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Abstract 

Ibn Jaber Al-Andalusi is one of the most famous poets of Andalusia who wrote on the 

religious impact, which includes the Holy Qur’an and the hadith of the Prophet (may God 

bless him and grant him peace). , as well as the holy places that were associated with his 

life, which, as he spoke about his miracles and the stages of his prophetic life, in addition 

to his confession of his sins aspiring to obtain intercession (may God bless him and grant 

him peace). 

The religious impact is one of the arts of poetry that the poets of Andalusia, including Ibn 

Jaber Al-Andalusi, the blind, and it is one of the arts that were prevalent in Islamic 

countries because of the sanctity of the praised in them, and after the year of celebrating 

the Prophet’s birthday was launched, poets began to allocate poems with praise so that 

their poems are sung and remembered On this occasion, this art had a special place in 

Andalusian poetry.                                               
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عرِّ ابن جابٍر األَندلسيّ  ينّي في شِّ  األثر الّدِّ

 تحليليةدراسة استقرائية 

 

 قاسم مخلف عبيد خضير العلواني
 العراق ،المديرية العامة لتربية االنبار ،الباحث

 

 الملخص

هــ علـى مســـتوى القران الكريم ٧٨٠يسعى هـذا البحـث إلى دراسـة األثر الديني فـي شـعر ابـن جـابر األندلسـي ت 

 .اســـتقرائيا تحليليا والسنة النبوية المطهرة، معتمـــدا فـــي ذلـــك منهجـــا

حاول البحث التقاط األثر القرآني والحديثي في نصوص الشاعر، وكيف وظفه في شعره، والكشف عن الدالالت الجديدة 

ة إلى المقصود إشار قرآنيا، أم قصة قرآنية، أم یالناتجة عن ذلك التوظيف سواء أكان التوظيف لفظياً، أم تركيبياً، أم معن

الدينية عامة والقرآنية والحديثية خاصة، وكيف استثمر ذلك كله في بيان  اعرلنا من خالل ذلك ثقافة الشإيماء؛ لتتبين 

 .تجربته الشعرية وأثراء نصه الشعري

 :قسمت بحثي إلى مبحثين فقد

ة إلى معاني راإلشا األول  األثر القرآني في شعر ابن جابر االندلسي وفيه وتوظيف اآليات القرآنية أو جزء منها،  المبحث

 ة وااليماء إلى آية أو سورة، القصة القرآنية في شعره، اإلشار القرآنية، 

ا  المبحث الثاني فهو أثر الحديث النبوي في شعر ابن جابر االندلسي، االقتباس النصي من الحديث النبوي، االقتباس  أمَّ

  .ي للحديث النبوياإلشار

 .ِشعِر ابن جابٍر األَندلسي  في  ،األثر النبوي: الكلمات المفتاحية

 

 

 المقدمة

 حياة الشاعر ابن جابر االندلسي

 نسبه وألقابه:  -أوالً:

ا كنيته فله كنيتان هما " أبو عبد هللا وابن جابر، وقد اشتهر  ابن جابر: هو محمد بن أحمد بن علي بن جابر أمَّ

األعمى، الضرير، المالكي، النحوي .. وغيرها(. شاعرنا بالثانية، وأما ألقابه فقد لقب بعدة ألقاب هي )األندلسي،
(1)

 

 والدته ودراسته: -ثانياً:

م( ونشأ في تلك المدينة، واختلف إلى ۱۲۹٨ه/ 698ولد الشاعر ابن جابر في )المرية( إحدى مدن األندلس سنة )

مساجدها وأخذ من  مجالس العلم واألدب فيها، فنشأ نشأة علمية رصينة منذ نعومة أظفاره في مسقط رأسه ودرس في

شيوخها، وتذكر المصادر التي ترجمت لحياته أنَّه قرأ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف منذ صغره وتتلمذ على يد 

شيوخ العربية، فدرس علم النحو على يد العالمة ابي حيان النحوي، وسمع الحديث من المري في دمشق ثم بقى ينتقل من 

م العربية فغادر مع صديقه أبي جعفر الغرناطي فدرس فيها وقرأ حتى اشتهر مع صديقه أبي مكان إلى آخر منته من علو

ه، حيث درس فيها ابن جابر وسمع الكثير، وكان يتردد مع صديقه  743جعفر باألعمى والبصير، ثم رحال إلى حلب عام 

فسمي هذا المسجد بمسجد النحاة أبي جعفر الغرناطي إلى مسجد في حلب عرف بمسجد )طغرل( في محلة باب قنسرين، 

لكثرة ما يقام فيه من حلقات النحو واللغة واألدب.
(2)

 

إذا فارتياده إلى مدينة حلب وحضوره لقاءات وحلقات علمية كثيرة أتاحت له فرصة القول الشعر والتباري في   

 صنعته وصقلت لديه هذه الموهبة الفذة في رسم اللوحات الشعرية الجميلة فيما بعد.

وقد قيل في مدحه كالما جميال من قبل أهل االختصاص، فطالما أعجب النقاد بشعره فهذا شوقي ضيف الناقد 

األدبي يقول فيه: "إنه يستمد من نبع فياض ال يتوقف وال ينقطع بل يتدفق تدفقا غزيرا.
(3) 

 

م( في شهر جمادى ۱۳٧٨/۱/٨٠ويذكر بعض المؤرخين أنه انتقل من حلب إلى )البيرة( حيث توفي فيها عام )

اآلخرة. 
(4)
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 ثالثاً: مؤلفاته:

ترك لنا ابن جابر األندلسي تراث متنوع في علوم شتی من مؤلفات علمية وأدبية ودواوين شعرية، ومن الباحثين 

 الذين درسوا ابن جابر الدكتور سالم الفالحي الذي جمع لنا مؤلفاته وآثاره بشكل مفصل ومنظم على النحو اآلتي:

وتشمل: شرح الفية ابن معط في النحو والصرف وشرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف"..  المؤلفات   -1

 . وغيرها

وتشمل: احلية الفصيح في نظم الفصيح وعمدة المتلفظ في نظم كفاية المتحفظ ونظم الظاء والضاد  المنظومات   -2

 .. وغيرها

وتشمل: الحلة السيرا في مدح خير الورى وتعرف بيديعة العميان وديوان المقصد الصالح" ..  األشعار   -3

 وغيرها .
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 المبحث األول

 األثر القرآني في شعر ابن جابر االندلسي

 المطلب األول

 توظيف اآليات القرآنية او جزء منها

 اقتبس ابن جابر كثيرا من اآليات القرآنية، ورصع بها شعره، ووظفها في تجربته، في أغراض مختلفة . 

