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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
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يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ
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  يف القرن اخلامس اهلجرّي ندلسّييف الشعر اأَل  اخلوف الدييّن

 فوَّاز َأمحد حممد و رغدة بسمان الصائغ 

3/7/2021 تأريخ القبول:       26/5/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

المظاهر التي تعتري النفس اإلنسانية، وال تخلو نفٌس  برزمن أ يعدُّ هاجُس الخوف         
بهذا  األندلسي  الشاعر فقد اعتنى الفياض،  ذا الشعور، لذلك كان له حيزه الشعريمن ه

للجانب  إذ كان  وف الديني على رأس مخاوف الشاعر؛وكان  الخ الهاجس الوجداني، 
 ؟!، كيف القلوب األندلسيين وأشعارهمالخوف في إشعال فتيل الديني أٌثر كبيٌر في 

  من زن رن ٱُّٱٹٱٹ، ة اهلل والخوف من الحسابوالعقيدة اإلسالمية تدعو إلى خشي

والشعراء ره الناس بمخافته، ونهاهم عن خوف غي م  ز فالل ه سبحانه وتعالى أل (1)ٱ(  نن
مظاهره ومنابته، وغاياته، بل ال  صوَّر، فوقف الشاعر عليه و لهذه الدعوة امتثلوا نسبيا  

ع، فجاء شعره غني ا بمعاني امإذ نقول: جس ده حي ا، حتى ليكاد يدبُّ في نفس الس ؛مبالغة  
 الخوف .

 وركز  البحث على : 
مكانية الشعر على إ  لدى شعراء القرن الخامس، وتأكيد تتبع شواهد الخوف الديني  -1

 تصوير أدق تفاصيل النفس اإلنسانية في خوفها وخشوعها.
رية تمكن الشاعر من تسخير اللغة وطاقاتها وأساليبها والصور الشعالبحث عن مدى  -2

 . في التعبير عن  الخوف ونلقه إلى المتلقي
واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي بتحليل الظواهر البارزة في النص للوصول        

طار واحد بدمج الدراسة الفنية مع الدراسة الموضوعية في إ  لمقاصد الشاعر فقام البحث 
، ومن ي الشعر األندلسيف الديني  بغية الوصول إلى رؤية شمولية عن موضوع الخوف

                                                 

 جامعة الموصلاآلداب/كلية /قسم اللغة العربيةطالبة ماجستير/. 
 /جامعة الموصلاآلداب/كلية قسم اللغة العربية مدرس/. 

 . 44لمائدة من اآلية: سورة ا (1) 
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الدراسات المقاربة بحث بعنوان) الخوف في الشعر األندلسي( للدكتور مقداد رحيم، ومما 
بنما  -القرن الخامس الهجري -يميز بحثنا أن ه اختصَّ بدراسة شعر الخوف في مدة معينة 

من  سنا نوع محددفضال  عن أننا در بحث الدكتور مقدام لم يحدد حدود حقبة الدراسة، 
لى جانب هذا اختالف طبيعة ومنهج الدراسة المتبع في التحليل  .الخوف هو الديني، وا 

 -الخوف من الموت  -الخوف من اهلل -شعر الخوف الدينيالكلمات المفتاحية:     
 .الخوف من الحساب

 الخوف لغة واصطالًحا 
كثيرة، ودلَّْت في جاءْت لفظُة الخوف في المعاجم  العربية في معاٍن واشتقاقات        

ففي معجم مقاييس اللغة الخوف . ، ، الذي هو نقيض األمن(1)  ع  ز  أغلبها على  الف  
وخيفة   :))الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع يقال :خفُت الشيء خوفا  

  دلت علىلفظة الخوف ف (2) ويقال: خاوفني فالن فخفُته، أي كنُت أشدُّ خوفا  منه (( 
 .معاٍن نقيض األمن

ا فقد عرَّ مَّ أ          ))توقع حلول مكروه أو فوات ه: نَّ بأ  فه الجرجاني  ا الخوف اصطالح 
 .(3)محبوب ((

 
 

                                                 

( ينظر : لسان العرب، ، لإلمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي 1) 
. وينظر:  القاموس المحيط،  99/ 9ه( ،  دار صادر، بيروت،  د.ط ، د.ت، :711المصري)ت 
د نعيم العرقسوسي، ه(،   تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محم817الفيروزآباي)ت

. وينظر: تاج العروس من جواهر 609: 2005-ه1426، 8لبنان، ط -مؤسسة الرسالة، بيروت
القاموس،   للسيد محمد مرتضى الزبيدي،  تحقيق: د. حسين نصار،   مطبعة الكويت،  د.ط،  

   23/288:  1986-ه1406
ه( ،   تحقيق: عبد السالم 395ت (معجم مقاييس اللغة ، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)2)

    2/230م: 1979-ه 1399محمد هارون،  دار الفكر، بيروت_ لبنان د.ط ، 
ه( ،   تحقيق: محمد 816( معجم التعريفات،  للعال مة علي بن محم م السيد الشريف الجرجاني)ت 3)

 90صديق المنشاوي،  دار الفضيلة،   القاهرة،  د.ط ، د.ت:
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ه( تعريف ا ركز  فيه على أثر  الخوف  وسببه فقال: ))الخوف 505قدَّم اإلمام الغزالي)تو 
فنقول :الخوف حالة  ( 1 ) عبارة عن تألٍم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروٍه في االستقبال((

انفعالية تنتاب اإلنسان ؛ نتيجة الستشعاره بحدوث مكروه في الحال، أو توقع حدوثه في 
 .المستقبل
حساسا  نفسيا  أصبح محطَّ أنظار علماء النفس، فورد عندهم        الخوف بوصفه شعورا  وا 

وربط  ،(2) وثهبأنه: انفعال قوي غير سار ينتج عن اإلحساس بوجود خطر أو توقع حد
فهو ليس  ( 3 )روس الخوف بالمحافظة على البقاء من خالل تجسيد هذا االنفعال بفعلٍ 

حالة  شعورية  فحسب، بل فعل وحركة تنتاب اإلنسان عندما يحس بخطر يهدد بقاءه، 
 .والزمة من لوازم الحياة

تي أثارْت كان للخوف حضوٌر واسعٌ عند الفالسفة، وهو من  أبرز الموضوعات ال      
فه  ))بأنَّه  حزن أو اضطراب ناشئ عن تخيل شر 384عنايتهم  فأرسطو )) ق.م((ع رَّ

داهم سيسبب تدميرا  أو أذى  ؛ذلك أن الناس ال يخافون من كل الشرور،  مثل أن يكون 
اإلنسان ظلوما  أو كسالن،  بل يخافون فقط من الشرور التي تنطوي على أذى شديد أو 

 . ( 4)تدمير ((

رسطو هنا يوحي بأنَّ الخوف  انفعال نفسي لتحسس مكروه؛ سيتسبب فتعريف أ        
بتعطيل قدرة الخائف وقواه، وهذا الخوف مرافقا  للحركة عندما قال: )اضطراب ( هذا 
لتوقعه حدوث خطٍر كبيٍر، غير اعتيادي وهذه نقطة فاصلة بين الخوف والقلق فالخوف 

 ا.نما القلق خالف هذيكون لشيء معقول يستوجب ذلك ، بي

                                                 

ه(، ومعه المغنى عن حمل 505ين،  اإلمام حامد محمد بن محمد الغزالي، )ت (إحياء علوم الد1)
األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلخبار من األخبار، للعالمة زين الدين أبي الفضل العراقي) 

 1503م:2005-ه 1426،  1لبنان،   ط-ه(،  دار ابن حزم،  بيروت 725-806
ين وأساليب المساعدة فيها،   شارلز شيفر،  هوارد ميلمان،   ترجمة (ينظر : مشكالت األطفال المراهق2)

 128م:1989، 1د.نسيمة داود،  د.نزيه حمدي،  الجامعة األردنية،  عمان،  ط
 14(مخاوف األطفال،   روس :3)
(فن الخطابة،  أرسطو،   ترجمة عبد الرحمن بدوي،  دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية،  وزارة 4)
 118م:1980ثقافة واإلعالم، ال
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وقْد اعتنى فالسفة األخالق بموضوع الخوف وبواعثه وآثاره؛ ومن هؤالء ابن مسكويه     
ف ه بـ )) توقع مكروه وانتظار محذور والتوقع واالنتظار إنما يكونان 421)ت ه( فقد عرَّ

 للحوادث في الزمان المستقبل وهذه الحوادث ربما كانت عظيمة ، وربما كانت يسيرة،
وربما ضرورية ، وربما كانت ممكنة  واألمور الممكنة ربما كنا نحن أسبابها وربما كان 

  ( 1) غيرنا سببها  ((

تشعار  ، وحالة شعورية؛ نتيجة  السا تقدم إنَّ فالخوف استعداد نفسيمَّ ويتضح م      
أو فقدان مرغوب،  متولد لدى اإلنسان منذ والدته أو نتيجة لحوادث  حدوث خطر ما

تثيره منبهات وبواعث تؤدي لحدوث اضطراب وتوتر ينزع بصاحبه  ،جارب سابقةوت
 .لسلوك وردة فعل معينة تجن به المخاطر

زاخٌر بموضوعات الخوف المتنوعة، واخترنا دراسة الخوف الديني؛ ألنه  والشعر األندلسي
لشعر ولون من ألوان اشغل نسبة كبيرة من شعر الخوف في القرن الخامس الهجري، وهو 

ودار في محاور عدة أبرزها ،  اإلنساني والعاطفة  اإلنسانية؛ نظرا لما فيه م ن عبٍر ونصحٍ 
 والخوف من الحساب . ،الخوف من اهلل تعالى، والخوف من الموت

 :أواًل: الخوف من اهلل  
هو محور هذا البحث وأصله الذي  تتفرع عنه األنواع األخرى، الخوف من اهلل تعالى     

 عاطفة تدلُّ على شرف النفس، ويقظة الحس، ويدل  ابع عن إيمان باهلل عز وجل، و وهو ن
، هاضو بالل ه تعالى يقظ اإلنسان ليؤدي واجبه، ويستحثَّ النفس على نه عميق على إيمان

))سوط اهلل تعالى، يسوق به عباده إلى هوو .(2) ويفرض وجوده في حسم نوازع البشر

                                                 

لبنان،  -ه( ،   دار الكتب العلمية،  بيروت 421(تهذيب األخالق في التربية،   ابن مسكويه)ت 1)
 172-171م :1985-ه 1405، 1ط
، محمد الغزالي، نهضة  (2)  ينظر: الجانب العاطفي من اإلسالم بحث في الُخلق والس لوك والت صوف 

 222-221م :2003، 3مصر للطباعة والنشر، ط
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اإليمان الذي  إذن هو (1)نالوا بهما رتبة القرب من اهلل((المواظبة على العلم والعمل، لي
لزام العمل الصالحيدفع المؤمن لتجنُّ   .ب السيئات والمنكرات، وا 

