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 اإلىداء
 

 أليك يا رٌّب، فهذا البحث اجلامعي أىدل إُف:كباإلخبلص كالشكر العميق 
رّب كرسولو سيدنا زلمد صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو، كالعبلمة العبودية  .ُ

 العبد على دينك ىو الدين اإلسبلـ.
ادلكـر جدام يوسف كفتحاف احلج ادلرحومُت، كجدايت يسرفة النعمة احلجة ككاما  .ِ

 ادلرحومة.
ادلرحـو ابوبُت، الذين اليزاالف أف ػلامساف كالديت سيت سودة كزلمد علي  .ّ

كيساعداين كنصحاين كزلٌبة مع الدعاء، كزبتتٌم الباحثة البحث العلمي اجلامعي 
 حىت األخَت.

إخواين ابوبُت، فاربة ااسُت كزكجو دركاف، الذاف اليزاالف أف يدعواين كػلثاين  .ْ
 كيشيعاين يف كل زماف كمكاف.

 الذين يرافقوين يف أحسن الطرائق يف سبيل اخلَت. مجيع أسرايت األحباء .ٓ
مجيع األساتيذ كاألصدقاء يف معهد الفبلح القرآين كيف قسم اللغة العربية كيف  .ٔ

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج، على كل إرشادىم 
 كسعادهتم.

 . اللهم إين أسألك من فجاءة اخلَت كأعوذ بك من فجأة الشر، أمُت
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 كلمة الشكر كالتقدير
 

 بسم ا الرمحن الرحيم
احلمد  رب العرش العظيم، كالصبلة كالسبلـ على رسولو الكرًن، سيدنا كموالنا زلمد 

 رؤكؼ رحيم، كعلى آلو كأصحابو الذين بذلوا أنفوسهم كأمواذلم سللصُت لوجو الكرًن.
كتوفيقو سبحانو تعاُف جبهد كإجتهاد لقد سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي هبداية ا 

 ككذلك كمساعة ىؤالء الذين يساعدكهنا. فلذلك تقدـ الباحثة شكرا جزيبل إُف:
األستاذ الدكتور موجيا راىارجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  .1

 احلكومية دباالنج.
 عميدة كلية العلـو اإلنسانية.الدكتورة استعادة،  .2
 فيصل، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية العلـو اإلنسانية.الدكتور زلمد  .3
 الدكتور حليمي، مشرؼ ىذا البحث اجلامعي على مجيع إرشاده كافرة. .4

 
جزاىم ا خَت اجلزاء على حسنتهم كأعماذلم كمساعدهتم. عسى ا أف يرضى 

ثة خاصة كلقارئُت مجيع أعمالنا كيرشدنا إُف سبيل الرشاد كغلعل ىذا البحث نافعا للباح
 عامة، آمُت.

 
 
 
 



 د
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 و
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ط
 

 الملّخص
 

البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية  التناص القرآني في بردة البوصيرم.. َُِٔ. فائقة، ادلزية
كأدهبا، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. 

 ربت اإلشراؼ: الدكتور حليمي.
 

 التناص القرآين، بردة البوصَتم.: الكلمة األساسية
التأليفات ألفو ادلؤلف، كاستند ادلؤلف إُف التأليفات األخرم عند ألفها. أم إف إف 

التأليفات متعلقة بالنصوص األخرل، سواء كاف مباشرا أـ غَت مباشر، ككاف استمرارا أك إضلرافا. 
فلذلك ليست التأليفات كلدت من فراغ الثقافة، مضموف فيها مجيع اإلتفاقية كالتقاليد يف اجملتمع، 

( اآليات القرآنية ُ.كىذا البحث يهدؼ لوصف ما ناقشو التناصال سيما التأليفات قبلها. كىو ك 
 .كأشكاؿ التناص القرآين يف بردة البوصَتم( ِ ادلستدعاة يف بردة البوصَتم،

 بنوع البحث ادلكتيب(qualitative) الكيفيالبحث يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة 
(library research.) .أما طريقة مجع البيانات يف  كمنهج البحث ادلستخدـ ىو ادلنهج التارؼلي

 (.documenter) وثائقيةالطريقةىي ال ىذا البحث
( أف البوصَتم يقتبس كيستدعى كيستلهم العديد من ُأما نتائج ىذا البحث، ىي: 

، ٔٓمنها: األحزاب: اآليات القرآنية يف الربدة، من جهة اللفظ كادلوضوع. كاآليات ادلستدعاة، 
( كأشكاؿ التناص القرآين يف الربدة، ىي: ِ، كغَتىا. ِٖ، اجلاثية: ُٕٗ، البقرة ِّيوسف: 

 باسي الكامل اور، التناص االقتباسي اجلزئي، التناص اإلشارم كالتناص االمتصاصي.تالتناص االق
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ABSTRACT 

Maziyah, Faiqotul. 2016. The Intertextual Al-Qur’an in Burdah Al-Bushiri. 

Thesis. Arabic Letters and Language Department. Faculty of Humanities. 

Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Malang. 

Advisor: Dr. H. Halimi, M.Pd., MA. 

Keywords: Intertextual, Al-Qur’an, Burdah Al-Bushiri 

A literary work was written by an author. When an author wrote a literary 

work, they will be dependent on the other literary works. It means that the author 

or writer have been understood other literary works before they write in their 

work. Because of it, whenever a literary work wrote by an author, it was not come 

from the inanity of culture. Every literary work is always related with other 

literary works before. And this condition is investigated in the intertextual.   

This study is intend to describe 1) verses hipogram which transformed by 

bushiri in burdah, 2) Al-Qur’an intertextual types in burdah. This study is 

qualitative study with library research type. Furthermore, the method in this study 

is history method and used documentation technique as the data collection.   

The finding of this study indicated that 1) Al-Bushiri was transformed 

many verses Al-Qur’an, even in the lafadz or theme. Some of the verses which 

have been transformed is al-Ahzab: 56, Yusuf: 32, al-Baqoroh: 197,al-Jatsiyah: 

28, and others. 2) Al-Qur’an intertextual types in burdah, they are: al-tanash al-

iqtibasi al-kamil al-muhawwar (modification), al-tanash al-iqtibasi al-juz’I 

(conversion), al-tanash al-isyari(indication), al-tanash al-imtishashi (ekserp). 
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ABSTRAK 

Maziyah, Faiqotul. 2016. Intertekstual al-Qur’an dalam burdah al-Bushiri. 

Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. H. Halimi, 

M.Pd., MA. 

Kata Kunci: Intertekstual, Al-Qur’an, Burdah al-Bushiri 

  

Sebuah karya ditulis oleh seorang pengarang. Seorang pengarang ketika 

menulis karya tersebut bersandar pada karya lain, dalam artian seorang pengarang 

atau penulis telah meresepsi karya lain dalam dirinya sebelum dia 

menuangkannya dalam sebuah karya. Karena itu, kapan pun karya ditulis tidak 

mungkin lahir dari kekosongan budaya, sebuah karya pasti berhubungan dengan 

karya-karya sebelumnya. Ini merupakan suatu hal yang dikaji dalam intertekstual. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) ayat-ayat hipogram 

yang ditransformasi oleh bushiri dalam burdah, 2) bentuk-bentuk intertekstual al-

qur’an dalam burdah.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

kepustakaan (library research). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode histori, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) al-Bushiri mentrasformasi banya 

ayat-ayat al-qur’an baik dari segi lafadz atau tema. Diantara ayat-ayat yang 

ditransformasi adalah al-Ahzab: 56, Yusuf: 32, al-Baqoroh: 197,al-Jatsiyah: 28, 

dan lain-lain. 2) bentuk-bentuk intertekstual al-qur’an dalam burdah, yaitu: al-

tanash al-iqtibasi al-kamil al-muhawwar (modifikasi), al-tanash al-iqtibasi al-

juz’I (konversi), al-tanash al-isyari(indikasi), al-tanash al-imtishashi (ekserp). 
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 الفصل األكؿ
 المقدمة
 

 خلفية البحث .أ 
، اجملتمع حوؿ األعراض اليت ربدث على الفعل ردل أىا ادلؤلفأنش التأليفاتإف  
يف  أك يومو يفنظرية العاَف  أك، كاألفكار ادلفاىيم فصلو عن ادلؤلف ؽلكن ال حىت

ال ك كالثقافية،  الظركؼ االجتماعية عن ؽلكن فصلو الاألدب ، كىكذا .قدًنكقت 
 .األدبية العبلقة التارؼليةعن 

متعلقة  التأليفات أم إف .قبلها التأليفاتإُف استنادا التأليفات  كتب ادلؤلف
 .سابقةال التأليفاتيتخلل  ككاف ادلؤلف عند التعبَت عن أعمالو .النصوص األخرلب

 كافسواء   .هاكتبت قبلاألخرل اليت   التأليفاتإُف  كتوبة مستندةادل التأليفاتنتائج 
العبلقة  كدراسة األدب ادلناًقشة عن ا.اضلرافأـ  ككاف استمراراغَت مباشر،  ا أـمباشر 
التناص مهم يف دراسة تسمى بالتناص.  خلفيةن كغَتىا اليت تصبح  التأليفاتأحد بُت 

األدب، سواء كاف يف الدراسة النقدية أـ الدراسة التارؼلية. ألنو يوضح معٌت النص 
1نفسو كمعٌت النص مع تارؼلو.

تيار يف ال من كاف مبدأ التناص من فرنسا كادلنشأ 
 (Jaques Derrida) الفيلسوؼ الفرنسي جاؾ دريدا بأفكار ادلؤثٌرةالبنيوية الفرنسية 

ة دبياأل التأليفات مجيعأف  يدؿٌ كىذا ادلبدأ  .(Julia Kristeva) ها جوليا كريستيفاككضع
 2 .حقا نص مستقبلالَف يكن قرأ على خلفية النصوص األخرل؛ تنبغي أف ت

مجيع مضموف فيها  فراغ الثقافة، من  كلدت ادلكتوبة التأليفات ليست
 مثاالأنأخذ ك . هاقبلكتبت   اليت التأليفاتكالتقاليد يف اجملتمع، كال سيما  اإلتفاقية

 يف اجملتمع  ادلثاؿ: قد كجدت احلكايات كالقصص الشفهيةعلى ذلك، على سبيل 

                                                           
1
 Rachmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal. 178 
2
 Jabrohim, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widia, 2001) hal. 

136 
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شكاؿ قد كجدت األمث  اخليالية. ركايةال (Balai Pustaka)دار الكتب مؤلف كتب   قبل
 العصرم الشاعر شعراء كتب  قبل كالشعر قصيدةمثل الادلختلفة من الشعر القدًن  

(Pujangga Baru) التأليفاتىناؾ العبلقة بُت ، النثر كتابة  يف ككذلك .الشعر احلديث 
 ػلتول يتال ةة ربدياألدبي التأليفاتأف  (Riffaterre) َتفاتير  كقاؿ كالعناصر التارؼلية. 
أم  لخر األ التأليفاتك  التأليفاتالعبلقة بُت  يظهرذلك ك  قبلها. عليها تطور األدب

، كالبد أف يفهمها يةؼلاليولد إال بالعناصر التار  التأليفاتكإف خر. ص اآلالنص ك الن
حينما تتعلق  التأليفاتالكامل يف  ادلعٌتسييجد ك  العناصر التارؼلية. علقتها مع ب أحد

ستدعى اجلديدة يسمى دب التأليفاتالنص الذم يكوف خلفية ك  ّبالعناصر التارؼلية.
 سوؼ غلرم اجلديدة تسمى بالتحويلية. التأليفاتأما . (hipogram)ىيفوغراـ أك 

كيشتمل  حيت عملية األدب. التحويلية مستمرا بقدر ماك  (ىيفوغراـ) مسدعي
الدراسة  تكان كلذلك،  4كالتلخيص. كالتعديل تحويلالك ىيفوغراـ على: التوسع 

 .فهما عميقا أحد لكي يفهمها  التأليفاتالتناصية مهمة يف فهم 
 بردة ىي ياألدب اإلسبلم يف رلاؿ ادلشهورةاألدبية  التأليفات إحدل

الصنهاجي محاد  عبد ا زلمد بن أّبشرؼ الدين  أبو عبد ا اليت ألفها ،البوصَتم
 ٓٗٔـ( كتويف يف  ُُِّق ) َُٔ. كلد سنة البوصَتم اإلماـب نودمك  البوصَتم

، على سبيل تحذيراتكال ات، فيها نصيحأبيات َُٔربدة التكوف تـ(.  ُِٔٗق )
اجملاىدين ك  ادلعراجاإلسراء ك  الكرًنكعظمة القرآف  النيب مدحك  ىول النفسادلثاؿ عن 

 ربدةال التزاؿ حىت اآلف 5.كأىلو كأصحابو كالصبلة على النيب دعيةكاألزلمد للنيب 
)غَت  يةعجمأـ ال يف كثَت البلداف اإلسبلمية ادلختلفة، سواء يف الدكؿ العربية مقركءة

كالبنجابية ، مثل الفارسية كالًتكية كاألردية العديدة اللغات إُف كمًتمجةالعرب(، 

                                                           
3
 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2012) hal.51 
4
 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006) hal. 

132 
5
 HM. Masykuri Abdurrahman, Burdah Imam Al-Bushiri: Terjemah, Khasiat, Penjelasan, 

(Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2006), hal. xiv  
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 كلذلكاإليطالية. ك  كاألدلانية كالفرنسيةاإلصلليزية ك  يةكادللو السواحلية كاالندكنيسية ك 
اللغة العربية يف جامعة السوربوف،  أىل، (Dr. De Sacy)دكتور دم ساسيالكصف 

 6.الشعر على مر العصورفرنسا، بأنو أفضل 
الثقايف كاالجتماعي ك  عملية التحوؿ السياسي فعل علىالكرد  ربدةال نشأت

 يستمر الفًتة اليت .الدكلة ادلملوكية إُف ةاأليوبي دكلةال فًتة اإلنتقاؿ يف الذم ػلدث
زباطف السلطة بُت ، ك معظم أضلاء الببلد كاضلطاط األخبلؽ يف السياسي االضطراب

 إُف فادلسلمو هبدؼ أف ؽلتثل  ربدةال البوصَتم يرٌتب ،لذلك. احلكوميُت ُتادلوظف
  .كاحلديث القرآف تعاليم إُف كيعود حياة النيب

سيما القرآف ، منها الثقافة الدينية كال الربدة البوصَتم عدة ثقافاتتلتقي يف 
الكرًن الذم ال ؽلكن ألم شاعر فطن االستغناء عنو يف تعزيز نصوصو باألدلة 

، سواء كاف ذلك بوجو صريح أك خفي على كفق الصادقة كالصياغة البيانية ادلعجزة
ما اتعظت" يف  : كاف اللفظ "فإف أماريت بالسوءعلى سبيل ادلثاؿ ٕداللة معينة،

"إف النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم باللفظ  ناصت الفصل الثاين من بردة البوصَتم
 التناصيةالدراسة  ربتاجلذلك، ك  رّب" يف اجلزء الثالث عشر من القرآف الكرًن.

 أكثر. صَتمو يف بردة البأم القرآف أثر النص ادلقدس  كشفل
التناص القرآني في كمن جراء ذلك، كانت الباحثة منجذبة للبحث عن 

 بردة البوصيرم
.  

 أسئلة البحث .ب 
السابقة ترتب الباحثة مجل األسئلة كما  خلفية البحث ما ذكر يف بناء على

 يلي:
 ؟يف بردة البوصَتم تدعاةادلس القرآنية اآليات ما .ُ

                                                           
6
 https://id.wikipedia.org/wiki/Burdah 

 235.ص،قبانًنزارشعرفًالقرآنًالتناصعلً،صالحمصطفى.د.م1
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 ما أشكاؿ التناص القرآين يف بردة البوصَتم؟ .2
 

 أىداؼ البحث .ج 
 كأىداؼ ىذا البحث دبناسبة صياغة  أسئلة البحث ادلذكورة فهو:

 دلعرفة اآليات القرآنية ادلستدعاة يف بردة البوصَتم. .ُ
 دلعرفة أشكاؿ التناص القرآين يف بردة البوصَتم. .ِ

 
 فوائد البحث .د 

 أما الفوائد اليت ؽلكن استخبلصها من ىذا البحث:
 الفوائد النظرية .1

البحث لزيادة فهم الباحثة كالقراء عن الربدة فهما  رجيت نتائج ىذا
 عميقا بتعٌلقو مع القرآف كالنص ىيفوغراـ.

 الفوائد التطبيقية .2
كانت نتائج ىذا البحث مرجوة للمساعلة يف رلاؿ الدراسة األدبية 

 العربية عامة كيف رلاؿ التناصية خاصة. 
 

 تحديد البحث .ق 
د الباحثة مخسة فصوؿ تتكوف بردة البوصَتم من عشرة فصوؿ، كربد

فقط يف ىذا البحث فهي: الفصل األكؿ يف الغزاؿ كشكوم الغراـ كالفصل الثاين 
يف التحذير من ىول النفس كالفصل الثالث يف مدح النيب كالفصل الرابع يف 
مولده كالفصل اخلامس يف معجزاتو صلى ا عليو كسلم، لكي تًتكز الباحثة يف 

 اص، يعٍت التناص يف اللفظ كادلعٌت.كربدد أيضا يف التنحبثها. 
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 الدراسة السابقة .ك 
على كجو النظرية أك بالبحث اليـو كاف بعض الدراسة السابقة لو ادلماثل 

 ادلوضوع.
د. مصطفى ـ. الذم كتبو  البحث. التناص القرآني في شعر نزار قباني .1

  ىي: حثنتائج ىذا الب تكان. يف جامعة األنبار ـَُِِعاـ  صاٌف علي
مباشرا كغَت مباشر أم النص القرآين ك  بُت شعر نزار قباين التعالق جدكي 

انتقاؿ الداللة من خبلؿ شكل التناص ب. ككجد فيو التصريح كالتلميح
ىناؾ أثر القرآف اللة أك تضييقها. ك الدتوسيع بك  لخر األ الداللةالسياؽ إُف 

  فنيا.إُف شعر نزار قباين 
البحث العلمي التناص كمقاربة الناص في شعر مائة الحب لنزار قباني.  .2

الذم كتبو حليمي زىدم. كاستنتاج منو أف شعر نزار قباين تناص مع القرآف 
 الكرًن كثَتا.

البحث اجلامعي الذم كتبو . في قصيدة نهج البردة ألحمد شوقيالتناص  .3
طالب للجامعة شريف ىداية ا اإلسبلمية احلكومية  ،أسيف مشس الدين

كجد أف العناصر الداخلية أما نتائج ىذا البحث ىي:  ـ.َُُِعاـ  جاكرتا
يف قصيدة هنج الربدة ألمحد شوقي تتكوف من ادلوضوع كاألسلوب كالوصايا 

التناصية بُت هنج ككاف العبلقة . كالعناصر اخلارجية فيها من العنصر السياسي
الربدة ألمحد شوقي كقصيدة الربدة للبوصَتم يف ادلوضوع كاألسلوب كالوصايا 

 مباشرا كغَت مباشر. كالعنصر السياسية
تحليل بناء قصيدة البردة، عالقة الناص ككظيفيتها لإلجتماعي  .4

الًتبوية معلم يف اجلامعة كتب ىذا البحث شهاب الدين،  المعهدم.
على ادلدح  ػلتول الربدة قصيدةف كاستنتاج منو أ اإلندكنسي باندكنج.

و دبا بيٌن ىذا ادلدح مناسبك كادليم القافية، اجلميل من خبلؿ البحر البسيط 
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كظيفة دينية كركحية كتربوية كتفكهية للعرب النصوص النبوية. كذلذه القصيدة 
 كاإلندكنيسي الذم يقـو يف بعض ادلعاىد اإلسبلمية.

البحث اجلامعي الذم . للبوصيرمالقيمة الشخصية في قصيدة البردة  .5
ىذا البحث  اما نتائجماالنج احلكومية.اقًتحو زلمد رزاؿ الفرقاف يف اجلامعة 

ية و ك قيمة الًتب ية الشخصية اإلذليةو قيمة الًتبالكجد يف الربدة فهي: 
ية الشخصية و قيمة الًتبالية الشخصية اإلجتماعية ك و قيمة الًتبالالشخصية ك 

 األخبلقية.
ث و بُت ىذا البحث كالبح االختبلؼالباحثة بدا  ما ذكرهتامن بعد 

تشابو بثبلثة البحوث أف ىذا البحث  كلذلك عرؼ موقف الباحثة. .ةالسابق
كأما  .السابقة األكُف يف استخداـ النظرية بل ؼلتلف يف ادلوضوع ادلستخدـ

بالبحثُت السابقُت اآلخرين يف ادلوضوع ادلستخدـ  ىذا البحث مساكاة
ىو  ذلك، الشك أف ىذا البحثكمع  كاالختبلؼ يف النظرية ادلستخدمة.

 احدا.  البحث اجلديد الذم َف يقًتحو
 

  منهج البحث .ز 
 ادلنهج ىو يف سبيل الوصوؿ إُف الغاية. البد أف البحث مستخدـ ادلنهج

ستطع أف م كصحة إجابة العلمية ادلنظم لفهم ادلوضوع، يف زلاكلة إغلاد طريقةال
 8.علميايسأؿ 

 ث كالمنهجع البحنو  .1
 الذم البحث كيفي يعٍت البحث الاستخدمت الباحثة  ،بحثال يف ىذا

 عمليةمن خبلؿ نتائج البحث  ليست أم 9،ـ البيانات التجريبيةيستخد
 10.إحصائية

                                                           
8
 Rosdy Ruslan, Metode Penelitian Publik. (Surabaya: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 24 

9
 Masyhuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif, 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2008) hal. 13 
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 أم ادلنهج ادلركز. يؼلالباحثة ىو ادلنهج التار  استخدمتوكادلنهج الذم 
 واضيعادلك  ية.ؼلعيلمت العناصر التار األخرل حىت  التأليفاتك  يفالتألبالعبلقة بُت 

 تكرار النشرة، ربويل الؤلعماؿ األدبية كلغتها يف: ي ىيؼلة يف ادلنهج التار ادلبحوث
 التأليفاتكموقف موقف ادلؤلف حُت كتبها، ك ككظيفة كأغراضها عندما نشرت، 

 11كوكيل ثقافة زمنها.  األدبية
، كتسمى البحث ادلكتيبيف ىذا البحث ىو ادلستخدـ نوع البحث أما ك  

أيضا حبوث األدبيات أك دراسة األدب كخطوة يف مجع البيانات ادلكتبة، كقراءة، 
 12كدراسة، أك ربقيق من ادلكونات ادلقابلة لؤلدب كتدعم البحوث.

  مصادر البيانات .2
 تقسيم مصادر البيانات إُف القسمُت:

 البيانات األساسية مصادر. أ
أبو عبد  كاف ادلصادر األساسية يف ىذا البحث ىي قصيدة الربدة تأليف

 الصنهاجي البوصَتم أما شرؼ الدين أّب عبد ا زلمد بن محاد 
 إماـ البوصَتم كالقرآف الكرًن.

 الثانوية كمصادر البيانات . ب
 من، سواء كاف دبوضوع البحث البيانات ادلتعلقة م ىيالثانو  أما مصادر

 .كغَتىاالصحف الكتب أكاجملبلت أك 
 اطريقة جمع البيانات .3

. يةطريقة الوثائقالاستخدمت الباحثة  ثكجلميع البيانات يف ىذا البح
 13غلمع البيانات عن الوثائق ضلو الصحف كالكتب ك اجملاالت كغَتىا.كىي 

                                                                                                                                                               
10

 Anser Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: UGM Press) 

hal. 4 
11

 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007) hal. 66 
12

 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2000) hal. 212 
13

 Suharsimi Arikunto, Prosuder Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), hal.274 
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 يلي: أما خطوات مجع البيانات كما
 .معهان الوثائق ادلتعلقة هبذا البحث كذبع الباحثة بحثت .1
مث  .اليت أصبحت البيانات األساسية الربدة البوصَتم كترمجتها قرأت .2

 ذلا. (hipogram) قرأ القرآف كالنص ىيفوغراـت
 قرأ ما يتعلق هبذا البحث.ت .3
 ة.نالو الباحثة من الكتب ادلقركءت كتب مات .4
 .(hipogram)اآليات اليت أصبحت ىيفوغراـ عن بحث ت .5
 .رجوةدلكربقق البيانات ا .6

 اطريقة تحليل البيانات .4
ربليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي الطريقة اليت طريقة 

أم ربليل البيانات ، (Michael)كمايكاؿ (Matthew)كصفها ماتيو
 كما يلي:  مدارجباستخداـ ثبلثة 

الًتكيز على التبسيط ك  كىي العملية االنتخابية البيانات:زبفيض .أ 
 .ادللحوظات يف ادليدافكربويل البيانات الناشئة من  كالتلخيص

 مجع ادلعلومات ادلنظمة اليت تعطي إمكانية: يعٍت عرض البيانات .ب 
 .ستخبلص النتائج كازباذ اإلجراءاتال

زبفيض البيانات من عملية مجع البيانات، ك استنتاج: كىو استنتاج  .ج 
 14.البياناتعرض ك 
اىتم عملية  تفاعلي، أمالنموذج الالنموذج ادلستخدـ ىو أما   

، مث عملية ات اجملموعةنتائج البيانبكعرض البيانات زبفيض البيانات 
 15.كالتحقق اإلستنتاج

 

 

                                                           
14

 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007) hal. 98 
15

 98.صالمرجع،نفس 
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 الفصل الثاني
 اإلاطار النظرم

 
اللحاؽ هبا أك تدكر عجلة الدراسات النقدية احلديثة على ضلو يصعب 

اإلحاطة دبا تتضمنو من آراء كمناىج، بيد أف ادلبلحظ على ىذه الدراسات سبركزىا 
حوؿ ثبلثة مصادر رئيسة متتابعة، إذ بدأت يف مراحلها األكُف جبعل ادلؤلف زلور 
حبثها، كمادة دراستها، فأكلتو جل اىتمامها، حىت إهنا بالغت يف ذلك إُف درجة ربط 

ياة ادلؤلف، كزلاكلة البحث عن خيوط من ىذه احلياة بُت طيات التحليل النصي حب
النص، مفًتضة أف كل نص ىو كاقعة شخصية دلؤلفو، مث ما لبثت ىالة القدسية 
ايطة بادلؤلف أف تبلشت شيئا فشيئا، ليحل زللو النص كيصبح صاحب السلطة 

ذه السلطة َف تبق العليا يف االستحواذ على الدراسات النقدية التحليلية، إال أف ى
على حاذلا، فظهرت سلطة أخرل كىي سلطة ادلتلقى الذم ؽلثل اور الثالث يف 
الدراسات النقدية، كما رافقو من اىتماـ بنظريات جديدة تبحث يف التلقي كالقراءة 

 كال سيما اإلنتاجية منها.
يعد مادة أكلية  –مكتوبا كاف أك شفويا  –كما يراه باختُت   –كألف النص 

تقـو بتحليلها األلسنة كالفلسفة كالنقد األدّب كغَت ذلك من العلـو اجملاكرة، كاف لزاما 
أف يقف البحث يف تناكؿ موجز، على مفهـو النص كما يتصل بو كصوال إُف 

 16التناص.
 

 مفهـو النص .1
على الرغم من كجود تعريفات عديدة للنص، إال أنو ليس ىناؾ تعريف 

يف اللغات األجنبية مشتق من االستخداـ االستعارم  Textجامع مانع لو: فالنص 

                                                           
 ُّ( ص. ََِٖ، )عماف: دار كنوز ادلعرفة، التناص يف الشعر العرّب احلديثحصة البادم،  ُٔ
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  Robertالذم يعٍت: ػلوؾ، أك ينسج. كيف قاموس  Textereيف البلتينية للفعل 
كيف  الفرنسي: )النص( رلموعة من الكلمات كاجلمل اليت تشكل مكتوبا أك منطوقا.

عن   الفرنسي: )النص( رلمل ادلصطلحات اخلاصة الىت نقرؤىا Larousseقاموس 
 17كاتب. كىو عكس التعليقات.

أما عند العلماء األلسنيُت كالباحثُت كالنقاد، فإف )النص( عند العاَف اللساين 
ىلمسليف يعٍت ادللفوظ اللغوم اكي أك ادلكتوب، كعند تودكركؼ: )النص( إنتاج 

 18لغوم منغلق على ذاتو، كمستقل بدالالتو، كقد يكوف مجلة، أك كتابا بأكملو.
 ادلعجمات العربية القدؽلة، كما يف )لساف العرب( مثبل البن منظور؛ كأما يف

فأف )نصص( تعٍت: كفعك الشيء. ك )نص( ادلتاع: جعل بعضو فوؽ بعض. ك 
)نص( الرجل نصا: إذا سألو عن شيء حىت يستقصي ما عنده. ك )نص( كل شيء: 

لظهور منتهاه. ككل ما أظهر فقد نص، أم كضع على ادلنصة، فهو على غاية ا
 19كالشهرة.

ك )النص( يف معجم )زليط ايط( يطلق على الكبلـ ادلفهـو من الكتاب 
كىذا يعٍت أف ) النص( ىو ما زىر كاشتهر. كيف معجم )ادلصطلحات  20أك السنة.

يف اللغة كاألدب( جملدم كىبو، ككامل ادلهندس: )النص( ىو الكلمات ادلطبوعة أك 
  21األدّب.ادلخطوطة اليت يتألف منها األثر 

فهناؾ تعريفات للنص األدّب بقدر ما ىنالك من األدباء، ذلك أف كل 
أديب، حيت ضمن ادلدرسة األدبية الواحدة، لو تعريفو اخلاص للنص األدّب. بل إف 
األديب الواحد قد يتغَت تعريفو للنص، حسب ادلرحلة األدبية اليت ؽلر هبا، فناقد مثل 

للنص األدّب بتعدد ادلراحل النقدية اليت مر هبا،  ركالف بارت مثبل تعددت تعريفاتو
                                                           

 ُّ( ص. ََُِ، )دمشق: ارباد الكتاب العرب، ذبليات التناص يف الشعر العرّب، النص الغائب: زلمد عزاـ ُٕ

 ُْنفس ادلرجع، ص.  ُٖ
 ٖٗ-ٕٗ، )بَتكت: دار مصادر، دكف السنة( ص. لساف العرب؛ اجمللد السابع، ابن منظور االفريقي ادلصرم  ُٗ

 ٖٔٗ( ص. ُٕٖٗ، )بَتكت: مكتبة لبناف، زليط ايطبطرس البستاين،  َِ
 ُِْ( ص. ُْٖٗ، )لبناف: مكتبة لبناف، معجم ادلصطلحات يف اللغة كاألدبكىبو ككامل ادلهندس،  رلدم ُِ
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فجوليا   22منذ ادلرحلة االجتماعية، كحىت ادلرحلة احلرة، مركر بالبنيوية، كالسيميائية.
كريستيفا ترل أف: كل نص ىو عبارة عن لوحة فسيفسائية من االفتباس، ككل نص 

النص ليس ذاتا ( فَتل أف Leitchكأما ليتش) 23ىو تشرب كربويل لنصوص أخرل.
 24مستقلة أك مادة موحدة كلكنو سلسلة من العبلقات مع نصوص أخرل.

من ىنا تعدد تعريفات النص األدّب، كمن ىنا أيضا ضركرة مقاربة ىذه 
 25التعريفات، من أجل بناء تعريف شامل ىو أقرب ما يكوف للدقة كادلوضوعية.

 كمن التعريفات ادلتداكلة للنص األدّب:
 يعٍت أنو مؤلف من الكبلـ كليس صورة فوتوغرافية أك رمسا أك كبلمية   مدكنة ،

عمارة أك زيا. كإف كاف الدارس يستعُت برسم الكتابة كفضائها كىندستها يف 
 التحليل.

  حدث: إف كل نص ىو حدث يقع يف زماف كمكاف معينُت اليعيد نفسو اعادة
 مطلقة مثلو يف ذلك مثل مثل احلدث التارؼلي.

 ُف توصيل معلومات كمعارؼ كنقل ذبارب اُف ادلتلقي.تواصلي، يهدؼ إ 
  ليست ىي كل شيئ، فهناؾ  -يف اللغة-تفاعلي، على أف الوظيفة التواصلية

كظائف أخرل للنص اللغوم، أعلها الوظيفة التفاعلية اليت تقيم عبلقات 
 اجتماعية بُت أفراد اجملتمع كربافظ عليها.

  اإليقونية اليت ذلا بداية كهناية، كلكنو من مغلق، كنقصد انغبلؽ مستو الكتابية
 الناحية ادلعنوية ىو:

  توالدم، إف احلدث اللغوم ليس منبثقا من عدـ كإظلا ىو متولد من أحداث
 تارؼلية كنفسانية كلغوية. كتتناسل منو أحداث لغوية أخرل ال حقة لو.

                                                           
 ُْ، ص. ، النص الغائب: ذبليات التناص يف الشعر العرّبزلمد عزاـ ِِ
 ُٕٓ( ص. ََِٓ، )األردف: دار الفارس للنشر كالتوزيع، يف نظرية األدبد. شكرم عزيز ماضى،  ِّ

 ُٕٓنفس ادلرجع، ص.  ِْ
 ُْ، ص. ، النص الغائب: ذبليات التناص يف الشعر العرّبزلمد عزاـ ِٓ
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 26فالنص إذف، مدكنة حدث كبلمي ذم كظائف متعددة.
 

 مفهـو التناص .2
 ناص لغةالت .أ 

من   (Intertextuality)تتكوف ادلادة األساسية للمصطلح التناص 
حسبما كرد يف معجم   "  Textuality" ك"النصيةinterكلمتُت: "الداخل 

قد يكوف فعبل يف الكبلـ، ككثَتا ما   "Inter"كلمة (: Oxford)آكسفورد 
تستخدـ ىذه الصيغة باللغة اإلصلليزية يف صورة فعل رلهوؿ )حيث يتحوؿ 
ادلفعوؿ يف اجلملة ادلعركفة إُف الفاعل يف اجلملة اجملهولة كىذا يسمى بػ 

(Passive voice)   دبعٌت )اإلدخاؿ كالتسجيل( تدفُت ميت، كقد يكوف
اء كالصفات كاألحواؿ، دبعٌت "بُت" لربط كلمة إُف  "سابقة" يف األفعاؿ كاألمس

كلمة أخرل، )حيث تصبح كلمتاف ككلمة، فتعطي داللة كاحدة، فكأف 
 "Interface"تلك "السابقة" ربل زلل جزء يف الكلمة ادلرادة( مثل كلمة: 

تستعمل "صفة" ككثَتا ما تكوف صفة  "Textual"كمعناه: ادلواجهة. ككلمة 
 textual"قبلها، دبعٌت يرتبط بالنص أك يشتمل عليو، مثل:  لؤلمساء حيث تأيت

analysis" التحليل النصوص( ك("textual errors" .)أخطاء نصية(ِٕ 
  "Inter-textuality"اتضح من ىذا الًتكيب ادلعجمي أف مصطلح 

يشتمل على جزأين رئيسُت مستقلُت يف ادلعٌت كالداللة، كعند اجتماعهما 
رية كخلفية معرفة تشًتؾ مبادئها اليت تكوف انتقائية ػلدث مسار كشائج فك

                                                           
  َُِ( ص. ُِٗٗ، )بَتكت: ادلركز الثقايف العرّب، ربليل اخلطاب الشعرم )اسًتاتيجية التناص(د. زلمد مفتاح،  ِٔ

ص.  ( َُِْمية العادلية، )باكستاف: اجلامعة اإلسبل  ،التناص: مفهومو كخطر تطبيقو على القرآف الكرًنزلمد زبَت عباسي،  ِٕ
َّ 
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كسوسولوجية، فتنتج معٌت مصطلح "التناص" من التداخل كالتبلحم بُت 
 ِٖالنصُت/ النصوص.