استفدته –أيضا  –: مشتق من الفعل " قَبََس، والقبس: النار، .. واقتبست منه علما واالقتباس لغة
(5)

 

على أنه منه. هو " أن يضمن الكالم شيئا من القرآن أو الحديث ال  اصطالح البالغيينوفي 
(6)

 

يندرج هذا الفعل اإلبداعي تحت ما يعرف في النقد الحديث بالتناص، فهو شكل من أشكال تقاطع النصوص، 

واالقتباس نوعان: حرفي، وايحائي، فالحرفي أو النصي، تضمين الشعر آية قرآنية بلفظها وتركيبها   " وتداخلها، وتفاعلها

القتباس له حضوره في شعر ابن جابر، من ذلك قوله ناصحاً:دون تغيير أو تحوير، وهذا النوع من ا
(7)

 

 يا صاحب المال ألم تستمع        **         لقـــــــــوله  ما عندكــــــم  ينفد

 فاعمل به خيرا فو هللا ما          **         يبقى  وال انت فيه مخلد

ِ بَاٍق{فهو يقتبس اآلية الكريمة }َما ِعْندَُكْم يَْنفَدُ َومَ  ا ِعْندَ َّللاَّ
(8)

مبينا حقيقة المال الذي ال بد أن ينفد، وناصح صاحبه  

باإلنفاق، وأن صاحبه لن يخلد في هذه الدنيا، فالتصرف الصحيح أن ينفق منه في سبيل هللا، لينفع صاحبه في اآلخرة 

قائال -رضي هللا عنهم  -ويصف الصحابة 
(9)

:
 
 

 **   وقاموا بنصر الدين في كل مشهدهم جاهدوا في هللا حق جهاده   

ْن َحَرجٍ{اقتبس هذا من اآلية } ينِّ مِّ هِّ ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل َعلَْيُكْم فِّي الّدِّ َهادِّ ِّ َحقه جِّ ُدوا فِّي َّللاه َجاهِّ
(10)

من خالل  

 ق الجهاد كما طلب ذلك هللا منهموأنهم جاهدوا ح -ألوامر هللا تعالى  -رضي هللا عنهم  -هذا االقتباس يبين امتثال الصحابة 

وقال واصفا رحلته وزيارته للمدينة المنورة والتوجه إلى مكة للحج. .
(11)

 

 شددنا عقود العزم منا التوبة      **      تعود لنا من غافر الذنب بالبشرى

َغافِّرِّ الذهنبِّ َوَقابِّلِّ التهْوبِّ{اقتبس في بيته هذا جزءا من اآلية الكريمة }
(12)

 

اقتبس هذا المعنى ووظفه في تجربته الشعرية، فالموقف متالئم مع هذا المعنى، فالمكان المدينة والتوجه لمكة 

ً القبول لتلك التوبة والبشری  والنية الحج، الذي يعود منه صاحب الحج المبرور مغفور الذنوب تائباً، صالح حاله، طالبا

 ممن يغفر الذنوب.

ويتحدث عن بدر، قائال.
(13)

 

 ا زال بين الماء والظل سيرهم * *  إلى أن تولى يومهم فرأوا ببدراوم

 وبالعدوة الدنيا نزلنا بحيث قد  * *   أقام رسول هللا ينتظر النصرا

ال يزال في رحلته إلى مكة مفصال ذلك ذاكراً األماكن التي مر بها، وفي هذه األبيات يذكر بدرة، والعدوة الدنيا 

ْنيَا َوُهم بِّاْلعُْدَوةِّ اْلقُْصَوى  ى: }مقتبسة من قول هللا تعال {إِّْذ أَنتُم بِّاْلعُْدَوةِّ الدُّ
(14)

مبينا التعلق الروحي بكل ماله عالقة بالسلف  

الصالح الستحضار التاريخ، وعبق المكان، ورائحة النصر، وترك الخيال يسيح في الذكريات في قصيدة مدحية نبوية 

موريا بأسماء السور القرآنية، وموظفا معانيها مما  صلى هللا عليه وسلمل يتحدث عن معان عظيمة، وعن صفات الرسو

جعله يذكر بعض بدايات تلك السور مشيرة إلى المعنى، يقول في ذلك 
(15)

 

 قد افلح الناس بالنور الذي     **     من نور فرقته لما جال غرة        

: ثم يذكر السور متتابعة حتى يقول
(16)

 

 الطعام بها  **   فاقبل، إذا جاءك الحق الذي نشرهكف يسبح هلل 

 والليل مثل "الضحى" إذ ال فيه **  ألم نشرح تلك القول في أخباره العطرة

فهو يقتبس أول جزء من اآلية األولى وليدل على السورة موظفا ذلك المقتبس في نسج الكالم وجنسه جاعال ذلك 

.  منه ومن اقتباساته، قوله متغزال
(17)

 

 خدها شبة للخال او شيه       **     بما حوى الحسن من الطاف أسرارفي 

 وشي من الحسن لم يحتج لصنع يده   **    تبارك هللا هذي صنعة الباري
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قِّينَ  }فالشاعر يقتبس في البيت الثاني من اآلية الكريمة  ُ أَْحَسُن اْلَخالِّ {أَنَشأْنَاهُ َخْلقًا آَخَر فَتََباَرَك َّللاه
(18)

وظف  

المعنى وبين مقدار الجمال، ثم بنى األلفاظ ومعنی مقصود )الباري( وما فيها من إبداع وتمييز لألشياء عن غيرها بمقدار، 

وتوظيف لقوله تعالى  -ايضا -ة إشار وحكمة، وتفاصيل، وهذا الحسن مما امتازت به عن غيرها من النساء، وفي ذلك

ي أَتْقََن ُكله } ِّ الهذِّ َشْيٍء إِّنههُ َخبِّيٌر بَِّما تَْفَعلُوَن{ ُصْنَع َّللاه
(19 )

فابن جابر وظف معنيين قرآنيين في بيت شعر، وذلك لتأثره 

 بالمعاني القرآنية وسيطرتها على فكره، وامتزاج إبداعه بها.

