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Abstract 
This article examines the impact of the sublime Qur'┐n on the poetry of Ibn Zayd┴n which 
he wrote when he was imprisoned by Ibn Jah┴r, the king of Cordoba, Andalusia. During 
this period he wrote poetry on various topics and sent them to the king. His prison poetry 
comprises of the use of direct quotation from the sublime Qur’┐n as well as implied 
quotation of it; in some places he quoted exact text of the Qur'┐n for incorporating its 
literal meaning and in other places, he extracted ideas from Qur'┐n in support of his 
argument. This article presents a detailed overview of both the cases in his poetry. 

Keywords: Ibn Zayd┴n, Direct quotation, Implied quotation, Ibn Zayd┴n’s 
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اإلسالمي ك لو الفضل األكرب يف حفاظة اللغة العربية ك أحيائها، ك أحدث فيها أنواع دب العري أفَّ القرآف أصل األ
من العلـو ك الفنوف فأصبح األساس القومي يف بناًء الفكر العري اإلسالمي ك الثقافة العربية، فلذا ىو ادلصدر األساسي 

نزكلو فأخذ الشعراء ك األدابء ك اخلطباء منو ك  أًلدب اإلسالمي. نزؿ القرآف ك أتى أبساليب اليت مل یعرفها العرب قبل
 ارتعوا فيو رغبةن ك رىبان، اقتبسوا من نوره ك بالغتو ك أساليبو ك ىو ادلثل األعلى يف الفصاحة ك البالغة.

 :معىن االقتباس
دبعىن شعلة أك اجلمرة من انرو، كما یقوؿ قبستى الٌنار قبسان أم أخذت منها طائفة أك  من "قبس یقبس قبسان" القبس

" ا بًقىبىسو ران لىعىٌلًي آتًيكيٍم ًمنهى  1شعلة حلاجتكى كما يف قولو تعاىل على لساف موسى عليو الٌسالـ " إّنًٌ آنىستي انى
ن القرآف الكرمي أك احلدیث النبوم من غًن داللةو على أٌما معىن االقتباس اصطالحان ىو تضمٌن الشعر أك النثر شيئان م

ي ذلك  أنٌو منهما مع جواز بعض التغًن يف نص ادلقتبىس من غًن خلل فيو.كإذا كاف من االقتباس من شعر غًنه ُسي
 قاؿ البحرتم: 2تضمينان.

 غزاؾ من القوايف يف جنود  ظلمتي أخان لو التمس انتصاران 
 3أكفوا ابلعقودك قاؿ هللا:   ذاك قد  عاقدتين   خبالؼو  ى

یػُّهىا الًَّذینى اامىنيوا اكفيوا اًبلعيقيوًد"  قاؿ ابن زیدكف: .4اقتبس الشاعر من ىذه اآلیة القرآنيًة " ٰيا
 5ك ال أقتدم إالٌ بناقضة الغزؿ؟  أأنكث فيك ادلدح من بعد قٌوة

ثان"قد أخذ الشاعر اقتباسان من القرآف ك یشًن هبذا البيت إىل اآلیة   .6الكردية " كى الى تىكيونيوا كىالَّيًت نػىقىضىٍت غىزذلىىا ًمن بىعًد قػيٌوةو أنكا
أٌما االقتباس يف النثر ىو ما اقتبس ابن زیدكف يف رسالة اجًلدًٌیٌة اٌليت أرسلها من كراء القضباف إىل أمًن قرطبة أي احلـز 

                                                 

 زلاضر الٌدراسات اإلسالمٌية جامعة صواي 


 بشاكر ك خطيب ابدلسجد األقصى كليَّة النبات، جامعة بشاكرالباحث دبرحلة الدكتوراه بقسم اللغة العربية جامعة  
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بن جهور لطلب العفو ك االستعطاؼ فقاؿ " ك قاؿ يل نوح اركب معنا فقلت سآكم إىل جبلو یعصمين من ادلاء، ك 
 7شربتي من النهر الذم ابتلي بو جنودي طالوت، ك اعتدیت يف السبت" 

 اركىٍب مىعىنىا كى الى ىذا النص من الرسالة اجلدیٌة ك اقتبس من القرآف الكرمي ك ىو یشًن إىل آٰيت القرآف ك ىي " ٰيا بػيينىَّ 
اًء"

ى
بىلو یىعًصمييًن ًمنى ادل ًفرًینى، قىاؿى سىآًكم إىلا جى تىًلٍيكيم بًنهرو . "8تىكين ًمنى الكا  جفػىلىمَّا فىصىلى طىاليوتي اًبجلينيوًد قىاؿى إفَّ هللاى ميبػٍ