معرفة اهلل تعالى ومعرفة صفاته، وتارة يكون بالخوف من اهلل عز وجل يكون أما و         
( 2)هماينه، وتارة يجمع بلكثرة الجناية من العبد وكثرة ذنوبه، فيخاف عذاب اهلل تعالى ل

وجلَّ ومهما يكن فالخوف من اهلل  العبد باهلل إيمان خوٌف حسُن؛ إذ خشية اهلل دليٌل على  عز 
 .تعالى
، هلل تعالى من خشيته عن بالتعبير  الشاعر األندلسي في القرن الخامس  استرسل      

، تعالى لجوء إلى اهللإلى ترك الدنيا والالداعية وتجلت في أشعاره مجموعة من المعاني 
والخوف من اقتراف الذنوب ومحاسبة اهلل لهم، والتوبة إلى اهلل، وكثر  فيه معاني االستغفار 

هي إليها من ضيق الحياة، و  يلجأوونواالستشفاع والرجاء والندم، وكان متنفس الشعراء 
 .تجربة صادقة لما في أنفسهم من تعظيم وتكبير هلل تعالى

راء تحويل الفكر واالنفعال الخوفي إلى  سلوك في الحياة ينتهجه ليكسب أراد الشع        
ه( 460تر عنه الشاعر الزاهد أبو إسحاق اإللبيري ، )، وهذا ما عب  به رضا اهلل تعالى  

قصيدة في ثالثة وخمسين بيتا ، يمكن  ( 3)في قصيدة عدها شوقي ضيف من روائع شعره 
، وقد تمَّلكه الحزن والخوف والخجل معان  الخشية لما حوته من ؛عدها قصيدة خوف دينية

ويدعوه إلى تعالى بدأها بمخاطبة الغافل عن اهلل من رب ه؛ بسبب الذنوب التي أثقلته، ف
، تعالى  ، فال نجاة إال بالعودة إليه، والرهبة من اهلليهالفرار من عقابه تعالى بالرجوع إل

 :(4)، فقال كل بيت في خاتمة تعالى فالشاعر كرر فيها لفظ اهلل 

                                                 

ه(، ومعه المغنى عن حمل األسفار 505إحياء علوم الدين: اإلمام حامد محمد بن محمد الغزالي )ت (1)
-725في األسفار في تخريج ما في اإلخبار من األخبار، للعالمة زين الدين أبي الفضل العراقي) 

 1505: م2005-ه 1426،  1لبنان،   ط-ه(،  دار ابن حزم،  بيروت 806
 1503(ينظر:م. ن :2)
تاريخ األدب العربي، عصر الدول واإلمارت األندلس: د. شوقي الضيف، الناشر ذوي القربي،   ينظر:(3)
 356: ، د.ت1ط
(ديوان أبي إسحاق اإللبيري األندلسي،  تحقيق: د. محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، د. ط، د. 4)

 65ت: 
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يفتتح البيت بحالة إنسانية ثائرة، ينخلع فيها قلب السامع لهذا النداء العريض)ياأيها(       
طالة هذا النداء جاء؛ لجذب المغتر الغافل، ثمَّ تتنفس حالة الخوف التي تتدفق بالشعور؛  وا 

ه هو مالك الجنة والنار فنفر من ؛ ألنَّ هو الفرار إلى اهلل تعالى  لتنتج سلوكا  محببا  
خوفا  من الحساب إلى اهلل تعالى من خالل االمتثال لما أمر به  والشاعر  ؛معاصينا

 جن ٹٱٹٱُّٱليزيد المعنى تأكيدا  وأثارة  في النفوس   ؛اقتبس معناها من القرآن الكريم
ذلك ألسلوب األمر)فر، لذ،  وانتقل بعد، (1)َّ  حي جي  ٰه مه جه هن منخن حن

اسأله( لما فيه من دعوة صريحة إلى التمسك بالل ه، فيناسب ما أراده الشاعر من تحذير 
ونصح، خاتما  باألسلوب الخبري المؤكد ب)قد( فكان عجز البيت األخير نتيجة لما سبق، 

مطلع أنَّ  حظففيه تأكيد على أنَّ النجاة  الحقيقية والطمأنينة تكون في اللجوء هلل، ونل
ليعطينا االنطباع بأن  الشاعر في حالة خشوع  ؛عا ، بتكرار لفظ الجاللة)اهلل(القصيدة مصرَّ 

ه( ))فإنَّ من خاف اهلل أخاف اهلل 463ويقول ابن عبد البر)توتضرع وخوف من ربه، 
ونجده عمد إلى تكرار اللفظ  (2)منه كل شيء، ومن لم يخف اهلل أخافه اهلل من كل شيء((

التكرار ))إلحاٌح على جهة ويدل الذ (  -خل البيت الواحد )بالل ه، من اهلل إلى اهلل( )لذدا
بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها، يسلط الضوء على المناطق  ىهامة في العبارة يعن
 محور القصيدةأنَّ وهذا يؤكد  (3) ((ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، الحساسة في العبارة

لذلك كرره ؛ التركيز والتنبيه على الخوف من اهلل كما أن ه منح والعودة إليه،  خشية اهلل هو
يشد  ا  خاص ا  منح  البيت الواحد إيقاع كذلك وتعالى ليعكس ما في نفسه من خشيه هلل 

 .وأغنى هذا  تكرار حروف الجر ليؤكد تعلق خوفه ورجاءه بالل هالمتلقي إلى النص، 

                                                 

 50ذاريات: سورة ال(1) 
هب الفقهاء واألمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه الموطأ الرأي واآلثار وشرح ذاالجامع لمكار ذاالست( 2)

ذلك باإليجاز واالختصار، وثق نصوصه، د.عبد المعطي أمين قلجي، دار الوعي، حلب والقاهرة، على 
 16: 16م، 1993-ه1414، 2ط
 242م : 1967، 3لقاهرة،  طا -قضايا الشعر المعاصر، نازك المالئكة، مكتبة النهضة، مصر (3) 

ـــــــغـــــم  ها ال  ـــا أي  ــــي _1  ى اهلل  ـــــــــل  إاهلل   ـــــــــــــــــــــــن  ف ـــــــــــــــــرَّ م    الّله  ـــــب ـــــــــــــــــــر  ت  ــ 
ــ  ذ  بــــــول   _2 ــف  ه  ل ـ ض  ــــف   ن  ــــه  م  ـــــل  أ  ـــــه واســـ ــــــــــــــــــــا م   ـــــــــــد  ـــق  ــ   الّله  ـن  الذ  بــــن ج 
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ك ليتقمص دور الواعظ المرشد ليبين لنا سبل النجاة والذي ونتقل اإللبيري بعد ذل      
ل  بالتزام  خشية اهلل تعالى  :(1) فيقول، يتحص 

إنَّ القلب لينفطر  أمام هذه األبيات، فال أمن، وال هدوء، أو سكينة  لهذه النفس     
الخائفة إال بالعودة إلى اهلل، فبعد أْن أثار مشاعر الرعب، وأنكر األعذار على المغتر 

يكتف  بتشخيص عوج السلوك بل  الغافل ودحض حججه جاء ليدله على الطريق، فهو لم
بيَّن  عالجه، فهو يتناغم مع مطلع القصيدة )فروا إلى اهلل( وهو ال يغرب وال يبحر بل 

نراه يلجأ إلى  يغرف من معين اإلسالم الذي ينصب بمالزمة الخوف واألمن؛ لذا 
، (2)لمستمراتدل على النفي  (ال) ألنَّ ؛ وذلك؛ )ال(بـفا  أسلوب النفي األسلوب الخبري موظ  

تعالى والعودة  ؤدي داللته في النفي وهو نفي الطمأنينة عن القلب مطلقا  إال بذكر اهللفت
و يثبت  ( 3) َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي ٱُّٱوهنا اقتباس من قوله تعالى، إليه 

توجيه نقيض ذلك وهو االضطراب والخوف وفقدان األمن، وكذلك ليحمل داللة أخرى هي 
أسلوب االستثناء والذي ووظَّف وجب ذكر اهلل تعالى ليزيل الخوف، فأالمتلقي هلل تعالى  

ذاهب، تعالى يالئم موضوع النصح فخص الطمأنينة بذكر اهلل تعالى؛ فكل شيء سوى اهلل 

                                                 

 67( ديوان اإللبيري: 1)
، 1األردن، ط-معاني النحو:  د. فاضل السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع، عمان ينظر: 2

 4/206م: 2000-ه1420
 28سورة الرعد من اآلية :  (3) 

ــــــــــأ نَّ القطـــــــوال ا _34 ــ  م  ــ  م  ـــــــــعـــــــي    ن  م  ـــب  إالَّ ل  ـــــلـــ  ــــــــــذِّك ر  اهلل  ـــه بـــــــــــــالــــــــر ـــ
ن  ر أ ى فو  _35 ــ  أم س  هــــــــةً ــــــــــه ش ب  ـ ـ ـنــــــي ديـــــا  نـــ  ـــــة  اهلل  ــيـــــــشــــــهـــــا خ  ــــــــك ع 
 هلل   كر  ــــــــا بـــــــــــــال شـــــــــمـــــــالقــــــــــــاه    ىّـــ نـٌة أو غــــــه  فـــــــاق  ـــتــــــر ض  ــــــأو ع   _36
ـــ ي ق  ــــا وفــــيــــــي الـــــد نـــــان  فــــك  و   _38 ــ  عـــوب    بر ه  ـ ــــــــــــــــــــــــــــد ه  فــــ مَّ  اهلل   ـــــــة  ــــي ذ 
ـــــــٍد ت بـــــفو   _39  ن  اهلل  ـــــــــه  الي ـــــــــــــوم  م  ـــوف ـــــــــــــــخ  ــــــل    نـــــــــــــــــاً ـــــره  آمـــــص  ـــــي غ 
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والشاعر كان بارعا  بتوظيفه ) خشية اهلل(؛وذلك ))ألنَّ خشية اهلل تعالى  تدفع كل خوف 
  (1)لذاته سبحانه وتعالى(( آخر ...ويصاحبها انقياد ألمره وتعظيم

و جاء صدر البيت األخير نتيجة ألبيات القصيدة السابقة، والشاعر زاوج في استخدام     
منا ( واأللفاظ الدالة على الخوف أاأللفاظ الدال على الطمأنينة مثل )اطمأن، يعمر، 

لطمأنينة مان، فاليقابل بين الخوف واأل ؛ والحاجة مثل )الخشية، فاقة، لخوفه( وذلك
وتعظيمه مما جنبهم ارتكاب المعاصي، ، تعالى  النتيجة النهائية للخوف الدنيوي من اهلل

دنيا(؛ ليعطي شمولية الخوف من اهلل في كل  -وجمع الشاعر بين المتضادين)قبر
 األوقات واألماكن فال يقتصر الخوف في الدنيا، بل يستمر معه بعد موته.

