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 كلمة الشكر

بسماهللالرمحنالرحيم

والفاتح األنام مجيع على والعمل بالعلم آدم بىن فضل الذي هلل احلمد
أبواباخلًنوالصالحلقلوبعبادهادلؤمنٌن،والصالةوالسالمعلىسيدناحممد
هبم نعتز الذي الو وعلى فتّوه وبكمال الصفات بإشراف ادلوصوفوادلشروف

يفحماسناألخوة.األبوةوالتابعٌن

ىتادلوضوعفقدانتهتالباحثةبإذناهللوالتوفيقومنكتابةىذهالرسالةحت
(.تقدمهاحتليليةوصفية)دراسة"ياراكبالوجناء"البنالفارضقصيدةاحلبيف

لكليةاآلدبوالعلوماإلنسانيةجبامعةالرانًنياإلسالميةاحلكوميةمادةمنادلواد
يفاللغةالعربيةوأدهبا.S.Humقررةعلىالطلبةللحصولعلىشهادةالدراسيةادل

دكتورادلشرفٌنمهاويفىذهالفرصةالسعيدةتقدمالباحثةالشكرلفضيلة
،ادلاجستًنعلىمساعدهتماوجهودمهاادلاجستًنسهيميإميي،ادلاجستًناحللمذو

الرسالةإشرافاجيداكامال،لعلوأنفقاأوقاهتمايفإشرافالباحثةعلىإعدادىذه
وعميد لرئيساجلامعة الشكر الباحثة وتقدم حسنا. جزاء وجيزيهما اهللبياركهما
اإلساتذة ةجلميع وأدهبا العربية اللغة ورئيسقسم اإلنسانية والعلم األدب كلية

ا ادلراجعوادلصادر بإعارة الرانًنياللذينقدساعدوىا ليتودلوظفيادلكتبةجبامعة
 حتتاجإليهايفكتابةىذهالرسالة.



 ب

ويفىذهالفرصةأيضاتقدمالباحثةالشكراجلزيللوالديهااحملبوبٌناللذين
قدربياىاتربيةحسنةوىذباىاهتذيبانافعالعلاهللجيزيهماأحسنالثوابيفالدنيا

واآلخرة.

نافعا وإصالحا بناء القارئٌننقدا من الباحثة ترجو إلكمالىذهوأخًنا،
الرسالة،وعسىاهللأنجيعلهانافعةللباحثةخاصةوللقارئٌنعامة،واحلمدهللرب

 العادلٌن.



 بنداأتشيو–دارالسالم          
           ،الباحثة                                    



 ريضاألفى
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 تجريد 

ريضاألفى:إسمالطالبة

405050511:رقمالقيد

:كليةاآلدبوالعلوماإلنسانية/قسماللغةالعربيةوأدهباية/القسمالكل

 ياراكبالوجناء"البنالفارض"قصيدة:احلبيفلرسالةموضوعا

()دراسةحتليليةوصفية                                       

0504فرباير1:تاريخادلناقشة

صفحة14:حجمالرسالة

ذواحللم،ادلاجستًن:دكتورادلشرفاألول

إمييسهيمي،ادلاجستًن:ادلشرفةالثين

 الرسالةكان احلبيفموضوعىذه الفارضقصيدة، االبن راكبالوجناء" "يا
 تبحثالباحثة البحث، ىذا يف وصفية(. حتليلية احلباليت)دراسة صورة عن

الباحثةفهودراسةحتليليةوصفية.قصيدةتوجديفال الدراسةاليتتستخدم أما .
: اقسام انواعاحلبمنمثانية تكون للمخلوقوحب ويفالرسلة احلباخلالق

ل ادلؤمنٌنادلخلوق النسبوحمبة أو الدام رابطة على وحب النيب وحب لخالق
ومننتائجاليتوحببٌنالناسعلىإختالفهموحبالرجالوادلرأةوحبالوطن.

إهناقووجدتيفىذحصلت الباحثة قصيدةالهعليها أنواعوىي: احلبأربعة
 باخللقوحبالرسولوحبادلّكةوحباألمكانحولاجلزرةالعر
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 Penelitian ini berjudul “ Al-hubb fii qasidah “Ya Rakibal Wajna’” libni Al-

faridh (Dirasah Tahliliyah Wasfiyah). Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang 

pembagian cinta, yaitu : cinta Allah kepada Makhluk, cinta Makhluk kepada Allah, 

cinta rasul, cinta keturunan, cinta orang mukmin, cinta sesama manusia, cinta antara 

laki-laki dan perempuan dan cinta tanah air. Adapun hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini bahwa dalam puisi Ibnu Farid terdapat beberapa pembagian cinta, yaitu 

: cinta Allah, cinta Rasul, cinta kota Makkah, dan juga cinta terhadap tempat-tempat 

di sekeliling Jazirah Arab. 
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 الباب االول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

األدب ىو روح العصر، ونتاج اجملتمع وتكةن دراسة أدب عصرنا تعبَتا عن 
1روحو ومثلو.

يف لسان العرب: وأصل األدب الدعاء، ومنو قيل للصنيع يدعى إليو  
ومأدبة. واألديب الذي يتأدب بو األديب من الناس، مسي أدبا النو الناس مدعاة 

 2يأدب الناس إىل احملامد وينهاىم من ادلقابح.

 –يقصد  –القصيدة أصلها من الكلمة القصد : استقامة الطريق، قصد 
وإما اصطالحا ىي رلموعة من األبيات  3.قصدا فهو قاصد، والقصد اتيان الشيء

 4.واحد من األوزان العربية وتلتزم فيها قافية واحدةالشعرية ترتبط بوزن 

احلب ىو عالقة بُت اجلوىر واجلوىر  أنو تالقي انسان مع انسان آخر على 
مستوى الذات، الروح. ولعل صعوبة وصف احلب  يف أنو مزيج من االنفعاالت 

قاء اليت ختتلط وتتواجد يف آن واحد. ذلك اخلليط من الفرح واحلزن والسعادة والش
واألمل والراحة والقلق واالسًتخاء والعذاب والطمأنينة واخلوف. كل ىذه ادلشاعر 

                                                           
 18( ص.  2112) القاىرة : مؤسسة ىنداوي  للتعليم والثقافة،  النقد االديبأمحد أمُت،  .1
 14ص.  11( ط. 1994) مصر : مكتبة النهضة ادلصرية ،  أصول النقدأمحد الشايب،  .2
  353ص 3، ج 1( ط1997دار صادر،  ، )بَتوت :لسان العرب.  ابن منظور، 3

، ص: 1( ط2111، )بَتوت : مكتبة لبنان، معحم مصطلحات النقد العريب القدًن. أمحد مطلوب،  4
323 
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يتواجد عليها  رلتمعة أو متناوبة حتقق حالة من النشوى، حالة غريبة زلَتة 
الشخص العاشق. حيار يف وصفها ولكنو يتمسك هبا ألهنا ختلقو خلقا جديدا، 

ية ال يدركها إال من عايشها، ومن خليط من ادلشاعر ميتزج فيخلق حالة انفعال
عايشها يستعذهبا يدمنها ليتشبث هبا، فمن خالذلا يدرك ما ال يدركو أحد، ويرى 

 5ما ال يراه أحد، من خالذلا يعيش حياة جديدة.

الشعر من وسيلة لتعبَت احلب، كان أكثر الشعراء الذي يعرب مشاعر حبهم 
الوجناء. ابن الفارض ىو عمر بن بالشعر، منها ابن الفارض  يف شعره يا راكب 

احلسُت بن علي بن ادلرشد بن علي شرف الدين أبو حفص احلموي األصل. ولد 
م قدم أبوه من محاة  1181ه ادلوافق اللعام  576بالقاىرة يف الرابع من ذي العدة 

يف بالد الشام اىل مصر فأقام فيها، وكان يثبت الفروض اللنساء على الرجال بُت 
م فلقب بالفارض. وىناك رزق بولده عمر لذلك مسي بابن الفارض. يدي احلكا

فهو بذلك شامي األصل حجازي احلنُت، مصري ادلقام لذلك "فهو شاعر مصر 
والشام واحلجاز ولو يف ىذه االقطار الثالثة زلبون يرونو مًتمجًا ألدق ما يضمرون 

ابن الفارض  اخًتت الباحثة ىذه القصيدة ألن. 6من نوازع  القلب والوجدان
الشاعر مسلم صويف و رومانتقي اي احلب. واحدة من قصائد ابن الفارض اليت 
فيها عنصر من احملبة وىو "يا راكب الوجناء" تريد الباحثة شرح أنواع احلب 

                                                           

-11-14اطّلع عليو بتار
 11، ص 2121

 1991دار الكتب العلمية،  ،ن ابن الفارضاو يدمهدي زلّمد ناصرالدين،  6 

يخ   ، http: //www. Maktabtna 2211.com/،5 عادل صادق، معٌت احلب  
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باستخدام طريقة  لقصيدةسوف تبحث الباحثة ىذه اادلوجودة يف ىذه القصيدة. 
 التحليل الوصفية.

 مشكلة البحث . ب

نظرا إىل خلفية البحث اليت شّرحتها الباحثة، فادلسئلة اليت تريد أن تبحثها  
  الباحثة ىي :

 "؟الفارض" يا راكب الوجناء البن  قصيدةما أنواع  احلب يف 

  غرض البحث . ت

 وأما غرض البحث فهو : 

 " يا راكب الوجناء البن الفارض" قصيدةفة أنواع  احلب يف ر دلع 

 حات المصطالمعاني  . ث

ريد الباحثة أن تشرح بعض معاىن تن تبحث الباحثة إىل لّب البحث ، قبل أ 
 ادلصطلحات اليت تتضمنها يف ىذه الرسالة 
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 احلب .1
حب ، يقول ساعدة : حب من  –احلب أصلها حب حيب 

. وأما احلب اصطالحا ، احلب :  7يتجنب أي حب هبا إىل متجنبة
 .8نقيض البغض ، واحلب : الوداد واحملبة 

 قصيدة .2

 –القصيدة أصلها من الكلمة القصد : استقامة الطريق، قصد 
. وإما اصطالحا 9قصدا فهو قاصد، والقصد اتيان الشيء –يقصد 

ىي رلموعة من األبيات الشعرية ترتبط بوزن واحد من األوزان 
  11.فيها قافية واحدة العربية وتلتزم

 الدراسة السابقة  . ج

حتتاج الباحثة إىل الدراسات السابقة قبل أن تبدأ حبثها، البد من الباحثة  
من قبلها أو ما ىي  دلعرفة موضوع البحث، ىل موضع الباحثة قد كتبتها

.وبعد أن قرأت الباحثة البحوث العلمية اليت   االن اتصل ببحثو يتادلوضوعات ال

                                                           

 432م(، ص :  2113ىرة: دار احلديث، ا، )القلسان العرابابن منطور،  7 
 285نفس ادلرجع، ص:  8 

 353ص 3، ج 1( ط1997، )بَتوت : دار صادر، لسان العرب. ابن منظور،  9
، ص: 1ط( 2111، )بَتوت : مكتبة لبنان، معحم مصطلحات النقد العريب القدًن. أمحد مطلوب،  11

323 



5 
 

كتبو الطالب يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجد الباحثة البحوث العلمية الىت 
 تتصل يف ىذا البحث.