، تولدت منو  "Adjective"تستعمل صفة/نسبة  "intertextual"صيغة 
، كىي االىتماـ بالنص أم "intertextualism"كلمة التناصية/ ادلتناصية 

 "intertextually"بادلظاىر النصية اليت تفيد العملية الوصفية يف التناص، ككلمة 
" intertextuality" لبياف احلاؿ ادلوضع، أما صيغة "Adverb"تستعمل حاال 

 فصارت علما للمصطلح.
قد تكوف بالبينصية بالضبط التزاما  "intertextuality"فًتمجة مصطلح 

نة نقل ادلصطلح باللغة اإلصلليزية، ألنو من أقرب الًتمجات داللة على بأما
ادلقصود، فالقائلوف بذلك جزٌأكا ىذا الًتكيب العرّب إُف تشفَته اإلصلليزم، 

"، فيكوف التعبَت األكثر دقة كامتناعا من Text" ك "نص Interأم إُف "بُت 
صية نص"، كىو يف ذلك ؼلتلف عن مصطلح "الن-اخللط ىو "بُت

Textuality ألف احلداثيُت بعضهم استخدموا ىذا ادلصطلح لئلشارة إُف "
"التناص" أك "البنصية"، كىذا شلا يتطلب يقظة كافية كدقة متناىية من القارئ 
لئبل يلتبس أمر "النص" البنيوم بنصية "التفكيك" عليو، كيستطيع أف يعرؼ 

، كخاصة إذا كاف اجملاؿ أف "البينصية" ىي ادلقصودة بػ "النصية" يف السياؽ
 29رلاال تفكيكيا.

كقد يًتجم ادلصطلح اإلصلليزم بػ "التناص" فإنو َف يقم مقاـ الًتمجة 
األكُف خللوه من خصوصية  ترمجة حرفُت بعينهما مثلما صلد تلك اخلصوصية 
يف "البينصية"، ألف كلمة "التناص" فيو إػلاء إُف التداخل ما يعٍت أف ىناؾ 

ئب/ السالف/ البلحق، كىذا ما يعرب عنو حينا بادلصدر كجود للنص الغا
كادلنبع األصيل للنص، كمن مث التبس على معظم الباحثة العرب أف "التناص" 

                                                           
 َّنفس ادلرجع، ص.  ِٖ
 َّنفس ادلرجع، ص.  ِٗ



14 
 

يعٍت التداخل أم تداخل النصوص بعضها مع بعض سواء على سبيل 
األصالة أك التأثر كالتأثَت، فجركا ىذا ادلصطلح إُف ادلصطلحات العربية اليت 

مسات التداخل كالتعالق. كهبذا ادلعٌت جرل "التناص" رلرل  توحي إُف
 30التوسعة إُف مدم كبَت.

بينما يف ترمجة ادلصطلح اإلصلليزم بػ "البينصية" فبل يوجد فيو مثل 
ىذا اإلػلاء، ألف كلمة "البينصية" تعٍت عدـ استقبللية النص، كبطريقة آلية 

ص البلحقة، ألف السابق  منطقية ال يوجد ىناؾ نص سالف ترجع إليو النصو 
كذلك مأخوذ من سابقة، فكما ال كجود للسابق بالتحديد كذلك ال كجود 
لبلحق بالضبط، ما يوجد يف األخَت ىو الفضاء ادلتسع للنصوص القدؽلة 

 كاحلديثة  كلها.
فالذين ترمجوا ىذا ادلصطلح هباتُت الًتمجتُت، توصلوا إُف أقرب ادلراد 

مثل تداخل النصوص، كتعالق النصوص، كتبلحم  منو. أما الًتمجات األخرل
النصوص، كظل النص، كالنصوصية كالنص الظل أك النص الغائب كىلم جرا. 
إذ تعٍت ىذه الًتمجات رلرد دالالت كإػلاءات كإشارات كمساعدات 
كتفسَتات تدكر يف زليط دائرة النص، فتخلو من الدقة ادلتناىية كالعمق 

 31.ادلطلوب يف تشرػلية ادلصطلح
كمن إطار تفكيك ادلعٌت اللغوم للمصطلح أقوؿ إف ترمجة ادلصطلح 
بػ "التناص" مهما نالت دعاية كربل بُت الباحثُت، إال أنو كاف ىناؾ مسارين 
كعلا التناصية كالبينصية، اللذاف ال ينتهياف إُف جذر كاحد بل إهنما يتفرعاف 

إُف   Intertextualityإُف خيطُت مقابلُت. فكما أنو من األكُف أف يعاد 
Textuality  لتضمن األكؿ مفهـو األخَت، كذلك من األكُف أف يعاد

 "التناص" إُف "البينصية" الشتماؿ األخَت على النص كالنصية.
                                                           

 ُّنفس ادلرجع، ص.  َّ
 ُّنفس ادلرجع، ص.  ُّ
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فادلعجم العرّب يستكشف ىذه ادلعاين كلها من صلب مادة 
 32"نص/تناصص" اليت ذكرهتا العرب.

 التناص اصطالحا .ب 
من ادلصطلحات الوافدة عن الغرب  (Intertextuality)يعد التناص 

كاليت بدأت تنتشر يف األدب العرّب احلديث، كيقصد هبذا ادلصطلح تولد 
نص كاحدا من نصوص متعددة، كقد ربدثت عنو البلغارية جوليا كريستيفا 

ـ  َُٕٗيف كتاهبا )نص الركاية: مقاربة سيميائية لبنية خطابية متحولة( عاـ 
"ذلك التداخل النصي الذم يينتج داخل النص الواحد بالنسبة كتقصد بو 

للذات العارفة، فالتناص ىو ادلفهـو الوحيد الذم سيكوف ادلؤشر على 
 33الطريقة اليت يقرأ هبا نص التاريخ كيتداخل معو.

ككاف معٌت التناص مقصورا يف أكؿ األمر على تعدد األصوات 
Phony Poliy قي لو، كىو االزدكاج يف النظم بُت يف الشعر بأبسط معٌت اشتقا

اإليقاع اجملرد كبُت أصوات احلركؼ نفسها مث تطور معناه ليدؿ على تشابك 
ادلعاين الداخلية للكلمات مع معانيها أك نظائرىا يف نصوص أخرل خارج 
القصيدة، مث تطور ىذا األمر حىت كصل إُف ادلعٌت ادلصطلح عليو. كىذا يدؿ 

ن عدد من النصوص يف نص كاحد دكف حدكد لزمن على أف التناص عبارة ع
 34أك مكاف.

فالنص تتداخل فيو عدة نصوص أخر يقـو حبلذلا باستيعاهبا كسبثلها 
كربويرىا كمناقضتها أحيانا، ككما يقوؿ دريدا: "نسيج لقيمات أم 
تداخبلت، لعبة منفتحة كمنغلقة يف آف كاحد، شلا غلعل من ادلستحيل لديو 

                                                           
 ِّنفس ادلرجع، ص.  ِّ
، )سويس: كلية اآلدب كالعلـو اإلنسانية جامعة قناة، التناص القرآين يف شعر مجاؿ الدين بن نيباتو ادلصرمأمحد زلمد عطا،  ّّ

   ُ( ص. ََِٕ
 ِنفس ادلرجع، ص.  ّْ
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"  بسيطة لنص ما توضح مولده. فالنص Genealogiا" "القياـ "جبينالوجي
الؽللك أبا كاحدا كال جذرا كاحدا، بل ىو نسق من اجلذكر، كىو ما يؤدم 
يف هناية األمر إُف زلو مفهـو النسق كاجلذر. إف االنتماء التارؼلي لنص ما ال 

كما   –يكوف أبدا خبط مستقيم فالنص دائما من ىذا ادلنظور التفكيكي لو 
 35عدة أعمار. –ؿ دريدا يقو 

كيرل ركبرت شولز أف التناص اصطبلح أخذ بو السيميولوجيوف مثل 
بارت كجينيو ككريستسفا كريفاتَت. كىو اصطبلح ػلمل معاين كثيقة 
اخلصوصية، زبتلف بُت ناقد كآخر. كادلبدأ العاـ فيو ىو أف النصوص تشَت 

خرل، كليس إُف إُف نصوص أخرل مثلما أف اإلشارات تشَت إُف إشارات أ
األشيار ادلعية مباشرة. كالفناف يكتب كيرسم ال من الطبيعة، كإظلامن كسائل 
أسبلفو يف ربويل الطبيعة إُف نص. لذا فأف النص ادلتداخل ىو: نص يتسرب 

 36إُف داخل نص خر، ليجد ادلدلوالت سواء كعى الكاتب بذلك أك َف يع.
يشَت إُف أف التناص من خبلؿ ىذه األقواؿ كغَتىا ؽلكن للمرء أف 

 يعٍت:
 توالدم النص من نصوص أخرل. -
 تداخل النص مع نصوص أخرل. -
 النص خبلصة لبما ال ػلصى من النصوص. -
 انبثاؽ النص عن نصوص أخرل. -
 37اعتماد النص على نص آخر أك نصوص أخرل. -
 38تعالق النص )أم الدخوؿ يف عبلقة( مع نصوص أخرل. -

                                                           
 ِنفس ادلرجع، ص.  ّٓ
 ُٕٔ، ص. يف نظرية األدبد. شكرم عزيز ماضى، ّٔ

 ُٕٔنفس ادلرجع، ص.   ّٕ
 ُُِص.  ،ربليل اخلطاب الشعرم )اسًتاتيجية التناص(د. زلمد مفتاح،  ّٖ
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متشاهبة أك متماثلة، أم تبدك  كرغم أف ىذا ادلعاين تبدك يف الظاىر
ككأهنا تعرب عن فكرة كاحدة بألفاظ سلتلفة فأهنا يف هناية األمر متباينة. كقد 
ال يعنينا ىنا توضيح ىذا التباين كمنقاشتو قدر ما يعنيا يف ىذا ادلقاـ زلاكلة 

 التوصل إُف ركح ادلفهـو كسبايزه، كىنا ؽلكن القوؿ:
تما بالتناص )أم التداخل مع نصوص أكال: إف النص )أم نص( زلكـو ح

 أخرل(.
ثانيا: إف النص يتوالد عن نصوص أخرل )أم أف ادلرجعية الوحيدة للنص 

 ىي النصوص(.
ثالثا: إف النص حُت ينبثق أك يتداخل أك يتعالق مع نصوص أخرل فإف ىذا 
ال يعٍت االعتماد عليها أك زلاكاهتا. بل إف التناص يتجسد من خبلؿ 

ادلعارضة أك التنافس مع نصوص أخرل، كىذا يعٍت أف ادلخالفة أك 
 التناص يتجسد من خبلؿ صراع النص مع نصوص أخرل.

رابعا: أف النص ال يتداخل مع نصوص قدؽلة بل قد يتم ذلك من خبلؿ 
نص يتضمن ما غلعلو قادرا على التداخل أك التنافس مع نصوص آتية 

بأف اليـو األكؿ يف أم مع نصوص مستقبلة. كؽلكن توضيح ذلك بالقوؿ 
حياتنا ىو اليـو األكؿ يف االذباه إُف ادلوت يف آف كاحد، كىذا ما يفسر 
مقولة جاؾ دريدا ))يف البدء كاف االختبلؼ((. كهبذا ادلعٌت فإف التناص 

 ال يرادؼ حباؿ فكرة السرقات األدبية.
خامسا: أف النص ال يأخذ من نصوص سابقة بل يأخذ كيعطي يف آف 

تاِف فأف النص اآليت قد ؽلنح النصوص القدؽلة ))تفسَتات(( كاحد كبال
جديدة أك يظهرىا حبلة جديدة كانت خافية أك َف يكن من ادلمكن 

 رؤيتها لوال التناص.
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سادسا: إف آلية التناص تتحدد من خبلؿ مفهومُت أساسيُت علا: 
االستدعاء، كالتحويل. أم النص األدّب ال يتم إبداعو )األدؽ ىنا أف 

وؿ ال تتم كتابتو( من خبلؿ رؤية الكاتب/الفناف، بل، تتم نق
كالدتو/تكونو من خبلؿ نصوص أدبية/فنية أخرل. شلا غلعل لغة التناص 
تشكل من رلموع استدعاءات خارج نصية يتم إدماجها كفق شركط 
بنيوية خاضعة للنص اجلديد. مث إف النص ادلدمج ؼلضع من جهة ثانية 

ناص ليس رلرد ذبميع مبهم كعجيب للتأثَتات. لعملية ربويلية ألف الت
فداخل الكتابة تقـو عملية جد معقدة يف صهر كإذابة سلتلفة النصوص 

 كاحلقوؿ الدرلة مع النص ادلتشكل.
سابعا: استنادا إُف ىذين ادلفهومُت: االستدعاء/ كالتحويل، ال ينبغي النظر 

نفتحة على إُف لغة العمل األدّب كلغة تواصل، بل كلغة إنتاجية م
نصية )نصوص أدبية، فكرية، دينية، فنية،  -))مراجع(( خارج

أيدكلوجية.. إٍف( كىذه اإلنتاجية ال ؽلكن إدراكها إال يف مستول التناص، 
أم يف تقاطع التغيَت ادلتبادؿ للوحدات ادلنتجة لنصوص سلتلفة. كيف 
مستور آخر فأف النصوص ادلتناصة تدخل يف نوع خاص من العبلقات 

كما يرل تودكركؼ ذلك ( Dialogisme)سيميائية اليت نسميها احلوارية ال
ألف أعلية العبلقات بُت النصوص )ادللفوظات( ترجع إُف كوهنا عبلقات 

 39حوارية.
 

 التناص الديني .3
أغنت الثقافة اإلسبلمية تصورت الشعر كالشعراء بعد نشوء اإلسبلـ، 

ملهما أساسيا يف التأكيد على كصارت اآليات القرآنية كاألحاديث الشريفة، 

                                                           
 ُٖٕ-ُٕٕ، ص.يف نظرية األدبد. شكرم عزيز ماضى، ّٗ
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الدالالت الركحية كاألخبلقية لتحديد ىوية ادلسلم، يقوؿ صبلح فضل:"كمن بُت 
استخدامات التناص صلد أف توظيف النصوص الدينية يف الشعر يعد من أصلح 
الوسائل؛ كذلك خلاصية جوىرية يف ىذه النصوص تلتقي مع طبيعة الشعر نفسو؛ 

و كمداكمتو ألعلية كمجالو، كىي ال تتمسك بو حرصا على ألف النفس تنزع إُف حفظ
قولو حسب، يف حافظة كإظلا على طريقة القوؿ كشكل الكبلـ أيضا، كمن ىنا يصبح 

 توظيف الًتاث الديٍت يف الشعر تعزيزا قويا لشاعريتو، كدعما الستمراره اإلنساف".
 التناص القرآني .أ

رآنيا، كيذكره مباشرة، كالتناص القرآين ىو "أف يقتبس األديب نصا ق
أك يكوف شلتدا باػلاءاتو كظلو على النص األدّب، لتلمح جزءا من قصة 
قرآنية، أك عبارة قرآنية يدخلها يف سياؽ نصو". كالقرآف الكرًن معجزة العرب 
يف لغتهم؛ إذ َف يتح ألمة من األمم كتاب مثلو من حيث الببلغة كالتأثَت يف 

يانية، كمن الطبيعي أال سبر ىذه ادلعجزة النفوس كالقلوب، فهو معجزة ب
البيانية حبياة العرب من دكف أف تؤثر يف أدهبم، فقد أثر القرآف الكرًن يف 
األدب العرّب تأثَتا كبَتا سواء من حيث اللغة كاألسلوب، أـ من حيث 

 َْادلعاين كاألفكار، أـ من حيث الصور كاألخيلة.
 

 التناص عند النقاد الغربيين .4
كالتناص دبفهومو الغرّب؛ يعد نظرية من نظريات ما بعد احلداثة 

postmodernism ، كلدت يف حقوؿ السيميائية كالبنيوية، كقد انطلقت شرارهتا األكُف
من الشكليُت يف كتابة شلوفسكي كمن بعده ميخائيل باختُت الذم اذبو بالفكرة ضلو 

كريستسفا على صياغة الرؤية النص مباشرة، حىت عملت الناقدة البلغارية جوليا  
ادلكتملة للنظرية مستخدمة للمرة األكُف مصطلح التناص يف كتاباهتا، حيث كتبت 

                                                           
 ّٗ( ص. َُُِ، )األردف: جامعة مؤتة، الشواء: دراسة موضوعية فنيةشعر يوسف بن إمساعيل كرنس سعود الرشيدم،  َْ
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ك  (Tel Quell)عددا من ادلقاالت نشرت يف رلليت  ُٕٔٗ-ُٔٔٗبُت عامي 
(Critique ) الفرنسيتُت، ظهر فيها مصطلح التناصIntertextuality ، ككانت يف ذلك

 41األدّب، فأعللت التلقي كالقارئ.معنية بالنتاج 
فنجد شكلوفسكي يقوؿ إف العمل الفٍت يدرؾ يف عبلقتو باألعماؿ الفنية 
األخرل، كباالستناد إُف الًتابطات اليت نقيمها فيما بينها، كليس النص ادلعارض 

كحده الذم يبدع يف تواز كتقابل مع ظلوذج معُت، بل إف كل عمل فٍت يبدع على  
 42ىذا النحو.

كمن بعده كاف باختُت يف كتاباتو ادلتأخرة قد تناكؿ التناص بطريقة أخرل 
كىو يعاًف الشكل احلوارم حيث كاف يرل أنو مهما كاف الكبلـ فإف ىذا ادلوضوع 
قد قيل من قبل بصورة أك بأخرل. فهو يؤكد حتمية السقوط يف دائرة التناص. كيرل 

ا كجوىريا يف مجيع أنواع اخلطاب: تودكركؼ أف باختُت يعترب التناص "بعدا ضركري
اادثة اليومية، القانوف، الدين، العلـو اإلنسانية بينما يتضاءؿ دكره يف العلـو 
الطبيعية، غَت أف باختُت يستخدـ ذلذا ادلفهـو  مصطلح احلوارية بدال من التناص 

ل فباختُت َف يستعم 43للداللة على العبلقة بُت أم تعبَت كالتعبَتات األخرل".
مصطلح "التناص" كلكنو أسس لو نظريا يف كتابتو كخاصة يف كتابو "شعرية 
دكستوفيسكي" كتكلم كثَتا عن مصطلح آخر ىو "احلوارية"، كىو تقريبا الذم طورتو  

 44كريستيفا كأعطتو امسا جديدا ىو "التناص".
كالدة مصطلح التناص ظهر أكؿ من ظهر عند )جوليا كريستسفا( البلغارية 

حيث كانت أعمالو كأفكاره  –بإػلاء من )باختُت(  –ل اجلنسية الفرنسية اليت ربم
                                                           

( ص. َُِْ، )مصر: جامعة األزىر، ظاىرة التناص بُت اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين كجوليا كريستيفاعبلء الدين رمضاف السيد،  ُْ
ُّٖٗ 

( َُِْ/ َُِّ)سكرة: جامعة زلمد خيضر، ، شعرية العتبات يف ديواف "أسفار ادلبلئكة" لعز الدين ميهوّبحبييب بلعيدة،  ِْ
 ُٖص. 

 ّ( ص. َََِ، )دكف ادلطبع: رللة الرافد، ماىية التناص: قراءة يف إشكاليتو النقديةعبد الستار جرب األسدم،  ّْ
 ٔ، )دكف ادلبطبع كالطبع كالسنة( ص. التناص: آفاؽ التنظَت كآليات التطبيقد. خالد بن ربيع بن زلمد الشافعي،  ْْ
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ادلنطلق اليت انطلقت منو لتشكل مصطلح التناص، لتكوف بذلك أكؿ من استعملو 
يف الستينات، كذلك بعد نشر رلموعة من األحباث كالدراسات يف رلليت )تيل كيل( 

ليت عرفت فيها التناص على أنو ك )كرتيك(، كخاصة دراستها "ثورة اللغة الشعرية" ا
"التفاعل النصي يف نص بعينو"، كتوسعت يف تبُت قابلياتو اإلجرائية حُت تناكلت 
أحواؿ التناص يف شعر لوترؽلاف ربديدا، متوقفة أماـ عمليات "التحوير" اليت أقامها 
الشاعر على نصوص عديدة معركفة، كمقالتها عن السيميائية كالتناص بعنواف 

 45.ُٔٔٗمن أجل ربليل سيميائسة" عاـ "أحباث 
)كريستيفيا( إذف شقت الطريق لغَتىا من الباحثُت لتفسَت ىذا التناص، 
حيث اتسع بعد ذلك ىذا ادلصطلح، كأصبح ظاىرة نقدية جديرة باإلىتماـ 
كالدراسة، فتوالت الدراسات كاألحباث، كتضافرت جهود النقاد كالباحثُت مع 

ادلصطلح. كيزداد كضوحا مع )ركالف بارت(، "كذلك  )كريستيفا( يف انتشار ىذا
حُت يربط ربطا كاعيا بُت نظرية النص بوصفو سيدا يستدعي إُف فضائو صيغا رلهولة 
من نصوص أخر، كبُت التناص بوصفو متصورا ؽلنح نظرية النص جانبها االجتماعي 

ع يف كض –كفق التناص  –كفق ما غلعل النص نفسو يف تداخلو مع نصوص أخر 
ادلنتج، كيف ذلك يقوؿ "التناصية قدر كل نص مهما كاف جنسو"، كقد كرد كألكؿ 

، يقوؿ: "إف ُّٕٗمرة مصطلح التناص كمصطلح نقدم يف كتابو "لذة النص" 
 46التناصية ىي استحالة العيش خارج النص البلمتناىي".

كقد كسع )بارت( من إطار فهمنا للتناص، إذ يضعو ضمن ما مساه بالنص 
ع، كىو حقل عاـ يضم صيغا مغلقة قلما هنتدم إُف منبعها، كما يضم شواىد اجلام

يوردىا الكاتب عن غَت كعي أك تلقائيا دكف كضعها بُت مزدكجُت، كالتناص عنده 
ؽلتح من سلزكنُت اثنُت علا: ادلخزكف األكؿ ادلؤلف الثقايف الذم يبدع النص، كادلخزكف 

                                                           
 ِٔ( ص. َُِِ، )فلسطُت: جامعة النجاح الوطنية نابلس، التناص يف شعر زلمد القيسيعلي يوسف إمساعيل،  نداء ْٓ
 ِٔنفس ادلرجع، ص.  ْٔ
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و عن ادلبدع، فينتج النص بشكل آخر، فيخرج الثاين القارئ الذم قد ؼلتلف يف سلزكن
 47بقراءات متبانية كمتعددة نتيجة اختبلؼ سلزكف كل قارئ يتناكؿ النص.

جلأ البعض كخاصة )لوراف جيٍت( إُف استخداـ مصطلح )كريستيفا( نفسو 
بعد إعطائو حصرية أكثر كتقييده بالتحوالت ادلتبادلة بُت نصوص عائدة إُف نوع 

 احلديث عن تناص شعرم، كآخر ركائي، فطرح تصورا جديدا بذاتو، فيصار إُف
حيث أعاد فيو تعريف التناص: "عمل يقـو بو نص مركزم، لتحويل عدة نصوص 

ـ، بعد ظهور ادلصطلح عند ُٕٔٗكسبثلها، كػلتفظ بريادة ادلعٌت" يقوؿ ىذا عاـ 
 48)كريستيفا( بعشر سنوات.

جَتار جينيت(، كاحدا من كتزداد إسهامات النقاد يف ىذا اجملاؿ كيعد )
النقاد الذين أضافوا مبلحظات ىامة حوؿ التناص، كلعب دكرا زلوريا يف صياغة ىذه 
النظرية كتطويرىا بعد )كريستفا( )كبارت(، الذم سعى لتغيَت مفاىيم سابقة حوؿ 
مفهـو التناص، فطرحو ربت اسم الطرس أك النص اجلامع ككبلعلا شكبل عنوانُت 

من حيث تشكيل النص طرسا يسمح بالكتابة على الكتابة، نص  الثنُت من كتبو.
 49يف نص.

 
 التناص عند النقاد العربيين .5

إذا ما تتبعنا مفهـو التناص كنشأتو يف النقد العرّب، صلده مصطلحا جديدا 
لظاىرة أدبية كنقدية قدؽلة، فالتأمل يف طبيعة التأليفات النقدية العربية القدؽلة يعطينا 

لوجود أصوؿ لقضية التناص فيو كلكن ربت مسميات أخرل صورة كاضحة 
كبأشكاؿ تقًتب من ادلصطلح احلديث حيث "أكضح الدكتور زلمد بنيس ذلك كبُت 
أف الشعرية العربية القدؽلة فطنت لعبلقة النص بغَته من النصوص منذ اجلاىلية، 

                                                           
 ِٔنفس ادلرجع، ص.  ْٕ

 ِٕنفس ادلرجع، ص.  ْٖ
 ِٕنفس ادلرجع، ص.  ْٗ
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بلقة النصوص كضرب مثبل بادلقدمة الطللية كاليت تعكس شكبل لسلطة كقراءة أكلية لع
 50ببعضها كللتداخل النصي بينها".

كقد ركل العسكرم يف الصناعتُت كابن رشيق يف )العمدة( قوؿ علي بن أّب 
: "لوال أف الكبلـ يعاد لنفد"، تأكيدا حلقيقة فنية رددىا -كـر ا كجهو–طالب 

"كم ترؾ عنًتة يف معلقتو: "ىل غادر الشعراء من مًتدـ"، مث ذكرىا أبو سباـ يف قولو: 
األكؿ لآلخر"، كقوؿ الشاعر: قيد تقد حكم األناـ*كارك النثار مع النظاـ، احفظ 
تقل ما شئتو* إف الكبلـ من الكبلـ، كقاؿ أبو نواس لرجل أتاه يريد أف يقوؿ الشعر: 
"اذىب كاحفظ ألف بيت من الشعرط، فلما حفظها قاؿ لو "ارجع فانسها"، فلما 

 51نسيها قاؿ "اآلف قل الشعر".
كإذا استمررنا يف تتبع أصوؿ التناص يف أدبنا القدًن صلد أف ادلوازنة اليت أقامها 
اآلمدم بُت أّب سباـ كالبحًتم تعكس شكبل من أشكاؿ النتاص، ككذلك ادلفاضلة  
كما ىو عند ادلنجم، كالوساطة بُت ادلتنيب كخصومو عند اجلرجاين، كدلا كانت السرقة  

التناص فإنو بإمكاننا اعتبار ما كتبو النقاد  كما يقوؿ جينيت صنفا من أصناؼ
القدامي كسرقات أّب سباـ للقطربلي، كسرقات البحًتم من أّب سباـ للنصييب، كاإلبانة 
عن سرقات ادلتنيب للحميدم، تظهر بشكل جلي مدل تأصل ظاىرة التناص يف 

ف العمل الشعر العرّب، كىذا ال يعد أمرا غربيا ألف التناص أمر البد منو "كذلك أل
األدّب يدخل يف شجرة نسب عريقة كشلتدة سباما مثل الكائن البشرم، فهو ال يأيت 
من فراغ، كما أنو ال يفضي إُف فراغ، إنو نتاج أدّب لغوم لكل ما سبقو من موركث 

 52أدّب، كىو بذرة خصبة تؤكؿ إُف نصوص تنتج عنو".

                                                           
 ُٓ( ص. َُِْ ، )غزة: اجلامعة اإلسبلمية غزة،التناص الديٍت عند أّب العتاىيةحسن علي بشَت هبار،  َٓ

 ُُِْ، ص. ظاىرة التناص بُت اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين كجوليا كريستيفاعبلء الدين رمضاف السيد،  ُٓ
 ْ( ص. َُُِ، )غزة: جامعة األزىر، التناص احلريف كاإلػلائي يف شعر أّب نواسسرحبيل ااسنة،  ِٓ
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كشغل احلداثيُت أما يف النقد احلديث فقد أحدث التناص حراكا كاسعا، 
مجيعا، كأثار بينهم جداال نقديا، كاف مؤداه اختبلؼ القاد العرب على ثابتة إغلاد 

 53صيغة لفظية أك ترمجة موحدة أك ثيمة لغوية دلصطلح التناص.
فخليل ادلوسى عرؼ التناص بقولو: "مصطلح سيميولوجي كتفكيكي معا، 

"، إُف أف أم نص ػلتوم يذىب أصحابو كيف مقدمتهم "كريستيفا"ك"بارت كجينيت
على نصوص كثَتة، نتذكر بعضها كال نتذكر بعضها اآلخر، كىي نصوص شكلت 
ىذا النصوص اجلديد، فالكتابة نتاج لتفاعل عدد كبَت من النصوص ادلخزكنة يف 
الذاكرة القرآئية، ككل نص ىو حتما نص متناص، كال كجود لنص ليس متداخبل مع 

 54نصوص أخرل".
عرفو بقولو: "أف التناص ىو تعالق )الدخوؿ يف عبلقة(  أما زلمد مفتاح

كما يرل فيو ظاىرة لغوية معقدة   55نصوص مع نص حدث بكيفيات سلتلفة.
يصعب ضبطها كتقنينها، إذ يعتمد يف سبييزىا على ثقافة ادلتلقي كمعرفتو الواسعة 
كقدرتو على الًتجيح مع االعتماد على مؤشرات يف النص تعجلو يكشف عن 

 56.نفسو
كبالنسبة للناقد ادلغرّب زلمد بنيس الذم أصدر كتابا لو بعنواف )ظاىرة الشعر 

كفيو فصل بعنواف "النص الغائب ىذا  –مقاربة بنيوية تكوينية(  -ادلعاصر يف ادلغرب
ادلصطلح الذم جلأ إليو الناقد بصفتو مرادفا دلفهـو التناص. استند بنيس يف تصوره 

كركؼ( فاعترب النص "شبكة تلتقي فيها عدة للتناص إُف )كريستسفا، كتود
النصوص، كمن ناحية ثانية، فالنص ىو إعادة كتابة كقراءة لنصوص أخرل ال زلدكدة 
ؽلكن أف ربوؿ النص إُف صدل أك تغيَت أك اجًتار"، كيبُت بنيس أف العبلقة الرابطة، 

                                                           
 ُٕ( ص. َُِْ)غزة: اجلامعة اإلسبلمية غزة، ، التناص الديٍت عند أّب العتاىيةحسن علي بشَت هبار،  ّٓ

 ُّّ( ص. َََِ، )دمشق:من منشورات ارباد الكتاب العرب، قراءات يف الشعر العرّب احلديث كادلعاصرخليل ادلوسى،  ْٓ
 ُُِص.  ،ربليل اخلطاب الشعرم )اسًتاتيجية التناص(د. زلمد مفتاح،  ٓٓ

ماليزيا: )كالتناص من القرآف الكرًن لدل شعراء رللة األدب اإلسبلمي،  االقتباسمنجد مصطفى هبجت كأنس حساـ النعيمي،  ٔٓ
 َِّص.  (َُِّاجلامعة اإلسبلمية الدكلية ماليزيا، 
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ادلعاصرة لو كالصبلت الوثيقة، بُت النص كغَته من النصوص األخرل السابقة عليو أك 
مند القدـ، غَت أف القراءة ادثة للنص سلكت سببل  -رعاىا الشعراء كالنقاد –

معايرا دلا كاف سائدا من أساليب القراءة التقليدية ذلذا الظاىرة. كؼلتتم بنيس قولو 
حوؿ إسكالية النص الغائب، بأف النصوص تتضارب مصادرىا كتاريخ كجودىا، كال 

النصوص الغائبة، كيصنف بدقة األسباب اليت دعت إُف ؽلكن للقارئ أف يعُت 
كجودىا، كذلك ألف النصوص الغائبة سبر بعمليات معقدة ال ؽلكن لئلرادة الواعية أف 

 57تتحكم هبا.
كيرجع ناصر جابر شبانة التناص إُف صيغة صرفية على كزف "تفاعل" دبا 

دبا يعٍت تداخل نص يف ربملو ىذه الصيغة االشتقاقية من معاين ادلشاركة كالتداخل 
نص آخر سابق عليو، ليمسي لدينا نصاف: نص سابق، كنص الحق، بينهما عبلقة 
خاصة قد تبدأ بادلس الرفيق كتنتهي بالتمازج الكلي حىت يبدك الفصل بينهما أمرا يف 

 58غاية الصعوبة.
من خبلؿ العينات ادلذكورة للنقاد العرب ادثُت نستطيع القوؿ أهنم كانوا 

قوا تعريفاهتم للتناص من حقوؿ الباحثُت الغربيُت كمثل )كريستيفا، كتودكركؼ، است
كبارت، كرفاتَت..( كاستفادكا من التنظَتات العربية يف بلورة آرائهم دلصطلح التناص. 
فكانوا بذلوا جهودا كبَتة من أجل تطويره كربويلو من رلرد ظاىرة ليصبح منهجا 

ليلية اليت تساعد القارئ يف الكشف عن النصوص إجرائيا لو آلياتو ككسائلو التح
 الغائبة.

