أصدقاؤه الط  ه كل  أن   ما جاء من خب ر .5

 .  ورد    من أخذ   طابة وما جرى بينهما

 وق البوداوي الجعفري شاعراً:أحمد زر  

به  هم وط حيات  نوا نم  ففيه دو  , لهم وألخبارهم ديوانا  في الجاهلية عر عند العرب الش    يعد           

ُ أن ي ستطاعواا   جولة نتصارات وهزائم(، وهو عندهم عنوان الفحولة والر  هم )ا  عخوا لوقائؤر   ـ

نتقل األمر من جزيرة وا, كذلك بعد مجيء اإلسالم وظل  س للجميع. وهو ملجأ ومتنف   بوغ،والن  

ه وأتقنوها وا لغت  ها وأحب  أهلُ  هُ ق  ن  ت  نتقل إليها اإلسالم واعْ رى بعد أن ا  األخلى البقاع العرب إ

وات "التي ت   ومن تلك البقاع نجد منطقة  ك, بظم وحسن الس  وتأثروا بزخرف القول وجودة الن  

 .2عليها من علماء المشرق والمغرب" دتوار   نم  عر بفضل جميع أنواع الش  تعاطى أدباؤها 

                                                             

ة الفاخرة –المصدر السابق – و 15.    1- المهداوي، الد رَّ
-ى القرن الربع عشر هجريبكري عبد الحميد ، النبذة في التاريخ توات و أعالمها من القرن التاسع إل - 2

  50ص  2005 –د ط  –المكتبة الوطنية 
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ه َلتزال هناك العديد من  أن  إَل  ، عر ثر والش  الن   يتيين في مجال  اوورغم ما ضاع من نتاج الت     

أو أصابته  ب  ه  نتُ من كثير اُ  وإن كان ذلك قليال  حفوظة داخل الخزانات الت راثية, المالقصائد 

 هتمام  تيون من ا  اوكان عليه الت   على ما يدل  "ما على شيء فإن   وهذا إن دل   من،الز  ت عال  

نها نجد  والتي  حرصهم على كتابته وفي جميع األغراض،ووثقافته, عر بالش   المدح والرثاء م 

 .وغيرها  1"والتوسل والغزل

ف ختالئد مع ا  فيه القصا فواعر وأل  وا بالش  هتم  واتيين الذين ا  العلماء الت   ومن بين أهم      

قصيدة ه( صاحب ال909لمساني )ت بن عبد الكريم المغيلي الت  د يخ محم  نجد الش   أغراضها 

 م والتي مطلعها :ائعة في مدح الرسول صلى هللا عليه وسل  الر  

 2"وهذه حضرة المختار في الحرم           مم  د األُ بشراك ياقلب هذا سي   "

 األغراض،.دة وله قصائد متعد    

الشعر وتعاطاه به( الذي اهتم 1160ري )ت م   ز  ـُـــالم بن أبَّ د يخ سيدي محم  كذلك نجد الش      

ر اه ببحم  عرية المعروفة سل إلى إنشاء بحر جديد أضافه إلى البحور الش  ه توص  أن   إلى درجة

  وقال وفق وزنه قصيدة   ,"المضطرب"

 -جاء فيها :

 دائما على خير األنام    م     سل   يا إلهي ثم   صل  "

 3"رم           قاصد البيت الحرامحْ اك مُ و لب  دعاك أ ما

ألوزان أخرى كما أن له قصيدة تضمنت أسماء البحور الخمسة عشر وأوزانها ،وقصيدة   

  .5وبحورها ودوائرها 4بعة المهمالتالبحور الس  

ُ اه ( 1196البوداوي )ت بن المبروكد محم   د أيضا العالم الفقيه األديب كما نج     شتهر لذي ا

 بقصائده

في  يبتدئ بقصيدةهللا, خطوط توجد منه نسخة بخزانة باعبدوهو صاحب ديوان مالمدحية,  

 -لها:جاء في أو  , مسول صلى هللا عليه وسل  مدح الر  

 ذيرأحمد البشير الن   سمهُ ا               نْ على م   "صلوات اإلله تترى

 يفوح عبير وما ونهارا              ليال  يح ت الر  وسالم ماهب  

 6"يب الذي به يستجيربرسول اإلله جئت شفيعا           َليخ

له  كما د البكري,سيدي محم  قاني, سيدي ناجم, ن : الر  وله قصائد مدحية أخرى في كل م      

 قصائد أخرى في أغراض مختلفة.

                                                             

  1- المرجع نفسه : بكري عبد الحميد ، الص  فحة نفسها 

  2-القصيدة موجودة ضمن مخطوط بخزانة با عبد هللا

ف بالشيخ بن أبَّ الوليد بن الوليد خزانة باعبدهللا -   3  من مخطوط يعر 

 القصيدة من مخطوط موجودة بخزانة باعبدهللا و  24

 القصيدة من مخطوط موجودة بخزانة باعبدهللا و 35

  6-مخطوط للديوان بخزانة باعبدهللا و1. 
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وق ر  زأحمد  يخ سة  نجد الش  اربالد  هم ولم يختصوا خسوا حق  عراء الذين بُ ومن الش       

ة، وهو راسالد  وهتمام يه بشاعرية فائقة جديرة باَل  ه على تحل  آثارُ  البوداوي الجعفري الذي تدل  

وحي من ت ا عليه لعتُ طَّ القصائد التي ا   أن   َل  إ كان لم يطبع  شعره في ديوان خاص, و إن 

ي ف فأل   ألفاظه ويحسن توظيفها،فقدر يتخي   اقا  ذو   ه كان شاعرا  ع أغراضها بأن  تنو   خالل

راض وغيرها من األغر الموت, وتذك   ,والوعظ, اريخ, واألنسابوالت  وسل, والت  المدح, 

األصول غة والفقه وحيث أشعر في الل   , عليميعر الت  عتنائه بالش  األخرى،باإلضافة إلى ا  

 .اوغيره

 , وذلك عليهدثا بنعمة هللانفسه متح قاله مادحا  عرية ما على جودة قريحته الش   ومما يدل         

 بفاس سا  مدر   -رحمه هللا-له وكان  دريس العراقي الذي كان معاصرا  قول سيدي إ هُ عندما بلغ

 -وكان لقبه هو زين العابدين: ,مادحا نفسه

 سيبويهو إذا ما مات زين العابدين          فقل مات الخليل 

 1ترى كل الورى تبكي عليه  وقد عظمت مصيبته علينا       

ثا  ب ن   فقال أحمد زروق عن نفسه   عمة هللا عليه أيضا  :ُمتحد  

 سْ ب  وعن وجهه غاب عنك الق               سْ م  الر   حل   إذا ما ابن صابر  "

 2"ــــــــسْ نـــ  بن أ   عليه           لقد فاتكم مالك الدمع عبرا   درف  فقل وا

حمد أ  بههُ ه ما أفاد  صاحبُ   ذكر فيهبمخطوط   جد وأهله ما وُ عر  بالش  هتمامه على ا   ومما يدل  

ا أفادنيه ــــــ رضي هللا عنه وأمتع به  وق البوداوي الجعفري قائال  ر  ز عراء لش  ا ـــ فيـ: ومم 

 -بال افتراء: هُ عراء وخمسة  يتلون  القيس أمير الش   تة, أن  امرئ  الس  

 َل غير ة عنترة  ف  ر  وط              قمة زهيرُ نابغة عل  "

ندة وخُ إن  الش عر بُ .وقال أيضا دئ بامرئ القيس قال : بُ ,ئل ما معنى ذلك ا سُ فلم  تم بها،دئ من ك 

 . 3"نديالك   يـ  تنبـُ يب المط  التم بأبي ندي وخُ الك  

 قة بالكعبة:عل  ـُ دد القصائد المع  ده في رد   ومما كان يُ 

 رهني   بالبالغة   سبعا   قصائد       ه      ف قدرُ ر   قوا بالبيت شُ وقد عل  "

 4"لبيد زهير وامرؤ القيس عنتره     لزة       بن ح  ارث مرو ح  رفة ع  لط  

 وق البوداوي الجعفري:أحمد زر   عر وأغراضه عند الش  

   -المدح:   

أأل  فأأي ط   يأأأتي المأأأدحُ             ن فمأأأوق, حمأأأد زر  أف فيهأأا  ة التأأأي أل أأأعريَّ يعأأأة األغأأأراض الش  

د هُ ْدحُ ذلك م     -ها:بن إسماعيل بقصيدة قال فيبن عبد هللا  أمير المؤمنين محم 

                                                             

  - مخطوط للديوان بخزانة باعبدهللا 1 

  2- المصدر الس ابق .

  3- المصدر نفسه .

  4- المصدر نفسه .
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 قُ شوَّ ي يُ ل  ثْ م   ب  صَّ ي والَّ ن  ق  وشوَّ            قُ جا يتألَّ في الد   لبدر   قتُ ر  أ  

 قُ ب  عْ ت   اها البسيطةُ تكاد بري              غادة   ر  غْ ه ث  تُ م  ش   ي إذْ ن  ر  وذكَّ 

 إلى أن يقول :

 قُ المنمَّ  هدى المديحُ له يُ  واد  ج                 د  المؤمنين محم   و َل كأمير

  لطان سليمان :ومما قال في مدح الس  

ْطر  رُ يْ ش  ب    ان  د باألم   غرَّ ن  مْ اليُ  رُ يْ داني           وط  بالتَّ  أفصح    الو 

 هان  الت   و ة  المسر   بآفاق              عود  اعده صُ س   د  عالس   جمُ ون  

 وان  من الغ   بواسطة العقود              اه  ز   باألزهار   س  نُ األُ  وروضُ 

 عان   ها فالقلبُ حرُ س  ك ضحى             يزيدُ أ   ها في القلب  ب  حُ  هاة  م  

 

 إلى أن يقول :

 نان  الب   وصُ رصُ م   هللا   أمينُ              ا  حق   القلب   سليمُ  سليمان  

 حســــان   وأخالق   هُ هُ شاب  ا        يُ ذ   نْ م   واإلحسان   ال بالعدل  ع  

أأأ    لأأأم الاعر كأأأان عالمأأأا  وواضأأأح مأأأن المثأأأالين كيأأأف أن الشَّ ت براعأأأة رحيأأأث عب أأأ ,بأأأديع بع 

ه ن أأا كيأأف أالحأأظ أيضأألأأه،كما ويُ  هسأأن توظيف أأين علأأى حُ بهأأا القصأأيدت  سأأتهالل التأأي بأأدأ اَل  

 يصل إلى الغرض المقصود منها. ة ثم  مات الغزلي  هُ بالمقد  كان يبدأ قصيد  

  -وسل :الت   

أأأأ       ه بأأأأين عنأأأد وسأأأألع الت  وتنأأأو  مأأأا إبأأأأداع, فأبأأأأدع أي   الت وسأأأل اعر فأأأي غأأأأرضكتأأأب الش 

أأأأالأأأأذ    ء, األوليأأأأاوالصأأأأحابة والصأأأأالحين ة وبويَّأأأأجنأأأأاب الحضأأأأرة الن  ة وفات اإللهي أأأأات والص  

 إلى هللا بأسمائه وصفاته يقول: هل  ن توس  وم  

 بورنفي الكُ رور وي  جلي الش  ويُ                   موم  الهُ  يزيلُ  دعوت إلهي 

ت  ربتي ياعليم الغيوبل غُ طيف              أز  نت الل  ل فأب  سْ ك أ  ر  وس 

 ويقول في قصيدة أخرى :       

 ليج  نْ لنا ت   رور  الس   موسُ ى متى                شُ ج فحت  فر    إلهيَّ 

 ـــيلـ  و   لطيف   وم  مُ الهُ  يلُ مزــنا               بــ   رحيم   ؤوف  ر   عفو  

 ل :اسي حيث قاالفي البُْرنُسوق أحمد زر   ه  ي  م  ت س  أيضا في القصيدة التي أرفقها ببي وقوله  

 اقيو  و   ف  ن  ذو ك   هُ بحان  وبــــــاقي               سُ  صمد   هللا حي  

شر بيتا ثنا عا   بلغ عدد أبياتها في قصيدة   وق البوداوي الجعفري قائال  أحمد زر   فزاد عليه     

 بيتا (: 12)