مفتاح اجلنة، صورة احلب يف رواية " ليايل تركستان " لنجيب  .1
رسالة اليت وجدهتا النتائج ومن أىم نتائج ال  ،2116الكيالين،

إن العوامل اليت تدفع اىل عالقة احلب بُت جنمة الليل  باحثة ىي :ال
و مصطفى يف رواية ىي : العامل الطبيعي جلمال حبمة ، يف الدين 
واحد ، يف نفس ادلواطن ، ال حيبان با الشيوعية و يناصر بالدمها 
تركستان عن أما أثر عالقة احلب يف اجملتمع ىي : حذف اإلستعمار 

 ريقهما . وحلفظ شرف الدين . ، حب الوطن ، ط

جتوت مسلمة، احلب ادلفقود يف رواية " سالمة القس " لعلي أمحد  .2
الة اليت وجدهتا الباحثة ، النتائج ومن أىم نتائج الرس۵۱۰۲باكثَت،  

إن صورة احلب ادلفقود تتضمن عن : حب حقيقي وىذا  ىي :
تطيع احلب حب احلقيقي يف نظر اهلل . ومهما عابد وسالمة ال يس

أن يتحاب بينهما يف الدنيا ، فإنشاء اهلل عابد وسالمة سيتواجو يف 
إن عوامل الدالة على احلب .  ۵اآلخرة أمام اهلل حبقيقة احلب . 

ادلفقود تتضمن عن : احلب بُت الرجل وادلرأة ، احلب احلقيقي ، 
 احلب العبد هلل واحلب النفسي .
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" دلصطفى لطفي  ليلي فطريا، صورة احلب يف رواية " الشاعر .3
رسالة النتائج ومن أىم نتائج ال 2116ادلنفلوطي ) دراسة وصفية (، 

وجدت الباحثة أنواع احلب منها : :  اليت وجدهتا الباحثة ىي :
احلب بُت الرجل وادلرأة ) احلب بُت روكسان و سَتانو و كريستيان ( 

 ) ، احلب احلقيقي ) احلب سَتانو لرو كسان ( ، احلب بُت الزوجُت
  روكسان بُت كريستيان ( ، حب نفس

) احلب سَتانو لنفسو ( ، حب لألصدقاء واألقرباء ) احلب سَتانو 
للربوه ( . العوامل ادلؤثرة يف نشأة احلب منها : اجلمال ، األسرة ، 
السلوكية أو الشخصية . ابر احلب يف نفس اإلنسان منها : الصراع 

 ، التضحي ، الصراع النفسي .

سيت نورجئة، صورة احلب يف رواية " الرجل الذي آمن " ليجيب  .4
، النتائج ومن أىم نتائج الرسالة 2116الكيالين ) دراسة وصفية (، 
. وجدت الباحثة أنواع احلب منها :  1اليت وجدهتا الباحثة ىي : 

حب بُت الرجل وادلرأة ) حب بُت إريان ومشس ( ، حب الوالدين 
 إريان ( ، احلب الولد للوالدين ) حب ألولدمها ) حب األم إىل

 2إريان ألبيو ( ، حب بُت الزوجُت ) حب بُت إريان وميسون ( . 
. العوامل ادلؤثرة يف نشأة احلب منها : اجلمال ، احتضنت إريان 
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اإلسالم ، امرأة مطيعة لإلسالم . . أثر احلب يف نفس اإلنسان منها 
 إىل اإلسالم : غَتة ، يتعلم اإلسالم ، حتويل إيريان

ربنا رمحاويت، صورة احلب يف رواية " ادلاجدولُت ادلصطفى لطفي  .5
، النتائج ومن أىم نتائج الرسالة اليت وجدهتا ۵۱۰۵ادلنفلوطي،  

. إن صورة احلب تتضمن عن : حب حقيقي .  1الباحثة ىي : 
وىذا احلب حقيقي يف نظر اهلل . ومهما إستيفن و ماجدولُت ال 

وجدت الباحثة أنواع احلب منها .  ۵بينهما . ا  يستطيع أن يتحات
: احلب بُت الرجل وادلرأة احلب بُت إستيفن و ماجدولُت ( ، احلب 
احلقيقي ) احلب إستيفن إىل ماجدولُت ( ، احلب النفسي ) احلب 
ماجدولُت إىل نفسو ( ، حب الوالدين ألولدمها ) احلب مولر إىل 

ء ) احلب سوزن إىل ماجدولُت ( ، حب األصدقاء واألقربا
 ماجدولُت ( .

رحيان نور أكمل، صورة احلب يف رواية " اللون األخر " إلحسان  .6
، النتائج ومن أىم نتائج الرسالة وجدهتا ۵۱۰۲عبد القدوس، 

الباحثة ىي : صورة احلب يف رواية اللون اآلخر " وجدت الباحثة 
وادلرأة ، أنواع احلب منها : احلب بُت الزوجيٍت ، احلب بُت الرجل 

احلب األصدقاء واألقرباء واحلب الوالدين . ردت الباحثة أنواع احلب 
منها : احلب بُت الزوجُت مخس مقتطفات وي بُت الرجل وادلرءة 
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ثالثة ادلقتطفات ويف احلب األصدقاء واألقرباء مقتطفة احلب بُت 
 الرجل وادلرءة د واحدة ويف احلب الوالدين مقتطفة واحدة .

 البحثمنهج  . ح

أما منهج البحث الذي استخدمت الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة فهو 
حملتاجة ذلذه ت البيانات وادلعلومااما طريقة مجع وأ ادلنهج الوصفي التحليلي.

لباحثة على ادلكتبة حيث طالعت البحث الباحثة على طريقة الرسالة فتعتمد ا
ما كيفية كتابة . وألرسالةهبذه اليت تتعلق الويب ت وادلقاالت واياورلدوالكتب ا

وأدهبا، لعربية اللغة اه قسم رقري لذب الكتاالباحثة على الرسالة فتعتمد اىذه 
م لسالدار احلكومية اإلسالمية ي انَتالراإلنسانية جامعة م العلوداب واآلابكلية 

  ب: ىو  كتاو

 

Pedoman penulisan skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Ar Raniry 

Darussalam Banda Aceh, Tahun 2014  
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 الباب الثانى
 فارضابن الشخصية 

 وفاته و حياته .أ 

أمجع الذين ترمجوا البن الفارض على أنو ىو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن 
أيب احلسن علي بن ادلرشد بن علي، كما أمجعوا على أنو محوي األصل، مصري 

 ٔادلولد والدار والوفاة، وأنو كان يعرف بابن الفارض، وينعت بشرف الدين.
م ٔٛٔٔ ه ادلواقف للعلم ٙٚ٘بالقاىرة يف الرابع من ذي القعدة سنة ولد 

قدم بأبوه من محاة يف بالد الشام إىل مصر فأقام فيها، وكان  يثبت الفروض 
للنساء على الرجال بُت يدي احلكام فلقب بالفارض، وىناك ُرزق بولده  عمر 

يف ىذه االقطار شاعر  مصر والشام واحلجاز ولو لذلك مسي بابن الفارض. وىو 
  ٕالثالثة زلبون يرونو مًتمجا ألدق ما يضمرون من نوازع القلب والوجدان.

وإذا استمع وتواجد وغلب عليو احلال، يزداد وجهو مجاال ونورا، ويتحدر 
العرق من سائر جسده حىت يسيل حتت قدميو على األرض ومل أريف  العرب وال يف 

فر، ومن فهم معاين كالمو، دلتو معرفتو العجم مثل حسن شكلو وكان عليو نور وخ
على مقامو، ويعرف احملب بُت أىل احملبة من جنسو، وقد جعل اهلل احملبُت خزائن 

  ٖ.أسراره ادلصونة

____________ 

 ٕٛ، ص ٕ(، ط ٜٔٔٔالقاىرة: دار ادلعارف، )، ابن الفارض واحلب اإلذلىزلمد مصطفى حلمى، . ٔ 
 ٕ
 ٖ(، ص ت) بَتوت: دار الكتب العلمية، د.، ديوان الفارض مهدي زلمد ناصر الدين،.  
 ٖص  ،ديوان الفارض مهدي زلمد ناصر الدين،  .ٖ 
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نشأ ابن الفارض يف عصر األيوبيُت، وىو عصر تنازع النفوس فيو عامالن 
ماعات، سلتلفان: عامل التصوف والتقوى لدوام احلروب وتوايل الكروب من احل

واجملون ال ضلالل األخالق وحتكم الشهوات وانتشار ادلخدرات.  وعامل الفسوق
يف مصر ويف غَتىا اجتو إىل ىاتُت الوجهتُت وابن الفارض نشأ  قصيدةوصلد أن ال

  ٗنشأة دينية وتريب تربية صوفية.
لقد كان لوالده دور كبَت يف توجهو ىذا ادلنحى، كونو كان زاىدا متقشفا، 

انتجو ابن الفارض طريق أبيو يف انصرافو عن الدنيا وملذاهتا، كما صلد أنو وذلذا 
عاصر ابن عريب والسهروردي، فعصره كان فًتة حتول احلكم الفاطمي إىل احلكم 
األيويب الذي شبت فيو نَتان احلروب الصليبية، وىذا ما خلق نوعا من القلق 

  ٘التصوفيُت.، وقد شجع األيوبيون الصوفية واعتنوا بواالضطراب

ىناك يف أرض حجاز ، ويف أودية مكة، قضى شاعرنا مخسة عشر عاما 
سائحا منقطعا عن الناس، ال يكاد يتصل هبم إال حُت كان يأيت إىل احلرم الشريف 

 ٙمطوفابو، وصليا فيو.
فقد كانت حبكم إقامة والده، حيث أول صباه يستأذن أما إقامة يف مصر ،

ادلستضعفُت باجلبل الثاين من ادلقطم ويأوي إليو، ويقوم يف والده، ويطلع إىل وادي 

____________ 

، جامعة وىران، دكتوررسالة ال"، )الشعر الصويف يف ضوء القراءات النقدية احلديثةبولعشار مرسلي، "  .ٗ 
 ٘ٔ ص ٕٗٔٓ، مومسة

 ٙٔ, ٘ٔص  ،...الشعر الصويفبولعشار مرسلي، "  .٘ 
   ٛٗص  ،...ابن الفارض، زلمد مصطفى حلمى  .ٙ 
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ىذه السياحة ليال وهنارا، مث يعود إىل والده كي ال خيالف اوامره، فكان والده جيربه 
على اجللوس يف رلالس أىل العلم يتزود منهم بلطائف العارف وحقائق العلوم، 

 ٚواحلضرات واألمساء الربانية. لوي،اهلل تشتاق دوما إىل العامل الع وكانت نفسو ومحو
و ولوال قصيدتفنشأ متصوفا زاىدا عابدا، وقد ظهرت نزعة الصوفية يف  

دلا حفل هبذه القيمة العظيمة فلو جردنا  قصيدتوالتصوف وادلعاين الصوفية يف 
من ادلعٌت الصويف ألصبح من مجلة الشعراء ادلغمورين حيث ينازعو يف قصيدتو 

ال  نازع خطَت ىو أبو نواس، ولو يف احلنُت إىل احلجاز إماماخلمريات ميف  قصيدتو
نظَت لو وال مثيل: ىو الشريف الرضي، ولو يف الصبابة سيد ىو العباس بن 

  ٛابن الفارض خيرج عن الصبابة واحلنُت واخلمريات. قصيدةاألحنف، وما يكاد 
 يف فابن الفارض ىو الشاعر ادلبدع يف وصف احلب واجلمال، وىو الذي افنت

وصف احلبيب واحلنُت إليو إذا ما غاب، ويف وصف آالم احملب إذا ابتلى، ويف 
قال  ٜ.خضوع اإلسان للجمال، مجال احلبيب الذي خيلب اللب ويذيب األحشاء

ابن الفارض: "ابن الفارض عاش حياتو  قصيدةزلمود يف دراستو لعبد اخلالق 

____________ 

 ٚص  ،...ديوان مهدي زلمد ناصر الدين،   .ٚ 
 ٚص  ،...ديوان مهدي زلمد ناصر الدين،   .ٛ 
(، ص ٕٚٔٓ، )ٖ، Academiar Dergisi"، رمزية ادلرأة يف زلراب العشق اإلذليأمحد سيد احلسُت، "  .ٜ 

ٜٗ 
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وشكل مذىبو يف احلب والوحدة يف عصر شاعت فيو األفكار  قصيدتووأبدع 
 ٓٔالفلسفية شيوعا كبَتا.