 
 
 

                                                           
 ِٗ-ِٖ، ص. التناص يف شعر زلمد القيسينداء علي يوسف إمساعيل،  ٕٓ

(، ََِٕجاح لؤلحباث "العلـو اإلنسانية"، ، )عماف: رللة جامعة النالتناص القرآين يف الشعر العماين احلديثناصر جابر شبانة،  ٖٓ
 ََُٖص. 
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 أشكاؿ التناص .6
 التناص االقتباسي .1

كىذا الشكل من التناص يعمد ادلؤلف إُف استدعاء النص الديٍت يف 
سياؽ تأليفاتو دكف أف يقـو بتغيَت النص، أك مع تغيَت طفيف ال ؽلس اجلوىر 

أسباب عدة منها: "نظرة بتطوير أك زلاكرة كقد يكوف ذلك راجعا إُف 
التقديس كاالحًتاـ لبعض النصوص كادلرجعيات السيما الدينية، كمن جهة 
أخرم فقد يعود األمر إُف ضعف ادلقدرة الفنية كاإلبداعية لدل الذات 

 59ادلبدعة يف ذباكز ىذه النصوص السابقة.
كإذا اعتربنا التناص ىو حضور نص قدًن داخل آخر جديد "بشكل 

، فإف االستشهاد ؽلثل الدرجة العليا ذلذا احلضور النصي، معلن أك خفي
حيث يعلن النص الغائب عن نفسو يف النص احلاضر، فيصبح ىذا احلضور 
بُت النصُت مندرلا، حىت يغدكاف كتلة كاحدة غَت متشظية، كإال فإف األمر ال 
يعدك أف يكوف رلرد ذبميع، ال مسوغ لو، كال رابط يربط بُت أجزائو؛ ليؤدم 
داللة مكثفة لعمل كاحد، مكوف من نصوص شىت سابقة عليو أك معاصرة 
لو"، ألف أم نص أك جزء من نص يكوف دائم التعرض للنقل من سياؽ إُف 
سياؽ آخر، يف زمن آخر، فكل نص أدّب ىو خبلصة تأليف لعدد من 
الكلمات، كالكلمات ىذه سابقة للنص يف كجودىا، كما أهنا قابلة لبلنتقاؿ 

 60آخر، كىي هبذا كلو ربمل معها تارؼلها القدًن كادلكتسب.إُف نص 
كأنواع التناص االقتباس ثبلثة: أ( التناص االقتباسي الكامل ادلنصص، 

 ب( التناص االقتباسي الكامل اور، ج( التناص االقتباسي اجلزئي.
 التناص االقتباسي الكامل المنصص .أ 

                                                           
 َٖ( ص. َُِ، )غزة: اجلامعة اإلسبلمية غزة، التناص الديٍت عند أّب العتاىيةحسن علي بشَت هبار،  ٗٓ
 َٖنفس ادلرجع، ص.  َٔ
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التناص كفق تعريف العنواف يوحي بادلضموف، ففي ىذا اللوف من 
نزار عبشي: ))يستحضر الشاعر فيو نصا شعريا، كقد يكوف ىذا النص 
مقطعا شعريا أك بيتا كاحدا أك شطرا منو كقد يكوف النص مجلة من النثر، 
مث يضمنو نصو الشعرم كامبل دكف مساس بًتكيب النص ادلقتبس((. 

مد الشاعر كيقوؿ أمحد طعمة حليب يف تعريفو ذلذا الشكل: ))كىو أف يع
إُف نص مستقل كمتكامل بذاتو، سواء أكاف بيتا، أـ أبياتا، أـ شطرا من 
بيت شعرم، أـ مجلة نثرية كاملة، فيقتطفو من سياؽ السابق، كيصنعو يف 
نصو البلحق على حالو، من دكف أف يغَت يف بنيتو األصلية ال بزيادة كال 

ن عبلميت بنقصاف، كال بتقدًن كال بتأخَت، سواء ذلك أكضعو ضم
 61تنصيص أـ ال((.

 التناص االقتباسي الكامل المحور .ب 
كىو كفق تعريف أمحد طعمة حليب: ))أف يعمد الشاعر إُف نص 
مستقل كمتكامل بذاتو، سواء أكاف بيتا، أـ أبياتا، أـ شطرا من بيت 
شعرم، أـ مجلة نثرية كاملة، فيقتطفو من سياقو، كيضعو يف نصو، بعد 

صلية، فيزيد فيها أك ينقص، كيقدـ فيها أك يؤخر، أف يغَت يف بنيتو األ
سواء أكاف ىذا التغيَت أك التحوير بسيطا أـ معقدا((، ككفق تعريف 
عبشي: ))ىو التعديل يف بعض عبارات النص الًتاثي بالتقدًن كالتأخَت، 
أكالزيادة كالنقصاف دبا يتفق ك سياقات القصيدة اجلديدة إال أف طيوؼ 

 62قة يف سليلة القارئ، كال ؽلكن إبعادىا((.النص األكؿ تظل عال
 التناص االقتباسي الجزئي .ج 

                                                           
اجلمعية االيرانية للغة العربية ، )ايراف: رللة أشكاؿ التناص النصي: نص مقامات اذلمذاين أظلوذجاشهريار نيازم كعبدا حسيٍت،  ُٔ

 ٓ( ص. َُُِكآدهبا، 
 ٕنفس ادلرجع، ص.  ِٔ
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كىو أف يعمد الشاعر إُف نص نثرم أك شعرم، فيتقطع منو 
عبارات، أك مجبل، أك تراكيب جزئية غَت مكتملة، كيضعها يف نصو 

كأما تعريف من نزار عبشي: ))إذا كاف النص يزخر  63البلحق.
عبارات أك تراكيب أك مجل اجتزأىا الشاعر باقتباسات جزئية، فتظهر فيو 

من نصوص حفلت هبا، كقد ال يتعمد الشاعر ذلك بل تتسلل إُف 
أسلوبو تلك األلفاظ العبارات كالًتاكيب غَت الكلية من ذاكرتو حلظة 

 64إبداع نصو الشعرم((.
 التناص اإلشارم .2

ؼليل للمرء أنو التناص األفضل، حيث يصاف فيو الشعر من التبلعب 
آليات كىو بالطبع بعيد عن التحدم للقرآف، مع احتفاظو جبوىر الداللة با

عن طريق اإلشارة ادلركزة باالعتماد على لفظة كاحدة أك اثنُت غالبا. كما أنو 
يتميز بالقدرة الكبَتة على التكثيف كاإلغلاز مع الدقة يف التعبَت، حيث تثَت 

 65ادلفردة ادلستحضرة مشاعر ادلتلقي.
ليب عبارة عن: ))أف يستحضر الشاعر نصا، أيا كاف كفق تعريف ح

مصدره أك نوعو، سواء أكاف قصيدة شعرية، أـ نصا نثريا، أك أسطورة، أـ 
حاثة معينة، أف نصا من الًتاث الشعيب أك الصويف كعن طريق اإلشارة ادلركزة، 
حبيث تعدك ىذه اإلشارة دبثابة االستحضار الكامل لتلك النصوص، من 

ف ىنالك حضور لفظي كامل، أك زلور، أك جزئي ذلا يف دكف أف يكو 
النصوص البلحقة، كغالبا ما يعتمد ىذا النوع من التناص على لفظو كاحدة 

 66أك اثنتُت((.
                                                           

63 http://www.startimes.com/?t=15031199 

 ٗ، ص. ، أشكاؿ التناص النصي: نص مقامات اذلمذاين أظلوذجاشهريار نيازم كعبدا حسيٍت ْٔ
( َُِِ، )إيراف: جامعة رازم، التناص القرآين يف الشعر العراقي ادلعاصر؛ دراسة كنقدعلى سلمي كعبد الصاحب طهماسىب،  ٓٔ

 َُص. 
 َُص.  ، أشكاؿ التناص النصي: نص مقامات اذلمذاين أظلوذجا، شهريار نيازم كعبدا حسيٍت ٔٔ

http://www.startimes.com/?t=15031199
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 التناص االمتصاصي .3
ىو أصعب أنواع التناص كأعمقها، حيث ينطلق أساسا من اإلقرار 

الينفياف األصل، بأعلية النص الغائب كقداستو، فيتعامل معو كحركة كربوؿ، 
بل يساعلاف يف استمراره كجوىر قابل للتجدد، كمعٌت ىذا االمتصاص ال 
غلمد النص الغائب كال ينقده، إظلا يعيد صوغو فقط كفق متطلبات تارؼلية َف 

 67يكن يعيشها يف ادلرحلة اليت كتب فيها.
 

 ترجمة إماـ البوصيرم .7
 حياة البوصيرم .أ

بن عبد ا الصنهاجي البوصَتم ىو زلمد بن سعيد بن محاد 
البوصَتم ادلصرم شرؼ الدين أبو عبد ا. أصلو من ادلغرب من قلعة محاد 
من قبيلة يعرؼ أبناؤىا ببٍت حبنوف، كمولده يف هبشيم من أعماؿ البهنساكية، 
ينسب تارة إُف بوصَت )من أعماؿ بٍت سويف دبصر( ألف أمها منها، كتارة 

وطنوا قرية دالص أك بوصَت. كذلذا فإذا أخرل إُف صنهاجة، لكن آباءه است
نسب إُف أمو فهو بوصَتم النسب، كإذا نسب إُف أبيو فهو دالصي 
النسب، كلو نسبة ثالثة مركبة منهما معا الدالصَتم لكنو اشتهر 

 68بالبوصَتم.
كيتحدث ابن تغرم بردم عن زلاكلة البوصَتم اخللع على نفسو 

أشياء مثل ىذا  –ٍت البوصَتم يع –لقب الدالصَتم فقاؿ: ))ككانت لو 
يركبها من لفظتُت، مثل قولو كساء لو: كساط. فقيل لو: دلاذا تسمية بذلك؟ 
فقاؿ: ألين تارة أجلس عليو، كتارة أرتديو، فهو كساء كبساط((. إال أف ىذا 

 اللقب ظل رلهوال، كَف يشتهر إال بالبوصَتم كيكٍت بشرؼ الدين.
                                                           

 ِّ( ص. ََِْ/ََِّ، )دكف ادلطبع: جامعة كرقلة، لمساينذبليات التناص يف شعر عفيف الدين التعبد احلميد جريوم،  ٕٔ
 ٕٗ( ص. ُٓٗٗ، )لبناف: دار الكتب العلمية، البوصَتم شاعر ادلدائح النبوية كعلمهاعلي صليب عطوم،  ٖٔ
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دم كادلقريزم يف اسم البلدة اليت كقد اختلف ادلؤرخاف ابن تغرم بر 
كلد فيها البوصَتم. فقد رأل ابن تغرم بردم أف مولده كاف ببهشيم من 
أعماؿ البهنسا، كرأل ادلقريزم أنو كلد بناحية دالص، كلكنهما اتفقا على 

ق كما  َُٔ، أك َٖٔأك  َٕٔأنو كلد يف يـو الثبلثاء أكؿ شواؿ سنة 
و يف ذلك صاحب شذرات الذىب كابن كتبع َٖٔرأل ادلقريزم. كيف سنة 

 69حجر اذليثمي.
 ثقافتو .ب

قيل أنو بدأ حياتو الدراسية حبفظ القرآف، مث جاء إُف القاىرةػ، 
كالتحق دبسجد الشيخ عبد الظاىر حيث درس العلـو الدينية، كشيئا من 
علـو اللغة كالنحو كالصرؼ كالعركض، كما درس األدب، كجانبا من التاريخ 

اصة السَتة النبوية، كردبا يكوف دٌرس يف مساجد أخرل غَت اإلسبلمي، كخب
 70مسجد عبد الظاىر.

كقد حدث أف ادللك الصاٌف صلم الدين األيوّب الذم توُف ملك 
ق أخرج ثبلثة آالؼ دينار لتوزع على طلبة ادلدارس. كعهد  ّٕٔمصر سنة 

على يف توزيعها إُف أحد الفقهاء، فلم يوزع شيئا. فنظم البوصَتم قصيدة 
لساف ىذا ادلسجد، بٌُت فيها أف ادلاؿ الذم أخرجو السلطاف قد اختلس. 
كمن ىذه القصيدة نفهم أف الشاعر كاف يطلب العلم يف ادلسجد ادلذكور. 
فلو فرضنا أف السلطاف أخرج ىذا ادلاؿ يف العاـ الذم توُف فيو، كىو عاـ 

 لكاف البوصَتم إذ ذاؾ يف الثبلثُت من عمره تقريبا. ّٕٔ
 أقبل على التصوؼ فدرس آدابو كأسراره، كقد نلقى ذلك عن إّب مث

العباس ادلرسي، الذم خلف أبا احلسن الشاذِف يف طريقتو. ككاف بُت 

                                                           
 ٕٗنفس ادلرجع، ص.  ٗٔ
 َٖنفس ادلرجع، ص.  َٕ
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البوصَتم كشيخة عبلقة حب. كقد تأثر البوصَتم هبذه التعاليم. كظهر أثر 
 ذلك يف شعره كاضحا.

دلن أَف  كعرضت عليو كظيفة احلسبة، كىذه الوظيفة ال تستند أال
 دببادئ الفقو.

مث إنو اشتغل كاتبا يف بلبيس. فبل بد أف يكوف قد أَف باألعماؿ 
 احليابية اليت ينبغي أف تتوافر فيمن يعُت يف مثل ىذه الوظيفة.

ككاف يطالع ادلؤلفات اليت يضعها النصارل كاليهود تأييدا ألدياهنم. 
دراسة اإلصليل كالتوراة كقد رأل فيها إنكارا لنبوة زلمد )ص( فدعاه ذلك إُف 

دراسة دقيقة، كما درس تاريخ ظهور ادلسيحية، مث أخذ يرد على أصحاب 
ىذه الديانات، زلاكال إقناعهم بأف األناجيل اليت بُت أيديهم ال تدؿ على 
ألوىية عيسى كإظلا تدؿ على نبوتو. كإف ىذه األناجيل زبرب يظهور نيب من 

 71التوراة إُف األنبياء من ارتكاب ادلعاصي.أبناء إمساعيل مث استنكر ما تنسبو 
كإُف جانب ما تقدـ، كاف البوصَتم، غليد فن اخلط. كقد ذكر ابن 
حجر اذليثمي أف البوصَتم كاف من عجائب ا يف النثر كالنظاـ. كلكننا ال 
نعرؼ عن نثره شيئا، كما كتبو تعليقا على قصيدتو ))ادلخرج كادلردكد على 

 ال يدؿ على براعة يف النثر.النصارل كاليهود(( 
أما الذين أخذكا على البوصَتم: فمنهم أبو حياف األندلسي ادلتوىف 

 ق بالقاىرة. ِٕٓيف سنة 
، كعز الدين بن ّْٕكأبو الفتح بن سيد الناس اليعمرم ادلتوىف سنة 

ق، كيبدك أهنم أخذكا عنو شعره كنوادره. ككاف  ّٕٓمجاعة ادلتوىف سنة 
 مع الظاىر، كينشد مدائحو النبوية على احلاضرين.غللس أحيانا يف جا

                                                           
 ُٖنفس ادلرجع، ص. ُٕ
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كعلى كل فمن الراجح أف البوصَتم َف يصب حظا كبَتا من الدراسة 
ادلنظمة ألنو مع كثرة ادلدارس يف عهده َف تستند أليو كظيفة التدريس يف أم 
مدرسة. كقد فتح كتابا لتحفيظ القرآف. كىذا عمل ال يزاكلو إال من أكيت 

 72افة.قليبل من الثق
 تأليفاتو .ج

قد ألف البوصَتم تأليفات عديدة، كبشكل عاـ، تنقسم إُف 
األدب الديٍت، خاصة يف بياف تاريخ حياة رسوؿ ا زلمد  األكؿ،قسمُت: 

كصلوات عليو، منها: الكواكب الدرية اليت اشتهر باسم بردة، القصيدة 
بلة اخلَت الربية، امدية، اذلمزية يف مدائح النبوية، القصيدة ادلضرية يف الص

األدب العاـ الذم ػلتوم على الشكول كالسعادة  كالثاني،حكم اذلول. 
كادلدح على األشخاص كنقدىم كغَت ذلك، منها: كتب ادلشيب، عاش بعد 

 73ادلوت، مستخدموف كالشياطُت، فضلك األكؿ.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ِٖنفس ادلرجع، ص.  ِٕ

73 Muhammad Adib, Burdah: Antara Kasidah, Mistis, dan Sejarah, (Yogyakarta: 
Pustaka Pesantren, 2009) hal. 17-19 
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 الفصل الثالث

 تحليلهاعرض البيانتات ك 

 

 عرض البيانات .أ

 الفصل األكؿ في الغزؿ كشكول الغراـ

 على حبيبك خَت اخللق كلهم    موالم صل كسلم دائما أبدا 

 مزجت دمعا جرل من مقلة بدـ   أمن تذكر جَتاف بذم سلم

 كأكمض الربؽ يف الظلماء من إضم   أـ ىبت الريح من تلقاء كاظمة

 يهم كما لقلبك إف قلت استفق   فما لعينيك إف قلت اكففا علتا

 ما بُت منسجم منو كمضطـر   أػلسب الصب أف احلب منكتم

 كال أرقت لذكر الباف كالعلم  لوال اذلول َف ترؽ دمعا على طلل

 بو عليك عدكؿ الدمع كالسقم  فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت

 مثل البهار على خديك كالعنم   كأثبت الوجد خطي عربة كضٌت

 كاحلب يعًتض اللذات باألَف  نعم سرل طيف من أىول فأرقٍت

 مٍت إليك كلو أنصفت َف تلم  يا الئمي يف اذلول العذرم معذرة

 عن الوشاة كال دائي دبنحسم   عدتك حاِف ال سرم دبستًت

 إف اب عن العذاؿ يف صمم  زلضتٍت النصح لكن لست أمسعو
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 كالشيب أبعد يف نصح عن التهم  إين اهتمت نصيح الشيب يف عذؿ

 

 الفصل الثاني في التحذير من ىول النفس

 من جهلها بنذير الشيب كاذلـر    فإف أماريت بالسوء ما اتعظت

 ضيف أَف برأسي غَت زلتشم   كال أعدت من الفعل اجلميل قرل

 كتمت سرا بدا ِف منو بالكتم    لو كنت أعلم أين ما أكقره 

 باللجم كما يرد مجاح اخليل   من ِف برد مجاح من غوايتها

 إف الطعاـ يقوم شهوة النهم   فبل تـر بادلعاصي كسر شهوهتا

 حب الرضاع كإف تفطمو ينفطم  كالنفس كالطفل إف هتملو شب على

 إف اذلول ما توُف يصم أك يصم   فاصرؼ ىواىا كحاذر أف توليو

 كأف ىي استحلت ادلرعى فبل تسم   كراعها كىي يف األعماؿ سائمة

 من حيث َف يدر أف السم يف الدسم   للمرء قاتلةكم حسنت لذة 

 فرب سلمصة شر من التخم  كاحش الدسائس من جوع ك من شبع

 من ااـر كالـز محية الندـ  كاستفرغ الدمع من عُت قد امتؤلت

 كإف علا زلضاؾ النصح فاهتم  كخالف النفس كالشيطاف كاعصهما

 كيد اخلصم كاحلكم  فأنت تعرؼ  كال تطع منهما خصما كال حكما

 لقد نسبت بو نسبل لذم عقم   أستغفر ا من قوؿ ببل عمل
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 كما استقمت فما قوِف لك استقم   أمرتك اخلَت لكن ما أسبرت بو

 كَف أصل سول فرض كَف أصم   كال تزكدت قبل ادلوت نافلة

 

 الفصل الثالث في مدح النبي صلى اهلل عليو كسلم

 أف اشتكت قدماه الضر من كـر   إُفظلمت سنة من أحيا الظبلـ 

 ربت احلجارة كشحا مًتؼ األدـ   كشد من سغب أحشاءه كطول

 عن نفسو فأراىا أؽلا مشم   كراكدتو اجلباؿ الشم من ذىب

 إف الضركرة ال تعدك على العصم   كأكدت زىده فيها ضركرتو

 العدـلواله َف زبرج الدنيا من   ككيف تدعو إُف الدنيا ضركرة من

 ػػػػػن كالفريقُت من عرب كمن عجم   زلمد سيد الكونُت كالثقلي

 أبر يف قوؿ ال منو كال نعم   نبينا اآلمر الناىي فبل أحد

 لكل ىوؿ من األىواؿ مقتحم   ىو احلبيب الذم ترجى شفاعتو

 مستمسكوف حببل غَت منفصم   دعا إُف ا فادلستمسكوف بو

 كَف يدانوه يف علم كال كـر   لقفاؽ النبيُت يف خلق كيف خ

 غرفا من البحر أك رشفا من الدًن   ككلهم من رسوؿ ا ملتمس

 من نقطة العلم أك من شكلة احلكم   ككاقفوف لديو عند حدىم

 مث اصطفاه حبيبا بارئ النسم   فهو الذم مت معناه كصورتو



36 
 

 فجوىر احلسن فيو غَت منقسم   منزه عن شريك يف زلاسنو

 كاحكم دبا شئت مدحا فيو كاحتكم   ما ادعتو النصارل يف نبيهم دع

 كانسب إُف قدره ما شئت من عظم  فانسب إُف ذاتو ما شئت من شرؼ

 حد فيعرب عنو ناطق بفم   فإف فضل رسوؿ ا ليس لو

 أحيا امسو حُت يدعى دارس الرمم   لو ناسبت قدره آياتو عظما

 حرصا علينا فلم نرتب كَف هنم   وَف ؽلتحمنا دبا تعيا العقوؿ ب

 للقرب كالبعد منو غَت منفحم   أعيا الورل فهم معناه فليس يرل

 صغَتة كتكل الطرؼ من أمم   كالشمس تظهر للعينُت من بعد

 قـو نياـ تسلوا عنو باحللم   ككيف يدرؾ يف الدنيا حقيقتو

 كأنو خَت خلق ا كلهم    فمبلغ العلم فيو أنو بشر

 فإظلا اتصلت من نوره هبم   ككل آم أتى الرسل الكراـ هبا

 يظهرف أنوارىا للناس يف الظلم   فإنو مشس فضل ىم كواكبها

 باحلسن مشتمل بالبشر متسم    أكـر خبلق نيب زانو خلق

 كالبحر يف كـر كالدىر يف علم   كالزىر يف ترؼ كالبدر يف شرؼ

 حُت تلقاه كيف حشميف عسكر    كأنو كىو فرد يف جبللتو

 من معدين منطق منو كمبتسم   كأظلا اللؤلؤ ادلكنوف يف صدؼ

 طوىب دلنتشق منو كملتثم   ال طيب يعدؿ تربا ضم أعظمو
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 الفصل الرابع في مولده عليو الصالة كالسالـ

 يا طيب مبتدإ منو كسلتتم   أباف مولده عن طيب عنصره

 حبلوؿ البؤس كالنقم قد أنذركا   يـو تفرس فيو الفرس أهنم

 كشمل أصحاب كسرل غَت ملتئم   كبات إيواف كسرل كىو منصدع

 عليو كالنهر ساىي العُت من سدـ   كالنار خادمة األنفاس من أسف

 كرد كاردىا بالغيظ حُت ظمي   كساء ساكة أف غاضت حبَتهتا

 حزنا كبادلاء ما بالنار من ضـر   كأف بالنار ما بادلاء من بلل

 كاحلق يظهر من معٌت كمن كلم   كاجلن هتتف كاألنوار ساطعة

 تسمع كبارقة اإلنذار َف تشم   عموا كصموا فإعبلف البشائر َف

 بأف دينهم ادلعوج َف يقم   من بعد ما أخرب األقواـ كاىنهم

 منقضة كفق ما يف األرض من صنم  كبعد ما عاينوا يف األفق من شهب

 من الشياطُت يقفو إثر منهـز  منهـزحىت غدا عن طريق الوحي 

 أك عسكر باحلصى من راحتيو رمي   كأهنم ىربا أبطاؿ أبرىة 

 نبذ ادلسبح من أحشاء ملتقم   نبذا بو بعد تسبيح ببطنهما
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 الفصل الخامس في معجزاتو صلى اهلل عليو كسلم

 سبشي إليو على ساؽ ببل قدـ  جاءت لدعوتو األشجار ساجدة

 فركعها من بديع اخلط يف اللقم   كأظلا سطرت سطرا دلا كتبت 

 تقيو حر كطيس للهجَت محي   مثل الغمامة أىن سار سائرة

 من قلبو نسبة مربكرة القسم   أقسمت بالقمر ادلنشق إف لو

 ككل طرؼ من الكفار عنو عمي  كما حول الغار من خَت كمن كـر

 كىم يقولوف ما بالغار من أـر  فالصدؽ يف الغار كالصديق َف يرما

 خَت الربية َف تنسج كَف ربم  ظنوا احلماـ كظنوا العنكبوت على

 من الدركع كعن عاؿ من األطم   كقاية ا أغنت عن مضاعفة

 إال كنلت جوارا منو َف يضم  ما سامٍت الدىر ضيما كاستجرت بو

 خَت مستلمإال استلمت الندل من   كال التمست غٌت الدارين من يده

 قلبا إذا نامت العيناف َف ينم   ال تنكر الوحي من رؤياه إف لو

 فليس ينكر فيو حاؿ زلتلم   فذاؾ حُت بلوغ من نبوتو 

 كال نيب على غيب دبتهم   تبارؾ ا ما كحي دبكتسب

 كأطلقت أربا من ربقة اللمم   كم أبرأت كصبا باللمس راحتو

 حىت حكت غرة يف األعصر الدىم   كأحيت السنة الشهباء دعوتو

 سيبا من اليم أك سيبل من العـر  بعارض جاد أك خلت البطاح هبا
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 تحليل البيانات .ب
 في البردة ةستدعاالمالمبحث األكؿ: اآليات القرآنية  (1

 التناص في اللفظ .أ

 الفصل األكؿ

 )في الغزاؿ كشكول الغراـ(

 على حبيبك خير الخلق كلهم    دائما أبدا  سلمك  صلموالم 

تىوي  ًئكى عىلىى  ييصىل وفى اقتبس البوصَتم لفظ "صل كسلم" من اآلية القرآنية: ًإفَّ اللَّوى كىمىبلى
، داللة على ﴾ٔٓ﴿األحزاب: تىٍسًليمنا  سىلِّميواعىلىٍيًو كى  صىل واالنَّيبِّ يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا 

  استحباب الصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا.

 تلممني إليك كلو أنصفت لم   معذرةي في الهول العذرم الئميا 

يقتبس لفظ "الئمي" من اآلية: يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا مىن يػىٍرتىدَّ ًمنكيٍم عىن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأيت 
اًفرًينى غليىاًىديكفى يف سىبً  ب ونىوي أىًذلَّةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى أىًعزَّةو عىلىى اٍلكى بػ هيٍم كىػلًي يًل اللًَّو كىالى اللَّوي ًبقىٍوـو ػلًي

ًئمو افيوفى لىٍومىةى ؼلىى  ، ﴾ْٓ﴿ادلائدة: ذىًَٰلكى فىٍضلي اللًَّو يػيٍؤتًيًو مىن يىشىاءي كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه  الى
ًلكينَّ الًَّذم كلفظ "تلم" من اآلية:  ًفيًو كىلىقىٍد رىاكىدت وي عىن نػٍَّفًسًو فىاٍستػىٍعصىمى  ليٍمتػينًٍَّت قىالىٍت فىذىَٰ

، من فعل الـ ﴾ِّ﴿يوسف: كىلىًئن َفٍَّ يػىٍفعىٍل مىا آميريهي لىييٍسجىنىنَّ كىلىيىكيوننا مِّنى الصَّاًغرًينى 
 يلـو لوما ام عذؿ يعذيؿ عذال. فالبلئم ىو العاذؿ.

 

 الفصل الثاني

 )في التحذير من ىول النفس(
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 الشيب كالهـر نذيرمن جهلها ب    ما اتعظت أمارتي بالسوءفإف 

ىمَّارىةه كىمىا أيبػىرِّئي نػىٍفًسي ًإفَّ النػٍَّفسى كاف لفظ "أمارة بالسوء" مقتبس من اآلية:    بًالس وءً  ألى
، فيو استدالؿ على ميل النفس ﴾ّٓ﴿يوسف: ًإالَّ مىا رىًحمى رىّبِّ ًإفَّ رىّبِّ غىفيوره رًَّحيمه 

كىىيٍم يىٍصطىرًخيوفى ًفيهىا البشرية إُف الشهوات. كلفظ "نذير" دبعٌت شيب مقتبس من اآلية: 
أىكىَفٍى نػيعىمِّرٍكيم مَّا يػىتىذىكَّري ًفيًو مىن تىذىكَّرى  ۚ   صىاحلًنا غىيػٍرى الًَّذم كينَّا نػىٍعمىلي  رىبػَّنىا أىٍخرًٍجنىا نػىٍعمىلٍ 

ا لًلظَّاًلًمُتى ًمن نًَّصَتو  ۚ   النًَّذيري كىجىاءىكيمي  يف بياف معٌت نذير ، ﴾ّٕفاطر: ﴿فىذيكقيوا فىمى
كيل، أحدىا: زلمد صلى ا عليو كسلم، قالو ابن زيد، الثاين: الشيب، حكاه أربعة أقا

الفراء كالطربم، الثالث: احلمى، الرابع: موت األىل كاألقارب كػلتمل خامسا أنو كماؿ 
 العقل، كالبوصَتم يأخذ ما حكاه الفراء كالطربم يعٍت نذير دبعٌت شيب.

 الرضاع كإف تفطمو ينفطمحب   كالطفل إف تهملو شب على  كالنفس

كلفظة "النفس" كردت كثَتا يف القرآف الكرًن لكن معناه متنوعة، كلفظة النفس دبعٌت 
ىمَّارىةه بًالس وًء ًإالَّ مىا رىًحمى رىّبِّ  النػٍَّفسى ىول النفس مقتبس من اآلية: كىمىا أيبػىرِّئي نػىٍفًسي ًإفَّ  ألى

ـى رىبًِّو كىنػىهىى ، ﴾ّٓ﴿يوسف: ًإفَّ رىّبِّ غىفيوره رًَّحيمه  عىًن اذٍلىوىلَٰ  النػٍَّفسى كىأىمَّا مىٍن خىاؼى مىقىا
 .﴾َْ﴿النازعات: 

 شر من التخم مخمصةفرب  كاخش الدسائس من جوع ك من شبع

مي اخٍلًنزًيًر كىمىا اقتبس البوصَتم لفظ "سلمصة" من اآلية:   ـي كىحلٍى ٍيتىةي كىالدَّ حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى
ٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدِّيىةي كىالنًَّطيحىةي كىمىا أىكىلى السَّبيعي ًإالَّ  ًنقىةي كىاٍلمى ٍيتيٍم أيًىلَّ لًغىٍَتً اللًَّو ًبًو كىاٍلميٍنخى  مىا ذىكَّ

ًلكيٍم ًفٍسقه اٍليػىٍوـى يىًئسى الًَّذينى كىفىريكا ًمن كىمىا ذيًبحى عىلىى الن صيًب كىأىف تىٍستػى  ـً ذىَٰ ٍقًسميوا بًاأٍلىٍزالى
ٍوًف اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىسٍبىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىرىًضيتي  ًديًنكيٍم فىبلى زبىٍشىٍوىيٍم كىاٍخشى

ـى ًديننا فىمىًن اٍضطيرَّ يف  ٍسبلى غىيػٍرى ميتىجىاًنفو إلًِّمثٍو فىًإفَّ اللَّوى غىفيوره رًَّحيمه  صىةو سلىٍمى لىكيمي اإٍلً
لَّفيوا عىن ، كاآلية: ﴾ّ﴿ادلائدة:  ًدينىًة كىمىٍن حىٍوذلىيم مِّنى اأٍلىٍعرىاًب أىف يػىتىخى مىا كىافى أًلىٍىًل اٍلمى
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ا بًأىنفيًسًهٍم عىن نػٍَّفًسًو ذىًَٰلكى بًأىنػَّهيٍم الى ييًصيبػيهيٍم ظىمىأه كىالى نىصىبه كىالى رَّسيوًؿ اللًَّو كىالى يػىٍرغىبيو 
ًبيًل اللًَّو كىالى يىطىئيوفى مىٍوًطئنا يىًغيظي اٍلكيفَّارى كىالى يػىنىاليوفى ًمٍن عىديكٍّ نػٍَّيبلن ًإالَّ كيًتبى  سلىٍمىصىةه  يف سى

، سلمصة ىي ﴾َُِ﴿التوبة: لَّوى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنُتى ذلىيم بًًو عىمىله صىاًلحه ًإفَّ ال
 رلاعة، أم مخص البطن.

 كالحكم الخصمفأنت تعرؼ كيد   كال حكماخصما كال تطع منهما 

ًإٍذ تىسىوَّريكا  اخٍلىٍصمً كاف البوصَتم يقتبس لفظ "خصما" من اآلية العظيمة: كىىىٍل أىتىاؾى نػىبىأي 
 ﴾ُِ﴿ص: اٍلًمٍحرىابى 

 كلم أصل سول فرض كلم أصم   قبل الموت نافلة تزكدتكال 

كاف البوصَتم يقتبس لفظ "تزكد" من قولو تعاُف: احلٍىج  أىٍشهيره مٍَّعليومىاته فىمىن فػىرىضى 
 كىتػىزىكَّديكاًفيًهنَّ احلٍىجَّ فىبلى رىفىثى كىالى فيسيوؽى كىالى ًجدىاؿى يف احلٍىجِّ كىمىا تػىٍفعىليوا ًمٍن خىٍَتو يػىٍعلىٍموي اللَّوي 

يػٍرى الزَّاًد التػٍَّقوى   ﴾ُٕٗ﴿البقرة: لَٰ كىاتػَّقيوًف يىا أيكِف اأٍلىٍلبىاًب فىًإفَّ خى

 

 الفصل الثالث

 )في مدح النبي صلى اهلل عليو كسلم(

 تحت الحجارة كشحا مترؼ األدـ  أحشاءه كاطول سغبكشد من 

، اقتبس منها البوصَتم لفظ "سغب" ﴾ُْ﴿البلد:  مىٍسغىبىةو أىٍك ًإٍطعىاـه يف يػىٍوـو ًذم 
 بتحويره أُف "مسغبة".

