
 لمة التحریر ک

 بسم هللا الرمحن الرحیم
-لعدد التاسعاتُقّدم "اجملّلة العربّية الدَّوليَّة للبحوث اخلّّلقة" بني يدي قُ رّائها وُمتابعيها األعزّاء 

م من سفرها الفصلّي احملّكم، والَّذي تأمل منه أن يكون خري رافٍد 2222اجملّلد الثّالث من العام 
للمكتبة العربّية واإللكرتونّية، لُطّّلهبا، وناهلي علومها، وآداهبا، من منريها الَّذي ال ينضب، 

االت اللُّغويّة لبحوث اّليت تُعىن باجملمجلًة من ا–مثل األعداد الّسابقة للمجّلة –وتضّمن هذا العدد 
واألدبّية، أسهم يف إعدادها خنبة طّيبة من األساتذة من خمتلف بلدان العامل العريّب واإلسّلمّي قد 

 مجعهم هبا، وقّرهبم منها وحدة اهلدف الّسامي أال وهو ُحّب اللُّغة العربيَّة، لغة كتاب هللا العزيز.
غتها كما أشار ابن خلدون، واللُّغة هي األساس املتني الَّيت تقوم عليه إّن قّوة األُّمة من قّوة ل

حياة األُّمة كما يقول أندرسون؛ إذ إّن اللُّغة تُعّد مدار اهتمام األُمم احلّية، واللُّغة هي اآلصرة 
األقوى يف شّد عواطف بين اإلنسان كما تقّرر ذلك يف ُمسّلمات البحث االجتماعّي املعاصر؛ 

ضر ّثل اللُّغة العربّية وآداهبا رافًدا عظيًما من روافد التَّوحُّد االجتماعّي، وباألخّص يف وقتنا احلاإذ تُ 
 اّلذي يشهد هزّات عنيفة يف أركان جمتمعاتنا العربّية واإلسّلمّية.

من أهداف جمّلتنا الغرّاء تعبئة القدرات العلمّية ملعاجلة املشكّلت اللُّغويّة املعاصرة، فضًّل 
 عن تكثيف الّتواصل العلمّي واملعريّف بني الباحثني.

اهبا، تُعّد "اجملّلة العربّية الّدولّية للبحوث اخلّّلقة" من اجملّّلت الرّائدة يف جمال اللُّغة العربّية وآد
وهي حتظى باالهتمام واملتابعة من قُ رّاء لغة الّضاد، من أجل اإلسهام يف َمهّمة إعادة املكانة لُِلغة 

، اد اّليت ال تقّل شأنًا عن بقّية اللُّغات احليَّة األخرى، مثل: اإلجنليزيّة، واإلسبانّية، والصينّيةالضّ 
تحّدثني هبا، أو من ناحية تطويرها، ومنائها، وثباهتا يف وجه 

ُ
واألملانّية، وغريها من ناحية عدد امل

تغرّيات احلياتّية اّليت تعصف هبا. ومع ذلك، فهي تسري ُقُدمً 
ُ
 بحوث والّدراسات...ا يف نشر الامل
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كما نأمل أن يتحّسن أداؤها مع مرور الوقت على املستويني: املعريّف، والفيّنّ؛ بفضل ما 
يردها من تقومي. منتظرين طلًبا لنوال الغاية من هذا اإلصدار، وإسهاًما يف شرف إثراء مكتبتنا 

 العربّية واإللكرتونّية.
مناء على يف آٍن مًعا، َسَدنًة يف هيكل اللُّغة العربّية وحمراهبا، أُ يِّني وتُراثّيني حداث اولنغدو 

لغٍة فلنكتب أفكارًا جديدًة ب :عريبّ قول الشَّاعر القواعدها وأصل استخدامها، وليكن شعارنا 
قدمية؛ أي كّلسيكّية، مجيلة، صارمة، صرحية، راقية؛ أي عربّية خالصة، وذلك كّله من أجل اللُّغة 

 مستقبلها، وإنساهنا.العربّية، و 
نلتقيكم قرّاءنا األعزّاء، يف جمّلتكم "اجملّلة العربّية الّدولّية للبحوث اخلّّلقة"، ومع دراسات 

 ُمتنّوعة، وأحباث قّيمة، خطّتها أنامل أساتذة ُمتخّصصني يف دراساهتم...
 تضّمن هذا العدد من جمّلتكم الغرّاء البحوث اآلتية: 

 بو غليون. أجتاهل العارف يف النص القرآين للدكتور هاين يوسف  –1
 ر املنصوري.اب_ منهج النقد عند سيد قطب" للدكتور سامي علي ج2
 _ التناص الدييّن يف شعر ابن حجر العسقّلين، للباحث حممد عرفان دار.٣
  لألستاذ املساعد صديق هللا كرمييلفظة املاء يف االستشهادات القرآنية _ ٤
 ، للباحث ة سّيد ة سوما نظري.)دراسة أدبية( ُسورَِة الزَّْلزََلةِ  -5
   .رابط يف اجلمل االمسية بني اللغتني العربية والفارسية لألستاذ احملاضر وطن شاه قائم_ 6