فىمىن شىًربى ًمنوي فػىلىيسى ًمىنًٌ 
إٍذ یػىٍعديٍكفى  " 9" فىشىرًبيوا ًمنوي إالَّ قىًلٍيالن  جًن اغتػىرىؼى غيرفىةن بًيىًدهي كى مىن ملى یىطعىموي فىإنَّو ًمىنًٌ إالَّ مى  ج

ٍبًتًهم شيرَّعان كَّ یػىٍوـى الى یىٍسًبتيوفى  تىانػيهيم یػىٍوـى سى تًٍيًهم ًحيػٍ تًٍيًهم  اليف السٍَّبًت إٍذ َتى ليٍوىيم دبىا كىانيوا یػىٍفسيقيوفى جالى َتى  10" كىذًلكى نػىبػٍ
 :قتباسأنواع اال

 أفَّ االقتباس على نوعٌن، أحدمها االقتباس النٌصي ك األخرل االقتباس اإلشارم.
 :االقتباس النّصي

كما قاؿ الشاعر أبو احلسن البغدادم   11.أك من احلدیث النبویة ىو ما یلتـز فيو الشاعر بلفظ النص القرآّن ك تركيبو
جن:یصف حالو بٌن سجناء اٌلذین كانوا معهم يف  12الفيكيك  السًٌ

 13مقرَّنوف أبصفادو ك أغالؿو    أمسي ك حويل رجاؿه يف الكبوؿ ك ىم
 14."ًنٌنى دعوا ىينىاًلكى ثػيبيوران اقتبس الشاعر من نص القرآف الكرمي كتركيبها كما یشًن إىل ىذه اآلیة"كىإذىا ايلقيوا ًمنهىا مىكىاانن ضىيًٌقان ميقىرَّ 

 :االقتباس اإلشاري
 كما قاؿ أبو فراس احلمداّن:  15القرآف ما یشًن بو إىل آیةو أك آٰيتو منو من غًن اإللتزـا بلفظها كتركيبها.ىو أف أيخذ الشاعر من 

 مل غًن ما قد مضىػػػػػػػػػكال ع  فال آمله غًن  عفو  اآللو
 16ك إف كاف  شران  فشران  ترل  اؿػػفإف كاف خًنان فخًنان تن
  17."فىمىن یَّعمىل ًمثقىاؿى ذىٌرةو خىًنیٌػرىهي،كىمىن یَّعمىل ًمثقىاؿى ذىٌرةو شىرىیٌػرىهي"قد  اقتبس احلمداّن من ىذه اآلیة القرآنية 
 :الفرق بني االقتباس و التضمني و اإليداع

ال بد من كشف الغطاء عن كلمة التضمٌن كاإلیداع، أفَّ التضمٌن ىو أف یيضٌمن الشعر شيئان من شعر الغًن مع التنبيو 
مشهوران عند البلغاء،كمراده االستعانة على َتكيد ادلعىن ادلقصود، لكنَّ بعض البالغيٌن مل یفٌرؽ بٌن عليو إف مل یكن 

 18االقتباس كالتضمٌن.
أٌما الفرؽ بٌن التضمٌن ك اإلیداع ىو أفَّ التضمٌن یشمل الشعر ك النثر ك أٌما اإلیداع ىو یقتصر على الشعر 

 كما قاؿ ابن زیدكف:19فحسب.
، ك يف غده أمره   ريزءان ما أصاب بو الدىرك إف یكي   20ففي یومنا مخره

أفَّ بيت الثاّن من الشعر ىو قوؿ امرئ القيس، قد ضٌمن الشاعر لزٰيدة القٌوة ك التأثًن يف ادلعىن ادلطلوب. أمَّا قوؿ 
".امرئ القيس ىو " ضٌيعين صغًنان، ك محٌلين دمو كبًنان، ال صحو اليـو ك ال سيكر غدان، اليـو مخ ره ك غدان أمره

21 
بن زيدون جن الِّ  :االقتباس القرآين يف شعر السِّّ

أفَّ القرآف الكرمي ىو مصدر أساسيه ك منبعه أصليه أًلدب العري اإلسالمي، ك لو أساليب قػىٌيمة حيث ظهر أثره جليان 
 دلس.يف شعر العري اإلسالمي، ك صلد ىذا األثر ك أخذ االقتباس من القرآف الكرمي يف شعر األن
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جن كراء األبواب  أفَّ الشاعر ابن زیدكف ازبذ كسيلة ابقتباسات القرآنية ك زٌین شعره اٌلذل أنشده يف غياىب السًٌ
 السوداء، نبحث حوؿ ادلوضوع ابدلوضوعات التالية:

 :اطالق السراح كسالمة النَّار على إبراهيم عليه الّسالم
جن أبملو كمش قةو، فأنشد قصيدة سجنٌيةن يف الزنزانة، فشعر نفسو زلرقةن يف انر القيد مكث الشاعر ستة عشر شهران يف السًٌ

 فعرٌب عنها بنار اجلهنم، فاستعطف من ابن اجلهور مستمدان بقصة سيدان إبراىيم عليو الٌسالـ ك آبیة القرآف الكرمي كما قاؿ:
 22ك سالمان كنار إبراىيم  أبي أنتى إف تشأ تك بردان 

ٰي أاب احلـز بن جهور، إٌنك إف شئت اإلحساف إيٌل استطعت أف ربوؿ نكبيت كحاليت خلف  قاؿ الشاعر أفدیك أبي
جن كالفراؽ إىل بركدة احلياة احلریٌة كالسَّالمة علٌي مثلما كانت الٌنار بردان كَّسالمان على  القضباف إىل جٌنة، كانر أٌٰيـ السًٌ

 إبراىيم عليو الٌسالـ.
مان عىلىى إبرىاًىيمى"اقتبس الشاعر من القرآف الكرمي  ري كيوّن بىردىان كَّ سىالى  23ك اإلشارة فيو إىل ىذه اآلیة " قيلنىا ٰيى انى

قد أخذ يف كالمو اقتباسان من آیة القرآف احلكيم من غًن أف یصرٌح أبٌّنا من القرآف احلميد، ك الغرض منو أف یستعًن 
 كالمو ك الكالـ ادلقتبس منو.من قوهتا قوةن ك إف یكشف عن مهارتو يف أحكاـ الصلة بٌن  

جن ك أٌٰيمو بنارو حریق ك شٌبو احلٌریة ك إطالؽ سراحو بسالمة الٌنار عليو مثلما سلم ك ابرد  شٌبو الشاعر حياتو يف السًٌ
 على إبراىيم عليو الٌسالـ حينما ألقاه منركد يف الٌنار ك القصة معركفة يف نص القرآف.

 :استخدام ادلثل، الناقضة الغزل
زؿ هللا سبحانو ك تعاىل القرآف احلكيم بلسافو عري مبٌن، تبياانن لكلًٌ شيءو ك ىدلن ك رمحةن للمؤمنٌن، ضرب هللا أن

ا لًلنَّاًس كى مىا یىعًقليهىا إال  تعاىل يف كتابو االمثاؿ ك احلكم لًيصرؼ اآلٰيت لقوـو یعقلوف "كى تًلكى األمثىاؿي نىضرًبػيهى
 دكف من آیة القرآف  اليت تتعلق أبمثاؿ القرآف حيث قاؿ:اقتبس ابن زی  24العاًلميوفى"

 25ك ال أقتدل إالٌ بناقضة الغزؿ؟  أ أنكث فيك ادلدح من بعد قٌوةو 
یقوؿ ىل انقض مدحي القوم فيك ك ال أقتدم إاٌل بناقضة الغزؿ؟ نراه ابن زیدكف أنٌو حييل إىل انقضة الغزؿ، فيقوؿ 

 د ادلدح، فأكوف مثل انقضة الغزؿ احلمقاء؟.إىل األمًن، كيف یليق يل أف أىجوؾ بع
ااثن".قد اقتبس الشاعر آیة القرآف ك یشًن يف البيت إىل ىذه اآلیة الكردية "كى الى تىكيونيوا كىاٌليًت نػىقىضىٍت غىزذلىىا ًمن بػىٍعًد قػيوٌ   26ةو أنكا

غزلت ُثيَّ نقضت غزذلا، فقد أعطاىم، ُثيَّ ىذا مثله يف اآلیة الكردية ضربو هللا دلن نقض العهد اٌلذل یعطيو، كمثل اٌلذل 
 27رجع، فنكث العهد اٌلذل أعطاىم مٌرةن بعد مرةو.

ا إمرءة من قریش یقاؿ ذلا " رایطة" ك قيل " ریطة" ك كانت محقاء تغزؿ الغزؿ ىي ك جواریها فإذا  قاؿ الرازم: إّنَّ
 28غزلت ك أبرمت أمرهتنَّ فنقضن ما غزلن".