 

 المطلب الثاني

 ة إلى المعاني القرآنيةاإلشار 

أورد ابن جابر مجموعة من المعاني القرآنية التي إذا ذكرت فاستدعت أية قرآنية إيحاء، واشارة، دون التزام باللفظ 

والتركيب ليتم توظيفهما لخدمة تجربته الشعرية، ورؤيته الفكرية، وهذا كثير في شعر ابن جابر األندلسي، من ذلك حديثه 

، يقول ابن جابر في ذلك: صلى هللا عليه وسلم بها صدق رسالة رسوله عن انشقاق القمر، وأنه آية ومعجزة أيد هللا
(20 )

 

 والشمس بعد غروبها ردت له    **       والبدر بين يديه شق وأفرجا

ويقول في موضع آخر: 
(21)

 

 وبالقمر المنشق کم غاظ حاسداً     **     وما سلموا حتى أنالهم حصدا

ويقول: 
(22)

 

 **         لتعجزهم بدر السماء له شقا     وشق على أعدائه أن ربه  

اْقتََربَتِّ السهاَعةُ َوانَشقه هذا المعنى، وهذه المعجزة تتكرر كما سبق في شعر ابن جابر وتحيلنا إلى اآلية الكريمة }

{اْلقََمرُ 
(23)

 وتأييد هللا له، وعظم تلك المعجزة . صلى هللا عليه وسلممبينا عظم نبيه  

فــــي موافقــــة الــــوحي آلرائــــه، قائالً:-رضــــي هللا عنــــه –ــن الفــــاروق عمــــر وتحدث شاعرنا عــ
(24)

 

 وحسبك أن هللا وافق رأيه     **       لدى يوم بدر إذ رأى قتل من فدي

 كذا في أذان والحجاب وجعلهم    **     مصلى مقاماً للخليل بمسجــــــــد

إلى رأي عمر بن الخطاب في أسرى بدر، حين قال: يا رسول هللا كذبوك وأخرجوك نضرب يشير في البيت األول 

أعناقهم .
(25)

 

َن فكان رأي الفاروق قتلهم، فجاء التأييد لذلك الرأي قرانا، قال تعالى :} َما َكاَن لِّنَبِّّيٍ أَن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى  َحتهى  يُثْخِّ

يُدوَن َعَرَض الدُّ  يٌم{.فِّي اأْلَْرضِّ تُرِّ يٌز َحكِّ ُ َعزِّ َرةَ َوَّللاه يُد اآْلخِّ ُ يُرِّ ْنَيا َوَّللاه
(26)

 

لــو  صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنها وافقت ربي في أربع، قلت، يا رسول هللا  -وأما الحجاب فقال عمر 

يَم ُمَصل  صــليت خلــف المقــام ؛ فنزلــت هــذه اآليــة:  قَامِّ إِّْبَراهِّ ن مه ذُوا مِّ ى{.}َواتهخِّ
(27)

 

، لو ضربت على نسائك الحجاب، فإنه يدخل عليهن   البر والفـاجر صلى هللا عليه وسلموقلــت: يــا رسول هللا 

َجابٍ فانزل هللا تعالى } ن َوَراءِّ حِّ }ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من {، ونزلت هذه اآلية إِّذَا َسأَْلتُُموُهنه َمتَاًعا َفاْسأَلُوُهنه مِّ

، ودخلت على أزواج النبي }فتبارك هللا أحسن الخالقين{؛ فنزلت : }تبارك هللا احسن الخالقين{، فلما نزلت قلت أنا طين{

لَهُ أَْزَواًجا فقلت: لتنتهن أو ليبدلئه هللا بأزواج خير منكم ؛ فنزلت اآلية:  صلى هللا عليه وسلم }َعَسى  َربُّهُ إِّن َطلهقَُكنه أَن يُْبدِّ

{َخْيًرا ّمِّ  . نُكنه
(28)

 

}َوإِّذَا َسأَْلتُُموُهنه َمتَاًعا وفي البيت الثاني يشير ابن جابر إلى شيئين ورد فيهما قرآن، هما الحجاب، في قوله تعالى 

نه َوَما َكاَن لَُكْم أَْن تُْؤذُوا َرُسوَل  ُكْم أَْطَهُر لِّقُلُوبُِّكْم َوقُلُوبِّهِّ َجاٍب ذَلِّ ْن َوَراءِّ حِّ ِّ{فَاْسأَلُوُهنه مِّ َّللاه
(29)

واألمر اآلخر اتخاذ مقام  

ْدنَا إِّلَى  في قوله تعالی:   إبراهيم مصلی يَم ُمَصل ى َوَعهِّ قَامِّ إِّْبَراهِّ ن مه ذُوا مِّ  }َوإِّْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً لِّّلنهاسِّ َوأَْمنًا َواتهخِّ

ائِّفِّيَن  َرا بَْيتَِّي لِّلطه يَل أَن َطّهِّ يَم َوإِّْسَماعِّ {إِّْبَراهِّ كهعِّ السُُّجودِّ فِّيَن َوالرُّ . َواْلعَاكِّ
(30)

 

رضي هللا عنه دل مكانته في األمة، وربط  -فإشارة ابن جابر على هذه الصفات العظيمة، وما امتاز به الفاروق 

 ذلك بكالم هللا دليل تاييد والهام، وهذا ال يكون الكثير من الناس فقراءة هذه اآليات الكريمات يستدعي ذكر الفاروق،

 ومواقفه النبيلة، والمميزة، ومـا فيهـا مـن ِ قـوة في الحق على الدين واألعراض، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.