ما في عر بالدالالت التي تعب   ة الجاللة )اهلل( الذي هو مليءٌ تكراره لفظواستمرار          
التقرب إلى اهلل وهي نفسية الشاعر من خوف وخشية ومنح للمعنى تأكيدا  لفكرة القصيدة 

واإلكثار من الطاعات والعبادات، فضال  عن أنه أعطى إيقاعا  موسيقيا  أسهم في تعالى 
في شد  إليقاع وتعميق الداللة كان له أثرٌ وتكثيف ا، إظهار أحاسيس الشاعر وعواطفه

متاعه، وأراد الشاعر أن يتحرك المعنى فربط األبيات بحرف العطف الواو؛  انتباه المتلقي وا 
 وخشية اهللتعالى خر ليصل إلى النتيجة النهائية ذكر اهلل ا باآلن كل عمل مرتبط  و ليك

وعدم  هي األمان يوم الحساب ةحدكلها مترابطة وسببا  لنتيجة واتعالى  وشكر اهلل تعالى 
 .الخوف
الشاعر يوسف ابن عبد إذا كان اإللبيري يثير الخوف ويعظم عواقبه، فإنَّ       
، يعترف بخوفه وكثرة ذنوبهو ، ويهون من قدرها  إلى ترك الدنيايدعو ( *)ه( 468البر)ت

 :(1) ولفيق، غفار الذنوبعزَّ وجلَّ اهلل  أنَّ  ذلك مصاحب بإيمان وثقة  لكنَّ 

                                                 

األلفاظ متقاربة المعنى والصيغ (معجم الفروق الداللية في القرآن الكريم لبيان المالمح الفارقة بين 1)
 240:م2008واألساليب المتشابهة:  د محمد داؤد، دار غريب ، القاهرة_مصر د.ط، 

ابن عبد البر: الفقيه اإلمام العالم الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدا هلل بن عبد البر، ولد في رجب سنة  *
ح المتن والسند، وميز الم362 ح  رسل من المسند، وفرق بين الموصول ه إمام األندلس وعالمها،  ص 

والقاطع،  وأما أدبه فال ُتْعب ُر لجته، وال تدحض حجته، وله شعر لم نجد منه إال  ما نفث به أنفة، من 
مجموعاته: كتاب )التمهيد لما في الموط ا من المعاني واألسانيد()وكتاب  االستعاب( وأقصى فيه عن 

لس الرطيب:   الشيخ أحمد محمد المق ري التلمساني)ت نفح الطيب من غصن األندمعرفة،  ينظر: 
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شاعر مسلكا  تعبيريا  يجسد ذاته الخائفة، ويريد عن طريقه ترهيب الناس من يسلك ال    
الدنيا وزينتها، وترغيبهم بالجنة  فيختار الحس العقالني؛ لتحذيرهم  ودعوتهم لخشية اهلل، 

وهو الغالب في النص ،  أسلوب األمرمستعمال قصيدته باألسلوب الطلبي  فيستهل 
، سارع، دع (  فيريد من  وخرج هنا إلى معاني النصح واإلرشاد)تجاف، هون، ووف 

 المتلقي اإلصغاء إليه 

فيدعو  لتقوى اهلل واالنصياع ألوامره ، كما  ، الشاعر دور الناصح الواعظ  وعاش     
أن ه يوافق ما أسلفنا الحديث عنه في مدخل الفصل من جعل هذه الشعور سلوكا  إنسانيا  

 واالبتعاد عن الدنيا فهي زائلة.  تعالى  سه بتقوى اهللفهو ينصح الناس ونفينجي اإلنسان 

يتذكر ذنوبه ويخشاها فيمأل الخوف فف أسلوب النهي الذي خرج للتنبيه والتحذير يوظ  ثمَّ   
ويعود إيَّاُه،  ، فال يجد إالتعالى  قلبه، )ذنوبي أخشاها...( ولكنه ال ييأس من رحمة اهلل

غالبا   شيئا  من الطمأنينة لنفسه في الدعاء والرجاء؛ إذويجد إليه يلتمس المغفرة والرحمة، 
((كمعادل لنفسية الخائف  يالزم الخوف الرجاءما  ، (2))) فكل راج  خائف، وكل خائف راج 

                                                                                                                         

-29/ 4:م1968 -ه1388لبنان، -ه( ،  تحقيق:  د. إحسان عباس،  دار صادر،  بيروت 1041
، وينظر: مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس، الوزير ابي فتح بن محمد بن عبداهلل 30

 .294م: 1983-ه1403، 1م ار، مؤسسة الرسالة، طبن خاقان، تحقيق: محمد علي شوابكة، دار ع
، وينظر: أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي األندلسي الفقيه المحدث 29-28/  4( نفح الطيب:1)

 .35ه: 1408، 13/ س/ 2والعالم األديب الشاعر الحكيم،  عبداهلل بن سعد الرويشد، مجلة الدارة، ع 
ياك نستعين:  اإلمام ابن قيم الجوزي) تمدارج السالكين بين منازل إياك (2)  ه(،   تحقيق 751نعبد وا 

 38/ 2م:1973-ه1393،  2لبنان ط-محمد حامد الفيقي،  دار الكتاب العربي،  بيروت 

ن ل ق د ر ه ـا _1 اف  ع ن  الد ن ي ا و ه وِّ ـــــــــــــج  ث ـــق ى  تــ  و ة  الو  ل  الدِّي ن  ب الع ر  فِّ س ـــــــب ي  و   و 
ــر ةً  _2 ـه  ج  رًَّا و  ـــــــــــــــار ع  ب ت ق و ى اهلل س  ســ  ــ  و  ي ت  م ن  الـــتَـّ مَّة  أ ق و ى ه د   ق ــو ىف ـــــــال  ذ 
ـــــــــن س  ش ك ر  اهلل ف ي ك ـلِّ ن ع م ةٍ  _3 ل ب  الن ع م ى  و ال  تـ  ت ج  ــــــم ن  ب ه ا ف الش ك ر  م س   يــ 
ل ع اق ــــلٍ  _4 ظَّ ف ــي ه    ح  ن ك  م ا ال  ـــف ـــى  ف ـــــــــد ع  ع  ال  ي ـــخ  ـــل ـج    ـقِّ أ ب   ف ـــإ ن ط ر ي ق  الح 
ل س ت  ب ـــآيــسٍ  _5 ش اه ا و  ب ـــي أ خ  ى  ذ ن ــــــــــــو  ــاف  و أ ن  ي ر ج  ـــٌل أ ن  ي ـــخ  بِّــــــــي أ ه  ر   و 
اف رًا ذ ن ب  م ن  ي ش ا -6 ربِّي غ  ن  ك ــــــــان    ــــــــــــز ى  و ا  ر م  أ م  أ خ   ف ــــــإنِّــــــــي ال أد ري أ أ ك 



                                                                                                          و فوَّاز َأمحد حممد رغدة بسمان الصائغ                             جري اخلوف الديين  يف الشعر األندلسي يف القرن اخلامس اهل

 352 

فالرجاء ملجأ الخائفين الخاشعين، . والشاعر في  ا  وحزن ا  واضطراب ا  فإذا كان الخوف ألم
؛ ))الخوف البيت جمع  بين الخوف والرجاء )ربي أهل  أن يخاف وأن يرجى ( وذلك ألن 

ذا نقص أحدهما وقع فيه  كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير الرجاءو  وتم طيرانه، وا 
ذا ذهبا صار الطائر في حد الموت فمن حمل نفسه على الرجاء تعطل، ومن  النقص، وا 

ا الخوف ال يجد فأمام هذ (1)حمل نفسه على الخوف قنط، ولكن هذه مرة ومن هذه مرة ((
وغفرانه، وفي البيتين األخيرين التي تعالى طلبا  لرحمة اهلل  ؛الشاعر إالَّ ربه يلجأ إليه

أنا(  -أنا( )اخشاها-من خالل) ذنوبي  تجلت فيهما بؤرة الخوف تتضح فيه  ذاته المذنبه
فيقف ذليال   به تعمد الذنو أنا( فالشاعر هنا برز ذاته المذنبة وكأنَّ  -أنا( )أخزى  -)أُأكرم 

،  كما تعالى  هللمن ا( وجاءت لتوكيد الخوف عمد إلى تكرار)أنَّ و ،  خائفا  من ذنوبه
إذ يعكس الحيرة و الفزع من التفكير في  ؛(؟أسلوب االستفهام )أأكرم أم أخزىتعمل اس

عليه تعالى يرجو أن يعطف اهلل و ستعطاف واالسترحام  اال مصيره، وكذلك حمل معاني 
تنوع األساليب بين أمر ونفي وطلب يناسب ما في نفس الشاعر من خوٍف ويكرمه. و 
 .لتحمل هذه األساليب دالالت الدعاء والرجاء والندم والنصح واإلرشاد واضطرابٍ 

وقد (2)كان األسبق من مسألة التخويف والحساب ه( 465والفقيه الزاهد ابن حزم )ت     
اهلل تعالى، وما هذا إال  إليمانه بالل ه ومعرفته له، إلى والعودة ، إلى ترك الدنيا الفانيةدعا 

 :(3)ويقول فخافه، 

                                                 

د. عبد الحليم محمود، د. محمود بن الرسالة القشيرية: أبو قاسم عبدالكريم بن هوزان القشيري، تحقيق: (1)
 133اهرة، د.ط، د.ت: الق -، دار المعارفالشريف

ينظر: أدب الزهد في األندلس عصر الطوائف والمرابطين، رسالة ماجستير، حميدة صالح بلداوي، (2)
 105 م:1985-ه1205كلية اآلداب جامعة بغداد، 

، 1لبنان، ط -ه( تحقيق: عبد العزيز إبراهيم، دار صادر، بيروت465(ديوان ابن حزم األندلسي) ت 3)
 ( 16، )ق،  41-40م: 2010 -ه1431

 

ـا تارً ــك  د  نـ  ــع  ع  د   _11 ــــتـــك  م  ــــا ببً ــــــع  ا ال  ــبً ـــكس  ــــم  و    اه  ـــــت  ار  ـض  ــــى غ  ــ  نف  ـــ   ــــه  ســـبــ 
ـي م  ـل   _12 ــب  فر  ط  ــض  ــ  ـــــحي م  ــ  ـن الّ إ    دٌ ــــا أح  ّلـــه  ــ  ـــــــد ها ح  ـب  ـــ  ــا بــ  ــمـــ  ـربط  ـــــضــ  ــ  ـــ   ه  ـ
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 خالل دعوته إلى ترك الدنيا، والتصريح بأنَّ  من خوف من انتابه ابن حزم ما ونقل     
وظ ف أساليب متنوعة، فبدأ المعنى، يرهب قلبه، وألجل أن ينقل هذا تعالى من يعرف اهلل 
وأسهب في التحذير من االغترار بالحياة، ودعا إلى نبذ مفاتنها  )دْع(بأسلوب األمر

 ومادياتها، فهي فانية.