ةن ربت أمَّا غرض ابن زیدكف من  االقتباس ىو أنٌو خياطب األمًن ابن جهور ك یقوؿ: قد مدحتك مدحان، ك لبثتي ميدَّ
ظلًٌ رمحتك، ك رغدتُّ العيش رغدان، ك أنعمت عليَّ من كرمك العظيم، فهذا عهد أف أنشد القصائد يف مدحك، فما 

 جزآء اإلحساف إال اإلحساف، فما أرید أف انقض عهدم ك خيالف كعدم.
 ىن ادلطلوب من اقتباس ابن زیدكف ك إحالة ادلعىن من اآلیة إىل البيت تتوافق سبامان اٌلذل أراده.أفَّ ادلع
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 :الزنزانة ادلظلمة
جن ك عن الزنزانة اٌليت أصبحت على الشاعر كالٌصرمي فيقوؿ:  عرٌب الشاعر عن آالمو ك صعوابتو يف السًٌ

 29كالصَّرميلظاىا، فأصبحت    انره بغي سرل إىل جٌنة األمن
 30.قاؿ الشاعر انري ظلمو مشى ذلبيها إىل جنٌة آمنةو فأصبحت مظلمة كالليل، أشار إىل ىذه اآلیة الكردية " فىأصبىحىٍت كىالصَّرمي"  

 31قاؿ الززلشرم: "الصَّرمي" دبعىن الليل إذا احرتقت فاسودت، ك قيل: الٌنهار إذا یبست ك ذىبت حضرهتا، أك مل یبق فيها شيء"
جن ك غرفاتو ابلليل الغاسق، یدُّؿ ىذا األسلوب بكماؿ علمو ك معرفتو دبعىن القرآف الكرمي ك  شٌبو الشاعر ظلمات السًٌ

 أخذ ادلعىن ك األلفاظ منو لًتعبًن ما يف قلبو ابلنظم ك الشعر، ك ىكذا یدُّؿ على أنٌو أخذ أثران اتٌمان من القرآف الكرمي.
ا لىٌظى" طإىل ىذه اآلیة " كىاٌل  أٌما كلمة " لظاىا" يف الشعر إشارة رىان  32إّنَّ ك معناه صلد يف آیة أخرل " فىأنذىرتيكيم انى

. 33تػىلىٌظى"  أم الناري ذات ذلبو
عاش الشاعر حيااتن ذات النعمة ك الثركة فسيجن ك انقطع صالتو مع أىلو ك أكالده ك خاصةن ذلب قلبو يف حب احملبوبة 

 ذكر ادلاضي ادلنعم، فعرٌب عن ذلك مستمدان معناه آبیة القرآف الكرمي.إُسها كياٌلدة بنت ادلستكفي، ك 
 :احلريّة و الوصال كشرب اخلمر من عني التسنيم

 قد كٌظف الشاعر معرفتو ك علمو الواسعة دبعاّن القرآف الكرمي يف شعره فيقوؿ:
ـي الرضا ادلسوًٌغ ًمسكه   34ك مزاج الوصاًؿ من تسنيم  إذ ختا

جن عند ابن زیدكف الغرض األساسي فيها ىي االستعطاؼ كاستمالة قلب األمًن كمع ذلك  نالحظ يف أشعار ال سًٌ
كنرل ابن زیدكف مدح أًلمًن ابن جهور كما صلد ذلك الوصف  كاف ادلدح من أكثر األغراض ادلالزمة لالستعطاؼ،

كرة اٌليت ملئت من اخلمر اخلالص شٌبو الشاعر رضاء األمًن ك إطالؽ سراح الشاعر ابلقار  يف قصائد الشعراء السابقٌن.
ك ختامو مسك، ك ىكذا شٌبو كصاؿ ابن جهور ابخلمر اٌلذل مزٌج فيها من عٌن التسنيم، كفيو التنافس للمتنافسٌن، 

، ك طعم الوصل كأنٌو ماء اجلٌنة.  حيث قاؿ الشاعر يف البيت، أفَّ آخر العيش اذلينء ًمسكه
، ًختاميوي ًمسكه اقتبس ابن زیدكف من اآلٰيت القرآنية "یي  تيوـو يتػىنىاًفسيوفى، كى ًمزىاجيوي ًمن  طسقىوفى ًمن رًَّحيًق سلى

كى يف ذىًلكى فىليػىتػىنىاًفسي ادل
يقىرٌبيوفى"

، عىينان ٌیشرىبي هًبىا ادل  36یشربوف أىل اجلٌنة الشراب اخلالص كزبتم أكانية ابدلًسك،كاإلمتزاج فيو من عًٌن التسنيم. 35تىٍسنًيمو
جن زلمود عواقبو عندما األمًن یطلق سراحو ك جيعلو من ادلقٌربٌن ك ظنَّ الشاعر  حبسن الوقت ك قاؿ إفَّ عتاب السًٌ