ويقول أيضاً: 
(31)

 

 هو الرزق مقسوم فليس بزائد       **     سرت حتى كدت تخترق األفقا
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ْنيَا{}نَْحُن قََسْمنَا بَْينَُهم  في قوله -وهذا المعنى يؤيده هللا تعالى يَشتَُهْم فِّي اْلَحيَاةِّ الدُّ عِّ مه
(32)

، يشير ابن جابر إلى 

 معانيه بالماحة خاطفة إلى اآلية الكريمة، والمعنى القرآني ببراعة تخدم تجربته، وتزيد من فنية النص لديه.

ويقول ايضاً:
(33)

 

 الم تقذف الجن النجوم ألجله   **    وهم عن لحاق السمع بغد بمغزل

ْنَيا  "تين تأكيد وذكر مباشر لما أورده هللا في كتابه، من ذلك قوله تعالى: في هذين البي َماَء الدُّ }َوَلقَْد َزيهنها السه

} يرِّ ينِّ َوأَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَاَب السهعِّ َياطِّ بَِّمَصابِّيَح َوَجعَْلَناَها ُرُجوًما لِّّلشه
(34)

َف اْلَخْطفَةَ وقوله تعالى   َهاٌب }إِّاله َمْن َخطِّ فَأَتْبَعَهُ شِّ

ثَاقٌِّب{
(35)

بِّيٌن{ ، وقال تعالى َهاٌب مُّ ْمَع فَأَتْبَعَهُ شِّ فالشاعر في بيتيه يؤكد ما أيد هللا به الرسالة المحمدية  }إِّاله َمنِّ اْستََرَق السه

وهذا  وسلمصلى هللا عليه من أمور، من أهمها منع خبر السماء، فال يصل منها شيء إال عن طريق الوحي على رسوله 

 شرف له

 

 المطلب الثالث

 ة وااليماء إلى آية أو سورةاإلشار 

أورد ابن جابر في شعره ألفاظا يحيل من خاللها إلى سورة من سور القرآن أو التورية بأسماء بعض السور، من 

ذلك قوله مشيرا إلى سورتي النصر، والفجر .
(36)

 

 شفاهم فقالوا حقه أن يسؤد  ) إذا جاء( بالذي       **         فجاء مجيبا في

 فايتها من آخر الفجر أستمعوا           **      لدى وضعه في خير قبر وملحد

في البيت األول  إشار رضي هللا عنهما حيث -يتحدث عن فضائل حبر األمة، وترجمان القرآن عبد هللا بن العباس 

ي فجر، وهي قوله تعالى }ة إلى أواخر سورة الإشار إلى سورة النصر، وفي البيت الثاني عِّ يَاأَيهتَُها النهْفُس اْلُمْطَمئِّنهةُ * اْرجِّ

ي * َواْدُخلِّي َجنهتِّي*{ بَادِّ يهةً * فَاْدُخلِّي فِّي عِّ يَةً َمْرضِّ إِّلَى َربِّّكِّ َراضِّ
(37)

 

سورة ة إلى اآليات التي لها عالقة بالمعنى، والفكرة التي يتحدث عنها ويشير إلى اإلشار اكتفى ابن جابر ب

اإلخالص، في قوله 
(38)

 

 رحلنا إلى أم القرى تعمل السترى     **      عسی سورة اإلخالص في حجنا تقرا

فذكر سورة اإلخالص يستعيدها بجميع آياتها، التي تتحدث عن التوحيد، والحج مظهر من مظاهر توحيد هللا عز 

 وجل .

ويتحدث عن سورة النجم، قائالً 
(39)

 

 الذكر الحكيم بها       **     فقال والنجم هذا أوفر القسمقد أقسم هللا في 

ما ضل، وما غوى، وما ينطق عن الهوى،  صلى هللا عليه وسلم -فاهلل قد أقسم بالنجم إذا سقط وهو أن الرسول 

بُُكْم َوَما َغَوى * َوَما وهذا الذي جاء في قوله تعالى  ُق َعنِّ اْلَهَوى * إِّْن ُهَو إِّاله َوْحٌي }َوالنهْجمِّ إِّذَا َهَوى * َما َضله َصاحِّ يَْنطِّ

يُوَحى *{
(40)

 صلى هللا عليه وسلم، فإشارة ابن جابر بلفظة والنجم حملت في طياتها صفات عظيمة لرسول هللا 

 واختصرتها.

إلى ما ورد في سورتي النحل والتوبة من صفاته، قائال:  إشار كما
(41)

 

 **       منا فهل هذه تلفى لغيرهم     قوم إذا قيل  من ؟ قالوا: نبيكم   

 إن تقرأ النحل تنحل جسم حاسدهم     **       وفي براءة يبدو وجه جاههم

 ة إلى وصف هللا ألهل مكة المهاجرين، وما نالوه من عظيم األجر، في قوله تعالى }إشار وفي ذكره السورة النحل

َرةِّ أَ  ْنَيا َحَسَنةً َوأَلَْجُر اآْلخِّ ئَنهُهْم فِّي الدُّ ْن بَْعدِّ َما ُظلُِّموا لَنُبَّوِّ ِّ مِّ يَن َهاَجُروا فِّي َّللاه ْكبَُر لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن {َوالهذِّ
(42)

 إشار ، كما

يَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدواإلى صفاتهم في سورة التوبة في قوله تعالى  ْم أَْعَظُم َدَرَجةً  }الهذِّ هِّ ْم َوأَْنفُسِّ ِّ بِّأَْمَوالِّهِّ فِّي َسبِّيلِّ َّللاه

ْضَواٍن َوَجنهاٍت لَُهْم فِّيَها ْنهُ َورِّ ُرُهْم َربُُّهْم بَِّرْحَمٍة مِّ ِّ َوأُولَئَِّك ُهُم اْلفَائُِّزوَن* يَُبّشِّ ْنَد َّللاه َ  عِّ يَن فِّيَها أَبًَدا إِّنه َّللاه دِّ يٌم ُمقِّيٌم * َخالِّ نَعِّ

يٌم*{عِّ  ْنَدهُ أَْجٌر َعظِّ
(43)
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 المطلب الرابع

 القصة القرانية في شعره

ة إلى تلك القصة بداللة بعض اإلشار جاء الحديث عن القصص القراني في شعر ابن جابر األندلسي، من خالل 

 األلفاظ عليها كقصة اإلسراء والمعراج، والهجرة، وحادثة اإلفك ومعركة بدر، وغير ذلك.