أن ادلؤرخون اختلفوا يف تعيُت سنة والدتو، ولكنهم أمجعوا على أنو تويف  وصلد
ه. وقد ورد يف رواية أخرى نقال عن أحد معاصري الشاعر ابن الفارض ٕٖٙسنة 

ه( مبصر، ٙٚ٘من ذي القعدة )يقول ابن خلكان: "كانت والدتو يف الرابع 
 ٔٔه ودفن بسفح ادلقطم.ٕٖٙوتويف هبا يوم الثالثاء الثاين من مجادى األول سنة 

 حياته االجتماعية .ب 

وعا  وقورا طيب األقوال مؤرخو ابن الفارض على أنو كان ر  جيمع  
واألفعال.كان شديد التأثر  باجلمال إى درجة االنفعال العصيب يبسحره مجال 

يف اجلمادات. وقد يسحره مجال األحلان. فإذا مسع إنشادا مجيال   الشكل حىت
 ٕٔمن الناس . الطرب فتواجد ورقص ولو على  مشهد استخفو

كان ماشيا يف السوق بالقاىرة، فمر على اجلماعة   ونقل عن ولده أن الشيخ  
بالناقوس ويغنون. فلما مسعهم صرخ صرخة عظيمة ورقص رقصا كثَتا يف  يضربون

سوق، فرقصت مجاعة كثَتة من ادلارين. وتواجد الناس إىل أن سقط وسط ال
أكثرىم إىل األرض، مث خلع الشيخ ثيابو ورمى هبا إليهم ومحل بُت الناس إىل 

____________ 

 ٗٛ(، ص ٕٚٔٓ، )ٖ"، رللة األدب، شعرية تائية ابن الفارضفضل بن عّمار العّماري، "  .ٓٔ 
 ٘ٔ ص ،الشعر الصويف..."بولعشار مرسلي،  .ٔٔ 
 ٕد.ن(، ص : دار ادلعرفة) ،ديوان ابن الفارض، ابن الفارض  .ٕٔ 
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اجلامع األزىر وىو عريان مكشوف الرأس ويف وسطو لباسو. وأقام يف ىذه النوبة 
 ٖٔالعصبية ملقي على ظهره مسجى كادليت.

ادلدينة، تزدحم الناس عليو يلتمسون منو الربكة والدعاء، كان إذا مشى يف   
ويقصدون تقبيل يده فال ديكن أحد من ذلك، بل يصافحو. وكانت حسنة، 
ورائحة طيبة، وكان إذا حضر  يف رللس، يظهر على ذلك اجمللس سكون وىيبة، 

راء خ الفقهاء والفقراء، وأكرب الدولة من األميمجاعة من مشائ تأيسكينة ووقار.ور 
والوزراء، والقضاة ورؤساء الناس حيضرون رللسو، وىم غاية ما يكون من األدب 

 ٗٔمعو، واالتضاع لو.
 ألقابه .ج 

  إن عمر ابن الفارض ليس رلهوال يف األوساط الصوفية وغَت الصوفية، عربية  
طان م التصوف اإلسالمي. وقد لقب با"سلمن أعال كانت أم غَت عربية، فهو علم
إىل ذروة ال ينازعو فيها منازع وىو الذي أثر على العاشقُت" ذلك ألنو ارتقى 

األدب العريب بدرّة شعرية نفيسة أال وىي قصيدتو نظم السلوك وادلسّماة أيضا 
لسنا معنيُت بشروحات )التائية( فهي كثَتة، وإمنا تنصب جل ٘ٔبالتائية الكربى.

____________ 

 ٕص  ،...ديوان ، ابن الفارض  .ٖٔ 
 ٖٔص  ،...ديوانمهدي زلمد ناصر الدين،   .ٗٔ 
 ٜٗص  ،زية المرأة..."رمأمحد سيد احلسُت،   .٘ٔ 
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فٍت ادلفًتض يف أيّة قصيدة على أهنا اىتماماتنا على مدى بلوغها ادلستوى ال
 ٙٔ.قصيدة
ويلوج لنا أن "ادلرشد" ادلذكور ىنا ليس امسا جلد من أجداد الشاعر، بل  

الغالب على ظننا فيو أنو ىذا اللقب  الصويف الذي يطلق على الشيخ صاحب 
هبم و الطريقة وقد إلتف حولو طائفة من ادلريدين يهذب نفوسهم ويصفي قل

يقتهم إىل اهلل. ويؤيدنا يف ىذا ما كان عليو والد شاعرنا من زىد ويرشدىم يف طر 
للعزلة عن الناس، وغَت  وتقشف، وانصراف عن متاع الدنيا وجاه منصب، وإيثار

ذلك من الصفات اليت سنعرض ذلا يف سياق حديثنا عنو. وإذا كانت ىذه  ىي 
تكون  ىذه الصفات  احلال اليت انتهى إليها أمر والد ابن الفارض، فليس بعيدا أن

 ٚٔقد انتقلت إىل األب من اجلد الذي ليس ما دينع من أنو كان مرشدا لو مريدون.
وكذلك أمجع ادلًتمجون على أن الشاعر يعرف بابن الفارض، وعلى أن 
"الفارض" بالراء ادلكسورة ىو الذي يثبت الفروض للنساء على الرجال بُت يدى 

بإثبات ىذه الفروض فغلب عليو التقليب احلكام، وأن إبا الشاعر كان يقوم 
  ٛٔبالفارض، وأمجع عليو أيضا ابن تغرى بردى.

 

 
____________ 

 ٔٙ
 ٗٛص  ،شعرية تائية...فضل بن عّمار العّماري، " . 
 ٔٚ
 ٕٛ، ص ...، ابن الفارضزلمد مصطفى حلمى . 
 ٔٛ
 ٜٕص ، ...، ابن الفارضزلمد مصطفى حلمى  



ٔ٘ 
 

  قصيدتهخصائص  .د 
ضلو أربعُت سنة. وذلك أمد طويل، ولكن  قصيدةابن الفارض بالشغل   

بقيمة معانيو وليس بقيمة ألفاظو فهو من حيث الديباجة والسبك شاعر  قصيدتو
من فحول، ألنو استطاع اجلمع بُت احلقيقة ضعيف، ولكنو من حيث ادلعاين فحل 

واخليال، فاحلقيقة عند ىذا الشاعر، ىي الصورة الروحية وأما اخليال فهو الصورة 
 ٜٔاحلسية اليت رمزهبا إىل ادلعنويات.

تطاع أن ابن الفارض ىو الشاعر الصويف العريب الوحيد  الذي اسوقد يكون   
لغزل الصويف الفارسي الذي  ديتاز بالرقة إىل مصايف ا يسمو هبذا النوع من القصيدة

  ٕٓوالعذوبة، ولواله لبقي الغزل الصويف العريب دون مستوى الغزل الصويف الفارسي.
ذين غرفوا من القرآن  لتكوين  وابن الفارض كان من مجلة ادلتصوفة ال  

م الصويف فاختد من ايآيات القرآن اليت تتكلم عهد الست أو ميثاق الذر قصيدهت
مصدر لكثَت من أفكاره الصوفية ومصطلحاتو العرفانية. وايآية ادلشاعر إليها ىي 

 قولو تعاىل: 

ِبَربِّ  أََلْستُ  مْ أَنْ ُفِسهِ  َعَلى   َوَأْشَهَدُىمْ  ُذرِّي َّتَ ُهمْ  ظُُهورِِىمْ  ِمنْ  آَدمَ  َبٍِت  ِمنْ  رَبُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ 
َذا َغاِفِلُتَ  ُكنَّا ِإنَّا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  تَ ُقوُلوا َأنْ  ۖ   َشِهْدنَا ۖ  بَ َلى   قَاُلوا ۖ   ُكمْ   َٕٔعْن ىَ 

  ٕٕفأثر ىذه األية يظهر جليا يف قولو يف التائية الكربى.
____________ 

 ٜٔ
 ٚص  ،...ديوانمهدي زلمد ناصر الدين،   
 ٕٓ
امعة اإلسالمية، اجلزائر، ، اجلدكتور) رسالة ال  "،الفارض الرمز الصوفي في شعر ابنحوماد صليحة، "  

 ٔٗٔص  ،ٕٛٔٓ



ٔٙ 
 

قصيدتو يف قصائد الديوانة فالبد لنا من تسجيل بعض األمور اليت امتاز هبا   
 خصوصا أنو ذاع وانتشر على ألسنة الناس.

ابن الفارض شاعر عاشق توزعت عواطفو بُت عادلي ادلادة والروح، وىو يف  .ٔ
 أكثر أشعاره يعرب عن نفس أبية شريفة.

 ابن الفارض مزيج من الفطر والتكلف. قصيدة .ٕ

 اعتماده طريقة األلغاز رلاراة ألبناء عصره. .ٖ

وال تكاد ختلو قصيدة  قصيدتوأكثر ابن الفارض من استعمال التصغَت يف  .ٗ
 واحدة من ىذا الباب وألفاظو يف التصغَت.

وإن كان مقصود فيها زلبوبة واحدة ىي  قصيدتوتتعدد أمساء احلبيبة يف  .٘
احلضرة احملمدية فكان يكنيها بأمساء متعددة فيها: نعم وامساء وأمية مرمخة 

 برقي، وليلي وجعل وريا وعتبة وغَتىا. بأمي ورقية مرمخة

من أوصاف الضعف والضٌت والنحول حىت  قصيدتويكثر ابن الفارض يف  .ٙ
 أصبح لو ميزة.

من ذكر طيف احملبوب واخليال وما مراد ذلك  قصيدتويكثر ابن الفارض يف  .ٚ
 إال إىل حاالت الوجد كانت تصيبو.