اتكم املعرفّية، ويُوّسع جماالت دراسنأمل أن جتدوا يف هذه الدراسات ما يغين تطّلعاتكم 
 .اءأعداد جديدة من جمّلتكم الغرّ  املستقبلّية. آملني أن نلقاكم دوًما على اخلري واهلدى، ومع
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 َلَخصم الم 

يعت    ن اب    ن حج    ر العس    قّلين م    ن أش    هر علم    اء اإلس    ّلم وق    د اش    تهر بأعمال    ه الرائع    ة يف ه    ذا 
اجمل     ال وباإلض     افة إك كون     ه م     ن كب     ار علم     اء اإلس     ّلم، ف      ن أعمال     ه يف جم     ال األدب جلي     ة أيض     ا 

لق    د أث    رى يف ش    كل ش    عر ولكنه    ا مل تك    ف لتك    ون س    ببا يف ش    هرته كش    اعر دون ع    امل إس    ّلمي، 
العس    قّلين املكتب    ة العربي    ة األدبي    ة بع    ّدة دواوي    ن م    ن ش    عره وك    ان ش    عر ي    رتاو  احل    افن اب    ن حج    ر 

وامل    دي  والغ    زل والرث    اء وق    د ع    رف أيًض    ا ب س    هاماته  يف أغ    راب أدبي    ة عدي    دة منه    ا امل    دائ  النبوي    ة
وق      د اتبع      ت يف ه      ذه الدراس      ة امل      نهج الوص      في التحليل      ي وقس      مت اجلب      ارة يف ف      ن امل ش      حات. 

وثّلث      ة مباح      ث وختم      ت ه      ذه املقال      ة ب      ذكر بع        النت      ائج ال      يت توص      لت الدراس      ة إك مقدم      ة 
وأخ     ريًا  إليه     ا م     ن خ     ّلل ه     ذه الدراس     ة وذك     ر املص     ادر واملراج     ع ال     يت انتقي     ت منه     ا ه     ذه امل     ادة

توص     لت إك ع     ّدة نت     ائج ومنه     ا أن ش     عره ق     د ت     أثر بكص     ري م     ن اآلي     ات الق     رآن واحل     د يث وبل       
 .ا من القرآن واحلديث مئات من كلمات القرآن واحلديثهذا ال تأثري إك أنه قد اقتبس كثريً 

 .احلدیثو  القرآن، التناص الدیين، ابن حجر العسقالن، شعر  :الكلمات الفتاحیة
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 القّدمة 

احلمد هلل على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، الصّلة والسّلم على نبيه اهلادي 
 وسلم تسليما كثريا. أما بعد: إك رضوانه وعلى آله وأصحابه وأعوانه

لقد اشتهر احلافن ابن حجر العسقّلين ك مام من أئمة احلديث وألجل ذلك مت تلقيبه بأمري 
امل منني يف احلديث وشيخ اإلسّلم وعلى الرغم من شهرته العظيمة يف الدراسات اإلسّلمية كانت 

ات الرائعة اليت ، فهناك ألوف من األبيله أعمال أدبية كثرية من الشعر والنثر والنقد اليت اشتهر هبا
 تتمتع هبا عواطفه الغالية وأذواقه األدبية.

تعددت أقوال العلماء اليت دلت على أنه من أهل اللغة واألدب فهذا تلميذه السخاوي 
ميدحه قائّل: "ونظر يف فنون األدب من أثناء سنة اثنتني وتسعني، ففاق فيها حىت ال يسمع 

من أين أخذه الناظم، وتولع بذلك، وما زال يتبعه خاطره حىت فاق فيها  شعرا، إال ويستحضر
 (٧/١٧ه: 1٤1١وساد وطار  األدباء وقال الشعر الرائق والنثر الفائق")السخاوي، 

يقع ديوان احلافن ابن حجر الشعري على قصائد كثرية ويبل  عدد أبياته الشعرية إك أكثر  
كشف ع خمتلفة ويف هذه الدراسة نتناول ديوانه الشعري ونمن ألف ومخسمائة بيت متعلقة مبواضي

عن ظاهرة مهمة فيه، وهي ظاهرة التناص الذي يقتصر على التناص مع النصوص األدبية 
 اإلسّلمية من القرآن واحلديث من خّلل املباحث القادمة:

 البحث األول: ظاهرة التناص األديب تعریفه وضوابطه:
 واصطالحا:مفهوم التناص لغة  .أ

إن كلمة التناص مشتقة من النص وال بد لنا أن نذكر معىن النص يف اللغة واالصطّل  قبل 
 اخلوب يف تعريف كلمة التناص حىت يتيسر لنا فهمها.
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 : مع ى كلمة النص:أوًل 
ففي اللغة تدل كلمة النص على معاين متعددة وهي يف جمملها تفيد املعاين الثّلثة منها 

لسان العرب: " النص: رفعك الشيء، ومنه نص احلديث ينصه نصا أي رفعه، ونص الرفع: ففي 
 .(٧/١٧ه: 1٤1٤املتاع: جعل بعضه على بع ")ابن منظور، 

ومنها: احلركة: كما جاء يف القاموس: "نص الشيء: حركه، ونص العروس: أقعدها على 
 (6٣2ه: ص 1٤26املنصة")الفريوزآبادي، 

 الفريوز) نص الشيء أظهره وكل ما ظهر فقد نص"" اج العروس:اإلظهار: ورد يف توثالثها 
 .(6٣2ه: ص 1٤26آبادي، 

وقد أورد صاحب املعجم الوسيط بع  املعاين املولدة للنص فيقول: " فالنص صيغة الكّلم  
األصلية اليت وردت من م لفها والنص ما ال حيتمل إال معىن واحدا أو ال حيتمل التأويل، والنص 

 .(2/١26ص والنص من الشيء منتهاه ومبل  أقصاه")مصطفى إبراهيم، مجعه النصو 
هناك كثري من اللغويني الذين قاموا بتحديد معىن النص العام فقالوا: " النص من حيث اللغة 
إمنا يشتمل مطلق امللفوظ واملكتوب، فكل عبارة مأثورة أو منشأة هي نص" ومنهم من خصصه 

ئيس األكن. والنص: التوقيف، والنص التعيني على شيء فقال:" النص هو اإلسناد إك الر 
 .(٣٣م: ص 1١١١ما")حممد عمارة، 

وأما يف االصطّل  فقد عرفه كثري من اللغويني القدامى واجلدد ولكننا سنكتفي ب يراد 
التعريف الشامل الكامل الذي عرفته به جوليا كريستيفا حيث قالت:" نعرف النص بأنه جهاز 

توزيع نظام اللغة واضحا احلديث التواصلي؛ نقصد املعلومات املباشرة يف عّلقة نقل لساين يعيد 
 (16م: ص 222٧مع ملفوظات خمتلفة سابقة أو متزامنة")أمحد ناجم، 
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وقد عرف أيضا: بأنه صيغة الكّلم األصلية اليت وردت من امل لف. وحني نقول نص  
مة؛ ة أو أي جزء منها يعطي فكرة تااحلديث أي متنه ال سلسلة السند؛ ونص شعري أي القصيد

 (٧2م: ص 222٧وكذلك نص نثري")أ.ش عبد القادر، 
 ثانیا: مفهوم التناص: 

تطلق كلمة التناص يف اللغة على معان خمتلفة أيضا ومنها: االتصال كما جاء يف لسان 
 ه:1٤1٤العرب: "هذه الفّلة تناصي أرب كذا وتواصيها أي يتصل هبا")ابن منظور، 

15/٣2٧  ) 
وقد تفيد أيضا االنقباب واالزدحام كما جاء يف تاج العروس: " انتص الرجل: انقب ، 

 (1١/1١1م: 1١65مرتضى الزبيدي، وتناص القوم: ازدمحوا" )
وقد تدل  ٣والتوليد 2وتوارد اخلواطر 1ويف االصطّل  دلت كلمة التناص على السرقة األدبية

يتضمن نص أديب ما نصوصا أو أفكارا أخرى  هذه الكلمة على االقتباس والتضمني وهو أن
سابقه عنه عن طريق االقتباس أو التضمني والتلمي  أو اإلشارة أو ما شابه ذلك من املقروء األديب 
لدى األديب، حبيث تندمج هذه النصوص أو األفكار مع النص األصلي وتندغم فيه ليتشكل 

وهذه الرسالة تدور حول التناص ( 11م: ص 2222نص جديد واحد متكامل" )أمحد الزعيب، 
 األديب هبذا املفهوم دون املفاهيم األخرى.

