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 األمريي الدين بهاء عمر شعر يف والقدر للقضاء اإلسالمي التصور آفاق

 ملخص البحث

 والكدون  لإللد   تصدور   تعكد   الد   األديد   بعقيدد   يتأثر األدب أن شك ال
 موضدو   يف (األمدريي  الددين  بهداء  عمدر ) شدعر  أن البحد   من اتضح وقد ،واحليا 
 والقددر  القضداء ب واإلميدان  ،اإلسالمية بعقيدت  ملتزم تصور من صادر والقدر القضاء

 اإلميان هذا من مستمدًا املوضو  هذا يف شعر  جاء وقد ،الستة اإلميان أركان من ركن
 يف وتشدي   والثبدات  والتدوانن  والواقعيدة  باإلجيابية متسمًا املوضو  هلذا تصور  فجاء
 قضاء بكل والقناعة والطمأنينة ،واالستسالم والتسليم ،الرضا و التوحيد معاني ثنايا 
 هلدذا  الطدر   أسدلوب  تدراو   وقدد  ،والسلبية التعطيل عن بعيد استسالم وهو ،وقدر

 ،حياتد   يف بهدا  مّر حياتية مواقف من الشاعر ذات تلتقطها حملقة شاعرية بني املوضو 
 مند   الدنمم  رو  إىل أقرب هو فلسفيًا فكريًا عرضًا املوضو  هلذا عرض  يأتي وأحيانًا

 الذي املؤمن للشاعر املنصف النقد حيسب  مما فهو ذلك وم  ،وتهوميات  الشعر رو  إىل
 فكدر   لتحمل يطوعها أن يستطي  وسيلة بكل إيصاهلا حياول عاملية رسالة شعر  حيّمل

  .وعقيدت 

 هد1/3/1313وُقبل للنشر يف                                          هد              1/0/1311ورد البح  يف 
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The Islamic Perspective of Fate and Destiny  

in Omar Bahauddin Amiri Poetry  
 
 

ABSTRACT 
 There is no doubt that literature is affected by the doctrine of 

writer that reflects his conception of God, the universe and life ،It is 
cleared from the research that poetry of (Omar Baha Eddin Al 
Amiri) on the subject of the judiciary that is issued from the 
perception which connected to his Islamic doctrine ،Believing in 
destiny is the corner of the six pillars of faith ،his poetry has come 
in this topic that is derived from this belief, so, his vision of the 
subject has came with positivity and realistic, balance and stability 
that is common within it the meaning of unification, satisfaction, 
delivery, surrender, trust and belief in destiny ،This means that the 
surrender which is far from the disruption and negative, the style of 
this subject has ranged between his poetry, which is flying picked 
up from the situations of poet`s life that he has passed in his life, 
and sometimes comes his presentation of this subject as a 
philosophical intellectually that it is the closest to the spirit of the 
systems than to the spirit of poetry and its characteristics, yet it is 
what the critic thinks with equitable poet believer who bears his 
poetry a universal message that he is trying to deliver in every way 
he can to bear his thought and belief.  
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 :ةــاملقدم

 :تعاىل قال شيء كل على املهيمنة وإرادت  اهلل أمر اإلسالمي التصور يف القدر
 اإلسالمي التصور ويؤثر .((36 النحل)) چ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېچ 

 القضاء م  تعامل  يف اإلنسان رؤية على شيء لكل املقدر املدبر وجّل عّز للخالق
 ، واالطمئنان والتسليم والرضا عيةوالواق باإلجيابية يتسم تأثريا والقدر

 بالقضداء  إميدان  مدن  وجداند   يف حيملد   مبا يتأثر للقضاء املسلم األدي  وتصور
 للقضداء  اإلسدالمي  التصدور  أعدر   سوف الصفحات هذ  ويف .وشر  خري  والقدر
 وأبدني  ،التصدور  هدذا  فيد   بدرن  الدذي  شعر  باستقراء وذلك األمريي شعر يف والقدر

 يف الفقدد  جتربدة  موضدو   أخدص  سدوف  ذلك وبعد ،شعر  يف رالتصو هذا خصائص
 جتسيدا األمريي حيا  يف الفقد جتربة املوضو  هذا جّسد فقد ؛بالتفصيل األمريي حيا 

 كان ما الشاعر وب  ،وقدر  اهلل بقضاء مؤمنة نف  خلجات للمتلقي فربنت ؛صادقا
 أمرهدا  فسلمت اإلميان اشةبش خالطتها متفّجعة متأملة إنساني  مشاعر من نفس  يف ميور
 .وحكمتد   ورمحتد   بفضدل   تدام  يقدني  علدى  وهدي  وقدر  اهلل لقضاء اطمأنت وقد هلل

 يف ودورهمدا  والصور  املوسيقا فأتناول باحلدي  الفنية التقنيات بعض أخص وسوف
 هلدذا  تناولد   يف الشداعر  أسدلوب  عدن  سأحتدث البح  نهاية ويف .املوضو  هذا إبران

  .البح  نتائج فيها أعر  خبامت   لأذيِّو ،املوضو 
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 :متهيد

 املوضو  تضيء وقفة الشاعر سري  من شيء على يقف أن بالبح  حيسن
  .ووضوحا جالء وتزيد 

 الشهباء حل  يف م1110 عام (األمريي الدين بهاء عمر) الفذ الشاعر ولد
 الدين حرمة مراعا  على تنشئت  يف عميم أثر احملافمة ألسرت  وكان ،فيها جنم  والتم 
 يعد بشعر قرحيت  فأنطقا وحب  إعجاب  مثار ووالدت  والد  كان وقد ،القويم واخللق

 .والدي  من أخذها ال  باملشاعر بعد فيما أبناء  وبادل اخلالد اإلنساني الشعر يف در 

 األدب فدرس لفرنسا اجت  الثانوية ملرحلة إنهائ  وبعد ،حل  يف علوم  تلقى
 إدار  وتوىل السورية اجلامعة يف احلقوق درس ثم( السربون) امعةج يف اللغة وفق 

 والتاريخ واألخالق والنف  االجتما  علم ودّرس خترج ، بعد بدمشق العربي املعهد
 النزي  احملامي مثال فكان احملاما  مارس ثم اإلسالمية الرو  ب  يف فأسهم واحلضار 
 وهناك باكستان يف هلا سفريًا سوريةال احلكومة اختارت  ذلك وبعد ،العدل والقاضي

 وقد،املسلم باكستان وشع  شعب  بني احملبة عرى يقوي أن واستطا  شخصيت  تألقت
 لدعو  مثر  إال باكستان فما غرابة وال باكستان يف الروحي اإلسالمي باألدب تأثر

 ألثرا لذلك وكان ،احلرمني بلد يف سفريا ذلك بعد عني ،(إقبال حممد) املسلم الشاعر
  .شعر  يف الروحي االجتا  صقل يف العميم

 الماملة السلطات من العذاب القوا الذين املخلصني الدعا  شأن األمريي ابتلي
 فدرس األقصى للمغرب دعي هد1130 عام ويف ،وشرد ولوحق فسجن ؛بالد  يف

 لكرسي أستاذا وعني ،1اخلام  حممد جبامعة اآلداب كلية يف اإلسالمية احلضار 
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 جهاد  يف األمريي استمر 6.بالرباط احلسنية احلدي  بدار املعاصر  والتيارات سالماإل
 مقرب  يف ودفن ،م 1116 عام املنور  املدينة يف احملتوم األجل وافا  حتى وعطائ 
  .البقي 

 :رهـــعـش

 بشعر اإلسالمي األدب بإحتاف واستمر ،عمر  من التاسعة يف شاعريت  تفتحت
 اإلهلي الشعر من غررًا اإلسالمي لألدب وأضاف وذوقًا وفنًا وأدبًا علمًا يفيض

 1 .املؤمنة اإلنسانية بشاعر لق  وقد ،واإلنساني

 شاعريت  من عميم نصي  ألسرت  وكان ،جمتمع  وهموم أمت  هموم شعر  محل
 ترتجم ال  أبوت  عن في  يعرب (أب) بعنوان وديوانًا (أمي) بعنوان ديوانًا فأفرد ،الفذ 
  .وحنانهم اآلباء عاطفة عن

 :الشعرية مؤلفات  أهم ومن ،واجلود  بالغزار  إنتاج  امتانو
  (شعر ديوان) اهلل م. 
 (إنساني شعر ديوان) طيف ألوان. 
 (وفكر شعر) فلسطني وحي من. 
 (شعر) وإشراق أشواق. 
 (شعر) النصر ملحمة. 
 (شعر) اجلهاد ملحمة. 
 (إنساني شعر ديوان) ..أب. 
 (طويلة قصيد ) والفجر اهلزمية. 
 (طويلة قصيد ) ..والقمة ..وفتح ..األقصى. 
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:منها ةفكري مؤلفات ول 
 احلضاري املعرتك يف اإلسالم. 
  املعاصر  والتيارات اإلسالمي اجملتم. 
 وإسالم عروبة. 
 (األوىل احللقة) القرآن رحاب يف. 
 (الثانية احللقة) القرآن رحاب يف. 
 رجانامله وحي من ..ألوان. 

  .ودواوين مؤلفات من وغريها

 تصور  شاعرنا من  استمد مصدرًا املطهر  والسنة الكريم القرآن كان لقد
 القضايا يف إسالمية رؤية وفكر  شعر  يف وقّدم ،واحليا  وللكون للخالق اإلسالمي

 وكانت ،احليا  يف لدور  الواعي وفهم  وسلوك  اإلسالمي فكر  وظهر ،تناوهلا ال 
 تصور  بصحة اقتناع  يف قويًا عاماًل البيئات من بكثري واختالط  احليا  يف بت جتر

 من متي  أو ،شخصيت  من تغري أن املعاصر  اجلاهلية التصورات تستط  ومل ،اإلسالمي
  .ومواقف  شؤون  شتى يف التجزئة ل  ير  ومل ،ب  معتزًا دين  أخذ فقد ،قناعات 

 وهو ،والقدر القضاء موضو  أهمها من كثري  موضوعات األمريي طرق
 احليا  أحداث)) يف تتجلى األلوهية حقيقة إن ،األلوهية حقيقة في  تتجلى موضو 
 يف التمكني ويف ،اهلل قدر مبقتضى .اهلل سنة وفق ،واندثارها األمم نشأ  ويف ،اإلنسانية
 ،ير وتقد الرنق بسط ويف ،وسلب  ومنح  ،ونقص  امللك سعة ويف ،والتدمري األر 

 ((األمور تقلي  ويف ،واملصري املبدأ يف و ،والدثور النشأ  ويف
 التصورات سائر عن متيز  ال  ومالحم  مسات  ل  للقدر اإلسالمي التصور و
  .املطهر  النبوية والسنة الكريم بالقرآن بارتباط  يتميز إن  ،اجلاهلية
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 شعر يف والقدر ءللقضا اإلسالمي التصور على الضوء سيلقي البح  أن ومبا
 :مبحثني إىل البح  نقسم أن بنا حيسن فإن  األمريي

 على سنقف حي  مفاهيم من بها يتصل وما املضامني نتناول :األول املبح 
 ،واالصطال  باللغة التصور معنى نبني ثم ،واالصطال  اللغة يف والقدر القضاء معنى

 هلذا األمريي تصور بها اتسم ال  والقدر للقضاء اإلسالمي التصور خصائص نبني ثم
 خصائص أبرنت ال  الشاعر لدى الفقد جتربة عن احلدي  أفصل وسوف ،املوضو 

  .جبالء شعر  يف املوضو  هذا

  .املوضو  هلذا األمريي طر  يف الفين البناء مجاليات في  نتناول :الثاني املبح و

 :األول املبحث

 : والشر اللغة يف والقدر القضاء معنى :أواًل

 ابن قال .0مصدر (القضاء)و ، احلكم :هو – وُيْقَصُر باملد - القضاء :ى   ق
 وإتقاند   أمدر  إحكدام  علدى  يددل  صحيح أصل املعتل واحلرف والضاد القاف :فارس
 ،وقددر   صدنع   أي قضدا   :يقدال  ،والتقدير الصن  مبعنى تأتي وقضى . جلهت  وإنفاذ 

 القضداء ) ومند   6فصدلت  چٱٻٻٻٻچ :تعداىل  قولد   ومن 
  .3(والقدر

 الشيء مبلغ على يدل صحيح أصل والراء والدال فالقاف لغة القدر وأما
 أرادها ال  ونهاياتها مبالغها على األشياء تعاىل اهلل قضاء :والقدر .(ونهايت  وكنه 

 .1هلا
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 ،القدم يف األشياء – تعاىل – اهلل تقدير هو :شرعًا والقدر القضاء معنىو
 ،خمصوصة صفات وعلى ،عند  معلومة أوقات يف ستق  أنها – سبحان  وعلم 
16هلا وخلق  قدرها ما حس  على ووقوعها ،ل  ومشيئت  لذلك - سبحان  – وكتابت 

 وأن  ،اهلل صن  أن  ب  مير ما لكل تصورًا يعطي  والقدر بالقضاء اإلنسان إميان إن
 شك وال ،وفعل  وقول  ك سلو على ليمهر التصور هذا وإن ،وتعاىل سبحان  اهلل إراد 

 يستخدمها ال  النمر بوجهة تتأثر حيات  قضايا من قضية بأي اإلنسان تصورات أن
  .وسلوك  ملواقف  أساسا وجيعلها

:واصطالحًا لغة التصور معنى :ثانيًا

 ،11لي فتصور صورت  توهمت :يقال ،الشيء صور  استحضار :لغة والتصور
 بها ويراد الصور  تطلق وقد ،الذهن يف وشكل  (صورت ) مثلت الشيء وتصورت

  .16صفت  أي كذا األمر (صور ) كقوهلم ،الصفة

 حول – اجلماعة أو – الفرد يعتمدها ال  النمر وجهة :فهو اصطالحًا أما
 .11ما قضية

 من والغاية واحليا  الكون عن و الوجود عن األدي  بتصور يتأثر واألدب
 العقيد  هذ  تغلغلت كلما و ،للتصور مصدر أهم هي اختالفها على والعقائد ،احليا 

 ال  التجارب هذ  بنتائج تتأثر ال وبالتالي ،بها متأثر  جتارب  جاءت األدي  ذات يف
 خالل من وترسخًا قو  تزداد عقيدت  إن بل ،غريية أو ذاتية جتارب كانت سواء بها مير