صافها، وما ذلك إال ابن الفارض تعداد امساء اخلمرة وأو  قصيدةيكثر يف  .ٛ
 الغيبوبة والفناء يف اهلل.تعبَت عن حاالت 

____________ 

 ٕٔ
 ٕٚٔ، ايآية سورة األعراف  
 ٕٕ
 ٜٚص  ،...الرمز الصوفيحوماد صليحة، "  



ٔٚ 
 

ألفاظ احلب، وختتلف امساؤه حىت زادت على مخسُت  قصيدتوتتعدد يف  .ٜ
 ٖٕر من ألفاظ اليت دالت على احلب. ونذك

 أثاره .ه 
الذي ينظر إليو أىل األدب  آخر سوى ديوانو شيأ ابن الفارض يًتك لنا مل  

الغزيل والبشرى، وينظر إليو أىل التصوف  قصيدةعلى أنو كغَته من الدواوين ال
  ٕٗالصويف نظمو صاحبو يف احلب اإلذلي. قصيدةعلى أنو ديوان 

يضم ىذا الديوان ضلو عشرين قصيدة منها رباعيات ومقطعات وألغاز ال   
دتان ذلما قيمة كربى وشأن عظيم من قيمة فنية أو صوفية ذلا، ومن ضمنها قصي

الناحتُت الصوفية والفاسفية مها "التائية الكربى" أو "نظم السلوك"، اليت حتتوي 
   ٕ٘بيتا، واألخرى"ادليمية". ٕٙٚعلى 

أما ابن الفارض فقد ديكن اعتباره شاعر احلب دون منازع، فهو مل ينظم  
فديوانو قصيدة واحدة يف موضوع احلب، ولذلك لقبوه "بسلطان احملبُت والعشاق" 

مل يًتك طورا صائد الثالث والعشرين اليت يظمهاديوان احلب حبق، إذ أنو يف الق ىو
جيد فيو ما يشعر بو، كما أن احملب  من أطوار احلب إال وتطّرق إليو. فاحلب اإلذلي

____________ 

 ٕٖ
 ٔٔ-ٓٔص  ،...ديوانمهدي زلمد ناصر الدين،   
 ٕٗ
 ٜٔ ص ،...الشعر الصوفيبولعشار مرسلي، "  
 ٕ٘
 ٕٓ،ٜٔص  ،...الشعر الصوفيبولعشار مرسلي، "  



ٔٛ 
 

دلا ال؟ واجملاز قنطرة احلقيقة واحلب،  اإلنساين يقدر أن حيصل منو على مبتغاه.
 26حسب رأي ابن الفارض ال يكون إال إذليا مهما كان نوعو أو صورة ظهوره

وشلا يذكر عنو أيضا أن السلطان زلمد الكامل كان حيب أىل العلم،  
تص هبم وكان دييل إىل فن األدب فتذاكروا يوما يف أصعب وحياضرىم يف رللس سل

   ٕٚالقوايف.
ابن الفارض يف ديوانو ىو  قصيدةوموضوع األساسي الذي يدور حولو  

عن اخلمرة اليت ليست كاخلمريات  الغزل، وىناك موضوعات أخرى أمهها: احلديث
عند أيب نواس وغَته، بل أنو يرمز فيو رمزا صوفيا ال يفسر إال تفسَتا ادلعروفة 

 ٕٛبكثرة اجلناس والبديع. قصيدتوباطنيا، وأيضا ديتاز 
يوجد لديوان ابن الفارض نسخ كثَتة منها: ما ىو سلطوط ومنها ما ىو  

مطبوع، وبعضها نصوص دلا نظمو الشاعر من قصائد ال شرح ذلا وال تعليق عليها 
نصوص شعرية مشفوعة بشروح لغوية خالصة حينا، أو صوفية حبتو  ها األخروبعض

 ٜٕحينا آخر، أو مزاج بُت الشرحُت اللغوي والصويف حينا آخر.

____________ 

 ٕٙ
 ٔٗٔ ...،"الرمز الصوفيحوماد صليحة،   
 ٕٚ
 ٕٔص  ،...، ديوانزلمد ناصر الدينمهدي   
 ٕٛ
  ٔص  ،...، ديوانزلمد ناصر الدينمهدي   
 ٕٜ
 ٕٓ ص ، ...الشعر الصوفيبولعشار مرسلي، "  



ٜٔ 
 

من ىنا نقول بأن ديوان شاعرنا أنشودة مجيلة من أناشيد احلب، وىتافا  
صادقا رددتو نفس الشاعر يف رياض القلب وىذا ما جعلو يلقب بسلطان 

 ُٖٓت.العاشق
 

____________ 

 ٖٓ
 ٕٓص  ، ...الشعر الصوفيبولعشار مرسلي، "  



ٕٓ 
 

 الباب الثالث

 اإليطار النظري

 اسماء الحب. . أ

كتاب اهلل عز لفظ احلب وما تصرف منو: من األلفاظ الكثَتة الدوران يف   
ر من ذتانُت موضعا منو، على أساليب شىت، إثباتا ونفيا. وجل، فقد جاء يف أكث

أيضا من األلفاظ اليت وردت يف السنة ادلطهرة، يف كثَت من أحاديث الرسول وىو 
 ٔاهلل صلى اهلل عليو وسلم.

وضعوا للحب قريبا من ستُت إمسا، وىي: احملبة، والعالقة، واذلوى، والصبوة،  
والصبابة، والشغف، وادلقة، والوجد، والصلت، واليّتم، والعشق، واجلوى، والديف، 

، والوىل، والشوق، واخلالبة، والبالبل، والتباريج، والسدم، والغمراتوالشجو، 
والشجن، والالعج، االكتئاب، والوصب، واحلزن، والكمة، واللذع، واحلرق، 
والشهد، واألرق، واللهف، واحلنُت، واالستكانة، والتبالو، والدوعة، والفتون، 

ود، واخللة، واحللم، والغرام، واجلنون، واللم، واخلبل، والرسيس،والداء ادلخامر، وال
واذليام، والتدلية، والولو، والتعّبد، وقد ذكر لو أمساء غَت ىذه وليست من أمسائو، 

 ٕمن موجباتو وأحكامو ذكرىا لنب قيم اجلوزية. وإمنا ىي

____________ 

 
1
 ٘ٔص (، ٜٜ٘ٔ، ار الفكر: ددمشق)  الحب بين العبد والرب،أزتد نصيب احملاميد،   

 
2
 ٚٓٔص  (،ٜٛٚٔ ،ن د. :دمشق، ) الحب برهانعمر رضا كّحالة،   



ٕٔ 
 

 ماهية الحب وتعريفه . ب

احلب جيّمل النفس وديأل جوانبها على ختّيل األرتل واألفضل واألكمل  
وحيملها على التفكَت يف أمور احلياة وشؤون البشر وتقليب وجوه التصرف زتاسة 
يف العمل ورقة يف ادلعاملة وإقداما ال مثيل لو على ادلخاطر واجتياز ادلصاعب 

يسوق صاحبو إىل حالة فلسفية أو إىل شيء منها والعقبات، وكل حب حقيقي 
  ٖعلى أقل االحتمال.

ديكن تعرف احلب أنو جتتمع ودتركز عواطف اإلنسان وشعوره مبيل وعطف وحنان 
على شخص وبإخالص وتضحية وثبات مع رغبة شديدة يف التمتع تناسليا هبذا 

 الشخص، وبذلك يتألف احلب من حالتُت رئيسيتُت:
 ميز هبا اإلنسان عن احليوان.حالة نفسية بت  .ٔ

 وغريزة جسمية حيوانية .ٕ

واختلف منذ قدمي يف تعريف احلب فقال أفالطون: احلب قوة توطد  
العالقات بُت ادلخلوقات وأن ابتسامة احلب تلمع بُت السماء واألرض. وإن احلب 

  ٗإرادة ثابتة جذابة جتذب اجلنسُت وجتعل االثنُت واحدا.

____________ 

 
3
رات دار مكتبة احلياة، ، )لبنان: منشو دراسة أدبية تارخية الحب عند العربى للبحوث، ادلكتب العادل  

 ٚ(، ص تد.

 
 ٛ - ٚص  ،...الحبعمر رضا كّحالة،   ٗ



ٕٕ 
 

الوراق: سأل ادلأمون عبد اهلل بن طاىر ذا الرياستُت عن قال أبو بكر  
وسئل زتّاد الرواية عن احلب ما ىو؟ فقال : احلب شجرة أصلها الفكر. احلب.

 ٘وعروقها الذكر، وأعضائها السهر، وأوراقها األسقام، وذتارهتا ادلنية.
وقال معاذ بن سهل: احلب أصعب ما ركب، وأسكر ما ُشرب، وأقطع ما  

لفقيو الفيلسوف اوقال  ٙوأحلى ما اشُتهَى، وأجع ما بطن،وأشهى ما علن. لُقي،
أبو زلمد على بن أزتد بن سعيد بن حزم، يف كتاب طوق احلمامة يف األلفة 
واألالف: احلب أولو ىزل وآخره جد. دّقْت مهانيو جلاللتها عن أن توصف فال 

المبحظور يف الشريعة، إذ تدرك حقيقتها إال بادلعاناة. وليس مبنكر يف الديانة، و 
 ٚالقلوب بيد اهلل عز وجل.

 الحب عند اإلسالم . ج
ويرى ابن قيم اجلوزية  أن الذي جعل احلب أول خطايا البشرية وسبب  

معاناهتا باخلروج من اجلنة، وأن دل اللفظ على أنو مردد لقول آخرين مل يعينهم: 
ئو نسائهم وسراريهم، وكان قالوا: وقد حبب اهلل  سبحانو وتعاىل إىل رسلو وأنبيا

آدم البشر شديد احملبة حلواء، وقد أخرب اهلل  سبحانو وتعاىل أنو خلق زوجتو منو 
ليسكن إليها. قالوا: وحبو الذي زتلو على موافقتها يف األكل من الشجرة. قالوا: 

____________ 

 
 ٖٔ(، ص ٕٜٛٔ: دار الكتاب العريب، م) د. الحب والجمال عند العرب،أزتد دتيور باش،   ٘

 
6
 13 ص...، الحب والجمالأزتد دتيور باش،   

 
7
 ٖٔص ...، الحب والجمالأزتد دتيور باش،   



ٕٖ 
 

أول حب كان يف ىذا العامل آدم حلواء، وصار ذلك سنة ولده يف احملبة بُت 
  ٛالزوجُت.

على أن اخلطاب يف اآليات القرآنية موجو غالبا إىل آدم و حواء معا،   
والوصف بالعصيان خص بو آدم وحده، ومل يقل لنا ابن قيم إذا كانت سنة احلب 

 ٜبُت الزوجُت قد بدأت بآدم وحواء، مىت بدأت سنة احلب بُت من ليسا بزوجُت.
م حولو مبتدعُت أن وليس العرب يف اىتمامهم باحلب، وكثرة أشعارىم وقصصه

 10.سلتلفُت عن غَتىم من األمم، وإشادهتم بشهداء احلب وشعرائو
وبطبيعة احلال فقد انصرف التفكَت يف احلب إىل غَته من ظواىر الكون  

والطبيعة واحلياة فرابعة العدوية مثال كانت يف طليعة من استجاب لتلك النزعة 
ىذه النزعة العباس بن األحنف وأبو التفكَتية يف احلب، من النساء، كما عرب عن 

العتاىية، من حيث ال يشعران وأول من قام بدراسات فكرية للحب عند العرب 
 ٔٔىو ادلسعودي.