 نـــــــان              ويا حكيم رحيم رحمــــــــانُ يا حليم يا ح   يا حي  

 نُ هيمـــــــمُ  ياصمد   يا واحد                 ـــــــنُ وم  مُ  سالم   حيي ودايم  مُ 
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وباألوليأأأأأأاء وهأأأأأأي قصأأأأأأيدة توسأأأأأأل فيهأأأأأأا أيضأأأأأأا بجأأأأأأاه المصأأأأأأطفى واآلل واألصأأأأأأحاب 

أأأأ أأأأالن   الحين طالبأأأأا  والص  أأأأ اعون،جأأأأاة مأأأأن وبأأأأاء الط  أأأأليختتمهأأأأا بالص  د علأأأأى سأأأأي   المالة والس 

لم فأأي ليأأه وسأأعى هللا سأأول صأأل  الر   بأسأأماء   ل أيضأأا  ى هللا عليأأه وسأألم، كمأأا توس أأاألنأأام صأأل  

أأأأ"نيأأأأل المُ -وعنونهأأأأا ب: ه قصأأأأيدة هأأأأي مأأأأن أشأأأأهر قصأأأأائد أأأأول بالت  نأأأأى والس  ماء ل بأسأأأأوس 

راسة في نموذج أُ هي "سيأتي الحديث عنها فسول الر    سالة.الر  الد  

 

  عليمي:الغرض الت   

وق          أأأنظأأأم أحمأأأد زر  أأأعر الت  فأأأي الش  ك إذ تلأأأ, دعا  ب أأأولأأأم يكأأأن ذلأأأك , قصأأأائد   ة  د  عليمأأأي ع 

أأأ خأأأتالف  ون علأأأى ا  غوي أأأبهأأأا الفقهأأأاء والل   ز  ميأأأزة تمي أأأ وعأأأن نهم, وأزمأأأا همم وأصأأأقاع  به  ذاه  م 

فيعأأة لر  المكانأأة اه بلأأغ إذ أن أأ ،الفقأأه  علأأم نجأأدُ  رنا فأأي شأأعره  ق إليهأأا شأأاع  التأأي تطأأر   العلأأوم

هأأأأة لعلمأأأأاء مأأأأراكس فأأأأي شأأأأأن البسأأأأملة قأأأأي وج   قصأأأأيدة مُ فيأأأأه, ومأأأأن ذلأأأأك جوابأأأأه علأأأأى 

 -الة جاء في مطلعها:الص  

اأهل مُ "       اض  ومن هو ققيميكم ا بين مُ م               م ــــــــــــــــــــــــــــــكلُ ائ  س  ي ل  كس إن  ر 

 ــــراض  فتـــــــإذا أتى با   تاب  ع                   هلل الحمد   لُ م  سْ ب  ن يُ هل على م  

 ض  عترا   بن إدريس فيه أي  َل                     ولكـــــــن تب  فيه ع   قال مالك  

وق البوداوي الجعفري  فأجاب  -:ــــــ رحمه هللاـــ  أحمد زر 

 فتراض  قتداء بحضرة اَل  ـــل اَل  ــــ    بفضـــــــــــــــواب  ك الص  مالك مل  

 ــــــراض  ـــــــــلآلراء المـ   مُ ومراه                  ـــــــــون  نُ فُ  فاء  ه من الش   يْ ولد  

 إلى أن قال :

 1"ــــراض  التـــَّ  للورى يحق   بهما                حمىن هللا رُ هما م  ختالفوا  

أن شلحاج في ابن ااعر الفقيه  حمدون إليه من الش   ه  ج   بها على سؤال وُ  له قصيدة رد   كما أن  

 -.منها: القند   ر  سك  

 ب  من قول بعض األصاح على دينه            ا  قف  شْ مُ  لي عن سكر القند  ائ  ا س  ي  أ  "

 ب  ئ  واروب الشَّ من ضُ  وَلزال صاف             طاهر   لُ ك أخي باألْصل  فاألصمس  ت  

 ــــــاذب  ـــك   ةُ قول   َلشك   م  د ب   ص  ب                        ـــــــهُ مُ رْ حُ  دُ ق  عْ يُ  م   الد  أنَّ  يل  وما ق  

 2"ــــــــــــب  بمثالـــ   ن شان هم   وما فيهمُ                 ها    رب  الد وغ  الب   ن شرق  اس م  أتى النَّ 

ي ة ا ه  ت  ه  دية ب  رع  وسُ  ه  ه  على مدى تفقُ  م  ين   ةه في هذه القصيد  يف  تأل   ضح أن  اومن الو عر   .لش  

قطوعة  شع  : اء فيهارائع جالذَّ  وهي خاصة بسد    الفقه   ة في أصول  ري  كذلك كتب الش اعُر م 

 ـالمُ ــــــــاألعــرها حرَّ  ثالثة                    ريعة له أقســـــــــــــام  الذَّ  سد  

 : ائال  مالك ق ختمها برأي اإلمام   م  قس   على كل    وأعطى أمثلة   بعد أن ذكر أقسامهُ  ثم  

                                                             

 -من مخطوط التعريف1   بالشيخ ، بخزانة باعبدهللا .

  -مخطوطة خاصة بالقصيدة ، بخزانة باعبدهللا ،و 2.1 
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 ـــــراهُ ـــــ  غير َل يــالو   هُ ع  ن  م                      ــــــــــــــاهُ ح  نْ ا م  ح  ن ن  وم   الك  فم  

 ة .يَّ والفقه ةعريَّ العلمية والش    ه  نت  على مكا ها تدل  ،وكل   في لغات لعل   كما أن له نظم  

   -: أغراض أخرى

عُر ا            كرت، ي ذُ غير الت عديدة   اض  وق البوداوي الجعفري على أغرد زر  أحم شتمل ش 

 يدي حيدةعلى نسب آل جعفر بزاوية س تشتملُ  ب قصيدة  انسفي علم األ   هُ نظمُ  فمن ذلك مثال  

 -جاء في مطلعها :

 بنس  يُ  ر  بْ الح   يخ عبد القادر  إلى الش                  بُ ذ  ه  در موسى المُ د نجل الص  محم  "

ُ مال سر   هللا   دينُ  د  محم                 يوسف     المعظم   يخ  الش   عالم  الإلى   ـــــــــــــــبحج  ـ

 : ائال  بن أبي طالب رضي هللا عنه قانا جعفر د  سي    غ  لُ إلى أن يبْ  هُ سب  ن  فيها  ويسرد

 يقرب أبي طالب  عم   الن ب ي  إلى جعفر الط يار ينمى الذي إلى                  

 : م قائال  ويختمها بالص الة على رسول هللا صل ى هللا عليه وسل  

 1"ومشرب واردْ  اآلل   بمدح   ولذ                     هُ كرُ عليك صالة هللا ماطاب ذ  

دة فأأي علأأم وكأأذلك لأأه قصأأياعر بعلأأم األنسأأاب, هتمأأام الش أأعلأأى مأأدى ا   والقصأأيدة تأأدل       

 الحصول عليها. كر فيه أسماء الملوك لم يتيسر لياريخ ذالت  

ه وُ ومن قصائده أيضا قصيدة أجاب فيها على طلب             د عبد الش   رف  من ط   إليه ج   يخ محم 

يه من فجيز اُ ما و ه  في جميع مرويات   هُ إجازت   حمان البلبالي يطلبُ بن عبد الر  اد بن محم  االعزيز 

وق  عليه فردَّ  هم ،المكناسيين وغير   الفاسيين و ه  أشياخ    :  قائال   أحمد زر 

 طيبُ أ   سك  م  من ال د   ي وُ ذ   ة  يَّ ح  ت                      بُ  وأ ْطنُ ياعبد العزيز   ك  ييحأُ 

 إلى أن يقول :

  ي  بل  ي بها في غير ح  وأن                         جازة  بيد إ  ن هذا العُ م   لتمُ أ  س  
 بُ حط  أ 

ُ  وها أنا ذا بعد اعتذار    ـــــــبُ يترق   خائف   عبد   جازة  إ                        جيُزكمأ

 بُ ي    ص  ن  زْ ــمُ ـال ن هاطل  م م  هُ مر  قى عُ س                هم ني شيوخي بأسر  وزاج  بما قد أ  

أأأأ ض   علأأأأى ق أأأأرْ فائقأأأأة   عأأأأن قأأأأدرة   م  والقصأأأأيدة تأأأأن          وكأأأأان رد  إْذ  ،عرالش    ق  أحمأأأأد زر 

 ن طرف المستجيز.ه إليه م  ج   لب الذي وُ الط   قصيدة  روي   على نفس بحر و

أأأالتأأأي تطأأأر   ومأأن األغأأأراض          ن حأأأذير مأأألت  وا,هأأأد الز   نجأأد اعر فأأأي نظمأأأه  ق إليهأأا الش 

 : اآلتيتانتفتان الن    ومن ذلك ،ير باآلخرةذك  والتَّ  ,نياالد  

 ـــــــــررــــــــــــــ  وضـ رد  و   فيه للوارد                        نيا كبحـــــر  زاخــــــــــر  ما الد  إن  

 ــــــــــــدرـــــــــالق   يار  ت   عْ م   جْ ر  حْ                        وت د  ـــــــبا  انـــــ  ج   افيه الحيلة   فدع  

 : اآلتية وكذلك النتفة

 اءُ ه  نت  ا   هُ ريب ل  الق   ل  ن األج  م              ــــــا     نـــ  ــــــــــــــيس  ما ن   ةُ اف  خ  ـ  مـنا الرُ ذك   تُ 

                                                             

 . وق وهي  منهاالقصيدة تحصلت على نسخة -  من طرف الحاج محمد جعفري أحد أبناء عمومة أحمد زر 

 مكتوبة بخط يده1 
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 1ـــــــاءُ ض  نق  و حان ا  هُ ب  ن  قول ت  ت                  حيـــن   كلَّ  خُ رُ صْ اعات ت  على الس  

 اآلتي : و اليتيمُ 

 عُ سر   تُ ك  وقت   دى أنباء  ــ  مـال ول  وطُ       ا             ه  يثُ د  ح   ل  م  ـُ َل ي وقار   وذاتُ 

ل  عوة إلى التَّ في الدَّ  هُ نظم   اومم     :ه  غتنام  ا   ووجوب   ر  مالعُ  ر  ص  في ق   أم 

 ربيع   صقرُ  تاءُ د                   هذا الش  ئت  ا   يف  للص   تقولُ  الخريف   ريحُ 

 وع  جُ رُ ب   وذ هابُنا َل يُعق ب نْ                  ــة  لفــــ  تأتي خ   العام   ذي فصولُ ها

أأأ كمأأأا أن      بيأأأة ،ونجأأأد اإلسأأأالمية والعربمأأأا يجأأأري فأأأي الأأأبالد  طأأأالع  اعر كأأأان علأأأى ا  الش 

 هم علأأأىنتصأأأاره المسأأألمين فأأأي فأأأرحهم با  التأأأي شأأأارك بهأأا إخوان أأأ فأأأي قصأأأيدته   ال  ذلأأك مأأأاث

 ن على مصر سنةوجيوش الفرنجة في حملة نابلي

 -م( قال فيها على بحر السريع :1801-م1798) 

 بال مصدر وردا   كم                          وردتمُ با جد  ك   قل للفرنصيص  

 رىَل فوت إن  هللا منكم ب           البر والبحر بساط لكــــم              

 ـــــريتـوصادق اللهجة كالمف              حسبتم مصر كما لطـــــــة          

 ــــر  ــــمـَّ ارم والس   على الص  لكم                      إَل   هيهات هيهات َل مفر  

 ن من ثالثين بيتا.ي  تتكو  زانة با عبد هللا وهوالقصيدة موجودة على نسختين في خ

أأأ ويبأأأدو أن             ي كتبهأأأا التأأأ ه(649)ت :اعر قأأأد تأأأأثر فيهأأأا بقصأأأيدة ابأأأن مطأأأروحالش 

أأأأ سأأأأترجاعهم لبيأأأأت المقأأأأدس نتصأأأأار المسأأأألمين علأأأأى اإلفأأأأرن  ،وا  بمناسأأأأبة ا   أأأأا يومم  د ؤك 