 -تحدث ابن جابر عن رحلة اإلسراء والمعراج في مواطن متفرقة من شعره، لبيان مكانته عليه الصالة والسالم 

عليهم السالم،  فيقول:  –وما خصه هللا به من صفات، وما امتاز به دون بقية الرسل 
(44)

 

 سبحان من أسری به من بيته      **        المسجد األقصى بليل قد دجى

 وجال سبع طباقها      **       في ليلة ودنا وبلغ ما ارتجى ركب البراق

ويقول في قصيدة أخرى: 
(45)

 

 وجاء جبريل ليال بالبراق له          **        فجال سبعاً وما في الوقت تطويل

 إذا انتهى السماء رحبوا ودعوا     **              أهالً بكم   فله للعز تأهيل

 ملك          **            به ولو قام لم يصحبه معقول ثم ارتقى لمقام لم يقم

 افسار وهو سميع للنداء يری        **       ما في الحديث به تعيا التفاصيل

جاء الحديث عن اإلسراء إلى المسجد األقصى، والمعراج إلى السماء في سور: اإلسراء، والنجم، والتكوير، وقد 

دِّ  ك الرحلة، يقول تعالىجاءت األحاديث مفصلة ومبينة لتل دِّ اْلَحَرامِّ إَِّلى اْلَمْسجِّ َن اْلَمْسجِّ هِّ لَْياًل مِّ ي أَْسَرى بِّعَْبدِّ }ُسْبَحاَن الهذِّ

يُر{ يُع اْلبَصِّ ْن آيَاتِّنَا إِّنههُ ُهَو السهمِّ يَهُ مِّ ي َباَرْكَنا َحْولَهُ لِّنُرِّ  اأْلَْقَصى الهذِّ
(46)

 

}َما َزاَغ إنها آية عظيمة بينت اإلسراء والمعراج، والهدف منهما، وياتي ذكر ذلك في سورة النجم في قوله تعالى 

ْن آيَاتِّ َربِّّهِّ اْلُكْبَرى{ اْلبََصُر َوَما َطَغى * لََقْد َرأَى مِّ
(47 )

عند ربه، وأهمية  صلى هللا عليه وسلمرحلة إيمانية بينت مكانته 

ى المسلمين في تلك الرحلة، رحلة رأى فيها ما سمَح هللا له برؤيته " ما زاغ البصر وما طغى الصالة التي فرضت عل

وابن جابر يشير إلى ذلك بقوله فلم يزغ بصر عن رؤية الحق إذ جلي، فحديث ابن جابر عن هذه القصة القرانية العظيمة 

ن مكانتــه، ومــا امتــاز بــه تــذكيراً لمكانتــه وبيانا لبيــا صلى هللا عليه وسلمجاء مباشرا في حديثه عن صفات رسول هللا 

لها في قلوب المسلمين المشتاقين إلى زيارة قبره طلباً لمرضاة هللا.
(48)

 

، يقول في ذلك ابن صلى هللا عليه وسلمكما جاء ذكر قصة الهجرة، وما حدث فيها من معجزات تأييدا لصدق نبوته 

جابر 
(49)

 

 م فعششت          **           لدى الغار حتى رد أعداءه رداألم يلهم هللا الحما

 ومالت عليه الدوح والعنكبوت وقد      **           أتاه فسد الغاز بالنسج إذ سدا

ويشير إلى ذلك في حديثه عن فضائل أبي بكر الصديق، رفيق الهجرة، قائال 
(50)

 

 ذو العرش أوثق منجد وصاحبه في الغار إذ قال ال تخف      **     فثالثنا

 فسد على المختار مخرج حية          **      هناك برجل منة فازت بأسعد

 وفيه وفي خير األنام سمعوا           **      بمئة صوت الهاتف المتقصد

 معبدجزى هللا رب الناس خير جزائه          **       رفيقين خيمتي أم 

ة لمرحلة من مراحلها، ومن أهم أحداث إشار هللا تتحدث عنها مباشرة، أوات لها في كتاب إشار هذه القصة جاءت

يَن َكفَُروا هللا إليه في قوله تعالى  إشار الهجرة ما حدث في غار ثور، والذي ُ إِّْذ أَْخَرَجهُ الهذِّ } إِّاله تَْنُصُروهُ َفقَْد نََصَرهُ َّللاه

ينَتَهُ َعلَْيهِّ َوأَيهَدهُ بُِّجنُوٍد لَْم تََروْ ثَانَِّي اثْنَْينِّ إِّْذ ُهَما فِّي اْلغَارِّ إِّْذ يَ  ُ َسكِّ َ َمعَنَا َفأَْنَزَل َّللاه بِّهِّ اَل تَْحَزْن إِّنه َّللاه َها َوَجعََل قُوُل لَِّصاحِّ

يٌم{ يٌز َحكِّ ُ َعزِّ َي اْلعُْليَا َوَّللاه ِّ هِّ ْفلَى َوَكلَِّمةُ َّللاه يَن َكفَُروا السُّ َكلَِّمةَ الهذِّ
(51  )

 ة جاءت مباشرة تصف تلك المكانة.اإلشار وهذه 
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وهي حادثة اإلفك التي جاء فيها قرآن مبرًءا أم  صلى هللا عليه وسلمكما يشير ابن جابر إلى قصة أخرى في حياته 