يدعو اإلسالم إىل احملبة: زلبة اهلل، وزلبة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم،   
، ووزلبة اخللق، كما جعل اهلل سبحانو وتعاىل  بُت الزوجُت وزلبة الدين والعقيدة

____________ 

 
8
 ٔٔ (، صٜٜٓٔعامل ادلعرفة، ، ) الكويت: الحب في التراث العربيزلمد حسن عبد اهلل،   

 
9
 ٔٔ ص ...،الحب فيزلمد حسن عبد اهلل،   

 ٖٔص   ...،الحب فيزلمد حسن عبد اهلل،  ٓٔ 
 ٗٔ ص، ...الحب عندى للبحوث، ادلكتب العادل  ٔٔ 



ٕٗ 
 

: وقال اهلل تعاىل عزَّ ٕٔمن آياتو سبحانو ومن دالئل قدرتو يقول تباركت أمساؤه
 :ٕٔوجلًّ يف سورة الروم من أية 

َواًجاَْآن ُفِسُكْ ِْمنْ ْ.مَُكْ َْخلََقَْْآنْ ْآ ََيِتهَِْْوِمنْ  ُكنُواَْآز  َاِْمتَس  لَْي 
ِ
ةًْْبَي نَُكْ َْوَجَعلَْْا َةًَْْمَودَّ ِِْفَْْوَرْح  نَّ

ِ
ْا  ۚ

ِلَْ مْ َْل ََيت َْْذَٰ ْْْْيَتََفكَُّرونَِْْمقَو 

ل اهلل رسو واإلديان يف اإلسالم قائم على زلبة، ومؤسس علة ادلودة. قال 
حىت تؤمنوا حىت حتبوا أال  صلى اهلل عليو وسلم: "الذي نفسي بيده لن تدخلوا اجلنة

   ٖٔحتاببتم: أفشوا السالم بينكم". فعلتموهأدلكم على شيء إن 
فجعل دخول اجلنة متوقفا على اإلديان، وجعل اإلديان متوقفا على احملبة،  

فاحملبة شرط يف اإلديان وركن يف العقيدة، وأساس يف الدين. واحملبة كذلك شؤط يف 
 ٗٔاستكمال اإلديان ودتامو: "من أحب وأبغض اهلل فقد استكمال اإلديان".

 ٘ٔديان: أساسو احلب، وكمالو باحلب، وأوثق عراه احلب.فاإل
قال ابن القيم" أصل العبادة زلبة اهلل، بل إفراده باحملبة، وأن يكون احلب   

كلو اهلل، فال حيب معو سواه، وإمنا جيب ألجلو وفيو. وكل زلبة ال تكون هلل فهي 
نة ملعون ما فيها إال باطلة. وكل عمل ال يراد بو وجو اهلل فهو باطل، فالدنيا ملعو 

ٙٔما كان اهلل، وال يكون اهلل إال ما أحبو اهلل ورسولو.


____________ 

 
12

 ٓٔص  (،ٖٜٛٔ)لبنان: دار ومكتبة اذلالل، ، الحب في القرآن،زلمود بن الشريف  
 

13
 رواه مسلم  

 
14

 داود عن أيب أمامةرواه أبو   

 
15

 ٕٔص  ...،، الحب فيزلمود بن الشريف  

 
16

 ٕٗ ص...، ، الحب فيزلمود بن الشريف  



ٕ٘ 
 

 أنواع الحب .د 

صحيح أن احلب العاطفي )احلب الرجال للمرأة أو العكس( ىو األكثر  
شيوعا، فهو أول ما يتبادر إىل الذىن عند مساع لفظ احلب.غَت أنو ديثل سوى نوع 

 ، منها:الكثَتةواحد أو فن واحد من فنون احلب 
 حب الخالق للمخلوق .1

ىناك نوع آخر يعد أول أنواع احلب وأمساىا وىو حب اهلل لإلنسان، وىذا  
احلب اإلذلي لو مظاىر كثَتة ال نستطيع إحصاءىا، نذكر منها على سبيل ادلثال أن 
اهلل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وصورة، وكّرمو على نقية ادلخلوقات اليت سخرىا 

خلدمتو، وقبل أن خيلق اإلنسان، خلق السماوات واألرض والنبات وادلاء  رتيعا
 ٚٔوغَت ذلك من عناصر اليت تعُت اإلنسان على احلياة فوق األرض.

أما حب اهلل تعاىل للمخلوق فقد تنوع تفسَته عند علماء ادلسلمُت على  
 مذاىب،مها:

ابتة لو عز وجل بال  فمذىب السلف يف احملبة ادلسندة إىل اهلل تعاىل أهنا ث 
 كيف وال تأويل، وال مشاركة للمخلوق يف شيء من خصائصها.

ومذىب غَتىم: أن زلبة اهلل تعاىل للعبد تعٍت رضاه عنو، وثناءه عليو  
 ٛٔوجزاءه على عملو الصاحل، اجلزاء األوىف.

____________ 

 
)القاىرة: ادلركز القومي  ،زتادة إبراىيم تررتة قصيدة،مائة وفنونه في الحب  رلموعة من الشعراء،  ٚٔ

  ٕٚ، ص ٕ(، ط ٕٗٓٓللًترتة، 
 

 ٙٔ-٘ٔص  ،عبد...الحب بين الأزتد نصيب احملاميد،   ٛٔ



ٕٙ 
 

ومصدر ىذين النوعُت: زلبة اهلل تعاىل للعبد، وزلبة العبد اهلل، يف قولو عز  
 وجل:
                          

                            

                         

ومن مضاىر حب اهلل أيضا لإلنسان أنو مل يًتكو يتخبط يف احلياة بال  
دليل، وإمنا أرسل إليو الرسل يرشدونو، وأنزل معهم الكتب اليت تتضمن كل ما 

عملو، وما يراد منو جتنبو، لكي يكون حيتاجو اإلنسان دلعرفة خالقو، وما يراد منو 
سعيدا يف الدنيا واآلخرة. واحلب ادلطلوب من اإلنسان حنو خالقو يتمثل يف عبادتو 

 ٜٔوحده، وبالطريقة اليت يريدىا اهلل وحيددىا يف كتبو ومن خالل رسلو.

 القحب المخلوق للخ .2

سولو ىي أرتعت األمة على أن احلب هلل ولرسولو فرض. وأن احملبة هلل ولر  
الغاية القصوى من ادلقامات الىت يصل إليها السالك إىل اهلل عز وجل، وكل 
ادلقامات اليت يناذلا ىي ذترة حبو اهلل عز وجل.ودليل زلبة العد هلل تعاىل ثابت يف 

قولو عز وجل:             ٕٓ 

 

____________ 
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 ٕٛص ، ...وفنونه فيالحب زتادة إبراىيم،   

 
20

 ٘ٙٔ/ٕالبقرة   
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 محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم .3

وحبيبنا وقرة أعيننا زلمد صلى اهلل عليو وسلم ىو الرسول الكرمي، رسولنا  
والرؤوف الرحيم الذي أخرجنا اهلل  بو من الظلمات إىل النور، ومن الضاللة إىل 
اذلدى،  ومن النزاع واخلصام إىل احملبة والوثام. أمر النيب الكرمي  الذي جعل هبا 

انو وتعاىل عباده ادلؤمنُت بتذكر ىذه الشتات، وأنقدنا هبا من النار. أمر اهلل سبح
  ٕٔالنعمة على مر الزمان، وليقوموا بشكرىا، وما شكرىا إال زلبة االتباع.

 حب على رابطة الدم أو النسب .4

ىناك احلب الذي يقوم على رابطة الدم أو النسب وىو ما يعرف بصلة  
ناىا صنع اهلل ذلك ادلخلوق الذي خيتلف عن كل سللوقات اهلل أد ٕٕالرحم.

وأرقاىا. حُت خلقو رفعو فوق أرقاىا، حُت وضع فيو األمكانيات لكي حيب، ألن 
حيب يتحقق بذلك ادلعٌت وىو إدراك مطلق والالمتناىي واإلسٌت، وعند ىذه النقطة 

   ٖٕيقول اإلنسان بصدق ووعي وفهم واقناع: ال إلو إال اهلل.
 محبة المؤمنين .5

، فتلك ىي اليت تصنع ادلعجزات وتؤلف أما احملبة بُت ادلؤمنُت بعضهم بعضا 
القلوب، وتقيم بينهم البناء ادلتُت الذي ال يهدمو شيء، من الصلة والتعاون 

____________ 
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 ٘ٗٔ ص ،...العبدالحب بين أزتد نصيب احملاميد،   
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 ٕٚص ، ...وفنونه فيالحب زتادة إبراىيم،   
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 ٜٕ (  صتا، د.ن: مكتبتم)د. معنى الحب،عادل صادق،   
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واإلخاء وادلودة. تلك ىي اليت تطلق البسمة من القلب، ينشرح ذلا الصدر وتنفرج 
 ٕٗالقسمات، فيلقى اإلنسان أخاه بثغر باسم ووجو طليق.

صحيحو: عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو  من ذلك : ما رواه مسلم يف 
عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيو كما حيب 

 ما حيب لنفسو.-أو قال جلاره -لنفسو
 حب بين الناس على اختالفهم .6

وىناك أيضا احلب الذي جيمع بُت الناس على اختالفهم، فب نوع من  
اإلنساين.  ويأتى يف شكل الدعوة للتحرر بشىت  األخوة يف البشرية، أو التضامن

صورة والنضال ضد الظلم والقهر، واإلنتصار للضعفاء وادلقهورين، والتكافل 
االجتماعي، وغَت ذلك من صورة ىذا احلب الكبَت الذي ال يتقيد بنسب وال 

  ٕ٘وطن وال دين.
إال كان وقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "ما حتب إثنان يف اهلل  

أحبهما إىل اهلل أشدمها حبا لصاحبو". ويف حديث قدسى رواه رسول اهلل صلى اهلل 
عليو وسلم عن ربو قال: إن اهلل تعاىل يقول: حقت زلبيت للذين يتزاورون من 
أجلي، وحقت زلبيت للذين يتحبون من أجلي، وحقت زلبيت للذين يتناحرون من 

 ٕٙأجلي".

____________ 
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 ٘ٔٔ ص ،...العبدالحب بين أزتد نصيب احملاميد،   
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 ٜٕص ، ...وفنونه فيالحب زتادة إبراىيم،   
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 ٔ٘ٔ،  ص القرأن...، الحب في زلمود بن الشريف  
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 حب بين الرجال والمرأة .7

بعد ذلك الذي يرتبط بُت الرجال وادلرأة، وىو معروف شائع حبيث ال  يأيت 
حيتاج إىل تعريف. ولكن معظم القصائد اليت تعرضت ذلذا النوع من احلب صورت 
جانب احلرمان من ىذا احلب، كما أن بعضها أورد حاالت من احلب الذي أطلقنا 

 ٕٚعليو حب النزوة، وىو احلب غَت ادلشروع.
ت احلب احلقيقي الصدق، إهنا أصدق عالقة. وطرفاىا الرجل من أبراز مسا 

وادلرأة من أصدق الناس، يصدق اإلنسان مع نفسو ويصدق مع حبيبو. يف ىذه 
 ٕٛاالعالقة السامية يكون اإلنسان نفسو، ذاتو يكون ىم على حقيقتو بال قناع.