 ها ،إذ يقول ابن مطروح :بها هو بداية القصيدة وبحرُ  هُ ر  تأث  

 2صيحف   ول  ؤُ ق دق  ئته                        مقال ص  س إذا ج  قل للفرنسي

مين" بي آر  ج كُ فر   وح  دُ مْ م  ـال بجاه  هم عاء:"اللَّ دُ ل   الحرفي العد    على حسب   للشاعر قصيدة   أن   كما

 :3منها 

 د  وق  ت   في ورهُ روري نُ سُ  بحُ فصُ                   د  عُ ابْ ف   ك  ح  يْ و   م   اله   ليل  ل    قلْ أَل  

 ـــــد  محمَّ  يع  فالشَّ  ح  دُ مْ أ   شمسُ  ه  ب                     هُ رسُ وط   ضوء   إشراقُ  ه  نوان  عُ ل  

 وعشرين بيتا. يةثمانوهي قصيدة تتكون من      

أأأويظهأأأر مأأأن خاللهأأأا براعأأأة الت أأأ        أأأبم رهُ فيهأأأا تأأأأث عري عنأأأده ،كمأأأا يظهأأأرُ أليف الش  د حم 
ق أأال  ﴿تعأأالى: علأأى حأأروف قولأأه   ف قصأأيدة  ري الأأذي كأأان قأأد ألَّأأم   زَّ مُ ـالأأ بأأن أبَّ  ب كُأأُم و   ون يٓ ۡدعُأأٱ ر 

ۡب ل كُأأأأۡمۚٗ إ نَّ  ين  ٱأ ۡسأأأأت ج  أأأأنَّ  لَّأأأأذ  ه  ب أأأأاد ت ي س أأأأي ۡدُخلُون  ج  يي ۡسأأأأت ۡكب ُرون  ع أأأأۡن ع  أأأأر                                                                          ( 60)ر سأأأأورة غأأأأاف       ﴾ن  م  د اخ 

 جاء في مطلعها :

 1دعا موَله ر  ضط  مُ  اب  خ   ام                      واهُ س   إله   ي َل  هللا رب  

                                                             

   1- و بجانب الكلمة وجدت الل قاء

.ص 2004ابن مطروح ، الديوان ، تح :حسين نصار ، دار الكتب و الوثائق القومية ، القاهره ، د.ط - 

 2 .48 

وق, وهو الحاج محمد جعفري بخط يده .3    -القصيدة كتبها أحد أبناء عمومة أحمد زر 
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 بيتا(.    14بيتا ) عشر ةقصيدة تتكون من أربعوهي 

 

 

                                                                                                                                                                                              

.8ضمن مخطوط بخزانة باعبدهللا و    1القصيدة موجودة-  



 الفصـــل الثّـــاني:
 نى والّسول" دراسة أ سلوبيةل الم  قصيدة " ني

  

التعريف بالقصيدة 3-1  

مفهوم األسلوبيّة 3-2  

المستويات األسلوبيةّ في القصيدة 3-3  

   المستوى  الّصوتي 3-3-1

المستوى  التّركيبي 3-3-2  

المستوى  الّداللي3-3-3  

 



 قصيدة "نيل الُمنى والسُّول" دراسة أسلوبية              الثاني                               الفصل 
 

 

24 

 التعريف بالقصيدة: 

حأسماء الرسول"إحدى الروائب  قصيدة"نيل الُمنى والس ول بالتوسُّل  تُعد           مد ع الشعرية ِلأ

ن  وق البوداوي الجعف ري, وذلك بالن ظر إلى ُمحتواها وغرضها.وهي تتأل ف مأ ٍد واحزر 

 وثمانين بيتاً اأحتوت على مائٍة وتأسعين اسماً للن بي  صل ى هللا عليه وسل م

 قراءة مختصرة في العُنوان:  

نها القارُئ الن ص           ن المعلوم أن  العُنوان هو البوابة التي ي لأُج مأ اللمأ ن خأ ن , فمأ ه تتكو 

ا هو ُمقبٌل على قأراءته ةٌ ل دى القارئ عم  ا ,وعل يهأ فإصورةٌعام  ذبٍ أن يكون عامأ م  ,أول  ج    وشد ٍ

 اأنفأضاٍض ونُفور.

ن ُعنوانأ          د ةبها الذي يوحي ولذلك فالقصيدة التي بين أيدينا اأت ضح غرُضها وُمحتواها مأ  عأ

بارة:نيل الُمنى و ,دالالتٍ  نها أن  عأ ر  يشغلُ توحي إلى القارئ بأأن  الش ا الس ول, مأ ا م بال ه أمرٌ  عأ

ً ووسيلةً  فهو ن أسره, يرجو أن تكون  القصيدةُ س ب با رأ مأ ا للت حرُّ بارة أم  ل بأأسماء :بأالت وسُّ عأ

أ   سول, فهي تُخبأُرنا ع نأ الوسيلة التي ل ج  رُ  الر  طل   إليها الش اعأ  بأه.لأتحقيق م 

 وصف المخطوطة: 

وق جاءت مخطوطة قصيدة نيل المنى والس            حمد زر  ي في أربع البُوداوي الجعف رول ِلأ

قاٍت مكتوبة بالخط  المغربي, ر  نها واح و  نت الورقة اِلولى مأ شرين ب داً تضم  تأب  في يتاً, كُ وعأ

ماالً  ٍد وءاله شأ اء بعد ذلك . ثُم  جأعالها البسملةُ يميناً, وصل ى هللا على سي دنا وموالنا ُمحم 

اة: نيل ا سولُمنى والس ول بالت وسُّل بأأسمامايلي: هذه القصيدة الفريدة الُمسم  مة ء الر  ل,لألعال 

وق  الفقيه اِلوحد سي دي أحمد نه  سيدي محمد بنازر  امين بأجاه ءموسى ابن صابر تقب ل هللا مأ

 الن بي  اِلمين. 

 وهذا دليل على أن  المخطوط ليس بخط أ صاحب القصيدة.   

ن مخطوط القصيدة         ا الورقة الث انية مأ شأم  ت ٍة وعأ نْت رين بيتاً, كماتفقد اأشتملْت على سأ ضم 

ت ة   ابعةُ الس أ شرين بيتاً, لأتشُمل  الورقةُ الر   اِلخيرة.   أبياتٍ الورقة الث الثة ثمانيةً وعأ

بارة: ا   س ط الورقة. وذُي ألْت القصيدةُ بأعأ د, جاءت في و   نتهى كما ُوجأ

 

 ُمناسبة القصيدة:   

ن أن  الش اعر   رغم  ماقد         هن مأ ها إلى قصيدة قد يتبادر إلى الذ أ م   اأنتابته حالة ُشعورية ترج 

عرية, تعبيراً  ن أن تكون  هناك  شأ نه عن ُحب أه للن بي  صل ى هللا عليه وسل م, إال  أن  ذلك اليمنع مأ مأ
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دة  علىإلى نظم قصيدته, وللوصول إلى معرفة المناسبة علينا اإلجابة  ُمناسبة دعت الش اعر عأ

نها: ماُمنى ر؟, وماسؤلُه؟ ولماذ أسئلة مأ ن  قصيدت ه هذا العدد الكبيرالش اعأ ن أسماء  ا ضم  مأ

سول صل ى هللا عليه وسل م؟.   الر 

ر أمرٌ  أن  هُناك رجعنا إلى القصيدة وجدنا فإذا         نه تكر  اب طلُب الن جاة مأ ع في البيتين:الر 

ت أين, و ع والس أ باء الط اعون : ع ش ر,والت اسأ  هو و 

ن الط اعونأ والبؤسأ وا تي              وأهلي مأ ٍ به أرجو ن جاةً ت عُمُّ ر أ ُمنج   لضُّ

تي      وأهلي وقومي ياس الُم بأال ذُْعرأ  أ ُمهج  ن الط اعونأ يارب   وسل أم مأ

ن البيتين أن  الش اعر   فالذي يظهر        باءُ مأ دٌ على عصٍر حل  فيه و  ة الط اعون بمنطق  شاهأ

ً ت وات أو بالمغرب اِلقصى,حيُث إ نشان  الش اعر سافر إليها, فكان ذلك داعي اً أساسا  ئها. إلأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم األسلوبية :

بتناولها النص  عنهاهج النقدية المعاصرة ,وهي تتميز ناماِلسلوبية من أهم ال تعد  "           

  1."رسالة لغوية اِلدبي بوصفه

قا من وذلك انطال ,ا ويتباين بعضها اآلخريقترب بعضهبتعريفات ٍ فت اِلسلوبيةُ ر أ وقد عُ 

 دارس. الزاوية التي ينطلق منها كل  

                                                   

م 1999العمري . افريقيا الشرق . بيروت لبنان )د.ط(  محمد سلوبية. ترجمةغةواِلهنريش بليث . البال  1

 )بتصرف(49ص
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مبيُعنى  علم) اِلسلوبية ( وصفي  "        ات التي تميز النص اِلدبي بحث الخصائص والس أ

 .1"اِلدبيةحليل الموضوعي لألثر اِلدبي ،الذي تتمحور حوله الدراسة بطريقة الت  

ا يتميز به الكالم الفني بحث عم  "بأنها ( 1982-1896سون )بجاكرومان فها عر   اكم       

 .2"اثاني   نسانيةأوال ، وعن سائر أصناف الفنون اإل الخطابعن بقية مستويات 

فاِلسلوبية هي علم تحليلي ،يبحث عن الخصائص الفنية التي تميز الخطاب اِلدبي "         

مستويات الكالم ،ففي كثير من اِلحيان ينظر إلى اِلسلوب على أنه جماليات التعبير عن باقي 

 .3"بي الذي يحقق المتعةالخطاب اِلد عن اللغة العامية بخالف اِلدبي بعيداً 

م  ة قامت عليها اِلسلوبية هي :ولعل  أهم  سأ

القواعد المعروفة للنظام ز به الكالم الفني عن طريق خرق بالبحث عما يتمي  رامها غ"      

 .4"أو الداللي ,أو التركيبي ,أو الصرفي ,سواء مستواه الصوتي, للغوي العاديا

 

 :وق البوداوي الجعفري ول" ألحمد زر  يدة "نيل المنى والس  الدراسة األسلوبية لقص

 المستوى الصوتي:- 1

عيها، الداخلية ما تعني دراسة موسيقاها بنو دراسة البنية اإليقاعية لقصيدةٍ  إن                

 ندث مأ ما يح وهو ,وإيقاعا في النفس ,وكل ما من شأنه أن يحدث نغما في اِلذن ,والخارجية

جام ٍم عن اأنسأ  ن.حالوزن والل   تأثيٍر ناجأ

 الموسيقى الخارجية: 1-1

 الوزن: 1-1-1

)بحر  الجعفري لقصيدته التوسليةوق البوداوي الشاعر أحمد زر   لقد اختار الفقيه       

لمتكررة أي ليس من البحور ذات التفعيلة الواحدة  ا ,الطويل( وهو من البحور غير الصافية

 ي البيت مثل بحر الرمل والرجز والكامل.في شطر  

                                                   

 1البالغة واِلسلوبية " مقدمات عامة" . اِلهلية للنشر والتوزيع .عمان اِلردن ط .يوسف أبو العدوس  1 

  161م ص1999
  161المرجع نفسه ص 2

عشي أمينة .الرثاء في ديوان بن زيدون دراسة أسلوبية .مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تحت إشراف  3 

 2015-2014 الجامعية  ر بسكرة . السنةنصيرة زوزو قسم اآلداب واللغة العربية . جامعة محمد خيض

  18ص

تاوريرت بشير. محاضرات في مناهج النقد المعاصر " دراسات في اِلصول والمالمح واإلشكاالت  4 

 156م ص2006 1النظرية والتطبيقية" دار الفجر. قسنطينة الجزائر ط
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 رأ واِلم لقأ بالش كرأ     وكلُّ الث نا يا مالك الخ رُ المؤز   الحمدُ  إلهي لك  