 ثالثا: أنواع التناص:

                                                           
قد كان نقاد العرب القدامى فتحوا جماالت واسعة يف الكثري من م لفات ملا أمسوه بباب السرقات األدبية وأدرجوا ضمنه معظم  -1

 ماستطاعوا حصره من إنتاج النصوص املرتبطة بنصوص سبقتها.
منيب: معىن بيتك هذا أخذته من قول الطائي فأجاب: "الشعر جادة، رمبا وقع حافر على حافز")حممد عبد كما قيل للت -2

 (1١٧-1١6م: ص 1١6٤الرمحن شعيب، 
-1١6م: ص 1١6٤معناه أن الشاعر يستخرج معىن من معىن شاعر سبقه أو يزيد فيه زيادة. )حممد عبد الرمحن شعيب،  -٣ 

1١٧) 
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 يرد التناص يف األعمال األدبية بنوعني أساسيني ومها:
وقد يعرف أيضا بالتناص التجلي وهو أن يقتبس األديب لغته اليت ورد  التناص الباشر:

 .ة واألحاديث النبوية واألشعار والقصص واحلكم واألمثالفيها لفظا ومعىن، مثل اآليات القرآني
وقد يعرف أيضا بالتناص اخلفي وهو أن يأخذ فكرة من األفكار دون  التناص غري الباشر:

 .(22م: ص 2222ألفاظ النص وقد أطلق عليه أيضا تناص األفكار. )أمحد الزعيب، 
 واالصطّل  كان ال بد من أن بعد االنطّلق من حماوالت مفهوم النص والتناص يف اللغة

نلقي ضوءا على شعر احلافن ابن حجر العسقّلين واألمثلة الكثرية من ديوانه اليت توجد فيها 
 التناص بالقرآن واحلديث النبوي وسيتم ذلك من خّلل املبحث القادم:

 البحث الثاين: ابن حجر العسقالين وشعره:
 ترمجة ابن حجر العسقالين: .أ

 امسه ونسبه .1
( أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن 2٧2م: ص 1١١١)ابن فهد،  اب الدينهو شه

(  بن حجر الكناين، العسقّلين 121ه:  ص 1٤1١علي بن حممود بن أمحد )السخاوي، 
( وتشري 1/11٧م: 1١6١)العسقّلين،  األصل نسبة إك عسقّلن وقد كناه أبوه بأيب الفضل
( وأبو 1/122ه: 1٤1١السخاوي، املصادر إك كنيات أخرى منها أبو العباس )

 ( ولكنه قد اشتهر بكنتيته اليت كناه هبا أبوه.1/122ه: 1٤1١جعفر)السخاوي، 
 مولده ونشأته ووفاته .2

وعليه اتفاق املصادر املرتمجة له،  ٤ولد ابن حجر العسقّلين عام ثّلث وسبعني وسبعمائة
( وقيل 1/٣6م: 2221بان )البقاعي أما يوم والدته فقد اختلف فيه فقيل إنه اليوم الثاين من شع

                                                           
 .الرتمجة نفسه يف رجزكما ثبت عن صاحب  ٤
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( وقيل أيضا ٤5م: ص 1١2٧(، )السيوطي، 1/٣5م: 2221هو اليوم الثاين عشر)البقاعي، 
( وقيل إنه اليوم الثاين والعشرين 211م:  ص 1١١١أنه ولد يف اليوم الثالث عشر)ابن فهد، 

ه قد ذكر عن(والذي ترج  عنده فهو اليوم الثالث عشر ألنه 1/12٤ه:  1٤1١)السخاوي، 
 (٤5٤ص  2أنه كتب احلافن ابن حجر ذلك خبطه )ابن طولون، قسم 

نشأ ابن حجر العسقّلين يتيما فتويف والده ومل يكن عمره أكثر من أربع سنني عند وفاته 
( وكانت أمه قد توفيت قبل ذلك، ولكنه مع يتمه نشأ يف غاية 1/11٧م: 1١6١)العسقّلين،

د بن حجر يف وصاية الزكي اخلرويب بعد وفات والده وكان والده قالعفة والصيانة. بقي احلافن ا
( وظل كذلك 1/12٧ه: 1٤1١وصاه بابن حجر فلم يقصر يف رعايته وتعليمه )السخاوي، 

( فّلزم بعد ٣/١6م: 1١6١حتت كنفه حىت تويف عنه عام سبع ومثامنائة وسبع مائة )العسقّلين،
 )العسقّلين، ه يف الفقه وأصوله والعربية واحلساب.وصيه الثاين حيىي بن قطان وتلقى عنه دروس

 (٣/٣٣1م: 1١6١
ملا بل  ابن حجر العسقّلين من عمره مخسا وعشرين سنة تزوج من أوك زوجاته أنس بنت 

( بقيت 1/51٣م: 1١6١القاضي كرمي الدين عبد الكرمي بن عبد العزيز ناظر اجليش )العسقّلين،
( وكانت كلما محلت 2١2ه: ص 1٤1١بنات )السخاوي، معه حىت وفاته وقد رزق منها مخس 

ذكرا ولدت قبل أوانه ورغب ابن حجر يف األوالد الذكور كثريا ودفعته هذه الرغبة إك أن يتزوج 
من زوجاته أخرى حيث تزوج من أرملة الزين األمشاطي سنة أربع وثّلثني ومثاين مائة وولدت له 