ولذلك فاحلب ليس مهارة خاصة وال حاجة إىل تعليم، وأمنا ىو نزوع  
ري. والنزوع الفطري ىو ذلك االستعداد اخلاص للروح كي تكون قادرة على فط

معرفة احلب حُت تلتقي باحملبوب. ولذلك فاحملبوب ىو النصف ادلكمل لنا والذي 
  ٜٕحُت نلتقي بو تكتمل الصورة فيتحقق  ادلعٌت بالكامل والشعور بالتكامل.

 حب الوطن .8

دلصلحتو، والعبد عما يضر بو، ، واالنتماء إليو، والسعي حب الوطنإن   
مطلب شرعي جاء اإلسالم بو، وشلا يدل على ذلك أمور منها: أن القرآن الكرمي 

____________ 
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  ٕٛص ،  القرآن...، الحب في زلمود بن الشريف  
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 ٜٓٔص   ...،معنى الحبعادل صادق،   
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 ٕٛ  ...،معنى الحبعادل صادق،  
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قال تعاىل:  ٖٓجعل الدفاع عن الوطن جهادا يف سبيل اهلل،        

                            

                         

        .ٖٔ   

 

  
 

  
 

  

____________ 

 
 ،الواجبات"-الحقوق-"المفهوم منظور الشريعة اإلسالمية ، المواطنة فيماىر ذيب أبو شاويش  ٖٓ

 ٖ٘ٗه(، ص ٖٚٗٔ، )ٙرللة، 
 

31
 .ٚٙٔسورة آل عمران، آية   
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عالباب الراب  

"يا راكب الوجناء" البن الفارضقصيدةتحليل الحب في   

 َسَحراً فََأحيا َميَِّت اأَلحَياءِ   أرَُج الّنسيِم َسَرى ِمَن الزَّوراءِ 

 فَاجَلوُّ ِمنُو ُمَعنبَ ُر اأَلرجاءِ   َأىدى لَنا أَرواَح ََنٍد َعرفُوُ 

 بأذاِخٍر َوِسخاءِ عن ِإذِخٍر  َوَرَوى أحاديَث اأَلحبَِّة ُمسِنداً 

 وَسَرت ُُحَّيا الُُبِء يف أَدوائي فَسِكرُت ِمن رَيّا َحواشي بُرِدهِ 

ٌت
ُ
 ُعج باحِلَمى إن ُجزَت باجَلرَعاءِ   يا رَاكَب الَوجناِء بُ لِّغَت ادل

 ُمتَ َياِمناً َعن قاَعِة الَوعَساءِ   ُمتَ َيمِّما تَ َلعاِت وادي ضارِجٍ 

 فَالرَّقَمَتُِت فَلعَلٍع َفَشظاءِ   لنَّقاوإذا أَتَيَت أُثَيَل َسلٍع فَا

 ِمل عاِداًل للِحّلة الَفيَحاءِ   وَكذا َعِن الَعَلَمُِت ِمن َشرِقيِّوِ 

 ِمن ُمغَرٍم َدِنٍف كثيٍب نائي واقِر الَسالَم ُعَريَب َذيّاَك اللَِّوى

 زفَ َراتُُو بِتَ نَ فُِّس الصَُّعداءِ   َصبٍّ مىت َقفَل احَلجيُج َتصاَعَدت

 َعُباتُُو ََمزوَجًة بِدماءِ   َم السَُّهاُد ُجفونَُو فَ َتباَدَرتَكلَ 
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 َأحيا ِِبا يا ساِكٍت الَبطَحاءِ  يا ساِكٍت الَبطحاِء َىل ِمن َعوَدةٍ 

 َوجدي الَقدمُي بُكم وال بُ َرَحائي ِإن يَنقضي َصُبي فَ َليَس مبُنَقضٍ 

 تُريب على األَنواءِ فَمَداِمعي  َولِِئن َجفا الَومِسيُّ ماِحَل تُرِبُكم

 ِمنُكم أَُىيَل َمَودَّيت بِِلقاءِ   َواَحسَريت ضاَع الزَّماُن وَََل أَفُز

 َيوماِن َيوُم ِقلًى وَيوُم تَنائي  َوَمىت يُ َؤمُِّل راَحًة َمن ُعمرُهُ 

 َقَسٌم لقد َكِلَفت ِبُكم أحشائي وَحَياِتُكم يا أَىَل َمكََّة وىَي يل

 وَىواُكُم ِديٍت وَعقُد َوالئي َأضحى َمذَىيبُحبِّيُكُم يف النَّاِس 

 َقد َجدَّ يب َوجدي وَعزَّ َعزائي يا الِئمي يف ُحبِّ َمن ِمن َأجِلوِ 

 َل يُلَف َغََت ُمنَ عٍَّم ِبَشَقاءِ  َىاّل ََناَك َُناَك عن َلوِم امرِىءٍ 

 َخفِّض َعَليَك وَخلٍِّت وَبالئي  َلو َتدِر فيَم َعَذلَتٍت َلَعَذرَتٍت

َُربَِّع فالّشيبفلِ 
 َكِة فالثَِّنيَِّة ِمن ِشعاِب َكداءِ ى  َناِزيل َسرِح ادل

 تِلَك اخلِياِم َوزَائري احلَثَماءِ  َوحِلاِضري الَبيِت احَلراِم وعاِمري

رِيِع وِجَتَِة ال
َ
ِنيِع تَلفُّيت َوَعنائي  َولِِفتَيِة احَلَرِم ادل

َ
 َحيِّ ادل
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 َغَدروا َوَفوا َىَجروا رَثوا ِلضناِئي َوَصلوا َجَفوافَ ُهُم ُىُم َصدُّوا َدنَوا 

 وُىُم َمالذي إن َغَدت أَعدائي وُىُم ِعَياذي حيُث َل تُغِن الرَُّقى

 َعٍتِّ َوُسخطي يف اذلََوى َوِرضائي  وُىمُّ بَِقليب ِإن تَناَءت دارُُىم

 ُِحائيبِاأَلخَشَبُِت َأطوُف َحوَل   َوَعلى زَلَلِّي َبَُت َظهرانيِهم

 ِعنَد اسِتالِم الرُّكِن باإِلمياءِ   َوَعلى اعِتناقي لِلرِّفاِق ُمَسلِّماً 

 وتَ َهجُِّدي يف اللَّيَلِة اللَّيالءِ  وَتذَكُّري َأجياَد ِوردي يف الضُّحى

 ِجسمي السَّقاُم َوالَت حَُت ِشفاءِ   َوَعلى ُمقامي بِادلقاِم أَقاَم يف

 قُ لُباً لَِقليب الرَّيُّ بِاحَلصباءِ  وِ َعمري َوَلو قُِلَبت ِبطاُح َمسيلِ 

 َحلَّ األباِطَح إن َرَعيَت إخائي َأسِعد ُأَخيَّ وَغنٍِّت ََبِديَث َمن

َدى َترتاُح ِلألَنباءِ  َوأَِعدُه ِعنَد َمساِمعي فالرُّوُح ِإن
َ
 بَ ُعَد ادل

 َفَشذى أَُعيَشاِب احِلجاِز َدوائي  َوِإذا أَذى أَلٍَ أَلَّ مبُهَجيِت 

 وُأحاُد عنُو ويف نَقاُه بَقائي أَأُذاُد َعن َعذِب الُوُروِد بَِأرِضوِ 

واءِ   َورُبُوُعُو أَرََب أَجل ورَبيُعوُ   َطَريب وصاِرُف أَزَمِة الألَّ
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 يلَ َمرَتٌع وِظاللُُو أَفيائي   َوِجبالُُو يلَ َمرَبٌع ورِمالُوُ 

 ثراه ثرائي وزدي الّروّي، ويف  ، وماؤهكيّ وتُرابُُو َنّدي الذّ 

 َوَعلى َصفاُه َصَفائي ،يَل ُجنَّةٌ   وِقبابُوُ  ،وِشعابُُو يَل َجنَّةٌ 

َنازَِل والرََُّب 
 وَسَقى الَويلُّ َمواِطَن اآلالءِ   ،َحيَّا احلََيا تِلَك ادل

َُحصَّبَ 
شاِعَر َوادل

َ
 وجاَد َمواِقَف األَنضاءِ  ،َسّحاً   ِمن ِمٌتً  ،َوَسَقى ادل

 ساَمرتُ ُهم مبَجاِمِع اأَلىواءِ  اأُلىل ،ِِبا ُأَصيحايبَوَرعى اإِلَلُو 

 َمَع يَقظَِة اإِلغفاءِ  ،ُحُلٍم َمَضى ما َكاِنت ِسوى ،َوَرعى لَيايل اخلَيفِ 

 بَغفَلِة الرُّقَباءِ  ،ِطيُب ادلكانِ  وما َحَوى ،َواىاً َعلى ذاَك الزَّمانِ 

ٌت
ُ
 يف ُذيوِل ِحباءِ  وأرُفلُ  ،َجِذالً   ،أيَّاُم أرَتُع يف َمياديِن ادل

 وََتَنُحُو بَسلِب َعطاءِ  ،ِمَنحاً  ُتوِجُب للَفىت ،ما أعَجَب األيَّامَ 

 َيوماً َوأمَسُح بَعَدُه بَبقائي يا َىل ِلماضي َعيِشنا ِمن َعوَدةٍ 

ٌت َخاَب الَسعُي َوانَفَصَمت ُعرى ،َىيَهاتَ 
ُ
 َواحَنلَّ َعقُد َرجائي ،َحبِل ادل

 َوالَقضاُء َورائي ،َشوقي أَماميَ   أَبِيَت ُمتَ يَّماً َكَفى َغراماً َأن 
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 "يا راكب الوجناء"قصيدةفي ال أنواع الحب .أ 

 َبثها على احلب وأنواعو، ىناك عدة أنواع احلب ادلتكون عناحثة ترتكز الب 
فيما يلى توضيحا تفصيال  لكل جانب من  .مكة حب الرسول، وحبو  هلل،ا حب

 "يا راكب الوجناء" البن الفارض. قصيدةجوانب أنواعو يف 

 لخالقحب ا .1
اهلل حيبو أىل  جب للناس، ال يستهان بو. ومن حيبهلل من أمر واا زلبة

األرض ومن يف السماء، روى أبو ىريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: 
إذا أحب اهلل عز وجل عبدا قال جلُبيل : يا جُبيل إىن أحب فالنا فأحبو، فيحبو 

يل، مث ينادي جُبيل يف أىل السماء: أن اهلل تعاىل قد أحب فالنا، فأحبوه، جُب 
 ٔفيحبو أىل السماء، مث يوضع لو القبول يف األرض.

  ال  عز وجل كما يلى:توى على حب اخلحي بيت الذيأما 
 ٕيائِ شَ حْ أَ  مْ كُ بِ  تْ فَ كلِ   دْ قَ ، لَ مٌ سَ قَ   يل ىيَ وَ  ل مّكة،ىْ ا أَ ، َي مْ كُ اتِ يَ حَ وَ  

حيتوى البيت الساب  على نوعُت من احلب، مها حب مكة أي أىل مكة،  

حبو هلل مستًتا وراء الكلمة أىل مكة. كما أن  ضوحب للخال . نقل ابن الفار 

____________ 

 
 رواه متف  عليو  ٔ

 
2
 ٕٕ...، ص ديوانمهدي زلمد ناصر الدين،   
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مكة موقع فيو كعبة أي بيت اهلل أقدس األرض للمسلمُت وأكرمها اهلل إكراما 

 عظيما. ومن أقرب الناس يف الدنيا من الكعبة ىم أىل مكة.