 بششكريإالهي لك لحمد لمؤززر 

 0ا0ا0ا   اا0اا  0ا0ا0اا 0ا0اا

 فعولن مفاعيلن  فعول  مفاعيلن

 لق وِلمريوكلل ثثنايا مالك لخ                                    

 0ا0ا0ا ا0ا0اا 0ا0ا0اا 0ا0اا                                    

 لنفعولن مفاعيلن فعولن مفاعي                                    

بأنذذه قذذد  عيذذخذذالل التقط فهذذذا البيذذت الذذذي قطعنذذاه وهذذو مطلذذع القصذذيدة يظهذذر مذذن          

 فعول–حصل تغيير في إحدى التفعيالت وهي :فعولن 

ف القذذذبو ،وهذذذو حذذذذف الخذذذامس فعذذذول أصذذذلها فعذذذولن ،وهنذذذا دخذذذل عليهذذذا زحذذذا         

ذذذذأن فذذذذي أغلذذذذبن التفعيلذذذذة وعليذذذذه مذذذذالسذذذذاكن   . دةأبيذذذذات القصذذذذي فالبيذذذذت واف .وكذذذذذلك الش 

 فنذكر مثال في البيتين اآلتيين:

ً إل ً  أنلني           هي بمن الزال للكرب كاشفا  ر أ ألم الضُّ  لطفا كاشفا

                            إالهي بمن الزال للكرب كاشفن         أنلني لطفن كاشفن ألم ضضرري

 0ا0ا0اا 0ا0اا 0ا0ا0ا اا0اا            0اا0اا  0ا0اا 0ا0ا0اا 0ا0اا

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن   فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن       

 فعول _فعولن/مفاعلن_ مفاعيلن

وهو حذف الخامس الساكن من  القبوفعول أصلها فعولن وهنا دخل عليها زحاف        

 .القبودخل عليها زحاف  التفعيلة،ومفاعلن أصلها مفاعيلن وهنا أيضاً 

 برقوتي وفي ه دينا عند مناني مع لساني على الذي         رضيتُ ت ج  وثب أ                   

 بريفي قوثببت جناني مع لساني علللذي         رضيته دينن عند موتي و                  

   0ا0ا0اا  0ا0اا  0ا0ا0ا  اا0اا             0اا0اا  0ا0اا 0ا0ا0اا 0ا0اا                 

 فاعيلنمفعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن             فعول مفاعيلن فعولن                  

فعذذذذول هذذذذو أن التفعيلتذذذذين لحذذذذق بهمذذذذا زحذذذذاف القذذذذبو ،و الشذذذذيء نفسذذذذه,فذذذذنالح         

 _فعولن/مفذذذذاعلن_ مفذذذذاعيلن  وهذذذذو مايجعلنذذذذا نصذذذذف القصذذذذيدة ضذذذذمن الطويذذذذل الذذذذوافي ال

 .ام  الت  

 حركذذذذةالئعة ،ويعذذذذود ذلذذذذك إلذذذذى القذذذذوة وابحذذذذر الطويذذذذل هذذذذو مذذذذن البحذذذذور الشذذذذو         

أصذذذذلية  تفعيالتذذذذه تفعذذذذيالتٍ  كذذذذونن عذذذذن ين فذذذذي ذبذباتذذذذه الموسذذذذيقية والنذذذذاجمتيالموجذذذذودت
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كمذذذا أنذذذه "،فهذذذو تتكذذذون تفعيالتذذذه مذذذن تفعيلتذذذين أصذذذليتين تتكذذذرر مذذذرتين فذذذي كذذذل سذذذطر، 

وكذذذان  .فذذذي الشذذذعر العربذذذيحضذذذور إيقاعذذذه الموسذذذيقي وهذذذو كثيذذذر اليمتذذذاز بالرصذذذانة فذذذي 

 .1"لكثرة مايركبه الشعراء"كوب ــر  ال"يه سم  هم يُ بعضُ 

جذذذد ون.وهذذذو ذو إمكانيذذذات متسذذذعة تتذذذيح للشذذذاعر أن يذذذنظم فذذذي شذذذتى الموضذذذوعات         

التصذذذرف فذذذي التعبيذذذر عمذذذا يجذذذول فذذذي ذهنذذذه  فذذذي هذذذذا الغذذذرض قذذذد أعطذذذى للشذذذاعر حريذذذة

ً موسيقي   ده،كماأنه منح إحساساً رغم تقيُّ    للقصيدة. ا

 _القافية: 1-1-2

عمذذذدة هذذذو كمذذذا يقذذذول صذذذاحب الاِلصذذذح   غيذذذر أن  ، ون فذذذي شذذذأنهاروضذذذي  ختلذذذف الع  اأ          

 رأي الخليل وهو قوله: 

مذذذع حركذذذة الحذذذرف  ل سذذذاكن يليذذذه مذذذن قبلذذذه ،البيذذذت إلذذذى أو  "القافيذذذة مذذذن فخذذذر حذذذرف فذذذي 

 2اكن"الذي قبل الس  

ً رج أ للخليذذذل ومُ  داً مؤي ذذ يقرشذذذثذذم يضذذذيف ابذذن       علذذى هذذذذا المذذذذهب –والقافيذذذة "لقولذذه : حذذذا

ذذ.ثذذم يُ 3"كلمتذذين ةً ومذذر   كلمذذةً  ةً ومذذر   مذذةٍ كلأ بعذذو   تكذذون مذذرةً –وهذذو الصذذحيح  ل بعذذد ذالذذك عل أ

 ه لرأي الخليل.رجيح  ت

يوُسذذذذ        بمعنذذذذى  ت  بذذذذذلك ِلنهذذذذا تقفذذذذو الكذذذذالم ،أي تذذذذأتي فذذذذي فخذذذذره ،أو ِلنهذذذذا فاعلذذذذةٌ م أ

لشذذذاعر يقفوهذذذا عيشذذذة راضذذذية" بمعنذذذى مرضذذذية.كأن افذذذي في اآليذذذة "جذذذاءمفعولذذذة  كمذذذا 

 .4أي يتتبعها ويطلبها

لتذذذي هذذذي القافيذذذة اقذذذة وطل  ل أي قافيتهذذذا مُ وع اِلو  القصذذذيدة مذذذن الن ذذذ أن   اً ضذذذح جلي ذذذويت         

ً يكذذذون رويُّ  ذذذ هذذذا متحركذذذا فذذذي  دة ممذذذا يوضذذذح ثبذذذات حالذذذة الشذذذاعر ،وسذذذيرهاكماأنهذذذا موح 

ً  د خدمةً مستوى واح   .  نسجام والتآلف بين أبياتهالالأ  للغرض المنشود وتحقيقا

 : ويالر   1-1-3

                                                   

 1طب العلمية بيروت لبنان محمد بن حسن بن عثمان. المرشد الوافي في العروض والقوافي . دار الكت 1

 46م ص2006

. تحقيق: محمد علي الحسن القيرواني اِلزدي . العمدة في محاسن الشعر وفدابه ونقده  رشيق أبوابن  2-

     151ص  1م (ج 1981-هـ 1401) 5طمحي الدين عبد الحميد. دار الجيل . بيروت لبنان.

 المصدر نفسه، نفس الصفحة 2

إميل بديع يعقوب . المعجم المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر . دار الكتب العلمية . بيروت .  4 

  347م ( ص1991 -هـ1411) 1لبنان . ط
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ذذذذُب إليذذذذه فيُقذذذذال قصذذذذيدة الميذذذذةهذذذذو الحذذذذرف الذذذذذي           و أ ,تُبنذذذذى عليذذذذه القصذذذذيدة, فتُنس 

ً  أو نوني ذذذة , إن كذذذان حرفهذذذا ,ميمي ذذذة وال يكذذذون هذذذذا الحذذذرف ، اِلخيذذذر المذذذاً أو ميمذذذاً أونونذذذا

 .1وال هاءً حرف  مد ٍ 

ذذذول هذذذو وبنذذذاًء علذذذى هذذذذا الت عريذذذف بذذذالروي   فذذذإن روي  قصذذذيدة نيذذذل المــُذذذـن          ى والس 

اء حذذذرف  ذذذد ة صذذذفاتالذذذر  ٌر  ,الذذذذي يتمي ذذذز بعأ ي  مجهذذذوٌر ُمكذذذر  ذذذٌط مُ فهذذذوحرٌف ل ث ذذذوأ ين بذذذتوس أ

خاوة . د ةأ والر   الش أ

 فكذذذذأن   ,مذذذذا هذذذذو معلذذذذوم أقذذذذوى الحركذذذذاتوالكسذذذذرةُ ك ,وهذذذذو مذذذذع ذلذذذذك جذذذذاء مكسذذذذوراً       

ذذذذة لأمذذذذا يهذذذذدف إليذذذذه مذذذذن الق ذذذذاعر أراد لهذذذذا أْن تُعب أذذذذر  عذذذذن حاجتذذذذه الماس  اءت صذذذذيدة فجذذذذالش 

ةً.الكسرةُ  ة وإأعطائأها قُو  أ لأدعم رغبته المــُلأح  وي   في الر 

 الموسيقى الداخلية: 1-2

ي عبذذذذدالرحمن فيقذذذذول: "الموسذذذذيقى الداخليذذذذة هذذذذي ذلذذذذك اإليقذذذذاع ج أ فهذذذذا  الذذذذوعر أ يُ            

حسذذن،  عٍ ووقذذ الهمذذس الذذذي يصذذدر عذذن الكلمذذة الواحذذدة، بمذذا تحمذذل فذذي تأليفهذذا مذذن صذذدىً 

ب ر وتقذذذذارُ نذذذذافُ عذذذذن الت   عذذذذدٍ ، وبُ روفٍ ُحذذذذ ، وانسذذذذجامأ وتذذذذأليفٍ  ةٍ ـق ذذذذودأ  وبمذذذذا لهذذذذا مذذذذن رهافذذذذةٍ 

  2المخارج".

د فذذذي الكذذذالم، حذذذد  مُ  رت علذذذى نحذذذوٍ ة التذذذي تكذذذر  غمي ذذذ" والمقصذذذود باإليقذذذاع الوحذذذدة الن          

ذذذ ذذذأو فذذذي بيذذذت الش أ ين أو منذذذتظم فذذذي فقذذذرت   كنات علذذذى نحذذذوٍ عر، أي لتذذذوالي الحركذذذات والس 

   3ت القصيدة".اأو في أبين فقرات الكالم أكثر مأ 

 التكرار: 1-2-1

ذذذ كذذذرارُ الت   عذذذدُّ يُ "         ذذذواهر الجمالي ذذذةن المأ ذذذ ظ   عراء واِلدبذذذاء علذذذى حذذذد أ التذذذي يعتمذذذدها الشُّ

لذذذذه  لحذذذذرف لحاجذذذذة فذذذذي نفسذذذذه.كما أن   لجملذذذذة أو السذذذذواء، فهذذذذو إعذذذذادة اإلبذذذذداع لعبذذذذارة أو

ذذذذ ذذذو  عنذذذدما يُ  ةً أهميذذذة كبيذذذرة خاص  بطريقذذذذة دقيقذذذة، وال يكذذذون بطريقذذذذة الحشذذذو الزائذذذذد  فُ ظ 

 4"على الحاجة

 تكرار األصوات 1-2-1-1

                                                   

الذهب في صناعة شعر العرب . تحقيق وضبط حسني عبد الجليل يوسف.  انالهاشمي سيد أحمد . ميز 1

 . 109م ص1997مكتبة اآلداب . القاهرة مصر )د.ط(  

م 1989. 1الوجي عبد الرحمن االيقاع في الشعر العربي. دار الحصاد للنشر والتوزيع. دمشق. ط 2

 74ص

رمضان الصباغ . في نقد الشعر العربي المقادير "دراسة جمالية" منشأ المعارف. اإلسكندرية .مصر  3

  171م ص1985)د.ط( 

 60عيشي أمينة .مرجع سابق ص 4
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 األصوات المجهورة 1-2-1-1-1

هذذذذا مذذذذن ة نتيجذذذذة اقترابمذذذذع نطقهذذذذا اِلوتذذذذار الصذذذذوتي وهذذذذي اِلصذذذذوات التذذذذي تهتذذذذز           

 -الغذذذين –العذذذين  -الهمذذذزة -وهذذذذه اِلصذذذوات فذذذي العربيذذذة الفحذذذى هذذذي: .بعضذذذها الذذذبعو