 يف األبقى و دائما األرسى هي الصحيحة اإلسالمية العقيد  وتمل ،التجارب هذ 
  .عليها اهلل خلق  ال  اإلنسان فطر  م  متوافقة جاءت أنها ذلك أصحابها نفوس
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 اآلخر وباليوم ورسل   وكتب ومالئكت  باهلل باإلميان املتمثلة اإلميان وأركان
 هذا م  هو يتكيف ومل ،حيات  يف مقتضياتها اإلنسان يطبق مل إذا، وشر  خري  وبالقدر
 وتعمل لتنطلق واستعدادات  طاقات  يوقظ أن يستطي  فلن ،جمتمع  كان بأر اإلميان
  .فاعلة كاملة بإجيابية

 تفعيل  من املسلم ذات يف رسوخ  يستمد والقدر للقضاء اإلسالمي التصور و
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ  تعاىلقال احلكيم الذكر آليات الصحيح

101-106 األنعام چ ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 چچ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ

  .13املنطلق هذا من ينطلق اإلسالمي األدب يف اإلسالمي والتصور  3عمران آل

 يكون أن البد واحليا  وللكون وجل عّز للخالق وتصور  اإلنسان رؤية إن
 يف ،يات ح يف دقائق  بكل الدين هذا تطبيق غايت  تكون أن بد وال الدين هذا من ابتداء

 املسلم يدرك أن بد وال ،جمتمع  ويف أهل  ويف ذات  يف ،ونهار  ليل  يف ،وسلوك  اعتقاد 
 ويطبق  ب  ليعيش كاماًل إيا  اهلل أتا  وقد وتعاىل سبحان  اهلل من التصور هذا أن

  .واآلخر  الدنيا سعاد  جيين املنهج هذا بأخذ  وهو ،وأوامر  مبقتضيات  ويعمل

 مبفهومات  ،البشر حيا  يف يتفرد أن)) بد ال لذا ،في  نقص ال كامل رالتصو هذا إن
 الذي – الكون حيا  م  البشر حيا  تتناسق كي وأدوات  ووسائل  ومنهج  وإحياءات 

 – وهو ،والدمار العط  فيصيبها الكون حبركة حركتها تصطدم وال – إطار  يف تعيش
 في  ومنمور .أواًل البشرية الكينونة  جوان كل إىل في  منمور متوانن شامل – التصور

 اجلن  أطوار مجي  إىل كذلك في  ومنمور أخريًا وتنسيقها اجلوان  هذ  توانن إىل
 الذي ...اإلنسان هذا صان  هو صانع  أن مبا ،مجيعًا األطوار هذ  توانن وإىل ،البشري
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 جمهول – سبحان  – أمام  فلي  ،اخلبري اللطيف وهو ،خلق من يعلم والذي ،خلق
 .احليا  بهذ  حتيط ال  املالبسات كل ومن ،اجلن  هذا حيا  من النمر آفاق عن بعيد
  .(( 1حيات  أطوار ولكل كينونت  جوان  لكل الشامل الصحيح التصور ل  وض  ثم ومن

 روح  أشربت ،مؤمن شاعر فهو اإلسالمي التصور م  متفق األمريي وتصور
 وذابت ،معاصر  جاهلية تيارات من العاملية احةالس ب  تعج مما نفس  وصفت اإلميان

 اإلميان جالها نف  عن معربًا الروحي شعر  فجاء وتعاىل سبحان  اخلالق ح  يف ذات 
 تتفق حماور عد  إىل نقسم  أن حيسن املوضو  هذا يف شعر  على وللوقوف وصفاها

  .اإلسالمي التصور خصائص م 

 :والقدر القضاء لماهر  اإلسالمي التصور خصائص :ثالثًا

 :واإلميان التوحيد حقيقة -1

 القل  يف آثار وللتوحيد ،التوحيد اإلسالمي التصور خصائص أبرن من إن
 اإلميان هذا عن فتولد ،األمريي الشاعر شخصية يف ذلك ظهر وقد ،معًا والعقل
  .سلوك  يف واستقامة ،وشعور  وعقل  قلب  يف استقامة الصادق

 تطالعنا (اهلل م ) :ديوان  يف احملورية القصيد  (اهلل م ) قصيدت  الناقد وتطال 
 كل ويف ،نمر  كل ويف ،حركة كل ويف ،وقت كل يف ،اهلل مبعية مستأنسة مؤمنة نفٌ 
  :10استرتت ومهما ظهرت مهما فكر  كل ويف بل ،قضاء

 الوجددود كندد  سددرب يف اهلل مدد 
 

 القدددددر وسددددر احليددددا  ورو  
 ،املدددددركاِت عددددامل يف اهلل مدددد  

 
 أخددر كائندداٍت مددن الغيددِ  ويف 

 وانتشدددر بددددا فيمدددا اهلل مددد  
 

 واسددترت انطددوى فيمددا اهلل مدد  
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 الكريم القرآن من يستمد  واملغي  الماهر قضائ  وبقبول برب  الشاعر إميان إن
 إما ..بها اإلحاطة علي بالقدر  اإلنسان يزود مل ال  اجلوان  بعض إىل يشري" الذي
 النهو  يف ل  تلزم ال ألنها وإما ،احملدود  البشرية طبيعت  ودحد يف تدخل ال ألنها

 مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ چ كذلك احملدود  بوظيفت 

 131 لقمان چيئىئ
 "  

  الشمول -6

 شتى صور يف اخلاصية هذ  وتتمثل الشمول اإلسالمي التصور خصائص ومن
 ،نشأت  بعد وحركت  ،بتداءا بنشأت  ..كل  الوجود هذا رد :وأكربها الصور هذ  إحدى))

 وتصريف  وتدبري  علي  واهليمنة ،تطور وكل تغري وكل حتور وكل ،في  انبثاقة وكل
 ،املريد  الذات هذ  ..املطلقة األبدية األنلية السرمدية اإلهلية الذات إراد  إىل وتنسيق 
 لكلو ،حي ولكل ،في  شيء ولكل ،الكون هلذا املبدعة ،املشيئة املطلقة ،القادر 
 توج  ومبجرد ..خاص بقدر .تطور وكل ،تغري وكل ،حتور وكل انبثاقة وكل ،حركة

 مبشيئة في  حيدث الذي وهو ،ابتداء الكون هذا أنشأ الذي هو سبحان  فاهلل ..اإلراد 
  .((13وليد انبثاق وكل ،جديد تغري كل

 الذي والقدر للقضاء األمريي تصور يف ووضو  جالء بكل التصور هذا ويربن
 ب  وإذا ،فكرية أنمة الشاعر تواج  حية شعورية قصة ففي ؛من  ويتوج  من  يتخوف

 هلا خطط طاملا ال  وأحالم  أماني  يف يفكر ،األيام مرور م  تزداد ال  آالم  يف يفكر
 يستطي  ال عاجزًا يقف الذي اجملهول الغي  يف يفكر وهو ،تتحقق مل ولكن وقّدر

 تزيد وأفكار تساؤالت إنها ،الغد ب  يأتي مما وحذرًا ،ت ملعرف متشوقًا ويمل ،معرفت 
 يف التفكري من انتقل لقد ،الواسعة األكوان عوامل يف تسبح نفس  راحت لذا حريت  من
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 العامل ومن ،الضيق األفق من ذات  انطلقت ،متنامية واسعة عوامل إىل وهمومها ذات 
 الصعود يف روح  وتستمر ،مامبانت يسري مرتام كبري وعامل ،واس  أفق إىل الصغري
 ،والتي  والتشتت اليأس معها يتالشى ال  والطمأنينة االستقرار من حال إىل لتصل

 خلقها أن بعد برتكها يقضي أن فحاشا  الكون هذا خالق وباهلل هلل الطمأنينة إنها
 ،ستشملها قضائ  يف رمحت  إن بل (نابية ذر ) ويرتكها عنها يغفل أن حاشا  ،وأبدعها

:11البشرية الرو  بهذ  صلت  سبحان  يقط  ولن
 الناميددددْة آالمددددي يف فكددددرت

 
 أحالميدددددددْ  و أمدددددددانيَّ ويف 

 أشددددتفُ  الغيدددد  طريددددق ويف 
 

 الغافيددددْة الغددددد جماهيددددل ويف 
 بيدددْ  سددداحت احلدددري  يف وثدددم 

 
 أفكاريدددددْ  األكدددددواِن عدددددوامَل 

 بإبددددداعها مددددأخوذ ا فصددددحُت 
 

 واعيدددددْة هاديدددددًة وسدددددْيرها 
 خاّلقهددددا يقضددددَي أن حاشدددداُ  

 
 نابيددددددْة ذرًَّ  فيهددددددا تركددددددي 

 أن  والقدر للقضاء األمريي تصور يف الشمول خاصية تبني ال  الصور ومن 
 وسعيا ،وعماًل وتصورًا ،وسلوكًا شعورًا تتجم  ال  اإلنسانية كينونت  عن يعرب

 لقهاخا إىل السبل بها تتفرق ال متحد  ذات  تتج  بل تتفرق فال ومرضًا وصحة وحركة
 ،حاالتها خري يف تصبح النحو هذا على تتجم  حني اإلنسانية والكينونة)) حال كل يف

 هي فالوحد  ..جماالتها يف احلقيقة طاب  هي ال "  الوحد "  حالة يف حينئذ تكون ألنها
 املماهر تنو  على الكون هذا حقيقة هي والوحد  – سبحان  – اخلالق حقيقة

 األجناس تنو  على واألحياء احليا  حقيقة هي  الوحد ،واألحوال واألشكال
 هي والوحد  ،واالستعدادات األفراد تنو  على اإلنسان حقيقة هي الوحد  ،واألنوا 

 وهكذا ،وهيئاتها العباد  جماالت تنو  على ،العباد  وهي ،اإلنساني الوجود غاية
 يف أبيات  ب  تنطق التصور هذا إن .66((الوجود هذا يف احلقيقة عن اإلنسان حب  حيثما
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 كان مهما القضاء ويصبح ،نفس  واحلبور الرضا يغمر إذ (األوفى اجلزاء) قصيدت 
 راج  وذلك والسراء الضراء يف ،والنعماء البأساء يف املؤمنة ذات  تغمر عميمة نعمة
 عمل  يبذل الشاعر فإن لذا ،وكرم  برمحت  شيء كل قّدر – عال  يف جل – املقدر ألن

 اهلل ويف اهلل أجل من بل ،خب  دنيوي مغنم أي أجل من لي  ضحيوي ،ومهجت 
 :61ونعمة   جزاء الشعور هذا وحسب 

 وتددبدددددت نعمددداؤ  غمدددرتين
 

 وبؤسددي ُأنسي قل  يف لضمريي 
 حيددددددداتي يف آالؤ  وجتلددددددْت 

 
 وحسددي عقلي ُكْن  يف واطمأنْت 

 صباحدددددي يف سددددرَّاَء  أتلقَّددددى 
 

 يُأمسدددد حددني ضددرَّاء  أوقددى و 
 ووعيدددي بسددعيي أمسددو وُأرانددي 

 
 األر  معدددِن مددن ،جددزاٍء عددن 

 خبدددددددددددددددددددددددددددددددِ 
 

 شدعوري  اجلزاء من نفسي حسُ 
 

 نفسدددددي أبددذل اإللدد  يف أنددين 
 م  يتطابق وضعًا تعيش الوعي وبهذا البذل وبهذا اإلميان بهذا الشاعر ذات إن 

 وتناسق مضاءو قو  حال يف تمل لذا ،جماالتها كل يف عنها حتدثنا ال ( احلقيقة)
 ومآثر  وشعور  سلوك  يف رائدًا األمريي كان وقد ،احليا  يف رياديًا دورًا فتؤدي
 دون والعطاء للعمل الداف  الباني التصور هلذا نتيجة إال اإلنتاج ذلك وما ،وفكر 
 م  ملتحمًا ختامها كان ال  قصيدت  يف الشاعر عّبر كما خب  دنيوي جزاء انتمار

  .عضويًا التحامًا عنوانها

 :التوانن -1

 يف والتوانن مقومات  يف التوانن ،التوانن :اإلسالمي التصور خصائص ومن
 فيدرك  املسلم اإلنسان يتلقا  الذي اجلان  بني تواننًا والقدر للقضاء إن .إحياءات 
 ،ليدرك  اإلنسان يتلقا  آخر وجان  ،التسليم عند في  عمل  وينتهي ،ب  ويسلم
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 مقتضيات  يف ويفكر ،وغايات  علل  معرفة وحياول ،وبراهين  حجج  عن ويبح 
 ،اجلانبني هذين قبول اإلنسان فطر  اهلل أود  وقد .العملية حيات  يف ويطبقها ،العملية
 على يقوى ولن ،الوجود هذا أسرار لكل يتس  لن البشري اإلدراك أن اهلل وعلم

 هذا بني والتوانن ،للمعلوم واالرتيا  ،للمجهول االرتيا  فطرت  فأود  ،إدراكها
  .66 الوجود صميم يف وذاك هذا بني كالتوانن ،كيانها يف وذلك

 يف احلق بعدالة وإميان  والقدر للقضاء األمريي تصور يف يمهر التوانن هذا إن
 يف احلكمة ل  أظهرت سواء سبحان  بتقدير  راضيا ،هلل كل  أمر  يسلم جيعل  تقدير 

 فقد ،الري  من والضيق للتربم حاجة وال للقلق داعي فال ،تمهر مل أم القضاء هذا
  .61 يعلم ال وهو للعبد حفمًا الري  يف يكون

 َبْوندددا  63بدددالطفرِ  تطدددوي لدددن، اإلنسدددان أيهدددا 
 

 
 َهْوندددا ِبدددَك متشدددي واألقدددداُر، تسدددتعجُل أندددت 

 
 

 َعْوندددا  منددد  واْطُلدددْ  َربِّدددك إىل اأَلْمدددَر فدددَدِ  
 

 
  صدونا  الريد ُ  يكدون  قدد ؛ ذرعدا   6بالري  تضق ال 

 
 

 
 كونددددا  دّبددددَر ملددددن .. ،قضدددداياَك تدددددبرَي خددددلِّ 

 
 

 األسى فيح  املؤمن الشاعر قل  على اهلموم بأنوا  والقدر القضاء ويأتي
 الكبري اخلالق جالل فيستشعر ،وقدرت  ومعيت  اهلل بوجود املؤمن يقين  ويبادر  ،واألمل

 وأدا  قربة اهلم هذا فيصبح ؛تدبري  اننوتو خلق  وحسن وإرادت  وقدرت  بوحدانيت 
 ،قلب  صدى رج  والتسليم القضاء بهذا الرضا وإذا ،سبحان  رب  م  للمؤمن وصل
 وصرب تثبيت من قلب  يف اهلل يقذف  مبا املؤمن يتحسسها سبحان  الرمحن معية وتأتي

60 :إنابة وحسن
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 ..،القلِ  على اهلموُم تثقل ولقد
 