 عن نفسو فأراىا أيما شمم  الجباؿ الشم من ذىب كراكدتو
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الَّيًت ىيوى يف بػىٍيًتهىا عىن نػٍَّفًسًو كىغىلَّقىًت  كىرىاكىدىٍتوي  اقتبس لفظ "كراكدتو" من اآلية الشريفة:
 اأٍلىبٍػوىابى كىقىالىٍت ىىٍيتى لىكى قىاؿى مىعىاذى اللًَّو ًإنَّوي رىّبِّ أىٍحسىنى مىثٍػوىامى ًإنَّوي الى يػيٍفًلحي الظَّاًلميوفى 

 ﴾ِّ﴿يوسف: 

 العصمإف الضركرة ال تعدك على    رتوكأكدت زىده فيها ضرك 

يىا أىيػ هىا الرَّسيوؿي بػىلٍِّغ مىا أينزًؿى إًلىٍيكى ًمن رَّبِّكى كىًإف  اقتبس لفظ "كراكدتو" من اآلية الشريفة:
ا بػىلٍَّغتى رًسىالىتىوي كىاللَّوي  اًفرًينى  يػىٍعًصميكى َفٍَّ تػىٍفعىٍل فىمى ًمنى النَّاًس ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكى

 ﴾ٕٔ﴿ادلائدة: 

 أبر في قوؿ ال منو كال نعم   فال أحد نبينا اآلمر الناىي

رَّسيوؿى النَّيبَّ اأٍليمِّيَّ اقتبس البوصَتم لفظ "نبينا اآلمر الناىي" من اآلية: الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى ال 
صًليًل  ديكنىوي مىٍكتيوبنا ًعندىىيٍم يف التػٍَّورىاًة كىاإٍلً عىًن اٍلمينكىًر  كىيػىنػٍهىاىيمٍ بًاٍلمىٍعريكًؼ  يىٍأميريىيمالًَّذم غلًى

ل  ذلىيمي الطَّيِّبىاًت كىػليىرِّـي عىلىٍيًهمي اخٍلىبىاًئثى كىيىضىعي عىنػٍهيٍم ًإٍصرىىيمٍ  انىٍت عىلىٍيًهٍم  كىػلًي ؿى الَّيًت كى كىاأٍلىٍغبلى
 فىالًَّذينى آمىنيوا بًًو كىعىزَّريكهي كىنىصىريكهي كىاتػَّبػىعيوا الن ورى الًَّذم أينزًؿى مىعىوي أيكلىًَٰئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى 

 ، ببعض التحوير.﴾ُٕٓ﴿األعراؼ: 

 لكل ىوؿ من األىواؿ مقتحم  وشفاعتىو الحبيب الذم ترجى 

حىسىنىةن يىكين لَّوي نىًصيبه مِّنػٍهىا  شىفىاعىةن مَّن يىٍشفىٍع  اقتبس لفظ "كراكدتو" من اآلية الشريفة:
﴿النساء: ًقيتنا سىيِّئىةن يىكين لَّوي ًكٍفله مِّنػٍهىا كىكىافى اللَّوي عىلىىَٰ كيلِّ شىٍيءو م   شىفىاعىةن كىمىن يىٍشفىٍع 

 .﴾َُٗ﴿طو: ًإالَّ مىٍن أىًذفى لىوي الرَّمٍحىَٰني كىرىًضيى لىوي قػىٍوالن  الشَّفىاعىةي يػىٍومىًئذو الَّ تىنفىعي ، ﴾ٖٓ

 غير منفصمبحبل  مستمسكوف  بو المستمسكوفف دعا إلى اهلل

ابًًإٍذنًًو  كىدىاًعينا ًإُفى اللَّوً إف البوصَت يقتبس لفظ "دعا إُف ا" من اآلية:    م ًنَتنا كىًسرىاجن
نىاىيٍم ًكتىابنا مِّن قػىٍبًلًو فػىهيم بًًو ﴾ْٔ﴿األحزاب:  ، كلفظ "مستمسكوف" من اآلية: أىـٍ آتػىيػٍ
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ك لفظ "مستمسكوف حببل غَت منفصم" من اآلية: ، ﴾ُِ﴿الزخرؼ:  ميٍستىٍمًسكيوفى 
كىًإُفى اللًَّو عىاًقبىةي  بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىىَٰ  اٍستىٍمسىكى كىمىن ييٍسًلٍم كىٍجهىوي ًإُفى اللًَّو كىىيوى زليًٍسنه فػىقىًد 

ى الر ٍشدي ًمنى اٍلغى ، ﴾ِِ﴿لقماف: اأٍليميوًر  يًن قىد تػَّبػىُتَّ يِّ فىمىن يىٍكفيٍر الى ًإٍكرىاهى يف الدِّ
ـى  اٍستىٍمسىكى بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمن بًاللًَّو فػىقىًد  يعه عىًليمه  بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىىَٰ الى انًفصىا ذلىىا كىاللَّوي مسًى

 ببعض ذبويره. ﴾ِٔٓ﴿البقرة: 

 من البحر أك رشفا من الديم غرفا   ككلهم من رسوؿ اهلل ملتمس

اقتبس البوصَتم لفظ "غرفا" من اآلية: فػىلىمَّا فىصىلى طىاليوتي بًاجلٍينيوًد قىاؿى ًإفَّ اللَّوى ميٍبتىًليكيم 
ًه فىشىرًبيوا بًيىدً  غيٍرفىةن بًنػىهىرو فىمىن شىًربى ًمٍنوي فػىلىٍيسى ًمٍتِّ كىمىن َفٍَّ يىٍطعىٍموي فىًإنَّوي ًمٍتِّ ًإالَّ مىًن اٍغتػىرىؼى 

ليوتى ًمٍنوي ًإالَّ قىًليبلن مِّنػٍهيٍم فػىلىمَّا جىاكىزىهي ىيوى كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي قىاليوا الى طىاقىةى لىنىا اٍليػىٍوـى جًبىا
ثً  قيو اللًَّو كىم مِّن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كى َتىةن بًًإٍذًف اللًَّو كىجينيوًدًه قىاؿى الًَّذينى يىظين وفى أىنػَّهيم م بلى

 ﴾ِْٗ﴿البقرة: كىاللَّوي مىعى الصَّاًبرًينى 

 الرممأحيا اسمو حين يدعى دارس    لو ناسبت قدره آياتو عظما

ٍلقىوي قىاؿى مىن ػليٍيً  ـى كىًىيى لفظ "الرمم" مقتبس من اآلية: كىضىرىبى لىنىا مىثىبلن كىنىًسيى خى ي اٍلًعظىا
 ﴾ٖٕ﴿يس:  رىًميمه 

 علينا فلم نرتب كلم نهم حرصا   لم يمتحمنا بما تعيا العقوؿ بو

قد ييقتبس لفظ "حرصا" من اآلية: لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه مٍِّن أىنفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنت ٍم 
 ﴾ُِٖ: التوبة﴿عىلىٍيكيم بًاٍلميٍؤًمًنُتى رىءيكؼه رًَّحيمه  حىرًيصه 

 من أمم الطرؼصغيرة كتكل   كالشمس تظهر للعينين من بعد

قىاؿى ، ﴾ِٓ﴿ص: أىتٍػرىابه  الطٍَّرؼً قد ييقتبس لفظ "الطرؼ" من األية: كىًعندىىيٍم قىاًصرىاتي 
هي ًعٍلمه مِّنى اٍلًكتىاًب أىنىا آتًيكى بًًو قػىٍبلى أىف يػىٍرتىدَّ إًلىٍيكى  فػىلىمَّا رىآهي ميٍستىًقرًا  كى طىٍرفي الًَّذم ًعندى
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ا ًمن فىٍضًل رىّبِّ لًيىبػٍليوىين أىأىٍشكيري أىـٍ أىٍكفيري كىمىن شىكىرى فىًإظلَّىا يىٍشكيري لًنػىٍفًسًو كىمى  ذى هي قىاؿى ىىَٰ ن  ًعندى
 ، كغَتىا.﴾َْ﴿النمل: كىفىرى فىًإفَّ رىّبِّ غىًٍتٌّ كىرًنه 

 كأنو خير خلق اهلل كلهم   بشرفمبلغ العلم فيو أنو 

قىالىٍت ريسيليهيٍم أىيف اللًَّو شىكٌّ فىاًطًر السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض لفظ "بشر" مقتبس من اآليات: 
مِّثٍػلينىا  بىشىره يىٍدعيوكيٍم لًيػىٍغًفرى لىكيم مِّن ذينيوًبكيٍم كىيػيؤىخِّرىكيٍم ًإُفىَٰ أىجىلو م سىًمى قىاليوا ًإٍف أىنتيٍم ًإالَّ 

قىالىٍت ، ﴾َُ﴿ابراىيم: اؤينىا فىٍأتيونىا ًبسيٍلطىافو م ًبُتو تيرًيديكفى أىف تىصيد كنىا عىمَّا كىافى يػىٍعبيدي آبى 
مِّثٍػليكيٍم كىلىًَٰكنَّ اللَّوى ؽلىين  عىلىىَٰ مىن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىمىا كىافى لىنىا  بىشىره ذلىيٍم ريسيليهيٍم ًإف ضلٍَّني ًإالَّ 

ًإظلَّىا  قيلٍ ، ﴾ُُ﴿ابراىيم: أىف نٍَّأتًيىكيم ًبسيٍلطىافو ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو كىعىلىى اللًَّو فػىٍليىتػىوىكًَّل اٍلميٍؤًمنيوفى 
مِّثٍػليكيٍم ييوحىىَٰ ًإِفىَّ أىظلَّىا ًإذلىَٰيكيٍم إًلىَٰوه كىاًحده فىمىن كىافى يػىٍرجيو لًقىاءى رىبًِّو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن  بىشىره أىنىا 

ا   ﴾َُُ﴿الكهف: صىاحلًنا كىالى ييٍشرًٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًِّو أىحىدن

 ه بهمنور فإنما اتصلت من    ككل آم أتى الرسل الكراـ بها

كىًمٍشكىاةو   نيورًهً السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض مىثىلي  نيوري  اللَّوي  اقتبس لفظ "كراكدتو" من اآلية الشريفة:
أىنػَّهىا كىوٍكىبه ديرِّمٌّ ييوقىدي ًمن شىجىرىةو م بىارىكىةو  اٍلًمٍصبىاحي  ًمٍصبىاحه ًفيهىا  يف زيجىاجىةو الز جىاجىةي كى

 اللَّوي يػىٍهًدم  نيورو عىلىىَٰ  ن وره زىيٍػتيونىةو الَّ شىٍرًقيَّةو كىالى غىٍربًيَّةو يىكىادي زىيٍػتػيهىا ييًضيءي كىلىٍو َفٍى سبىٍسىٍسوي نىاره 
 ﴾ّٓ﴿النور: ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه  كىاللَّوي اأٍلىٍمثىاؿى لًلنَّاًس  اللَّوي ًربي مىن يىشىاءي كىيىضٍ  لًنيورًهً 

 بالحسن مشتمل بالبشر متسم   خلقأكـر بخلق نبي زانو 

 ﴾ْ﴿القلم:  عىًظيمو  خيليقو كىًإنَّكى لىعىلىىَٰ 

 من معدني منطق منو كمبتسم  في صدؼ اللؤلؤ المكنوفكأنما 

أىٍمثىاًؿ  أىنػَّهيٍم ، ﴾ِّ﴿الواقعة:  اٍلمىٍكنيوفً  الل ٍؤليؤً كى  مٍَّكنيوفه  ليٍؤليؤه كىيىطيوؼي عىلىٍيًهٍم ًغٍلمىافه ذلَّيٍم كى
 اقتبس البوصَتم منهما لفظ "اللؤلؤ ادلكنوف". ﴾ِْ﴿الطور: 
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 لمنتشق منو كملتثم اطوبى   ال اطيب يعدؿ تربا ضم أعظمو

ذلىيٍم كىحيٍسني مىآبو  طيوىبىَٰ اقتبس لفظ "طوىب" من اآلية: الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاحلًىاًت 
 .﴾ِٗ﴿الرعد: 

 

 الفصل الرابع

 )في مولده عليو الصالة كالسالـ(

 ملتئمكشمل أصحاب كسرل غير   منصدعكبات إيواف كسرل كىو 

يًن اٍلقىيًِّم ًمن قػىٍبًل أىف يىٍأيتى يػىٍوـه الَّ مىرىدَّ لىوي  اقتبس لفظ "منصدع" من اآلية: فىأىًقٍم كىٍجهىكى لًلدِّ
:  يىصَّدَّعيوفى ًمنى اللًَّو يػىٍومىًئذو   ﴾ّْ﴿الرـك

 كالنهر ساىي العين من سدـعليو   أسفكالنار خادمة األنفاس من 
َٰ قػىٍوًمًو غىٍضبىافى : مقتبس من اآلية"أسف" كاف لفظ  قىاؿى يىا قػىٍوـً أىَفىٍ  أىًسفنافػىرىجىعى ميوسىىَٰ ًإُفى

لَّ عىلىٍيكيٍم غىضىبه مِّن رَّبِّ  ا حىسىننا أىفىطىاؿى عىلىٍيكيمي اٍلعىٍهدي أىـٍ أىرىدمت ٍ أىف ػلًى كيٍم يىًعٍدكيٍم رىب كيٍم كىٍعدن
اًخعه نػٍَّفسىكى عىلىىَٰ آثىارًًىٍم ًإف َفٍَّ يػيٍؤًمنيوا فػىلىعىلَّكى بى ،كاآلية: ﴾ٖٔ﴿طو: فىأىٍخلىٍفتيم مٍَّوًعًدم 

ا احلٍىًديًث   .﴾ٔ﴿الكهف:  أىسىفناهًبىَٰذى

 حين ظمي الغيظب كاردىاكرد   كساء ساكة أف غاضت بحيرتها

فىأىٍدُفىَٰ دىٍلوىهي قىاؿى يىا  كىارًدىىيمٍ كاف لفظ "كاردىا" مقتبس من اآلية: كىجىاءىٍت سىيَّارىةه فىأىٍرسىليوا 
ـه كىأىسىر كهي ًبضىاعىةن كىاللَّوي عىًليمه دبىا يػىٍعمىليوفى  ا غيبلى ذى  الغيظ"كلفظ "، ﴾ُٗ﴿يوسف: بيٍشرىلَٰ ىىَٰ

يػٍرنا كىكىفىى اللَّوي اٍلميٍؤًمًنُتى اٍلًقتىاؿى كىكىافى اللَّوي قىوًيًا عىزًيزنا  ًبغىٍيًظًهمٍ كىرىدَّ اللَّوي الًَّذينى كىفىريكا  َفٍى يػىنىاليوا خى
 .﴾ِٓ﴿األحزاب: 
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 كبارقة اإلنذار لم تشمتسمع   فإعالف البشائر لم صمواك  عموا

نىةه : كاف لفظ "عموا كصموا" مقتبس من اآلية مثيَّ تىابى  فػىعىميوا كىصىم واكىحىًسبيوا أىالَّ تىكيوفى ًفتػٍ
 .﴾ُٕ﴿ادلائدة: كىاللَّوي بىًصَته دبىا يػىٍعمىليوفى  ۚ   اللَّوي عىلىٍيًهٍم مثيَّ عىميوا كىصىم وا كىًثَته مِّنػٍهيمٍ 

 بأف دينهم المعوج لم يقم  همكاىنمن بعد ما أخبر األقواـ  

كىالى رلىٍنيوفو  ًبكىاًىنو فىذىكٍِّر فىمىا أىنتى بًًنٍعمىًت رىبِّكى  أف ىذا البيت يستدعى اآليتُت الكرؽلتُت:
، باالعتماد على لفظ ﴾ِْ﴿احلاقة: قىًليبلن مَّا تىذىكَّريكفى  كىاًىنو كىالى ًبقىٍوًؿ  ، ﴾ِٗ﴿الطور: 
 "كاىن".

 منقضة كفق ما في األرض من صنم  شهبكبعد ما عاينوا في األفق من 

لىمىٍسنىا السَّمىاءى فػىوىجىٍدنىاىىا ميًلئىٍت حىرىسنا شىًديدنا أف ىذا البيت يستدعى اآلية الكرؽلة: 
-ُٔ﴿احلجر: م ًبُته  ًشهىابه السٍَّمعى فىأىتٍػبػىعىوي  اٍستػىرىؽى ، كاآلية: ًإالَّ مىًن ﴾ٖ﴿اجلن:  شيهيبناكى 

   ، باالعتماد على لفظ "شهب"﴾ُٖ

 رميأك عسكر بالحصى من راحتيو    أبطاؿ أبرىة  ىرباكأنهم 

اقتبس البوصَتم لفظ "ىربا" من اآلية: كىأىنَّا ظىنػىنَّا أىف لَّن نػ ٍعًجزى اللَّوى يف اأٍلىٍرًض كىلىن نػ ٍعًجزىهي 
 رىمىٍيتى فػىلىٍم تػىٍقتػيليوىيٍم كىلىًَٰكنَّ اللَّوى قػىتػىلىهيٍم كىمىا ، كلفظ "رمى" من اآلية: ﴾ُِ﴿اجلن:  ىىرىبنا
يعه عىًليمه  رىمىىَٰ كىلىًَٰكنَّ اللَّوى  رىمىٍيتى ًإٍذ  ءن حىسىننا ًإفَّ اللَّوى مسًى ﴿األنفاؿ: كىلًييٍبًليى اٍلميٍؤًمًنُتى ًمٍنوي بىبلى
ُٕ﴾ 

 ملتقممن أحشاء  المسبح نبذ   بو بعد تسبيح ببطنهما نبذا

قىاؿى بىصيٍرتي دبىا َفٍى يػىٍبصيريكا بًًو فػىقىبىٍضتي قػىٍبضىةن مٍِّن أف ىذا البيت يستدعى اآليات الكرؽلة: 
اأىثىًر الرَّسيوًؿ  ًلكى سىوَّلىٍت ِف نػىٍفًسي  فػىنىبىٍذتػيهى احلٍيوتي كىىيوى ميًليمه.  فىاٍلتػىقىمىوي  ،﴾ٔٗ﴿طو: كىكىذىَٰ
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َٰ يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى.  بىٍطًنوً لىلىًبثى يف  .اٍلميسىبًِّحُتى فػىلىٍوالى أىنَّوي كىافى ًمنى  بًاٍلعىرىاًء كىىيوى سىًقيمه  فػىنىبىٍذنىاهي ًإُفى
 ، باالقتباس لفظ "نبذ، مسبح، التقم".﴾ُْٓ-ُِْ﴿الصافات: 

 

 الفصل الخامس

 )معجزاتو صلى اهلل عليو كسلم(

 من قلبو نسبة مبركرة القسم   إف لو المنشق القمرأقسمت ب

 ﴾ُ﴿القمر:  اٍلقىمىري كىانشىقَّ اقػٍتػىرىبىًت السَّاعىةي 

 ككل اطرؼ من الكفار عنو عمي  من خير كمن كـر الغاركما حول 

 من أـر الغاركىم يقولوف ما ب  كالصديق لم يرما الغارفالصدؽ في 

ًإالَّ تىنصيريكهي فػىقىٍد نىصىرىهي اللَّوي ًإٍذ أىٍخرىجىوي الًَّذينى كىفىريكا  أف ىذين بيتُت يستدعياف اآلية الكرؽلة:
ًإٍذ يػىقيوؿي ًلصىاًحًبًو الى ربىٍزىٍف ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا فىأىنزىؿى اللَّوي سىًكينىتىوي عىلىٍيًو  اٍلغىارً ثىاينى اثٍػنػىٍُتً ًإٍذ عليىا يف 
ا هي جًبينيودو َفٍَّ تػىرىٍكىى كىجىعىلى كىًلمىةى الًَّذينى كىفىريكا الس ٍفلىىَٰ كىكىًلمىةي اللًَّو ًىيى اٍلعيٍليىا كىاللَّوي عىزًيزه  كىأىيَّدى

 ، باالقتباس لفظ "الغار".﴾َْ﴿التوبة: حىًكيمه 

 إال كنلت جوارا منو لم يضم  ضيما كاستجرت بو الدىرما سامني 

نٍػيىا ظلىيوتي كىضلىٍيىا كىمىا يػيٍهًلكينىا ًإالَّ  يىاتػينىا الد  كىمىا ذلىيم  الدٍَّىري إف لفظ "الدىر" كىقىاليوا مىا ًىيى ًإالَّ حى
ًلكى ًمٍن ًعٍلمو ًإٍف ىيٍم ًإالَّ يىظين وفى  نسىاًف ًحُته مِّنى  ىىٍل أىتىىَٰ عىلىى، ﴾ِْ﴿اجلاثية: ًبذىَٰ اإٍلً

ٍيئنا مٍَّذكيورنا  الدٍَّىرً   .﴾ُ﴿االنساف: َفٍى يىكين شى

 قلبا إذا نامت العيناف لم ينم   ه إف لورؤياال تنكر الوحي من 
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كىمىا جىعىٍلنىا  ۚ   أىحىاطى بًالنَّاسً كىًإٍذ قػيٍلنىا لىكى ًإفَّ رىبَّكى  أف ىذا البيت يستدعى اآلية الكرؽلة:
ٍلعيونىةى يف اٍلقيٍرآفً  الر ٍؤيىا نىةن لِّلنَّاًس كىالشَّجىرىةى اٍلمى كىطليىوِّفػيهيٍم فىمىا يىزًيديىيٍم ًإالَّ  ۚ   الَّيًت أىرىيٍػنىاؾى ًإالَّ ًفتػٍ

بًاحلٍىقِّ لىتىٍدخيلينَّ  الر ٍؤيىالَّقىٍد صىدىؽى اللَّوي رىسيولىوي  كاآلية: ، ﴾َٔ: ﴿اإلسراءطيٍغيىاننا كىًبَتنا 
ـى ًإف شىاءى اللَّوي آًمًنُتى زليىلًِّقُتى ريءيكسىكيٍم كىميقىصِّرًينى الى زبىىافيوفى فػىعىًلمى مىا َفىٍ  اٍلمىٍسًجدى احلٍىرىا

ًلكى فػىٍتحنا قىرًيبنا   ، باالقتباس لفظ رؤيا.﴾ِٕ: ﴿الفتحتػىٍعلىميوا فىجىعىلى ًمن ديكًف ذىَٰ

 اللممكأاطلقت أربا من ربقة   كم أبرأت كصبا باللمس راحتو

بىائًرى اإٍلًمثًٍ كىاٍلفىوىاًحشى ًإالَّ  ًإفَّ  اللَّمىمى لفظ "اللمم" ىنا مقتبس من اآلية: الًَّذينى غلىٍتىًنبيوفى كى
ٍغًفرىًة ىيوى أىٍعلىمي ًبكيٍم ًإٍذ أىنشىأىكيم مِّنى اأٍلىٍرًض كىًإٍذ أىنتيٍم أىًجنَّةه يف بيطيوًف  رىبَّكى كىاًسعي اٍلمى

اًتكيٍم فىبلى تػيزىك وا أىنفيسىكيٍم ىيوى أىٍعلىمي دبىًن اتػَّقىىَٰ   ﴾ِّ﴿النجم: أيمَّهى

 الدىمحتى حكت غرة في األعصر    كأحيت السنة الشهباء دعوتو

 ﴾ْٔ﴿الرمحن:  ميٍدىىامَّتىافً  لفظ "الدىم" مقتبس من اآلية:

 العـر من سيالسيبا من اليم أك   بعارض جاد أك خلت البطاح بها

" ىنا مقتبس من اآلية: فىأىٍعرىضيوا فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًهٍم   اٍلعىرـًً  سىٍيلى كاف لفظ "سيبل من العـر
نَّتػىٍُتً ذىكىايتىٍ أيكيلو مخىٍطو كىأىٍثلو كىشىٍيءو مِّن ًسٍدرو قىًليلو  ٍلنىاىيم جًبىنَّتػىٍيًهٍم جى  ﴾ُٔ ﴿سبإ:كىبىدَّ

 

 عنىالتناص في الم  .ب

 الفصل األكؿ

 )في الغزاؿ كشكول الغراـ(

 على حبيبك خير الخلق كلهم    موالم صل كسلم دائما أبدا 
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تىوي : ستلهاـ من األية القرآنيةعلى رسوؿ ا با البوصَتم قد صلى كسلم ًئكى ًإفَّ اللَّوى كىمىبلى
ا الًَّذينى آمىنيوا صىل وا عىلىٍيًو كىسىلِّميوا تىٍسًليمنا  ييصىل وفى  أم  ،﴾ٔٓ﴿األحزاب: عىلىى النَّيبِّ يىا أىيػ هى

فأنتم أيها ادلؤمنوف أكثركا من الصبلة عليو كالتسليم، فحقو عليكم عظيم، فقد كاف 
اذلدم، كادلخرج لكم من الظلمات إُف النور. كابتدأ ادلنقذ لكم من الضبللة إُف 

 البوصَتم بالصبلة كالسبلـ على النيب ليكوف مؤلفا مباركا غَت متبور.

 مزجت دمعا جرل من مقلة بدـ   أمن تذكر جيراف بذم سلم

 كأكمض البرؽ في الظلماء من إضم   أـ ىبت الريح من تلقاء كاظمة

 كما لقلبك إف قلت استفق يهم  فما لعينيك إف قلت اكففا ىمتا

 ما بين منسجم منو كمضطـر  أيحسب الصب أف الحب منكتم

 كال أرقت لذكر الباف كالعلم  لوال الهول لم ترؽ دمعا على اطلل

 الدمع كالسقم بو عليك عدكؿ  فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت

 مثل البهار على خديك كالعنم  كأثبت الوجد خطي عبرة كضنى

صٌور البوصَتم يف ىذا األبيات كثرة بكاء بسبب شدة احلب كالشوؽ حىت اختلط الدمع 
بالدـ. كال يستطيع الصب أف ينكر ابة كاألشواؽ كال ؼلفى قلبو ادلشتاؽ بعد شهادة 
عدكؿ الدمع كالسقم كإثبات الوجد ادلربح خطُت. كىذا قريب من قصة شدة بكاء 

و ال تفارؽ تذكر ابنو حىت يكوف حزينا كمريضا يعقوب عندما ابتلى بفراؽ يوسف كى
عىنػٍهيٍم كىقىاؿى يىا  كىتػىوىُفََّٰ فلذا تناص ىذه األبيات مع األية القرآنية: كيفقد بصره كعشي. 

نىاهي ًمنى احلٍيٍزًف فػىهيوى كىًظيمه. قىاليوا تىاللًَّو  ييوسيفى  عىلىىَٰ أىسىفىىَٰ  تىٍذكيري ييوسيفى  تػىٍفتىأي كىابٍػيىضٍَّت عىيػٍ
 .﴾ٖٓ-ْٖ﴿يوسف: حىىتََّٰ تىكيوفى حىرىضنا أىٍك تىكيوفى ًمنى اذٍلىاًلًكُتى 

 كالحب يعترض اللذات باأللم  نعم سرل اطيف من أىول فأرقني
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 مني إليك كلو أنصفت لم تلم  يا الئمي في الهول العذرم معذرة

 عن الوشاة كال دائي بمنحسم   عدتك حالي ال سرم بمستتر

. كيقوؿ  صور البوصَتم شدة زلبة احلبيب كمحبة بٍت عذرة حىت يلومو كيعذلو قـو
البلئم: يا من يلومٍت كيعذلٍت يف زلبة منسوبة إُف قـو من بٍت عذرة، لو كاف لك إنصاؼ 
َف يكن منك مبلمة. كىذا قريب من قولو تعاُف حكاية عن زليخة حُت عنفت حبب 

عليو السبلـ، بعد أف أبدت مجالو للعاذالت، كعرضت حسنو على البلئمات، يوسف 
فلذا تناص ىذه األبيات مع  74فوقعن يف احلَتة كالتيو، قالت ذلكن الذم دلتنٍت فيو.

ًدينىًة اٍمرىأىتي اٍلعىزًيًز تػيرىاًكدي فػىتىاىىا عىن نػٍَّفًسًو قىٍد : اآليات الكرؽلة  شىغىفىهىاكىقىاؿى ًنٍسوىةه يف اٍلمى
ؿو م ًبُتو  عىٍت دبىٍكرًًىنَّ أىٍرسىلىٍت إًلىٍيًهنَّ كىأىٍعتىدىٍت ذلىينَّ ميتَّكىأن . حيبًا ًإنَّا لىنػىرىاىىا يف ضىبلى فػىلىمَّا مسًى

يننا كىقىالىًت اٍخريٍج عىلىٍيًهنَّ  ةو مِّنػٍهينَّ ًسكِّ طٍَّعنى أىٍيًديػىهينَّ فػىلىمَّا رىأىيٍػنىوي أىٍكبػىٍرنىوي كىقى  ۚ   كىآتىٍت كيلَّ كىاًحدى
ًلكينَّ الًَّذم ليٍمتػينًٍَّت ًفيوً  ا ًإالَّ مىلىكه كىرًنه. قىالىٍت فىذىَٰ ذى ا بىشىرنا ًإٍف ىىَٰ ذى  ۚ   كىقػيٍلنى حىاشى لًلًَّو مىا ىىَٰ

كيوننا مِّنى كىلىًئن َفٍَّ يػىٍفعىٍل مىا آميريهي لىييٍسجىنىنَّ كىلىيى  ۚ   كىلىقىٍد رىاكىدت وي عىن نػٍَّفًسًو فىاٍستػىٍعصىمى 
. قىاؿى رىبِّ السٍِّجني أىحىب  ًإِفىَّ شلَّا يىٍدعيونىًٍت إًلىٍيوً  ٍيدىىينَّ  ۚ   الصَّاًغرًينى كىًإالَّ تىٍصًرٍؼ عىٍتِّ كى

 .﴾ّّ-َّ﴿يوسف: أىٍصبي إًلىٍيًهنَّ كىأىكين مِّنى اجلٍىاًىًلُتى 

 إف المحب عن العذاؿ في صمم  لكن لست أسمعومحضتني النصح 

 في نصح عن التهم كالشيب أبعد  إني اتهمت نصيح الشيب في عذؿ
شكى القائل يف ىذا البيت أنو اهتم الشيب يف نصحو لو، علما أف الشيب أبعد 

بػَّنىا كىىيٍم يىٍصطىرًخيوفى ًفيهىا رى ؽلتص البوصَتم من األية القرآنية: النصحاء عن مواقع التهم. 
أىكىَفٍى نػيعىمِّرٍكيم مَّا يػىتىذىكَّري ًفيًو مىن تىذىكَّرى  ۚ   أىٍخرًٍجنىا نػىٍعمىٍل صىاحلًنا غىيػٍرى الًَّذم كينَّا نػىٍعمىلي 

ا لًلظَّاًلًمُتى ًمن نًَّصَتو  ۚ   كىجىاءىكيمي النًَّذيري  كيأخذ ما حكاه ، ﴾ّٕفاطر: ﴿فىذيكقيوا فىمى
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الفراء كالطربم من معٌت النذير يف ىذا اآلية يعٌت الشيب. كحٌور البوصَتم لفظ نذير إُف 
 ما يتقرب معناه أم نصيح كىو الداللة على ما فيو الصبلح.

 الفصل الثاني

 )في التحذير من ىول النفس(

 من جهلها بنذير الشيب كالهـر   فإف أمارتي بالسوء ما اتعظت

 ضيف ألم برأسي غير محتشم   أعدت من الفعل الجميل قرلكال 

 كتمت سرا بدا لي منو بالكتم    لو كنت أعلم أني ما أكقره 

معٌت ىذا البيت يعٍت أف النفس ألمارة بالسوء كَف تتعظ دبواعظ الشيب كَف تنزجر بنذير 
ا أيبػىرِّئي نػىٍفًسي : كىمى اذلـر عن العيب بسبب شدة جهلها كفرط عتوىا، كما قاؿ ا تعاُف

ىمَّارىةه بًالس وًء ًإالَّ مىا رىًحمى رىّبِّ ًإفَّ رىّبِّ غىفيوره رًَّحيمه ﴿يوسف:  ككاف ، ﴾ًّٓإفَّ النػٍَّفسى ألى
الشيب نذيرا بانقضاء العمر، فعلى العاقل أف يستعد باألعماؿ الصاحلة لضيافة ضيف 

أٌخر االستعداد إُف حُت نزكلو فإنو لن الشيب الذم إذا نزؿ ال يرربل إال بادلوت؛ ألنو إف 
كىىيٍم يىٍصطىرًخيوفى كقد قاؿ ا تعاُف:  75يتمكن من ذلك؛ لسرعة الرحيل كضيق الوقت،

أىكىَفٍى نػيعىمِّرٍكيم مَّا يػىتىذىكَّري ًفيًو مىن  ۚ   ًفيهىا رىبػَّنىا أىٍخرًٍجنىا نػىٍعمىٍل صىاحلًنا غىيػٍرى الًَّذم كينَّا نػىٍعمىلي 
ا لًلظَّاًلًمُتى ًمن نًَّصَتو  ۚ   كىجىاءىكيمي النًَّذيري تىذىكَّرى  يف بياف معٌت ، ﴾ّٕفاطر: ﴿فىذيكقيوا فىمى

نذير يف ىذه اآلية أربعة أقاكيل، أحدىا: زلمد صلى ا عليو كسلم، قالو ابن زيد، 
ثالث: احلمى، الرابع: موت األىل كاألقارب الثاين: الشيب، حكاه الفراء كالطربم، ال

كالبوصَتم يأخذ ما حكاه الفراء كالطربم يعٍت  76كػلتمل خامسا أنو كماؿ العقل،
 النذير دبعٌت الشيب. مث ندـ ادلصنف أف اليكوف كتمو عند ظهوره كأخفاه.
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 كما يرد جماح الخيل باللجم   من لي برد جماح من غوايتها

 إف الطعاـ يقوم شهوة النهم  شهوتهافال تـر بالمعاصي كسر 

 حب الرضاع كإف تفطمو ينفطم  كالنفس كالطفل إف تهملو شب على

يقوؿ ادلصنف رمحو ا: من يتكفل ِف بأف يرد النفس الغاكية عن طريق الضبللة، اآلبية 
كيا من زين لو حب  77عن طريق اذلداية كاالعتداؿ، كما ترد اخليوؿ اجلازلة باللجم؟

ت من النساء كالبنُت... إُف غَت ذلك، ال تطلب كسر ىذه الشهوة دبعصية رب الشهوا
العادلُت، إذ أنو من ادلقرر كادلعلـو لكل عاقل كذم لب أف تناكؿ األطعمة اللذيذة تقول 

كصف ادلصنف  78شهوة النهم احلريص على الطعاـ، كلو منعت من ذلك المتنعت.
كالبنُت... إُف غَت ذلك، كما يف اآلية  سلاطبا دبن زين لو حب الشهوات من النساء

ًمنى النِّسىاًء كىاٍلبىًنُتى كىاٍلقىنىاًطًَت اٍلميقىنطىرىًة ًمنى الذَّىىًب  الشَّهىوىاتً  حيب  زييِّنى لًلنَّاًس الكرؽلة: 
نٍػيىا كىاللَّوي ًعندىهي حي  ٍسني كىاٍلًفضًَّة كىاخٍلىٍيًل اٍلميسىوَّمىًة كىاأٍلىنٍػعىاـً كىاحلٍىٍرًث ذىًَٰلكى مىتىاعي احلٍىيىاًة الد 

مث شٌبو ىنا النفس كالطفل يف حالتو ال يؤمر كال ينهى ألنو  ،﴾ُْعمراف: ﴿آؿاٍلمىآًب 
 ال يفهم ذلك، فإف فهمو فبل ؽلتثلو.

