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Abstract 
This article examines the impact of the sublime Qur'┐n on the poetry of Ibn Zayd┴n which 
he wrote when he was imprisoned by Ibn Jah┴r, the king of Cordoba, Andalusia. During 
this period he wrote poetry on various topics and sent them to the king. His prison poetry 
comprises of the use of direct quotation from the sublime Qur’┐n as well as implied 
quotation of it; in some places he quoted exact text of the Qur'┐n for incorporating its 
literal meaning and in other places, he extracted ideas from Qur'┐n in support of his 
argument. This article presents a detailed overview of both the cases in his poetry. 
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اإلسالمي و له الفضل األكرب يف حفاظة اللغة العربية و أحيائها، و أحدث فيها أنواع د  العري أنَّ القرآن أصل األ
من العلوم و الفنون فأصبح األساس القومي يف بناِء الفكر العري اإلسالمي و الثقافة العربية، فلذا هو املصدر األساسي 

نزوله فأخذ الشعراء و األدابء و اخلطباء منه و  أِلد  اإلسالمي. نزل القرآن و أتى أبساليب اليت مل یعرفها العر  قبل
 ارتعوا فيه رغبًة و رهباً، اقتبسوا من نوره و بالغته و أساليبه و هو املثل األعلى يف الفصاحة و البالغة.

 :معىن االقتباس
مبعىن شعلة أو اجلمرة من انٍر، كما یقول قبسَت الّنار قبسًا أي أخذت منها طائفة أو  من "قبس یقبس قبساً" القبس

 1شعلة حلاجتَك كما يف قوله تعاىل على لسان موسى عليه الّسالم " إّنِّ آَنسُت اَنراً َلَعّلِي آتِيُكْم ِمنَها بَِقَبٍس"
ن القرآن الكرمي أو احلدیث النبوي من غري داللٍة على أّما معىن االقتباس اصطالحًا هو تضمني الشعر أو النثر شيئًا م

أنّه منهما مع جواز بعض التغري يف نص املقتَبس من غري خلل فيه.وإذا كان من االقتباس من شعر غريه ُُسي ذلك 
 قال البحرتي: 2تضميناً.

 غزاك من القوايف يف جنود  ظلمُت أخاً لو التمس انتصاراً 
 3أوفوا ابلعقودو قال هللا:   ذاو قد  عاقدتين   خبالٍف  ه

ی َُّها الَِّذیَن ااَمُنوا اوُفوا اِبلُعُقوِد"  قال ابن زیدون: .4اقتبس الشاعر من هذه اآلیة القرآنيِة " ٰيا
 5و ال أقتدي إالّ بناقضة الغزل؟  أأنكث فيك املدح من بعد قّوة

ثاً"قد أخذ الشاعر اقتباساً من القرآن و یشري هبذا البيت إىل اآلیة   .6الكرمية " َو اَل َتُكونُوا َكالَّيِت نَ َقَضْت َغزََلَا ِمن بَعِد قُ ّوٍة أنكا
یّة اّليت أرسلها من وراء القضبان إىل أمري قرطبة أي احلزم  أّما االقتباس يف النثر هو ما اقتبس ابن زیدون يف رسالة اجِلدِّ

                                                 


 حماضر الّدراسات اإلسالمّية جامعة صواي 


 بشاور و خطيب ابملسجد األقصى كليَّة النبات، جامعة بشاورالباحث مبرحلة الدكتوراه بقسم اللغة العربية جامعة  
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بن جهور لطلب العفو و االستعطاف فقال " و قال يل نوح اركب معنا فقلت سآوي إىل جبٍل یعصمين من املاء، و 
 7شربُت من النهر الذي ابتلي به جنوُد طالوت، و اعتدیت يف السبت" 

 ارَكْب َمَعَنا َو اَل هذا النص من الرسالة اجلدیّة و اقتبس من القرآن الكرمي و هو یشري إىل آٰيت القرآن و هي " ٰيا بُ يَنَّ 
اِء"

َ
ِفرِیَن، َقاَل َسآِوي إىلا َجَبٍل یَعِصُميِن ِمَن امل َتِلْيُكم بِنهرٍ . "8َتُكن ِمَن الكا ا َفَصَل طَاُلوُت اِبجلُُنوِد قَاَل إنَّ هللَا ُمب ْ  جفَ َلمَّ