 اُ أسدددد ُمددددرَّ إليددددِ  وتددددوحي 
 ..،املدرءِ  علدى  الديقنيُ  أشرق فإذا 

 
 اهلُل يددددا: الكددددرب يف فنددددادى 

 ،وحجدداُ  روحددِ  مددلء وبدددت 
 

 هجدددرياُ  اللسدددان يف وغددددت 
 ،وسدددكونًا ُقْربدددًة اهلدددمُّ أصدددبح 

 
 صددداُ  رْجددُ  بالقضدداِء الّرضددا 

 ..،والتثبيِت بالعزِم الرمحُن وجتّلى 
 

 أواُ   صددددددددددابٌر فدددددددددداملرُء 
 اإلميانية االلتماعة هذ  يف والرضا االطمئنان رو  نطال  (نةطمأني) قصيدت  ويف 

 إىل فتنمر ،الماهر املقدور خترتق مستبصر  متأنية نمر  للمقدور ينمر إن  ،املتأملة
 :  6 خلق  بها يرحم نفس  على الرمحة كت  الذي سبحان  الباطن املقدِّر
 يومدددِ  يف اإلنسددداُن أخدددذ لدددو

 
 أمسددددِ  مددددن العددددربَ  لغدددددِ  

 النُّهدددى َعْبدددَر النمدددرَ  أنفدددَذو 
 

 ِطرسددد   يف الغيدددِ  ِسدددرَّ َتقدددرُأ 
 احلجدددا وراء السدددمَ  وأرهدددَف 

 
 َجْرسدددِ  يف املقددددوِر إىل ُيصدددغي 

 ُطمأنينددددًة الددددّروَ  الستشددددعَر 
 

 بؤسدد  يف اأُلندد  َوْجددَ  وشدداَم 
 رمحدددددٍة إىل األمدددددَر وسدددددلَّم 

 
 نفسدددددِ  علدددددى اهلُل يكُتبهدددددا 

 بني والتعاق  املواال  وتشكلها اهلل أقدار إىل النمر يف بالتوانن تشي األبيات 
 الرو  ويف ،والغد اليوم تعاق  يف إنها حول  وفيمن ذات  يف املرء يدركها ثنائية تركيبة

 .والبؤس األن  ويف ،والطمأنينة

:الثبات -3

 مقومات ثبات يف السمة هذ  وتربن ،الثبات اإلسالمي التصور خصائص ومن
 هذا ألن وذلك ،الواقعية احليا  مماهر بتغري تتغري ال فهي ،ساسيةاأل التصور هذا

 باهلل اإلميان وحقيقة ،حقيقتها تتغري ال ال  الثابتة اإلهلية حقيقة علي قائم التصور
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 قل  متنح اإلميان حقيقة إن ،وشر  خري  وبالقدر األخر واليوم ورسل  وكتبة ومالئكت 
 قلب  يف يقين  إن بل أمور من اهلل يقدر  ما لكل التلقي وقو  والعزم القو  اإلنسان

 وعزت  بقوت  آمن الذي اهلل نصر يرى إن  ،اخلطوب أدهلت مهما ييأس ال ثابتًا جيعل 
 63(إميان) قصيد  يف يقول آن كل يف ل  ونصرت 

 اكتسدى  بالعزم اإلميان اكتسى من
 

 ُمستأِنسددددا غربتدددد  يف وعددددا  
 َنَفسددا مندد  اخُلطددوُب حتددِب  إن 

 
 يعبسدددا أن خيُمددد  عليددد  أبدددى 

 عسدددى أو بليدددَت اهلدددمَّ يدددداور 
 

 قسددا أو عليدد  الدددهُر عدددا إذا 
 أسددى رهددن ٍ فددز  مددن ُيددرى وال 

 
 رسددا القلدد  يف كددالطوِد يقيندد  

 قبسددا اخلطددوِب غددور يف يبصددر 
 

 استيأسددا مددا إذا اهلل ُنْصددَرِ  مددن 
 علي يعمل وهو يقف ،مستقر  ثابتة وقفة وإميان  املؤمل واقع  بني يقف الشاعر 

 الرو  موصول إن  ،حركت  وجزاء سعي  غاية يعلم ألن  اخلطوب، بإميان  تفت فال بينة
 التصور طليق فهو ،والزمان املكان حدود حتدها ال ال  مبشيئة القل  معلق ،باهلل
 على املعتمد الفين التصوير إن (قبسًا اخلطوب غور يف يبصر) بل ،املؤمل الواق  يكبل  ال
  .وقدرت  اهلل نصر  من الشاعر يقني يؤكد البصرية صور ال

 ميارس  ما ورأى ،املؤمن شاعرنا قل  على والنوائ  اخلطوب اندمحت وإذا
 وال ،بشيم  يتمسك فإن  والكرامة للمروء  وذهاب ،والذمم للعهود خفر من الناس
 ذات  يف  ومعيت بوقوع  آمن الذي اهلل لقضاء االستسالم ويصبح ،الواق  م  يتمي 
 :61 كنف  إىل يأوي مالذًا

 ..واملددددوروُث، اهلُل لددددوال واهلل
 

 16 الشيَددددددددم خدددددري ِمدددددْن 
 ..ِقدددواُم دنيدددا عدددن لنزحدددُت 

 
 الِذمددددددددم  خفددددُر حياتهددددا 

 الندائي  املددى  يف روحدي  ودفعُت 
 

 الصددددددددددنم وحطَّمددددددددددُت 
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 احليددا  أسددِر يف املددأخوُذ لكددّنين
 

 ندددددددددددددددددددددددددددددم وال 
 ..،اِبالرقدددد يف حتّكددددم ٌ قدددددر 

 
 جندددددم قددددد َدْهددددٍر وسددددهُم 

 نددددٌم احلجدددا ذوي ُيفيدددد مددداذا 
 

 الَعَلددددددددم طددددددوَي وقددددددد 
 ..مدددراَء فدددال، امِلدددداُد َجدددّف 

 
 القلددددددم ُرفددددد ، ُمندددددى وال 

 واهلل وُحْكُمدددد  اإللدددد  أْمددددُر 
 

 َحْكدددددددددم مددددددن أحكددددددُم 
 ..تسددددليَم للددددرمحن َسددددّلمُت 

 
 عَدددددددددددَدزم إذا العزيدددددددددِز 

 يف اهلل ُحكدددددددَم ورضددددددديت 
 

 باأللددددددم املضددددّرِج روِ الدددد 
 وتأتي ،والتسليم والطمأنينة بالرضا ميد  اإلميان هذا على وثبات  الشاعر إميان 

 ،مصداقية بكل للمتلقي وتنقلها للعيان وجتسدها املعاني هذ  حتاكي شعرية دفقة كل
 بها ختم ال  املعرب  البصرية بالصور  الثبات هذا ويتوج ،ووجدان  ذات  يف وتطبعها

 .بيات أ

 :اإلجيابية - 

 بدف  يكتفي ال وهو ،باإلجيابية يتسم والقدر للقضاء اإلسالمي والتصور
 اهلل قدر أن يعّلم  إذ) ،اإلجيابية احلركة بدواف  اإلنسان ميد بل الشعور عن السلبية

 چۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ  ٹ ٹ ذات  هو حركت  طريق عن ينفذ

ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  مئ  ٹ چ11 الرعدا

31-11 النجم چخت  مت  ىت  يت  جث

 ،قضاء كل م  إجيابيًا تفاعاًل متفاعلة إجيابية بقو  احليا  هذ  يف األمريي ويقف
 : 16قط يغفل مل ما وضمري  ذات  يف وينب  واليأس والتواني النوم يدف  إن 
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 غضدابْ  جنداني  يف العلى حقوق
 

 راباحلدد بددوخز رقددادي تددذود 
 ضدمريي  مدن  قدط   يدنمْ  مل ما ُتنبُ  

 
 الصِّددددعاب يف بددددي وتقددددذُف 

 الِعقداب  خدو   أجاند ُ  ولسُت 
 

 الِعقداب  خدو َ  جسمَي هدَّ وإن 
 ،السلبية شعور عن  وينفي للعمل يدفع  قدر  وعميم ذات  بقيمة وشعور  

 يف رمق آخر حتى يعمل فهو ،الصعوبات كانت مهما واحلركة للعمل ذات  ويهيئ
: 11 وخيتار أمر  يف يفصل هلل أمر  عاقبة تاركًا حيات 

 ..،الشددراِ  مثددَل ُأرانددَي ولكددن
 

 الُعبدداب بقلددِ  العنيددِد الفريددِد 
 ..،كاملسددتميت وحدددي أكددافح 

 
 اخلطدددداب فصددددَل هلل وَأتددددرُك 

  :الواقعية -0 

 يف يأخذ حي  ،الواقعية والقدر للقضاء اإلسالمي التصور مسات ومن
 فال .وضعف  وقوت  ورذائل  وفضائل  واستعدادات  وطاقات  اإلنسان فطر  االعتبار

 صور من صور  يف قيمت  يهدر وال األر  يف دور  حيتقر وال الكائن بهذا ظن  يسوء
 يرى والناقد 13.الفطري التكوين هذا ومقتضيات فطرت  دواف  يستقذر وال ،حيات 
 وج  على والقدر ضاءالق موضو  ويف عامة األمريي شعر يف السمة هذ  برون

 بكل معها مواقف  سائر يف الشاعر عواطف حيمل (أمي) ديوان جاء وقد ،اخلصوص
 م  متساوقًا الفقد أمل عن عرب الذي احلزن وكان ،تهميش أو تضخيم دون واقعية

 وال ،العمل عن يكف وال الطاقة يكبت ال الذي التصور هلذا اإلسالمية الواقعية
 ،امللموس األرضي واقع  عن تنفصل مل الشاعر واقعية إن .املرء وس  من أكرب يكلف

 ال  اإلسالمية الواقعية شرط هو وهذا ،بها يؤمن ال  العليا احلقيقة عن تنقط  ومل
 احملسوسة الطبيعة بني والسماء األر  بني جيم  الذي املتوانن السليم الرباط)): هي
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 وبكل واقعية بكل شعر  يف لتنثا األمريي ومشاعر . 1((احملسوسة غري والطبيعية
  10:(ملن؟) قصيدت  يف يقول ،عفوية
 ؟الشدداكرْ  البسددمَة أرسددُل ملددْن

 
 ؟الددددنادرْ  الطرفدددَة أسدددرُد ملدددْن 

 ؟الثدددددددماِر أشدددهى أختددرُي ملددْن 
 

 العدداطرْ ؟ الزهددرَ  أقطددُف ملددْن 
 ؟- اهلمددوِم رغددم– أجتمَّددُل ملددْن 

 
 !! اآلخدددرْ  إىل غدددادرتين وقدددد 

 أندددددددس  مرقدددددها اهلل حبددددا 
 

 ناضدددددرْ  جّنددددًة وأسكنهددددددا 
 اليقدددددني صدددددرَب َ قلددي وأهلددم 

 
 القددداهرْ  أقددددار  حكدددم علدددى 

 عددددمري أيددام تغمددر سددتلب  
 

 الغددددابرْ  أيامدددددنا اهلل سددددقى 
 قصيدت  يف املثال سبيل وعلى ،شعر  يف بارن  مسة الواقعية فإن أسلفت وكما 

 جسد ثور  بسب  النفسية معانات  ويذكر ير مر جتربة عن يتحدث  1(ثائر ضراعة)
 للهروب عذاب  واندياد ،املتواصل وصراع  للكبت املتوالية حماوالت  يذكر إن  ،ملتهبة

 توج  بال يواجه  أخذو ،ل  يستسلم ومل القضاء هذا يواج  أخذ وقد ،الرذيلة من
 هذا من بًامهر فكانت الليلة ذات يف بالبيت والطواف احلج بذكريات مقصود شعوري
 إن ،مثمر إجيابي بقضاء الداف  هذا مواجهة يف أفلح وقد ،ل  استسالم وعدم القضاء
 يعرتف إن  االستسالم، وعدم اإلراد  بقو  أمد  والقدر للقضاء اإلسالمي تصور 
 يف وجعل اجلسد هذا سوى الذي للخالق يتوج  اعرتاف  يف وهو ،السلي بواقع 
 والطهر والطواف عرف  ذكريات علي  تنثال ثم،الثور   وهذ السعار هذا تكوين  صميم

 الصبح أسفر إذا حتى، وتصفو نفس  في  تهدأ آخر عامل م  يعيش ب  فإذا والتسامي
  .13 معانا  من جيد ما ذه 

 األمريي منها انطلق ال  والقدر للقضاء اإلسالمي التصور خصائص هي هذ 
 السابقة النماذج كانت وإذا ،وضوعاتامل هلذ  معاجلت  وطرق موضوعات  اختيار يف
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 ،والقدر القضاء عن وفكرت  الشاعر عقيد  أبرنت لألمريي البح  عرضها ال 
 إميان في  ابتلي موقف أعمم فإن املوضو  هذا يف اإلميانية تصورات  أبعاد وأظهرت

 ال  التجربة هذ  م  نقف وسوف – اهلل رمحها – والدت  وفا  اإلطالق على الشاعر
  .الشاعر حيا  يف عمليا جتسيدًا املوضو  هذا جسدت وال  الشاعر بها مّر

 :األمريي حيا  يف الفقد جتربة :رابعًا

 انثالت و ،والدت  فقد معاجلت  يف جبالء والقدر للقضاء األمريي تصور ظهر لقد
 كما ،والقدر للقضاء تصور  أثر وظهر ،فؤاد  وحرقة قلب  جوى حتمل بقصائد قرحيت 

 احلكدي  و القدص  بنيدة  تعتمد كانت ما غالبًا ال  القصائد هذ  يف الفنية براعت  ظهرت
  11(أمدي  رو  مد  ) قصيد  املثال سبيل وعلى الشاعر، عاش  الذي املأساوي للموقف

 ذات يف واللقداء  الفقدد  موقدف  إن  املكلوم الشاعر يعيش  نفسيًا موقفًا ثناياها يف حتمل
 بدني  فيد   الدنف   تتدأرجح  موقدف  إند   ،املرجتدى  ملتخيلا واللقاء الواق  الفقد ،الوقت

 بد ال الذي الواق  م  حقيقية مواجهة يف املرء تض  حلمات وإنها ،حصل وما كان ما
 والفقدد  املدوت  إن ،والتسدليم  بد   الرضدا  مدن  بد وال ،تغيري  إىل حيلة وال، قبول  من

 حيدا   يف عميمدة  مكاندة  ولد   عزيزًا الفقيد هذا كان إذا سيما ال املرء يواج  ما أصع 
 ،النفدوس  مدن  غريهدا  عدن  خيتلدف  تهيدؤاً  املؤمندة  النفوس ل  تتهيأ املوت وقدر ،املرء