 إف الهول ما تولى يصم أك يصم   فاصرؼ ىواىا كحاذر أف توليو

أىفػىرىأىٍيتى مىًن ازبَّىذى ًإذلىَٰىوي  :معٌت ىواىا يف ىذا البيت رغباهتا، قاؿ ا تعاُف يف كتابو العزيز: 
يًو ىىوىاهي كىأىضىلَّوي اللَّوي عىلىىَٰ ًعٍلمو كىخىتىمى عىلىىَٰ مسىًٍعًو كىقػىٍلًبًو كىجىعىلى عىلىىَٰ بىصىرًًه ًغشىاكىةن فىمىن يػىٍهدً 

أىفىأىنتى تىكيوفي عىلىٍيًو  ىىوىاهي  ًإذلىَٰىوي  ازبَّىذى أىرىأىٍيتى مىًن ﴾، ًِّمن بػىٍعًد اللًَّو أىفىبلى تىذىكَّريكفى ﴿اجلاثية: 
اأٍلىنٍػعىاـً أىـٍ ربىٍسىبي أىفَّ أىٍكثػىرىىيٍم يىٍسمىعيوفى أىٍك يػىٍعًقليوفى ًإٍف ىيٍم ًإالَّ   .كىًكيبلن  ىيٍم أىضىل  سىًبيبلن  بىلٍ  كى

ما تدعوه إليو، فكأنو يعبده كما مطواع ذلول النفس يتبع  أم، ﴾ْْ-ّْ﴿الفرقاف: 
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كمثل ا لو كاألنعاـ يف اجلهل بادلنافع كقلة التحسس للعواقب مث  ٕٗيعبد الرجل إذلو.
كيقوؿ ادلصنف: أيها اًتؽ بنار اذلول، كادلبتلى دبقاساة  َٖحكم بأنو أضل سبيبل.

د عن شدائد البعد كالنول، اصرؼ ىول النفس؛ ألف اتباعها سبب يف الضبلؿ كالبع
ًبيًل اللًَّو  اذٍلىوىلَٰ  تػىتًَّبعً  كىالى : قاؿ ا تعاُف 81احلضرة اإلذلية. . ﴾ِٔ﴿ص: فػىييًضلَّكى عىن سى

 فلذلك يف ىذا البيت ِٖككاضح أف اتباعو سبب يف الضبلؿ كالبعد عن احلضرة اإلذلية.
 ربذير من ىول النفس بامتصاص اآليات الكرؽلة ادلذكورة.تنبيو ادلصنف ادلتلقي إُف 

 من حيث لم يدر أف السم في الدسم   كم حسنت لذة للمرء قاتلة

إف النفس تزين للمرء كثَتا من اللذات قاتلة لو كالسم ادلدسوس يف الدسم، ال سيما إذا  
، كاخلموؿ، كاف ادلرء من أىل ابة كالوداد، فهبلكو يف لذة الطعم، كطيب الرقاد

كىذا قريب من قصة آدـ كحواء حُت يكيدعلا الشيطاف بلذة شجرة كالكسل عن الطاعة. 
اخللد كادللك الدائم، كعلا صٌدقا كيده كأكبل من الشجرة مث عيقبا دبا فعبل. كىذا القصة يف 

ـي ىىٍل أىديل كى عىلىىَٰ اآلية:  .  اخٍليٍلدً  شىجىرىةً فػىوىٍسوىسى إًلىٍيًو الشٍَّيطىافي قىاؿى يىا آدى كىميٍلكو الَّ يػىبػٍلىىَٰ
ـي  كىعىصىىَٰ فىأىكىبلى ًمنػٍهىا فػىبىدىٍت ذلىيمىا سىٍوآتػيهيمىا كىطىًفقىا ؼلىًٍصفىاًف عىلىٍيًهمىا ًمن كىرىًؽ اجلٍىنًَّة  رىبَّوي  آدى

 .﴾ُُِ -َُِ﴿طو:فػىغىوىلَٰ 

 من المحاـر كالـز حمية الندـ  ن عين قد امتألتكاستفرغ الدمع م

انيوا   كىٍليىٍبكيوافػىٍليىٍضحىكيوا قىًليبلن يستلهم البوصَتم عن اآلية القرآنية:  كىًثَتنا جىزىاءن دبىا كى
عصى ا كرسولو. ، صور ىذه اآلية عن حالة من اليطيع أم ﴾ِٖ﴿التوبة: يىٍكًسبيوفى 

لكيبل نبكي يف اآلخرة. اآلية اليت يتناصها  فلذلك نبو البوصَتم يف ىذا البيت  إُف التوبة
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نىافً ًفيًهمىا اليوصَتم يعٍت  ، فٌسرىا بعض القـو أف اجلنتُت يف ﴾َٓ﴿الرمحن: ذبىٍرًيىاًف  عىيػٍ
 83يف الدنيا عيناف ذبرياف من خشية ا تعاُف.اآلخرة دلن كاف لو 

 كإف ىما محضاؾ النصح فاتهم  كخالف النفس كالشيطاف كاعصهما

 فأنت تعرؼ كيد الخصم كالحكم  كال تطع منهما خصما كال حكما

ادلصنف رمحو ا: خالف النفس كالشيطاف كاعصهما كال تطع حصما كال حكما  ذٌكر 
كالشيطاف، فإنك قد عرفت مكر النفس ككيد الشيطاف، كال ؼلفى كائنا من جهة النفس 

 84عليك حاؿ من ىو كاف من قبل النفس كجهتهما، كما يأتياف هبما من ادلكر كاخلداع.
ـى أىف الَّ تػىٍعبيديكا الشٍَّيطىافى ًإنَّوي لىكيٍم عىديكٌّ  أىٍعهىدٍ  أىَفىٍ كتذكر قوؿ ا تعاُف:  إًلىٍيكيٍم يىا بىًٍت آدى

أم أَف أكصكم كآمركم يا بٍت آدـ على ألسنة رسلي أال تطيعوا ، ﴾َٔ﴿يس: ًبُته م  
الشيطاف فيما دعاكم إليو من معصييت؟ ألنو عدك لكم ظاىر العداكة، فكيف يطيع 

ككاضح أف البوصَتم ينبو إُف كيد النفس كالشيطاف بامتصاص اآلية  85اإلنساف عدكه؟.
ادلذكورة. كامتص البوصَتم أيضا ما كرد يف القرآف، يعٍت قصة الشيطاف ادلستنكف حينما 
أمر بالسجود آلدـ، مث أخرجو ا من اجلنة، كبعد ذلك يريد الشيطاف أف يدخل آدـ 

قىاؿى فىًبمىا أىٍغوىيٍػتىًٍت كجتو بقسم أنو ناصح ذلما. كبنيو دبعصية على ا، فوسوس ككاد لو كز 
ٍلًفًهٍم كىعىٍن أىؽٍلىاهنًً  تًيػىنػَّهيم مِّن بػىٍُتً أىٍيًديًهٍم كىًمٍن خى ىقػٍعيدىفَّ ذلىيٍم ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًقيمى. مثيَّ آلى ٍم ألى

. قىاؿى اٍخريجٍ  ۚ   كىعىن مشىىائًًلًهمٍ  دي أىٍكثػىرىىيٍم شىاًكرًينى لَّمىن  ۚ   ًمنػٍهىا مىٍذءيكمنا مٍَّدحيورنا كىالى ذبًى
ـي اٍسكيٍن أىنتى كىزىٍكجيكى اجلٍىنَّةى فىكيبلى ًمٍن  ىفَّ جىهىنَّمى ًمنكيٍم أىمٍجىًعُتى. كىيىا آدى ىٍمؤلى تىًبعىكى ًمنػٍهيٍم ألى

. فػىوىٍسوى  ًذًه الشَّجىرىةى فػىتىكيونىا ًمنى الظَّاًلًمُتى سى ذلىيمىا الشٍَّيطىافي لًييٍبًدمى حىٍيثي ًشٍئتيمىا كىالى تػىٍقرىبىا ىىَٰ
ًذًه الشَّجىرىًة ًإالَّ أىف تىكيونىا  ذلىيمىا مىا كيكرًمى عىنػٍهيمىا ًمن سىٍوآهًتًمىا كىقىاؿى مىا نػىهىاكيمىا رىب كيمىا عىٍن ىىَٰ

عليىا ًبغيريكرو مىلىكىٍُتً أىٍك تىكيونىا ًمنى اخٍلىاًلًدينى. كىقىامسىىهيمىا ًإينِّ لىكيمىا لىًمنى النَّاًصًحُتى   ۚ   . فىدىالَّ
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كىنىادىاعليىا  ۚ   فػىلىمَّا ذىاقىا الشَّجىرىةى بىدىٍت ذلىيمىا سىٍوآتػيهيمىا كىطىًفقىا ؼلىًٍصفىاًف عىلىٍيًهمىا ًمن كىرىًؽ اجلٍىنَّةً 
عىديكٌّ م ًبُته  رىبػ هيمىا أىَفٍى أىنٍػهىكيمىا عىن تًٍلكيمىا الشَّجىرىًة كىأىقيل لَّكيمىا ًإفَّ الشٍَّيطىافى لىكيمىا

كسواىا كجد عديد من اآليات القرآنية اليت يتبُت عن كيد  ﴾.ِِ-ُٔ:األعراؼ﴿
يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا اٍدخيليوا يف السٍِّلًم كىافَّةن الشيطاف كىول النفس كربذير عنهما، منها: 

كىاٍصربٍ نػىٍفسىكى مىعى  ،﴾َِٖ﴿البقرة: ًإنَّوي لىكيٍم عىديكٌّ م ًبُته  ۚ   كىالى تػىتًَّبعيوا خيطيوىاًت الشٍَّيطىافً 
نىاؾى عىنػٍهيٍم تيرًيدي زًينىةى احلٍى  اًة كىاٍلعىًشيِّ ييرًيديكفى كىٍجهىوي كىالى تػىٍعدي عىيػٍ يىاًة الًَّذينى يىٍدعيوفى رىبػَّهيم بًاٍلغىدى

 .﴾ِٖ﴿الكهف: كىكىافى أىٍمريهي فػيريطنا  ىىوىاهي نٍػيىا كىالى تيًطٍع مىٍن أىٍغفىٍلنىا قػىٍلبىوي عىن ذًٍكرًنىا كىاتػَّبىعى الد  
 لقد نسبت بو نسال لذم عقم   أستغفر اهلل من قوؿ بال عمل

 استقمت فما قولي لك استقمكما   أمرتك الخير لكن ما أتمرت بو

رأل ادلصنف نفسو الذم أمر بالعمل الصاٌف كما فعل ما أمر بو، كما اعتدؿ يف إقامة 
يىا نفسو على اإلستقامة. كيشعر أنو قد دخل بذلك يف زمرة ادللومُت بقوؿ ا تعاُف: 

بػيرى مىٍقتنا ًعندى اللًَّو أىف تػىقيوليوا مىا الى تػىٍفعىليوفى  ا الًَّذينى آمىنيوا ًَفى تػىقيوليوفى مىا الى تػىٍفعىليوفى. كى  أىيػ هى
مث  86إنكار من يعد كعد، أك يقوؿ قوال ال يفي بو، يشرح ىذه اآلية، ﴾ّ-ِ﴿الصف: 

استغفر ا من ذلك. كىنا ال بد لنا أف نعرؼ جيدا من أف اآلمر إذا أراد أف يكوف قولو 
مؤثرا يف غَته ال بد أكال من أف يكوف مطبقا لو على نفسو، كإال كاف كاذلواء ؽلر كبلمو 

لذا قاؿ ا تعاُف سلاطبا  87مركر الكراـ دكف أف يدخل يف األذف الداخلية من السامع،
ا أيًمٍرتى كىمىن تىابى مىعىكى كىالى تىٍطغىٍوا   فىاٍستىًقمٍ ا عليو كسلم يف كتابو العزيز:  نبيو صلى كىمى

 .﴾ُُِ﴿ىود: ًإنَّوي دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته 

 كلم أصل سول فرض كلم أصم   كال تزكدت قبل الموت نافلة
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البيت ىو التأسف كالتحسر على ما فٌرط فيو يف ىذا العمر شلا ػلتاج إليو ادلراد يف ىذا 
احلٍىج  أىٍشهيره : كما قاؿ ا تعاُف  88من زاد، كىو التقول اليت ىي زاد ادلتزكد لسفر اآلخرة،

كىمىا تػىٍفعىليوا ًمٍن  مٍَّعليومىاته فىمىن فػىرىضى ًفيًهنَّ احلٍىجَّ فىبلى رىفىثى كىالى فيسيوؽى كىالى ًجدىاؿى يف احلٍىجِّ 
يػٍرى الزَّاًد التػٍَّقوىلَٰ كىاتَّقوًف يىا أيكِف اأٍلىٍلبىاًب  كىتػىزىكَّديكاخىٍَتو يػىٍعلىٍموي اللَّوي   .﴾ُٕٗ﴿البقرة: فىًإفَّ خى

 

 الفصل الثالث

 )في مدح النبي صلى اهلل عليو كسلم(

 أف اشتكت قدماه الضر من كـر  أحيا الظالـ إلىظلمت سنة من 

يف ىذا البيت شرح شدة قياـ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يف الليل حىت اشتكت 
ًإفَّ رىبَّكى كاآلية ادلتعلق بذلك:  89قدماه الضر كالشدة كادلشقة من الوـر الطارئ عليهما،

﴿ادلزمل: يػىٍعلىمي أىنَّكى تػىقيوـي أىٍدىنىَٰ ًمن ثػيليثىًي اللٍَّيًل كىًنٍصفىوي كىثػيليثىوي كىطىائًفىةه مِّنى الًَّذينى مىعىكى 
يل، أم إف ربك يا زلمد أنك تقـو مع أصحابك للتهجد كالعبادة أقل من ثلثي الل، ﴾َِ

كىًمنى اللٍَّيًل فػىتػىهىجٍَّد بًًو نىاًفلىةن لَّكى عىسىىَٰ أىف  كاألية: 90كتارة تقوموف نصفو، كتارة ثلثو.
أم كقم من الليل بعد النـو متهجدا بالقرآف ، ﴾ٕٗ﴿اإلسراء: يػىبػٍعىثىكى رىب كى مىقىامنا زلٍَّميودنا 

وعا لك لعل ربك يا زلمد يقيمك يـو القيامة مقاما زلمودا ػلمدؾ فيو األكلوف فضيلة كتط
 91كاآلخركف كىو مقاـ )) الشفاعة العظمى((.

 تحت الحجارة كشحا مترؼ األدـ  كشد من سغب أحشاءه كاطول

 عن نفسو فأراىا أيما شمم  كراكدتو الجباؿ الشم من ذىب
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 ال تعدك على العصمإف الضركرة    كأكدت زىده فيها ضركرتو

لقد ذكر العبلمة أبو السعود أنو صلى ا عليو كسلم كاف من شدة احتياجو كافتقاره، 
كشد أحشائو من اجلوع ربت احلجارة، كاضطراره إُف ما يضطر إليو البشر، ال يلتفت إُف 
اجلباؿ الشم من الذىب. ككاف ذلك مؤكدا لزىده عليو الصبلة كالسبلـ، فإف اإلعراض 

لشيئ مع شدة االحتياج إليو دليل كاضح كبرىاف قطعي ساطع على الزىد يف ذلك عن ا
مث إف عدـ االلتفات ذلذه اجلباؿ الذىبية مع شدة االحتياج، كمع أف  92الشيئ.

الضركرات قد تبيح اظورات؛ لكوف الضركرة كاالحتياج ال يغلباف على العصمة، كال 
زلظور، فإف ا تبارؾ كتعاُف ؼلرج الذين  يستولياف عليهما الستيبلء العصمة على كل

آمنوا من الظلمات إُف النور، كبذلك ال يؤثر هبم خداع الشيطاف مهما كانت احلاجات، 
ال سيما كقد أيٌده  93كال تتمكن النفس كاذلول من أف ذبذهبم إُف مهاكم العطب كالثبور،

يػٍره لَّكى ًمنى ا تبارؾ كتعاُف بقولو:  يػيٍعًطيكى رىب كى فػىتػىٍرضىىَٰ  كىلىسىٍوؼى . اأٍليكُفىَٰ كىلىآٍلًخرىةي خى
نػىٍيكى  سبىيدَّفَّ  كىالى  ،﴾ٓ-ْ﴿الضحى:  نٍػيىا  بًوً  مىتػٍَّعنىا مىا ًإُفىَٰ  عىيػٍ أىٍزكىاجنا مِّنػٍهيٍم زىٍىرىةى احلٍىيىاًة الد 

يػٍره كىأىبٍػقىىَٰ   .﴾ُُّ﴿طو: لًنػىٍفًتنػىهيٍم ًفيًو كىرًٍزؽي رىبِّكى خى

 لواله لم تخرج الدنيا من العدـ  ككيف تدعو إلى الدنيا ضركرة من

كاف احلديث الذم ركم من عمر بن اخلطاب بُت أف كجود سيدنا آدـ كاف متوقفا على 
كجود سيدنا زلمد، كحيث أف آدـ أبو البشر، كأف ا خلق لو كلذريتو ما يف األرض 

ىيوى مجيعا، كسخر ذلم الشمس كالقمر، كالليل كالنهار، كاألفبلؾ كما ىو نص القرآف: 
يعنا مثيَّ اٍستػىوىلَٰ ًإُفى  اأٍلىٍرضً  يف  مَّا لىكيم خىلىقى الًَّذم  كىىيوى  مسىىاكىاتو فىسىوَّاىينَّ سىٍبعى  السَّمىاءً مجًى

اللٍَّيلى  لىكيمي  كىسىخَّرى الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى دىائًبػىٍُتً  لىكيمي  كىسىخَّرى ، ﴾ِٗ﴿البقرة: ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه 
كأف أبا البشر إظلا خلق ألجل نبينا زلمد، إذان فقد ربصل معنا  .﴾ّّ﴿ابراىيم: كىالنػَّهىارى 
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أف الدنيا خلقت ألجلو عليو الصبلة كالسبلـ، فيكوف نبينا زلمد ىو سبب يف كجود كل 
 اآلية القرآنية كاحلديث ادلذكور.كيتحقق أف البوصَتم ؽلتص معٌت  94شيئ.

 ػػن كالفريقين من عرب كمن عجم   محمد سيد الكونين كالثقلي

يبُت ادلصنف ىنا بأف النيب صلى ا عليو كسلم سيد أىل الدنيا كاآلخرة من إنس كجن، 
بىًشَتنا  لِّلنَّاسً  كىافَّةن  ًإالَّ كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى كما كرد يف اآلية القرآنية:   95كسيد العرب كالعجم.

، أم كما أرسلناؾ يا زلمد للعرب ﴾ِٖ﴿سبإ: كىنىًذيرنا كىلىًَٰكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى 
خاصة كإظلا أرسلناؾ لعمـو اخللق، مبشرا للمؤمنُت جبنات النعيم، كمنذرا للكافرين من 

 96عذاب اجلجيم.

 أبر في قوؿ ال منو كال نعم   نبينا اآلمر الناىي فال أحد

أم أرسل ا إياه صلى ا عليو كسلم إلينا كإُف العادلُت كافة آمرا بادلعركؼ كناىيا عن 
ديكنىوي ادلنكر، كما قوؿ ا تعاُف:  مىٍكتيوبنا الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ اأٍليمِّيَّ الًَّذم غلًى

ل  ذلىيمي الطَّيِّبى  صًليًل يىٍأميريىيم بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلمينكىًر كىػلًي اًت ًعندىىيٍم يف التػٍَّورىاًة كىاإٍلً
انىٍت عىلىٍيًهمٍ  ؿى الَّيًت كى ينى آمىنيوا بًًو فىالَّذً  ۚ   كىػليىرِّـي عىلىٍيًهمي اخٍلىبىاًئثى كىيىضىعي عىنػٍهيٍم ًإٍصرىىيٍم كىاأٍلىٍغبلى

أيكلىًَٰئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى ﴿األعراؼ:  ۚ   كىعىزَّريكهي كىنىصىريكهي كىاتػَّبػىعيوا الن ورى الًَّذم أينزًؿى مىعىوي 
فوجب علينا أف نعرؼ أف اآلمر كالناىي احلقيقي ىو ا، كقد أظهر لنا أمره  ﴾،ُٕٓ

 ييوحىىَٰ  كىٍحيه ًإالَّ  ىيوى  ًإفٍ . ًطقي عىًن اذٍلىوىلَٰ كىمىا يىن كهنيو على لساف نبينا زلمد، قاؿ سبحانو:
 .﴾ْ-ّ﴿النجم: 

 لكل ىوؿ من األىواؿ مقتحم  ىو الحبيب الذم ترجى شفاعتو
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ىو احلبيب الذم تؤمن شفاعتو يـو القيامة لكل خوؼ كفزع يرمي اإلنساف نفسو فيو من 
كاآليات ادلبينة تفخيم شأف رسوؿ ا كتعظيم استغفاره كتنبيو على أف  97شدة الدىشة.

كىلىٍو  اللَّوً  بًًإٍذفً ًمن رَّسيوؿو ًإالَّ لًييطىاعى  أىٍرسىٍلنىا كىمىا: شفاعة من امسو الرسوؿ من ا، يعٍت
تػىوَّابنا  اللَّوى ذلىيمي الرَّسيوؿي لىوىجىديكا  كىاٍستػىٍغفىرى  اللَّوى أىنػَّهيٍم ًإذ ظَّلىميوا أىنفيسىهيٍم جىاءيكؾى فىاٍستػىٍغفىريكا 

ا  انىوي  ۚ   كىقىاليوا ازبَّىذى الرَّمٍحىَٰني كىلىدنا، ﴾ْٔ﴿النساء: رًَّحيمن بىٍل ًعبىاده م ٍكرىميوفى. الى  ۚ   سيٍبحى
الَّ يىٍسًبقيونىوي بًاٍلقىٍوًؿ كىىيم بًأىٍمرًًه يػىٍعمىليوفى. يػىٍعلىمي مىا بػىٍُتى أىٍيًديًهٍم كىمىا خىٍلفىهيٍم كىالى يىٍشفىعيوفى إً 

 .﴾ِٖ-ِٔ﴿األنبياء: ًلمىًن اٍرتىضىىَٰ كىىيم مٍِّن خىٍشيىًتًو ميٍشًفقيوفى 

 مستمسكوف بحبل غير منفصم  دعا إلى اهلل فالمستمسكوف بو

يقوؿ ادلصنف أنو صلى ا عليو كسلم دعا من أيرسل إليهم إُف طاعة ا كامتثاؿ أكامره، 
: يىا أىيػ هىا كما قوؿ ا تبارؾ كتعاُف  98كىداىم إُف اإلسبلـ، كأمرىم باتباع شرعو كسنتو.

ا كىميبىشِّرنا كىنىًذيرنا. كىدىاًعينا ًإُفى اللًَّو بًًإٍذنًًو  االنَّيب  ًإنَّا أىٍرسىٍلنىاؾى شىاًىدن ﴿األحزاب: م ًنَتنا  كىًسرىاجن
ًة كىاٍلمىٍوعً  سىًبيلً  ًإُفىَٰ  ادٍعي ، ﴾ْٔ-ْٓ اًدذٍليم بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني رىبِّكى بًاحلًٍٍكمى ظىًة احلٍىسىنىًة كىجى

ًبيًلوً ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي دبىن ضىلَّ عىن  فمن  .﴾ُِٓ﴿النحل: كىىيوى أىٍعلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى  سى
 الى قطاع، كيؤيده قوؿ ا تعاُف: سبسك دبا جاء بو فقد سبسك حببل ليس لو انفصاـ كال ان

ى الر ٍشدي ًمنى اٍلغىيِّ فىمىن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمن بًاللًَّو فػىقىًد  يًن قىد تػَّبػىُتَّ ًإٍكرىاهى يف الدِّ
ـى  الى اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىىَٰ  يعه عىًليمه  انًفصىا  .﴾ِٔٓ﴿البقرة: ذلىىا كىاللَّوي مسًى

 كلم يدانوه في علم كال كـر  فاؽ النبيين في خلق كفي خلق

 غرفا من البحر أك رشفا من الديم   ككلهم من رسوؿ اهلل ملتمس

 من نقطة العلم أك من شكلة الحكم   ككاقفوف لديو عند حدىم
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عليهم الصبلة كالسبلمفي خلقهم كيف  يبُت ادلصنف أنو صلى ا عليو كسلم عبل النبيُت
كيلتمسوف من رسوؿ ا غرفا من البحر  99خلقهم، كَف يقاربوه بعلم كال كـر كال غَتعلا.

فىضٍَّلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىىَٰ  الر سيلي  تًٍلكى أك رمشا من الدًن. كيؤيد ىذا قوؿ ا تبارؾ كتعاُف: 
نىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرًنىى اٍلبػىيػِّنىاًت كىأىيٍَّدنى  اهي بػىٍعضو مِّنػٍهيم مَّن كىلَّمى اللَّوي كىرىفىعى بػىٍعضىهيٍم دىرىجىاتو كىآتػىيػٍ

تٍػهيمي اٍلبػىيػِّنىاتي كىلىًَٰكًن ًبريكًح اٍلقيديًس كىلىٍو شىاءى اللَّوي مىا اقػٍتىتىلى الًَّذينى ًمن بػىٍعًدًىم مِّن بػىٍعًد مىا جىاءى 
ييرًيدي اٍختػىلىفيوا فىًمنػٍهيم مٍَّن آمىنى كىًمنػٍهيم مَّن كىفىرى كىلىٍو شىاءى اللَّوي مىا اقػٍتىتػىليوا كىلىًَٰكنَّ اللَّوى يػىٍفعىلي مىا 

لرفعة كادلنزلة كادلراتب العالية أم قد فضلنا بعضهم على بعض يف ا ،﴾ِّٓ﴿البقرة: 
كمنهم من خصو ا بالتكليم ببل كاسطة كموسى عليو السبلـ كمنهم من خصو ا 
بادلرتبة الرفيعة السامية كخامت ادلرسلُت زلمد صلى ا عليو كسلم كىو سيد األكلُت 

 كىلىقىدٍ مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىرىب كى أىٍعلىمي دبىن يف السَّ كاآلية:  100كاآلخرين يف الدنيا كاآلخرة،
نىا دىاكيكدى زىبيورنا  بػىٍعضو  عىلىىَٰ  النًَّبيُِّتى  بػىٍعضى  فىضٍَّلنىا أم كلقد فضلنا  ،﴾ٓٓ﴿اإلسراء: كىآتػىيػٍ

بعض النبيُت على بعض كضلن أعلم خبلقنا، فموسى كليم ا، كعيسى كلمتو كركح من 
عنده، كإبراىيم خليلو، كزلمد حبييو كخامت رسلو كصاحب اإلسراء كادلعراج، كال تتعجبوا 
من إعطاءه القرآف، فداككد عليو السبلـ أعطيناه الزبور من بعد الذكر أف األرض يرثها 

 101الصاحلُت. عبادم

 ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم   فهو الذم تم معناه كصورتو

 فجوىر الحسن فيو غير منقسم   منزه عن شريك في محاسنو
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يشرح البوصَتم يف ىذين البيتُت أف خالق اإلنساف اختار رسوؿ ا حبييا، كليس لو 
 احلٍىٍمدي  قيلً شريك من البشر يف زلاسنو. فلذا يتناص البوصَتم قوؿ ا يف كتابو العزيز: 

يػٍره أىمَّا ييٍشرًكيوفى  ـه عىلىىَٰ ًعبىاًدًه الًَّذينى اٍصطىفىىَٰ آللَّوي خى قيٍل ًإف كينتيٍم  ،﴾ٗٓ﴿النمل: لًلًَّو كىسىبلى
ب وفى اللَّوى فىاتًَّبعيوين ػليًٍبٍبكيمي اللَّوي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىاللَّوي غىفيوره رًَّحيمه  عمراف: ﴿آؿربًي

ُّ﴾. 

 كاحكم بما شئت مدحا فيو كاحتكم  النصارل في نبيهم دع ما ادعتو

يشَت البوصَتم إُف حالة النصارل اليت قالت أف ادلسيح ابن ا، كما قولو تعاُف يف 
اٍلمىًسيحي اٍبني اللًَّو ذىًَٰلكى قػىٍوذلييم  النَّصىارىلكىقىالىًت اٍليػىهيودي عيزىيٍػره اٍبني اللًَّو كىقىالىًت القرآف الكرًن: 

 ،﴾َّ﴿التوبة: فػٍوىاًىًهٍم ييضىاًىئيوفى قػىٍوؿى الًَّذينى كىفىريكا ًمن قػىٍبلي قىاتػىلىهيمي اللَّوي أىىنََّٰ يػيٍؤفىكيوفى بًأى 
كشرح البوصَتم يف ىذا البيت أف اإلنساف يوجز أف ؽلدح رسوؿ ا بكل مدح سول ما 

 قالت النصارل يف عيسى بن مرًن.

 كانسب إلى قدره ما شئت من عظم  فانسب إلى ذاتو ما شئت من شرؼ

 حد فيعرب عنو نااطق بفم   فإف فضل رسوؿ اهلل ليس لو

 ين يدعى دارس الرممأحيا اسمو ح   لو ناسبت قدره آياتو عظما

 لىكى  كىرىفػىٍعنىايف ىذه األبيات شرح شرؼ رسوؿ ا كرفعة امسو كما كرد يف سورة اإلنشراح؛ 
، أم رفع حيث قرف امسو باسم ا تعاُف يف كلمة الشهادة ﴾ْ﴿اإلنشراح: ذًٍكرىؾى 

طاعتو تعاُف كصلى ا عليو ىو كمبلئكتو كأمر ادلؤمنُت كاآلذاف كاإلقامة كجعل طاعتو 
 102بالصبلة عليو كمسى رسوؿ ا كنيب ا.

 حرصا علينا فلم نرتب كلم نهم  لم يمتحمنا بما تعيا العقوؿ بو  
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أم َف ؼلتربنا صلى ا عليو كسلم بشيئ تعجز عنو عقولنا كال هتتدم لوجهو؛ لشدة 
يف ىدايتنا، بل أتانا باحلقيقة الواضيحة، فلم نًتدد هبا، كَف رغبتو صلى ا عليو كسلم 

نتحٌَت فيها. أتانا صلى ا عليو كسلم باحلقيقة السهلة الغراء، كالطريقة القوؽلة اجللية 
الشهباء، فلم يكلفنا بالتكاليف الشاقة كما كلفت هبا األمم السابقة من قبلنا؛ حرصا 

 جىاءىكيمٍ  لىقىدٍ  يستدعى ىذا البيت اآلية الشريفة:ك  103على ىدايتنا، كشفقة على سبلمتنا.
﴿التوبة: عىلىٍيًو مىا عىًنت ٍم حىرًيصه عىلىٍيكيم بًاٍلميٍؤًمًنُتى رىءيكؼه رًَّحيمه  عىزًيزه  أىنفيًسكيمٍ  مِّنٍ  رىسيوؿه 
لقدر، من جنسكم عرّب قرشي، أم لقد جاءكم أيها القـو رسوؿ عظيم ا ،﴾ُِٖ

يبلغكم رسالة ا، يشق عليو عنتكم كىو ادلشقة كلقاء ادلكركه، كحريص على ىدايتكم، 
 104كرءكؼ بادلؤمنُت رحيم بادلذنبُت.

 للقرب كالبعد منو غير منفحم  أعيا الورل فهم معناه فليس يرل

 صغيرة كتكل الطرؼ من أمم  كالشمس تظهر للعينين من بعد

ا كىميبىشِّرنا كاف البوصَتم امتص اآلية من القرآف العظيم:  ا النَّيب  إًنَّا أىٍرسىٍلنىاؾى شىاًىدن يىا أىيػ هى
، صور البوصَتم ﴾ْٔ-ْٓ﴿األحزاب: م ًنَتنا  كىًسرىاجناكىنىًذيرنا. كىدىاًعينا ًإُفى اللًَّو بًًإٍذنًًو 

رسوؿ ا كالشمس باستلهاـ من اآلية السابقة يف لفظ "سراجا منَتا"، كمن أجل قولو 
، كلذلك يستخدـ  ﴾ُٔ﴿نوح:  ًسرىاجنا الشٍَّمسى كىجىعىلى اٍلقىمىرى ًفيًهنَّ نيورنا كىجىعىلى تعاُف 

 سراجا منَتا" يف كصف رسوؿ ا. كلمة "الشمس" ليشَت إُف "

 كأنو خير خلق اهلل كلهم   فمبلغ العلم فيو أنو بشر

مِّثٍػليكيٍم ييوحىىَٰ ًإِفىَّ أىظلَّىا ًإذلىَٰيكيٍم إًلىَٰوه  بىشىره ًإظلَّىا أىنىا  قيلٍ يستدعى ىذا البيت اآليات القرآنية: 
مِّن  بػىٍيته أىٍك يىكيوفى لىكى ، ﴾ٔ﴿فصلت: كىاًحده فىاٍستىًقيميوا إًلىٍيًو كىاٍستػىٍغًفريكهي كىكىٍيله لٍِّلميٍشرًًكُتى 

نىا ًكتىابنا نػٍَّقرىؤيهي قيٍل سيٍبحىافى رىّبِّ  زيٍخريؼو أىٍك تػىٍرقىىَٰ يف السَّمىاءً  كىلىن نػ ٍؤًمنى لًريًقيِّكى حىىتََّٰ تػينػىزِّؿى عىلىيػٍ
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كيٍم مِّثٍػلي  بىشىره قىالىٍت ذلىيٍم ريسيليهيٍم ًإف ضلٍَّني ًإالَّ ، ﴾ّٗ﴿اإلسراء:  رَّسيوالن  بىشىرناىىٍل كينتي ًإالَّ 
عىلىىَٰ مىن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىمىا كىافى لىنىا أىف نٍَّأتًيىكيم ًبسيٍلطىافو ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو  ؽلىين  كىلىًَٰكنَّ اللَّوى 

 .﴾ُُ﴿ابراىيم: كىعىلىى اللًَّو فػىٍليىتػىوىكًَّل اٍلميٍؤًمنيوفى 

 فإنما اتصلت من نوره بهم   الرسل الكراـ بهاككل آم أتى 

 يظهرف أنوارىا للناس في الظلم   فإنو شمس فضل ىم كواكبها

السَّمىاكىاًت  نيوري  اللَّوي : اليت كردت يف اآلية إُف مفردة "نور" ىذا البيتيشَت البوصَتم يف 
أىنػَّهىا كىوٍكىبه ديرِّمٌّ  اٍلًمٍصبىاحي  ًمٍصبىاحه كىًمٍشكىاةو ًفيهىا   نيورًهً كىاأٍلىٍرًض مىثىلي  يف زيجىاجىةو الز جىاجىةي كى

ٍسوي نىاره ييوقىدي ًمن شىجىرىةو م بىارىكىةو زىيٍػتيونىةو الَّ شىٍرًقيَّةو كىالى غىٍربًيَّةو يىكىادي زىيٍػتػيهىا ييًضيءي كىلىٍو َفٍى سبىٍسى 
ًبكيلِّ شىٍيءو  كىاللَّوي اأٍلىٍمثىاؿى لًلنَّاًس  اللَّوي شىاءي كىيىٍضًربي مىن يى  لًنيورًهً  اللَّوي يػىٍهًدم  نيورو عىلىىَٰ  ن وره 

ىناؾ اختبلؼ يف معٌت ادلراد بالنور ادلضاؼ إليو تعاُف، كقاؿ   ،﴾ّٓ﴿النور: عىًليمه 
كسلم أم: مثل نور  كعب كابن جبَت: الضمَت يف نوره عائد على زلمد صلى ا عليو

 105زلمد.