ة إليها في شعر ابن جابر في قوله اإلشار إلى يوم القيامة جاءت  -رضي هللا عنها -المؤمنين عائشة 
(.52)

 

 تي     * *       يبرئها نص الكتاب الممجدوصهر رسول هللا وابنته ال

فهو صهره، وابنته  صلى هللا عليه وسلمكان الحديث عن فضائل الصديق رضي هللا عنه، ومكانته من رسول هللا 

التي برأها القرآن الكريم مما رماها به المنافقون قديما وحديثا، وقد وفق شاعرنا في  -رضي هللا عنها  -أم المؤمنين عائشة 

يأتي القران مبرئة رادا عليه في  -رضي هللا عنها  -وله )يبرئها( وجعل الفعل مضارع؛ لبيان أن من يقول إفكا تجاهها ق

كل زمان ومكان، فإفك المنافقين مستمر، وتبرئة هللا لها في القرآن مستمرة، ومن حكمة هللا أن جعل البراءة لها قرانا يتلى 

نْ إِّ حتى قيام الساعة، قال تعالى : } ٍئ ّمِّ ُكّلِّ اْمرِّ ا لهُكم بَْل ُهَو َخْيٌر لهُكْم لِّ نُكْم ال تَْحَسبُوهُ َشر  ْفكِّ ُعْصبَةٌ ّمِّ يَن َجاُؤوا بِّاإلِّ ُهم نه الهذِّ

ْعتُُموهُ َظنه اْلُمؤْ  يٌم لَْوال إِّْذ َسمِّ ْنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعظِّ ْبَرهُ مِّ ي تََولهى كِّ ثْمِّ َوالهذِّ َن اإلِّ ا اْكتََسَب مِّ ْم َخْيًرا مه هِّ نَاُت بِّأَنفُسِّ نُوَن َواْلُمْؤمِّ مِّ

بِّينٌ  بُوَن وَ  َوقَالُوا َهذَا إِّْفٌك مُّ ِّ ُهُم اْلَكاذِّ نَد َّللاه َهَداء فَأولئَِّك عِّ ِّ لَْوال َجاُؤوا َعلَْيهِّ بِّأَْربَعَةِّ ُشَهَداء َفإِّْذ لَْم َيأْتُوا بِّالشُّ لَْوال َفْضُل َّللاه

نَتُِّكْم َوتَقُولُوَن َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ فِّي  يٌم إِّْذ تَلَقهْونَهُ بِّأَْلسِّ ُكْم فِّي َما أَفَْضتُْم فِّيهِّ َعذَاٌب َعظِّ َرةِّ لََمسه ْنيَا َواآلخِّ ا لَْيَس الدُّ ُكم مه بِّأَْفَواهِّ

يمٌ  ِّ َعظِّ نَد َّللاه ْلٌم َوتَْحَسبُونَهُ َهيًِّّنا َوُهَو عِّ ْعتُُموهُ قُلْ  لَُكم بِّهِّ عِّ ا يَُكوُن لَنَا أَن نهتََكلهَم بَِّهذَا ُسْبَحاَنَك َهذَا بُْهتَاٌن َولَْوال إِّْذ َسمِّ تُم مه

يمٌ  نِّينَ  َعظِّ ْؤمِّ هِّ أَبًَدا إِّن ُكنتُم مُّ ثْلِّ ُ أَن تَعُوُدوا لِّمِّ ُظُكُم َّللاه يمٌ  يَعِّ ُ َعلِّيٌم َحكِّ ُ لَُكُم اآلَياتِّ َوَّللاه بُّوَن أَن تَشِّ  َويُبَيُِّّن َّللاه يَن يُحِّ يَع إِّنه الهذِّ

ُ َيْعلَُم َوأَنتُْم ال تَْعلَمُ  َرةِّ َوَّللاه ْنيَا َواآلخِّ يَن آَمنُوا لَُهْم َعذَاٌب أَلِّيٌم فِّي الدُّ َشةُ فِّي الهذِّ ِّ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنه  ونَ اْلفَاحِّ َولَْوال فَْضُل َّللاه

يٌم{. َّللاه َرُؤوٌف َرحِّ
(53)
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 المبحث الثاني

 شعر ابن جابر االندلسيأثر الحديث النبوي في 

لو تأملنا شعر ابن جابر األندلسي لوجدنا  أغزر مادة في االستشهاد بالحديث النبوي الشريف، ودليلنا على ذلك هو 

غزارة هذا االستشهاد وشيوعه في شعره، وفي هذا الموضوع سوف نقف وقفات متأنية مع ابن جابر وهو يستشهد 

 يث النبوي.بالحديث الشريف ومدى احتفائه بالحد

 المطلب األول

 االقتباس النصي من الحديث النبوي

عند إمعان النظر في توظيف ابن جابر للحديث النبوي الشريف تبين لي ان اقتباس ابن جابر منه متعدد الصور 

النصي"، واألشكال، فتارة يأتي بنص الحديث النبوي ذاته وال سيما في مواعظه وحكمه، وهذا ما نطلق عليه "االقتباس 

في شعر ابن جابر، اال ان ذلك يكشف عن عمق ثقافته الدينية والمنزلة العلمية التي  -كما أسلفت  -فعلى الرغم من قلته 

 .بلغها

ومن أمثلة استعانته بالحديث النبوي الشريف ما جاء في قوله:
(54)

 

 قال الرسول والحياء خير       **        فاصحب من الناس ذا الحياء

: )الحياء كله خير(.صلى هللا عليه وسلمففي البيت السابق اقتباس من الحديث الشريف عنه 
(55)

 

وكذلك قوله: 
(56)

 

 إذا ما أنت لم تستـح فاصنـع      **         كما تختـار وافعل ما تشـاء

ان مما ادرك الناس من كالم النبوة؛ )اذا لم تستح فاصنع ما  صلى هللا عليه وسلماشارة إلى قول النبي محمد 