 تهيدئ  وشر  خري  والقدر بالقضاء والرضا الصرب على حت  ال  واآليات واألحادي 
  .الصعوبة البالغة املواقف هذ  مثل ملقابلة النفوس

 فقد ؛احلكي و القص بنية عرب نفسيال موقف  إىل قصيدت  يف يدخلنا واألمريي
 كان وقد – اهلل رمحها – والدت  لقاء فيها توق  ال  والزمانية املكانية األجواء برسم بدأ

 بالفقد يشي كما ،والرحيل بالذهاب يشيان (أمي رو  م ) القصيد  وعنوان التقديم
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 احلزن عرمشا املتلقي بذات فتمتزج ،أم  عن يبح  وهو الشاعر ذات ستواجه  الذي
 قص  يف يسري وهو مع  البح  فيتاب  يبح  وهو الشاعر يعانيها ال  والفقد واألمل
 :قصيدت  يف األمريي يقول .احلزين املؤثر

 ،حدلّ  بيننددددا  مدا  املقصود املوعد
 

 ! هندددا أراهددددددددا ال لدددي فمدددا 
 شددأنها مدن  اخللددف عهددت  ومدا  

 
 أنددا وعدددي أخلفددُت وال، قددط  

 اهلدددوى ونبعيددد قلدددي َفدددّتَش 
 

 الددنى  فجداج ، جدوى بال، عنها 
 يأسدد  يف القلدد  طددرُف وارتددّد 

 
 36َمْوِهنددا العلددى السددماوات إىل 

 31ملددحدددفا بغيتدد  عددن يبحدد  
 

 أعددددددددُينا أجُنَمددددددها متخددددذًا 
 ينددددددثين ال، الوهلدددددانِ  دأب يف 

 
 والعندددددا بالّضددددنى يبدددالي وال 

 منحنى خلف من مصعد والدت  بطيف وإذا احلزين قص  األمريي ويتاب  
  .اجلوناء تاركًا ويستمر ،اجلوناء إىل صعود  ويتاب  عيني  أمام فيصعد

 روحهدددا وإْذ ...الدددربق ويلمددد 
 

 منحنددى مددْن ُيْصددِعُد كمددن، َثددمَّ 
 دربدددد  يف اجلددددوناء إىل يرقددددى 

 
 مسدددَكنا نورهدددا مدددْن ُمصدددَطنعًا 

 ال ثددددّم فددددرت  فيدددد  يهددددددأ 
 

 ممعنددددددا ِ إصددددعاِد  يف يلبدددد  
 األبيات تعكسها وروح  وجدان  يف لوالدت  الشاعر بها حيتفظ ال  العالية نزلةامل 

 لذا ؛معني حدٍّ عند تقف ال ال  املنزلة وهذ  السمو هذا لتحاكي وترتف  تتسامى ال 
 هلا باثًا الفقد وفجيعة الواق  مرار  أح  أن بعد (أما ) صوت  املؤمن الشاعر ميد

 :املتأمل احلزين قلب  لواعج
 قددْد واخلطدد  – أمددا :"ناديتهددا

 
 أوهنددا واألسددى فددأوهى دهددى 

 قلبدد  يف، املفجددوُ  ابنددِك هددذا 
 

 القنددددا َوْخدددُز عينيدددِ  ويف، نددداٌر 
 الثدددددمًا معانقدددًا احنندددى مندددذ 

 
 احننددى منددذ، الطدداهَر ُجثماَنددِك 
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 ذاتددددد  عدددن كالّشدددارد يعددديُش
 

 الددونى رْهددَن األوصدداِل مفكَّددك 
 هلفددددٍة علدددى طيفدددًا،، فأقبلدددت 

 
 الدُمنى بلسدددددددددان جاوبْتين و 

 :حكمهدددا أفحمدددين حكمدددٍة يف 
 

 ! الفندددا دار خّلفدددُت أْن حتدددزن"  
 36والندوى  اجلدوى  دار الَعنا، دار 

 
 !!واخلنددا  األذى دار ،الشددقا  دار 

-  إذا إال املددددددؤمن يهدددددددأ ال 
 

 ...موطنددا ابتنددى - اهلل كنددف يف 
 َغدددٍد يف"  عَمدددري"  يدددا لقاؤندددا 

 
 "يقتنددى مددا ِ اليددوم لددذاك ْقُنفددا 

 وسرعان ،احلضور يعين الذي (أما ) النداء جيسدها احلزين املوقف مالمح إن 
 مشاعر  يتتب  الذي والوصف السرد معتمدًا الشاعر يربن  الذي الفقد ينتزعها ما

 منذ) الفقد بداية من املمتد الزمن يربن تتبع  يف وهو ،عليها أضحى ال  واحلال
 الزمن على واملطل (يعيش) املضار  بالفعل املكتنز احلاضر الزمن وحتى (..احننى

 السياق منح الذي (الونا رهن األوصال مفكك) املوحي التعبري خالل من املستقبل
 هذا على احلوار ويسيطر ،بالشاعر حّل الذي العميم واملبلغ املعانا  يصور إضافيًا بعدًا

 ،وحقيقتها الدنيا احليا  عن الشاعر رؤية ماًلحا والدت  من الرد يأتي حي  ؛املقط 
 من حي  واملتلقي، الفقد وآملها احلزن ضعضعها ال  الذات لتواج  احلكمة في  وتمهر

 املقط  يف حال  وبني ،القصيد  بداية يف الشاعر حال بني تناقضًا مثة أن وهلة أول
 تضاد ال ولكن ،من  نييعا الذي احلدث حقيقة تفسري يف احلكمة في  تمهر الذي الثاني

 واق  بني جتم  إسالمية واقعية من ينطلق الذي شاعرنا حال هو فهذا ؛تناقض وال
 ويتأمل حي  املؤمن وشاعرنا ،ساٍم أفق إىل الذات ترف  عليا وحقيقة ،ملموس أرضي
 تدم  العني إن" : الرسول حدي  يف جاء كما ولكن ،تربيح أميا األمل ب  ويرب 

 بني اتزان حال يف وجيعل  ،حزن  يؤطر 31" ربنا يرضي ما إال نقول الو ،حيزن والقل 
 الذي قول  حيكم علوي حقيقي واق  من إلي  يرتف  وما ،أرضي واق  من يعيش  ما

  .الناس وبعامل األعلى باملأل يصل 
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 للقضاء اإلسالمي بتصور  يواجهها هو ثم حال  يصف البداية يف الشاعر إن
 يرتجم خطاب  جاعاًل ،احلزينة املتأملة ذات  يثّبت إن  ،واإلجيابية عيةبالواق املتسم والقدر
 ،الدنيا فارقت ال  التقية والدت  لسان على ذلك باثًا ،من  ينطلق الذي اإلميان معاني
 من الدار هذ  هوان مؤكد مرات مخ  (دار) بكلمة للدنيا وصف  تكرار على متكئًا
 انتقلت ال  اآلخر  وبني بينها املفارقة وتمهر ،حقيقتها تربن ال  اإلضافات خالل
 هائلة نقلة الشاعر نفسية نقلت قد املفارقة هذ  أن شك وال (اهلل كنف) يف إنها ،إليها

 ثنايا  يف حاماًل اخلتام يأتي ،احلكمة حيمل الذي املقط  نهاية ويف ،األمل على متسامية
 الذي اإلجيابي األثر   مبينا (غد يف"  عمري"  يا لقاؤنا) :حدوث  ًا مؤكد ،اللقاء أمل

 واالجتهاد واجلد للعمل حافزًا فتصبح ؛مصائ  من يصيبها مما املؤمنة الذات يف يتولد
 ، (يقتنى ما اليوم لذاك فاقن) حمزنة كانت ومها ،مؤملة كانت مهما

 خالل من بها نعم طاملا ال  والدت  مشاعر مستحضرًا التالي املقط  يف ويستمر
 :والدت  طيف يرى وهو روح  ترا  ملا حليا الوصف

 ،طيفهددا ودنددا، لددي وابتسددمت
 

 ...حندددا ٍ حبندددان قلدددي وفدددوق 
 تقددى جندداَحي علددى ارتقددْت ُثددمَّ 

 
 السددنا نبدد  فدديض مددن كأنهددا 

 نورهددددا، ندددأى عّندددي وكلمدددا 
 

 دندددا مّندددي املعطددداُء ُشدددعاعها 
 ُطمأنينددددًة نفسددددي إىل يهدددددي 

 
 مؤمنددا بدد  أكددرْم، روحهددا مددن 

 ُمقلددد  يف الددددَّم  َجْمدددَر رُدُيْبددد 
 

 الضدنى  33 ُعدرامَ  قلدي  عن َيعِقُل 
 حقيقة ال خيال إلي الواق  أر  جاون الشاعر أن وهلة ألول حي  املتلقيف 

 ،تغيري وال ،تزوير وال كذب بال يعيش  واقعًا يصف الشاعر أن احلقيقة ولكن ،ل 
 وتعايش  حييا  الذي الواق  الن يصف إذ ،دقيقة بآلية الواق  هذا أعماق إىل ويدخلنا

 وطيفها ،العذبة أم  ابتسامة يرى وهو ويذه  منها يتالشى احلزن بدأ ال  نفس 
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 التقية والدت  إميان أثر يمهر أخاذ فين وبتصوير ،امللتا  قلب  فوق جيثو وهو احلنون
 الذي أمل  من وخّفف الطمأنينة فسك  نفس  على اإلميان هذا شعا  انعك  إذ ،علي 
 احليوية إضفاء على املضار  الفعل ساعد وقد ،االعتدال حد جاون عميمًا مبلغًا بلغ

 يعيشها ال  احلال حي  املتلقي وجعل ،(يعقل – يربد – يهدي) تصوير  على واحلركة
  .والدت  طيف رؤيت  أثر الشاعر

 الذي احلال يشهد إذ ،(الفقد) جتربة واقعية مؤكدًا الدامعة قصيدت  ختام ويأتي
  3:وصدق  احلدث واقعية على والدت  م  وقفت  بعد الشاعر إلي  أفضى
 بددددّر  مدددن بوركدددت أمتدددا يدددا

 
 اجلنددى وطدداب املثددوى وبددورك 

 لندا  ذخدرا  النداس  بدني  كندت  قد 
 

 ..لندددا ذخدددرا اهلِل عندددد وأندددت 
 بفردوِسدددددددد  اهلل جيمعندددددددا 

 
 الثنددددددا أجددددّل وهلل، األعلددددى 

 االختالف متام خمتلفة أخرى ناوية إىل األملو املعانا  من ينقلنا الشاعر ختامف 
 ،لذت  ذاق الذي اإلميان ناوية إنها ،والدت  طيف م  القصصي موقف  مطل  عن

 هذ  أضحت وقد، ل  وسندًا قو  الناس بني كانت إذ حياتها يف بوالدت  ينعم وجعل 
 والدت  م   جيمع أن املؤمن بيقني اهلل يسأل وهو ،حيتسب  اهلل عند ذخرًا التقية األم

 إىل مطمئنة مؤمنة نفسًا أعماق  من الشاعر أيقظ لقد .اجلنة من األعلى بالفردوس
 إجيابيًا واقعًا ذلك من وتتخذ ،الفانية الدنيا احليا  بعد ما إىل ببصري  تنمر اهلل قضاء

 يف وجنح ،األعلى اهلل فردوس يف بعد  افرتاق ال الذي احلقيقي واللقاء وللتزود للعمل
 اإلمياني اخلتام بهذا والتسليم والرضا االطمئنان درجات أقصى إىل النف  هذ  لإيصا

 مؤثرين بعدين ذا واملوت الفقد برن وقد ،اهلل برمحة واملتيقن الدنيا احليا  حبقيقة الواعي
 احلسن الذكر حي  الفقد قبل األول البعد ؛وسلوكيًا واجتماعيًا نفسيًا املرء حيا  على
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 ذخرًا الفقيد  احتساب حي  الفقد بعد الثاني والبعد بينهم، الطيبة انةواملك الناس بني
  .سبحان  احلفيظ اهلل عند ُيدخر ما يضي  ولن ،اهلل عند

 وتفيض ،دموع  وتنهمر – اهلل رمحها – والدت  على األمريي حزن ويستمر
 يف قفهممو ويستنكر ،ل  أعذارهم لعدم يتأمل ،والئمي  لعاذلي  بااًل يلقي فال مآقي 

 وحال املوت يف ومتأملة متأملة وقفة القصيد  هذ  يف ويقف (وأبكي أبكي) :قصيدت 
 بل موت  بعد املرء تصح  الدور عالي وال القصور فال ،ساكنيها ونوال ونواهلا الدنيا

 يبني املعترب  اإلميانية الرؤية هذ  حيمل الذي املطل  هذا يف وهو ،احلفر أضيق املآل إن
 :30 الدنيا أمر هوان ائيةإحي بطريقة

 ملعتددددرب آيددددات املددددوت عددددرب  يف
 

 ملزدجددددددددر رد ، نواجددددددددر  ويف 
 القصور نسوا  رح  سكنوا من بال ما 

 
 

 احلفدددر أضددديق يف أحبدددابهم أحدددوال 
 واحلدزن يغمدرهم   بهدم  ساروا باألم  

 
 حصدددر مطبدددق بلحدددد وأودعدددوهم 

 املوقف تتعدى مشولية برؤية ويبني ،وحكمة بعقالنية يبدأ رد  يف الشاعرف 
 الناس يعيشها واقعية حقيقة حيمل ممتد كلي موقف إىل -الشاعر يعيش  الذي - اجلزئي
 بهم وإذا أحبابهم دفن بعد طوياًل يلبثون ال ولكنهم ،وحيتقرونها الدنيا يذمون حي 

 يقتصر وال ،احلرمان مرار  تكابد ومل ،الفقد أمل نفوسهم تذق مل كأن بها ينغمسون
 يأتي لذا ؛املتأمل الشاعر يعذلون بل ،للدنيا ذم من أنفسهم قالت  ما سيانن على موقفهم

   3:العميم مصاب  مبينًا عذهلم رافضًا ،موقفهم من متأملًا رد 
 عجهدا  ال جدا   صددر  نفر  مابني

 
 منحدددددر العيددنني مددن دمدد  وبددني 

 وباطلدها  الددنيا  يف قيدل  مدا  قيل ما  
 

 األشدددددر مددن تددابوا أنهددم وخيددل 
 غفلدتهم  مدألوف  إىل عدادوا  يوموال 

 
 ! تدددددددر  مل األيددام  دائددر   كددأن  

 أرددهددددا آلهدددددددات ويعددددذلون 
 

 ! منهمدر  اجلمدر  َكَذوِب عني ودم  
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 وقد البكاء يف تعذلوني ال صح  يا
 