 بالحسن مشتمل بالبشر متسم   أكـر بخلق نبي زانو خلق

 عىًظيمو  خيليقو كىًإنَّكى لىعىلىىَٰ : يبُت ادلصنف حسن خىلق رسوؿ ا كخيليقو. قاؿ ا تعاُف
كخلق فاضل كرًن، فقد مجع ا  أم كإنك يا زلمد لعلى أدب رفيع جم،، ﴾ْ﴿القلم: 

 106فيك الفضائل كالكماالت.

 كالبحر في كـر كالدىر في ىمم  كالزىر في ترؼ كالبدر في شرؼ

 في عسكر حين تلقاه كفي حشم   كأنو كىو فرد في جاللتو
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لَّقىٍد كىافى لىكيٍم يف كاف البوصَتم امتص اآليات القرآنية اليت صٌور خلق رسوؿ ا، منها: 
ًثَتنا  أيٍسوىةه سيوًؿ اللًَّو رى  ﴿األحزاب: حىسىنىةه لِّمىن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى كىذىكىرى اللَّوى كى

أم لقد كاف لكم أيها ادلؤمنوف يف ىذا الرسوؿ العظيم قدكة حسنة، تقتدكف بو  ،﴾ُِ
صلى ا عليو كسلم يف إخبلصو، كجهاده، كصربه، فهو ادلثل األعلى الذم غلب أف 
يقتدل بو، يف مجيع أقوالو كأفعالو كأحوالو، ألنو ال ينطق كال يفعل عن اذلول، بل عن 

كىلىٍو كينتى فىظًا غىًليظى  ذلىيمٍ  لًنتى فىًبمىا رىمٍحىةو مِّنى اللًَّو : كقولو سبحاف كتعاُف 107كحي كتنزيل.
نفىض وا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر  كىشىاًكٍرىيٍم يف اأٍلىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى  ذلىيمٍ اٍلقىٍلًب الى

ب  اٍلميتػىوىكِّلً  كىذه اآلية داللة على  ،﴾ُٗٓعمراف: ﴿آؿُتى فػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو ًإفَّ اللَّوى ػلًي
اختصاص نبينا دبكاـر األخبلؽ، كمن عجيب أمره صلى ا عليو كسلم أنو كاف أمجع 
الناس لدكاعي العظمة مث كاف أدناىم إُف التواضع، فكاف أشرؼ الناس نسبا كأكفرىم 

كأسخاىم كرما كأفصحهم بيانا ككلها من دكاعي العظمة، مث كاف  حسبا كأزكاىم عمبل
من تواضعو عليو السبلـ أنو كاف يرقع الثوب كؼلصف النعل كيركب احلمار كغللس على 
األرض كغليب دعوة العبد ادلملوؾ فصلوات ا كسبلمو على السراج ادلنَت حبر ادلكاـر 

، ﴾ُِٓ﴿الشعراء: ًلمىًن اتػَّبػىعىكى ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى  جىنىاحىكى  كىاٍخًفضٍ كاآلية:  108كالفضائل.
 .﴾ٔٗ﴿ادلؤمنوف: ًىيى أىٍحسىني السَّيِّئىةى ضلىٍني أىٍعلىمي دبىا يىًصفيوفى  بًالَّيًت  اٍدفىعٍ 

 

 الفصل الرابع

 )في مولده عليو الصالة كالسالـ(

 كالحق يظهر من معنى كمن كلم   كالجن تهتف كاألنوار سااطعة
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يبُت ادلصنف يف ىذا البيت أمور زبالف العادة، منها: صياح اجلن شلا حصل ذلم من 
اخلوؼ كالرعب، ككانوا يتكلموف مع أكليائهم فيما داعلهم من ذلك مع ظهور أنواره صلى 

كىًإٍذ قىاؿى  قاؿ ا تعاُف يف كتابو العزيز: 109يـو مولده الشريف يف اآلفاؽ.ا عليو كسلم 
ا بػىٍُتى يىدىمَّ ًمنى التػٍَّورى  قنا لِّمى اًة ًعيسىى اٍبني مىٍرًنىى يىا بىًٍت ًإٍسرىائًيلى ًإينِّ رىسيوؿي اللًَّو إًلىٍيكيم م صىدِّ

ا ًسٍحره م ًبُته  مٍحىدي أى  امٍسيوي كىميبىشِّرنا ًبرىسيوؿو يىٍأيت ًمن بػىٍعًدم  ذى فػىلىمَّا جىاءىىيم بًاٍلبػىيػِّنىاًت قىاليوا ىىَٰ
ىذه اآلية يشرح أف ا قد أخرب األنبياء منهم عيسى حضور خامت  ،﴾ٔ﴿الصف: 

األنبياء الذم اصطفاه حبيبا كرفعو ذكره كفضلو على كل األنبياء. كلذلك قد يظهر حق 
 حضوره كاختصاصو.

 تسمع كبارقة اإلنذار لم تشم  عموا كصموا فإعالف البشائر لم

 المعوج لم يقمبأف دينهم    من بعد ما أخبر األقواـ كاىنهم

حاؿ من اليبصر ادلرشد كال يسمع ادلوعظة ألف قلبو منكر عن احلق البوصَتم  صور
نىةه كمستكرب. كما قاؿ ا يف كتابو الكرًن:  مثيَّ تىابى اللَّوي  كىصىم وا فػىعىميواكىحىًسبيوا أىالَّ تىكيوفى ًفتػٍ

كىلىقىٍد ذىرىٍأنىا ، ﴾ُٕ﴿ادلائدة:  يػىٍعمىليوفى كىًثَته مِّنػٍهيٍم كىاللَّوي بىًصَته دبىا   كىصىم وا عىميواعىلىٍيًهٍم مثيَّ 
ا كىذلىيٍم يػيٍبًصريكفى هًبى  الَّ يػىٍفقىهيوفى هًبىا كىذلىيٍم أىٍعُتيه  الَّ ذلىيٍم قػيليوبه  كىاإٍلًنسً جلًىهىنَّمى كىًثَتنا مِّنى اجلًٍنِّ 

اأٍلىنٍػعىاـً هًبىا أيكلىًَٰئكى   يىٍسمىعيوفى  الَّ  آذىافه  ﴿األعراؼ: بىٍل ىيٍم أىضىل  أيكلىًَٰئكى ىيمي اٍلغىاًفليوفى  كى
هًبىا فىًإنػَّهىا  يىٍسمىعيوفى  آذىافه فػىتىكيوفى ذلىيٍم قػيليوبه يػىٍعًقليوفى هًبىا أىٍك  اأٍلىٍرضً أىفػىلىٍم يىًسَتيكا يف ، ﴾ُٕٗ

، كىو اليتبعوف ﴾ْٔ﴿احلج: كىلىًَٰكن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الَّيًت يف الص ديكًر  اأٍلىٍبصىاري تػىٍعمىى  الى 
ًنيفنا ًفٍطرىتى اللًَّو الَّيًت فىطىرى النَّاسى  كىٍجهىكى فىأىًقٍم لكاىن، الدين القيم الذم أخربه ا لًلدِّيًن حى

: عىلىيػٍهىا الى تػىٍبًديلى خًلىٍلًق اللًَّو ذىًَٰلكى الدِّيني اٍلقىيِّمي كىلىًَٰكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى   .﴾َّ﴿الرـك

 منقضة كفق ما في األرض من صنم  كبعد ما عاينوا في األفق من شهب

 من الشيااطين يقفو إثر منهـز  حتى غدا عن اطريق الوحي منهـز
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أف ىذا البيت يستدعى اآلية الكرؽلة اليت تشَت إُف قصة زلجوب الشياطُت عن السماء: 
ا كىشيهيبنا. كىأىنَّا كينَّا   مىقىاًعدى ًمنػٍهىا  نػىٍقعيدي كىأىنَّا لىمىٍسنىا السَّمىاءى فػىوىجىٍدنىاىىا ميًلئىٍت حىرىسنا شىًديدن

ا  ابنا رَّصىدن ٍد لىوي ًشهى اًء  كىلىقىدٍ  ،﴾ٗ-ٖ﴿اجلن: لًلسٍَّمًع فىمىن يىٍستىًمًع اآٍلفى غلًى جىعىٍلنىا يف السَّمى
ا لًلنَّاًظرًينى  ًفٍظنىاىىا. بػيريكجنا كىزىيػَّنَّاىى السٍَّمعى فىأىتٍػبػىعىوي  اٍستػىرىؽى . ًإالَّ مىًن رًَّجيمو ًمن كيلِّ شىٍيطىافو  كىحى

تفسَت سورة اجلن عن ابن كلقد حكى الزسلشرم يف  .﴾ُٖ-ُٔ﴿احلجر: م ًبُته  ًشهىابه 
عباس رضي ا تعاُف عنهما: أف الشياطُت كانوا ال ػلتجبوف عن السماكات، فلما كلد 
عيسى عليو السبلـ حجبوا عن ثبلث مساكات، فلما كلد سيدنا زلمد حجبوا من 

 110السماكات كلها، فمنعوا من شائرىا بسقوط الشهب عليهم بكثرة.

 عسكر بالحصى من راحتيو رمي أك   كأنهم ىربا أبطاؿ أبرىة 

شبو ادلصنف الشياطُت الراموف بالشهب يف شدة ىرهبم بأبرىة يف حاؿ كوهنم ىاربُت 
أىَفٍى تػىرى كىٍيفى فػىعىلى رىب كى بًأىٍصحىاًب اٍلًفيًل. أىَفٍى ىربا شديدا، كما كرد يف كتاب ا الشريف: 

ٍيدىىيٍم يف تىٍضًليل. كىأىٍرسىلى عىلىيٍ  . فىجىعىلىهيٍم  غلىٍعىٍل كى ًهٍم طىيػٍرنا أىبىابًيلى. تػىٍرًميًهم حًبًجىارىةو مِّن ًسجِّيلو
أك باجليش العظيم ادلنهزمُت يـو البدر كاحلنُت برمية  ،﴾ٓ-ُ﴿الفيل: كىعىٍصفو مٍَّأكيوؿو 

ًإٍذ  رىمىٍيتى ٍقتػيليوىيٍم كىلىًَٰكنَّ اللَّوى قػىتػىلىهيٍم كىمىا فػىلىٍم تػى ك رسوؿ ا، كما كرد يف كتاب ا العزيز: 
يعه عىًليمه  رىمىىَٰ كىلىًَٰكنَّ اللَّوى  رىمىٍيتى  ءن حىسىننا ًإفَّ اللَّوى مسًى ﴿األنفاؿ: كىلًييٍبًليى اٍلميٍؤًمًنُتى ًمٍنوي بىبلى

ُٕ﴾. 

 نبذ المسبح من أحشاء ملتقم   ببطنهما نبذا بو بعد تسبيح

كقد شبو ادلصنف ىنا نبذ النيب صلى ا عليو كسلم بنبذ احلوت، كما شبو تسبيح 
احلٍيوتي كىىيوى  فىاٍلتػىقىمىوي احلصى بتسبيح يونس عليو السبلـ، كما كرد يف كتاب ا العزيز: 

َٰ يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى  بىٍطًنوً لىلىًبثى يف  .اٍلميسىبًِّحُتى فػىلىٍوالى أىنَّوي كىافى ًمنى  ميًليمه. بًاٍلعىرىاًء كىىيوى  فػىنىبىٍذنىاهي . ًإُفى
كىذىا الن وًف ًإذ ذَّىىبى ميغىاًضبنا فىظىنَّ أىف لَّن نػٍَّقًدرى عىلىٍيًو ، ﴾ُْٓ-ُِْ﴿الصافات: سىًقيمه 
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﴿األنبياء: ًإينِّ كينتي ًمنى الظَّاًلًمُتى  سيٍبحىانىكى اًت أىف الَّ إًلىَٰوى ًإالَّ أىنتى يف الظ ليمى  فػىنىادىلَٰ 
ٖٕ﴾. 

 

 الفصل الخامس

 )في معجزاتو صلى اهلل عليو كالسالـ(

 من قلبو نسبة مبركرة القسم   أقسمت بالقمر المنشق إف لو

أقسم ادلصنف برب القمر ؽلينا مربكرة أف للقمر ادلنشق شبها لقلبو صلى ا عليو كسلم يف 
انشقاؽ كل منهما. ككجو الشبو ىنا بُت االنشقاقُت جريهما على خبلؼ العادة يف 

كىانشىقَّ  السَّاعىةي اقػٍتػىرىبىًت االنشقاؽ كااللتئاـ من غَت تأثَت كال إخبلؿ. كاألية ادلتعلق بذلك: 
 .﴾ُ﴿اإلنشراح: لىكى صىٍدرىؾى  نىٍشرىحٍ  أىَفىٍ ،  ﴾ُ﴿القمر:  قىمىري الٍ 

 ككل اطرؼ من الكفار عنو عمي  كما حول الغار من خير كمن كـر

 يقولوف ما بالغار من أـركىم   فالصدؽ في الغار كالصديق لم يرما

 خير البرية لم تنسج كلم تحم  ظنوا الحماـ كظنوا العنكبوت على

 من الدركع كعن عاؿ من األاطم   كقاية اهلل أغنت عن مضاعفة

أف ىذا البيت يستدعى اآلية الكرؽلة اليت تشَت إُف نصر ا كمعونتو على النيب كأبو بكر 
ًإالَّ تىنصيريكهي فػىقىٍد نىصىرىهي اللَّوي ًإٍذ الصديق حُت كانا سلتبئُت يف النقب يف جبل ثور، كىي: 

يػىقيوؿي ًلصىاًحًبًو الى ربىٍزىٍف ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا  ًإذٍ  اٍلغىارً أىٍخرىجىوي الًَّذينى كىفىريكا ثىاينى اثٍػنػىٍُتً ًإٍذ عليىا يف 
هي جًبينيودو َفٍَّ تػىرىٍكىىا كىجىعىلى كىًلمىةى الًَّذينى كىفىريكا الس ٍفلىىَٰ  كىكىًلمىةي اللًَّو  فىأىنزىؿى اللَّوي سىًكينىتىوي عىلىٍيًو كىأىيَّدى

 .﴾َْ﴿التوبة: ًىيى اٍلعيٍليىا كىاللَّوي عىزًيزه حىًكيمه 
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 إال كنلت جوارا منو لم يضم  ما سامني الدىر ضيما كاستجرت بو

 إال استلمت الندل من خير مستلم  كال التمست غنى الدارين من يده

 بًًإٍذفً  لًييطىاعى  ًإالَّ  رَّسيوؿو  ًمن أىٍرسىٍلنىا كىمىايستلهم البوصَتم من العديد اآليات القرآنية منها: 
 كىلىٍو أىنػَّهيٍم ًإذ ظَّلىميوا أىنفيسىهيٍم جىاءيكؾى فىاٍستػىٍغفىريكا اللَّوى كىاٍستػىٍغفىرى ذلىيمي الرَّسيوؿي لىوىجىديكا اللَّوى  اللَّوً 

انيوا كىًإذىا كىرىسيولًوً  بًاللَّوً  آمىنيوا الًَّذينى  اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإظلَّىا، ﴾ْٔ﴿النساء: تػىوَّابنا رًَّحيمنا   عىلىىَٰ  مىعىوي  كى
 بًاللَّوً يػيٍؤًمنيوفى  الًَّذينى يىٍستىٍأًذنيونىكى أيكلىًَٰئكى  الًَّذينى َفٍَّ يىٍذىىبيوا حىىتََّٰ يىٍستىٍأًذنيوهي ًإفَّ  جىاًمعو  أىٍمرو 

ٍأهًنًٍم فىٍأذىف لِّمىن ًشٍئتى ًمنػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر ذلىيمي اللَّوى ًإفَّ اللَّوى  كىرىسيولًوً  فىًإذىا اٍستىٍأذىنيوؾى لًبػىٍعًض شى
عىلىىَٰ أىف الَّ  نىكى يػيبىاًيعٍ  اٍلميٍؤًمنىاتي  جىاءىؾى  ًإذىا النَّيب   أىيػ هىا يىا، ﴾ِٔ﴿النور: غىفيوره رًَّحيمه 

دىىينَّ كىالى  ٍيئنا كىالى يىٍسرًٍقنى كىالى يػىٍزًنُتى كىالى يػىٍقتػيٍلنى أىٍكالى ًينىوي بػىٍُتى  يىٍأًتُتى ييٍشرًٍكنى بًاللًَّو شى بًبػيٍهتىافو يػىٍفًتى
نَّ اللَّوى ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رًَّحيمه أىٍيًديًهنَّ كىأىٍرجيًلًهنَّ كىالى يػىٍعًصينىكى يف مىٍعريكؼو فػىبىاًيٍعهينَّ كىاٍستػىٍغًفٍر ذلىي 

لينبو ادلتلقي إُف توسل باسم رسوؿ ا كمستجاب دعاءه كسخاءه ، ﴾ُِ﴿ادلمتحنة: 
 كمكاـر اخبلقو.

 قلبا إذا نامت العيناف لم ينم   ال تنكر الوحي من رؤياه إف لو

يستدعى ىذا البيت اآليات الكرؽلة اليت تشَت إُف كقوع كحي من ا  يف رؤيا، كىي: 
ـى ًإف شىاءى اللَّوي آًمًنُتى زليىلًِّقُتى  الر ٍؤيىالَّقىٍد صىدىؽى اللَّوي رىسيولىوي  بًاحلٍىقِّ لىتىٍدخيلينَّ اٍلمىٍسًجدى احلٍىرىا

ًلمى مىا َفٍى تػىٍعلىميوا فىجىعىلى ًمن ديكًف ذىًَٰلكى فػىٍتحنا قىرًيبنا ريءيكسىكيٍم كىميقىصِّرًينى الى زبىىافيوفى فػىعى 
نىةن  الر ٍؤيىاكىًإٍذ قػيٍلنىا لىكى ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى بًالنَّاًس كىمىا جىعىٍلنىا ، ﴾ِٕ﴿الفتح:  الَّيًت أىرىيٍػنىاؾى ًإالَّ ًفتػٍ

ًبَتنا  ٍلعيونىةى يف اٍلقيٍرآًف كىطليىوِّفػيهيٍم فىمىا يىزًيديىيٍم ًإالَّ طيٍغيىاننا كى ﴿اإلسراء: لِّلنَّاًس كىالشَّجىرىةى اٍلمى
ًلكى  الر ٍؤيىا صىدٍَّقتى قىٍد ، ﴾َٔ  .﴾َُٓ﴿الصافات: صلىٍزًم اٍلميٍحًسًنُتى  إًنَّا كىذىَٰ

 كال نبي على غيب بمتهم   تبارؾ اهلل ما كحي بمكتسب

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


69 
 

يشَت البوصَتم إُف حق كحي رسوؿ ا ك األخبار الغيب. أم ليس كحي مكتسبا بل 
أعطاه ا لعباده من يشاء كصدؽ رسوؿ ا يف إخبار على ما غاب ألنو معصـو من 

كىمىا ىيوى عىلىى الكذب كمن مجيع ادلعاصي كالرذائل. كذلك باإلضافة إُف اآليات القرآنية: 
عىاًَفي اٍلغىٍيًب فىبلى  ،﴾ْ﴿النجم:  ييوحىىَٰ  كىٍحيه ًإٍف ىيوى ًإالَّ ، ﴾ِْ﴿التكوير:  ًبضىًنُتو  اٍلغىٍيبً 

ا ٍلًفًو . ييٍظًهري عىلىىَٰ غىٍيًبًو أىحىدن ٍيًو كىًمٍن خى ًإالَّ مىًن اٍرتىضىىَٰ ًمن رَّسيوؿو فىًإنَّوي يىٍسليكي ًمن بػىٍُتً يىدى
ا.  ٍيًهٍم كىأىٍحصىىَٰ كيلَّ شىٍيءو عىدىدنا  أىبٍػلىغيوا قىدٍ  أىف لِّيػىٍعلىمى رىصىدن ٍم كىأىحىاطى دبىا لىدى ًت رىهبًِّ رًسىاالى
ا إًلىٍيكى مىا كينتى تػىٍعلىميهىا أىنتى كىالى  اٍلغىٍيبً  أىنبىاءً تًٍلكى ًمٍن ، ﴾ِٖ -ِٔ﴿اجلن: نيوًحيهى

ا فىاٍصربٍ ًإفَّ اٍلعىاًقبىةى لًٍلميتًَّقُتى  ذى لِّمىوي أىف ييكى  لًبىشىرو  كىافى  كىمىا، ﴾ْٗ﴿ىود: قػىٍوميكى ًمن قػىٍبًل ىىَٰ
مه اللَّوي ًإالَّ كىٍحينا أىٍك ًمن كىرىاًء ًحجىابو أىٍك يػيٍرًسلى رىسيوالن فػىييوًحيى بًًإٍذنًًو مىا يىشىاءي ًإنَّوي عىًليٌّ حىًكي

 .﴾ُٓ﴿الشورل: 

 

 المبحث الثاني: أشكاؿ التناص في بردة البوصيرم (2

 الفصل األكؿ

 )في الغزاؿ كشكول الغراـ(

 على حبيبك خير الخلق كلهم    موالم صل كسلم دائما أبدا 

يتناص البوصَتم يف ىذا البيت بشكل اإلشارم ألنو يستحضره عن طريقة اإلشارة ادلركزة 
باالعتماد على لفظة كاحدة أك اثنتُت، يعٍت لفظ "صل كسلم" الذم يستدعى اآلية 

ًإفَّ اللَّوى ر ا أىل العاَف السفلى بالصبلة كالتسليم عليو، كىي: الكرؽلة اليت تشَت إُف أم
تىوي  ًئكى ﴿األحزاب: عىلىى النَّيبِّ يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا صىل وا عىلىٍيًو كىسىلِّميوا تىٍسًليمنا  ييصىل وفى كىمىبلى

ادلعٌت صل كسلم يف ىذا البيت كصلوا كسلموا يف اآلية ادلذكور كلو  ، بل اختلف ﴾ٔٓ
 األمر. أمر يف البيت للدعاء كأما يف اآلية للندب. بوزف كانا
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 مزجت دمعا جرل من مقلة بدـ   أمن تذكر جيراف بذم سلم

 كأكمض البرؽ في الظلماء من إضم   أـ ىبت الريح من تلقاء كاظمة

 كما لقلبك إف قلت استفق يهم  ىمتا فما لعينيك إف قلت اكففا

 ما بين منسجم منو كمضطـر  أيحسب الصب أف الحب منكتم

 كال أرقت لذكر الباف كالعلم  لوال الهول لم ترؽ دمعا على اطلل

 بو عليك عدكؿ الدمع كالسقم  فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت

 مثل البهار على خديك كالعنم  كأثبت الوجد خطي عبرة كضنى

إف شكل التناص يف ىذه األبيات ىو التناص االمتصاصي، ألف البوصَتم امتص نصا 
قرآنيا كإعادتو إُف صياغة جديد دكف ذكر ألفاظ منو. كالتناص االمتصاصي يف ىذه 

كىابٍػيىضٍَّت  ييوسيفى  عىلىىَٰ عىنػٍهيٍم كىقىاؿى يىا أىسىفىىَٰ  كىتػىوىُفََّٰ األبيات مستلهم من اآلية القرآنية: 
نى  تىٍذكيري ييوسيفى حىىتََّٰ تىكيوفى حىرىضنا أىٍك تىكيوفى ًمنى  تػىٍفتىأي اهي ًمنى احلٍيٍزًف فػىهيوى كىًظيمه. قىاليوا تىاللًَّو عىيػٍ

شرح ىذه اآلية عن شدة بكاء يعقوب حزنا على . ﴾ٖٓ-ْٖ﴿يوسف: اذٍلىاًلًكُتى 
عشي، كىذا بسبب حبو لولده. ككذلك صٌور البوصَتم لشدة يوسف حىت فقد بصره ك 

زلبة الصب حلبييو كتذكره كثَتا حىت يكوف حزينا كمريضا كما حاؿ يعقوب عندما ابتلى 
 بفراؽ يوسف كال  تفارؽ تذكر يوسف. ككبلعلا أرادا بلقاء حبييهما.

 كالحب يعترض اللذات باأللم  نعم سرل اطيف من أىول فأرقني

 مني إليك كلو أنصفت لم تلم  في الهول العذرم معذرةيا الئمي 

 عن الوشاة كال دائي بمنحسم   عدتك حالي ال سرم بمستتر
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أف البوصَتم ؽلتص يف ىذا البيت معٌت اآلية الكرؽلة عندما تتحدث عن قصة زليخة 
حُت راكدت يوسف عن نفسو،  مث عنفت حببو، بعد أف أبدت مجالو للعاذالت، 

حىت قطعن أيديهن، فقالت  111لى البلئمات، فوقعن يف احلَتة كالتيو،كعرضت حسنو ع
ًدينىًة اٍمرىأىتي اٍلعىزًيًز تػيرىاًكدي فػىتىاىىا عىن نػٍَّفًسًو ذلن فذلكن الذم دلتنٍت فيو:  كىقىاؿى ًنٍسوىةه يف اٍلمى

اقىٍد  عىٍت  شىغىفىهى ؿو م ًبُتو. فػىلىمَّا مسًى دبىٍكرًًىنَّ أىٍرسىلىٍت إًلىٍيًهنَّ كىأىٍعتىدىٍت حيبًا ًإنَّا لىنػىرىاىىا يف ضىبلى
يننا كىقىالىًت اٍخريٍج عىلىٍيًهنَّ  ةو مِّنػٍهينَّ ًسكِّ فػىلىمَّا رىأىيٍػنىوي أىٍكبػىٍرنىوي  ۚ   ذلىينَّ ميتَّكىأن كىآتىٍت كيلَّ كىاًحدى

ًلكينَّ ا ا ًإالَّ مىلىكه كىرًنه. قىالىٍت فىذىَٰ ذى ا بىشىرنا ًإٍف ىىَٰ ذى لًَّذم كىقىطٍَّعنى أىٍيًديػىهينَّ كىقػيٍلنى حىاشى لًلًَّو مىا ىىَٰ
عىٍل مىا آميريهي لىييٍسجىنىنَّ كىلىًئن َفٍَّ يػىفٍ  ۚ   كىلىقىٍد رىاكىدت وي عىن نػٍَّفًسًو فىاٍستػىٍعصىمى  ۚ   ليٍمتػينًٍَّت ًفيوً 

. قىاؿى رىبِّ السٍِّجني أىحىب  ًإِفىَّ شلَّا يىٍدعيونىًٍت إًلىٍيوً  كىًإالَّ تىٍصًرٍؼ عىٍتِّ   ۚ   كىلىيىكيوننا مِّنى الصَّاًغرًينى
ٍيدىىينَّ أىٍصبي إًلىٍيًهنَّ كىأىكين مِّنى اجلٍىاًىًلُتى  فلذلك شكل التناص . ﴾ ّّ-َّ﴿يوسف: كى

يف ىذا البيت التناص االمتصاصي، ألف البوصَتم ؽلتص مضموف نص قرآين كيقـو 
بإعادة صياغة ىذا ادلضموف من جديد بعد امتصاصو كتشربو، من دكف أف يكوف يف 

 ىذه األبيات حضور لفظ كاضح، أم ذكر صريح للنص القرآين.

 إف المحب عن العذاؿ في صمم  أسمعومحضتني النصح لكن لست 

 كالشيب أبعد في نصح عن التهم  إني اتهمت نصيح الشيب في عذؿ

كىىيٍم يىٍصطىرًخيوفى ًفيهىا رىبػَّنىا أىٍخرًٍجنىا نػىٍعمىٍل صىاحلًنا غىيػٍرى الًَّذم  تضمن البيتاف معٌت قولو تعاُف: 
ا لًلظَّاًلًمُتى  ۚ   أىكىَفٍى نػيعىمِّرٍكيم مَّا يػىتىذىكَّري ًفيًو مىن تىذىكَّرى كىجىاءىكيمي النًَّذيري  ۚ   كينَّا نػىٍعمىلي  فىذيكقيوا فىمى
فصوره البوصَتم يف  ُُِمعٌت النذير يف ىذا اآلية ىو الشيب.. ﴾ّٕفاطر: ﴿ًمن نًَّصَتو 

. ككاضح أف البوصَتم امتص كتشرب معاين ىذه اآلية. فتحقق ىذا البيت كنصيح
يتناص البوصَتم مع اآلية القرآنية يف البيتاف ادلذكورين بالتناص االمتصاصي. ألنو استلهم 

 نصا قرآنيا كإعادتو بدكف ذكر ألفاظ منو.
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 الفصل الثاني

 )في التحذير من ىول النفس(

 بنذير الشيب كالهـرمن جهلها    فإف أمارتي بالسوء ما اتعظت

 ضيف ألم برأسي غير محتشم   كال أعدت من الفعل الجميل قرل

 كتمت سرا بدا لي منو بالكتم    لو كنت أعلم أني ما أكقره 

ىمَّارىةه  البوصَتم يف ىذه األبيات يقتبس من اآلية القرآنية: كىمىا أيبػىرِّئي نػىٍفًسي ًإفَّ النػٍَّفسى ألى
﴾. فعلى مستول الًتكيب ّٓرىًحمى رىّبِّ ًإفَّ رىّبِّ غىفيوره رًَّحيمه ﴿يوسف: بًالس وًء ًإالَّ مىا 

النحوم حٌور البوصَتم مكاف "أمارة بالسوء" من خرب إف إُف اسم إف، كحذؼ من اآلية 
كىىيٍم الكرؽلة كلمة "النفس". كاآلية األخرل اليت اقتبسها البوصَتم يف ىذه األبيات ىي: 

أىكىَفٍى نػيعىمِّرٍكيم مَّا يػىتىذىكَّري  ۚ   رىبػَّنىا أىٍخرًٍجنىا نػىٍعمىٍل صىاحلًنا غىيػٍرى الًَّذم كينَّا نػىٍعمىلي  يىٍصطىرًخيوفى ًفيهىا
ا لًلظَّاًلًمُتى ًمن نًَّصَتو  ۚ   ًفيًو مىن تىذىكَّرى كىجىاءىكيمي النًَّذيري  عند ابن . ﴾ّٕفاطر: ﴿فىذيكقيوا فىمى

عباس كعكرمة كأّب جعفر الباقر كقتادة كسفياف بن عيينة أف معٌت النذير يف ىذا اآلية ىو 
فكذلك البوصَتم ذكر الشيب كالنذير بزيادة كلمة "الشيب" بعد كلمة  ُُّالشيب.

"نذير". فيتجلى اف البوصَتم اقتبس اآليات القرآنية يف ىذا البيت باالقتباسي الكامل 
 بالزيادة أك بالنقصاف كبالتحوير.اور يعٌت 

 كما يرد جماح الخيل باللجم   من لي برد جماح من غوايتها

 إف الطعاـ يقوم شهوة النهم  فال تـر بالمعاصي كسر شهوتها

 حب الرضاع كإف تفطمو ينفطم  كالنفس كالطفل إف تهملو شب على
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اًء كىاٍلبىًنُتى  الشَّهىوىاتً  حيب  يستلهم البوصَتم من اآلية القرآنية: زييِّنى لًلنَّاًس  ًمنى النِّسى
اعي احلٍىيىاًة كىاٍلقىنىاًطًَت اٍلميقىنطىرىًة ًمنى الذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة كىاخٍلىٍيًل اٍلميسىوَّمىًة كىاأٍلىنٍػعىاـً كىاحلٍىٍرًث ذىًَٰلكى مىتى 

هي حيٍسني اٍلمىآًب  نٍػيىا كىاللَّوي ًعندى فتحقق يتناص البوصَتم مع اآلية . ﴾ُْعمراف: ﴿آؿالد 
القرآنية يف البيتاف ادلذكورين بالتناص االمتصاصي. ألنو استلهم نص قرآين كإعادتو بدكف 

 ذكر ألفاظ منو كإعادتو إُف صياغة جديدة.

 إف الهول ما تولى يصم أك يصم   فاصرؼ ىواىا كحاذر أف توليو

استلهم البوصَتم البيت ادلذكور من العديد من اآليات القرآنية، منها؛ قولو تعاُف: 
لىىَٰ بىصىرًًه أىفػىرىأىٍيتى مىًن ازبَّىذى ًإذلىَٰىوي ىىوىاهي كىأىضىلَّوي اللَّوي عىلىىَٰ ًعٍلمو كىخىتىمى عىلىىَٰ مسىًٍعًو كىقػىٍلًبًو كىجىعىلى عى 

أىرىأىٍيتى مىًن كقولو تعاُف:  ﴾،ِّ﴿اجلاثية: للًَّو أىفىبلى تىذىكَّريكفى ًغشىاكىةن فىمىن يػىٍهًديًو ًمن بػىٍعًد ا
أىـٍ ربىٍسىبي أىفَّ أىٍكثػىرىىيٍم يىٍسمىعيوفى أىٍك يػىٍعًقليوفى ًإٍف  .أىفىأىنتى تىكيوفي عىلىٍيًو كىًكيبلن  ىىوىاهي  ًإذلىَٰىوي  ازبَّىذى 

اأٍلىنٍػعىاـً ىيٍم ًإالَّ   يىا دىاكيكدي ًإنَّا ، كقولو تعاُف: ﴾ْْ-ّْ﴿الفرقاف: ىيٍم أىضىل  سىًبيبلن  بىلٍ  كى
ًليفىةن يف اأٍلىٍرًض فىاٍحكيم بػىٍُتى النَّاًس بًاحلٍىقِّ كىالى تػىتًَّبًع  ًبيًل  فػىييًضلَّكى  اذٍلىوىلَٰ جىعىٍلنىاؾى خى عىن سى

ًبيًل اللًَّو ذلىيٍم عىذىابه شىًديده دبىا نىسيوا يػىٍوـى احلًٍسىابً اللًَّو ًإفَّ  ﴿ص:  الًَّذينى يىًضل وفى عىن سى
لينبو ادلتلقي إُف ربذير من ىول النفس، كمطواع ذلول النفس يتبع ما تدعوه إليو،  ،﴾ِٔ

اـ يف اجلهل بادلنافع كقلة كمثل ا لو كاألنع ُُْفكأنو يعبده كما يعبد الرجل إذلو.
ككاضح أف اتباعو سبب يف الضبلؿ  ُُٓالتحسس للعواقب مث حكم بأنو أضل سبيبل.