-الظذذذاء -الضذذاد -اليذذاء -الذذواو -الذذدال -الذذذال -البذذذاء -الذذالم -النذذون -الذذزاي -الذذراء -الجذذيم 

 الطاء.–القاف -الميم 

 1ة اإلعتماد على المخرج".و  طق بالحرف لقٌ نحباس الهواء عند النُّ "والجهر هو اأ 

 األصوات المهموسة: 1-2-1-1-2

طذذذق بذذذالحرف لضذذذعف االعتمذذذاد علذذذى المخذذذرج، س عنذذذد النُّ ف  جريذذذان الذذذن   هذذذو -الهمذذذس:   

راسذذذات الحديثذذذة الد أ  تُمي أٌزهذذذاو" ،"سذذذكت ه شذذذخصٌ فحث ذذذ:  "وأصذذذواته عشذذذرة يجمعذذذه قذذذولهم 

 2".رةنجُ الحُ  يْ ر  ـت  و   زُّ هُ ها الي  طق  نُ  بأن  

ً ويبذذدو جلي ذذ            كذذان لذذذه  مجهذذوراء" وهذذذو حذذرف صذذوت " الذذر   مذذن البدايذذذة كيذذف أن   ا

ً مذذذرة روي ذذذ 81قذذذد تكذذذرر فيهذذذا  فهذذذو ,القصذذذيدة ِلنذذذه حذذذرف الذذذرويوفذذذر فذذذي اِل الحذذذ     عذذذدا  ا

فذذذذذي بذذذذذاقي القصذذذذذيدة. ليكذذذذذون مجمذذذذذوع تكذذذذذراره مذذذذذرات 110كذذذذذذلك ر ليتكذذذذذر   ,صذذذذذريعالت  

 مرة. 192

ذذذذذ ذلذذذذذك اليعنذذذذذي أن   لكذذذذذن              ان وت المجهذذذذذور، بذذذذذل كذذذذذالقصذذذذذيدة غلذذذذذب عليهذذذذذا الص 

 دة يالحذذذذ  ذلذذذذكالقذذذذارئ للقصذذذذي هذذذذا اِلوفذذذذر. حيذذذذث أن  أيضذذذذا حظُّ  المهموسذذذذةلألصذذذذوات 

ذذذذذ أن   قتذذذذراب بذذذذين اِلصذذذذوات يذذذذدل علذذذذىبشذذذذكل واسذذذذع، وهذذذذذا االأ   هلأ الشذذذذاعر رغذذذذم توسُّ

ذذ أن   كُ درأ ه يُذذ أن ذذوإلحاحذذه فيذذه إال   هذذذا مذذن ، خافيذذة فذذى عليذذهتخل إليذذه قريذذب بحيذذث الالمتوس 

ي  اعذذذير ه أن ذذذإال   ,ة لنيذذذل بركذذذة الرسذذذولح  لأـ ُ ومذذذن جهذذذة ثانيذذذة فهذذذو رغذذذم حاجتذذذه المذذذ ,جهذذذة

ذذ ,ل بذذهتوس  ـذذـُ مقذذام الم اب النبذذذوي اء الجنذذد أسذذمي بذذاِلدب وهذذذو يذذرد أ ه علذذى التحل ذذُمذذذرغأ يُ ا ُمم 

 الشريف.

 : تكرار الكلمة:1-2-1-2

بذذذالمعنى وذلذذذك  ع تكذذذرار الكلمذذذة فذذذي القصذذذيدة بذذين التكذذذرار اللفظذذذي والتكذذذرارتنذذو             

 خدمة للغرض الذي تنتمي إليه القصيدة 

                                                   

 132م ص2000. في علم اللغة . دار طالس . دمشق . الطبعة الثانية طليمات . غازي مختار  1

 132طليمات . غازي مختار.المرجع نفسه ص2



 قصيدة "نيل الُمنى والسُّول" دراسة أسلوبية              الثاني                               الفصل 
 

 

31 

لصذذدر التكذذرار اللفظذذي نجذذد: كلمذذة "كاشذذف" التذذي تكذذررت فذذي بيذذت واحذذد بذذين افمذذن      

 60والعجز وهو البيت رقم 

صذذيدة وكلمذذة"إلهي" التذذي تكذذررت فذذي بدايذذة العديذذد مذذن اِلبيذذات موحيذذة بذذالغرض مذذن الق

 أيضا.

 ..الخ. ,الشر ,الخير ,اِلثر ,الضر ,اليسر ,مفتاح ,كفيل ,اسمه جبار ,وكذا: رسول

ط صذذذرا ,صذذذراط الهذذذي ,مصذذذباح ,نذذذور .بشذذذير ,التكذذذرار المعنذذذوي نجد:نذذذذير ومذذذن        

لذذذى الذذذة عد  ر باإلضذذذافة إلذذذى معذذذاني اِلسذذذماء الوغيرهذذذا كثيذذذ ,مجتبذذذى ,مصذذذطفى ,مسذذذتقيم

 سول ""التوسل بأسماء الروهذا ما تفرضه طبيعة الموضوع  ,الصفات

كذذذرر مثذذذل : قذذذد تقلتهذذذا فذذذي القصذذذيدة إال أننذذذا نجذذذد بعضذذذها  علذذذىفهذذذي أمذذذا اِلفعذذذال           

 76والبيذذذذت 72ويفتذذذذتح بذذذذه البيذذذذت  66ليتكذذذذرر  63د الذذذذذي افتذذذذتح بذذذذه البيذذذذت الفعذذذذل ُجذذذذ

  .وتكرار هذا الفعل يدل على إلحاح الشاعر في طلبه لنيل مبتغاه

 فعذذذذالواِلفعذذذال الذذذذواردة فذذذذي القصذذذذيدة فذذذذي مطلعهذذذا أفعذذذذال أمريذذذذة رغذذذذم وجذذذذود اِل        

ذذذذ :الماضذذذذية والمضذذذذارعة مثذذذذل يذذذذزاحم تنجذذذذي أدعذذذذوك  ,سذذذذألناك ,تباركذذذذت ,أضذذذذرت ل  ك 

  .أبغي

 "أنذذذذت" فذذذذي أمذذذا الضذذذذمائر فقذذذذد غلذذذذب علذذذذى القصذذذيدة ضذذذذمير المخاطذذذذب المتمثذذذذل         

  .مع موضوعها وغرضهات ماشي اً وضمير الغائب "هو"  وضمير المتكلم "أنا"

 :المستوى التركيبي  -2

إحذذذذدى  هذذذذافذذذذي نظذذذذر اِلسذذذذلوبية بدراسذذذذة الجملذذذذة ومثيالتهذذذذا باعتباريهذذذذتم التركيذذذذب        

مين : فذذذي تقسذذذيم الجملذذذة إلذذذى قسذذذ ةحذذذاوقذذذد جذذذرت عذذذادة النُّ ، عربذذذات قذذذاطرة الذذذنص اِلدبذذذي

 فعلية وإسمية ،وتصنيفها يكون كما يلي:

 جملة الفعل والفاعل

 جملة المبتدأ  والخبر 

 :: الجملة الفعلية 2-1

ذذذمنذذذى واللفذذذي قصذذذيدته "نيذذذل االبذذذوداوي الجعفذذذري وق أحمذذذد زر  اسذذذتخدم             ول" س 

لذذذى ع ل  ذاتذذذه يذذذد عذذذل فذذذي زمذذذن، وذلذذذك ِلن الفعذذذل فذذذي حذذذد  تعبيذذذر عذذذن فلالجملذذذة الفعليذذذة ل

 معنى وزمان يقع فيه المعنى.
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، وهذذذو مذذذا يعبذذذر عذذذن مذذذدى لفعذذذل علذذذى معنذذذى واقذذذع فذذذي زمذذذن مذذذاضوقذذذد يذذذدل ا         

ات دة أبيذذذعذذذء ذلذذذك فذذذي هيذذذة الكائنذذذة والمسذذذتمرة وجذذذاإقذذذراره وإيمانذذذه )الشذذذاعر( بالقذذذدرة اإلل

 :منها 

 جئت بها 5أضمرت     3تباركت رحمانا     1

 إرشاداً  قلت  4سألناك تأبيداً     2

  :وذلك في قوله ،كما أن استعمال الجمل المبنية للمجهول

 باليسر صت  ص أ دليل إلى الخيرات خُ 

ً ُخص    بالمجد دائما

ن المسذذذتقبل ( ومذذذ –واقذذذع فذذذي زمذذذن المضذذذارع )الحاضذذذر  كمذذذا قذذذد يذذذدل الفعذذذل علذذذى معنذذذى

 ذلك:

 أرجو نجاة تعمني  

 الكفر منيهدي   

   ً  تصاحب صاحبا

 أرجو سعادة

 ي من الكيد والكفرالقوة تنج

 نيتالزمأدعوك    

 كما أن هناك الجملة المؤكدة والمنفية

 ي لعفوك أرجوفالمؤكدة نحو قول : فإن  

 والمنفية:   الأرتاع 

 حج بيتك التحرمني

كمذذذذا اسذذذذتخدم الشذذذذاعر فعذذذذل اِلمذذذذر والطلذذذذب وهذذذذي اِلفعذذذذال اِلكثذذذذر انتشذذذذارا وكذذذذان        

ز زاعذذذذذ-وزري       اغتفذذذذذرن  -وصذذذذذل علذذذذذى الحبيذذذذذب  -الغذذذذذرض منهذذذذذا التوسذذذذذل: مثذذذذذل:

جبذذذذرن فلت-فلتهذذذذدمن ضذذذذل  -أغثنذذذذي بذذذذالفور   –أنلنذذذذي طاعذذذذة -فكذذذذري ئأضذذذذ-منصذذذذبي    

 وأعذذذل-طفذذذا  أنلنذذذي ل –عن ففاشذذذ–ي طهذذذر معذذذايب–ر أصذذذلح حذذذال مذذذن ذل بالذذذذع-كسذذذري  

أجذذذذب  - جذذذذد لذذذذي  –جذذذذد يارسذذذذول هللا -     فذذذذرج كروبذذذذا–وحلذذذذل  مذذذذن وثذذذذاقي -مقذذذذامي  
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وجذذد –هذذب لذذي-عون يذذا رب مهجتذذي  سذذلم مذذن الطذذا–أبلذذو وسذذيلتي -امذذنن علذذي   –سذذؤلي 

اخذذذتم  -بفضذذذلجذذذاز –مذذذن الشذذذكر  البسذذذني رداءً , جذذذد لذذذي–كذذذن لذذذي –ثبذذذت جنذذذاني –بذذذالعفو 

  ه.علي صل أ -بالهدى سير  

 ,هذذذل أهذذذو لذذذه علذذذى طلذذذب الشذذذيء ممذذذن  ال  لذذذد  "جذذذد ا"ِلمذذذر عذذذل انالحذذذ  تكذذذرار الف         

 أهذذذلٌ مذذذا هيذذذة والذذذذات النبويذذذة الشذذذريفة وكالهوالشذذذاعر قذذذد توجذذذه بهذذذذا الفعذذذل للذذذذات االل

 .لجودل

 :الجملة اإلسمية  2-2

فالمبتذذذذدأ . اإلسذذذذميةركنذذذذان أساسذذذذيان فذذذذي الجملذذذذة مذذذذن المبتذذذذدأ والخبذذذذر  لُّ ُكذذذذيُعذذذذدُّ           

إليذذذذه  صذذذذورته اِلساسذذذذية يكذذذذون فذذذذي أول الجملذذذذة لفظذذذذا ورتبذذذذة ويسذذذذمى أيضذذذذا بالمسذذذذند

بذذذه المعنذذذى وتحصذذذل  مُّ أو المسذذذند فهذذذو الذذذركن الثذذذاني الذذذذي يذذذتأ  أمذذذا الخبذذذرووحكمذذذه الرفذذذع، 

ً به الفائدة، فيأتي تالي     1 ".ه المحكم به، وحكمه الرفعللمبتدأ ِلن   ا

، والكذذذان الخبذذذر اًل بذذذه أو   ه منطذذذوقُ ِلن ذذذ الجرجذذذاني :"المبتذذذدألم يكذذذن مبتذذذدأً ويقذذذول           

ِلنذذذه  ه مسذذذند إليذذذه مثبذذذت لذذذه المعنذذذى، والخبذذذر خبذذذراً ِلن ذذذ ,بعذذذد المبتذذذدأ ه مذذذذكورٌ ِلن ذذذ خبذذذراً 

اإلنطذذالق وأسذذند  : زيذذد منطلذذق، فقذذد أثبذذت  لمعنذذى، وتفسذذير ذلذذك إذا قلذذته امسذذند ومثبذذت بذذ

 2".فزيد مثبت له ومنطلق مثبت به ,إليه

 إذن فأسذذذذذذاس الجملذذذذذذة اإلسذذذذذذمية همذذذذذذا المبتذذذذذذدأ والخبذذذذذذر، والعالقذذذذذذة بينهمذذذذذذا تسذذذذذذمى ب: 

 اإلسنادية.