 حجدر  مدن  لي  فقلي، أمي فقدت 
 33حشددداشت   مند   انتزعت قد قلي 

 
 الدقدددر  من لون والردى، فجأ  يف 

 عمدري  دجدى  يف ضياء وكانت أمي 
 

 ومدخدري اجللدى يف النف  وموئل 
 هلددا الددرؤوم احلدد  نمددر يف وكنددت 

 
 31ُعجدري  على،الدنيا يف الفضل جمسم 

 املتجذر ذاكرت  من ينتزع  دراميًا مشهدًا يعر  القصصي سرد  يف الشاعرف 
 زناحل وطأ  من ليخفف ال احلزين احلاضر على لينعك  املضيء املبتسم املاضي فيها
 واملتكافئة الدامعة الشاعر صور ألقت الذي املتلقي على احلزن هذا أثر ليضاعف بل
  .علي  أثرها احلزينة عاطفت  م 

 يصف إن  ،وفاتها خرب بلغ  حني شهر قبل موقف  مستحضرًا احلي وصف  ويتاب 
 الطاهر جسدها رأى حني من  كان وما النفسي وقع  ويصف ،دقائق  بكل املشهد هذا

 هذا حيكي إن  ،الفؤاد مفجو  ،العني باكي مقباًل وعي بال علي  انك  لقد ،مسجى
 :6  عن  يرتف  يكاد وال املؤمل واقع  م  يلتصق خربي بأسلوب املؤمل املوقف

 غدد  ارتقداب  يف شدهر  قبدل  ودعتها
 

 سفري يف بالرو  معا وعشنا، اللقيا 
 ألصددحبها حددّرى ٍ هلفددة يف وعدددت 

 
 "ُعمددري هددال : "تندداديين ال هلددا فمددا 

 تعانقددددددين حنددوي يدددًا متددد وال 
 

 ! خدربي  مدن  جددّ  عّما تساءل وال 
 وصدفرتها ، مسدجى   جسدا وجدتها 

 
 العطر جسمها من سرى رهيٌف نوٌر 

 مبسدمها  فدوق    انكبابدا  ملكت فما 
 

 كالشرر القل  يف واجلوى، ورأسها 
 املفاجدأ   نفد   يهدا عل يسديطر  الشداعر  ينقلها ال  احلسية التصويرية اللقطاتف 

 الذي املؤمل للخرب حقيقي صدى هو الذي النفسي االتزان عدم وتعك  ،التوق  وعدم
 الشداعر  يعيشدها  ال  اللحمة يف هو كأمنا وتسرتجع  من  تعاني نالت وال ،نفس  تلقت 

 تصددور  يعكدد  واحددد ببيددت الوجددداني بوحدد  الشدداعر وخيددتم .املتلقددي ويسددتقبلها
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 بهدا  ويددف   ،املدؤمن  نفد   يعلدي  الدذي  التصور ذلك ،القدرو القضاء م  اإلسالمي
 : 1  وطمأنينة برضا هلل أمرها لتسلم

 وأندددا، الرضدددا محدددد يف هلل سدددلمت
 

 عمري مدى أبكي وقد ..وأبكي ..أبكي 
 وفا  قبل ذكريات  الشاعر يستعيد (األحبة نلقى غدًا) الدامعة قصيدت  ويف 

 فيها أفرغ هلا خاصة غرفة وهيأ ،للقائها داستع وقد ،قدومها ينتمر كان حي  ،والدت 
 لقد ،وبكاء أملًا أمل  قلبت املنية ولكن ،برها ويستشعر ،صورتها يتخيل وهو جهد 
 كان ما وذكر ،6 األربعني اليوم مبناسبة أم  لضريح نيارت  قبيل القصيد  بهذ  أفضى

1 :الستقباهلا استعداد  من

 السددددرا احليدددا  يف هلدددا أعدددد
 

 ! تدددددر   مل أنهدا  على وأبكي ب 
 الربايدددددددا رّب اهلل ويددددددددخر 

 
 اآلخدددر  يف اخللدددد جندددة هلدددا 

 الددددنى يف املندددى نيدددوف فدددأين 
 

 الغدددامر  والدددنعم حلدددق ا مدددن 
 سدددى  قشددور يف نخددرف ومددا 

 
 !؟العدامر  "  الغدرف "  يف اللّ  من 

 امالت وتسليم  إميان  من تنطلق وعاطفت  عقل  بني الشاعر ينصبها ال  احملاكمةف 
 والبون ،املتقني لعباد  اهلل موعود صدق يف شك خيالط  ال إميان إن  ،قضى فيما لرب 

 املفارقة وتمهر ،وتعاىل سبحان  هلا اهلل ادخر  وما ،لوالدت  سيقدم  كان ما بني شاس 
 (السراب) :هلا يعد حني ففي ،املعرب  الشاعر ألفاظ وإحياءات دالالت يف اهلائلة

 (الغامر  النعم) و (اخللد جنة) :هلا اهلل يدخر (والقشور لزخرفا) و (املنى نيوف)و
 ذلك يستمد وهو واثقا حمتسبًا صابرًا مؤمنًا يقف جتعل  املفارقة إن (العامر  الغرف)و

  3  .برب  ظن  وحسن باهلل إميان  من
 وإمنا ،بالبكاء الصرب فلي  ،والسهر البكاء عن وينهاها ،هلا ناجرًا ذات  وخياط 

 :   وقت كل يف والدعاء ربالذك
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 مقلددد   يدددا  دموعدددك  رويدددد
 

 ! خاسدددر  صدددفقة هلدددا أأبغدددي 
 عيدددوني تعدددّد أن بّرهدددا وهدددل 

 
 ! سدددداهر  سدددداهد ، الليددددالي 

 تزيدددل أن اهلدددوى مقدددام معددداذ 
 

 سدددائر  عدددرب  فقدددد  جدددوى 
 كيددداني خاليدددا سدددتبقى ولكدددن 

 
 ...شددددداكر  ذاكدددددر  ألمدددددي 

 يف وسلم علي  اهلل صلي رسولال هدي من استمد  الذي اإلسالمي التصور إن 
 وذكر ،للميت بالدعاء واألمل احلزن طاقة استثمار ويف ،البكاء كثر  عن امليت أهل نهي

 يف وإجيابية فاعلية ذا دافعا ليكون وأمل  حزن  وحياصر ،احلزينة مشاعر  يؤطر ،حماسن 
 دمع  ميسك إذ وهو ،الناس أعز جتا  سلوك  يرتمج  توظيفًا احلزن هذا ويوظف ،احليا 

 والرمحة بالغفران احلار  املتضرعة الدعوات لرتسل والنفسية الروحية قوا  جيم  فإن 
 ،شيء كل بفناء يقين  يتضاعف الطريقة بهذ  وتوجيه  حلزن  حماصرت  يف وهو ،لوالدي 

 :0  ميزان  يف اهلل عند ويربو يتضاعف والطمأنينة والتسليم اإلميان يبقى وباملقابل
 رمسددها إىل ىأسددع سددوف غدددا

 
 العدددداطر  أعرافهددددا وأنشددددق 

 ،أسددتطي  لددو، دمعددي وأمسددك 
 

 الزافدددر  روحدددي مدددن وأرسدددل 
 الرضددا يف يددرى صدد ٍّ ضددراعة 

 
 عدددابر  الددددنى فكدددل، مسدددّوًا 

 وحيبددو يربددو اهلل رضددا ويبقددى 
 

 ...ناخدددر  بالنددددى   طمأنيندددة 
 والتسليم الرضا ومشاعر اإلميانية أحاسيس  ونثر لنفس  عزاء  الشاعر ويتاب  

 أي يقطعها وال تنقط  ال صلة التقى صلة واختاذ ،البكاء ال بالدعاء الوفاء واحتساب
 مداوا  على القادر اهلل برمحة واثقًا ،هلل التام التسليم خبتام قصيدت  خيتم هو ثم ،قاط 

 :  الناضر  اخللد جنة يف بوالدت  االجتما  مؤماًل ،املكلوم قلب  جرا 
 دعددائي يوفددائ مددن حسددبها أال

 
 صدددابر  بدددر  علدددى وصدددربي 

 أنندددددي حبهدددا مدددن وحسدددي 
 

 آصدددر  بينندددا التقدددى جعلدددت 
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 اجلددددا لدددرب أمدددري وسدددلمت
 

 القدددددادر  رمحتددددد  تبلسدددددددم 
 وخدددز  هلدددا قلددد  جراحدددات 

 
 3  نددددداغر  خفقتددددد  ختدددددالط 

 غددددٍد يف جيمعنددددا اهلل عسددددى 
 

 الناضددددددر  جنتدددددد  بأفيدددددداء 
 ؛األربعني جبل إىل فيخلو املتأمل و املفج البار الولد خميلة الذكريات وتطارد 

 في  يسفر بوحًا بها فيبو  ؛1 (أمي) قصيدت  يف واألمل والوجد الفقد ذكريات وتنثال
  :تربيح أميا بها وبّر  ،الفقد لّوعها حزينة نف  نأمات عن

 الرفقا جيد فهل، رفقا تقل ال أخي
 

 شقا مهجت  اخلط  هول شق فتى 
 حنا فوقها الذي الصدر جتذب وال 

 
 ملقدددى  أبدًا جثمانها على ودعين 

 ولوعددد   وجددي  شاء ما أطوق  
 

 نشدددددقا وأنشددق ، لثمددا وألثمدد  
 فمدي  مدن  وأدنيد  ، نندي أوسد  

 
 العندددقا  وألتدزم ، وأبكيد   وخدي 

 منيددة ذادت احلددّ  نددار أن ولددو 
 

 عشقا وأحييتها، عنها الردى لذدت 
 فإندددين  ّ السخي الدم  تزجر فال 

 
 ...خنقدا  خينقين احلزن نشيج ديكا 

 وحشاش  ضلعي أ يف اجلوى يئن 
 

 سبدددقا  ويسدبقها  أنفاسي ويزحم 
 تصعّدت نفسي جذر من نفر  ل  

 
 عددددمقا  أطرفهدا  كدلّ  يف هلا وإن 

 عود  ويتمنى العقل حدود فيتجاون املفجو  الشاعر نف  يف مدا  يبلغ األمل إن 
 :06اهلل رمحها – أم  رو 

 كددان لددو القلدد  وجيدد  وهددذا
 واجدددددددددددددددددددددددددددددددا

 

 طلقا يسلكها الصدر بعد مسالك 
 مصعدا السماوات يف جبسمي لطار 

 
 خفقدا  خيفقد   والوجدد ، وجاونها 

 أمدد  رو  عن األروا  يف يفّتش 
 

 خلقددا وخيلقهددددا، بعثددًا ليبعثهددا 
 ،والفراق واللوعة واألمل احلزن بداخلها تشابك ال  نفس  تفاصيل ينشر الشاعرف 

 ب  خترج معانات  وتكاد ،نفس  يف احلزن احتدام بسب  لتهتز اإلميانية الرؤية إن حتى
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 ,الواقع عن بعيدًا مأخذًا األمنيات أخذته فقد ,منه ينطلق الذي اإلسالمي تصوره عن
 :  ومغفرته اهلل عفو راجيًا مستغفرًا ,احلق حياض إىل إميانه يرده ما سرعان ولكن
 بدائااها  أخاا   خترب مل كيف أخي

 

 الطاااوقا علتها إسعاف يف ليفرغ 
 حسبه فهو, يشفها مل ولو, عالجا 

 

 أبقااى فما اجلهادي اجلهد بذل أما 
 ساعااايا الربق أركب أني وتعلم 

 

 برقاا  أكن, لي يعن مل فإن, خإليها 
 حمباااا   مان  نفسها يف ما وتعلم 

 

 شوقا؟ هلا حضرت, لو أروي, كنت أما 
 ياااٌةأبد عااارب  هاااذي ,اهلل عفاااا 

 

 شارقا  بها شرقت إن تلمين ال,فال 
 احلوار معتمدًا (التكثيف) إلي يلجأ قصه يف الشاعر أن الواضح منو 

 الذي واألمل احلزن من نفسه به متور ما إخراج على ساعد وهذا (الداخلي املونولوج)و
  .وإميانيًا نفسيا تستقر نفسه جعل

 موقف يقف جتعله ألملوا احلزن مواجهة يف اإلجيابي اإلسالمي تصوره إن
 فيما معذور أنه مبينًا ,شعره صفحة على مشاعرها تنثال أخذت ال  ذاته عن املدافع
 :   احلزن هذا على البقاء وبني بينه حيوالن نياللذ وإميانه بعزميته اعتزازه ومبينًا ,يقول

 إنهااا واهلل ؛بالغاات تقاال ال أخااي,
 

 ترقاى  مقولي إىل روحي من لواعج 
 "عمريااااة" عزمااااة اللااااو واهلل و 

 
 أشاقى  بهاا  لعشت األمسى املعدن من 

 شااأوه اهلل قااد   ركاان األم هااي 
 

 حقااا رمحتااه الكااون يف بااه وأرسااى 
 الرضااا جنااة أقدامااه علااى وشاااد 

 
 اخللقااا باارأ مااذ اخللااق يف وكرمااه 

 وصااافاتها ذاتهاااا يف هلاااا وأماااي 
 

 نظاري أنقاى   يف األمات من سجايا 
 والتقاى  الارب  مان  صيغت بها كأني 

 
   ألقااا  منهمااا وجههااا  يف هلااا وأن 

 إمياني رباط يؤطره وحزنه ,والدته وبني بينه عميقا ارتباطًا تربز الشاعر نفثةف 
 ,روحية ربانية هي بل ,دنيوية مادية عالقة تكن مل بوالدته عالقته أن كما ,رباني
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 ىأرس) من وهي ،(شأو  اهلل قدس ركن) فاألم ،التصور هذا تربن وصور  ومفردات 
 بل فحس  هذا لي  ،(الرضا جنة أقدامها على شاد) وأيضا ،(حقا رمحت  الكون يف ب 
 صيغت كأنها يراها فوالدت  ؛األمهات مجي  على نمر  يف ميزتها ذاتية صفات هلا إن
  .حمياها على أشرق الذي والتقى الرب من

 أورثت لقد ،األمهات سائر على ميزتها ال  أم  حماسن بذكر يتلذذ الشاعر إن
 01 :والدرجات الرت  أعلى لنيل والسعي ،املعالي ح  نفس 
 النهدى  شديم  أبدي  عدن  أورثتين لقد