شكل التناص يف ىذه األبيات التناص االمتصاصي  فلذا ُُٔكالبعد عن احلضرة اإلذلية.
 ألف حضور ملفوظ حريف مأخوذ من نص قرآين غَت كاضح.

 من حيث لم يدر أف السم في الدسم   كم حسنت لذة للمرء قاتلة
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ـي ىىٍل أىديل كى عىلىىَٰ   اخٍليٍلدً  شىجىرىةً يتاص البوصَتم اآلية: فػىوىٍسوىسى إًلىٍيًو الشٍَّيطىافي قىاؿى يىا آدى
. فىأىكىبلى ًمنػٍهىا فػىبىدىٍت ذلىيمىا سىٍوآتػيهيمىا كىطىًفقىا ؼلىًٍصفىاًف عىلىٍيًهمىا ًمن كىرىًؽ اجلٍىنَّ  ًة كىميٍلكو الَّ يػىبػٍلىىَٰ

ـي  كىعىصىىَٰ  ف حضور االمتصاصي ألالتناص  شكلب ،﴾ُُِ -َُِ﴿طو:رىبَّوي فػىغىوىلَٰ  آدى
 ملفوظ حريف مأخوذ من نص قرآين غَت كاضح.

 فرب مخمصة شر من التخم كاخش الدسائس من جوع ك من شبع

ـي يشَت البوصَتم يف ىذا البيت إُف لفظ "سلمصة" من اآلية:  ٍيتىةي كىالدَّ حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى
ٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدِّيىةي كىالنًَّطيحىةي  ًنقىةي كىاٍلمى مي اخٍلًنزًيًر كىمىا أيًىلَّ ًلغىٍَتً اللًَّو ًبًو كىاٍلميٍنخى كىمىا أىكىلى  كىحلٍى

ٍيتيٍم كىمىا ذيًبحى عىلىى الن صيًب كىأىف تىٍستػى  ًلكيٍم ًفٍسقه اٍليػىٍوـى يىًئسى السَّبيعي ًإالَّ مىا ذىكَّ ـً ذىَٰ ٍقًسميوا بًاأٍلىٍزالى
 الًَّذينى كىفىريكا ًمن ًديًنكيٍم فىبلى زبىٍشىٍوىيٍم كىاٍخشىٍوًف اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىسٍبىٍمتي عىلىٍيكيمٍ 

ـى ًديننا فىمىًن اٍضطيرَّ يف  ٍسبلى مثٍو فىًإفَّ اللَّوى  صىةو سلىٍمى نًٍعمىيًت كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلً غىيػٍرى ميتىجىاًنفو إلًِّ
ًدينىًة كىمىٍن حىٍوذلىيم مِّنى اأٍلىٍعرىاًب أىف  ، كاآلية:﴾ّ﴿ادلائدة: غىفيوره رًَّحيمه  مىا كىافى أًلىٍىًل اٍلمى

ا بًأىنفيًسًهٍم عىن نػٍَّفًسًو ذىًَٰلكى بًأىنػَّهيٍم الى ييًصيبػيهيٍم ظىمىأه كىالى يػىتىخىلَّفيوا عىن رَّسيوًؿ اللًَّو كىالى يػىٍرغىبيو 
ًبيًل اللًَّو كىالى يىطىئيوفى مىٍوًطئنا يىًغيظي اٍلكيفَّارى كىالى يػىنىاليوفى ًمٍن عىديكٍّ نػٍَّيبلن  سلىٍمىصىةه نىصىبه كىالى  يف سى

، كيتحقق ﴾َُِ﴿التوبة: لَّوى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنُتى ًإالَّ كيًتبى ذلىيم ًبًو عىمىله صىاًلحه ًإفَّ ال
 أف شكل التناص يف ىذا البيت التناص القرآين.

 من المحاـر كالـز حمية الندـ  كاستفرغ الدمع من عين قد امتألت

انيوا   كىٍليىٍبكيوافػىٍليىٍضحىكيوا قىًليبلن يستلهم البوصَتم عن اآلية القرآنية:  كىًثَتنا جىزىاءن دبىا كى
، صور ىذه اآلية عن حالة من اليطيع أم عصى ا كرسولو. ﴾ِٖ﴿التوبة: يىٍكًسبيوفى 

اآلية اليت يتناصها  لكيبل نبكي يف اآلخرة. فلذلك نبو البوصَتم يف ىذا البيت  إُف التوبة
نىافً اليوصَتم يعٍت ًفيًهمىا  ، فٌسرىا بعض القـو أف اجلنتُت يف ﴾َٓ﴿الرمحن: ذبىٍرًيىاًف  عىيػٍ

فتبدل شكل التناص  117اآلخرة دلن كاف لو يف الدنيا عيناف ذبرياف من خشية ا تعاُف.
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يف ىذا البيت التناص االمتصاصي ألف البوصَتم يستلهم معٌت اآلية الكرؽلة كيصوغها يف 
 مضموف فكرم جديد دكف ذكر مفردة منها.

 كإف ىما محضاؾ النصح فاتهم  كخالف النفس كالشيطاف كاعصهما

 فأنت تعرؼ كيد الخصم كالحكم  كال تطع منهما خصما كال حكما

وصَتم ما كرد يف القرآف، يعٍت قصة الشيطاف ادلستنكف حينما أمر بالسجود امتص الب
آلدـ، مث أخرجو ا من اجلنة، كبعد ذلك يريد الشيطاف أف يدخل آدـ كبنيو دبعصية على 
ىقػٍعيدىفَّ ذلىيٍم  ا أىٍغوىيٍػتىًٍت ألى ا، فوسوس ككاد لو كزكجتو بقسم أنو ناصح ذلما. قىاؿى فىًبمى

ٍلًفًهٍم كىعىٍن أىؽٍلىاهًنًٍم كىعىن ًصرىاطىكى ا تًيػىنػَّهيم مِّن بػىٍُتً أىٍيًديًهٍم كىًمٍن خى ٍلميٍستىًقيمى. مثيَّ آلى
دي أىٍكثػىرىىيٍم شىاًكرًينى. قىاؿى اٍخريٍج ًمنػٍهىا مىٍذءيكمنا مٍَّدحيورنا ۚ   مشىىائًًلًهمٍ  لَّمىن تىًبعىكى  ۚ   كىالى ذبًى

ىفَّ جىهىنَّمى مً  ىٍمؤلى ـي اٍسكيٍن أىنتى كىزىٍكجيكى اجلٍىنَّةى فىكيبلى ًمٍن حىٍيثي ًمنػٍهيٍم ألى نكيٍم أىمٍجىًعُتى. كىيىا آدى
. فػىوىٍسوىسى ذلىيمىا الشٍَّيطىافي لًييٍبًدمى ذلىيمى  ًذًه الشَّجىرىةى فػىتىكيونىا ًمنى الظَّاًلًمُتى ا مىا ًشٍئتيمىا كىالى تػىٍقرىبىا ىىَٰ

ًذًه الشَّجىرىًة ًإالَّ أىف تىكيونىا مىلىكىٍُتً كيكرًمى عىنػٍهيمىا ًمن سىٍوآهًتًمىا كى  قىاؿى مىا نػىهىاكيمىا رىب كيمىا عىٍن ىىَٰ
عليىا ًبغيريكرو  فػىلىمَّا ذىاقىا  ۚ   أىٍك تىكيونىا ًمنى اخٍلىاًلًدينى. كىقىامسىىهيمىا ًإينِّ لىكيمىا لىًمنى النَّاًصًحُتى. فىدىالَّ

ا  كىنىادىاعليىا رىبػ هيمىا أىَفىٍ  ۚ   كىطىًفقىا ؼلىًٍصفىاًف عىلىٍيًهمىا ًمن كىرىًؽ اجلٍىنَّةً الشَّجىرىةى بىدىٍت ذلىيمىا سىٍوآتػيهيمى
-ُٔ:األعراؼأىنٍػهىكيمىا عىن تًٍلكيمىا الشَّجىرىًة كىأىقيل لَّكيمىا ًإفَّ الشٍَّيطىافى لىكيمىا عىديكٌّ م ًبُته ﴿

كيد الشيطاف كىول النفس ﴾. كسواىا كجد عديد من اآليات القرآنية اليت يتبُت عن  ِِ
ا الًَّذينى آمىنيوا اٍدخيليوا يف السٍِّلًم كىافَّةن كىالى تػىتًَّبعيوا خيطيوىاًت  كربذير عنهما، منها: يىا أىيػ هى

سىكى مىعى الًَّذينى يىٍدعيوفى رىبػَّهيم كىاٍصربٍ نػىفٍ ، ﴾َِٖ﴿البقرة: ًإنَّوي لىكيٍم عىديكٌّ م ًبُته  ۚ   الشٍَّيطىافً 
نٍػيىا كىالى تيطً  نىاؾى عىنػٍهيٍم تيرًيدي زًينىةى احلٍىيىاًة الد  اًة كىاٍلعىًشيِّ ييرًيديكفى كىٍجهىوي كىالى تػىٍعدي عىيػٍ ٍع مىٍن بًاٍلغىدى

يف ىذا البيتاف يعمد ، ﴾ِٖ﴿الكهف: كىكىافى أىٍمريهي فػيريطنا  ىىوىاهي أىٍغفىٍلنىا قػىٍلبىوي عىن ذًٍكرًنىا كىاتػَّبىعى 
البوصَتم إُف اقتناص نص قرآين كيتشرب بو مث يعيده بصناعة جديد من دكف أف يكوف 

 .فيها حضور لفظ كاضح. فلذا شكل التناص فيهما التناص االمتصاصي
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 نسال لذم عقملقد نسبت بو    أستغفر اهلل من قوؿ بال عمل

 كما استقمت فما قولي لك استقم  أمرتك الخير لكن ما أتمرت بو

أف التناص اإلشارم علا يتحقق من خبلؿ اإلشارة السريعة ادلركزة إُف نص قرآين، ال يقل  
دكرىا عن اقتباس أجزاء كاملة أك زلورة من ذلك النص، كالعبارة تشَت إُف اآلية القرآنية: 

ا الَّذً  بػيرى مىٍقتنا ًعندى اللًَّو أىف تػىقيوليوا مىا الى تػىٍفعىليوفى يىا أىيػ هى ينى آمىنيوا ًَفى تػىقيوليوفى مىا الى تػىٍفعىليوفى. كى
قاؿ ا تعاُف سلاطبا نبيو صلى ا عليو كسلم يف كتابو العزيز: ك ، ﴾ّ-ِ﴿الصف: 

ا أيًمٍرتى كىمىن تىابى مىعىكى كىالى تىٍطغىٍوا ًإنَّوي دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته   فىاٍستىًقمٍ   .﴾ُُِ﴿ىود: كىمى

 كلم أصل سول فرض كلم أصم   كال تزكدت قبل الموت نافلة

ن فػىرىضى ًفيًهنَّ احلٍىجَّ فىبلى رىفىثى كىالى كىو تناص مع قولو تعاُف: احلٍىج  أىٍشهيره مٍَّعليومىاته فىمى 
يػٍرى الزَّاًد التػٍَّقوىلَٰ  كىتػىزىكَّديكافيسيوؽى كىالى ًجدىاؿى يف احلٍىجِّ كىمىا تػىٍفعىليوا ًمٍن خىٍَتو يػىٍعلىٍموي اللَّوي  فىًإفَّ خى

، باعتماد لفظ "تزكد". أم ظاىر البيت ﴾ُٕٗ﴿البقرة: كىاتػَّقيوًف يىا أيكِف اأٍلىٍلبىاًب 
اإلخبار، كادلراد بو التأسف كالتحسر على ما فٌرط فيو يف ىذا العمر شلا ػلتاج إليو من 

كيتحقق شكا التناص يف ىذا  118زاد، كىو التقول اليت ىي زاد ادلتزكد لسفر اآلخرة.
 ".البيت ىو التناص اإلشارم من استخداـ لفظ "تزكد

 

 الفصل الثالث

 )في مدح النبي صلى اهلل عليو كسلم(

 أف اشتكت قدماه الضر من كـر  ظلمت سنة من أحيا الظالـ إلى
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ًإفَّ رىبَّكى يػىٍعلىمي أىنَّكى تػىقيوـي أىٍدىنىَٰ كقد أخذ البوصَتم مضموف ىذا البيت عن قولو تعاُف: 
مِّنى الًَّذينى مىعىكى كىاللَّوي يػيقىدِّري اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى عىًلمى أىف لَّن  كىطىائًفىةه  كىثػيليثىوي  كىًنٍصفىوي ًمن ثػيليثىًي اللٍَّيًل 

ربيٍصيوهي فػىتىابى عىلىٍيكيٍم فىاقػٍرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمنى اٍلقيٍرآًف عىًلمى أىف سىيىكيوفي ًمنكيم مٍَّرضىىَٰ كىآخىريكفى 
ًبيًل اللًَّو فىاقػٍرىءيكا مىا تػىيىسَّرى يىٍضرًبيوفى يف اأٍلىٍرًض يػىٍبتػىغيوفى ًمن  فىٍضًل اللًَّو كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى يف سى

ةى كىآتيوا الزَّكىاةى كىأىٍقًرضيوا اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا كىمىا تػيقىدِّميوا أًلىنفيًسكيم مٍِّن خى  ٍَتو  ًمٍنوي كىأىًقيميوا الصَّبلى
يػٍرنا كىأى  ديكهي ًعندى اللًَّو ىيوى خى ، ﴾َِ﴿ادلزمل: ٍعظىمى أىٍجرنا كىاٍستػىٍغًفريكا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رًَّحيمه ذبًى

كىًمنى اللٍَّيًل فػىتػىهىجٍَّد بًًو نىاًفلىةن لَّكى عىسىىَٰ أىف يػىبػٍعىثىكى رىب كى مىقىامنا زلٍَّميودنا كقولو تعاُف: 
، لينبو ادلتلقي إُف قياـ الليل كما يقومو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم. ﴾ٕٗ﴿اإلسراء: 

كيبدل أف شكل التناص يف ىذا البيت التناص االمتصاصي ألف ألفاظ من النص القرآين 
 َف يذكر يف ىذا البيت.

 حا مترؼ األدـتحت الحجارة كش  كشد من سغب أحشاءه كاطول

 عن نفسو فأراىا أيما شمم  كراكدتو الجباؿ الشم من ذىب

 إف الضركرة ال تعدك على العصم   كأكدت زىده فيها ضركرتو

نػىٍيكى  سبىيدَّفَّ  كىالى : تتحدث ىذه األبيات عن زىود رسوؿ ا، كاآليات ادلتحدث عنو  ًإُفىَٰ  عىيػٍ
يػٍره كىأىبٍػقىىَٰ  ًبوً  مىتػٍَّعنىا مىا نٍػيىا لًنػىٍفًتنػىهيٍم ًفيًو كىرًٍزؽي رىبِّكى خى ﴿طو: أىٍزكىاجنا مِّنػٍهيٍم زىٍىرىةى احلٍىيىاًة الد 

يػٍره لَّكى ًمنى اأٍليكُفىَٰ ، كاآلية: ﴾ُُّ يػيٍعًطيكى رىب كى فػىتػىٍرضىىَٰ  كىلىسىٍوؼى . كىلىآٍلًخرىةي خى
، كلذا يتناص البوصَتم من اآليات الكرؽلة بشكل التناص ﴾ٓ-ْ﴿الضحى: 

اإلمتصاصي ألنو ؽلتصها كيعيدىا بصناعة جديدة من دكف أف يكوف يف ىذه األبيات 
 حضور لفظ كاضح.

 لواله لم تخرج الدنيا من العدـ  ككيف تدعو إلى الدنيا ضركرة من
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 اأٍلىٍرضً  يف  مَّا لىكيم خىلىقى يتناص البوصَتم يف ىذا البيت اآليات القرآنية، منها: ىيوى الًَّذم 
يعنا مثيَّ اٍستػىوىلَٰ ًإُفى  ﴿البقرة: كىىيوى ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه  مسىىاكىاتو فىسىوَّاىينَّ سىٍبعى  السَّمىاءً مجًى

، ﴾ّّ﴿ابراىيم: اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى  لىكيمي  كىسىخَّرى الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى دىائًبػىٍُتً  لىكيمي  كىسىخَّرى ، ﴾ِٗ
رآنية كيصوغها يف مضموف فكر بشكل التناص االمتصاصي ألنو امتص معٌت اآليات الق

 جديد دكف ذكر ألفاظ منها.

 ػن كالفريقين من عرب كمن عجم   محمد سيد الكونين كالثقلي

بىًشَتنا كىنىًذيرنا كىلىًَٰكنَّ أىٍكثػىرى  لِّلنَّاسً  كىافَّةن  ًإالَّ يتناص البوصَتم قوؿ ا تعاُف: كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى 
، بشكل التناص االمتصاصي ألنو امتص معٌت معٍت ﴾ِٖ﴿سبإ: النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى 

 اآليات القرآنية كيصوغها يف مضموف فكر جديد دكف ذكر ألفاظ منها.

 أبر في قوؿ ال منو كال نعم   نبينا اآلمر الناىي فال أحد

ديكنىوي مىٍكتيوبنا اقتبس البوصَتم اآلية القرآنية: الًَّذينى  يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ اأٍليمِّيَّ الًَّذم غلًى
ل  ذلىيمي الطَّيِّبى  صًليًل يىٍأميريىيم بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلمينكىًر كىػلًي اًت ًعندىىيٍم يف التػٍَّورىاًة كىاإٍلً

انىٍت عىلىٍيًهمٍ كىػليىرِّـي عىلىٍيًهمي اخٍلىبىاًئثى كىيىضىعي عىنػٍ  ؿى الَّيًت كى فىالًَّذينى آمىنيوا بًًو  ۚ   هيٍم ًإٍصرىىيٍم كىاأٍلىٍغبلى
أيكلىًَٰئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى ﴿األعراؼ:  ۚ   كىعىزَّريكهي كىنىصىريكهي كىاتػَّبػىعيوا الن ورى الًَّذم أينزًؿى مىعىوي 

﴾، بتحوير لفظ "يأمرىم كينهاىم" إُف اسم الفاعل "اآلمر الناىي" كاحلذؼ لفظ ُٕٓ
. فلذلك اقتبسها البوصَتم باالقتباس الكامل اور  "بادلعركؼ كعن ادلنكر" لكنو معلـو

ػلور يف بنيتها األصلية. يعٌت يعمد إليها فيقتطفها من سياقها كيضعها يف البيت بعد أف 
فوجب علينا أف نعرؼ أف اآلمر كالناىي احلقيقي ىو ا، كقد أظهر لنا أمره كهنيو على 

﴿النجم:  ييوحىىَٰ  كىٍحيه ًإالَّ  ىيوى  ًإفٍ . كىمىا يىنًطقي عىًن اذٍلىوىلَٰ  لساف نبينا زلمد، قاؿ سبحانو:
ّ-ْ﴾ 

 لكل ىوؿ من األىواؿ مقتحم  الحبيب الذم ترجى شفاعتو ىو
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كىلىٍو أىنػَّهيٍم  اللَّوً  بًًإٍذفً ًمن رَّسيوؿو ًإالَّ لًييطىاعى  أىٍرسىٍلنىا كىمىاأف البوصَتم ؽلتص اآليات الشريفة: 
تػىوَّابنا رًَّحيمنا  اللَّوى كىاٍستػىٍغفىرى ذلىيمي الرَّسيوؿي لىوىجىديكا  اللَّوى ًإذ ظَّلىميوا أىنفيسىهيٍم جىاءيكؾى فىاٍستػىٍغفىريكا 

ا، كاآلية: ﴾ْٔ﴿النساء:  انىوي  ۚ   كىقىاليوا ازبَّىذى الرَّمٍحىَٰني كىلىدن بىٍل ًعبىاده م ٍكرىميوفى. الى  ۚ   سيٍبحى
م بًأىٍمرًًه يػىٍعمىليوفى. يػىٍعلىمي مىا بػىٍُتى أىٍيًديًهٍم كىمىا خىٍلفىهيٍم كىالى يىٍشفىعيوفى ًإالَّ يىٍسًبقيونىوي بًاٍلقىٍوًؿ كىىي 

، لينبو ادلتلقى إُف تفخيم ﴾ِٖ-ِٔ﴿األنبياء: ًلمىًن اٍرتىضىىَٰ كىىيم مٍِّن خىٍشيىًتًو ميٍشًفقيوفى 
تعظيم استغفاره كتنبيو على أف شفاعة من امسو الرسوؿ من ا. شأف رسوؿ ا ك 

كيتحقق أف شكل التناص يف ىذا البيت التناص االمتصاصي، ألف البوصَتم ؽلتص 
مضموف نص قرآين كيقـو بإعادة صياغة ىذا ادلضموف من جديد بعد امتصاصو كتشربو، 

 ريح للنص القرآين.من دكف أف يكوف يف ىذه األبيات حضور لفظ كاضح، أم ذكر ص

 مستمسكوف بحبل غير منفصم  دعا إلى اهلل فالمستمسكوف بو

ا النَّيب  ًإنَّا أىٍرسىٍلنىاؾى شىاًىدنا كىميبىشِّرنا إف البوصَتم يقتبس اآلية القرآنية العديدة، كىي:  يىا أىيػ هى
، بتحوير "داع" اُف ﴾ْٔ-ْٓ﴿األحزاب: م ًنَتنا  كىًسرىاجناكىنىًذيرنا. كىدىاًعينا ًإُفى اللًَّو بًًإٍذنًًو 

ى الر ٍشدي ًمنى اٍلغىيِّ فىمىن يىٍكفيٍر  الى فعل ادلاضي "دعا"، كقولو تعاُف:  يًن قىد تػَّبػىُتَّ ًإٍكرىاهى يف الدِّ
ـى  الى ًة اٍلويثٍػقىىَٰ بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركى  يعه عىًليمه  انًفصىا ذلىىا كىاللَّوي مسًى

، كقد حٌور لفظ "استمسك" إُف اسم الفاعل "مستمسكوف" ك ﴾ِٔٓ﴿البقرة: 
"انفصاـ" إُف "منفصم"، كغٌَت لفظ "ال" إُف "غَت" ك "عركة" إُف "حبل". كتبدل شكل 

يعمد إليها  يف ىذا البيت التناص االقتباسي الكامل اور ألف البوصَتمالتناص 
 فيقتطفها من سياقها كيضعها يف البيت بعد أف ػلور يف بنيتها األصلية.

 كلم يدانوه في علم كال كـر  فاؽ النبيين في خلق كفي خلق

 غرفا من البحر أك رشفا من الديم   ككلهم من رسوؿ اهلل ملتمس
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 من نقطة العلم أك من شكلة الحكم   لديو عند حدىمككاقفوف 

 الر سيلي  كما قوؿ ا تعاُف: تًٍلكى ىذه األبيات تشرح فضل نبينا زلمد على األنبياء،   
نىا ًعيسىى اٍبنى  فىضٍَّلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىىَٰ بػىٍعضو مِّنػٍهيم مَّن كىلَّمى اللَّوي كىرىفىعى بػىٍعضىهيٍم دىرىجىاتو كىآتػىيػٍ

 مىا مىٍرًنىى اٍلبػىيػِّنىاًت كىأىيٍَّدنىاهي ًبريكًح اٍلقيديًس كىلىٍو شىاءى اللَّوي مىا اقٍػتىتىلى الًَّذينى ًمن بػىٍعًدًىم مِّن بػىٍعدً 
تٍػهيمي اٍلبػىيػِّنىاتي كىلىًَٰكًن اٍختػىلىفيوا فىًمنػٍهيم مٍَّن آمىنى كىًمنػٍهيم مَّن كىفىرى كىلىٍو شىاءى اللَّوي مىا اقػٍتىتػىليوا جىاءى 

 كىلىقىدٍ لسَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىرىب كى أىٍعلىمي دبىن يف ا، ﴾ِّٓ﴿البقرة: كىلىًَٰكنَّ اللَّوى يػىٍفعىلي مىا ييرًيدي 
نىا دىاكيكدى زىبيورنا  بػىٍعضو  عىلىىَٰ  النًَّبيُِّتى  بػىٍعضى  فىضٍَّلنىا ، أم كلقد فضلنا ﴾ٓٓ﴿اإلسراء: كىآتػىيػٍ

من بعض النبيُت على بعض كضلن أعلم خبلقنا، فموسى كليم ا، كعيسى كلمتو كركح 
عنده، كإبراىيم خليلو، كزلمد حبييو كخامت رسلو كصاحب اإلسراء كادلعراج، كال تتعجبوا 
من إعطاءه القرآف، فداككد عليو السبلـ أعطيناه الزبور من بعد الذكر أف األرض يرثها 

كيتناص البوصَتم النص القرآين بشكل التناص االمتصاصي، ألنو  119عبادم الصاحلُت.
 كيقـو بإعادة صياغة ىذا ادلضموف من جديد بعد امتصاصو ؽلتص مضموف نص قرآين

كتشربو، من دكف أف يكوف يف ىذه األبيات حضور لفظ كاضح، أم ذكر صريح للنص 
 القرآين.

 ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم   فهو الذم تم معناه كصورتو

 فجوىر الحسن فيو غير منقسم   منزه عن شريك في محاسنو

ىذين البيتُت أف خالق اإلنساف اختار رسوؿ ا حبييا، كليس لو يشرح البوصَتم يف 
 احلٍىٍمدي  شريك من البشر يف زلاسنو. فلذا يتناص البوصَتم قوؿ ا يف كتابو العزيز: قيلً 

يػٍره أىمَّا ييٍشرًكيوفى  ـه عىلىىَٰ ًعبىاًدًه الًَّذينى اٍصطىفىىَٰ آللَّوي خى قيٍل ًإف كينتيٍم  ،﴾ٗٓ﴿النمل: لًلًَّو كىسىبلى
                                                           

119
 245-248.ص(2111الشارقة،جامع)،الكرٌمالقرآنلسورالموضوعًالتفسٌرمسلم،مصطفى.د.أ 
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ب وفى اللَّوى فىاتًَّبعيوين ػليًٍبٍبكيمي اللَّوي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىاللَّوي غىفيوره رًَّحيمه  عمراف: ﴿آؿربًي
. فشكل التناص فيهما التناص االمتصاصي ألف البوصَتم ؽلتص النص القرآين ﴾ُّ

 بدكف ذكر ألفاظ منو. إُف صياغة جديدةكيعيده 

 كاحكم بما شئت مدحا فيو كاحتكم  دع ما ادعتو النصارل في نبيهم

يشَت البوصَتم إُف حالة النصارل اليت قالت أف ادلسيح ابن ا، كما قولو تعاُف يف 
اٍلمىًسيحي اٍبني اللًَّو ذىًَٰلكى قػىٍوذلييم  النَّصىارىلف الكرًن: كىقىالىًت اٍليػىهيودي عيزىيٍػره اٍبني اللًَّو كىقىالىًت القرآ

، ﴾َّ﴿التوبة: بًأىفػٍوىاًىًهٍم ييضىاًىئيوفى قػىٍوؿى الًَّذينى كىفىريكا ًمن قػىٍبلي قىاتػىلىهيمي اللَّوي أىىنََّٰ يػيٍؤفىكيوفى 
كشرح البوصَتم يف ىذا البيت أف اإلنساف يوجز أف ؽلدح رسوؿ ا بكل مدح سول ما 

ألف قالت النصارل يف عيسى بن مرًن. كشكل التناص يف ىذا البيت التناص اإلشارم 
 النص مستحضرة عن طريقة اإلشارة ادلركزة باالعتماد على لفظة كاحدة أك اثنتُت، يعٍت

 لفظ "ادعت النصارل كنبيهم".

 كانسب إلى قدره ما شئت من عظم  فانسب إلى ذاتو ما شئت من شرؼ

 حد فيعرب عنو نااطق بفم   فإف فضل رسوؿ اهلل ليس لو

 أحيا اسمو حين يدعى دارس الرمم   لو ناسبت قدره آياتو عظما

 لىكى  كىرىفػىٍعنىااإلنشراح؛ يف ىذه األبيات شرح شرؼ رسوؿ ا كرفعة امسو كما كرد يف سورة 
، أم رفع حيث قرف امسو باسم ا تعاُف يف كلمة الشهادة ﴾ْ﴿اإلنشراح: ذًٍكرىؾى 

كاآلذاف كاإلقامة كجعل طاعتو طاعتو تعاُف كصلى ا عليو ىو كمبلئكتو كأمر ادلؤمنُت 
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كؽلتص البوصَتم منو كيصوغو بصياغة   120كنيب ا. بالصبلة عليو كمسى رسوؿ ا
 جديدة دكف ذكر ألفاظ  منو، فلذا يتناص بشكل التناص االمتصاصي.

 حرصا علينا فلم نرتب كلم نهم   لم يمتحمنا بما تعيا العقوؿ بو

التناص يف ىذا البيت التناص اإلشارم، كيلحظ ادلتلقي أف التناص اإلشارم ىنا يتحقق 
السريعة ادلركزة إُف نص قرآين، ال يقل دكرىا عن اقتباس أجزاء كاملة أك زلورة  من اإلشارة

  عىزًيزه  أىنفيًسكيمٍ  مِّنٍ  رىسيوؿه  جىاءىكيمٍ  لىقىدٍ من ذلك النص، كالعبارة تشَت إُف اآلية القرآنية: 
باعتماد على  ،﴾ُِٖ﴿التوبة: عىلىٍيًو مىا عىًنت ٍم حىرًيصه عىلىٍيكيم بًاٍلميٍؤًمًنُتى رىءيكؼه رًَّحيمه 

 لفظ "حرصا".

 للقرب كالبعد منو غير منفحم  أعيا الورل فهم معناه فليس يرل

 صغيرة كتكل الطرؼ من أمم  كالشمس تظهر للعينين من بعد

ا كىميبىشِّرنا  ا النَّيب  إًنَّا أىٍرسىٍلنىاؾى شىاًىدن كاف البوصَتم امتص اآلية من القرآف العظيم: يىا أىيػ هى
، صور البوصَتم ﴾ْٔ-ْٓ﴿األحزاب: م ًنَتنا  كىًسرىاجناكىنىًذيرنا. كىدىاًعينا ًإُفى اللًَّو بًًإٍذنًًو 

سوؿ ا كالشمس باستلهاـ من اآلية السابقة يف لفظ "سراجا منَتا"، كمن أجل قولو ر 
، كلذلك يستخدـ  ﴾ُٔ﴿نوح:  ًسرىاجنا الشٍَّمسى كىجىعىلى اٍلقىمىرى ًفيًهنَّ نيورنا كىجىعىلى تعاُف 

كصف رسوؿ ا. كتبدل شكل التناص كلمة "الشمس" ليشَت إُف "سراجا منَتا" يف 
ىنا التناص االمتصاصي ألف َف يذكر ألفاظ من النص القرآين كاضحا كيعاد إُف صياغة 

 جديدة. 

 كأنو خير خلق اهلل كلهم   فمبلغ العلم فيو أنو بشر
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مِّثػٍليكيٍم ييوحىىَٰ ًإِفىَّ أىظلَّىا ًإذلىَٰيكيٍم إًلىَٰوه كىاًحده  بىشىره ًإظلَّىا أىنىا  قيلٍ يشَت إُف معٌت اآليات الكرؽلة: 
مِّن  بػىٍيته أىٍك يىكيوفى لىكى ، ﴾ٔ﴿فصلت: فىاٍستىًقيميوا إًلىٍيًو كىاٍستػىٍغًفريكهي كىكىٍيله لٍِّلميٍشرًًكُتى 

نىا ًكتىابنا نػٍَّقرىؤيهي قيٍل سيٍبحىافى رىّبِّ  زيٍخريؼو أىٍك تػىٍرقىىَٰ يف السَّمىاءً  كىلىن نػ ٍؤًمنى لًريًقيِّكى حىىتََّٰ تػينػىزِّؿى عىلىيػٍ
مِّثٍػليكيٍم  بىشىره قىالىٍت ذلىيٍم ريسيليهيٍم ًإف ضلٍَّني ًإالَّ ، ﴾ّٗ﴿اإلسراء:  رَّسيوالن  بىشىرناىىٍل كينتي ًإالَّ 

عىلىىَٰ مىن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىمىا كىافى لىنىا أىف نٍَّأتًيىكيم ًبسيٍلطىافو ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو  ؽلىين  كىلىًَٰكنَّ اللَّوى 
 ﴾ُُ﴿ابراىيم: كىعىلىى اللًَّو فػىٍليىتػىوىكًَّل اٍلميٍؤًمنيوفى 

 فإنما اتصلت من نوره بهم   آم أتى الرسل الكراـ بهاككل 

 يظهرف أنوارىا للناس في الظلم   فإنو شمس فضل ىم كواكبها

التناص يف ىذا البيت التناص اإلشارم، كيلحظ ادلتلقي أف التناص اإلشارم ىنا يتحقق 
كاملة أك زلورة من اإلشارة السريعة ادلركزة إُف نص قرآين، ال يقل دكرىا عن اقتباس أجزاء  

  نيورًهً السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض مىثىلي  نيوري  : اللَّوي كالعبارة تشَت إُف اآلية القرآنية من ذلك النص،
أىنػَّهىا كىوٍكىبه ديرِّمٌّ ييوقىدي ًمن شىجىرىةو  اٍلًمٍصبىاحي  ًمٍصبىاحه كىًمٍشكىاةو ًفيهىا  يف زيجىاجىةو الز جىاجىةي كى

 نيورو عىلىىَٰ  ن وره نىةو الَّ شىٍرًقيَّةو كىالى غىٍربًيَّةو يىكىادي زىيٍػتػيهىا ييًضيءي كىلىٍو َفٍى سبىٍسىٍسوي نىاره م بىارىكىةو زىيٍػتيو 
﴿النور: ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه  كىاللَّوي اأٍلىٍمثىاؿى لًلنَّاًس  اللَّوي مىن يىشىاءي كىيىٍضًربي  لًنيورًهً  اللَّوي يػىٍهًدم 

، باعتماد على لفظ "نور". ىناؾ اختبلؼ يف معٌت ادلراد بالنور ادلضاؼ إليو ﴾ّٓ
تعاُف، كقاؿ كعب كابن جبَت: الضمَت يف نوره عائد على زلمد صلى ا عليو كسلم 

 121أم: مثل نور زلمد.