للنصح واإلرشاد الذي  هدي؛ وأسلوب األمر مناسبموضوع ز تعالى والخوف م ن اهلل     
لتنبيه اإلنسان ونصحه باالبتعاد عن الدنيا، والشاعر قدم شبه  ؛يتطلبه الخوف الديني

الجملة )عنك( ليعكس الحالة االنفعالية له وما ينتابه من الخوف فالدنيا ذاهبة؛ ولكن أنت 
 ريات الدنياونفسك من ستحاسب؛ لذا فإنه يدعو إلى االبتعاد عن مغ

الهاء الساكنة ال تعتبر  كان بارعا  بتكرار الهاء الساكنة في نهاية األبيات ومعلوم أنَّ و   
ناسب حالة ي (1)رخو رويا  إذا سبقت بمتحرك ولم تكن أصليه، وحرف الهاء حرٌف 

في قلبه من خوف من اختلج ر  عن ما الضعف والخشوع والخوف في نفسية الشاعر، عب  
في رهبه لخوف  من به حلَّ آو تعالى له )حل الفؤاد في رهبه( فمن عرف اهلل خالل استعما

ذنوبه واستعمل )رهبه( وذلك للتعظيم والمبالغة في الخوف؛  ؛ بسببمن محاسبة اهلل له
كرر النفي ثالث ت، ونلحظ (2)هي)) خوف شديد يصاحبه اضطراب وضعف(( ةالرهب ألنَّ 

 ا االستفهام جاء منسجما  ومعه ما تموج به نفسه ( وهذمرات بصيغ مختلفة)لم، و ما، و ال
 وخشيته.تعالى من استبعاد وجود راحة في الحياة إال بتقوى اهلل 

وهذه الدعوة المتكررة لدى الشعراء إلى التوبة وخشية اهلل، وتخويف الناس من العذاب،     
ن جوانب الحياة بقدر ما كانت تعبيرا  عن عاطفٍة دينيٍة صادقٍة، كانت تصويرا  لجانب م

االجتماعية األندلسية ، فقد وصل اإلسالم إلى األندلس مع الفاتحين، وأراد الشعراء 

                                                 

 23: 1975، 5األصوات اللغوية: إبراهيم أنيس، ، مكتبة األنجلو المصرية، ط (ينظر:1)
 242(معجم الفروق الداللية في القرآن الكريم:2)

ـــحى و  و  ـــل    ةٍ ــــف  ــــــر  ع  ــــــــــقَّ م  ــف  اهلل ح  ر  ــــع   ـن  ــم   _13 ــاد  فــؤ  ــــلَّ الف  ــ  ــبــــي ر ه  ــ  ـــ   ه  ــ
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المساهمة بنشر الدين والدعوة إلى مخافة اهلل تعالى ، فصارت التوبة هلل تعالى وخشيته 
 ( 1)مطمع الشعراء األندلسيين؛ لذلك صاغوا هذه المعاني وعب روا عن توبتهم بشكل صادق

فارتكاب الذنوب كان هو الباعث للخوف من اهلل تعالى، فابن السِّْيد البطليوسي            
 :( 2)يخاف من ذنوبه ويعزوها لجهله ويبحث عن الفرار من ذنوبه إلى اهلل تعالى،  فيقول

دائما ما الزم  الخوف من اهلل تعالى رجائه، فالشاعر   اُلمقر  بذنوبه الخائف عذاب اهلل 
يبحث عن مأمن من العذاب لدى اهلل سبحانه، أو جنب سهل من العذاب، فتساءله نابع 
من قلب وجل من اهلل تعالى، فاالستفهام الذي تصدر به البيت يدل على الخوف والقلق 

سبب ذنوبه، كما خرج االستفهام لمعاني الترحم واالستعطاف لعلَّ اهلل من اهلل تعالى ال
 تعالى يرحمه، ويأمنه من مخاوفه .

ه( حالة يصو ر فيها ملوك األرض وهم في حالة 526ويعرض ابن حمديس)ت      
خشية وخوف من اهلل، فينظروا للسماء ويتأملون  عظيم خلق اهلل، فيخافون غضبه فأمره 

 :( 3) غير صعوبة، فيقولواضح منفذ من 

 هو الملك األحد وكل الناس أمامه عبيد له، فيتساوى عنده الملك والعبد، فكل مسلم اهلل
مهما بلغ فهو يخشى اهلل  تعالى؛ ألنَّه مالك الكون وبيده األمر، فالشاعر استعان 
بالشرط)اذا رأيت(؛ ليقدم صورة يريد من خاللها تحذير الناس من عقاب اهلل تعالى و 

شية هلل تعالى جسدها من خالل صورة ملوك األرض ونظرهم التعبير عما في قلبه من خ

                                                 

(، رسالة ماجستير، إعداد رحاب 897-635الخوف في الشعر األندلسي عهد بني األحمر)ينظر:  (1)
 71:   اسم الكريتي، جامعة تكريت، كلية التربيةفرج الجبوري ، إشراف أسماء صابر ج

ه(( د. صاحب أبو جناح، ديوان الوقف السني، 521-444ابن السِّيد البطليوسي اللغوي األديب ))(2)
 ( .7، )ق:131م: 2007-ه1428، 1العراق، ط

ْمديس)3)  :لبنان، د.ط، د.ت -ه( ، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت527(ديوان ابن ح 
 (148، )ق، 264

ٍل خاف صعب ذنـــوبه    ــ ه ـــــل  لجــــهو    ل ــــد ي ك  أمــــاٌن منك أو جـــانب س ه ل    فــ

 ظر  ف  في النّ كّل الخو  ـــماء  فــى السّ ـــإل  ارو  ــظـــن د  ــض  ق  لوك  األر  ـــم   ت  ـــ أيإذا ر   _1
ــالبــــب ح  م  ـــــلَّ ــالـــه  كر  ــــٍذ أم  ـــنفّ ـــم    ن  م ل كٍ ــ  ط ش  مــون  الب  ــقـــي تّ  ه م  ـــإنَّ ــــف _2  ر  ــص  ــ 
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وجسد خوفهم من خالل الحركة ، وهي رفع رؤوسهم  ناظرين إلى السماء متأملين عظمة 
 أن من حذرا   الخوف ينتابه الذي الشخص عيون في يظهر الغالب في لخوفا ألنَّ اهلل، 

قد(، وجسد الطباق )وكيد وليؤكد ذلك استعان بحرف التحقيق والت(1)  يكره ما يأتيه
األرض(  حالة الخوف التي تنتاب الشاعر وأراد عن طريقها شمولية كل من في -)السماء

النظر( ؛ ألنَّه أراد  -كما نلحظ تكرار )نظروااألرض والسماء متضرعين هلل تعالى خائفين، 
سماء، التركيز على حالة الخوف التي يرسمها من خالل صورة البصرية للخائف الناظر لل

فقد حاول أن يرسم بواسطة الحركة آثار الخوف على وجوه الناس، إذ تبدو نظراتهم، وهي 
تحدق إلى السماء وكأنَّهم يستغيثون به خوفا ، وقد اجتمع في هذه الصورة الخوفية الصدق 
الفني، و الصدق الواقعي؛ ألنَّ أدق ما يميز  الخائف حركات عينيه فقد يستطيع الخائف 

في كل عضٍو من أعضائه، وكل حركة من حركات جسمه بحيث ال يظهر أن يتحكم 
على خوفه أحد، لكنَّ شيئا  معينا  ال يستطيع أن يتحكم فيه مهما بلغت قوة األعصاب عنده 

ويأتي الفعل المضارع   (2)، وهو حركة العين، فال بدَّ أن تظهر فيها انفعاالت خوفه ورعبه
أنَّ سبب هذه الحركة )النظر( هو أنهم يخشون  )يتقون( هنا لغرض تفسيري هو توضح

اهلل ويخافون قوته ، وأكد هذا المعنى بالحرف المشبه بالفعل )أنهم( ليركز على صفة 
ذ أمر اهلل تعالى ، من قوله الخوف، ولجأ إلى اقتباس الصورة التشبيه لوصف سرعة تنفي

وذلك ليقرب المعنى ويزيد ( 3)ٱَّ خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱتعالى
 رهيب في النفوس. الت

ومما تقدم يتضح أنَّ العاطفة الدينية الصادقة ، والرغبة في التوبة وتحذير المتلقين     
بعيدا  عن إي بعد فلسفي أو عقالني هي التي ميزت أشعار اإللبيري  وأيضا  ابن حمديس، 

 لكنَّ اآلخير كان يكثر من لوم النفس والنيل منها فكان يميل الفكار المتصوفة.

                                                 

 .  297:  21تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس، د.ط ج (1)
 2/85ينظر: لغة المنافقين في القرآن، عبد الفتاح الشيني: (2)
 50سورة القمر، من اآلية :  (3)
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بينما تميزت أشعار ابن عبد البر وابن حزم بظهور الجانب العقلي لجانب العاطفة    
الدينة والعقائدية،  فيحاججون المتلقين بأسلوب عقلي  وديني يحاولون تخويفهم وثنيهم عن 

 المعاصي .
 ثانًيا: الخوف من الموت . 

س يخشون الموت الخوف من الموت شعوٌر متولد في نفس كل إنسان ، وجميع النا      
 مض خض حض جض مص  خص حص ٹٱٹٱُّٱوقد أكد القرآن الكريم على هذا، و 

 فكراهية الموت والنفور طبيعة إنسانية عامة.  (1) َّ   مظحط

، بل هو قلق يمتزج في الوقت نفسه بمشاعر الفزع        وهو ليس مجرد خوف عادي 
ى واقعة الموت، نجد الرهبة والخشية، يخيم على الحياة كلها، ومهما حاولنا أن  نتناس

ذاته، ولكنه من فعل  والخوف من الموت ليس من الموت بحد     (2)أنفسنا مهمومين بها 
الشخص الدنيوي تجاه اهلل تعالى، وجزعه لترك الدنيا  أو خوف من إيمانه بعذاب القبر، 

عندما خوفا  مما بعد الموت،  أو ألنَّه  سيقابل اهلل تعالى ، فاإلنسان المكلل بالخطايا 
يتبادر في ذهنه الموت والوقوف أمام اهلل تعالى ترتعد جوانحه خشية، ويؤيد ذلك ما ذكره 
القشتري عن بشر الحافي عندما  سألوه أراك تخاف الموت ؟ فقال القدوم على اهلل شديد 

فالناس ( 4)أو يكون الخوف من)) من سكرات الموت وشدته، أو سؤال منكر ونكير((( 3)
 : ( 5)لموت ويخشوه، فليس بأحٍد في مأمن من الموت فـكلهم يخافون ا

 

                                                 

   8سورة الجمعة من اآلية :(1)
 160، مكتبة مصر، د.ط، د.ت : (ينظر : مشكلة الحياة، د. زكريا إبراهيم2)
 122(ينظر : الرسالة القشرية : 3) 
 1508( إحياء علوم الدين: 4)
، 119: 1986 2، ع/  15( ابن بسام حياته وشعره، تحقيق: د. مزهر السوداني، مجلة المورد، مج/5)