إْذ یَ ْعُدْوَن  " 9" َفَشرِبُوا ِمنُه إالَّ قَِلْياًل  جِن اغتَ َرَف ُغرَفًة بَِيِدُه َو َمن مَل َیطَعمُه فَإنَّه ِمىنِّ إالَّ مَ  جَفَمن َشِرَ  ِمنُه فَ َليَس ِمىنِّ 
َتانُ ُهم یَ ْوَم َسْبِتِهم ُشرَّعاً وَّ یَ ْوَم اَل َیْسِبُتوَن  ْبِت إْذ ََتتِْيِهم ِحي ْ ُلْوُهم مبَا َكانُوا یَ ْفُسُقونَ جاَل ََتتِْيِهم  اليف السَّ  10" َكذِلَك نَ ب ْ

 :قتباسأنواع اال
 أنَّ االقتباس على نوعني، أحدمها االقتباس النّصي و األخرى االقتباس اإلشاري.

 :االقتباس النّصي
كما قال الشاعر أبو احلسن البغدادي   11.أو من احلدیث النبویة هو ما یلتزم فيه الشاعر بلفظ النص القرآّن و تركيبه

جن:یصف حاله بني سجناء اّلذین كانوا معهم يف  12الُفكيك  السِّ
 13مقرَّنون أبصفاٍد و أغاللٍ    أمسي و حويل رجاٌل يف الكبول و هم

 14."ِننَي دعوا ُهنَاِلَك ثُ ُبوراً اقتبس الشاعر من نص القرآن الكرمي وتركيبها كما یشري إىل هذه اآلیة"َوإَذا اُلُقوا ِمنَها َمَكاانً َضيِّقاً ُمَقرَّ 
 :االقتباس اإلشاري

 كما قال أبو فراس احلمداّن:  15القرآن ما یشري به إىل آیٍة أو آٰيٍت منه من غري اإللتزام بلفظها وتركيبها.هو أن أيخذ الشاعر من 
 مل غري ما قد مضى         وال ع  فال آمٌل غري  عفو  اآلله

 16و إن كان  شراً  فشراً  ترى  ال  فإن كان خرياً فخرياً تن
  17."َفَمن یَّعَمل ِمثَقاَل َذّرٍة َخريیّ َرُه،َوَمن یَّعَمل ِمثَقاَل َذّرٍة َشَریّ َرُه"قد  اقتبس احلمداّن من هذه اآلیة القرآنية 
 :الفرق بني االقتباس و التضمني و اإليداع

ال بد من كشف الغطاء عن كلمة التضمني واإلیداع، أنَّ التضمني هو أن ُیضّمن الشعر شيئاً من شعر الغري مع التنبيه 
مشهورًا عند البلغاء،ومراده االستعانة على َتكيد املعىن املقصود، لكنَّ بعض البالغيني مل یفّرق بني عليه إن مل یكن 

 18االقتباس والتضمني.
أّما الفرق بني التضمني و اإلیداع هو أنَّ التضمني یشمل الشعر و النثر و أّما اإلیداع هو یقتصر على الشعر 

 كما قال ابن زیدون:19فحسب.
 20ففي یومنا مخٌر، و يف غده أمرٌ   ُرزءاً ما أصا  به الدهرو إن یُك 

ا قول  أنَّ بيت الثاّن من الشعر هو قول امرئ القيس، قد ضّمن الشاعر لزٰيدة القّوة و التأثري يف املعىن املطلو . أمَّ
 21ٌر و غداً أمٌر".امرئ القيس هو " ضّيعين صغرياً، و محّلين دمه كبرياً، ال صحو اليوم و ال ُسكر غداً، اليوم مخ

بن زيدون جن الِّ  :االقتباس القرآين يف شعر السِّّ
أنَّ القرآن الكرمي هو مصدر أساسٌي و منبٌع أصلٌي أِلد  العري اإلسالمي، و له أساليب قَ ّيمة حيث ظهر أثره جلياً 

 دلس.يف شعر العري اإلسالمي، و جند هذا األثر و أخذ االقتباس من القرآن الكرمي يف شعر األن
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جن وراء األبوا   أنَّ الشاعر ابن زیدون اختذ وسيلة ابقتباسات القرآنية و زّین شعره اّلذى أنشده يف غياهب السِّ
 السوداء، نبحث حول املوضوع ابملوضوعات التالية:

 :اطالق السراح كسالمة النَّار على إبراهيم عليه الّسالم
جن أبمٍل ومش قٍة، فأنشد قصيدة سجنّيًة يف الزنزانة، فشعر نفسه حمرقًة يف انر القيد مكث الشاعر ستة عشر شهرًا يف السِّ

 فعرّب عنها بنار اجلهنم، فاستعطف من ابن اجلهور مستمداً بقصة سيدان إبراهيم عليه الّسالم و آبیة القرآن الكرمي كما قال:
 22و سالماً كنار إبراهيم  أبي أنَت إن تشأ تك برداً 

ٰي أاب احلزم بن جهور، إّنك إن شئت اإلحسان إيّل استطعت أن حتول نكبيت وحاليت خلف  قال الشاعر أفدیك أبي
سالماً على  المة علّي مثلما كانت الّنار برداً وَّ جن والفراق إىل برودة احلياة احلریّة والسَّ القضبان إىل جّنة، وانر أّٰيم السِّ

 إبراهيم عليه الّسالم.
 23و اإلشارة فيه إىل هذه اآلیة " قُلَنا َٰي اَنُر ُكوّن بَرَداً وَّ َساَلماً َعَلى إبرَاِهيَم"اقتبس الشاعر من القرآن الكرمي 

قد أخذ يف كالمه اقتباسًا من آیة القرآن احلكيم من غري أن یصرّح أبّّنا من القرآن احلميد، و الغرض منه أن یستعري 
 كالمه و الكالم املقتبس منه.من قوهتا قوًة و إن یكشف عن مهارته يف أحكام الصلة بني  

جن و أّٰيمه بناٍر حریق و شّبه احلّریة و إطالق سراحه بسالمة الّنار عليه مثلما سلم و ابرد  شّبه الشاعر حياته يف السِّ
 على إبراهيم عليه الّسالم حينما ألقاه منرود يف الّنار و القصة معروفة يف نص القرآن.

 :استخدام املثل، الناقضة الغزل
زل هللا سبحانه و تعاىل القرآن احلكيم بلساٍن عري مبني، تبيااًن لكلِّ شيٍء و هدًى و رمحًة للمؤمنني، ضر  هللا أن

تعاىل يف كتابه االمثال و احلكم لِيصرف اآلٰيت لقوٍم یعقلون "َو تِلَك األمثَاُل َنضرِبُ َها لِلنَّاِس َو َما یَعِقُلَها إال 
 دون من آیة القرآن  اليت تتعلق أبمثال القرآن حيث قال:اقتبس ابن زی  24العاِلُموَن"

 25و ال أقتدى إالّ بناقضة الغزل؟  أ أنكث فيك املدح من بعد قّوةٍ 
یقول هل انقض مدحي القوي فيك و ال أقتدي إاّل بناقضة الغزل؟ نراه ابن زیدون أنّه حييل إىل انقضة الغزل، فيقول 

 د املدح، فأكون مثل انقضة الغزل احلمقاء؟.إىل األمري، كيف یليق يل أن أهجوك بع
ااثً".قد اقتبس الشاعر آیة القرآن و یشري يف البيت إىل هذه اآلیة الكرمية "َو اَل َتُكونُوا َكاّليِت نَ َقَضْت َغزََلَا ِمن بَ ْعِد قُ وّ   26ٍة أنكا

غزلت ُُثَّ نقضت غزَلا، فقد أعطاهم، ُُثَّ هذا مثٌل يف اآلیة الكرمية ضربه هللا ملن نقض العهد اّلذى یعطيه، كمثل اّلذى 
 27رجع، فنكث العهد اّلذى أعطاهم مّرًة بعد مرٍة.

ا إمرءة من قریش یقال َلا " رایطة" و قيل " ریطة" و كانت محقاء تغزل الغزل هي و جواریها فإذا  قال الرازي: إّنَّ
 28غزلت و أبرمت أمرهتنَّ فنقضن ما غزلن".