شئت(
(57)

 

والبن جابر اقتباس نصي من الحديث النبوي الشريف في ذكر فضائل الصحابة العشرة المبشرين بالجنة  وآل 

البيت )رضي هللا عنهم(. فيقول 
(58)

 

 يهتدياال أن أصحابي نجوم من  اقتدى   **    بهم في سبيل العلم والحلم 

مقتبس ذلك من الحديث الشريف )إن اصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم(
(59)

 

ومن االقتباسات النصية قول ابن جابر يقول:  
(60)

 

 وقال هما ريحانتاي أحب من          **    أحبهما فاصدقهم الحب تسعد

 في الحسن والحسين )رضي هللا عنهم( صلى هللا عليه وسلمإشارة إلى قوله   

ان الحسـن والحسين هما ريحانتاي مـن الدنيــا( )
(61)

 

ويظهر االقتباس النصي في قول ابن جابر:
(62) 

 

 من سلم المسلمون كلهم     **        أمنو من لسانه ويده

 فذاك المسلم الحقيـق" بـذا      **     جاء الحديث شك في سنده

فاالقتباس  واضح من الحديث الشريف: )المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(    
(63) 

وكذلك يظهر في قوله: 
(64)

 

 إنما االعمال  بالنيـات قـد       **      نصه عن سيـد الخلق عمر

ـل امري ما نوى ة واضحة إلى ما جاء في الحديث الشريف: )إنمـا االعمال بالنيـات، وانمـا لكإشار وفي هذا البيت

 )
(65)
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 المطلب الثاني

 ي للحديث النبوياإلشار االقتباس 

ي قـول اإلشار الشـاعر بـه إلى االحاديث مـن غيـر ان يلتـزم بلفظهـا وتركيبهـا، ومـن االقتباس  إشار ويعنـي مـا

ابـن جـابر فـي األمام علي بن ابي طالب )رضي هللا عنه( في قوله: 
(66)

 

 السمـا من سمائـه       **     وناهيك تزويجاً من العرش قد بديوزوجه رب 

أي فـي زواج علي من  –والـذي بعثنـي بـالحق مـا تكلمـت فيـه  صلى هللا عليه وسلمإشـارة إلى قـول الرسـول 

فاطمة )رضي هللا عنهم( حتى اذن هللا لي فيه من السـموات فقــالت فاطمـة: رضـيت بمـا رضي هللا ورسوله(
(67)

 

ويقول أيضاً:
(68)

 

 ومن كنـت مواله علي وليه        **       ومواله فاصدق حب موالك ترشد

: )مـن كنـت مواله فهـذا علي مواله اللهم وال من وااله وعاد من صلى هللا عليه وسلمإشارة إلى حديث الرسول 

عاداه(
(69)

 

وقد تجد أن ابن جابر قد وظف أكثر من حديث نبوي شريف في بيت واحد كما في قوله:
(70)

 

 ندع ما يريبـك واعملن بنية           **      وازهد وال تغضب  وخلقك حس

: )دع ما يريبك إلى مـا ال يريبـك(صلى هللا عليه وسلمة إلى حديث النبي إشار فقوله "دع ما يريبك"
(71)

وقولـه  

: )انمـا االعمال بالنيـات(صلى هللا عليه وسلمة إلى قولـه إشار "واعملـن بنيـة"
(72)

 

ة إلى قولـه إشار وقوله "وال تغضب"ة إلى الحديث الشريف )ازهد في الدنيا يحبك هللا( إشار وقولـه "وازهـد"

الحد الصـحابة: )ال تغضـب(  صلى هللا عليه وسلم
(73)

امـا قولـه "وخلقـك حسـن" فاشـارة إلى الحـديث الشـريف )وخالق  

 الناس بخلق حسن(

)رضي هللا لسعــد ابـن ابـي وقاص صلى هللا عليه وسلمإلى قـول النبــي محمـد  إشار كمــا نجـد أن ابـن جابــر قـد

عنه( وهو يدعو له: )اللهم استجب لسعد إذا دعاه(
(74)

في قوله:   
(75)

 

 وكان مجاب الدعوة اذكره اذ دعا          **      على قادح بالزور فيه مغند

ويقول ايضاص: 
(76)

 

 وحسبك قول المصطفى عندما أتى        **     اال إن ذا خالي مقـال ممجد

هذا خالي فليرني امرؤ خاله( : )عليه وسلمصلى هللا إشارة إلى قوله 
(77)

 

فيقول:  صلى هللا عليه وسلموقال ايضاً في ذكر حمزة بن عبد المطلب )رضي هللا عنه( عم رسول هللا 
(78)

 

 ومن مثل ليث هللا حمزة ذي الندى      **     مبيد العدى مأوى الغريب المطرد

: )والـذي نفسـي بيـده انـه لمكتـوب عنـده فـي السـماء السـابعة حمزة بن عبد صلى هللا عليه وسلمإشارة إلى قوله 

المطلب أسد هللا وأسد رسوله( 
(79)

 

فيقول: صلى هللا عليه وسلموقال ايضا في ذكر العباس بن عبد المطلب  )رضي هللا عنه (  عم رسول هللا 
 (80)

 

 زيدهم في بـره المتأيــداال ان عهم المرء صنو ابيه كي          **         ي

: )فانه بقية آبائي وان العم صنو االب( صلى هللا عليه وسلمفي هذا البيت اقتبس الشاعر من حديث النبي 
(81)

 

كما نجده ذكر الخلفاء الراشدين في شعره فقال في أبي بكر الصديق )رضي هللا عنه( فيقول:
(82)

 

 بكر وأوفى بوعدهوقال رسول هللا ان امنكم        **     علي ابو 

: )ما من أحد أعظم عندي يداً من ابي بكر(صلى هللا عليه وسلموفي هذا البيت اقتباس من قوله 
(83)

 

وكذلك ذكر الخليفة عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه ( فيقول: 
(84)

 

 والذي سلك الشيطان فجاً قد اغتدى    **    له سالكاً من خوفه  المتوعـد
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قولـه لعمـر)رضي هللا عنه( )والـذي  صلى هللا عليه وسلمة إلى الحـديث الشـريف عنـه إشار وفـي هـذا البيـت

نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً اال سلك فجاً غير فجك(
(85)

 

 

 الخاتمة

الحمد هلل تعالى الذي وفقني في تقديم هذا البحث، وها هي القطرات األخيرة في مشوار هذا البحث، وقد كان البحث 

يتكلم عن )األثر الديني في شعر ابن جابر االندلسي(، وقد بذلت كل الجهد والبذل لكي يخرج هذا البحث في هذا الشكل. 