 (60)ق: 

 ر جــــــــــــــــنـــــــازة الصـــــــغـــــــــــــيــــــــــر   قــــد يـــحـــمل الشــــــيـــــخ الكـــــــبـــيـــــــــ 
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وشغل الخوف من الموت مساحة واسعة في األدب العربي عامة واألندلسي خاصة، فقد 
كثر الحديث عنه في الشعر األندلسي فهو كالحب أمد نا بحصاد وفير من القطع الشعرية 

ونجد أنَّ شعراء األندلس  تناولوه من منظوٍر  (1)التي تكشف لنا شيئا  عن روح األندلسي
دينٍي من خالل دعوتهم إلى الزهد عن الدنيا فمصير اإلنسان الموت، ليس حديثا  فلسفيا  

 الروح. بل دينيا  يخاطب

وقد كان خوفهم متعلق بإيمانهم بحتمية الموت فقد ))وأجمع شعراء األندلس في القرن      
الخامس على إن الموت شيء البد من وقوعه عاجال  أم آجال  وأن  للمرء عمرا  محددا  ال 

ومن هذا المنظور انطلق الشعراء في الحديث عن الموت،   (2) يتعداه مهما طال((
ه(  يرى أنه ال جدوى للحياة وقد نغص عليها الموت، 465يه ابن حزم)ت فالشاعر الفق

 :(3) فيقول

بعده، أدرك الشاعر حتمية الموت فينفي أي لذة لإلنسان في الحياة ما دام الموت       
وافتتح البيت بأسلوب االستفهام الذي خرج للنفي وجسد حقيقة الموت  والذي جاء محمال  
بمعاني الحزن  تجاه الحياة،  فأي لذة للحياة والموت هو الحقيقة التي تالحقه، لو عاش 
ضعفي عمر نوح بن المك)عليه السالم(،  ووظ ف  الشاعر رمزا  دينيا  في البيت وهو نبي 

)عليه السالم(؛ ليؤكد حتمية الموت، فالشاعر ابن حزم المعروف بزهده وبالتمسك اهلل نوح 
بالجانب الديني، فدافع الخوف من الموت هنا هو الدين وفيها دعوة للزهد عن الدنيا 

 .والتفكير بالموت

                                                 

يسية وقيمته ينظر: الشعر األندلسي في عصر ملوك الطوائف مالمحه العامة وموضوعاته الرئ(1)
م: 1988-ه1408، 1التوثيقية: هنري بيريس، ترجمة: د. الطاهر أحمد مكي ، دار المعارف ، مصر، ط

408 
-ه1433األردن، د.ط ، -(رثاء النفس في الشعر األندلسي، د.مقداد عبد رحيم، مكتبة جهينة، عمان 2)

 269م:2012
 ( 142، )ق: 112(ديوان ابن حزم األندلسي: 3) 

ـد ه ا -4 ت  ب عــ  ـذَّة  اإلن ــس ان  والم و  ــــا لــ  م ك  ف مــ  ر ن وح بن  ال  ع ف ي ع م  ل و  ع اش  ض   و 
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ه(  بعدما أحسَّ 460وتظهر هواجس الخوف من الموت وتزداد عند اإللبيري)ت      
 :(1) ه وبدأ يستشعر بالندم على ما فاته، فيقولباقتراب الموت من

لد مع      الخوف من الموت شعور إنساني  ال يرتبط بعمر محدد، فهو خوف متو 
ري  بشعوره الداخلي اإلنسان، ولكن يزداد مع اإلحساس بقرب انقضاء  العمر، فيقر  اإللبي

بالحسرة ولوم نفسه على  ما فرطه من لهٍو في حياته  محاسبا   نفسه لما أضاعه في 
حياته ، ومن أجل أن يصف هذا الشعور لجأ إلى الصورة الشعرية؛ لتكون أكثر قدرة  
يحاٍء لتوصيف ما يشعر به من خوف من الموت فوظَّف  الصورة االستعارية المكنية )  وا 

فكأنَّ اللوم يقطع نفسه الما  لما فرطه في حياته، وقد م  شبه الجملة )في  تقطعني( 
صغري(؛  ليدل على تجريد الخوف من الموت من الزمن، فهو خوٌف متولد منذ الصغر، 
ويستمر ويشدد مع تقدم العمر؛ لذلك لجأ إلى االستفهام بـ)ما( وخرج للمبالغة وتعظيم 

وشختا(؛ ليدل على شمولية الخوف من  -)صغريالخوف من الموت، فنجده يطابق بين 
الموت في مختلف األعمار، ويتعجب ممن يلهو ويقبل على الملذات بعد أن تقدم به 
العمر واقترب منه الموت، ويشعر بثقل الزمن عليه وطول اللحظة هو يفكر في الموت 

ر الذي تقوم  فيتأمل حاله ويراه قد اقترب منه وجسد ذلك في االيقاع من خالل بحر الواف
ل ُتْن ف ُعْولن(( ل ُتْنُ ف ْاع  ل ُتْن( زحاف العصب  (2)تفعيالته على تكرار  ))ُمف ْاع  وتخلل تفعيلة ُ)ف ْاع 

ْلُتْن( مما اعطاه متسع للتأمل والتفكر   (3)))تسكين الخامس المتحرك(( فتصير ُ)ف ْاع 

                                                 

 25اإللبيري : (ديوان 1) 
-ه1407(علم العروض والقافية:  د. عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت_ لبنان، د.ط، 2)

 54: م1987
( أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية، محمود مصطفى ، ت: د. عمر فاروق الطباع ، 3)

 36م: 2005-ه1426لبنان، د.ط،  -مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت

مــاً  -62 ـــفــــريـط  ل ـــــو  ــقـّطعــــني عـلى التَـّ ــ ا  تـ  ــــت ــر ك  قــد ق ــــط ع   وبــالتّـــفــريـط  ده 
ـنايــــا -63 ــّوف ـــني ال ــم  ــخ  ـري تـ  ـغــ  ـــي    وفـي ص  ـري ب ــبال ـك  ح  ــتــاوم ا ت ــــج  ـخ   ن  ش 
د  ن ــكســتا  وك ــن ــت  مــع الّصـــبا أ هــــد ى سبــــيالً  -64 ـــبــك  قــ  ـا لـك  بــعـد  ش ي   ف ـم 
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نسان ويزداد هذا الخوف  فاإللبيري في هذه األبيات عب ر عن مالزمة الخوف من الموت لإل
 . مع تقدم العمر وهذا عكس حالته االنفعالية إلحساسة بالرحيل عن الحياة

ه( يتعجب من لهو البشرية واقتراف المعاصي ، والموت 463وابن  زيدون)ت       
 :( 1) يحيط بيهم، فتختلط  مشاعر الخوف من الموت واالعتراف بحتميته، فيصرح قائال  

يستهل الشاعر باالستفهام الموجه لعامة الناس، يريد من خالله  انتباههم لحقيقة        
ستفهام هنا التوبيخ الموت فيتعجب من حالهم وهم غارقون في لهٍو وأمن، فالغرض من اال

والتأنيب ، ويقر  صراحة بخوفه من الموت باستعماله اسم الفاعل ) مخيفه(، مما يدل على 
يُفْه( من خالل  ثبوت الخوف واستقراه في نفسه، كما جانس الشاعر بين )ُمطيف ه ( و)م خ 

ص، هو الجناس الناقص الذي أعطى إيقاعا  و انسجاما  موسيقيا  يجذب القارئ  لبؤرة الن
 الخوف من الموت المحيط بنا، فكشف األبيات رهبة الشاعر وخشيته .

ومن مظاهر الخوف من الموت الخوف من االحتضار وسكرات الموت ودخول ملك     
ر أمان 488الموت ليقبض الروح ، فالحصري القيرواني) ه(  في أبيات يرثي ابنه، صو 

 :( 2) ن لحظة الموت وقبض روحه، فيقولابنه من فتنة الموت وسكراته، ويقابله بخشيته م

يستهل الشاعر مناديا  ابنه )يا ابني( يريد جذب انتباه القارئ  إلى حال ابنه فهو في     
لموت وقد خاض التجربة، بينما الشاعر في فزع ووجل من ملك الموت، مأمن من ملك ا

فالنداء بـ)يا( أعطى مساحة واسعة للشاعر؛ لتعب ر من خاللها زفراته وآهاته، و أسهم 
التضاد بين)األمان_ يخشاه( بتجسيد مشاعره المضطربة بين حزن لوفاة ابنه وفزعه من 

                                                 

ه(، شرح وتحقيق:  أ.علي عبد العظيم، دار نهضة مصر، د.ط، د.ت 463ديوان ابن زيدون ورسائله)(1)
 :211 
ه( ، تحقيق: محمد المرزوفي، و الجيالني بن الحاج ، مكتبة 488(أبو الحسن الحصري القيرواني)ت 2)

 436م: 1963المنار، تونس،  د.ط، 

ـــوف  ب ن ا م طي ـــف ه  أ ن ـــل ه   -1 ــــتـ  ــيف ــــه ؟  ــــو، و  ال ح  ــــن ون  ل ــــنا م خ  ـــن  و  ال ـــم  ن ــــأ م   و 

ل ك  الــــــ -46 ـــــش ـــــــاه    يـا اب ــن ي أخذ ت األم ان  م ن م  ـخ  ـــ  ك  يـ ـــو  ـــ  ـــــذ ا أبـ ت  و هــ  ـــــو   م 
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الحزن الكبير الذي ينتابه جراء موت أعز أوالده الموت المنتظر، فالحالة النفسية للشاعر و 
 هو ما أثار في نفسه الخوف من الموت.

فالخوف من الموت جعل الشعراء في حالة من الخوف حتى تمنوا لو يجدون السبيل      
ه(  الذي أنهكه المرض و أحس بقرب الموت، تمنى لو أنه 426للفرار منه، ابن ُشهيد)

 :(1)فقال  الفرار لفرَّ منه، عيستطي

ركات متصلة توحي بالخوف األولى :) العيش ولى اتشتملت األبيات  على ثالث ح    
براسه( والثانية :)الموت الحقي( أي: الموت يلحق الشاعر وكأنَّ الشاعر يهرب خوفا  منه 
وهو يلحقه،  والثالثة :فهي البيت الثالث وهي محاولة الفرار من الموت  وكأنَّ الفرار إلى 

الثالث عكست خوف الشاعر من  الجبل ينجي الشاعر من الموت  فهذه الصور الحركية
الموت وتمسكه بالحياة، فنجد الشاعر استعان بصور فنية  ثالث تنوعت بين اسطورية 
وحركية وطبيعية؛ من أجل إثراء صورة الخوف، الصورة األسطورية ))رأيت العيش ولى 

على توظيفا  فنيا ، ولى برأسه إشارة  (2) برأسه(( حيث وظَّف  هنا اسطورة الهامة والصدى
رحيل الطير وانتهاء األمر فاستعان بها ليبين أنَّ العمر أنتهى والموت أقترب ، والصورة 
الثانية:الصورة الحركية ))أيقنت أن  الموت ال شك الحقي(( فشخصت الموت كائنا  حيا  

والصورة الطبيعية ))تمنيت أني ساكن في غيابة(( حيث استحضر الطبيعة يلحق به، 
والمكان المرتفع ليعب ر عن خوفه الشديد ورغبته في الهروب، فهذه الصور الثالث ساهمت 

 في تقريب المعنى وأسهمت في إضافة لمحة فنية لألبيات.