 یفوز على كظيفة الوزارة أك السفارة، ك ذلك من أحسن العواقب ك أنعم اإلحساف ك ادلٌن عليو.
 :الشكوى عن األصدقاء

ذل أضل بين إسرائيل بعد ما خرج موسى عليو السَّالـ كاف ابن زیدكف یشكو األصدقاء ك یشًن إىل قصة الٌسامرم الٌ 
 دليقات ربٌو إىل الطور، ك يف القصيدة یشكو الشاعر أصدقاءه اٌلذین انقلبوا عليو بعد ما تنكركا لو فقاؿ:

 عن العهًد كخاسيوا ما ترل يف معشرو حالوا
 37ادلًساسي یػيٌتقى منو   اًمرٌٰين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ك رأكّن

جن إىل صدیقو أي حفص بن برد ك یشكو أصدقاءه اٌلذین انقلبوا   أرسل ابن زیدكف قصيدةن سينٌية من غياىب السًٌ
.  عليو فقاؿ ما رأیك يف مجاعةو من الٌناس خانوا العهد، ك ابتعدكا عن الوفاء ك ظنُّوا ي الٌسامرمُّ ك اتٌقوا من ادلسًٌ



جن البن زيدون األندلسي 1،العدد7پشاكراسالميكس: اجمللد ِّ
  2016دیسمرب_یوليو محاسن االقتباس القرآني في شعر الس 

 

933 

 

ك أخذ ادلعىن من ىذه اآلیة " قىاؿى فىمىا خىٍطبيكى یاسىاًمرمُّ، قىاؿى بىصيرتي دبىاملى یىبصيريكا ًبًو اقتبس الشاعر من القرآف الكرمي 
"فػىقىبىٍضتي قػىٍبضىةن مًٌن أىثىًر الرَّسيوًؿ فػىنػىبىذتػيهىا كى كىذىًلكى سىوَّلىٍت يل نػىٍفًسي، قىاؿى فىاٍذىىٍب فىإفَّ لىكى يف احلى  ًمسىاسى  38ياوًة أف تػىقيوؿى الى

یشًن ابن زیدكف إىل داء السَّامرم اٌلذل جعل العجل من ذىبو ك كاف یدعو بين إسرائيل إليو، فأجابوا ك عكفوا لو ك 
رؾ لظلمه عظيم، فلما رجع موسى عليو الٌسالـ إليهم كجدىم كانوا یعبدكف العجل، جسدان  أشركوا ابهلل شركان، ك إفَّ الشًٌ

مدة حياتك أف تفارؽ الٌناس، ك ذلك أنٌو تعاىل رماه بداءو عقاـو ال یكاد ديس  لو خوار، فدعا على السَّامرم، إفَّ لك
أحدان، فإف كاف ديسو رجالن فيحمى من ساعتو محىن شدیدة فتحامى الٌناس ك رباموه، ك كاف یصيخ أبعلى صوتو 

 39المساس، ك حـر عليو مالقاتو ك مصافحتو فصار بٌن الٌناس أكحش من النافر يف البيداء.
 40 مثل ىذا ادلعىن أنشد شعراء العربية أشعاران كما قاؿ الشاعر:ك يف

 :41الٌسامرمُّ ًبال مساسً   لكنَّ إلفالسي حببتي 
 42قاؿ ابن سهل اإلسرائيلى:  

 43اذلجر أشفق للهول العذرمٌ   ٰي یوسفٌي احلسن ك ٰي سامریيٌ 
 أتسي أّمه الباكية أبمِّّ موسى عليه الّسالم:

جن فبكت خوفان على مصًنه فحث ابن زیدكف على ابن زیدكف ذكر أٌمو يف  دیوانو مٌرةن كاحدةن حينما زارتو يف السًٌ
التأسي أبٌـً موسى عليو الٌسالـ ك یظهر أنٌو كاف حيبها حٌبان مجان ك ال تفيدان ادلصادر عن اتریخ كفاهتا كلكننا نعلم أٌّنا 

جن سنة   وؿ مقتبسان من آیة القرآف الكرمي:ك يف ذلك یق 44ق.433ما زالت حيةن عند خركجو من السًٌ
ـ   صلمان   ىول  قبلي؟  أمىقتيولىة  األجفىاًف! ما لك كاذلان ؟  أمٍل   تيرًؾ   األٰيَّ
 طوٍت ابألسى كشحان على مضض الثَّكلً   أقلًٌي  بيكاءن ،  لسًت  أكَّؿ  حيرَّةو 
ًـٌ ميوسىى ًعربىةه إف  رىمىت ًبو ابيوًت  فىاعتىربم  ك اسليإىل  اليَّم  يف التَّ   كى يف أ