( تزوج ابن حجر ٣/1225ه: 1٤1١ة. )السخاوي، بنتا ومل تعش معه طويّل بل ماتت بعد سن
بعدها من ليلى بنت حممود بن طوعان احللبية عندما رحل إك حلب وقال ابن حجر فيها: "نعم 

( اختار ابن حجر العسقّلين 1/1٧1ه: 1٤1١املرأة عقّل، وحسن خلق وخلق")السخاوي، 
اه حممدا وكان نها ابنه الوحيد فسمالتسري ب حدى جارية زوجتها األوك وكانت ططرية فرزقه هللا م

 (121١-٣/121١ه: 1٤1١مولده سنة مخس عشرة ومثاين مائة)السخاوي، 
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م:  ص 1١١١ه  )ابن فهد،  ١52يف ذي القعدة سنة:  -رمحه هللا-ابتدأ املرب باحلافن 
( واستمر يف درسه مع مرضه الذي حرص على إخفائه إك أن اشتد به املرب جداً وصار  ٣٣٧

( مث حصل له إسهال مع رمي دم 615ئًا ثقيًّل على معدته)عبد الستار الشيخ، ص حيس شي
(، فتخلف عن صّلة عيد األضحى وهو الذي مل  ٣٣١-٣٣٧م:  ص 1١١١)ابن فهد،  

يكن يرتك مجعة وال مجاعة، وتزايد املرب عليه واشتد به، وتردد األطباء إليه، وعجز يف آخر أيامه 
ب وهو جالس، وترك قيام الليل، وانتابه الصرع، وتكرر ذلك منه، عن التوض  وصار يصلي الفر 

م: 1١١٧وهرع الناس لعيادته أفواجًا من األمراء والقضاة والعلماء والطلبة. )حممد كمال الدين،
 (12٧-126ص 

وقد اختلف مرتمجو ابن حجر يف حتديد تاريخ يوم وفاته، مع اتفاقهم على أن وفاته كانت 
 حلجة، إال أهنم اختلفوا أي سبت هو فاختلفوا إك ثّلثة أقوال:ليلة السبت من ذي ا

األول: أن وفاته كانت يوم السبت يف الثامن عشر من ذي احلجة وذهب إليه ابن طولون 
 .( 51م: ص 1١2٧( ) السيوطي، 2/٤56م: 1١6٧والسيوطي. )ابن طولون، 

ن إياس)ابن وذهب إليه ابالثاين: أن وفاته كانت يوم السبت يف التاسع عشر من ذي احلجة 
 .(26١-2/26٧إياس، 

الثالث: أن وفاته كانت يوم السبت يف الثامن والعشرين من ذي احلجة وقد ذهب إليه ابن 
(، 2/22(، وابن تغري الندي ) ابن تغري بردي،  215م:  ص 1١١١فهد املكي )ابن فهد، 

 (١/٣١١م: 1١١6د، (، وابن العماد )ابن العما٣/11١٣ه:  1٤1١والسخاوي )السخاوي،
وأرج  هذه األقوال فيما نزعم هو ما ذهب إليه السخاوي ألنه كان أبل  االهتمام باحلافن 

 ابن حجر العسقّلين وترمجته للحافن هو أمشل الرتاجم وأوفاها.
صلي عليه من الغد قبيل صّلة الظهر مبصلى سبيل امل منني خارج القاهرة، وصلى عليه 
اخلليفة ومحل نعشه وحضر الصّلة عليه السلطان فمن دونه، وكان له مشهد عظيم مل ير مثله يف  
كثرة من حضر من الشيوخ فضّلً عمن دوهنم، وقدر بع  األذكياء من حضر جنازته بأكثر من 
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ن، وكان دفنه بالقرافة، وحصل من البكاء واالنتحاب أسفاً على فقده الشيء مخسني ألف إنسا
الكثري، وُصِلي عليه صّلة الغائب يف مكة وبيت املقدس واخلليل وحلب ودمشق وغريها )أبو 

(، وتبارى الشعراء يف رثائه وذكر مآثره وفضائله ) السخاوي، 2٣٣م: ص 1١١١حامد الغزايل، 
  رمحة واسعة وغفر له مغفرة جامعة.(، ، رمحه هللا١١الذيل، ص 

 شعر احلافظ ابن حجر العسقالين .ب
على الرغم من تعدد جوانب ثقافة احلافن ابن حجر، ف نه كان شاعرا مطبوعا وكان شعره  
كثريا وأورد منه مجاعة من األدباء املصنفني أشياء حسنة جدا كابن حجة يف شر  البيعية وغريه 

 .(١1ه: ص 1٤٣1ذلك. )الشوكاين، وهم معرتفون بعلو درجته يف 
ه ونظم بعد ذلك أيضا ١22ه وشغل عنه بعد سنة ٧١2بدأ احلافن نظم الشعر منذ سنة 