الواو واو القسم فهو يقسم َبياة أىل مكة بأن أحساءه حتبهم، ويضيف يف  

بيت اليت الثاىن أن حبهم أضحى مذىبو ادلشهور ودينو ادلُبور حبهم وىواىم 

 ٖوودىم ووالىم. وحبو ألىل مكة كناية عن حبو هلل احل  ادلتجلي ِبم.

 والقضاءٌ ورائي" ،شوقي أمامي      "وكفى غراماً أن أبيت مت َيَّماً  

ض حّب كان ابن الفار   ،على حب اخلال  قصيدةتوى اليف ىذ البيت حت 

ا. وكان حبو جيعلو ان يصيب دا انو صويف حيب اهلل حّباشديكماعرفن  ،خلالقو قوي

معانة نفسية لشوقو اىل اهلل و ايضا َبب اهلل يهاجر و يعيش يف مكة مكرمة لقربة 

 اهلل. 

إن اهلل من ف ةبأشعاره الصوفي شهورادلسلم ادلإن الفارض من شاعر   

و. ىو الذي خل  السماوات واألرض وما قصيدتيف  ألساسيادلوضوع واذلدف ا
____________ 

 
3
) بَتوت: دار الكتب  ،مهدي زلمد ناصر الدين ،شرح و تقدمي ،ديوان ابن الفارض ،ابن الفارض  

 ٕٕص  ، د.ن( ،العلميو
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بينهما ولن يسنثن النيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم. الذي أرسل لنشر دين هلل،  

 مكة. توجدل بعد زلبة اهلل. لوال مها ال فينبغي لنا أن حنب الرسو 

 حب الرسول .2

إن حب النيب الكرمي صلى اهلل عليو وسلم من اإلميان. وقد وردت نصوص   
كثَتة تدل على أنو جيب على العبد أن يكون الرسول الكرمي أحب إليو من نفسو، 
ووالده، وولده، وأىلو، ومالو، والناس أمجعُت، وأنو من َل يكن كذلك فهو يعرض 

 ٗنفسو لعقوبة اهلل العاجلة أو اآلجلة.

على ادلرء أن يكون النيب الكرمي صلوات ريب وسالمو عليو أحب  فإمنا جيب 
إليو من اخلل  كلو. وذلذا مثرات عظيمة يف الدنيا واألخرة، لكن كثَتا من مدعي 
حبو صلى اهلل عليو وسلم يفرطون فيو، كما أن الكثَتين حيصرون مفهومو يف أضي  

 نطاق.

ابن الفارض احملتوى على حب الرسول اهلل صلى  قصيدةأما  التفصيل يف  
 :ةاهلل عليو وسلم موجود يف أبيات التالي

 ياءِ حْ اأْلَ  تَ ا ميِّ يَ حْ ا، فأَ شحرً   اءِ ورَ الزّ  نَ رى مِ سَ  مُ يْ ِس النَّ   جُ ْر أَ  

 اءِ جَ ْر ألَ اْ  رُ ب َ نْ عَ مُ  وُ نْ ى مِ وَ جلَ اْ فَ   ،وُ فُ رْ عَ  دَ َنَْ  احَ وَ رْ ا أَ ى لنَ دَ ىْ أَ  
____________ 

 ٗ
 ٖه(، ص  ٖٛٗٔ)الرياض: د.ن،  حب النبي وعالماته :فداك أبي وأمي يا رسول اهلل،فضل إذلي،   
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 ٘اءٍ حَ سَ ، وَ رٍ ِخ اذَ أَ بِ  رٍ ِخ ذْ إِ  عنْ  ا،دً نَ سْ ة، مُ بّ ِح األَ  ثُ ْي ادِ حَ ى أَ وَ رَ وَ  

فنجد أن  .كما أن ابن الفارض شاعر ادلسلم ونشأ يف عصر األيوبيُت 
يف مصر ويف غَتىا اجتو إىل ىاتُت الوجهتُت وابن الفارض نشأ نشأة دينية  قصيدةال

واجلمال، ومن وىو الشاعر الصويف وادلبدع يف وصف احلب .وتريب تربية صوفية 
فينبغي عليو احملبوب أحبو حبا خالصا،  الشعراء يف عصره. مع خلفية الدينر أشه

 .قصيدةمربط الفرس لو  وضوعادل وأصبح من أكُب

أنو زلمد صلى  يزال بو ذاكرة وتأثَتة يف قلوب مسلم إالال احملبوب   يكنَل 
يف عصره فقد، بل يف   تليسصلى اهلل عليو وسلم شهرة نالو  ان اهلل عليو وسلم.

صالة والسالم ال يظهر من تعّبد العليو  . حب ارسولقبلو وبعده كل عصور
فحسبو بل ألف كلمة بكلمة، ومجلة جبملة، وفقرة بفقرة من أشعار زلبة الرسول 

يف أبيات ٌت بالغة. كما نقل دقة اخليالية وحسالصلى اهلل عليو وسلم. ويُنقل يف 
 .سابقة

ميدح " شحرا، فأحيا ميت األحيا أرج  النسيم سرى من الزوراء"ويف بيت األوال  
البديع. أي يف كلمة "النسيم  الفارص نبيا صلى اهلل وسلم خبيال العلى وتصوير

 .ٙسرى من الزوراء" يعٌت عب  العطر قد جاء من مدينة الزوراء

____________ 

 ٘
 ٜٔص  ،...ديوانمهدي زلمد ناصر الدين،  ،شرح و تقدمي ،ديوان ابن الفارض ،ابن الفارض  
 ٙ
 الزوراء: موقع قرب مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليو سلم بادلدينة ادلنورة.  
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فيها معٌت اجملازي. أَنا عب  على العطورة ليست من معٌت حقيقي، وحتتوي  
َل يزاال . الشرف واجملدالشرف والكرم والرُحة النيب عليو الصالة والسالم بالكون

صالة وسالم األخَتة منذ زمان  على اخللود، على الرغم توفَّاه اهلل ولفظ أنفاسو
بعيد. ويبعث يف نفوس من حيبونو شعورا احملبة بشروفو صالة وسالم. وترتكز يف 

لوِبم حنينا وعشقا عميقا عليو صالة وسالم. وإذا ذُكر امسو فلقد سرت يف ق
أوصاذلم تلك اإلنفضافة أوجل القلوِبم. ليس ذلك فحسب، بل إن تأثَته قادرا 

 على اإلعادة نفوس الغافلُت على اذلداية من اهلل.

 "فاجلوى منو معنُب األرجاء أىدىي لنا أرواح َند عرفو، "أما يف بيت الثاىن 
حب الفارض كل شيء أو رلال لو عالقة برسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم حبا أ

إما مسكن حيث عاش بو رسول اهلل صلى اهلل  ولو من أقّل عالقات. أعظم إليو،
فشرك يف  أي مكة مكرمة ومدينة منورة، أو خلقو وشخصيتو أو مالبسو وغَتىا. 

ىو  ٚاحلجاز لنفسو.أما مدح كل دائرة ورلال رسويل، وحيب كلو أكثر من حب 
ادلكان الذي بدأ فيو النيب زلمد انتشار اإلسالم. واألرض ادلقدسة وأشهر يف اجلزيرة 

أحب الفارض حبا حقا إىل  وبالرغمالعربية حيث بدأ النيب زلمد صلى اهلل عليو .

____________ 

 ٚ
 تعد موطن ألكثر ادلواقع ادلقدسة اإلسالمية وىم مكة ادلكرمة وادلدينة ادلنورة.َند:   
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األرضُت ادلوقعُت فيهما احلرمان، ومناط  أخرى حول احلجاز. وَل تستثن حب 
 .َٛند

َند، طيب النسيم بالعطر من َند، العطرة ادلقدرة ميدح  البيت أنو يف ىذا 
على  تعطّر مجيع العاَل. ليس العطر إال اجملد والتعاليم اليت جاء ِبا النيب، التعاليم 
الذي عطّر العطري أي صار نورا وىديا للناس من الظلمات والضالل. وقال تعاىل 

 يف تنزيل العظيم:

                          

   ٜ 

عن إذخر بأذخار،  وروى أحاديث األحبة، مسندا، " بيت الثالثالأما يف  
أشجار الرائحة  عن سندمبأحاديث األحبة،  الرياح من َند وىرُ  يعٌت "وسحاء
ب الفرد حبيبو أي ليس أنو معٌت حقيقيا، إال فيو اخليايل.حيث عندما أح والطيب.

، وسوف يكملو بكلمات مجيلة، وال أحب ادلسلم النيب حبا سيبدو كل شيء مجيل
 ذكسي إال النيب.

____________ 

 ٛ
رلد أو اليمامة اليوم َتتد على مساحة كبَتة من ادلملكة العربية السعودية، حيث تضم أجزاء كبَتة من   

 منطقة الرياض، باإلضافة إىل منطقيت حائل والقصيم يف السعودية.
 ٜ
 ٖٔآية  :األحزابسورة   
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كما فعل الفارض، يستطيع على تكّمل كلمات حب الرسول ادلليئة بادلعٌت  
نو ميدح ويعّظم العظمتو الصالة والسالم خلفية من احملبة والرُحة والشوق للنيب. أ

استمرار ومرار رُحة للعادلُت مسندا عن زلبة إليو. إن القصيدتو عامة من ادلديح 
 للرسول، يبدأ مبقدمة احلمد والثناء احملتوى على تصوير الرائع. 

وىبنا اهلل موىبة عظيمة، أي حب الرسول فينبغى لنا أن نسلم وحنب على  
 عليو وسلم، ونصلوا مزيدة من الصالة. كما أثٌت اهلل على النيب رسول اهلل صلى اهلل
 يف القرآن الكرمي:       

10
 

"يا راكب الوجناء" الذي يتضمن فيو  قصيدةفيما  يلى بيت الرابع من  
 حب الرسول:

 ٔٔاْلبُ ْرِء يف أَْدَواِئيْ َوَسْرَت ُُحًْيا   َفَسَكْرُت ِمْن رِيَا َحَواِشي بُ ْرِدهِ  

أما يف البيت الرابع ال يزال ارتباط بثالثة أبيات الساب . يقول فيو أنو ُسكر  
بالريح الطيبة من طرف الُبد النسيم، يؤدى ُحيا الشفاء أن يداوى مرضو. ىذا 

بكلمات  قصيدةالذي يكّملو يف ال ،ن الفارض للنيب وحبوعالمة ومسة من أشواق اب
، والصالة إليو، والذىاب إىل مكان الذي ادلعاىن. يعٌت  بسماع امسو رلرد مجيلة ذو

عاش فيو، والزيارة قُبه كلو سيكون ترياقا للحنُت وادلشقة. رغم أن الشوق يعود 

____________ 

 ٗ: آية القلمسورة  ٓٔ 
 

 ٕٓ...، ص ديوانمهدي زلمد ناصر الدين،  ،شرح و تقدمي ،ديوان ابن الفارض ،ابن الفارض  ٔٔ
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لصاحبو َناية، ألن الًتياق نفسو زلمد صلى اهلل عليو وسلم. ىذا التفصيل ما ورد 
 يف البيت الرابع.