ا غرض ابن زیدون من  ًة حتت أمَّ االقتباس هو أنّه خياطب األمري ابن جهور و یقول: قد مدحتك مدحاً، و لبثُت ُمدَّ
ظلِّ رمحتك، و رغدتُّ العيش رغداً، و أنعمت عليَّ من كرمك العظيم، فهذا عهد أن أنشد القصائد يف مدحك، فما 

 جزآء اإلحسان إال اإلحسان، فما أرید أن انقض عهدي و خيالف وعدي.
 ىن املطلو  من اقتباس ابن زیدون و إحالة املعىن من اآلیة إىل البيت تتوافق متاماً اّلذى أراده.أنَّ املع
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 :الزنزانة املظلمة
جن و عن الزنزانة اّليت أصبحت على الشاعر كالّصرمي فيقول:  عرّب الشاعر عن آالمه و صعوابته يف السِّ

رميلظاها، فأصبحت    انٌر بغي سرى إىل جّنة األمن  29كالصَّ
 30.قال الشاعر انُر ظلٍم مشى َلبُها إىل جنّة آمنٍة فأصبحت مظلمة كالليل، أشار إىل هذه اآلیة الكرمية " فَأصَبَحْت َكالصَّرمي"  

 31قال الزحمشري: "الصَّرمي" مبعىن الليل إذا احرتقت فاسودت، و قيل: الّنهار إذا یبست و ذهبت حضرهتا، أو مل یبق فيها شيء"
ل هذا األسلو  بكمال علمه و معرفته مبعىن القرآن الكرمي و  شّبه جن و غرفاته ابلليل الغاسق، یدُّ الشاعر ظلمات السِّ

ل على أنّه أخذ أثراً اتّماً من القرآن الكرمي.  أخذ املعىن و األلفاظ منه لِتعبري ما يف قلبه ابلنظم و الشعر، و هكذا یدُّ
ا َلّظى" طإىل هذه اآلیة " َكاّل  أّما كلمة " لظاها" يف الشعر إشارة و معناه جند يف آیة أخرى " فَأنَذرُتُكم اَنَراً  32إّنَّ

 أي الناُر ذات َلٍب. 33تَ َلّظى"
عاش الشاعر حيااتً ذات النعمة و الثروة فُسجن و انقطع صالته مع أهله و أوالده و خاصًة َلب قلبه يف حب احملبوبة 

 ذكر املاضي املنعم، فعرّب عن ذلك مستمداً معناه آبیة القرآن الكرمي.إُسها ُواّلدة بنت املستكفي، و 
 :احلريّة و الوصال كشرب اخلمر من عني التسنيم

 قد وّظف الشاعر معرفته و علمه الواسعة مبعاّن القرآن الكرمي يف شعره فيقول:
 34و مزاج الوصاِل من تسنيم  إذ ختاُم الرضا املسوِّغ ِمسكٌ 

جن عند ابن زیدون الغرض األساسي فيها هي االستعطاف واستمالة قلب األمري ومع ذلك  نالحظ يف أشعار ال سِّ
ونرى ابن زیدون مدح أِلمري ابن جهور كما جند ذلك الوصف  كان املدح من أكثر األغراض املالزمة لالستعطاف،

ورة اّليت ملئت من اخلمر اخلالص شّبه الشاعر رضاء األمري و إطالق سراح الشاعر ابلقار  يف قصائد الشعراء السابقني.
مه مسك، و هكذا شّبه وصال ابن جهور ابخلمر اّلذى مزّج فيها من عني التسنيم، وفيه التنافس للمتنافسني،  و ختا

 حيث قال الشاعر يف البيت، أنَّ آخر العيش اَلينء ِمسٌك، و طعم الوصل كأنّه ماء اجلّنة.
ُت َنَاِفُسوَن، َو ِمزَاُجُه ِمن  طسَقوَن ِمن رَِّحيِق ََمُتوٍم، ِختاُمُه ِمسٌك اقتبس ابن زیدون من اآلٰيت القرآنية "یُ 

َو يف َذِلَك فَلي َت َنَاِفُس امل
َقرّبُوَن"

ُ
 36یشربون أهل اجلّنة الشرا  اخلالص وختتم أوانية ابملِسك،واإلمتزاج فيه من عنِي التسنيم. 35َتْسنِيٍم، َعيناً ّیشَرُ  هِبَا امل

جن حممود عواقبه عندما األمري یطلق سراحه و جيعله من املقّربني و ظنَّ الشاعر  حبسن الوقت و قال إنَّ عتا  السِّ
 یفوز على وظيفة الوزارة أو السفارة، و ذلك من أحسن العواقب و أنعم اإلحسان و املّن عليه.