 ولكنه كان قليّل جدا حيث كان ترد إليه األسئلة أحيانا يف النظم فكان جييب عنها شعرا
ابن  (  أما دواوين ابن حجر الشعرية فيبدو من كّلم252 -252ه: ص 1٤1١)السخاوي، 

خليل الدمشقي أنه له دواوين ثّلثة: فمنها ديوانه الكبري وهناك ديوان آخر خمتصر من األول، أو 
وهناك ديوان آخر وهو السبع السيارة  5حلد ما مستقل عنه وامسه ضوء الشهاب وهو الصغري

( ومساه حاجي 2/6١٤ه:  1٤1١النريات وهو الذي مساه السخاوي باملسبعات )السخاوي، 
 (١/1١٤٣/12٧مبنظوم الدرر.) جملة اجملمع العلمي العريب بدمشق خليفة 

ويف حبثنا هذا ستناول ديوانه الكبري من دواوينه الثّلثة املشارة إليها آنفا وديوانه الكبري  
هو بتحقيق الباحثة: فردوس نور علي حسني وقد قام بنشره دار الفضيلة بالقاهرة وقد حيتوي هذا 

 لسبعة اآلتية:الديوان على األقسام ا

                                                           
قال ابن حجر العسقّلين عندما ترجم للشرف ابن املقرئ يف اجملمع امل سس:" ومسع مين كتايب ضوء الشهاب املنتخب من  -5

 1حاشية رقم  1/٣6٧نظمي" وهو الديوان الصغري. انظر: دراسة مصنفات ابن حجر 
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وقد حيتوي هذا القسم على سبع قصائد لطيفة يف مد  النيب صلى هللا  األول: النبویات:
 عليه وسلم.

وقد سار يف هذه القصائد النهج الذي ساره يف األول وحيتوي أيضا على  الثاين: اللوكیات:
 سبع قصائد مد  فيها امللوك يف ذلك العصر.

 على سبع قصائد مد  فيها األمراء.يشتمل هذا القسم أيضا  الثالث:
 وهي أيضا سبع قصائد الرابع: الغزلیات:

حيتوي القسم اخلامس من ديوانه على القصائد يف األغراب املختلفة فمنها قصيدة  اخلامس:
يف إجابة الشيخ إبراهيم اجلحايف عن قصيدة أرسلها إليه مهنئا له بالسّلمة وقصائد أخرى مثل 

 هذا النوع.
 هذا القسم حيتوي على موشحاته وموضوعها عنده الغزل غالبا يف هذا القسم.و  السادس:
حيتوي هذا القسم على مقاطع شعرية وهي عبارة عن البيتني أو أكثر يف موضوع  السابع:

 ما.
 البحث الثالث: التناص الدیين يف شعر احلافظ ابن حجر العسقالين

 التناص مع النصوص القرآنیة: .1
يف  على ديوان احلافن وجد الباحث فيه التناص املباشر بنصوص القرآن وبعد تتبع واستقراء
 اثين عشر موضعا اآلتية:

 قاب قوسني .أ
 (121قال ابن حجر العسقّلين: )العسقّلين، ديوان الشعر، ص 

 وقلب حاسده املضىن غدا هدفا لقاب قوسني أو أدىن على ودنا
النجم،  قاب قوسني أو أدىن﴾ )سورةيوجد فيه التناص املباشر مع قول هللا عزوجل: ﴿فكان 

 (١اآلية 
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 تبوؤوا الدار واإلميان .ب
 (112قال ابن حجر العسقّلين:)العسقّلين، ديوان شعره، ص 

 آووا وفوا نصروا فازوا رقوا شرفا  تبوءوا الدار واإلميان قبل وقد 
يوجد فيه التناص املباشر مع قول هللا عزوجل: ﴿والذين تبوءوا الدار واإلميان من 

 (١قبلهم﴾)سورة احلشر، اآلية 
 ثاين عطفه .ت

 (12٤قال ابن حجر العسقّلين:)العسقّلين، ديوان شعره، ص 
 على أنه ملا تثىن تفردا  وغصن تثىن وهو ثاين عطفه 

يوجد فيه التناص املباشر مع قول هللا عزوجل: ﴿ ثاين عطفه ليضل عن سبيل هللا﴾)سورة 
 (١احلج اآلية: 

 النار ذات الوقود .ث
 (12١بن حجر العسقّلين: )العسقّلين، ديوان شعره، صقال ا

 شوقا ويف خده للدمع أخدود  النار ذات وقود يف جواحنه
 (5وفيه التناص مع قول هللا عزوجل: ﴿النار ذات الوقود﴾ )سورة النوج، اآلية: 