45 
جن فبكت فقاؿ ذلا أفاترة العينٌن ما لًك حزینة، أمل ترًؾ األٰيـ صلمان ًسقط  خاطب الشاعر أمَّو حينما زارتو يف السًٌ
قبلي؟ خففي بكاءن، فلسًت أكَّؿ حيرَّةو أعرضت حزینو ك على مضض أم أدلان شدیدان ك صعبان، ك يف قصة أٌـً موسى 

 ت اببنها إىل ادلاء فاعتربل ك تعٌزم.ًعربة، إذا رم
اقتبس الشاعر من القرآف ابقتباسو إشارمو ك ىو أف أيخذ الشاعر من القرآف الكرمي ما یشًن بو إىل آیةو أك أٰيتو منو 

نىا إىلى أيمًٌكى مىا یػيٍوحىى. أًف اٍقًذ ًفٍيًو يف التَّابػيٍوًت فىاقٍ  يػٍ  ًذ ًفٍيًو يف اليىمًٌ من غًن االلتزاـ بلفظها ك تركيبها، ك ىي اآلیة" إٍذ أٍكحى
خيٍذهي عىدُّكه يل كى عىديكه لىوي"  فػىٍليػيٍلًقًو اليىمُّ اًبلسَّاًحًل أيى

46 
ُـّ موسى عليو الٌسالـ حٌن كانت ترضعو، ك ربذر عليو من فرعوف ك ملتو أف یقتلوه، فازبذت لو صندكقان ك  أذلمت أ

ف، فحصل ذلا من الغمًٌ ك كضعت فيو موسى عليو الٌسالـ ك جرت الصندكؽ يف البحر، فذىب بو البحر إىل دار فرعو 
فعليك ٰي أمي الباكية ! الصرب، ال تبكي ك  47اذلمًٌ ك خوفان على مصًنه، لكنَّ هللا تعاىل رجع كلدىا إليو، فقرَّت عينها،

 ال ربزّن بل فاعتربم أًبيٌـً موسى عليو الٌسالـ ك سأرجع إليًك بعد مدَّةو غًن بعيدو.
 :وسف عليه الّسالمتربئة النفس عن التُّهم كما برئ ذئب ي

أفَّ الشاعر ابن زیدكف عندما عٌرض ابلوشاة شٌبههم أبخوة یوسف عليو الٌسالـ فقاؿ كاف الوشاعة ىو الٌنماموف، ك قد 
بيليت بكذهبم ك كنتي يف نظرىم ذئبان، كما فعل مثل ذلك أكالد یعقوب عليو الٌسالـ أبخيهم یوسف عليو الٌسالـ 
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واف ادلفرتس اٌلذل ال صورة ك ال ذات لو يف اخلارج بل قالوا ما قالوا من القٌصة اخلرافٌية ك حينما رموا التُّهمة على احلي
. كما قاؿ:  تصبغوا قميص یوسف عليو الٌسالـ بدـو كذبو
 أسبىاطى یعقوبو ك كينتي الٌذیبىا  كىافى الويشىاة، ك قىد مينيتي إبفًكًهم
، بًقىبػيٍوًلكى  الغىضَّ  اجلىىنى  يىنى

ىيزٍَّت  ذىكىائًبػيهىا ،  فىالى   تػىٍثرًیٍػبىا كى إذىا ادل
48 

قاؿ الشاعر أفَّ الوشاة اٌلذین یكونوا يف حاشية األمًن رموا علٌي هتمة أكل أمواؿ الغًن ابلباطل ك ظلمان ك غصب 
 أمالؾ الرعاٰي غصبان لكنَّ ليس كذلك يف احلقيقة كما ليس الذئب أكل یوسف عليو الٌسالـ حقيقة.