                                                 

وحققه : يعقوب زكي، راجعه: محمود علي مكي، دار  ه( جمعه426(ديوان ابن شهيد األندلسي) ت1) 
 ( 47، )ق: 133الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، د.ط، د.ت: 

(فكرة األسطورة تقوم على أنه إذا قتل قتيل يقف طائر الهامة ))البومة((على هامة المنازل حتى يأخذ 2)
 79_78 بثاره فيطير، ينظر ، االسطورة  عند العرب في الجاهلية:

ــــى ب رأســه -1 لَــّ ــقي  ول ـمَّا رأيــــــت  العـــــيش  و  ــت  أّن الــــوت  ال ش ـــك  الح  ـق نــ  ـــ   وأ يـ
ــه ًب الريح  في رأس شـــاهـق    ت منــــيَّت  أنـــــي ســـــــاكٌن فــــــي غيابةٍ  -2 ـل ى م   بأع 



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                            (                 90العدد )                          

 361 

، فيلجأ إلى اهلل ه( يستسلم للموت ويعترف بخوفه منه490أو  488وابن البني )ت      
 :( 1)يطلبه متضرعا  به ، إذ يقول

حساس بالموت، فيأثر في نفسيته فيشعر بالخشية منه، وهذا ما يفسر يتملك الشاعر إ    
افتتاح أبياته بالنداء الذي خرج لالسترحام والدعاء، فيناجي اهلل تعالى ويرجوه ليطفيء 

يخاف(  -لهيب الخوف المشتعل في نفسه، فدفعه شعوره لتكرار ألفاظ الخوف ) يخشى
 بير عما يختلج في نفسه من خوف ورهبة.فهذه األلفاظ الواضحة المكشوفة كفيلة للتع

واإللبيري عندما أحس بقرب وفاته، فصو ر سكرات الموت وخروج الروح من الجسد،    
 :( 2)ويقول 

يصو ر الشاعر مشهدا  تقشعر له األبدان ويعتصرله القلب،  مشهد اللحظات اآلخيرة     
ى إلى اللهوات( أي: الروح من الحياة ، حيث خروج الروح من الجسد فقوله ) تعالج أن ترق

 ٰذ ٱُّٱتحاول أن تخرج من أعلى الفم وهي اللهاة،  وهذه الصورة مقتبسة من قوله تعالى 
وهذه السكرات انذاٌر للرحيل فقد زمَّ رحيله وناده حاديه لمغادرة ( 3) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

لخبر الحياة،  فأي هوٍل ورهبة يكون بها اإلنسان وهو يصارع الموت! ، موظَّف األسلوب ا
االنكاري وخرج به  لمعنى التهويل والترهيب ؛ ليزرع الرهبة من الموت في نفوس المتلقين،  

لهوات( التركيز على أن  محور  -وأراد من استعمال التصريع في البيت األول بين )سكرات
الخوف هي سكرات الموت وصعوبتها فأوحى لنا بأنه في حالة خوف ورهبة، فتنساق 

                                                 

 94م: 2004، 2( ابن البني شاعر أندلسي من القرن الخامس الهجري، مجلة المورد العدد/1)
 52(ديوان االلبيري : 2) 

 26سورة القيامة:  3)

 والنــــفس مــــقــــروٌن بــــها إيـــالفــــها   يــــا مــــن قصـــدت  إليه ألتمس الغـــنى  
 يـــــخـــــشى الـــردى صوالتها ويخافها  وعبـــرت  لــــــجـــــة  زاخــــر ذي ســـــطوةٍ  

ــيك أ نِّي  _1 ــي   ب ـــن ف س  ق ى  إ لى الَّله و ات    الّسك ر ات  في و ه  ـــــــع ـــال ــــــــج  أ ن  ت ـــر   تــ 
ق ــــــــ _2 تو  ــــل ي واس  د ات ــــي  ق لَّت  ر ك ائ ب ـــيـ  ـد  ز مَّ ر ح  ل  ح  ي  ق ـــــــد  آذ ن ــــــــت ــــن ي ب ــــالرَّح   و 
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الموسيقي  وتحقق حزنا  عميقا  ، كما نجده كرر)الياء والكسرة( والياء  المعاني مع الجرس
 حرف مهموس وهذا يناسب حالته النفسية.

وال تنتهي حياة الفرد بالموت بل تبدأ رحلة جديدة أولى مراحلها القبر، فاإلنسان دائم 
  التفكير في القبر.

ن للميت واختباره، فإن أجاب فقد ومما أثار خشية الشعراء فتنة القبر وسؤال الملكي       
ن فشل فيعذبه ربه عذابا  شديدا ، فالحصري القيروني)ت  ه(  كتب قصيدة بعد 488نجا، وا 

وفاة ابنه عبد الغني، يسأله عن حاله وهو في عالم الموتى، فيجيبه أبنه ويحذر والده من 
هلل تعالى؛ لذلك يدعو فتنة القبر المخيفة التي ال ينُج منها إالَّ المؤمن المخلص بطاعة ا

 :( 1)والده للعمل الصالح، قائال  

تقمص الحصري دور الناصح المرشد من خالل المشهد الحواري بينه وبين ابنه    
المتوفي، فيبدأ الشاعر األبيات بالحوار فيسأل ابنه عن مكانه ومكان الشاعر فيجيبه مكانه 

ال يعرفه لكنَّ مكان االبن في الجنة حيث قطوفها الدانية، فالتساءل  يوحي  -الشاعر-
ل الحوار فينتقل االبن من متلقي للخطاب إلى بنفسيته الخائفة عل ى مصير ولده،  يتحو 

وال ده بعد أن غادر الحياة  -المتوفي-مرسل له، واألب العكس، فأول ما يحذر منه االبن 
هو  فتنة القبر وهذا يدل على عظمة القبر وشدة رهبة الشاعر منه مما دعاه إلى تنبيه 

ر و فتنته فهي مرعبة لكل من لم يجتهد بالعمل المتلقين على لسان ابنه من عذاب القب
 الصالح، ثمَّ يستمر االبن وينصح بالعمل الصالح والذكر وتمعن آيات القرآن.

                                                 

 .376(ديوان الحصري القيروني : 1)

ألـت  حــبــيــب  النــفس  أيــن  مكان ه -27 ـــ ي  ســ   إذا نــ شر  الــمـوتــى وأيـــــن  مــكــــانــ
 ـــي  مــذلــلــٍة مــنهـــا القـــطــــــوف  دوانـــ  فـقــال  مـــكـانــي حيـث  جــئــت  بــجّنـة   -28
ــاف  ــــم    ه ــاـر  إنَّ ـــن ـة  ال ق ب  ــ  ذ ر  ف تـت  اح  ـا أ ب  ـــو  ي   -30 ــ  جــن  ال ي  ـــة  م  ـــــخ  ـــت  ـ د  ألم   ـانــــه 
يـاً ــ  ت  ع نّ ــم ل  ل س  ــت  اع  ـو  ي ا أ ب   -31 از  يـك  أ ج  ــ  و  ال ع ن  ي ج   ان ـيـك  ش  ــر  ش أ ن  ــ  ز ي غ 
س  ـت  ات  ـ  ي ا أ ب و   -32 ظ ًا ب ك  واــل  الذِّك ر  ح  ــ  ـت  و  مــــل  ــــصِّ ــــــر  آٍي ف  ــد ب  ــــت    ع  ــ  ثــــ  ــان  ـــ
ت  ــا أ ب  ـو  ي   -33 تــــــو  ي ــا أب    مٌ ـــــائـــك  ن ـــظ  ف إ نَّ ــــق  ــي  ـــت  اس  ــ  ت  اس  ل  ف  ـــع  ـ  انـك  و  ــــــإ نَّ ــــج 
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فبرز خوفه من القبر من خالل أسلوب التحذير والنصح الذي أتبعه ، كما نلحظ تكرار 
قبر، فضال  عن أسلوب النداء )يا أبت( وذلك؛ لتنبيه المتلقين وجذبهم إلى هول عذاب ال

تكرار األساليب الطلبية، فتكرار االستفهام )أين( جاء يعكس الحالة النفسية التي يعيشها 
الشاعر بين حزنه لوفاة إبنه ، وجزعه وخوفه من مصيره بعد موته، وكذلك تكرار أسلوب 
األمر) احذر، اعمل، تدبر، أتل، استيقظ، استعجل( وهو يناسب موضوع التحذير والنصح 

 اتبعه الشاعر. الذي
فحمل هذا الحوار دفقات شعورية أراد من خاللها التعبير عن خوفه من الموت والقبر،  

وتنبيه المتلقين؛ وذلك ولتوجيههم نحو العمل الصالح وترك ملذات الدنيا، ومما يالحظ 
تكرار الكسرة بشكل الفت فأسهمت في  تكثيف داللة االنكسار والضعف الذي يعيشه 

    الشاعر.

 :ثالثًا: الخوف من الحساب
يؤمن اإلنسان المسلم بأن  لهذه  الحياة ساعة أخيرة تنتهي فيها، ويوما  آخر ليس بعده      

من يوم، ثمَّ تأتي الحياة الثانية، واليوم اآلخر للدار اآلخرة، فيبعُث اهلل سبحانه الخالئق 
المقيم في الجنة، ويجزي  بعثا ، ويحشرهم إليه جميعا  ليحاسبهم فيجزي األبرار بالنعيم

ار بالعذاب المهين في النار ) ( فيعش اإلنسان  معلقا  في اليوم اآلخر والحساب، 1الفج 
 ويبقى منتظرا  مترقبا  كيف سيحاسبه اهلل تعالى ؟ هل سيغفر له؟ هل مصيره الجنة أم النار

حساب، والشاعر األندلسي ليس ببعيد عن هذا، فدائما  في خوف وترقب من ال      
و)عب ر  الشاعر األندلسي وفق األمور الدينية والمعتقدات السامية للدين الحنيف عن خوفه 

  (2)من الحساب والعقاب وما يكون بعد الموت((
وأشدَّ ما يهابه المسلم هو النار، واهلل سبحانه وتعالى حذرنا من النار من ذلك       

 َّ مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٹٱٹٱُّٱ
لمسلم  يخاف النار ، ويفكير في سبل النجاة منها والشعراء عكسوا هذا فاإلنسان ا(3)

                                                 