ة يف ىذا البيت من استعارات وطباق وجناس، حيث تكثر احملسنات اللفظي 
استعار )للنسيم( ثوبا، وجناس بُت الُبد والُبء، وسكرت وسرت، وطباق بُت الريا 

  .واحلميا، والدء والُبء

 حب مكة .3

مكة ادلكرمة ىي حرام ادلسلمُت يف العاَل، وتعتُب أفضل ادلدينة بادلدن  
األكثر حبا عند اهلل لكون ُولد فيها زلمد األخرى إال ادلدينة ادلنورة، ومن اجملال 

صلى اهلل عليو وسلم. ووقعت فيها الكعبة بيت اهلل أي قبلة ادلسلمُت. كما عرفنا 
صيل عن حب أن الفارض لو واسع ادلعرفة واالّطالع، ومن الصعب إلجياد التف

وجدت الباحثة فيو حب مكة، كما يف البيت  عطالألو، وبعد اقصيدتمكة يف 
 التاىل:

 ٕٔيائِ شَ حْ أَ  مْ كُ بِ  تْ فَ لِ كُ   دْ قَ ، لَ مٌ سَ قَ   يل  يَ ىَ وَ  مّكة، لَ ىْ ا أَ ، يَ مْ كُ اتِ يَ حَ وَ  

فارض البن ايظهر بعنصر احلب على مكة، عندما يتجول  البيت ادلذكوريف 
مسلم يف الدنيا حلضور فيها،  من موطنو أي مصر إىل مكة. فإَنا مكان اليت يتأمل 

عمة و يتأتّر يف قلبو عن مجلة ون اً حىت يوجد مغرام ابن فارض يشعر شيءً ا كمثل
____________ 
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 ٕٕ...، ص ديوانمهدي زلمد ناصر الدين،  ،شرح و تقدمي ،ديوان ابن الفارض ،ابن الفارض  
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، ومن اتّزاَنا ال جيد يف ساكنودلو ، ومن وداد عامكة من كل وجهة، إما من مجل 
 غَت مكان. وإتزاَنا يشعر احلب يف القلبو وإشتاق معّم . 

 بيت:ال يتضمنو عنصر احلب مكة. كما يف ىذاالذي  خربيت األالىناك  

 ٖٔ.اءمَ ثْ ي احلَ رِ ئِ ازَ ، وَ امِ يَ خلَ اْ  كَ لْ تِ         ي، وعامرِ امِ رَ حلَ اْ  تِ يْ ب َ لي اْ رِ اضِ وحلَ  

ى كل حدب من أعجب الفارض مكة ليس لوسطها رلردا بل حيتوى عل 
بيت أعاله، ذكر الشاعر فيو عن بعض ال.كما يوجد يف مةاواحلجاز ع مكة خاصة

توجد يف منطقة األماكن يف مكة ىي: سرح يعٌت شجر عظيم ال شوك فيو اليت 
 ادلربع )موضع يف احلجاز(.

ويذكر أيضا والية الشبيكة أَنا موضع قرب مكة. والثنية، ىي الطري  يف  
اجلبل وادلقصود الطري  اليت تصل إىل عرفة. وكداء أي جبل بأعلى مكة ومنو دخل 

 النيب صلى اهلل عليو وسلم.

وكذلك، مكان أحبو حبا شديد يف مكة ىو مسجد احلرام. كما عرفنا أن  
مسجد احلرام من أكُب ادلسجد يف الدنيا وستطاعة واسعة ألمة ادلسلمُت يف الدنيا. 

إال أنو من أكُب األدباء  ابن الفارض قصيدةيزدحم ادلسلمُت َبضور فيو. كما 
باذلدوء  قصيدةإىل مكة يف عصره ومذىبو الرومنتيكية. عند وصولو  الصوفيُت

____________ 

 ٕٕ...، ص ديوانمهدي زلمد ناصر الدين،  ،شرح و تقدمي ،ديوان ابن الفارض ،ابن الفارض  ٖٔ 
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والسكينة جيعلو تقربا إىل اهلل. ويستخدم الفارض أشعاره كمجال لتعبَت عن حنينو 
 واحلب إىل مكة.

 بيات األخرى:االومن  

 يائِ يَ ف ْ و أَ لُ اَل ، وظِ عً تَ رْ مَ  يل والُ مَ رِ ، وَ عُ بَ رْ وَجَبالُُو يل مُ  

 يائِ رَ ، ويف ث َ يِ وْ ي الرَّ دِ رْ وِ  هاءُ ي، ومَ كِّ ي الذَ دِّ و نَ ابُ رَ وت ُ  

 ٗٔيائِ فَ صَ  اهُ فَ ، وعلى صَ ةٌ يل جنّ  وابُ بَ ، وقِ ةٌ نّ  جَ و يل عابُ وشِ  

عُب الشاعر فيو عن ذوق احلب إىل حول بيئة مكة، وأعجب إعجابا  
شديدا كل رلال ما كان جزءا من أرض ادلقدسة. بسبب قداستو حرمتو تأثر يف 

إليها.إما تّلت أو احلبال أو  قلوب ادلؤمنُت على الرغبة لزيارة من كل حدب منها.
 ّصحراء وسحاب وكلو تصبح مصدر قوة الذي تضهر سكينة يف قلب.

ألن احلب األكُب من مكة حيت جعلو اخلذر. تّلة من مكة وّصحراء  
وسحاب وكلو وجد حوض مليح مثل الروضة من رياض اجلّنة . ومن رلال األخرى 

يب من كعبة بيت اهلل و قاب الذي حيبو من مكة ىي الصفا. أما صفا موقعو قر 
مًت منها، و يدخلو من أركان احلج و العمرة، و مكان عمل ساعي.   ٓ٘ٗحول 

 كذلكعُب  ابن فارض حبو على مكة وبيئتها.

____________ 
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  ٕٗ...، ص ديوانمهدي زلمد ناصر الدين،  ،شرح و تقدمي ،ديوان ابن الفارض ،ابن الفارض  
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 رة العربين حول جز اكحب االم .ٗ

منطقة جغرافية تقع يف جنوب غرب آسيا عند تالقي اجلزرة العربية  ىي  
يتذكر ابن  قصيدةال . كان يف ىذهجزرة يف العاَلمع افريقيا وىي اكُب شبة آسيا 

الفارض امساء من االمكان يف جزرة العرب الذي يزوره يف ذىابو اىل مكة. كما قال 
 : قصيدةيف ال

 ٘ٔ"ارج، متيامنا عن قاعة الوعساءضمتيمما تلعات وادي  "

كان الحجاز.  مبعٌت ادلدينة يقع يف اجلزرة العرب وىي "ضارج"الكلمة  
احلجاز ىو مدينة اإلسالمية اليت تقع يف اجلنوب الشرقي من يف احلجاز.وديان 

ثورسينا عن طري  البحر االُحر ويسمى ايضا ادلركز احلضارة اإلسالمية. ادلدينتان 
 .ادلقدستان االسالمية يعٍت ادلكة ادلكرمة وادلدينة ادلنورة مها تقعان يف احلجاز

الطاعة اليت  سية يف إطاعة اهلل.سليمة نفنة و وجد ابن الفارض مطمئوىناك  
يقربو اىل اهلل عز وجل. وكان ىذه ادلدينة مدينة مقدسة توجد وحي اذلي و الدعوة 

  ركزية خالفاء الراشدين.االسالمية و احلكومة ادل

 

 

____________ 
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 ٕٓ...، ص ديوانمهدي زلمد ناصر الدين،  ،شرح و تقدمي ،ديوان ابن الفارض ،ابن الفارض 
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 وجدت الباحثة يف البيت اآلخر اسم من أمكان اجلزرة العرب يف الكلمة: 

 "ٙٔعرفو َند" أىدى لنا أرواح  

" تدل على اسم ادلكان يف جزرة العرب. َند ىو والية واحدة يف " َندالكلمة 
مًتا فوق مستوى سطح البح بُت احلجاز و  ٕ٘٘ٔاىل  ٕٙٚادلركز العرب بارتفع 

االحساء. كانت الدعوة اإلسالمية يف ىذه ادلدينة ينتشر اىل العاَل. وجد ابن 
    ة اىل ىذه ادلدينة. وواسعة لذلك حيبو حبا كثَت الفارض علوما متنوعة 

 

  
 
  

____________ 

16
 ٜٔ...، ص ديوانمهدي زلمد ناصر الدين،  ،شرح و تقدمي ،ديوان ابن الفارض ،ابن الفارض 
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 الباب الخامس

 خاتمة

 النتائج . أ

إلجل احلصول على اجلواب  ىذه الرسالة ثلبحبعد أن حاولت الباحثة  
فوصلت إىل بعض النتائج ادلهمة وىي ما  من أساس ادلسألة يف كتابة ىذا البحث

  يلي:

عربه الشاعر  "يا راكب الوجناء" قصيدةيف ال حب اخلالق  أن وترى الباحثة  .1
ع ى ااجمازي. كتب فيو عن زلبتو إىل اهل ادلبومليئة  وعميق ةلفاط اجلميلبأ

، إياه يعبد ادلخلوق دون هي وراء الكلمة أىل مكة. اهل وحدولكن خف
  السبب.

 عن حيث يبحث ةبأشكال متنوعو يف قصيدتوحب الرسول دّون الشاعر  .2
أكثر ادلدح والتكرًن لرسول اهل، ويالحط بالعشق. ويعربه بالكلمات 
اخليالية. ومن النتيجة أن الرسول ىي عاشق ادلصطفى الذي حيّن إليو حنينا 

   بال حد. 
أما زلبتة إىل مكة  سببا حلبو إىل اهل والرسول. ألن لوال اهل والنيب ال كان  .3

ل منها إما بيئتها وجبلها، . وأنو حيب كل رلاشتيق إليهامكة، وال ي  
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كن الدينية من الكعبة، ومسجد ما والسحابو، ومن أفضل ما حيب إليها األ
 احلرام، والصفا إخل.

 التوصيات    . ب

وأسلوب اللغة و التفسري    رتبطوت عملية كبرية وصعوبة أنواع احلبحتليل  
االطالع   ، وقصيدة زلارة لفهم كلمة بالكلمة يف إىل لذا احتياج،كلمة بعد كلمة 
وقواعدىا لتحصيل معاىن الدقيق يف أبيات وفهم الغة العربية  عن أنواع احلب

 .قصيدةال

  كلمة الخاتمة . ج

حنمده ونستعينو ونستهديو ونستغفره، ونعوذ باهل من شرور أنفسنا احلمد هل 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهل فال مضل لو ومن يضلل لو فال ىادي لو، 
وأشهد أن ال إلو إال اهل وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمد عبده ورسولو، 

مت ىذا البحث والصالة والسالم على سيدنا زلمد وعلى الو وصحبو أمجعني. لقد 
 لتمام الباحثة  وجبهودو بإرشاد األساتذ بإذن اهل تعاىل وقدرتو، وبدعاء الوالني 

لكل من قرأه. وىذا البحث  ذلا و ترجو الباحثة  أن ينفع ىذا البحث ىذا البحث.
ج إىل اإلقرتاحات واإلرشادات من ا ما زال بعيدا عن التمام والكمال، ولذالك حيت

مد هل رب وىذا مين أقول احلأسأل التوفيق واذلداية والرضى والعناية كل نقاد. 
 م. العادلني على كل النع
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