ك ذلك عندما یلجأ الشاعر إىل ، 49احلقيقة القرآنية إىل فضاء اجملاز یيعدُّ من ابب االنزٰيح الٌشعرمٌ  أفَّ العدكؿ عن
، فًنبط بٌن ادلعىن القرآّن ك كاقعة الٌشعرٌم، مع مراعاة ادلناسبة بٌن اللفظ القرآّن ك السٌياؽ التصویرٌم  التَّصویر البياّنًٌ

ة بٌن الٌداًؿ ك ادلدلوًؿ، یتٌمكن ادلتلٌقى من إدراكها بفضل رصيده الدًٌیين ك إعماؿ الَّذل نيقل إليو، فال بيدَّ من كجود صلٌ 
 .50فكره يف النص الٌشعرمٌ 

مدح ابن زیدكف شلدكحو أمًن ابن جهور ًلطلب العفو ك االسرتحاـ ك إقناعو بصدؽ كالمو، لذا یستحضر فاعليَّة 
اءة ذئب یوسف، كاحلاسدكف لو یغًنكف منو غًنة أسباط یعقوب من التَّعبًن القرآّن، فرباءة ابن زیدكف اثبتةه ثباتى بر 

أخيهم، كىو یستمطر رمحة ادلعتذر إليو كیرجو غفرانو عند ما یيذكًٌره دبثاؿ عظيم للعفو،إنَّو عفو یوسف عن إخوتو دلا 
 جاؤكه معتذرین بعد أف أمعنوا يف غٌيهم، ك أشار إىل أفَّ العفو عن الشاعر الربئ أكىل.

الَّذل  عليو الٌسالـ ا یرمز الٌذئب يف شعران العري إىل الغدر ك االحتياؿ، لكنَّ ما إف یيقرف الذئب بقصَّة یيوسفكثًن م
أكل یيوسف يف زعم أسباط یعقوب رمزان للرباءة، فييقاؿ ذئب یوسف، ًلكيل من ريميى بذنب اقرتفىو غًنيه، ك ىو منو براء، 

 فكاف الشاعر تعرَّؼى ذالك األسلوب من الشعراء ادلشارقة. 51ئًب من دـ ابن یعقوب"حٌّت قيل يف ادلثل "بىرًئ براءةى الذٌ 
" إىل سياؽ سلتلف سبامان عن السٌياؽ القرآٌّن، فالشاعر یطلب من  كيف البيت الثاّن ینقل الشاعر كلمة "ال تثریبى

حملبَّة ك الوصاؿ، ك مل یغدر أك خين كما شلدكحو الٌصفح ك الغفراف على الٌرغم من أنَّو مل یرتكب ذنبان، فهو یرعى عهود ا
طئ، فلعٌلو یفوز ابلوصاؿ یومان. تٌيم عليو أف یعتذر إف أخطأ أك مل خيي

ي
 حصل مع إخوة یوسف. لكنَّو قانوف العشق، فادل

نىا نىستىًبقي كى تػىرىكنىا یيوسيفى ًعندى  بػٍ انى إانَّ ذىىى " یشًن يف البيت األٌكؿ إىل ىذه اآلیة "قىاليوا ٰيى اىابى مىتىاًعنىا فىأكىلىوي الًذئبي
52 

إًلخوتو ك یشًن إىل ىذه اآلیة الكردية " قىاؿى الى تػىٍثرًٍیبى   ك يف البيت الثاّن ینظر الشاعر إىل قوؿ یوسف عليو الٌسالـ
یػىٍغًفري هللاي لىكيٍم كى ىيوى اىٍرحىمي الرَّامًحًٌٍنى". طعىلىٍيكيمي اليػىٍوـى 

53 
قرآّن يف الوقت اٌلذل كاف موفقان دلطلوبو غایة التوفيق، فالشاعر یطلب من ىاجره استخدـ ابن زیدكف ىذا النص ال

اٌلذل أكسعو َتنيبان أف یقوؿ ىذه الكلمة"ال تثریب" كما قاؿ سيدان یوسف عليو الٌسالـ إًلخوتو فالعفو مل یكن ليضره 
 أبم حاؿو من األحواؿ.

جن  :الفرار من السِّّ
جن خوفان شلٌا قد ینالو حينما طاؿ احلبس ك القيد على  الشاعر ك شعر اخلوؼ من األمًن حٌّت اضطٌر إىل اذلرب من السًٌ

جن ك  من عقوبةو ك أملو شدیدو كراء القضباف احلدیدیة ك يف الزنزانة ادلظلمة، فعرٌب يف قصيدتو الطائٌية عن فراره من السًٌ
 أملو يف العفو مقتبسان من القرآف الكرمي، فقاؿ:

 فقد فرَّ موسى حٌن ىمَّ بو الًقبطي   لوا  الفرار  إرابةن ففررت  فإف  قا
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ي اخلطُّ   كحلم امرئو تعفو الذنوبي بعفوه  54كسبيحى اخلطاٰي مثل ما زلي
جن ك ىذا كما ذكر بعض ادلصادر األدب العري لكٌن بعض  أفَّ البيت األكؿ یديؿُّ على فرار ابن زیدكف من السًٌ