 , ةً إسذذذذذميلهذذذذذا جم   أغلذذذذذبُ ن لشذذذذذاعر يفذذذذذرض عليهذذذذذا عنوانهذذذذذا أن تكذذذذذوفقصذذذذذيدة ا            

ً لي ذذالذذذي يظهذذر ج   لكذذن   . بذذةغيذذر مرك   بسذذيطةً  جذذاءت فذذي غالبهذذا اِلعذذم  والتذذي   لهذذو دخذذو ا

ً  ,حذذذرف العطذذذف )الذذذواو( الذذذذي يفيذذذد  المعيذذذة كمذذذا  جذذذع لطبيعذذذة الموضذذذوع .را وهذذذذا أيضذذذا

ذذذجذذذا كمذذذا جذذذاءت جملذذذة أخذذذرى  . ن ديذذذن الفذذذؤاد ودادهذذذمءت جملذذذة موصذذذولة فذذذي قولذذذه: م 

ً م فيهذذذا الخبذذذر علذذذى المبتذذذدأ وُ بسذذذيطة تقذذذد   علذذذى  مير يعذذذودضذذذه صذذذل بذذذت  المبتذذذدأ اأ   ِلن   ,جوبذذذا

  أنت صحيحه:في الخبر وهو الهاء

 

                                                   

سالم عبد الباسط . بناء اِلسلوب في ديوان أسرار الغربة لمصطفى الغماري . رسالة ماجستير بإشراف   1

 128ص 2009-2008ة السنة الجامعي بلقاسم دفة قسم اِلدب العربي جامعة محمد خيضر بسكرة

م  1976الجرجاني عبد القاهر . دالئل اإلعجاز. تحقيق على حيدر . دار الحكمة دمشق. سوريا )د.ط(  2

 134- 133ص
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــياللد  ــــــــــــــوى التـــــــ_المس3

 ة :ــــالغيــر الب  و  ــــــ_الص  1_3

ساسذذذذذية فذذذذذي بنذذذذذاء سذذذذذتعارة و الكنايذذذذذة أركانذذذذذاً أشذذذذذبيه و االأ مذذذذذن الت   ر كذذذذذل  عتب ذذذذذتُ             

ذذذ ذذذالص  ر ورة الش أ ذذذو  ذذذعر باسذذذتعمااًل فذذذي ا اِلكثذذذرعرية و تشذذذكيلها البالغذذذي وهذذذي الص  شذذذكل لشأ 

ه فلذذم ا التشذذبيأمذذ , تكذذاد تخلذذو مذذن االسذذتعارة القصذذيدة التذذي بذذين أيذذدينا نجذذدها غيذذر أن  , عذذام

ذذذفةٌ ه نجذذذد فيهذذذا غيذذذر مذذذا ورد علذذذى أسذذذاس أن ذذذ ذذذكاوسذذذل م ى هللا عليذذذه بذذذي صذذذل  للن   صأ  ,راجلس أ

ً .......( وذلك بالنظر الى عنوان القصيدة يُعدُّ ,الطريق , المصباح ً   تشبيها   .بليغيا

ا الكناية فنجدها ت رت في القصيدة في عد ة أبيات أم  نها :كر                                                       ,مأ

سر     هي  ـــلإقى صراٌط ثا ُعروةٌ وُ ذ  ك  كذاك صراط مستقيم على ج 

 اهللناية عن ارتباطه بهي    كــلإفصراط 

                                                                                                   .وصراط مستقيم    كناية عن صدق رسالته وشريعته  

ف الس امي على قُب ة الن س أ أجٍر ُخص  بالمجدأ دائماً       وبالش ر   رأ ُمصح 

 .صه هللا بها كناية عن المنزلة الرفيعة التي اخت

تذذي يجلذذس تحتهذذا فقب ذذة الن سذذر هذذي قبذذة جذذامع بنذذي أُميذذة الكبيذذر بدمشذذق وهذذي القبذذة ال         

أ  زون ـبــُمذذذذذ الال  إالجلذذذذذوس تحتهذذذذذا  ولذذذذذم يكذذذذذن  ينذذذذذل شذذذذذرف  , روسلقذذذذذاء الذذذذذدُّ العلمذذذذذاء إلأ ر 

اس لم .خوالر   ون في العأ

 وي القدرأ تقين ذ  ــُمت  مرسلين ذي       اِليادي إمام الد الكذاك بجاه سي  

 اِليادي : كناية عن الجود والكرم  ذي ففي

 فرأ فح و الغ  ت بالص  ال  عن الز   فوحٌ ه          ص  جاوز واسمُ ثار بالت  ُمقيل العأ 

 مقيل العثار : كناية عن الشفقة و الرحمة 
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 _ المحسنات البديعية :2_3

  ه ( البديع  بقوله:739ني )ت ـالقزوي ف الخطيبُ عر أ يُ     

لحذذذال االكذذذالم بعذذذد رعايذذذة تطبيقذذذه علذذذى مقتضذذذى  تحسذذذينأ  ف بذذذه وجذذذوهُ عذذذر  وهذذذو علذذذم يُ "   

  . اللةووضوح الد  

 1 "ف وهذه الوجوه ضربان : ضرب يرجع إلى المعنى , وضرب يرجع إلى الل    

 _المحسنات البديعية المعنوية1_2_3

 هالل:ــااِلستِ  راعةُ ــ_ب  1_1_2_3

ه وعذذذذدم تُ ـذذذذـكه ووضذذذذوح المعنذذذذى ورق  بوبتذذذذه وصذذذذحة سذذذذوعُ فذذذذ  وهذذذي سذذذذهولة الل  "        

طوا   2".قذذا بمذذا بعذذذدهيكذذون البيذذذت متعل أ و وأن ال الحْشذذ تناسذذذب القسذذمين بحيذذذث ال وقذذد اأشذذت ر 

ً ل أجنبي ذذيكذذون شذذطر البيذذت اِلو   ة أبذذي الوفذذاء بذذن وقذذد جذذاء فذذي بديعي ذذ ,انيعذذن شذذطره الث ذذ ا

راز البديع في اأمتداح الش فيع  :نة بعنو  ـــضي المُ رْ ــر العُ م  عُ   :الط أ

 3 مأ ل  فاض كالع   لدمعٍ  تْ ل  قد استُهأ               مأ ل  دا مدحي لأذي س  راعتي( في ابتأ )ب  

نى ـــُ لمنجدها متوفرة في مطلع القصيدة :نيل ا التي أوردتُها قبل البيت ه الشروطوهد     

 ول :والسُّ 

 حيث بدأها بقوله:

 الثنا يا مالك الخلق واِلمر كر       وكل  ر بالش  إلهي لك الحمد المؤز  

شكر له وفهو ثناء على هللا  ,فالبيت كأنه ال عالقة له بما بعده وبموضوع وغرض القصيدة  

 .ره ه جاء متناسباً مع صدز  جُ ع   أن   , كما

 :(_مراعاة الن ظير )الت رادف2_1_2_3

                                                   

دار الكاتب ، _وضع حواشية إبراهيم شمس الدين الخطيب القزويني  _اإليضاح في علوم البالغة 1

 .255صه   1424م__2003العلمية _لبنان _ الطبعة اِلولى   

عالم اِلدب_بيروت لبنان  ،علي أبو زيد _البديعيات في اِلدب العربي _نشأتها _تطورها _أثرها 2

 73ه    ص1403م__1983_الطبعة اِلولى    

 .330المرجع نفسه ص 3
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والمؤاخذذذذاة أيضذذذذاً,  ,وفيذذذذقوالت  ,الف ئذذذذتواالأ ,ناسذذذذب ه أصذذذذحاب البذذذذديع الت  يسذذذذم  ويُ "          

صذذذطالح أن يجمذذذع الن ذذذاظم لتخذذذرج  ضذذذاد أ اثر أمذذذراً ومذذذا يناسذذذبه ال بالت  أو الن ذذذ  وهذذذو فذذذي االأ

 ً ً ,لمعنذذذذذى  المطابقذذذذذة سذذذذذواء كانذذذذذت المناسذذذذذبة لفظذذذذذا ى لمعنذذذذذى , إذأ أو معنًذذذذذ للفذذذذذ ٍ  أو لفظذذذذذا

ذذ أ المقصذذود جمذذع شذذذيئ إلذذى مذذا يناسذذذبه مذذن نوعذذه أو مذذذا يالئمذذه مأ ذذ ن أي   "ن الوجذذذوهوجذذذه مأ
1. 

ير بشكل الس ول مراعاة النظي في قصيدته : نيل المنى وداووق البوستعمل أحمد زر  اأ وقد   

 ومن ذلك قوله : ,واسع 

 إلهي لك الحمد المؤزر بالشكر                وكل الثنا يا مالك الخلق و اِلمر

_الثنا ( وهي  :)الحمد _الشكرستعمل ثالث كلمات متناسبة في المعنى اأ فالشاعر قد         

  .وهي كلمات قد تنوب كل واحدة منهن عن أختيها دون اإلخالل بالمعنى

ٍ لمن م  ضى               رسول المالحم ذو البواتر والسمرومقتٍف التا ل مقف 

ولو  , ينهاففي هدا البيت جمع الشاعر في صدره بين ألفاظ ثالثة مترادفة دون فصل ب         

، وكأنه مع إحاطته بعلم النحو ,مما يدُلُّ على براعته وقدرته الشعرية , حتى بحرف العطف

 يعمل بالقاعدة التي تقول بواو الثمانية . 

ز ٍ اعزز منصبي وأضيء فكري  إلهي بمن سميت ه ذا مكانة                وذا عأ

لمبتغذذذذى ااسذذذذب أيضذذذذاً بذذذذين هذذذذي نفسذذذذها العذذذذزة والرفعذذذذة , وفذذذذي البيذذذذت تنالمكانذذذذة ف         

ة . ز   )العزة( والمتوسل به ذا مكانة   ذا عأ

 وأمثلة ذالك كثيرة في القصيدة .

ي  للعلم ذ  و نشروباسمه ُمصطفى وباسمه ُمجتبى                     كذا ُمنتقى أُم أ

 ف: مصطفى ومجتبي ومنتقى كلها بمعنى واحد وهو االختيار والتفضيل .  

ضي               أبو الط ي ب الميمون والأبو القاسم الس    ن صرط ي ب الامي أبو الط اهر الر 

 ها هي ُكنًى للرسول صلى هللا عليه وسلم .سماء كلُّ ه اِلذفه  

 البنه عبد هللا  ل ق بانوالطاهر والطيب هما 

 فرفح و الغت بالص  ال  جاوز واسمه                   صفوح عن الز  مقيل العثار بالت  

                                                   

 138ص ،م(2004ه )1424)دط(  ،دار اِلفاق العربية القاهرة ،علم البديع، عتيق عبد العزيز 1
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ت ال  ن الز  فوح عئات والخطايا وهو نفسه الص  ــي أ تجاوز عن الس  ــُــفمقيل العثار بمعنى الم

 الغافر لها . 