 31-30، د.ت : 4( منهاج المسلم،  أبو بكر جابر الجزائري، دار السالم، الجزائر  ط1)
 105لشعر األندلسي عصر بني األحمر: (الخوف في ا2)
 8سورة التحريم : من اآلية :(3) 
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الخوف من النار في أشعارهم ، وعليه فإنَّ ))القيمة الجمالية للشعر الذي مثل  حياة 
الشاعر األندلسي الزاهد تكمن في ترك الملذات مخافة العذاب، وهذا األمر أعطى بعدا  

الطائع ألوامر من يعبد ، بل أنه ترك المباح مخافة نفسيا  وقيمة روحية له، فهو البعد 
 فهو شعٌر جسد العبادة القلبية . (1)الوقوع في غير المباح((

ه(  في قصيدة من  خمسة و ثالثين بيتا  ختم كل بيت في كلمة 460)ت  اإللبيري      
ألهل ) النار( عب ر  عن مشاعر الخوف والرهبه من النار، من خالل الصورة التي رسمها 

 :(2)النار، وهذه الصورة مستوحاة من القرآن الكريم، والفكر اإلسالمي، فيقول 

أصدق ما يوصل الرسالة تمثيل الدور، ولكي يفهم اإلنسان فكرة ما، واعتقاد أمر       
، فالكتابة انفعال وتحدث انفعاال ، وهذا ما، فأقرب طريق إلى ذلك تصويره له كأنه واقع

االنفعال هو الذي يغير األفكار ووجهات النظر، لذا قد م  الشاعر مشهدا  تصويريا  مهيبا  
وهو يقرأ األبيات بحرارة المرجل، ويسمع صوت استغاثة أهل -المتلقي  -حتى يشعر

ويسترسل في وصف  النار، فأي شيء أوقع في النفس وأفزع للوجدان  من هذه األبيات ،
حال أهل النار  مستعمال  االستفهام )ماذا ( جاءت هنا لتعظيم شدة العذاب الذي يعانوه، 

إذ  ةمصو را  مشهد أهل النار ؛ وألجل تقريب الصورة والترهيب أكثر وظَّف  الصور التشبيهي
موعظة شبه نار جهنم بالمرجل،  والتشبيه هنا؛ لتقريب الصورة في ذهن المتلقي ليأخذ ال

إليه  اويطلبون النجدة والمساعدة،  ويصف الحال الذي صارو  نوالتذكر، فهم يستغيثو 
                                                 

القيم الجمالية في الشعر األندلسي عصري الخالفة والطوائف، د. آزاد محمد كريم الباجالني، دار ( 1)
 209م: 2013 -ه1434، 1األردن، ط -غيداء، عمان

 90(ديوان اإللبيري: 2)
لسان العرب:  ء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزرف . ينظر:اإلناء الذي يغلي فيه الماء، سوا *

ه( ،  دار صادر، 711لإلمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري )ت 
 .623_622/ 11:بيروت،  د.ط، د.ت

ــــــل  الــنَّــــار  فـــــي الــــنَّـــــار -1 ـــــــٌل أله  ي  ـار    و  ـّــ  ــــــــن  الــــــنــــ  مــاذا ي ـــــقـــــاس ـــــون  م 
ــ   -2 يـــ ـــن  غ  ـــــق د  م  ــن  م  تـ  ــلي ب ـــه  ــغ  ــــل    ٍظ  ف ــــــتـ  ــرج  لى النَّــــــار   (*)ك ـــــم  ــــلي عــ   يـــــغ 
ــــــبـــــوا -3 تـ  ـــغيـــــثـون  لـــك ي ي ـــــع  ـــ  تـ ــ س  ــــــثـــــــرة الــــــنَّــــــــــار    ف يــ ـــــن  ع   أال ل ــــعــــــًا م 
ــ ل -4 مٌ وكــــ ــــر ٌف نــــــــــاد  ـــ  ـــتــــ ــــــع  ــ هـــــــم م  ـــــــق ـــــبل  التّـــــوب ـــــة  فــي النَّــــار    ــ  ل ـــــو  تـ 
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جميع من في النار، وجاء الشرط بـ)لو( الذي حمل  معنى التمني؛ ليثبت استحالة التوبة 
 في النار.

ومثلت النار باعثا  للرهبة والخوف فاإللبيري بنى قصيدته على تكرار لفظة )النار( في 
ة كل بيت فضال  عن تكرار اللفظة في  البيت الواحد، وجاء هذا التكرار ينم على ما نهاي

تنتابه نفسيته من خوف ورهبة مما يخبئه له القدر من حساب، والتصريع الذي ورد في 
بيته األول بين لفظتي )النار( التي وردت في صدر بيته األول و )النار( الثانية التي 

ي  شكَّلت بؤرة صورة الخوف التي تحوم حولها معاني األبيات، وردت في عجز البيت الثان
 فأوحى لنا بأن ه في حالة رعب ورهبة من النار. 

وبعد عدة أبيات يسترسل فيها الشاعر للحديث عن حال أهل النار، محذرا   من       
 : (1)النار صراحة، فيقول

النار، وجسد ذلك من خالل النداءالعريض ) يا أيها(  الذي ابتدأ أبياته محذرا  الناس من 
جاء للتحذير والترهيب والحرص على الذين يستجيبون إلى  ما يؤدي لطاعة اهلل تعالى ، 

بالجنة، ووصفه للنار بأنها  اويدعوهم ألخذ الحيطة والحذر منها، ويحصنوا أنفسهم ليفوزو 
د دالالت الترهيب عدو لإلنسان وأشر أعدائه، فجاء باسم التفضي ل )أعدى( ليعض 

والتخويف، هي إشارة من الشاعر إلى أنَّ اإلنسان في الواقع دائما  ما يخاف الحساب 
والنار، ويعمل لالبتعاد عنه والتحصن منه فاستعار العدو للنار هنا من أجل بعث الخوف 

 إلى اهلل تعالى مستغفرين نادمين.  اوالرهبة في نفسهم فيلجأو 

رسل الشاعر بوصف الصورة المفزعة للنار وعذابها، فبعد أن ذكر النار وشدتها ويست     
يتكلم عن األشكال األخرى للعذاب في النار وهي األرقام التي تحيط بهم، ليزرع الرهبة في 

 :(2) نفوس المتلقين ويتفكروا  بالحساب قبل أن يحاسبوا، فيقول

                                                 

 91(ديوان اإللبيري:1) 
  90( م.ن: 2)

ـــذ وا  -16 ــ ا النَّــــاس  خ  ـــذ ر كم  ي ـــا أي ــــــهــــ ــــــــــنَّة لــــل ـــنـّـــــــــار    ح  ـــ  ـــــصـــــــــّنو ا الجــ ح   و 
ـــــد ائ ـــــك ــــــم   -17 ـــن  شـــــرِّ أع  ــــــن  الــــــّنــــــار    فــــــإ نــّـه ــــا م  ـــــد ى م  د ا أ ع   م ا ف ي الــع 
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ي الفعل المضارع)يطوف( الذي يدل على استمرارية استهلَّ الشاعر األبيات ف      
الحديث، ليوحي باستمرارية العذاب المفزع  في نار جهنم ، فبعد أن صوَّر النار ولهيبها 
يصو ر األفاعي التي تطوف بهم واختار أخبث أنواعها)أرقم( وما ذلك إالَّ))لصلة هذه 

وراحته وأمنه ...إلى جانب ما الحيوانات باإلنسان، صلة سلبية ذات تأثير يعكر حياته 
، (1)تحدثه في نفسه من ألوان الخوف والهلع وما يترتب عليها من اضطراب نفسي وأرق((

ثمَّ يوظ ف ))كم (( الخبرية وداللتها على الكثرة؛ ليوحي بوجود كمية كبيرة من هذا األفاعي 
النار، كما فيخلق صورة مرعبة يريد من خاللها تخويف المتلقي من مما سيالقيه في 

استعمل  أسلوب التكرار من أجل التخويف والترهيب فالتكرار هنا مثلته لفظة))أرقم(( التي 
وظ فها الشاعر في البيت األول والثاني لغرض تفسيري لصورة غيبية مبهمة لجهنم، فجاء 
التكرار هنا إلزالة الغموض وتأكيد المعنى في طابع سردي القصد منه التخويف والترهيب 

 سوء الحساب والمصير الذي قد يؤول إليه اإلنسان الغافل عن أمر ربه من 

صو ر  ابن حزم مشهدا  مفزعا  ليوم القيامة ينخلع له القلب، وهو ال يغرب بوصفه، بل      
 :(2) يغترف مما جاء من الدين اإلسالمي، كاشفا  عن المخاوف التي ساورت نفسه، فقال

                                                 

والمرابطين:  د. حازم عبداهلل خضر، دار الشؤون الثقافية  وصف الحيوان في الشعر األندلسي عهد الطوائف(1)
 165م: 1987العراق،  -العامة، بغداد

 ( 96، )ق: 84(ديوان  ابن حزم : 2)

ــــن  أ فــــعـــى إل -8 ـطــــوف  م  ـــ  ق ــــــٍم يـ َــّنــــــار    ـــى أر  ــــن  الـــ ــــهــــــــا أ قــــــوى م   وس ــــــم 
ـني  -9 ـــ  ـــــٍم ال يـ قــ  ــــهـــا مـــــــــن أ ر  ـــ  ك ـــم  ب ـــــار    و  ب  فـــي النَــّ ــس ح  ـــ  ـــن  ي ــــع  م  ــل س  ـــ   يـ

ـه  ل يــ -34 َـــّ ـبـــ ـــ  د هً ت ن ر  ٍم ق ـــــد  أ ظلَّـــــــك و  ـو  ار ه ا  ــ  ت ض  يٍب ي و اف ي النَّف س  ف يه  اح   ع ص 
ـــطٍ  -35 ـــــــالــ  ــ ــك  ك ــــل  م خ  نـ ــــارها  ت ب ـــــــرَّأ ف يــه  م  ـــ  ي ــــــال  ف يــــه  ان ه  ــــن  اآلم  نَّ مــ   وا 
ــد ر ي  -37 ـــــادي  م ف ر ًدات ن ادي ف ال  تـ  ـــ  م ار ه ا  الم نـ ــ اة  خ  يـ ـــه  الح  ج  طَّ ع ن  و  ــد  ح  قــ   و 
يــــــٍد م ف ـــــزَّعٍ  -38 ٍم ش د  ـو  ـــ  ــادي إلى ي ـــ  تـ ه ار هــ ا  ت نـ ف ى اش  ٍر ل ي س  ي خ  ش  س اع ة ح   و 
ّمـــع ت   -39 ج  ـوش  و  ر ت ف يـه  الو ح  ائ    إذ ا ح ش  ح  ـــش ـــا ره اص  ـــ  ــين ا ان تـ  ف ــن ا و ان ــثا ل  فــ 
لـف ـــــت   -40 ـات  ف يه  و أ ز  َـــّ ــــن ـت  الج  ـــ  يـّــن ز  ت ع ار ه ا  و  يم  اس  ح  ـــن  نـــــار  الج  ك ي  مــ   و أ ذ 
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يخاطب الشاعر اآلخر وكأن ه يمثل أمامه محذره من عذاب يوم القيامة وذلك        
استخدام فعل األمر )تنبه( ليجذب القارئ إلى مايريد أن يبينه له، والتنبيه جاء ليوم ب