 :الشكوى عن األصدقاء
الم كان ابن زیدون یشكو األصدقاء و یشري إىل قصة الّسامري الّ  ذى أضل بين إسرائيل بعد ما خرج موسى عليه السَّ

 مليقات ربّه إىل الطور، و يف القصيدة یشكو الشاعر أصدقاءه اّلذین انقلبوا عليه بعد ما تنكروا له فقال:
 عن العهِد وخاُسوا ما ترى يف معشٍر حالوا

 37املِساسُ یُ ّتقى منه   اِمرٰيًّ                                     س و رأوّن
جن إىل صدیقه أي حفص بن برد و یشكو أصدقاءه اّلذین انقلبوا   أرسل ابن زیدون قصيدًة سينّية من غياهب السِّ

.  عليه فقال ما رأیك يف مجاعٍة من الّناس خانوا العهد، و ابتعدوا عن الوفاء و ظنُّوا ي الّسامريُّ و اتّقوا من املسِّ
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، قَاَل َبُصرُت مبَامَل یَبُصُروا ِبِه اقتبس الشاعر من القرآن الكرمي  و أخذ املعىن من هذه اآلیة " قَاَل َفَما َخْطُبَك یاَساِمريُّ
ن أَثَِر الرَُّسوِل فَ نَ َبذتُ َها َو َكَذِلَك َسوََّلْت يل نَ ْفِسي، قَاَل فَاْذَهْب فَإنَّ َلَك يف احلَ  وِة أن تَ ُقوَل اَلِمَساَس"فَ َقَبْضُت قَ ْبَضًة مِّ  38يا

امري اّلذى جعل العجل من ذهٍب و كان یدعو بين إسرائيل إليه، فأجابوا و عكفوا له و  یشري ابن زیدون إىل داء السَّ
رك لظلٌم عظيم، فلما رجع موسى عليه الّسالم إليهم وجدهم كانوا یعبدون العجل، جسداً  أشركوا ابهلل شركاً، و إنَّ الشِّ

امري، إنَّ لك مدة حياتك أن تفارق الّناس، و ذلك أنّه تعاىل رماه بداٍء عقاٍم ال یكاد ميس  له خوار، فدعا على السَّ
أحداً، فإن كان ميسه رجاًل فيحمى من ساعته محًى شدیدة فتحامى الّناس و حتاموه، و كان یصيخ أبعلى صوته 

 39المساس، و حرم عليه مالقاته و مصافحته فصار بني الّناس أوحش من النافر يف البيداء.
 40 مثل هذا املعىن أنشد شعراء العربية أشعاراً كما قال الشاعر:و يف

 :41الّسامريُّ ِبال مساسِ   لكنَّ إلفالسي حببتُ 
 42قال ابن سهل اإلسرائيلى:  

 43اَلجر أشفق للهوى العذريّ   ٰي یوسفّي احلسن و ٰي سامریيّ 
 أتسي أّمه الباكية أبمِّّ موسى عليه الّسالم:

جن فبكت خوفًا على مصريه فحث ابن زیدون على ابن زیدون ذكر أّمه يف  دیوانه مّرًة واحدًة حينما زارته يف السِّ
التأسي أبمِّ موسى عليه الّسالم و یظهر أنّه كان حيبها حّبًا مجًا و ال تفيدان املصادر عن اتریخ وفاهتا ولكننا نعلم أّّنا 

جن سنة   ول مقتبساً من آیة القرآن الكرمي:و يف ذلك یق 44ه.433ما زالت حيًة عند خروجه من السِّ
م   جنماً   هوى  قبلي؟  أَمقُتوَلة  األجَفاِن! ما لك واَلاً ؟  أمْل   تُرِك   األٰيَّ

ل  ُحرَّةٍ   طوْت ابألسى كشحاً على مضض الثَّكلِ   أقلِّي  ُبكاًء ،  لسِت  أوَّ
 45ابُوِت  فَاعَتربي  و اسليإىل  اليَّم  يف التَّ   َو يف أمِّ ُموَسى ِعربٌَة إن  َرَمت ِبه

جن فبكت فقال َلا أفاترة العينني ما لِك حزینة، أمل ترِك األٰيم جنمًا ِسقط  ه حينما زارته يف السِّ خاطب الشاعر أمَّ
ل ُحرٍَّة أعرضت حزینه و على مضض أي أملًا شدیدًا و صعباً، و يف قصة أمِّ موسى  قبلي؟ خففي بكاًء، فلسِت أوَّ