 
 حقدا  أهتضدم  ومل حوبا أرتك  فلم 

 طباعها مجيل من بي 03غلغلت وقد 
 

 ذوقددا ذوقهددا ومددن وإيثددارا حنانددا 
 العلدى  إىل سدبيلي  يف صحبتين وقد 

 
 سددوقا هلددا أسدداق أال خلقددي ومددن 

 املندى  أرفد   إىل طدريف  وجهت وقد 
 

 فوقدا  ذروتهدا  فوق أبغي فأصبحت 
 جزى ما أكرم الرمحن روحها جزى 

 
 األتقدددى واخللددق واإليثددار الددرب بدد  

 أبدي  فيهمدا  الذي الضرحيني وسّقى 
 

 يسدقى  ما أطهر الرضوان من وأمي 
 وسكيندددددة نضددر  مددن ولّقاهمددا 

 
 يلقدى  مدا  خري نفسيهما على وألقى 

 إن  ،يصطنع  أو يدعي  ال تصور من ينطلق والدت  سماتل تعداد  يف الشاعرف 
 تهفو النفوس إن ،احليا  لتزهر ومشرق إجيابي شيء كل ذكر يف روح  تشربت  تصور
 واالعرتاف لوالدي  الدعاء عن لسان  ينفك ال الذي البار االبن هذا حذو لتحذو

 ال  اإلميانية تاالبتهاال من انبثقت والرهبة اجلمال من آفاقًا فتح وقد ،بفضلهما
  .والدي  بفضل وعرفانًا وحبا دعاء انثالت

 يعيش  الذي واملصاب اخلط  جزئيات نقل يف احلي تصوير  الشاعر ويواصل
 وقد ال كيف ،طوعًا يستجلب  إن  بل ،من  ذات  إعتاق حياول وال ،متوالية تذبذبات يف

 صديق كل من  تنقط ال فالتعاني ؛والغرب الشرق أحناء احلزن هذا صدى بلغ
  : 0 دموع  وتدفق فؤاد  حرقة ويذكي لوعت  يزيد مما وهذا ،وحبي 
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 إخدالين  حتدى  اخلطد   هذا عّز لقد
 

 العتقدا  أطلد   فلدن  طوعا ب  رهينا 
 والسما األر  أصداؤ  طّوفت وقد 

 
 والشدرقا  الغدرب  أنباؤ  بلغت وقد 

 أخ مدن " الدربق " حيمدل  يوم كل ففي 
 

 ربقدا ال قلدي  عدن  فدرجن  ما تعاني 
 رسددائل الربيددد يف يددوم كددل ويف 

 
 دفقددا وقعهددا ناد  دمعددا تكفكددف 

 اإلميان مبقتضيات جهل عن لي  الشاعر يصف  الذي واحلزن األمل هذا إن 
 املؤمن يسلم ما وسرعان ،مضطربًا املرء جيعل املفاجئ اخلط  ولكن ،والقدر بالقضاء

 ودموع  بلسان  ل  حامدًا ،اهلل أمر ممتثاًل يتصرب جيعل  وتصور  الشاعر وإميان ،هلل أمر 
 :00 اهلل على والثناء احلمد تكرار يف تشارك  ال 

 يقولدد  فيمددا الندداس ألدرى وإنددي
 

 صدددقا وموعمددة إميانددا الندداس لددي 
 الدردى  فجدأ   يف املرء حلم أن على 

 
 تبقدى  ال اخلطد   فجأ  ولكن يزوغ 

 احلجددا ذو هلل التسددليم إىل يددؤوب 
 

 غددقا  حزنهدا  يف عيندا   غدقت وإن 
 بالددذي لسددت جتزعددي ال أمتددا أيددا 

 
 عقدا  وال عليك صرب يف األمر عصا 

 الددذي يف هلل عنددك محدددي تكددرر 
 

 ترقدددا وال تقدددر ال دمدددو  قضدددا  
 اجلدوى  تدذه   ال اإلميدان  طمأنينة 

 
 اخللقددا ذرأ ملددن نعنددو بهددا ولكددن 

 ،بها ارًاب كان فقد ،أم  م  يعيش  كان وحبور رضا من نفس  يسلي ما يذكر ثم 
  : 0 عن  راضية وكانت

 لدددي أن اليدددتم لمدددى يف ويسدددعد
 

 أشقى فال في  العمر أحيا ،منك رضا 
 غددرب  يددؤن  الكندد  خفددي وسددر ا 

 
 دقًّدا قد الوصف عن جناني ا وروحا 

 رمقتدد  أفددق كددل يف بدددا وطيفددا 
 

 األفدددقا  بد   حبدا  ُأسكنُت لو متنيت 
 في  تتجلى مشهد أرو  يف املؤمن عرالشا نف  يف (األلوهية حقيقة) وتتجلى 

 حبقيقة يشعر الذي الصادق البار املؤمن االبن هذا قل  يف مشهدها (األلوهية حقيقة)
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 يف يشك ال الذي الكريم الرمحن باهلل المن حيسن إن  ،سبحان  ومودت  وأنس  رب  رمحة
 :03 هلا أعد  الذي السامق واملكان ،املؤمنة لوالدت  رمحت 

 سدامقا  مثدواك  مشت حبدسي وأني
 

 مسقددا روضددت  اهلل ناد اهلل لدددى 
 ترابهددددا النشدددور يدددوم إىل وروى 

 
 ودقددا رمحتدد  هتددان مددن املعطددر 

 عرب التصور هذا ب  يف جنح وقد ،املطلقة بالرمحة هلل تسلم الشاعر أبياتإن  
 النفسية اآلالم على يتغل  أن استطا  اهلل برمحة عميق إميان من ينب  شعوري سيال

  .الفقد جراء من يعانيها  ال

 : 01 واإلميان واحلكمة والتسليم بالرضاء قصيدت  وينهي
 حكمدد  املددوت أندد  علدديم وإنددي

 
 رتقددا لدد  نطيددق ال صددد  اهلل مددن 

 ..لدددد  كلنددددا أننددددا يقدددديين وأن 
 

 اسدتبقى  مدا  وهلل، اسدتوفى  مدا  فلل  
 قوافدددٌل وَسدددْفٌر، وأقددددار ،منايدددا 

 
 ترقددى بارئهددا حنددو ٍ خلددق وأروا  

 شدرود   مدن  يسدتفق  مل ملدن  عجبت 
 

 ربقددا غفلددة مددن عينيدد  علددى كددأن 
 رؤيت  وجاءت ،للقدر واضحًا إميانيًا تصورًا األمريي قصيد  محلت هكذا 

 األمل تتجاون الرؤية وهذ  ،سبحان  باملقدر القدر هذا تربط عميقة إميانية رؤية للموت
 ،ممات  بعد ل  يتج  وسوف ،يات ح يف للبارئ يتج  املرء جيعل إجيابي أمل إىل السلي

 لالستعداد املرء توقظ مطرقة الرائية قصيدت  ختام يأتي لذا ؛لبارئها ترقى فاألروا 
 القري  املؤمل الواق  اإلميانية بنمرت  جتاون وقد ،وجل عّز بالبارئ اللقاء هلذا اإلجيابي
 الذي الواق  اهذ يصبح حتى اإلحساس مع  يتس  ممتد الحق حقيقي واق  إىل املنتهي
 اإلسالمية الواقعية هي وهذ  ،واالحنسار التالشي إىل مييل اآلنية حلمت  يف املرء يعيش 

 الواق  على فتتغل  املسلم املرء وجدان بها يرتبط ال  العليا احلقيقة عليها تسيطر ال 
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 وينفرج ،ويتضاءل ينحسر ب  فإذا ،ضخامت  كانت ومهما ،قتامت  كانت مهما األرضي
  .املؤمل الواق  جزئيات كل على والسمو واألمل لتفاؤلا

 :الفين البناء مجاليات :الثاني املبحث

 دور عن نتحدث أن األمريي لدى اإلسالمي التصور عن احلدي  متام من لعل
 هذا تعك  شعرية مناذج نعر  وسوف التصور، هذا إبران يف والصور  املوسيقا
 ،الضراء حال عرضنا  ما تقارب ومناذج ،الشاكر ابشاعرن متر ال  السراء حال التصور
 املوضو  هذا طرحت شعر  من مناذج نعر  ثم ،الشعرية جتارب  يف إبداع  ونمهر
  .املباشر  النثرية من فقرب الشاعر حتليق فيها قّل طرحًا

 :املوسيقا :أواًل

 ااملوسيق من  يتولد الذي االنسجام فيها يمهر بطريقة األصوات األمريي وظف
  .الداخلية واملوسيقا اخلارجية

 جوهرها اتفق ال  ببنيت  وإعجاب  وسرور  اغتباط  عن معربًا الشاعر يقول
 6 :اجلوهر هذا عن املعرب احملتشم امللتزم ممهرها م  اإلمياني

 نشدددددوٍ  يف نعمددددداَي قرأتدددددك
 

 السدددداحرْ  طلعتددددك وعددددوذُت 
 إشراقدددددددها ناد نانهدددددا وقدددددد 

 
 السددددداترْ  احللدددددة يف جتليدددددِك 

 والنقدددا التقدددى لبددداِس يف وكدددم 
 

 السدددددافرْ  تفقددددددها جدددددواذب 
 درتددددي يددددددا نهجددددك فبددددورك 

 
 ظدددددداهر  مكنوندددددد  وندددددداغم 

 خفة م  املتناسبة ونن  وخفة ،برشاقت  املتقارب موسيقا على يتكئ الشاعرف 
 برويها القافية وتقوي ،املنساب الراقص النغم بهذا وترديدها ،حفمها ليسهل الطفولة
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 عن الشاعر أحاسي  الساكنة اهلاء تقيد ومل ،الونن حركية الساكنة اهلاءب املوصول
   دالليا مرتبطة قافيت  جاءت لذا ،والتقى السرت نينها ال  بنيت  مبنمر والفر  االنطالق

 تعرب الذي النفسي وموقف  الشاعر حبال دالليا ومرتبطة ،بيت كل يف اجلزئي باملعنى
 الفر  تكرار مياثل بيت كل نهاية يف املتكرر لتكراريا الراء صوت إن ،القصيد  عن 

 .قصيدت  يف الغنائي التيار تنشيط يف الشاعر أفلح وقد ،الشاعر عنها يعرب ال  والسرور
 السفور تيار م  واالنزالق االنقياد وعدم احلياء مبدأ على الثبات داللة أن إىل إضافة
  .بيت كل نهاية يف للقافية القيد هذا يربن 

 الداخلية باملوسيقا اهتمام  نالحظ الشاعر ألبيات متأنية اخرى قراء  يفو
 شعرية عبارات يف ظهرت ال  الشاعر أبيات داخل من املنبعثة األصوات إن ،للنص

 ألفاظ  جرس جاء لقد ،األبيات يف الداخلية املوسيقا مصدر هي املعنى م  متالئمة
 فرح  عن الشاعر يعرب األول البيت ففي ،اخلارجية القصيد  موسيقا م  متوائما

 :الفر  هذا داللة حيمل لفظ وكل ،ببنيت  البالغني وسرور 
 نشدددددوٍ  يف نعمددددداَي قرأُتدددددك

 
 ِالسَّدددداِحرْ  طلعَتددددك وعددددّوذُت 

 عن ويعرب (قرأتك) الفرحة هذ  حيكي وبنيت  الشاعر بذات املرتبط الفعل إن 
 من حبال يومئ (قرأ) علالف واختيار ،تعبري أصدق واالحتواء النفسي القرب

 (نعماي) واالحتواء التملك (ياء) تأتي ثم ،علي  املقبلة بنيت  ملنمر والتأمل االستغراق
 وهذا الفر  هذا بدالالت( نشو  يف) واجملرور اجلار ويسفر ،والفخر الفر  تمهر

  .االغتباط

 قرأتك) والفعلني الشطرين بني الشاعر عطف يف املوسيقي التناس  يمهر كما
 اإليقا  فخرج اخلارجية املوسيقا م  تآنرت الكلمات حروف أجراس إن ،(وعوذت
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 حال جتعل  ال الذي املتزن املؤمن فر  إن  ،املستبشر الفر  الشاعر حال عن معربا
 بالفعل الشاعر يعيش  الذي النفسي التوانن هذا ويمهر ،توانن  يفقد الفر 

 قول ويف ،الشاعر يعيشها ال  الاحل حياكيان املعرب والفعل فالعطف ؛(وعوذت)
 الشاعر حال م  اللفمني هلذين املوسيقي اجلرس يتالءم (الساحر  طلعتك) :الشاعر
  .منمرها أعجب  ال  بابنت  والفرحة املنبهر 

 اجلمل بني التوانن بسب  الثاني البيت يف ورشاقة خفة أبيات  موسيقا وتزداد
 حال يعك  وإيقاعها األلفاظ جرس إن ،(هاإشراق ناد نانها وقد)الصوتي والتكرار

 يف اإليقاعية طاقت  تنخفض التالي البيت يف اإليقا  أن جند بينما ،والسرور الفر 
  .احلكمة حيمل الذي العقلي التعبري إىل ذلك ويرج  ،الداخلية األبيات موسيقا

 لفر ا داللة إبران يف تسهم عالية إيقاعية بطاقة حمملة القصيد  موسيقا وتعود
 :شعر  صفحة على الشاعر يبثها ال  والفخر

 ُدرَّتددددي يدددددا نهُجددددِك فُبددددورك
 

 ظددددداهرْ  مكنوَندددددددُ  ونددددداغَم 
 توظيف يف الشاعر براعة نرى ،البامسة جتارب  م  الشاعر موسيقا تناسبت وكما 

 ال  النماذج ولعل ،نسانإ منها خيلو ال ال  االبتالء حال عن تعبري  يف املوسيقا
 رو  م ) :قصيدت  ففي ؛بوضو  ذلك تربن (الشاعر عند الفقد جتربة) يف عرضناها

 :بقول  قصيدت  يفتتح – اهلل رمحها – والدت  وفا  بعد قاهلا ال  1 (أمي
 ،حددّل بينندددددا مددا املقصددود املوعددد

 
 ! هنددددا أراهدددددا ال لددددي فمددددا 

 شددأنها مددن اخللددف عهدددت ومددا 
 

 أندددا وعددددي أخلفدددُت وال، قدددط  
 اهلددددوى  بعيددددون قلددددي َفددددّتَش 

 
 الدددنى فجداج ، جددوى  بدال ، عنهدا  

 يأسددد  يف القلددد  طدددرُف وارتدددّد 
 

 6 َمْوِهندددا العلدددى السدددماوات إىل 
 



 مسية بنت رومي بن عبدالعزيز الرومي. د 

 66                                             م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع

 1 ملددحددددفا بغيتددد  عدددن يبحددد 
 

 أعدددددددددُينا أجُنَمدددددددها متخدددددذًا 
 يندددددددثين ال، الوهلددددددداِن دأب يف 

 
 والعندددددا بالّضدددددنى يبددددالي وال 

 على األبيات قصر وساعد ،الرتي  ع بإيقا الرجز حبر يف القصيد  انتممت لقد 
 املفجو  الشاعر حال م  قصرها يتناس  ال  القوايف بني الزمنية املسافات قصر

 .الشعري النف  إطالة وبني بين  حزن  حيول الذي احلزين

 موصولة مطلق  قافيت  وجاءت، املمدود  النون روي على الشاعر اتكأو
 يف التصري  وجاء ،والتعج  والذهول احلزن داللة املطلقة قافيت  فحملت ،باأللف
 على (هنا – بيننا) التصري  ساعد إذ ؛عنها يعرب ال  باحلال دالليا مرتبطا األول البيت
 ويعربان المرفان جيسدهما التفج  حال أن كما ،الذات يف استقر الذي احلزن جتسيد
 الذي واألمل احلزن حال عن يعرب اخلارجي القصيد  إيقا  ويستمر .تعبري أصدق عنهما
  .املؤملة جتربت  يف الشاعر حييا 

 فتعرب اخلارجية املوسيقا م  النص داخل من املنبعثة الداخلية املوسيقا وتتآنر
 االنسجام فيها يمهر متوائمة األمريي ألفاظ جاءت فقد ،واألمل احلزن حال عن

  .للقصيد  العام املوسيقي النغم م  الصوتي

 أن جند لذا ،والذهول احلزن عن تعرب بأبيات يدت قص الشاعر استهل لقد
 امتداد عن تعرب ال  املمدود  األلف صوت بينها من يربن بها عرب ال  األلفاظ أجراس

 ثنايا يف ويتكرر ،والصدور األعجان ختام يف الصدار  حيتل إن  ؛نفس  يف املرب  األمل
 عن ابتعد وقد ،املتأملة اعرالش حال عن معربا اإليقا  فخرج ملحوظة بصور  األبيات
 ال  الذات مبكنون واالفضاء البو  على ل  توظيف  يف واقتصر اجلماعية اخلطابية

 والفم احللق من مرورها عند اللني وأصوات)) لني صوت واأللف ،الفقد مرار  تعاني
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 الصوت هذا فجاء ،3 ((الصوت خروج يعوق ما كل من اهلواء جمرى خيلو أن البد
  .احلزين وبوح  النفسية حالت  م  متوافقا

 النافية (ال) تكرار ذلك من ،األلفاظ لبعض تكرار الصوتي التكرار هذا ويؤانر
 :قول  يف العطف( واو) و

 يندددددددثين ال، الوهلددددددداِن دأِب يف
 

 والعندددددا بالضدددددنا ُيبدددددالي وال 
 :قول  يف الفعل وتكرار 

 مثددددا ال معانقددددا احننددددى منددددذ
 

 احنندددى مندددذ، الطددداهر جثماندددِك 
 ،واحلسر  واحلزن األمل دالالت حتمل البيتني هذين يف التكرارية البنى هذ  إن 

 تمهر إحيائية بطريقة احلزن هذا جتسيد والصوتي االيقاعي جبرسها ساعدت وقد
  .احلدث أمام الذات ضعف

  :قول  ويف
 والندددوى  اجلدددوا  دار، العندددا  دار

 
 واخلنددددا األذى دار، الشددددقاء دار 

 املوسيقا ىفأعط ،اجلمل بني التقسيم حسن مع  تآنر قد التكرار أن نرى 
 الذي النفسي الدف  قو  م  الصوتي دفعها قو  تتوانى دافعة إيقاعية طاقة الداخلية

 إسالمية بواقعي  ختطي  إىل السلي احلزن حال من الذات نقل خالل  من الشاعر حياول
 قصيدت  الشاعر بها استهل ال  ةاحلزين الواهنة الداخلية املوسيقى إن بل ،فاعلة إجيابية
 انتهى الذي النفسي التوانن م  يتفق وهذا ،ختامها يف القصيد  موسيقا عن ختتلف

 :الشاعر الي 
 غددددٍد يف" عمددددري" يددددا لقاؤنددددا

 
 ُيقتندددى مدددا اليدددوِم لدددذاَك فددداقُن 
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 (يقتنى – اقن) الفعل وتكرار ،(القاف) لصوت الصوتي التكرار عك  لقد
 .وافضائ  بوح  نهاية يف الشاعر إلي  وصل يالذ النفسي التغري

 ال  العوامل من وجدنا  األمريي شعر يف املوسيقي اجلان  تتبعنا ما إذا وهكذا
  .ومصداقية بدقة جتارب  نقل على ساعدت

 :الصور  :ثانيًا

 حال م  املتمكنة اللغة م  املتآنر الشعري اخللق من الشعرية الصور  تنب 
 الصور  يولد ذلك كل ،خارجية بيئية عوامل من بها حييط وما النفسية الشاعر
  .الشعرية

 والتماس والتجديد احلرية من عليا آفاق حنو الذهن تطلق)) الشعرية والصور 
.   ((االنطالق على حتريرها الفعلية للغة يسبق مل ال  امللكات استخدام يف القصوى املتعة

 طبيعة ويف القل  يف روحي تغيري إىل الوصول وهي عميمة مبهمة اخليال ويضطل 
 .0 اإلنسان

 جاءت وقد ،املميز  الشعرية بالصور الشعري  جتارب  تنضح األمريي والشاعر
 بني التناس  حتمل والضراء السراء حال يف واقع  عن املعرب  الشعرية الصور هذ 

 عن املعرب التناس  هذا تربن ألمثلة نعر  وسوف ،والباطين الماهري العنصرين
  .الشعرية الشاعر جتارب يؤطر الذي والقدر للقضاء اإلسالمي تصورال

 أخيها بقدوم أهلها فرحة من غارت ال  حفيدت  حال عن معربًا األمريي يقول
:والديها عند مقامها نامحها الذي
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 وكدربوا  ..غالم ..بشرى أيا ..وليد
 

 تهليدددل املبددداهج أحلدددان ومدددانج 
 قبلدد  كددان مددا( آالء) أغفلددوا وقددد 

 
 وتدددليل ..وعددز عشددق هلددا سددواها 

 قلبهددا حيددرق احلقددد وكدداد فغددارت 
 

 أبابيددل طددري الطفددل أخاهددا كددأن 
 بهددا انطلقددوا الدد  الزغاريددد وأن 

 
 

 سددجيل الغدديظ مددن أحجددار، ملددرآ  
حامال جاء وقد ..(ببدو) :هلا وقالوا 

  
 

 ومتثيدل  ريداء  ..ترضدا  لكدي ، هدايا 
 غصة النف  ويف تقن  ومل ،فأغضت 

 
 قيددل يشددفها ومل ..قدداٌل جيدددها ملو 

 عقلدد  مكنددون أعمدداق يف وللطفددل 
 

 تنزيددل اخللددق فطددر  مددن حماكمددة 
 (أبابيل طري الطفل أخاها كأن) :التشبي  على املعتمد تصوير  يف الشاعرف 

 ،املتلقي من وقربها إدراكها بسرعة تتميز بصور يأتي( سجيل الغيظ من أحجار)و
 ال  الصور  باطن على مشاعر  يفتح املتلقي فإن لكذ وم  ،بالعنف ظاهرها ويتسم
 الفعل رد  الطفل على نثّرب ال جيعلنا الذي الفطري وذكائها ،الطفولة براء  تمهر

 بهذا فرحتنا التذه  الوقت ذات ويف ،اجلديد املولود قدوم بسب  بها مير ال  النفسية
  .سجيل من وحجار  أبابيل طريا كان الذي املولود

 وأمل غصة من رافق  ما م  مبتسما ظّل الشاعر عن  عرب الذي املبتسم درالق إن
 الذي العقل بها يسلم قاعد  على مستندا األبيات ختام جاء وقد( آالء) حفيدت  من

  .األبناء بني العدل وجوب يف احلنيف الشر  ل  ويندب ،والصغري الكبري ل  حيتكم

 تصوير  يف تفردًا حقق وقد ،فنيةال صور  يف واجلد  الثراء بني األمريي مج 
 الفجر مصورًا يقول ،هلل مناجات  يف املؤمن يعيشها ال  التعبدية الروحانية للحمات
 نف  ويصور ،مناجا  القل  خفق ويصور وشكوكها، النف  وساوس يبدد معراجًا
 3 :تسيحا الصدر
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 داجددددددى ظلمتدددددد  يف الليددددددل
 

 أفصددددح إشددددراق  يف والفجددددر 
 دامعراجددددد لأللبددددداب فكدددددان 

 
 األوضدددح السدددنا بهدددا أسدددرى 

 هاجدددددا عدددددابرا شدددددكا بددددددد 
 

 أصددددلح مبددددا الددددرأي وأصددددلح 
 منهاجددددا األبصددددار يف أشددددرق 

 
 تنضدددح إميانهدددا مدددن فدددالنف  

 نددددداجى خفقتددددد  يف والقلددددد  
 

 سدددددبح أنفاسددددد  يف والصددددددر 
 شعر  عدسة تلتقطها الوجدانية و اإلميانية للحمات تصوير  يف الشاعر رباعةف 

 ويف ،والصدور لألعجان تقفيت  يف الفنية مهارت  تربن األبيات سيقاومو ،ومهار  بدقة
 الفين القال  بني املوائمة إنها ،األعجان لقافية وتقييد  ،الصدور لقافية إطالق 

  .الشاعر يصورها ال  الشعورية والتجربة

 1 :قول  املتحركة احلية صور  ومن
 يشددددددددني للحيدددددددا  مدددددددا

 
 أدورا حتددددددددى إعصددددددددارها 

 وأمضددددددي بدددددددهاأكا وأنددددددا 
 

 طهددددددددورا فتنتهدددددددا عدددددددرب 
 والقدر القضاء لقدر  وجتسيد  ،احليا  هذ  يف جلهاد  الشاعر تصوير إن 

 يف الشاعر واقعية تمهر ،املعرب  الصور  بهذ ( أدورا حتى إعصارها يشدني) املاضيني
 ءالقضا هلذا تلقي  يف إجيابيت  الوقت ذات ويف ،قسوت  كانت مهما والقدر للقضاء تقبل 
 بالصور  السامية املعاني هذ  جيم  وهو ،كان مهما احملمود  بعاقبت  يشك ال حي 
  .(طهورًا) احلال جتسدها ال 

 وإعمال ،ذهن كّد املتلقي من حتتاج ال املأخذ قريبة الشعرية الصور  جاءت لقد
 م  متوافقة جاءت العك  على بل مجاليتها الشعرية التجربة تفقد مل ذلك وم  ،فكر

  .عن  عربت الذي والنفسي االنفعالي وقفامل
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  :مباشر نثري فكري وطر  حملقة شاعرية بني الشاعر أسلوب :ثالثًا

 واملسلم عامة اإلنسان حيا  يف مهم إمياني موضو  والقدر القضاء موضو 
 الذي الشعري الطر  على األمريي عند املوضو  هذا تناول يقتصر ومل ،خاصة

 يف املنب  اإلمياني شعر  يف مباشر  غري بطريقة املوضو  اهذ يف عقيدت  من  اتضحت
 - اهلل رمحها - والدت  وفا  بعد قال  الذي شعر  يف وكذلك ،اختالفها على دواوين 

 يف النثر من تقرتب فكرية بطريقة يتناول  جعل  مميزًا اهتمامًا املوضو  بهذا اهتم إن  بل
 ،املوضو  هذا يف وعقيدت  فكرت  حتمل يةنثر خواطر يف تناول  أن  كما ،قصائد  بعض
 :العنوان جعل وقد املوضو  هذا عن احلدي  يبسط (ونفحات صفحات) كتابة ففي

 ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳچ  :تعاىل بقول  موضوع  وصدر (البشر وسعي القدر)

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں

 16-1الليل چ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 قال  ما الكتاب هذا يف ويذكر ،املوضو  هذا يف عقيدت  تبني اآليات هلذا ر واختيا
 مرسومة أصبحت املعاصر لإلنسان اليومي العمل مقررات أن من الناس بعض

 اليوم فيدري ،اآللي احلاس  ويوفرها بدقة وحصائلها نتائجها عليها ترتت  معلومة
 :36 بقول  مرجتاًل ذلك على األمريي عق  وقد، غدا يكس  ماذا

 غددددًا كسدددي مدددا أعلدددم ال أندددا
 

 أنتويددد  مدددا أعلمددد  مدددا كدددل 
 صددددادق بعددددزم األمددددر أبددددرم 

 
 فيددددد  أمضدددددي أن هلل ضدددددارعًا 

 هذا يف عقيدت  إيضا  أجل من (البشر وسعي القدر) :قصيدت  نمم أن  كما 
 نممت فقد ،البشر وسعي والقدر القضاء عن وأما)) :هلا تصدير  يف يقول املوضو 
 بوضو  تعرب ولكنها ،الشعر مجاليات إىل منها النثر لغة إىل أقرب علهال قصيد 
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 ،وتعاىل سبحان  اهلل خبطاب قصيدت  يبدأ وهو ،31((املوضو  يف عقيدتي عن وسهولة
 بأحوال عليم وهو ،والفاجر الرب رب وهو ،والشر اخلري يقدر الذي هو املقدر فاهلل

 ومنحها ،والفجور للهدى القابلية يهاف وأود  النفوس سوى الذي وهو ،كلها الربية
  .الصواب الطريق الختيار يرشدها الذي العقل

 العدددداملني رب ...الشددددر رب ...اخلددددري رب أنددددت
 الصددددداحلني ...األنقيددددداء... األتقيددددداء رب أندددددت
  الكدددددافرين ...اجملدددددرمني ...المددددداملني رب أندددددت
  أمجعدددددني  بالربايدددددا ...حمددددديط عددددداّلم أندددددت

  اجلددددنني قددددتخّل اخللددددق نفددددوس سددددويت أنددددت
  دفددددددني سدددددر  ...تقددددددى  و فجدددددور  قابليدددددات 
  ويدددددزين ليهددددددي للنددددداس العقدددددل ووهبدددددت

 الدددديمني أصددددحاب أفلددددح فقددددد ،نكددددى فالددددذي
 اخلدددددائبني يف قّدرتددددد  فقدددددد دّسدددددى والدددددذي

 

 األمة علماء إلي  ذه  وما ،اإلسالمي التصور م  تتفق هنا الشاعر أبياتإن 
 الشيخ يقول ،لذات  املرء اختيار قوف والشر اخلري لطريق البشرية النف  قابلية من