 ما یستوي البحران .ج
 (12١قال ابن حجر العسقّلين: )العسقّلين، ديوان شعره، ص

 عذب وذاك املل  طعما  ما يستوي البحران ذا 
وفيه التناص مع قول هللا عزوجل: ﴿وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائ  شرابه وهذا 

 (12مل  أجاج ﴾ )سورة فاطر، اآلية: 
 العصرو  .ح

 (115قال ابن حجر العسقّلين: )العسقّلين، ديوان شعره، ص 
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 بعد ذا الصن يف خسرفو العصر إين  لئن مال إنساين لرؤية غريهم
وفيه التناص مع قول هللا عزوجل: ﴿والعصر إن اإلنسان لفي خسر﴾ )سورة العصر اآلية 

1-2) 
 والشفع .خ

 (1٣2قال ابن حجر العسقّلين: )العسقّلين، ديوان شعره، ص 
 فو الشفع إين قد عفوت عن الوتر  وإن كنت ممن ال تضيع دماؤهم

 (٣شفع والوتر﴾ )سورة الفجر اآلية: وفيه التناص مع قول هللا عزوجل: ﴿وال
 واللیل إذا سجى .د

 ق/( 211قال ابن حجر العسقّلين: )العسقّلين، ديوان الشعر، ص 
 ومن سوء حظي يف الظّلم إذا سجى إك هللا أشكو ما لقيت من الدجي 

 (  2وفيه التناص مع قول هللا عزوجل: ﴿والليل إذا سجى﴾ )سورة الضحى اآلية: 
 نعم الوكیل .ذ

 (٧ق/ 22٣ابن ججر العسقّلين: )العسقّلين، ديوان الشعر،  ص قال 
 ونعم الوكيل هللا ذو املن واللطف  هللا إنا راجعون وحسبنا  

 (1٧٣وفيه التناص مع قول هللا عزوجل: ﴿حسبنا هللا ونعم الوكيل﴾ )سورة آل عمران، اآلية: 
 أدهى وأمر .ر

 قال ابن حجر العسقّلين:
 والساعة يف البعاد أدهى وأمر  الليلة يف الصدود ال أمحلها 

وفيه التناص مع قول هللا عزوجل: ﴿بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر﴾ )سورة القمر 
 (٤6اآلية: 
 حىت خيوضوا يف حدیث غريه .ز
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 (  2٤٧قال ابن حجر العسقّلين: )العسقّلين، ديوان الشعر،  ص 
 خيوضوا يف حديث غريه حىت  فكتمته ألصون سر هواكم

وفيه التناص مع قول هللا عزوجل: ﴿وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرب عنهم حىت 
 (6٧)سورة األنعام، اآلية:  خيوضوا يف حديث غريه﴾

 أهلاكم التكاثر .س
 (2٤٣)العسقّلين، ديوان الشعر، : ص  قال ابن حجر العسقّلين:

 ال تكابرواأدوا زكاته و   يا معشر التجار أموالكم
 ألنكم أهلاكم التكاثر من قبل أن تصيبكم قارعة

 (1وفيه التناص مع قول هللا عزوجل: ﴿أهلاكم التكاثر﴾ )سورة التكاثر اآلية: 
 التناص الباشر مع نصوص احلدیث

 _ سل تعط، اشفع تشفع1
 قال ابن حجر العسقّلين: 

 واشفع تشفع يف رهني ذنوب  ويقول قل تسمع وسل تعط املىن 
وقد ورد ذلك يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم عند مسلم: فيقال يل: يا حممد، ارفع 
رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه ريب مث 

( فنص احلديث أخذه ابن حجر 1١٣أشفع فيحد يل حدا" )صحي  مسلم، رقم احلديث: 
 .مباشرة من احلديث

  الباشر مع نصوص القرآنالتناص غري .2
 (122قال ابن حجر العسقّلين: ) العسقّلين، يوان شعره، ص 

 يف أمره أو هنيه يتكلم هللا أيده فليس عن اهلوى 
 من فتنة أو من عذاب ي مل فليحذر املرء املخالف أمره
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وقد أخذ ابن حجر العسقّلين هذه الفكرة من القرآن فقد ورد فيه: ﴿ وما ينطق عن اهلوى 
(ويف موضع آخر قال هللا عزوجل:﴿ فليحذر ٤ -٣إن هو إال وحي يوحى﴾)سورة النجم، اآلية: 

 (6٣الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ )سورة النور، اآلية 
 .(122قال ابن حجر العسقّلين: )العسقّلين، ديوان شعره، ص 

 وهبائما قد كلموانطق احلصى  ذو املعجزات الباهرات فسل هبا
 فاملاردون بشهبها قد رمجت حفظت ملولده السماء وبشرت
 شرفاته ب كاد رعبا يهدم إيوان كسرى انشق مث تساقطت