القيامة، حيث جاء بصيغة النكرة وذلك  ليبين أن ه؛ ال أحد يعلم متى هذا اليوم، ثمَّ يقدم 
أسباب هذا التنبيه وهو يوم عصيب، يتبرأ فيه األهل واألصحاب عنه،  ينادى الشخص 

الصحائف وتبرز الجن ة، وعب ر الشاعر عن خوفه من خالل لفظة ) بمفرده تنشر فيه 
فوصف يوم القيامة بأنه) شديد مفزع(؛ (1)مفزع( والفزع هو ))أعلى درجات الخوف(( 

 ٱُّٱليعكس ما في نفسه من فزع وخوف شديد من يوم الحساب،  والشاعر اقتبس في قوله

قتباس  تقوية الصورة والغاية التي ابتغاها الشاعر من اال(2) َّ ٰر  ٰذ يي ىي
ذا الشعرية بالتركيب القرآني، ليضيف مزيدا  من الهيبة والتعظيم والرهبة، لما يدعو إليه، وه

التصوير وبهذه الدقة والرهبة يوحي بهواجس نفسه الخائفة المترقبة للحساب ، كما اعتمد 
زن الذي يعانيه الـشاعر على قافية الهاء المتبوعة باأللف أفاد هذا بتعميق اإلحساس بالح

من هول الحساب وكأنَّه بإضافته ألف  اإلطالق أراد أن يعب ر عن فيض ومد من الحزن 
 والخوف الذي يعتريه .                                             

ونتيجة لخوف الشعراء من أهوال يوم الحساب ، أخذ الشاعر يذكر نفسه والناس      
باتها، ويدعوهم  إلى طريق اإلسالم وتقوى اهلل ليتجن بوا السقوط باآلخرة، ويحذرهم من عذا

 :( 3)في هاويات الحساب، فيقول الشاعر السميسر

                                                 

الفروق اللغوية: لإلمام األديب اللغوي أبي هالل العسكري أحد أعالم القرن الرابع الهجري،   تحقيق:  (1)
 242: مصر، د.ط، د.ت -فة،  القاهرة محمد إبراهيم سليم،  دار العلم والثقا

 5سورة التكوير: (2) 
-ه1413، 1، ع/7السميسر حياته وشعره، د. حلمي إبراهيم الكيالني، مجلة مؤتة، األردن، مج/(3)

 ( 2، )ق: 130: 140

 مثـــــــــــــل مــــــا قـــــــــــالوا ســــــــــــــراب    جـــــــــــــمــــــــــــلة الدنــــــــــــيا ذهـــــــاب  -1
 فـــــــــــــخــــــــــــــراب ويــــــــــــــــبــــــــــــــــــاب    ــــنــــــــها مشـــــــــــــــيــــــٌد والــــذي مــــــ -2
 م ســــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال وجــــــــــــــــــــواب    ولــــــيوم الـــــــــــــحــــــــــشر إنـــــــعــــــــــا -5
 يــــــــــــوم ال يـــــــــــطـــــــــــــوى كـــــــــتاب    وصــــــــــراط مســـــــــــتــــــــقـــــــــــيـــــــــــم  -6



                                                                                                          و فوَّاز َأمحد حممد رغدة بسمان الصائغ                             جري اخلوف الديين  يف الشعر األندلسي يف القرن اخلامس اهل

 368 

اتضح خوف الشاعر من الحساب  وفكرته الداعية  لعدم التمسك في الدنيا واإلعداد       
ليوم الحساب،  ودعوته لتجن ب كل ما عمل فيه حساب،  عن طريق أسلوب األمر المكرر 
( الذي جاء محمال  بدالالت التحذير والنصح، وسبق هذا األمر بتقديم  )فاتق  ، جنبَّ

رات هذه الدعوة، فهناك يوم حساب يسأل فيه اإلنسان عن كل صغيرة وكبيرة، وجاء مبر 
سراب( ليسلط الضوء على حقيقة الدنيا وهي الفناء -التصريع في البيت األول)ذهاب

والذهاب، يعطينا انطباعا  بأنه في حالة خشية  وتفكير في الحساب فيريد في ذم  الدنيا 
 خرة.تبيان حقيقتها والتفكير في اآل

وكان اإلحساس بقرب الموت أحد أبرز بواعث الخوف من الحساب، والقاضي أبو     
ه(  عندما أحس بقرب الموت دفعه الخوف من الحساب والعذاب إلى 474الوليد الباجي )

 التفكير في ما فاته من األعمال التي تقربه من اهلل تعالى ، والتفكير بالنار وحرها، فيقول

(1): 

بعد أن استشعر الباجي قرب الموت، أبدى خوفه من الموت والحساب، وهذا ما       
صورة الخائف المرتقب الحذر  جعله في حالة ترقب دائم للموت، فالتعبير))أرقب(( يرسم

الذي يمشي على مهل مشوب بالتفات مستمر يمينا  وشماال  خوفا  من الموت؛ ألنَّه الطريق 
الموصل للحساب، فلفظة )الترقب( هذه توحي بهيأة الشخص الخائف الذي يتوجس ويتوقع 

هي:  و  ،الموت في كل لحظة وهي سمة الشخصية االنفعالية، ويقدم أسباب هذا االنفعال
أعماله وذنوبه التي ارتكبها فيخشى الحساب، فيبدي حسرته وندمه على ما فاته من 
األعمال التي تقربه إلى اهلل تعالى ، فاستعان باألسلوب الخبري المدعوم بالمؤكدات)قد، 

                                                 

م، تحقيق: ماهر زهير جرار، 1146-1083ه/ 544-ه476(الغنية،  فهرست شيوخ القاضي عياض1) 
 87ي، بيروت _ لبنان، د.ط، د.ت: دار الغرب اإلسالم

ـــــ  فـــــــــاتـــــــــــــق اهلل وجــــــــــــــنــــــــــــــبَّ  -7  ــس ــــــــــاب  كـــــــّل مــــــــــا فـــــــــــــيه ح 

ل ى م دىً و هـــا  -9 ــام  ع  م  د  الح  ر  ــدو  ا نا من و  ـــسي لديــــــه وأن  أغ  ـب  أن  أم  ـــ   أ رق
ــــني اإلعد اد  بالع م ل  الَّذي -10  بــه كان ي ـــرجى الق رب  و الفوز  والخلد    وقــــد فـــاتــ 
ّرها -11 ب ـــــعـــدي  عــن نار  الجـــــحيم  وح   لي  عـــــن ل ظ ــــى حّرها بـ عد  و أّنـــي لمث  و 
مد    ولم يـــبــــق  ل ـي إالَّ رجائ ي  فضـل  من -12 ود  و الح   لـ ه المـلك  و اإلحسان  و  الج 
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تبقى الجنة هي بؤرة الرغبة التي يسعى إليها، و للتعبير عن انفعاله الداخلي،  أن، الالم(
 اهلل تعالى فلجأ لدعائه الَّ ر موضع رهبة وفزع له يريد البعد عنها، وليس لديه إ  وتبقى النا

 سلوب القصر.ويطلب عفوه  والمغفرة منه، وخص رجاءه  من خالل أُ 
 الخاتمة: 

ثر الكبير في بثِّ مشاعر خشية اهلل أظهر البحث أن الباعث  الديني كان له األ   -1
مور الدين والعقيدة، فانعكس استجابة ألُ  والخوف من الحساب، فكان الخوف الديني هو

سلوبه فتسربت ألفاظ الخوف ومقارباتها إلى لغته، وكثرت فيه معاني ذلك على لغته وأُ 
 االستغفار والدعاء واالستشفاع.

تحويل هذا االنفعال  ارادو روا عن انفعالهم ومشاعرهم وأ  عبَّ مس إ نَّ شعراء القرن الخا -2
به، فالخوف من اهلل تعالى هو دائما  ما كان الطريق القلبي إلى سلوك ومنهج يقتدون 

خروية، وخوف الموت اقترن بالجزع واليأس لمفارقة الدنيا، والخوف لالطمئنان والسعادة األُ 
 .من الحساب دائما ما اقترن بالصورة المتخيلة في الذهن من صورة النار والجحيم وعذابها

الديني، أنَّ المجتمع األندلسي ونستنتج من خالل ما تقدم من شواهد الخوف  -3
يمانهم، وبين واقعهم في اندلسية كانت تعاني من تناقض بين والشخصية األ عتقادهم وا 

دي إلى الخوف من عاقبة ا يؤ مَّ اللهو واالستمتاع، ودينهم واعتقادهم يضبط هذا السلوك، م  
 وهذا ما يفسر اعتراف الشعراء بذنوبهم والخوف منه.، هذا اللهو

يقاعاته لتستوعب مشاعره المتهيجة، عر تمك ن من تطويع لغته وأ الشا نَّ إ   -4 ساليبه وا 
وبرزت قدرة الشاعر وابداعاته وتالعبه باأللفاظ، فجاءت متماشية مع موضوعها، فنجدهم 

ة من أمر ودعاء وغيره ساليب اإلنشائيَّ اعتمدوا األسلوب المباشر الصريح و نوعوا في األ  
 .بما يناسب الخوف الديني

لتقريب ساليب البالغية في التعبير عن انفعاالتهم، الشعراء الصورة الشعرية واأل   وظف   -5
من القرآن الكريم،  -غالبا   -واعتمدوا االقتباس غير المباشرالمعنى وتوضيحه للمتلقي، 

، وذلك يغربوا بل غرفوا من معين اإلسالمسالمي فلم واستمدوا معانيهم من الديني اإل  
 يم معانيهم.لتقوية فكرتهم وتدع

دون منازع هو أبو إسحاق اإللبيري، ومنبعه االتجاه شاعر الخوف الديني وفارسه  -6
 الزهدي الذي اشتهر به.
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Abstract 

     Fear is one of the most important manifestations, that afflicts the 

human self. Any self is not without this feeling, so fear had its 

abundant poetic space, and the Andalusian poet took care of this 

emotional obsession. Religious fear was at the top of the poet’s 

fears, as the religious aspect had a great influence in igniting fear in 

the hearts and poems of Andalusians. How not!, The Islamic 

doctrine calls for fear of God and fear of the Day of Resurrection, 

and God obliged people to fear Him, and forbade them to fear 

others. The poets complied to this call, and stood by it. They 

pictured its appearances and goals, but there is no exaggeration 

when we say: They embodied him alive, even to the extent that it 

moves in the selfs of the listener. 

The research focused on: 

1- Tracing the evidence of the religious fear of the poets of the fifth 

century, and revealing the ability of poetry to draw the details of the 

human soul in its fear and reverence. 

2- Finding the extent of the poet’s ability to use language methods 

and poetic images in expressing fear and conveying it to the 

recipient. 
    Key words: The Poetry of Religious Fear - Fear of the Andalusian 

poets. 
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