ك أرجو أن تكون قد أرتقت بدرجات العقل الفكر، حيث لم يكن هذا وأرجو من هللا أن تكون رحلة ممتعة وشيقة، وكذل

الجهد بالجهد اليسير، وأنا ال أدعي الكمال فإن الكمال هلل عز وجل فقط، وقد قدمت كل الجهد لهذا البحث، فإن وفقنا فمن 

 د نال إعجابكم. هللا عز وجل وإن أخفقت فمن نفسي، وكفاني شرف المحاولة، واخيراً أرجو أن يكون هذا البحث ق

عند القراءة المستفيضة لنصوص )الشاعر ابن جابر االندلسي( الشعرية والوقوف عند األثر القرآني والحديثي، 

  :ة إلى ما تمخضت عنه هذه الدراسة من نتائج، والتي يمكن إجمالها بما يأتياإلشار البد من 

ً من القـرآن الكـريم أو أنواع االقتباس عند ابن جابر نصي واشاري، فالنصي هو أن يض -1 من الشاعر عالمه شيئا

الحديث النبوي الشريف من غير ان يلتزم  اليـه مـن القـرآن الكـريم أو إشار ي هـو مـااإلشار الحـديث النبـوي الشـريف، و

 ي  على االقتباس النصي لديه.اإلشار بلفظها وتركيبها، وقد وجدت غلبة االقتباس 

ي تعكـس مـدى تـأثره بالكتـاب العزيـز اإلشار ن الحـديث النبـوي الشـريف بنوعيهـا النصـي واقتباسـات ابـن جـابر مـ -2

لفظـا ومعنـى، وكذلك وجـد فـي السـنة النبويـة المطهـرة خيـر معـين علـى تأكيـد معانيـه وافكاره فضال عن تسلل كثير من 

 ربمـا عَّد ذلك من باب التقوى والورع والتدين.الفاظ الحـديث النبـوي وتسـربها إلى اسـلوبه فـي شـعره، و

يميــل الشــاعر فــي اشــعاره إلى ذكــر الشخصــيات الدينيــة واالسالمية، حيــث وظــف القران الكريم  والحــديث  -3

 النبوي الشريف في بيان فضائلهم.
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 .1984مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاءه، 
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 ۲/۱٠۱بدر، نفسه :
(29)

 ٥۳سورة األحزاب:  
(30)

 ۱۲٥سورة البقرة:  
(31)

 94ديوان ابن جابر، ص  
(32)

 ۳۲سورة الزخرف : 
(33)

 119ديوان ابن جابر ،ص  
(34)

 ٥سورة الملك : 
(35)

 ۱٠سورة الصافات:  
(36)

 179ديوان ابن جابر، ص 
(37)

 ۲٠سورة الفجر:  
(38)

 128ديوان ابن جابر، ص 
(39)

 110المصدر نفسه، ص 
(40)

 4-1سورة النجم،  
(41)

 145ديون ابن جابر ،ص  
(42)

 ٤۱سورة النحل:  
(43)

  ۲٠ -۲۲سورة التوبة  
(44)

 32ديوان ابن جابر، ص  
(45)

 109المصدر السابق،  
(46)

 1سورة االسراء،  
(47)

 17النجم، سورة  
(48)

، ۱منظوماة الهجاارة النبويااة فااي القاارآن الكااريم: أبااو غزلااة :د. محماد عقلااة، دراسااة تأصاايلية موضااوعية تحليليااة، مؤسسااة الرسااالة ناشاارون، ط 

 هـ .۱٤۳۲
(49)

 38ديوان اين جابر، ص  
(50)

 44المصدر السابق، ص 
(51)

 ٤٠سورة التوبة:  
(52)

 44ديوان ابن جابر،  
(53)

 20-11سورة النور،  
(54)

 83ديوان ابن جابر :ص  
(55)

 .64/  1صحيح مسلم : 
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(56)

 17شعر ابن جابر:  
(57)

 1284: 7صحيح البخاري:  
(58)

 17ديوان ابن جابر:  
(59)

 4/57فتح الباري:  
(60)

 .17ديوان  ابن جابر:   
(61)

 .5/653سنن الترمذي:  
(62)

 68ديوان ابن جابر:  
(63)

 13/  1صحيح البخاري:  
(64)

 98شعر ابن جابر:  
(65)

 3/  1صحيح البخاري:  
(66)

 49ديوان ابن جابر:  
(67)

 355/ 7البداية والنهاية:  
(68)

 49ديوان  ابن جابر:  
(69)

 309/  7البداية والنهاية:  
(70)

 151ديوان  ابن جابر:  
(71)

 724/  2صحيح البخاري:  
(72)

 341/  7سنن البيهقي الكبرى:  
(73)

 317/  9الجرح والتعديل:  
(74)

 8748/  7البخاري: صحيح  
(75)

 49ديوان  ابن جابر:  
(76)

 .49المصدر نفسه:  
(77)

 649/  5سنن الترمذي:  
(78)

 59ديوان  ابن جابر:  
(79)

 3/219المستدرك،  
(80)

 49ديوان  ابن جابر:  
(81)

 977/  7فضائل الصحابة:  
(82)

 44ديوان  ابن جابر:  
(83)

 48/  9مجمع الزوائد:  
(84)

 48ديوان  ابن جابر:  
(85)

 234/  2صحيح مسلم:  
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