 .)121واملاء غاب ونار فارس أمخدت من بعد ما كانت تسب )العسقّلين، ديوان شعره، ص 
منها تكلم يب و تكلم احلافن ابن حجر العسقّلين يف هذه األبيات عن بع  معجزات الن

احلصاة وإلقاءه السّلم على النيب وهذا قد ورد عن جابر بن مسرة أن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قال: إين ألعرف حجرا مبكة، كان يسلم علي قبل أن أبعث، إين ألعرفه اآلن")مسلم، رقم 

ا أيض (  وأشار إك حفن هللا السماء من الشياطني بالشهاب وهذه الفكرة22٧٧احلديث:
مستنبطة من القرآن كما يقول هللا عزوجل: ﴿ وأنا ملسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا 

رة اجلن، )سو ﴾وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهابا رصدا
( وتكلم أيضا عن بع  األمور اليت وقعت عند مولده وذلك كله وار يف األحاديث ١-١اآلية 

م ختلفة كما ورد يف السرية النبوية: " ملا كانت الليلة اليت ولد فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلامل
ارتج إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وغاضت حبرية سارة، ومخدت نار فارس ومل 

 (11م،  ص 221١ختمد قبل ذلك بألف عام" )الذهيب، 
 (122يوان شعره، ص قال ابن حجر العسقّلين: )العسقّلين، 

  مل تعطها الرسل الذين تقدموا من بع  ما أوتيت مخس خصائص 
 طهرا فصلى الناس أو تيمموا جعلت لك األرب البسيطة مسجدا
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 عاداك من شهر فأصب  يهزم  ونصرت بالرعب املروع قلب من 
 كانت حمرمة فطاب املغنم  وأعيدت األنفال حّل بعد أن 

من األفكار مستنبطة من حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم: هذه األبيات وما تتضمنها 
" أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرب مسجدا 
وطهورا، فأميا رجل من ميت أدركته الصّلة فليصل، وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد قبلي، وأعطيت 

 (٤٣١اري رقم احلديث: )صحي  البخ شفاعة وبعثت إك الناس عامة
 (12٧قال ابن حجر العسقّلين: )العسقّلين، يوان شعره، ص 

 أمّلكها وحبتك بالرتحيب  أسرى جبمسك للسماء فبشر 
 ومقامك احملمود واحملبوب وخصصت فضّل بالشفاعة يف غد

تكلم احلافن ابن حجر يف هذه األبيات عن ثّلثة أشياء وهي اإلسراء واملقام احملمود 
والشفاعة من قبل الرسول صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة وهذه األفكار كلها ورد يف القرآن 
واألحاديث فاإلسراء أخننا به هللا قائّل: ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة املنتهى. عندها جنة 

( 1١-1٣املأوى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكنى﴾)سورة النجم، اآلية: 
وقد ورد ذلك يف حديث عند مسلم:" ملا أسري برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، انتهي به إك 

 (1٧٣اخل )صحي  املسلم، رقم احلديث:  سدرة املنتهى وهي يف السماء السابعة...
وأما املقام احملمود فقد أشار إليه هللا عزوجل قائّل: ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما  
 (٧١سراء، اآلية: )سورة اإل حممودا﴾
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 اخلامتة:
 بعد االنتهاء من دراسيت هذه املتواضعة وصلت إك عدة نتائج ومن أبرزها: 

ا_ يوجد كّل نوعي التناص يف شعر احلافن ابن حجر العسقّلين املباشر وغري املباشر يف 
 عدة مواضع يف ديوانه.

تخدام ك قد أكثر من اس_ كان ابن حجر العسقّلين شديد التأثر بالقرآن واحلديث ولذل1
 النصوص من كليما بكثرة كاثرة.

ب_ مل يكن ابن حجر العسقّلين متبحرا يف علم احلديث فقط بل كان له إسهام عظيم 
 يف جمال األدب العريب.

ج_ كان ابن حجر العسقّلين شاعرا مطبوعا وله الشعر يف مجيع األغراب كاملد ، وملدائ  
 غاز وغريها.النبوية، والغزل، والرثاء واألل

د_ بعد استقرائنا وتتبعنا لديوانه الشعري وجدنا أن احلافن ابن حجر العسقّلين كان من 
 أبرز الوشاحني يف دلك العصر.

ه_ ميتاز شعر ابن حجر العسقّلين بعدة ميزات فمنها: أنه يقتبس كثريا من القرآن 
ة حسب املوقع تار اللغة املناسبواحلديث، وأنه خيتار األسلوب اجلاذب واللغة السهلة يف شعره وخي

ففي املد  خيتار األلفاظ ذات الشجاعة والقوة، ويف الغزل خيتار األلفاظ الرقيقة ويف الرثاء خيتار 
 الكلمات اليت تعن عن احلزن والبكاء وشدة الغم على الفقيد.
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