 بالحسن مشتمل بالبشر متسم   أكـر بخلق نبي زانو خلق
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كيتحقق التناص اإلشارم يف ىذا البيت من خبلؿ اعتماد البوصَتم على مفردة "خلق"،  
 .﴾ْ﴿القلم:  عىًظيمو  خيليقو كما كرد يف اآلية الكرؽلة: كىًإنَّكى لىعىلىىَٰ 

 كالبحر في كـر كالدىر في ىمم  كالزىر في ترؼ كالبدر في شرؼ

 في عسكر حين تلقاه كفي حشم   كىو فرد في جاللتوكأنو 

يبُت ادلصنف يف ىذين البيتُت حسن خلق رسوؿ ا ككماؿ مهابتو ككفور أىبتو. كيتناص 
حىسىنىةه لِّمىن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى  أيٍسوىةه اآليات القرآنية: لَّقىٍد كىافى لىكيٍم يف رىسيوًؿ اللًَّو 

ًثَتنا اآٍلًخرى كىذى  كىلىٍو كينتى فىظًا  ذلىيمٍ  لًنتى فىًبمىا رىمٍحىةو مِّنى اللًَّو ، ﴾ُِ﴿األحزاب: كىرى اللَّوى كى
نفىض وا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر  كىشىاًكٍرىيٍم يف اأٍلىٍمًر فىًإذىا  ذلىيمٍ غىًليظى اٍلقىٍلًب الى

ب  اٍلميتػىوىكًِّلُتى   جىنىاحىكى  كىاٍخًفضٍ ، ﴾ُٗٓعم راف: ﴿آؿعىزىٍمتى فػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو ًإفَّ اللَّوى ػلًي
ًىيى أىٍحسىني السَّيِّئىةى ضلىٍني أىٍعلىمي دبىا  بًالَّيًت  اٍدفىعٍ ، ﴾ُِٓ﴿الشعراء: ًلمىًن اتػَّبػىعىكى ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى 

بشكل التناص االمتصاصي ألنو امتص معٌت اآليات القرآنية  ،﴾ٔٗ﴿ادلؤمنوف: يىًصفيوفى 
 يد دكف ذكر ألفاظ منها.كيصوغها يف مضموف فكر جد

 

 الفصل الرابع

 )في مولده عليو الصالة كالسالـ(

 كالحق يظهر من معنى كمن كلم   كالجن تهتف كاألنوار سااطعة

ا بػىٍُتى يىدىمَّ  قنا لِّمى ًمنى كىًإٍذ قىاؿى ًعيسىى اٍبني مىٍرًنىى يىا بىًٍت ًإٍسرىائًيلى ًإينِّ رىسيوؿي اللًَّو إًلىٍيكيم م صىدِّ
ا ًسحٍ  أىمٍحىدي  امٍسيوي التػٍَّورىاًة كىميبىشِّرنا ًبرىسيوؿو يىٍأيت ًمن بػىٍعًدم  ذى ره فػىلىمَّا جىاءىىيم بًاٍلبػىيػِّنىاًت قىاليوا ىىَٰ

، ىذه اآلية يشرح أف ا قد أخرب األنبياء منهم عيسى حضور خامت ﴾ٔ﴿الصف: م ًبُته 
األنبياء الذم اصطفاه حبيبا كرفعو ذكره كفضلو على كل األنبياء. كلذلك قد يظهر حق 
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ؽلة عند تأليف ىذا البيت. حضوره كاختصاصو. كالبوصَتم استلهم من ىذا اآلية الكر 
كيتحقق شكل التناص يف ىذا البيت التناص االمتصاصي ألنو امتص معٌت اآليات القرآنية 

 كيصوغها يف مضموف فكر جديد دكف ذكر ألفاظ منها.

 تسمع كبارقة اإلنذار لم تشم  عموا كصموا فإعالف البشائر لم

 المعوج لم يقمبأف دينهم    من بعد ما أخبر األقواـ كاىنهم

يف ىذا البيت من خبلؿ شكل التناص ىنا التناص اإلشارم، كيتحقق التناص اإلشارم 
اعتماد البوصَتم على لفظ "عموا كصموا" لتصوير حاؿ من اليبصر ادلرشد كال يسمع 
ادلوعظة ألف قلبو منكر عن احلق كمستكرب. كما قاؿ ا يف كتابو الكرًن: كىحىًسبيوا أىالَّ 

نىةه  تىكيوفى  كىًثَته مِّنػٍهيٍم كىاللَّوي بىًصَته دبىا   كىصىم وا عىميوامثيَّ تىابى اللَّوي عىلىٍيًهٍم مثيَّ  كىصىم وا فػىعىميواًفتػٍ
يػىٍفقىهيوفى  الَّ ذلىيٍم قػيليوبه  كىاإٍلًنسً كىلىقىٍد ذىرىٍأنىا جلًىهىنَّمى كىًثَتنا مِّنى اجلًٍنِّ ، ﴾ُٕ﴿ادلائدة:  يػىٍعمىليوفى 

اأٍلىنٍػعىاـً هًبىا أيكلىًَٰئكى   يىٍسمىعيوفى  الَّ  آذىافه يػيٍبًصريكفى هًبىا كىذلىيٍم  الَّ هًبىا كىذلىيٍم أىٍعُتيه  بىٍل ىيٍم أىضىل   كى
فػىتىكيوفى ذلىيٍم قػيليوبه  اأٍلىٍرضً أىفػىلىٍم يىًسَتيكا يف ، ﴾ُٕٗؼ: ﴿األعراأيكلىًَٰئكى ىيمي اٍلغىاًفليوفى 

كىلىًَٰكن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الَّيًت يف  اأٍلىٍبصىاري تػىٍعمىى  الى هًبىا فىًإنػَّهىا  يىٍسمىعيوفى  آذىافه يػىٍعًقليوفى هًبىا أىٍك 
 كىٍجهىكى فىأىًقٍم ، كىو اليتبعوف الدين القيم الذم أخربه الكاىن، ﴾ْٔ﴿احلج: الص ديكًر 

ًنيفنا ًفٍطرىتى اللًَّو الَّيًت فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهىا الى تػىٍبًديلى خًلىٍلًق اللًَّو ذىًَٰلكى الدِّيني اٍلقىيِّ  يًن حى مي كىلىًَٰكنَّ لًلدِّ
: أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى   .﴾َّ﴿الرـك

 منقضة كفق ما في األرض من صنم  كبعد ما عاينوا في األفق من شهب

 من الشيااطين يقفو إثر منهـز  حتى غدا عن اطريق الوحي منهـز

كيتجلى التناص اإلشارم يف ىذا البيت من خبلؿ شكل التناص ىنا التناص اإلشارم، 
استخداـ نص من القرآف الكرًن عن طريق اإلشارة ادلركزة على قصة زلجوب الشياطُت عن 
السماء، حبيث يعتمد البوصَتم على لفظو "شهب كالشياطُت": كىأىنَّا لىمىٍسنىا السَّمىاءى 
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ا كىشيهيبنا. لًلسٍَّمًع فىمىن يىٍستىًمًع  مىقىاًعدى ًمنػٍهىا  نػىٍقعيدي كىأىنَّا كينَّا  فػىوىجىٍدنىاىىا ميًلئىٍت حىرىسنا شىًديدن
ا  ابنا رَّصىدن ٍد لىوي ًشهى اًء بػيريكجنا كىزىيػَّنَّاىىا  ،﴾ٗ-ٖ﴿اجلن: اآٍلفى غلًى كىلىقىٍد جىعىٍلنىا يف السَّمى

ًفٍظنىاىىا. لًلنَّاًظرًينى  م ًبُته  ًشهىابه السٍَّمعى فىأىتٍػبػىعىوي  اٍستػىرىؽى . ًإالَّ مىًن رًَّجيمو ًمن كيلِّ شىٍيطىافو  كىحى
. كلقد حكى الزسلشرم يف تفسَت سورة اجلن عن ابن عباس رضي ﴾ُٖ-ُٔ﴿احلجر: 

ن السماكات، فلما كلد عيسى عليو ا تعاُف عنهما: أف الشياطُت كانوا ال ػلتجبوف ع
السبلـ حجبوا عن ثبلث مساكات، فلما كلد سيدنا زلمد حجبوا من السماكات كلها، 

 122فمنعوا من شائرىا بسقوط الشهب عليهم بكثرة.

 أك عسكر بالحصى من راحتيو رمي   كأنهم ىربا أبطاؿ أبرىة 

كىو تناص مع اآليات الكرؽلة: أىَفٍى تػىرى كىٍيفى فػىعىلى رىب كى بًأىٍصحىاًب اٍلًفيًل. أىَفٍى غلىٍعىٍل   
. فىجىعىلىهيٍم   ٍيدىىيٍم يف تىٍضًليل. كىأىٍرسىلى عىلىٍيًهٍم طىيػٍرنا أىبىابًيلى. تػىٍرًميًهم حًبًجىارىةو مِّن ًسجِّيلو كى

 رىمىٍيتى ًإٍذ  رىمىٍيتى فػىلىٍم تػىٍقتػيليوىيٍم كىلىًَٰكنَّ اللَّوى قػىتػىلىهيٍم كىمىا ، ﴾ٓ-ُ﴿الفيل:كىعىٍصفو مٍَّأكيوؿو 
يعه عىًليمه  رىمىىَٰ كىلىًَٰكنَّ اللَّوى  ءن حىسىننا ًإفَّ اللَّوى مسًى  ،﴾ُٕ﴿األنفاؿ: كىلًييٍبًليى اٍلميٍؤًمًنُتى ًمٍنوي بىبلى

فيشَت إُف قصة جيش أبرىة أم أصحاب الفيل كقصة يـو بدر. كيتبدل التناص اإلشارم 
 يف ىذا البيت من خبلؿ اعتماد على لفظ "أصحاب الفيل كرمي". 

 نبذ المسبح من أحشاء ملتقم   نبذا بو بعد تسبيح ببطنهما

فػىلىٍوالى أىنَّوي كىافى  احلٍيوتي كىىيوى ميًليمه. فىاٍلتػىقىمىوي إف البوصَتم يقتبس األيات من القرآف العظيم: 
َٰ يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى  بىٍطًنوً لىلىًبثى يف  .اٍلميسىبًِّحُتى ًمنى  ﴿الصافات: بًاٍلعىرىاًء كىىيوى سىًقيمه  فػىنىبىٍذنىاهي . ًإُفى

. كاالقتباس ىنا مكوف من "نبذ" ك "ادلسبحُت" ك "التقم" مع بعض ﴾ُْٓ-ُِْ
التحوير اجلزئي، كاآلية اآلخر اليت تتحدث عن ىذه القصة ىي: كىذىا الن وًف ًإذ ذَّىىبى 

ًإينِّ   سيٍبحىانىكى لىَٰوى ًإالَّ أىنتى يف الظ ليمىاًت أىف الَّ إً  فػىنىادىلَٰ ميغىاًضبنا فىظىنَّ أىف لَّن نػٍَّقًدرى عىلىٍيًو 
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، فلذا يتبدل شكل التناص يف ىذا البيت التناص ﴾ٕٖ﴿األنبياء: كينتي ًمنى الظَّاًلًمُتى 
 االقتباسي اجلزئي.

 

 الفصل الخامس

 )في معجزاتو صلى اهلل عليو كسلم(

 من قلبو نسبة مبركرة القسم   لوأقسمت بالقمر المنشق إف 

 اٍلقىمىري كىانشىقَّ  السَّاعىةي إف البوصَتم يقتبس باالقتباس الكامل اور اآلية القرآنية: اقػٍتػىرىبىًت 
. فعلى مستول الًتكيب النحوم قد حٌور "انشق" إُف اسم ادلفعوؿ ﴾ُ﴿القمر: 
﴿اإلنشراح: لىكى صىٍدرىؾى  نىٍشرىحٍ  أىَفىٍ كجعلو نعت القمر.  كيشَت أيضا إُف اآلية:  "ادلنشق"،

 ، باالعتماد على لفظ "صدر".﴾ُ

 ككل اطرؼ من الكفار عنو عمي  كما حول الغار من خير كمن كـر

 يقولوف ما بالغار من أـركىم   فالصدؽ في الغار كالصديق لم يرما

 خير البرية لم تنسج كلم تحم  ظنوا الحماـ كظنوا العنكبوت على

 من الدركع كعن عاؿ من األاطم   كقاية اهلل أغنت عن مضاعفة

أف ىذا البيت يستدعى اآلية الكرؽلة اليت تشَت إُف نصر ا كمعونتو على النيب كأبو بكر 
ًإالَّ تىنصيريكهي فػىقىٍد نىصىرىهي اللَّوي ًإٍذ يف جبل ثور، كىي:  الصديق حُت كانا سلتبئُت يف النقب

ًإٍذ يػىقيوؿي ًلصىاًحًبًو الى ربىٍزىٍف ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا  اٍلغىارً أىٍخرىجىوي الًَّذينى كىفىريكا ثىاينى اثٍػنػىٍُتً ًإٍذ عليىا يف 
هي جًبينيودو َفٍَّ تػىرىٍكىىا كىجىعىلى كىًلمىةى الًَّذينى كىفىريكا الس ٍفلىىَٰ  كىكىًلمىةي اللًَّو  فىأىنزىؿى اللَّوي سىًكينىتىوي عىلىٍيًو كىأىيَّدى

كشكل التناص ىنا التناص اإلشارم،  .﴾َْ﴿التوبة: ًىيى اٍلعيٍليىا كىاللَّوي عىزًيزه حىًكيمه 
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كيتحقق التناص اإلشارم يف ىذه األبيات من خبلؿ اعتماد على مفردات "الغار 
 كالصدؽ كالصديق".

 إال كنلت جوارا منو لم يضم  ما سامني الدىر ضيما كاستجرت بو

 إال استلمت الندل من خير مستلم  دهكال التمست غنى الدارين من ي

 بًًإٍذفً  لًييطىاعى  ًإالَّ  رَّسيوؿو  ًمن أىٍرسىٍلنىا كىمىايستلهم البوصَتم من العديد اآليات القرآنية منها: 
 كىلىٍو أىنػَّهيٍم ًإذ ظَّلىميوا أىنفيسىهيٍم جىاءيكؾى فىاٍستػىٍغفىريكا اللَّوى كىاٍستػىٍغفىرى ذلىيمي الرَّسيوؿي لىوىجىديكا اللَّوى  اللَّوً 

 عىلىىَٰ  مىعىوي  كىانيوا كىًإذىا كىرىسيولًوً  وً بًاللَّ  آمىنيوا الًَّذينى  اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإظلَّىا، ﴾ْٔ﴿النساء: تػىوَّابنا رًَّحيمنا 
 بًاللَّوً يػيٍؤًمنيوفى  الًَّذينى يىٍستىٍأًذنيونىكى أيكلىًَٰئكى  الًَّذينى َفٍَّ يىٍذىىبيوا حىىتََّٰ يىٍستىٍأًذنيوهي ًإفَّ  جىاًمعو  أىٍمرو 

ٍأهًنًٍم فىٍأذىف لِّمىن ًشٍئتى ًمنػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر ذلىيمي اللَّوى ًإفَّ اللَّوى  كىرىسيولًوً  فىًإذىا اٍستىٍأذىنيوؾى لًبػىٍعًض شى
عىلىىَٰ أىف الَّ  نىكى يػيبىاًيعٍ  اٍلميٍؤًمنىاتي  جىاءىؾى  ًإذىا النَّيب   أىيػ هىا يىا، ﴾ِٔ﴿النور: غىفيوره رًَّحيمه 

دىىينَّ كىالى  ٍيئنا كىالى يىٍسرًٍقنى كىالى يػىٍزًنُتى كىالى يػىٍقتػيٍلنى أىٍكالى ًينىوي بػىٍُتى  يىٍأًتُتى ييٍشرًٍكنى بًاللًَّو شى بًبػيٍهتىافو يػىٍفًتى
نَّ اللَّوى ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رًَّحيمه أىٍيًديًهنَّ كىأىٍرجيًلًهنَّ كىالى يػىٍعًصينىكى يف مىٍعريكؼو فػىبىاًيٍعهينَّ كىاٍستػىٍغًفٍر ذلىي 

، لينبو ادلتلقي إُف توسل باسم رسوؿ ا كمستجاب دعاءه كسخاءه ﴾ُِ﴿ادلمتحنة: 
ألف َف يذكر ألفاظ من النص كمكاـر اخبلقو. كشكل التناص ىنا التناص االمتصاصي 

 عاد إُف صياغة جديدة. القرآين كاضحا كي

 قلبا إذا نامت العيناف لم ينم   ال تنكر الوحي من رؤياه إف لو

 فليس ينكر فيو حاؿ محتلم   فذاؾ حين بلوغ من نبوتو 

يستدعى ىذا البيت اآليات الكرؽلة اليت تشَت إُف كقوع كحي من ا  يف رؤيا، كىي: 
ـى ًإف شىاءى اللَّوي آًمًنُتى زليىلًِّقُتى  الر ٍؤيىالَّقىٍد صىدىؽى اللَّوي رىسيولىوي  بًاحلٍىقِّ لىتىٍدخيلينَّ اٍلمىٍسًجدى احلٍىرىا
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ريءيكسىكيٍم كىميقىصِّرًينى الى زبىىافيوفى فػىعىًلمى مىا َفٍى تػىٍعلىميوا فىجىعىلى ًمن ديكًف ذىًَٰلكى فػىٍتحنا قىرًيبنا 
نىةن  الر ٍؤيىاكىًإٍذ قػيٍلنىا لىكى ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى بًالنَّاًس كىمىا جىعىٍلنىا ، ﴾ِٕ: ﴿الفتح الَّيًت أىرىيٍػنىاؾى ًإالَّ ًفتػٍ

ًبَتنا  ٍلعيونىةى يف اٍلقيٍرآًف كىطليىوِّفػيهيٍم فىمىا يىزًيديىيٍم ًإالَّ طيٍغيىاننا كى ﴿اإلسراء: لِّلنَّاًس كىالشَّجىرىةى اٍلمى
ًلكى صلىٍزًم اٍلميٍحًسًنُتى  الر ٍؤيىا صىدٍَّقتى قىٍد ، ﴾َٔ كشكل . ﴾َُٓ﴿الصافات: ًإنَّا كىذىَٰ

من خبلؿ  التناص ىنا التناص اإلشارم، كيتحقق التناص اإلشارم يف ىذه األبيات
 اعتماد على مفردات "كحي كرؤيا كنبوة".

 كال نبي على غيب بمتهم   تبارؾ اهلل ما كحي بمكتسب

يشَت البوصَتم إُف حق كحي رسوؿ ا ك األخبار الغيب. أم ليس كحي مكتسبا بل 
أعطاه ا لعباده من يشاء كصدؽ رسوؿ ا يف إخبار على ما غاب ألنو معصـو من 

كىمىا ىيوى عىلىى يع ادلعاصي كالرذائل. كذلك باإلضافة إُف اآليات القرآنية: الكذب كمن مج
اٍلغىٍيًب فىبلى عىاًَفي  ،﴾ْ﴿النجم:  ييوحىىَٰ  كىٍحيه ًإٍف ىيوى ًإالَّ ، ﴾ِْ﴿التكوير:  ًبضىًنُتو  اٍلغىٍيبً 

ا ٍلًفًو . ييٍظًهري عىلىىَٰ غىٍيًبًو أىحىدن ٍيًو كىًمٍن خى ًإالَّ مىًن اٍرتىضىىَٰ ًمن رَّسيوؿو فىًإنَّوي يىٍسليكي ًمن بػىٍُتً يىدى
ا.  ٍيًهٍم كىأىٍحصىىَٰ كيلَّ شىٍيءو عىدى  أىبٍػلىغيوا قىدٍ  أىف لِّيػىٍعلىمى رىصىدن ٍم كىأىحىاطى دبىا لىدى ًت رىهبًِّ دنا رًسىاالى
ا إًلىٍيكى مىا كينتى تػىٍعلىميهىا أىنتى كىالى  اٍلغىٍيبً  أىنبىاءً تًٍلكى ًمٍن ، ﴾ِٖ -ِٔ﴿اجلن: نيوًحيهى

ا فىاٍصربٍ ًإفَّ اٍلعىاًقبىةى لًٍلميتًَّقُتى  ذى أىف ييكىلِّمىوي  لًبىشىرو  كىافى  كىمىا، ﴾ْٗ﴿ىود: قػىٍوميكى ًمن قػىٍبًل ىىَٰ
مه اللَّوي ًإالَّ كىٍحينا أىٍك ًمن كىرىاًء ًحجىابو أىٍك يػيٍرًسلى رىسيوالن فػىييوًحيى بًًإٍذنًًو مىا يىشىاءي ًإنَّوي عىًليٌّ حىًكي

التناص ىنا التناص اإلشارم، كيتحقق التناص اإلشارم يف كشكل . ﴾ُٓ﴿الشورل: 
 ىذه األبيات من خبلؿ اعتماد على مفردة "كحي كغيب".

 كأاطلقت أربا من ربقة اللمم  كم أبرأت كصبا باللمس راحتو

الًَّذينى يشَت البوصَتم يف ىذا البيت إُف مفردة "اللمم" اليت كردت يف اآلية الكرؽلة: 
بى  ٍغًفرىًة ىيوى أىٍعلىمي ًبكيٍم ًإٍذ أىنشىأىكيم  اللَّمىمى ائًرى اإٍلًمثًٍ كىاٍلفىوىاًحشى ًإالَّ غلىٍتىًنبيوفى كى ًإفَّ رىبَّكى كىاًسعي اٍلمى

اًتكيٍم فىبلى تػيزىك وا أىنفيسىكيٍم ىيوى أىٍعلىمي دبىًن اتػَّقىىَٰ   مِّنى اأٍلىٍرًض كىًإٍذ أىنتيٍم أىًجنَّةه يف بيطيوًف أيمَّهى
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فلذلك شكل التناص ىنا التناص اإلشارم باعتماد على مفردة . ﴾ِّ﴿النجم: 
 "اللمم".

 حتى حكت غرة في األعصر الدىم   كأحيت السنة الشهباء دعوتو

( يف ىذا البيت إُف األذىاف صورة حكت غرة يف األعصر الدىمكتستدعي صورة )
تاف( يف اآلية القرآنية، اليت تتحدث عن اجلنتاف ألصحاب اليمُت. كىي: )جنتاف مدعل

كشكل التناص ىنا التناص اإلشارم، كيتحقق التناص . ﴾ْٔ﴿الرمحن:  ميٍدىىامَّتىافً 
 اإلشارم يف ىذه األبيات من خبلؿ اعتماد على مفردة "الدىم".

 سيبا من اليم أك سيال من العـر  أك خلت البطاح بهابعارض جاد 

" اليت كردت يف اآلية الكرؽلة:  فىأىٍعرىضيوا فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًهٍم يقتبس البوصَتم لفظ "سيل العـر
نَّتػىٍُتً ذىكىايتىٍ أيكيلو مخىٍطو كىأىٍثلو كىشىٍيءو مِّن ًسٍدرو قىًليلو  سىٍيلى  ٍلنىاىيم جًبىنَّتػىٍيًهٍم جى ﴿سبإ: اٍلعىرًـً كىبىدَّ
، فيتبدل أف شكل التناص يف ىذا البيت يعٍت التناص االقتباسي اجلزئي ألف ﴾ُٔ

 اآلية القرآين عبارة حزئية غَت مكتملة. ادلصنف يتقطع من
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 الفصل الرابع

 الخاتمة

 

 خالصة .أ
 تستخلص الباحثة نتائج ىذا البحث، كىي:

يبدك أف البوصَتم يقتبس كيستدعى كيستلهم العديد من اآليات القرآنية يف  .1
من جهة اللفظ، منها:  ة. كاآليات ادلقتبسادلعٌتالربدة، من جهة اللفظ ك 

، ّٕ، فاطر: ّٓ، يوسف: ِّ، يوسف :ْٓ، ادلائدة: ٔٓاألحزاب: 
، البلد: ُٕٗ، البقرة: ُِ، ص: َُِ، التوبة: ّ، ادلائدة: َْالنازعات 

، طو: ٖٓ، النساء: ُٕٓ، األعراؼ: ٕٔ، ادلائدة: ِٕ، يوسف: ُْ
ات ، كغَتىا. كأما اآليِِ، لقماف: ُِ، الزخرؼ: ْٔ، األحزاب َُٗ
، ٖٓ-ْٖ، يوسف: ٔٓ، منها: األحزاب: عٌتمن جهة ادل دعاةادلست

، اجلاثية: ُْ، آؿ عمراف: ّٓ، يوسف: ّٕ، فاطر: ّّ-َّيوسف: 
، اإلسراء: ِٖ، الكهف: َِٖ، البقرة: ِٔ، ص: ْْ-ّْ، الفرقاف: ِّ
 ، كغَتىا.ْٔ، النساء: ِٖ، سباء: ّّ، إبراىيم: َِ، ادلزمل: ٕٗ

ة، ىي: التناص االقتباسي الكامل اور، التناص أشكاؿ التناص يف الربد .2
، ال يوجد فيها االقتباسي اجلزئي، التناص اإلشارم كالتناص االمتصاصي

 التناص االقتباسي الكامل ادلنصص.
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 الشكل البيت
  موالم صل كسلم دائما أبدا 

 على حبيبك خَت اخللق كلهم 
 التناص اإلشارم

  أمن تذكر جَتاف بذم سلم
 مزجت دمعا جرل من مقلة بدـ 

  أـ ىبت الريح من تلقاء كاظمة
 كأكمض الربؽ يف الظلماء من إضم 

  فما لعينيك إف قلت اكففا علتا
 كما لقلبك إف قلت استفق يهم 

   أػلسب الصب أف احلب منكتم
 ما بُت منسجم منو كمضطـر         

  لوال اذلول َف ترؽ دمعا على طلل
 ت لذكر الباف كالعلمكال أرق         

  فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت
 بو عليك عدكؿ الدمع كالسقم         

    كأثبت الوجد خطي عربة كضٌت
 مثل البهار على خديك كالعنم     

 التناص االمتصاصي

 نعم سرل طيف من أىول فأرقٍت
 كاحلب يعًتض اللذات باألَف 

 يا الئمي يف اذلول العذرم معذرة
 إليك كلو أنصفت َف تلممٍت  

  عدتك حاِف ال سرم دبستًت
 عن الوشاة كال دائي دبنحسم 

 التناص االمتصاصي
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  زلضتٍت النصح لكن لست أمسعو
 إف اب عن العذاؿ يف صمم        

 إين اهتمت نصيح الشيب يف عذؿ
 كالشيب أبعد يف نصح عن التهم 

 التناص االمتصاصي

  ظتفإف أماريت بالسوء ما اتع
 من جهلها بنذير الشيب كاذلـر 

  كال أعدت من الفعل اجلميل قرل
 ضيف أَف برأسي غَت زلتشم 

   لو كنت أعلم أين ما أكقره 
 كتمت سرا بدا ِف منو بالكتم 

 التناص االقتباسي الكامل اور

  من ِف برد مجاح من غوايتها
 كما يرد مجاح اخليل باللجم 

   شهوهتافبل تـر بادلعاصي كسر 
 إف الطعاـ يقوم شهوة النهم        

 كالنفس كالطفل إف هتملو شب على
 حب الرضاع كإف تفطمو ينفطم 

 التناص االمتصاصي

   فاصرؼ ىواىا كحاذر أف توليو
 إف اذلول ما توُف يصم أك يصم         

 التناص االمتصاصي

  كم حسنت لذة للمرء قاتلة
 السم يف الدسممن حيث َف يدر أف       

 التناص االمتصاصي

 كاخش الدسائس من جوع ك من شبع
 فرب سلمصة شر من التخم 

 التناص اإلشارم

 التناص االمتصاصي كاستفرغ الدمع من عُت قد امتؤلت
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 من ااـر كالـز محية الندـ 
 كخالف النفس كالشيطاف كاعصهما

 كإف علا زلضاؾ النصح فاهتم 
 كال حكماكال تطع منهما خصما 

 فأنت تعرؼ كيد اخلصم كاحلكم 

 التناص االمتصاصي

  أستغفر ا من قوؿ ببل عمل
 لقد نسبت بو نسبل لذم عقم 

 التناص اإلشارم

  أمرتك اخلَت لكن ما أسبرت بو
 كما استقمت فما قوِف لك استقم 

 التناص االمتصاصي

  كال تزكدت قبل ادلوت نافلة
 أصمكَف أصل سول فرض كَف  

 التناص اإلشارم

   ظلمت سنة من أحيا الظبلـ إُف
 أف اشتكت قدماه الضر من كـر 

 التناص االمتصاصي

  كشد من سغب أحشاءه كطول
 ربت احلجارة كشحا مًتؼ األدـ 

  كراكدتو اجلباؿ الشم من ذىب
 عن نفسو فأراىا أؽلا مشم 

   كأكدت زىده فيها ضركرتو
 على العصم إف الضركرة ال تعدك       

 التناص االمتصاصي

 ككيف تدعو إُف الدنيا ضركرة من
 لواله َف زبرج الدنيا من العدـ 

                  زلمد سيد الكونُت كالثقلي
 ػن كالفريقُت من عرب كمن عجم       

 التناص االمتصاصي
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  نبينا اآلمر الناىي فبل أحد
 أبر يف قوؿ ال منو كال نعم 

 االقتباسي الكامل اورالتاص 

  ىو احلبيب الذم ترجى شفاعتو
 لكل ىوؿ من األىواؿ مقتحم 

 التناص االمتصاصي

  دعا إُف ا فادلستمسكوف بو
 مستمسكوف حببل غَت منفصم 

 التناص االقتباسي الكامل اور

  فاؽ النبيُت يف خلق كيف خلق
 كَف يدانوه يف علم كال كـر 

   ملتمسككلهم من رسوؿ ا
 غرفا من البحر أك رشفا من الدًن 

  ككاقفوف لديو عند حدىم
 من نقطة العلم أك من شكلة احلكم 

 التناص االمتصاصي

  فهو الذم مت معناه كصورتو
 مث اصطفاه حبيبا بارئ النسم 

  منزه عن شريك يف زلاسنو
 فجوىر احلسن فيو غَت منقسم 

 التناص االمتصاصي

       النصارل يف نبيهمدع ما ادعتو 
 كاحكم دبا شئت مدحا فيو كاحتكم       

 التناص اإلشارم

      فانسب إُف ذاتو ما شئت من شرؼ
 كانسب إُف قدره ما شئت من عظم

  فإف فضل رسوؿ ا ليس لو
 حد فيعرب عنو ناطق بفم 

  لو ناسبت قدره آياتو عظما

 االمتصاصيالتناص 
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 أحيا امسو حُت يدعى دارس الرمم 
  َف ؽلتحمنا دبا تعيا العقوؿ بو

 حرصا علينا فلم نرتب كَف هنم 
 التناص اإلشارم

  أعيا الورل فهم معناه فليس يرل
 للقرب كالبعد منو غَت منفحم 

  كالشمس تظهر للعينُت من بعد
 صغَتة كتكل الطرؼ من أمم 

 التناص االمتصاصي

   فمبلغ العلم فيو أنو بشر
 خلق ا كلهم كأنو خَت 

 التناص اإلشارم

  ككل آم أتى الرسل الكراـ هبا
 فإظلا اتصلت من نوره هبم 

  فإنو مشس فضل ىم كواكبها
 يظهرف أنوارىا للناس يف الظلم 

 التناص اإلشارم

           أكـر خبلق نيب زانو خلق
 باحلسن مشتمل بالبشر متسم 

 التناص اإلشارم

  يف شرؼكالزىر يف ترؼ كالبدر 
 كالبحر يف كـر كالدىر يف علم 

  كأنو كىو فرد يف جبللتو
 يف عسكر حُت تلقاه كيف حشم 

 التناص االمتصاصي

  كاجلن هتتف كاألنوار ساطعة
 كاحلق يظهر من معٌت كمن كلم 

 التناص االمتصاصي

  عموا كصموا فإعبلف البشائر َف
 تسمع كبارقة اإلنذار َف تشم 

 التناص اإلشارم
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   األقواـ كاىنهم من بعد ما أخرب 
 بأف دينهم ادلعوج َف يقم 

 كبعد ما عاينوا يف األفق من شهب
 منقضة كفق ما يف األرض من صنم 

 حىت غدا عن طريق الوحي منهـز
 من الشياطُت يقفو إثر منهـز 

 التناص اإلشارم

  كأهنم ىربا أبطاؿ أبرىة 
 أك عسكر باحلصى من راحتيو رمي 

 التناص اإلشارم

  نبذا بو بعد تسبيح ببطنهما
 نبذ ادلسبح من أحشاء ملتقم 

 التناص االقتباسي اجلزئي

 التناص االقتباسي الكامل اور   أقسمت بالقمر ادلنشق إف لو
 التناص اإلشارم من قلبو نسبة مربكرة القسم        

 كما حول الغار من خَت كمن كـر
 عنو عميككل طرؼ من الكفار  

 فالصدؽ يف الغار كالصديق َف يرما
 كىم يقولوف ما بالغار من أـر 

 ظنوا احلماـ كظنوا العنكبوت على
 خَت الربية َف تنسج كَف ربم 

  كقاية ا أغنت عن مضاعفة
 من الدركع كعن عاؿ من األطم 

 التناص اإلشارم

 ما سامٍت الدىر ضيما كاستجرت بو
 يضم إال كنلت جوارا منو َف 

 كال التمست غٌت الدارين من يده

 التناص االمتصاصي
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 إال استلمت الندل من خَت مستلم 
  ال تنكر الوحي من رؤياه إف لو

 قلبا إذا نامت العيناف َف ينم 
  فذاؾ حُت بلوغ من نبوتو 

 فليس ينكر فيو حاؿ زلتلم 

 التناص اإلشارم

  تبارؾ ا ما كحي دبكتسب
 دبتهم كال نيب على غيب 

 التناص اإلشارم

  كم أبرأت كصبا باللمس راحتو
 كأطلقت أربا من ربقة اللمم 

 التناص اإلشارم

  كأحيت السنة الشهباء دعوتو
 حىت حكت غرة يف األعصر الدىم 

 التناص اإلشارم

 بعارض جاد أك خلت البطاح هبا
 سيبا من اليم أك سيبل من العـر 

 التناص االقتباسي اجلزئي

 

 اقتراحات .ب

كاف الباحثة تبحث عن التناص القرآين يف بردة البوصَتم كربدد يف ىذا 
البحث مخس فصوؿ منو. كترجو أف يستمره الباحث اآلخر خلمس فصوؿ اآلخرة 

 كالبحث عن التناص القرآين يف ادلوضوغ اآلخر.
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