 الطباق : 3-2-1-3

 ءو بين الشيأين الجمع بين الضد: باق في اصطالح ُعلماء البديع هيو الطأالمطابقة "        

                                                        .                                                                                                                             1"ينو بيت شعر كالجمع بين اسمين متضاد  أوضده في الكالم 

د  إليعر ع  الشاما نجد ـ  ول تلقائيا وانيأت الطباق في قصيدة نيل المنى والس  ولم            ه م 

إقامة  اعر فيلش  اباق من الوسائل الفنية التي يعتمد عليها الط أ  ن  ِلأ  ,ليه قصداً إوقصد  ,عمداً 

 غة .جديدة بين مفردات الل   عالقاتٍ 

يف ى بتوظلب  , إال  أن  الشاعر قد اكتفوهو نوعان :طباق اإليجاب , وطباق الس            

د لمتوق أ وعاطفته وفكره ا الواسع, وذلك راجع لخيال الشاعر ,طباق  اإليجاب فقط في قصيدته

ل   الذي مك نه من الجمع بين العناصر ن ذلك : .قصيدته المتضاد ة داخأ  ومأ

 بيُسٍر على العُسر 

 في النُّجود وفي الغ ور 

ما ارتفع عن تأهامة إلى  وكلُّ  .فنجد من بالد العرب وهو خالف الغور, فالغور تأهامة"  

 .2"أرض العراق فهو نجد

 بالن واهي وباِلمر 

ر أ والجهر  أنألني    طاعة الس أ

 في قفر  ن ضل  فلتهدأ م  

ن ُضر أ   فلتُشفأ مأ

 يهدي من الكفر 

ثاقي    من أسر  واحلل وأ

 ً ج ُكروبا   وفر أ

                                                   

 59ع سابق صمرج ،علم البديع ،عتيق 1

دار الهدى_  الرازي محمد بن أبي بكر _مختار الصحاح_ضبط وتخريج وتعليق مصطفى دبب البغا 2

 409م.ص1990عين مليلة_الجزائر_الطبقة الرابعة 
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ذذذٍن لُغذذذويسذذذتخدام ااأ  ويذذذدلُّ           سذذذتفادة مذذذن فذذذي االأ وبراعذذذة , لشذذذاعر للطبذذذاق علذذذى تمكُّ

ذذذذنثرا ومسذذذذاحاٍت واللذذذذذان بذذذذدورهما فتحذذذذا لشذذذذعره أفاقًذذذذ ,إمكانيذذذذات اللغذذذذة والبالغذذذذة  يذذذذة ًمأ

 اإلبداع الذي وظ فه في خدمة الغرض اِلدبي الذي ينظم فيه.

نات البديعية اللفظية : 2_2_3  : الُمحس ِ

 الجناس:1_2_2_3

         ً   .تام   تام  , وغير والجناس ينقسم الى قسمين:وافتراقهما معنًى ,  وهو اتفاق اللفظين خط ا

 . 1"دادها وهيئاتها وترتيبهاأعا )الل فظان(في أنواع الحروف ووالت ام  منه :أن يتفق"

 . ثري واحد من اِلمور اِلربعة أو أكوالناقص منه:ما اختلفا) الل فظان( ف

ى والطبذذذذع ال علذذذذليذذذذه المعنذذذذى ويذذذذأتي علذذذذى السذذذذجية إوأفضذذذذل الجنذذذذاس مذذذذا عذذذذاد          

لذذذم يكذذذن  لجنذذذاس إذاويعذذذود جمذذذال ا مذذذا يختذذذار اللفظذذذة المناسذذذبة، المعنذذذى عذذذادةً  ن  ِلأ , فكلُّذذذالت  

ذذذاً  تمذذذاثالً  ُمتكل ـذذذـفاً إلذذذى ذلذذذك الجذذذرس الموسذذذيقي الصذذذادر عذذذن تكذذذرار الكلمذذذات المتماثلذذذة ثام 

 ً  .د من تأثير الكالم على المتلق يمر الذي يزيوهو اِل ,أو ناقصا

وق في قصيدته نيل المنى والس  وقد جا     ِلبيات اول في العديد من ء الجناس عند أحمد زر 

 منها :

يد المقام في الجالل حأ حامد                       و  يد ومحمود بأُكـل أ م   ة والفخرأ حأ

ٍ لمن مضى                   رسول الم الحم ذو البواتر وا  لسمروُمقتٍف الت ال ُمقف 

ه              بما ليس تدري ُكنه ه فأك ُر الكذاك رسوٌل إ ٍة هللا خص   فأْكرلى أُم 

ةٍ                سراج بمشهود أضيء بالهدى صدر شهيدٌ   ومشهود شهير نُبُو 

 أمين ومأمون كريم مكرم                   مكين متين للعدا قاصم الظهر

ن ضل  في قفر        وغوث وغيث نعمة هللا واسمه              هديته                                                         فلتهدأ م 

 وسابق سائق وهاد الى الهدى                    عزيز ومهد والمقدم بالذ كر

م الكونين في ال ن                     به رحأ  شرنشر والحبأخاتأمأ ُرْسل هللا صل أ عليه م 
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ذذذذاعر فذذذذنال            ي فذذذذح  سذذذذيطرة الجنذذذذاس النذذذذاقص الذذذذذي يذذذذدل علذذذذى عذذذذدم تكل ذذذذف الش 

ب طذذذذرأ وأنغامذذذذاً جميلذذذذة تُ  ضذذذذفى علذذذذى القصذذذذيدة عالمذذذذاٍت موسذذذذيقيةً قصذذذذيدته وهذذذذو مذذذذا أ

ها في نفسه .  الُمتلق ي وتترك أثر 



 

   مة مة خــاتـخــاتـ
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 هي:و ,ذا توّصلت إلى مجموعة نتائجمن خالل بحثي ه   

و عفافة و   خصائص شعر الفقهاء الجزائريين قوة اللّفظ المنتجة لقّوة المعنىمن أهمّ  – 1   

 ها .باهة صاحب  ذق و ن  نقاء الكلمة الدّلة على ح  

من الفقه  لتي تناولها غيرهم دون أن يجعلوالجميع األغراض اتناول الّشعراء الفقهاء  – 2  

ندهم باحجراً  عاثراً أمام إطالق العنان لخيالهم و ق رائحهم . ن ذالك لفقه فكاوتأثُّر الشعر ع 

ها عن الفُحش والتَّزلُّف.ج   ه,وبُعد   ليّاً في ُعذوبة وُرقّي  ألفاظ 

 ناية .بالدّراسة و الع   ق مين وي الجعف ري فقيه وشاعروداوق البُ أحمد زرُّ  – 3  

نوع ع المستويات األسلوبية في قصيدة : "نيل المنى و الّسول " من خالل تتنوُّ  – 4  

سمية وكذا    .لبديعيةالمحسنات االصور البيانية واألصوات و توظيف التّراكيب الفعلية و اال 



 

   اتاتحقحقالملالمل
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 نيل المنى والسول بالتوسل بأسماء الرسول

 ألحمد زروق البوداوي الجعفري

د ـــــمـحــك الـــي لــــهــإل 01

                       ر           ــــكــؤزر بالش  ــالم

 وكل الثنا يامالك الخلق واألمر  

مانا ـــت رحـــاركـــــتب 02

                               ا  ـــــــــــنـيـــــما مهـــــيــــرح

لطيفا خفي اللطف في أزمن  

 الدهر

حبيب ــــــــعلى ال ل  ـــــــوص 03

                                ه    ــــــــــــــذي بـــــــــال

 مننت على الكونين منا بال حصر 

     

ن ــــــــه مــــــــوآل 04

ؤاد ـــــــن الفـــــــــــــدي

                      م                     ــــــوداده

 وأصحابه من حبهم خير ما ذُخر 

ير ــــــماء خـــــأســـــــب 05

                                      د   ــــحم  ــــمين مـــــــــالعال

 سألناك تأييدا  بيسر على عسر 

ير ـــمد خــــبأح 06

ن ـــــــديـــــــــحامـــــــــــال

                         ه                   ـــــــــلرب  

لهم حمدا  لحامد ذي القدر   وأو 

 ودــــــــحمـــــــيد ومـــــــــــأح 07

                               حامد          ـل مــــكـــــــــب

 وحيد المقام في الجاللة والفخر 

اشر ــــهدى حــبماح الضالل بال 08

    الورى                            

 على قدميه عاقب القوم باألثر 

 وطيب سيد رسول لذي الخير  س ــــــــه ويــــــــــــوط 09
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اهر ــــــــــط

 ر                                          ــــــــهـــــــــــطـــــــوم

رحمة ــــــــول الـــــــنبي رس 10

                                  ة       ـــــمـــــــأل رحــــــاس

 وقي م جامع لمفترق السير   

 الـــــــف الت  ـــــــــقتــــــوم 11

ٍّ لمن مـــــُمق                         ضى          ــــف 

رسول المالحم ذو البواتر  

 والسمر

 ة هللاـــول إلى أُم  ــــذلك رســــك 12

      ه                         ــــصـخ

 بما ليس تدر كنهه فكر الفكر  

ل ـــــزمــــــوم 13

ر ــــــــــــــدثـــــم

                             ال ــــــــــعــــــل الــــــــامــــــك

 وإكليل عبد هللا في خير ما ذكر 

ه ـــــــــــنج  بـــــــــــــم 14

جاة ـــــــو نــــــــــــأرج

                ني                    ـــعمـــــت

والبؤس  وأهلي من الطاعون 

 والشر

ذكر ـــــــجاه مـــــــــــب 15

ي ـــــــحــــــوم

                          ر          ـــــــــــــــــــوناص

ومنصور دين في النجود وفي  

 الغور

وباسم نبي التوبة اغتفرن                                        رحمةوباسم نبي الرحمة اسأل  16

 وزري

 حريص عليكم هو معلوم ذو                           نبوة              رشهيد وشاهد شهي 17

    اليسر

سراج بمشهود أضيء بالهدى                            نذير ومنذر بشير مبشر              18
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 صدر

 منير وداع للفالح وللطهر                         ونور ومصباح هدى هو مهدي           19

ل مجاب النداء فاستجيب سؤ                            حفي ومدعو مجيب لربه               20

 مضطر 

 وحق قوي بالنواهي وباألمر                                  عفو ولي هللا أي والية             21

 مكين متين للعدا قاصم الظهر                             أمين ومأمون كريم مكرم             22

 وذو حرمة ذو قوة خص بالقهر                            مبين مؤمل وصول ببره               23

اعزز منصبي وأضيء  ِعز ٍّ وذا                            الهي بمن سميته ذا مكانة           24

 فكري   

 مطيع انلني طاعة السر والجهر                        كذلك بذي فضل مطاع وباسمه          25

 ثني بالفور وبشرى وغياث أغ                            فيا قدم الصدق الذي هو رحمة        26

 هديته فلتهد من ضل في قفر                          وغوث وغيث نعمة هللا واسمه         27

 كذاك صراط مستقيم على جسر   كذا عروة وثقى صراط أالهي  28

 وحزبه نجم ثاقب الضوء كالبدر                            وباسمه ذكر هللا واسمه سيفه        29

وباسمه مصطفى وباسمه  30

  مجتبى                            

 كذا منتقى أمي للعلم ذو نشر 

 وجبار ياجبار فلتجبرن كسري                           وباسمه مختار أجير من الردى        31

 رسل الغر بخاتم االنبياء وال                            م هللا خصه         براهإكذاك أبو  32

أبو القاسم السامي أبو الطاهر  33

 الرضي                      

أبو الطيب الميمون والطيب   

 النشر

ومصلح اصلح حال من ذل                            وباسم مشفع شفيع وصالح             34

 بالذعر
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ي صدق نطق ربي ما طال نعط                         مهيمن صادق مصدق صدق فا            35

 بي عمر

 مام المتقين ذوي القدرإيادي األ                            كذاك بجاه سيد المرسلين ذي         36

 خليل االله من له شامخ الفخر                                  كذا قائد الغر الكرام وباسمه       37

وجيه نصيح ناصح الجهر                                   مبر ال يزاحم سؤددا        ر  ـوب   38

 والسر 

 كذا متوكل كفيل لذي البر                             وكيل كفيل بالجنان لحزبه           39

 مقدس بالتقديس واليمن والطهر                           شفيق مقيم السنة اختص دائما        40

بحرمة روح الحق والدين                       الهي بروح القدس طهر معايبي        41

 والخير

وباسمه روح القسط كاف  42

 ومكتف                           

 مبلغ بالغ الى الصمد البر  

 كذلك موصول يجل عن الهجر                         وباسمه شاف واصل إلالهه            43

 عزيز ومهد والمقدم بالذكر                          وسابق سائق وهاد الى الهدى         44

 اأمر ومفتاح ما قد سد من كل م                          وفاضل واسمه مفضل فاتح             45