 ت اببنها إىل املاء فاعتربى و تعّزي.ِعربة، إذا رم
اقتبس الشاعر من القرآن ابقتباٍس إشارٍي و هو أن أيخذ الشاعر من القرآن الكرمي ما یشري به إىل آیٍة أو أٰيٍت منه 

َك َما یُ ْوَحى. أِن اْقِذ ِفْيِه يف التَّابُ ْوِت فَاقْ  َنا إىَل أُمِّ  ِذ ِفْيِه يف الَيمِّ من غري االلتزام بلفظها و تركيبها، و هي اآلیة" إْذ أْوَحي ْ
ٌو يل َو َعُدٌو َلُه"  اِحِل أَيُخْذُه َعدُّ  46فَ ْليُ ْلِقِه الَيمُّ اِبلسَّ

أَلمت أمُّ موسى عليه الّسالم حني كانت ترضعه، و حتذر عليه من فرعون و ملته أن یقتلوه، فاختذت له صندوقًا و 
ن، فحصل َلا من الغمِّ و وضعت فيه موسى عليه الّسالم و جرت الصندوق يف البحر، فذهب به البحر إىل دار فرعو 

فعليك ٰي أمي الباكية ! الصرب، ال تبكي و  47اَلمِّ و خوفاً على مصريه، لكنَّ هللا تعاىل رجع ولدها إليه، فقرَّت عينها،
ٍة غري بعيٍد.  ال حتزّن بل فاعتربي أِبُمِّ موسى عليه الّسالم و سأرجع إليِك بعد مدَّ

 :وسف عليه الّسالمتربئة النفس عن التُّهم كما برئ ذئب ي
أنَّ الشاعر ابن زیدون عندما عّرض ابلوشاة شّبههم أبخوة یوسف عليه الّسالم فقال كان الوشاعة هو الّنمامون، و قد 
بُليت بكذهبم و كنُت يف نظرهم ذئباً، كما فعل مثل ذلك أوالد یعقو  عليه الّسالم أبخيهم یوسف عليه الّسالم 
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وان املفرتس اّلذى ال صورة و ال ذات له يف اخلارج بل قالوا ما قالوا من القّصة اخلرافّية و حينما رموا التُّهمة على احلي
 تصبغوا قميص یوسف عليه الّسالم بدٍم كذٍ . كما قال:

 أسَباَط یعقوٍ  و ُكنُت الّذیَبا  َكاَن الُوَشاة، و َقد ُمنيُت إبفِكِهم
ىَن، بَِقبُ ْوِلَك  الَغضَّ  اجَلىَن 

ُ
 48ُهزَّْت  َذَوائِبُ َها ،  َفاَل   تَ ْثرِیْ َبا َو إَذا امل

قال الشاعر أنَّ الوشاة اّلذین یكونوا يف حاشية األمري رموا علّي هتمة أكل أموال الغري ابلباطل و ظلمًا و غصب 
 أمالك الرعاٰي غصباً لكنَّ ليس كذلك يف احلقيقة كما ليس الذئب أكل یوسف عليه الّسالم حقيقة.

و ذلك عندما یلجأ الشاعر إىل ، 49احلقيقة القرآنية إىل فضاء اجملاز یُعدُّ من اب  االنزٰيح الّشعريّ  أنَّ العدول عن
، فريبط بني املعىن القرآّن و واقعة الّشعرّي، مع مراعاة املناسبة بني اللفظ القرآّن و السّياق التصویرّي  التَّصویر البياّنِّ

یين و إعمال الَّذى نُقل إليه، فال ُبدَّ من وجود صلّ  ة بني الّداِل و املدلوِل، یتّمكن املتلّقى من إدراكها بفضل رصيده الدِّ
 .50فكره يف النص الّشعريّ 

مدح ابن زیدون ممدوحه أمري ابن جهور ِلطلب العفو و االسرتحام و إقناعه بصدق كالمه، لذا یستحضر فاعليَّة 
اءة ذئب یوسف، واحلاسدون له یغريون منه غرية أسباط یعقو  من التَّعبري القرآّن، فرباءة ابن زیدون اثبتٌة ثباَت بر 

أخيهم، وهو یستمطر رمحة املعتذر إليه ویرجو غفرانه عند ما یُذكِّره مبثال عظيم للعفو،إنَّه عفو یوسف عن إخوته ملا 
 جاؤوه معتذرین بعد أن أمعنوا يف غّيهم، و أشار إىل أنَّ العفو عن الشاعر الربئ أوىل.