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ٹ چ   قول أمام ل  وقفة يف الشعراوي متولي حممد

 16-3 شم ال چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 تكون ألن صاحلة النف ))

 تتج  أن صاحل وأنت ،لالثنني األمر دام فما إذا ،هلل خملوقيتها هذ  ،وصاحلة فاجر 
 .36((املؤاخذ  وحمل احلساب حمل هو فهذا اجلهة هذ  إىل متيل نكفكو ،منهما لواحد 



 األمريي الدين بهاء عمر شعر يف والقدر للقضاء اإلسالمي التصور آفاق 

 رى لعلوم اللغات وآدابهاجامعة أم القجملة                                                     163

 للعبد إعانت  يف اهلل كرم مبينًا والقدر القضاء يف عقيدت  إيضا  الشاعر ويتاب 
 على اإلنسان إلعانة املرسلني يرسل فهو لذا ،لعبد  السوء رضا  وعدم اخلري على

  31 .الشر وترك اخلري طريق سلوك
 روالشدددددد اخلددددددري رب أنددددددت

 
 حدددددددني كدددددددل يف أجدددددددل 

 التبدددددداس احلددددددق يف لددددددي  
 

 املددددددددددددركني يقدددددددددددني يف 
 بالعدددددددل يددددددأمر مددددددن إن 

 
 يعدددددددني العددددددددل علدددددددى 

 املنكددددر عددددن ينهددددى والددددذي 
 

 مشددددددددني كددددددددل عددددددددن 
 السددددوء مددددن  يرضددددى لددددي  

 
 العابدددددددين ويرعددددددى عبددددددد 

 ودرب درب فهمدددددددددددددددددددا 
 

 للسدددددددددددالكني جعدددددددددددال 
 يددددددددددددعو اهلل وندددددددددددداء 

 
 املرسدددددددددددلني  بلسدددددددددددان 

 مسدددددددددددتقيم لصدددددددددددراط 
 

 أمددددددددني البددددددددون نددددددددري 
( واخلطيئة والضالل الشر إىل يدف  ما وهو) لإلنسان يعر  الذي الشر إن 

 إمنا ..وغلبة قهر تسليط اإلنسان على مسلطًا يكون أن من أضعف أن  اإلسالم يقرر
 ودون ،والشيطان اإلنسان بني املعركة يف يتمثل فهو .وابتالء امتحان تسليط هو

 ب  واالستعاذ  اهلل وذكر اإلميان من قوي حاجٌز عركةامل هذ  يف والغلبة الشيطان
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌچ  33بكنف  واللياذ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
 تصور  يف واألمريي 36-11 احلجر چۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 : 3القويم التصور هذا من ينطلق اإلسالمي
 عنددددددد  يصدددددددرف ولقدددددددد

 
 لعددددددني شدددددديطان الندددددداس 

 د يتبعددددددددددددد فالدددددددددددددذي 
 

 أفدددددددني نيدددددددغ يف يرديددددددد  
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 يلبددددددد  ينبدددددددذ  والدددددددذي
 

 حصدددددددددددني حصدددددددددددن يف 
 خنتددددددددددار أن اهلل وحيدددددددددد  

 
 الراشدددددددددددددددددددددددين درب 

 حتدددددددى، يطلقندددددددا ولقدددددددد 
 

 يددددددددين العددددددددل علدددددددى 
 منددددددد  لندددددددا واهلددددددددايات 

 
 معدددددددني الددددددددهر مددددددددى 

 بهددددا يكددددد   يهدددددى  فالددددذي 
 

 الفددددددددددددائزين يف تبدددددددددددد  
 عنهددددددا يعددددددر  والددددددذي 

 
 اهلدددددددددددالكني يف جدددددددددددائر 

 والثواب واخلري ،عداًل العصا  يلحق فالشر ،عاقبت  حيدد ناإلنسا سعي إن 
 :30 فضاًل احملسنني يلحق

 األبصدددددددددددار ذوي يدددددددددددا
 

 املعتددددددربين عددددددرب  هددددددذي 
 اإللدددددددزام عدددددددن اهلل ُندددددددز  

 
 املبددددددددددددددني بددددددددددددالنهج 

 ..اهلل قضدددددددداء ..اهلل قدددددددددر 
 

 اليقددددددددددددني احلدددددددددددق يف 
 إال لإلنسددددددددددان  لددددددددددي   

 
 دنيدددددا وديددددددن"  سدددددعى مدددددا 

   عددددددددال الشدددددددر فيحيدددددددق 
 

 القاسطيدددددددددددن بالعصدددددددددا  
 فضددددددال اخلددددددري وثددددددواب 

 
 احملسنددددددددددددني بالعبددددددددددداد 

 بددددددددداألحوال اهلل وحيددددددددديط 
 

 احلاسبدددددددددددددني خددددددددددددري 
 : 3 لعباد  الكفر يرضى ال فاهلل ،والسلبية اإلرجاء األمريي ويواج  

 حدددددددٌر العبدددددددد وسدددددددلوك
 

 رهدددددددني وهدددددددو مطلدددددددق 
 عليددددددد  حمصددددددديٌّ وهدددددددو 

 
 كددددددددددددداتبني بكدددددددددددددرام 

 مشدددددددددددا  اهلل ونددددددددددددى 
 

 مدددددددبني فدددددددتٌح والرضدددددددا 
 جدددددرب فدددددال؛ القسدددددط إنددددد  

 
 مبصدددددددددرين يدددددددددا.. وال .. 

 عسدددددددى، ذكدددددددرى هدددددددذ  
 

 واملدددددددددددؤمنني تدددددددددددنفعين 
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 اجلملة معتمدًا تقريري بأسلوب والقدر القضاء يف عقيدت  األمريي نثر هكذاو
 من االقتباس وجاء ،األسلوبي بنائ  يف املؤكدات من أكثر وقد ،تعبري  يف اإلمسية
 األمريي وواج  ،قصيدت  يف وضّحها ال  اإلميانية للمعاني قويا معضدًا الكريم القرآن

 تأخذ وفاعلية عمل بال والقدر القضاء أمام استسالم فال ؛واإلرجاء التعطيل
 يف وعدل  اهلل ملشيئة فهم عن تنم اإلميانية وقفت  جاءت وقد ،املشروعة باألسباب

 يرضى ال فاهلل ،عمل  يتقن الذي احملسن ثواب ويف ،عمل  يف السلي العاصي عقاب
 احلسنة على جمزٌي وأن  ،احلق ونصر  واجلهاد اخلري يرضى بل املنكر وال الكفر لعباد 
 إجيابي دوٌر ول  ،األر  هذ  يف فمستخَل وأن  ،واجلزاء احلساب دار يف السيئة وعلى

  .القويم نهج  واتب  اهلل شر  اتب  ما إذا
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 اخلامتة

 :يلي فيما جنملها النتائج نم جمموعة إىل البح  توصل
 للخالق وتصور  املبد  بعقيد  األدب يتأثر إذ ،قويًا ارتباطًا والعقيد  األدب يرتبط -

 .واحليا  والكون
 حلقوا الذين الشعراء أبرن من شاعرًا األمريي الدين بهاء عمر الشاعر يعد -

 بإشراقات  ومسا ،وقتامت  الطني أسر من شعر  حترر فقد ،علوية آفاق إىل بشعرهم
 .وضيء ٍ سام أفق إىل اإلميانية

 شعر يف والقدر للقضاء اإلسالمي التصور آفاق على متأنية وقفة البح  وقف -
 ،والثبات والتوانن والواقعية باإلجيابية متسمًا التصور هذا جاء وقد ،األمريي
 للك والطمأنينة ،واالستسالم والتسليم ،والرضا التوحيد معاني ثنايا  يف وتشي 
 .والضراء السراء يف وقدر قضاء

 ال  الروحية واإلشراقات اللحمات تصوير يف جناح  تصوير  يف األمريي أثبت -
 .الروحية سبحات  يف املؤمن يعيشها

 عند التصور هذا محل على ساعدت ال  األسلوبية اجلماليات بعض البح  تناول -
 .واملوسيقا الصور  فتناول الشاعر؛

 .التفعيلة شعر انتشار م  ،الشعري بوح  يف اخلليل ورحب األمريي التزم -
 من الشاعر ذات تلتقطها حملقة شاعرية بني املوضو  هلذا الطر  أسلوب تراو  -

 فكريًا عرضًا املوضو  هلذا عرض  يأتي وأحيانًا ،حيات  يف بها مّر حياتي  مواقف
 هذا مثل نم أراد وقد ،الشعر رو  إىل من  النمم رو  إىل أقرب هو فلسفيًا
 .همةم عاملية رسالة وإيصال ،فكر  تبليغ الطر 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 .3- / 6 ،هد 136 احلدي ، العصر يف اإلسالمية الدعو  شعراء وجرار، اجلد  انمر - 1

 -ط، ببريوت اإلسالمية البشائر دار، احلانية األبو  شاعر، األمريي ينالد بهاء عمر اهلامشي، -6
 .16 ص هد، 1360

 ب  أعج  وقد( اهلل م ) األمريي ديوان من نسخ ثالث اشرتى أملانيًا قسيسًا أن إىل ذلك يرج  - 1
 يف األملاني القنصل وقرأ، األملان واألدباء الشعراء كبار تداول  حي  النسخ من مزيدًا وطل 
 صاح  إىل)) .عليها وكت  اإلهلي األملاني الشعر من خمتارات األمريي فأهدى الديوان حل 
 مشاعر عن املادي الزمن هذا يف يعرب أن استطا  الذي املؤمن اإلنسان إىل ،(اهلل م ) ديوان

 بشاعر األدباء لقب  وبعدها ((عامة إنسانية وبطريقة حملي، غري بأسلوب املؤمنة اإلنسانية
، هلل التجرد صدق إىل حباج  حنن :مقال  من، شقرون بن مصطفى بقلم، املؤمنة نسانيةاإل

 .11ص، هد0/11/1316 - 1 1 عدد/  3 السنة ،(املسلمون) صحيفة

 . 61 ص هد،1360، 1 ط بريوت، الشروق، دار، اإلسالمي التصور مقومات قط ، - 3

 .031/  1 هد،1111، البالغة أساس و املنري املصبا  طريقة على احمليط القاموس ترتي ، الزاوي -  

 . 6 /  6للرافعي،  الكبري الشر  غري  يف املنري املصبا ، الفيومي - 0

 .301 ص اللغة، مقايي  معجم، نكريا ابن -  

 .31  ص، الصحا  خمتار، الراني - 3

 .330 ص، اللغة مقايي ، نكريا ابن - 1

 .36-11 ص ،هد1316، والسنة بالكتا ضوء يف والقدر القضاء، احملمود - 16

 .1 1 ص ،الصحا  خمتار، الراني - 11

 .6 1/  1، املنري املصبا ، الفيومي - 16

 .61 ص ،هد 131، إسالمية رؤية أدبية قضيا، بدر - 11

 الدين عماد، "للوجود اإلسالمي التصور عن بالكلمة مؤثر مجالي تعبري": هو اإلسالمي األدب - 13
 .01 ص ،هد 136 ،1ط ،بريوت الرسالة مؤسسة، اإلسالمي ألدبا نمرية إىل مدخل، خليل
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 واملراجع املصادر

 املصادر: أوال
.هد1113 بريوت، الفتح، دار ،1ط، الدين بهاء عمر األمريي، (1
.م1 11 بريوت، الكريم، القرآن دار ،1ط وإشراق، أشواق، الدين بهاء عمر األمريي، (6
.هد1131 دمشق الفقي ، وننكوغراف أوفست ،1ط أمي، الدين، بهاء عمر األمريي، (1
.هد1313 األردن، -عمان  البشري، ، دار6ط اجلنة، الدين، رياحني بهاء عمر األمريي، (3
 .م1 11 بريوت، الفتح، دار ،6ط اهلل، م  الدين، بهاء عمر األمريي، ( 
.هد1111 بريوت، الفتح، دار ،1ط فلسطني، وحي من الدين، بهاء عمر األمريي، (0

  املراجع: يًاثان
 .هد1133بريوت،  اإلسالمي، املكت  ،1ط وبدعها، اجلنائز الدين، أحكام ناصر األلباني، ( 
.هد 131 الريا ، العبيكان، مكتبة ،1ط إسالمية، رؤية أدبية الباسط، قضايا عبد بدر، (3
احلدي ،  العصر يف اإلسالمية الدعو  شعراء أدهم، حسين وجرار، ،اللطيف عبد أمحد اجلد ، (1

 .هد 136 بريوت، الرسالة، مؤسسة ، ط
 .هد 136العلوم،  دار ،1ط العربي، النقد يف الفنية الصور  عبدالقادر، الرباعي، (16
.بريوت العربية، الكت  دار الصحا ، خمتار بكر، أبي بن حممد الراني، (11
 دار، البالغة وأساس املنري املصبا  طريقة على احمليط القاموس ترتي  أمحد، الطاهر الزاوي، (16

 .هد1111 بريوت، العلمية، الكت 
 .بريوت العربي، الرتاث إحياء دار اللغة، مقايي  معجم فارس، بن أمحد نكريا، ابن (11
هد 136 جد  املنار ، دار ،1ط والنقد، األدب يف اإلسالمية الواقعية بّسام، أمحد ساعي، (13
 .هد1366 القاهر ، الشروق، دار والقدر، القضاء متولي، حممد الشعراوي، ( 1
 م1136 ،1ط اخلاجني، مكتبة اللغة، علم إىل املدخل رمضان، التواب عبد (10
 .م1161القاهر ،  خمتار، مؤسسة األدبي، النقد يف البنائية نمرية صال ، فضل، ( 1
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 .بريوت العلمية، املكتبة للرافعي، الكبري الشر  غري  يف املنري املصبا  حممد، بن أمحد الفيومي، (13
 .هد1366 بريوت، الشروق، دار ، اإلسالمي، ط لتصورا خصائص سيد، قط ، (11
 .هد1360بريوت،  الشروق، دار ،1ط اإلسالمي، التصور مقومات سيد، قط ، (66
.هد1311 القاهر ، الشروق، ، دار 3ط اإلسالمي، الفن منهج حممد، قط ، (61
لنشر، ل الوطن مدار والسنة، الكتاب ضوء يف والقدر القضاء احملمود، الرمحن عبد احملمود، (66

.هد1316
البشائر  دار ،1ط احلانية، األبو  شاعر األمريي الدين بهاء عمر علي، حممد اهلامشي، (61

 .هد1360 بريوت، اإلسالمية،

  الصحف: ثالثًا
.11: ص هد0/11/1316 – الثامنة السنة -1 1 عدد – املسلمون صحيفة مصطفى، بنشقرون، (63
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