 كذا علم االيمان يهدي من الكفر                             ومفتاح رحمة ومفتاح جنة            46

دليل الى الخيرات خصصت                                  فيا عالم اليقين علم تحقق          47

 باليسر 

 النسروبالشرف السامي على قبة   مصحح اجر خص بالمجد دائما  48

صفوح عن الزالت بالصفح   ر بالتجاوز واسمه ثامقيل الع 49

 والغفر

لنا باسمه المخصوص بالعز  وباسمه صاحب الشفاعة  50
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 والنصر  فاشفعن 

 من اسمائه الحسنى المبجلة الغر  بعشرين بعد ذا تصاحب صاحبا  51

 وحجة سلطان وتاج على األمر  إزار رداء درجة وفضيلة 52

 براق وخاتام عالمة ذي سر  ومعراج قضيب ومغفر لواء 53

 بيان وحجة فصيح ذوي الصدر  كذا قدم سيف مقام وسيلة 54

نان الذي اسمه  55 رؤوف رحيم اذن خير لدى   أاليا مطهر الج 

 الخبر

ومفزع كل الخلق في الموقف   أضاء بك اإلسالم أنت صحيحه 56

 الوعر 

 أيا سيد الكونيين فلتشف من ضر   اننعيم وباسمه عين الغر عين 57

 وباسمه سعد الخلق آمن من دهر  وباسمه سعد هللا أرجو سعادة 58

 كذا علم الهدى المحيد عن الشر  خطيبهم إذ ال خطيب لدى الجزا 59

 أنلني لطفا كاشفا ألم الضر  إلهي بمن ال زال للكرب كاشفا 60

وأعل بعز العرب والرافع  61

 الرتب 

مقامي واحلل من وثاقي ومن  

 سرأ

وفرج بمن سميته صاحب  62

 الفرج

عن حملها  ل  كروبا إالهي ك   

 صبر

ومن كادنا فارد له الكيد في   وجد يارسول هللا باللطف والمنا 63

 النحر

 وال قوة تنجي من الكيد والمكر  فال منعة ال نصرة ال وسيلة 64

 لدى ربه ماشاء من كل ماخير    سواك أخير المرسلين ومن له 65

فجد لي بما أضمرت يارب في   بأسمائه أدعوك موالي ضارعا 66
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 صدر

 فجئت بها أبغي التوسل في شعر  فقد قلت إرشادا لخلقك فابتغوا 67

بخير الورى الهادي وأسمائه   أجب ربنا سؤلي وأبلغ وسيلتي 68

 الزهر

وسلم من الطاعون يارب  69

 مهجتي

 وقومي ياسالم بال ذعروأهلي  

مانا منك باسمك أوهب لي  70

 مؤمن      

لكلي من االسواء والوخز  

 والضر 

 وجه الخير أنفاقه يا رب في إو  ن علي بالغنا وبشكره    منُ أو 71

وجد ياعظيم الجود بالعفو  72

 رحمة     

 رتاع من كثرة الوزر أفضال فال  

 قاء وفي عمر بتالزمني دار ال  د يا كريم بفضلها     وج وعافية   73

وثبت جناني مع لساني على  74

 الذي    

 ه دينا عند موتي وفي قبر رضيت   

 ر لشيء من الب   ال رجوألعفوك   نني     إوكن لي بليلة المبيت ف 75

 لبسني رداء من الشكر أبتقوى و  وجد لي بعلم من لدنك مزينا     76

كذا الوالدين في الحياة وفي   وجاز بفضل من لدنك مشايخي        77

   النشر 

 بزاد حالل واختمن بالهدى سير    والتحرمني حج بيتك ءامنا           78

على خير حال كامل الدين ذا   بحضرة طه مدفني في بقيعها      79

 وفر 

الكونين في النشر  م  به رحِ   عليه من    رسل هللا صل ِ  بخاتمِ  80
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 والحشر 

 وأصحابه والتابعين على األثر   وءاله أهل البيت أشرف خلقه     81



 

  المصادرالمصادر

 والمراجعوالمراجع



 المصادر و المراجع
 

 
55 

 . اإلمام عاصمعن  اإلمام حفص قرآن الكريم بروايةال*

زّروق أبو العبّاس أحمد ابن محمد ابن موسى, مجموعة قصائد مخطوطة. خزانة  (1

 باعبدهللا, لصاحبها الوليد بن الوليد, باعبدهللا تيمي أدرار.

ر بديع يعقوب ، المعجم المفّصل في العروض و القافية وفنون الشعر ، داإميل  (2

  م .1991ه/1411الكتب العلمية بيروت لبنان ط: األّولى 

، عين  ون حاج امحمد ،دار الهدىن بهّ حمان الّديوان, دراسة و تحقيق يحيى بابن ب   (3

 .2007مليلة الجزائر ،)د.ط( 

ه 14ن ه إلى القر9توات و أعالمها من القرن بكري عبد الحميد ، النبذة في تاريخ  (4

 .2005المكتبة  الوطنية )د.ط( 

تاوريرت بشير ، محاضرات في مناهج النقد المعاصر "دراسات في األصول و  (5

 – ظرية و التطبيقية " دار الفجر للطباعة و النّشرالمالمح و اإلشكاالت النّ 

 م.2006)د.ط( الجزائر  –قسنطينة 

مشق ــ دهر ـــ دالئل اإلعجاز ــ تح:علي حيدر ، دار الكمة ـــ الجرجاني عبد القا (6

 م.1976 )د.ط( سوريا. 

ن تاريخ توات "أبحاث في التراث" منشوراتجعفري أحمد أبّ  (7  ا الّصافي : م 

 م .2011. 1وتة ــ الجزائر طالحضارة ــ بئر التّ 

س راهيم شمه إباإليضاح في علوم البالغة ــ َوَضَع َحواش  الخطيب القزويني ،  (8

بيروت ـــ لبنان ــ الطبعة األولى ،  –دار الكتب العلمية  –الدّين 

 هـ( .1424م/2003)

 العجم و ابن خلدون المقدّمة )كتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و (9

البربر ومن عاصرهم من دوي السلطان األكبر( دار الجيل بيروت لبنان )د.ط( 

 )د.ت( .

حاح ، ضبط وتخريج و تعليق  –ّمد بن أبي بكر الّرازي مح (10 ُمختار الّص 

 م .1990ــ 4ين مليلة ــ الجزائر ، ط مصطفى ديب البُغا . دار الهدى ــ ع

دابه العمدة في محاسن الشعر آ –ابن رشيق أبو علّي الحسن القيرواني األزدي  (11

الخامسة د محي الدّين عبد الحميد دار الجيل بيروت لبنان ،ط: تحقيق محمّ ،

 . 1م، ج 1981ه/1401،

د بن موسى ، مجموعة قصائد مخطوطة ــ وق أبو العباس أحمد بن محمّ زرّ  (12

 هللا تيّمي أدرار. خزانة باعبدهللا لصاحبها الوليد بن الوليد ، باعبد

ي ــ هارتالتّ د بن رمضان ــ الدّر الوقّاد من شعر بكر بن حـمـّاد شاوش محمّ  (13

 م( .1966ه/1385) 1ط:المطبعة العلوية بمستغانم 
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ر (14 عر العربي المـُعاص  أ "دراسة جمالية",منش الصبّاغ رمضان ,في نقد الّش 

 م .1985المعارف اإلسكندرية د.ط 

بر,بن (15 قليم توات,منشورات الح  ي مّسوس الّصدّيق حاج أحمد,التّاريخ الثّقافي إل 

 م .2011, 2الجزائر ط:

لم اللّغة,دار َطالس (16 ة ,د مشق , الطبعة الثّاني طليمات غازي مختار,في ع 

 م .2000

راسات الُكبرى, (17 لسلة الدّ  ديوان الّطّمار محّمد,تاريخ األدب الجزائري ومن س 

 م .2010المطبوعات الجامعية,الطبعة الثّانية 

لم البديع,داراآلفاق العربية,القاهرة,  د.ط   (18  /  ه1424عتيق عبد العزيز,ع 

 م .2004

ُرها,أثُرها ,ععلي أبو زيد,البديعيّات في األ (19 الُكتب  الَــــمدب العربي نشأتُها,تطوُّ

 م .1983,بيروت لبنان الطبعة األولى 

راية في (20 ن َمن عُر  الغبريني أبوالعبّاس أحمد بن أحمد بن عبد هللا , ُعنوان الدّ  َف م 

فاق العُلماء في المائة الّسابعة ببجاية حقّقه وعلّق عليه عادل نويهض,دار اآل

 م .1979لبنان ,الطبعة الثّانية, ابريل  الجديدة,بيروت

ن ُعلماء (21 لسلة النَّواة في إبراز شخصياٍت م   غيتاوي موالي التّوهامي,س 

 م .2013ه/1434وصالحي إقليم تَوات,منشورات العالمية,الحّراش الجزائر .د.ط 

  1984  1جكنّون عبدهللا,أدب الفُقهاء,دار الكتاب اللُّبناني.بيروت  لبنان,د.ط  (22

الُمتنبّي,الدّيوان,تح:عبدالرحمن البرقوقي,دار الكتاب العربي.بيروت  (23

 1986 2لبنان,د.ط,ج

 ابن مطروح يحيى بن عيسى بن إبراهيم جمال الدّين ، الدّيوان ، تحقيق : (24

 .2004)د.ط(  -القاهرة –حسين نصار دار الكتب و الوثائق القومية 

ن غُصن األندلس الرَّ  (25 يب م  يب , تحقيق إحسان عبّ المقَّري : نفح الّط  ر اس , داط 

 م .1998ه/1388صادر بيروت , د.ط 

ياض, (26 ياض في أخبار ع  تحقيق : المقَّري أحمد بن محمد التّ ل مساني.أَزهار الّر 

ي اإلسالم سعيد أحمد أَعراب وعبدالّسالم الهّراس ,اللّجنة المشتركة ل نشر التُّراث

 م .1980ه/1400د.ط , د.م ط ,

خ كر المشايُمحّمد بن عبد القادر التّ نيالني و الدُّّرة الفاحرة في ذ  المهداوي  (27

تيّمي  التّواتيين مخطوط بخزانة المخطوطات لصاحبها الوليد بن الوليد وباعبدهللا

 أدرار.

عر العرب , تحقيق وضبط  (28 ناعة ش  مي سيد أحمد ميزان الذّهب في ص  الهاش 

 م .1997رة  د.ط  حسني عبد الجليل يوسف ,مكتبة اآلداب,القاه
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ق ه نريش بليث , البالغة واألُسلوبية,ترجمة محمد العُمري ,إفريقيا الشر (29

 م .1999,بيروت لبنان  د.ط  

عر العربي, دار الحصاد للنّشر  (30 الوّجي عبد الرحمن, اإليقاع في الّش 

 م .1989والتّوزيع,دمشق  الطبعة األولى

مات عاّمة",األهلية ليوُسف أبو العدّوس, البالغة و األُسلوبية"ُمق (31 لنّشر دّ 

 م .1999والتّوزيع ّعمان األُردن .الطبعة األولى  

 الـــــــــــــرسائل الــــــجــــــــــامـــــعــيـة :

طفى سالم عبد الباسط :ب ناء االُسلوب في ديوان أسرار البالغة لــــ : ُمص ) 1

ستير ب إشراف  بلقاسم دفّة , ق سم األدب العربي , ج د امعة محمالغُماري . رسالة ماج 

 . م2009م/2008خيضر  ب سكرة , السَّنة الجامعية :

ثاء في ديوان ابن زيدون "دراسة أسلوبية  2  رة معشي أمينة : الّر  استر " ُمذّك 

كرة , بإ شراف  نصيرة زوزو ,ق سم اآلداب واللُّغة العربية ,جامعة مجمد خيضر ب س

 م .2015م/2014السَّنة الجامعية :

عر الفقهاء في المغرب العربي في الُخمسية اله جرية الثّ  3 انية ُمرتاض محمد : ش 

راسة" أطروحة دُكتوراه دولة "جمع للُّغة ن حلّي , معهد ا, ب إشراف عبد هللا بو د 

 م 1994ه/1416: جامعة ت ل مسان , السنة الجامعيةالعربية وآدابها , 
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