 أطلق سراحو بشفاعة صدیقو لو الوليد بن أي احلـز بن جهور.األدابء ذىبوا على أفَّ ابن زیدكف 
مهما یكن من أمرو من فراره أك اطالؽ سراحو بشفاعة الوليد فموضع البحث ك التحقيق ىنا ىو إستشهاد ابن زیدكف 

 الًقبط.هبجرة سيدان موسى عليو الٌسالـ من مصر إىل مدین حينما ىو خرج ك انفصل من قومو بعد ما ككز رجالن من 
" اقتبس ابن زیدكف من ىذه اآلیة القرآف الكرمي " يٍرسىًلٌٍنى

فػىفىرىٍرتي ًمٍنكيم دلا ًخٍفتيكيم فػىوىىىبى يل حيٍكمنا كَّجىعىًليًن ًمنى ادل
55 

" َتيت دبعىن " ىرب ك انفصل" فشٌبو الشاعر فراره من خوؼ األمًن إبنفصاؿ موسى عليو الٌسالـ، فمراد  56أفَّ كلمة " فرَّ
من التُّهمة كالعذاب جنایةه كجرـه فًلم ذا سيدان موسى عليو السالـ ذىب من بيت  اعر كمقصده ىو فإف كاف الفرارالش

فرعوف حذران على نفسو إىل مدین خلوؼ القصاص الذل قتلو رجالن من الًقبط. فقاؿ فررتي كخرجتي من ًسجنك 
فرار من الظلم ك اذلرب شلٌا ال یطاؽ من سنن ادلرسلٌن، بل كحكومتكى فهذا اإلنفصاؿ فقط خًلوؼو أشعر يف قليب. لكنَّ ال

 ىاجر موسى عليو الٌسالـ أبمر هللا تعاىل إىل مدین. ك يف مثل ىذا ادلعىن صلد قوؿ الشاعر حسٌن بن حجاج:
 57فٌر نيب اذلدل إىل الغار  ال عار ال عار يف الفرار فقد 

 :خالصة البحث
جنٌيات يف إفَّ ابن زیدكف من الشعراء اٌلذین سي  جن ك يف الدٰيرات الدامس، ك أنشدكا القصائد السًٌ جنوا يف غياىب السًٌ

 طلب العفو ك االسرتحاـ.
أفَّ الشعراء یستخرجوف من القرآف الكرمي ألواانن من ادلقومات ًلكالمهم، ك یعتمدكف على أسلوبو ك بيانو، ك یقتبسوف 

جن. منو لًيقوم بو معاّن أبياهتم كما صلد ذلك اللوف يف  دیواف الشاعر ابن زیدكف األندلسي ك خاصةن يف شعره السًٌ
جن ك القيد أنشد قصائد ادلدح ك االستعطاؼ ك  لقد كانت االعتقاؿ عامله فعاؿه يف حياة األدبية اًلبن زیدكف، ففي السًٌ

 منو اقتباسان نصٌيان كإشارٰين. العتاب كاالسرتحاـ، كاستخدـ الكلمات ادلفردة كادلركبة من كتاب هللا تعاىل عزَّ كجلن ك اقتبس
جن ك االعتقاؿ ك آالمو ك ربٌزبت األمور من حولو عليو فراح یسرتحم األمًن ابن جهور  دلٌا اشتدَّ عليو صعوابت السًٌ
 مستمدان دبعاّن القرآف الكرمي ك یتأسي نفسو ابألنبياء ك ادلرسلٌن، ك ىذا یثبت أٌف لو معرفة قویٌة دبعاّن القرآف ك علمو.

جن اًلبن زیدكف ادلفردة القرآنية ادلقتبسة بعدان تصویرٰين ىامان حٌن تكوف أ مَّا أسلوب االقتباس قد ذبٌلت يف شعر السًٌ
جن.  مرتبطة أبحداث معينة ابدلرسلٌن ك قٌيس تلك حوادث الزماف ك صركفها على نكبتو ك زلنتو يف السًٌ

 توافق ادلعىن القرآّن ُث ربدثنا عما أراده يف ىذا االقتباس ك ادلعىن ادلطلوب. صلد ابن زیدكف ماثالن يف القرآف بطریقة مجيلة كىو ديدُّ 
جن من القرآف الكرمي ك َتثر بو يف كثًن من جوانبو سواء من انحية ادلعىن أك  صلد أٌف ابن زیدكف قد أفاد يف شعره السًٌ

 اللغة أك التشبيو أك من انحية األسلوب ك البياف.

 :اذلوامش وادلصادر
 10: 20سورة طو   1 
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