ة یُوسفكثري م الَّذى  عليه الّسالم ا یرمز الّذئب يف شعران العري إىل الغدر و االحتيال، لكنَّ ما إن یُقرن الذئب بقصَّ
أكل یُوسف يف زعم أسباط یعقو  رمزاً للرباءة، فُيقال ذئب یوسف، ِلُكل من ُرمَي بذنب اقرتَفه غريُه، و هو منه براء، 

 فكان الشاعر تعرََّف ذالك األسلو  من الشعراء املشارقة. 51ئِب من دم ابن یعقو "حّّت قيل يف املثل "بَرِئ براءَة الذّ 
ويف البيت الثاّن ینقل الشاعر كلمة "ال تثریَب" إىل سياق َمتلف متامًا عن السّياق القرآّّن، فالشاعر یطلب من 

حملبَّة و الوصال، و مل یغدر أو خين كما ممدوحه الّصفح و الغفران على الّرغم من أنَّه مل یرتكب ذنباً، فهو یرعى عهود ا
تّيم عليه أن یعتذر إن أخطأ أو مل خُيطئ، فلعّله یفوز ابلوصال یوماً.

ُ
 حصل مع إخوة یوسف. لكنَّه قانون العشق، فامل

َنا َنسَتِبُق َو تَ رَكَنا یُوُسَف ِعندَ   52َمَتاِعَنا فَأَكَلُه الِذئُب" یشري يف البيت األّول إىل هذه اآلیة "َقاُلوا َٰي ااََباَن إانَّ َذَهب ْ
إِلخوته و یشري إىل هذه اآلیة الكرمية " قَاَل اَل تَ ْثرِْیَب   و يف البيت الثاّن ینظر الشاعر إىل قول یوسف عليه الّسالم

". طَعَلْيُكُم اليَ ْومَ  نْيَ  53یَ ْغِفُر هللاُ َلُكْم َو ُهَو اَْرَحُم الرَّامِحِ
قرآّن يف الوقت اّلذى كان موفقًا ملطلوبه غایة التوفيق، فالشاعر یطلب من هاجره استخدم ابن زیدون هذا النص ال

اّلذى أوسعه َتنيبًا أن یقول هذه الكلمة"ال تثریب" كما قال سيدان یوسف عليه الّسالم إِلخوته فالعفو مل یكن ليضره 
 أبي حاٍل من األحوال.

جن  :الفرار من السِّّ
جن خوفاً ممّا قد یناله حينما طال احلبس و القيد على  الشاعر و شعر اخلوف من األمري حّّت اضطّر إىل اَلر  من السِّ

جن و  من عقوبٍة و أمٍل شدیٍد وراء القضبان احلدیدیة و يف الزنزانة املظلمة، فعرّب يف قصيدته الطائّية عن فراره من السِّ
 أمله يف العفو مقتبساً من القرآن الكرمي، فقال:

 فقد فرَّ موسى حني همَّ به الِقبطُ   لوا  الفرار  إرابةً ففررت  فإن  قا
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 54ومُتحى اخلطاٰي مثل ما حُمي اخلطُّ   وحلم امرٍئ تعفو الذنوُ  بعفوه
جن و هذا كما ذكر بعض املصادر األد  العري لكّن بعض  أنَّ البيت األول یُدلُّ على فرار ابن زیدون من السِّ

 أطلق سراحه بشفاعة صدیقه له الوليد بن أي احلزم بن جهور.األدابء ذهبوا على أنَّ ابن زیدون 
مهما یكن من أمٍر من فراره أو اطالق سراحه بشفاعة الوليد فموضع البحث و التحقيق هنا هو إستشهاد ابن زیدون 

 الِقبط.هبجرة سيدان موسى عليه الّسالم من مصر إىل مدین حينما هو خرج و انفصل من قومه بعد ما وكز رجاًل من 
" اقتبس ابن زیدون من هذه اآلیة القرآن الكرمي " ْرَسِلنْيَ

ُ
 55فَ َفَرْرُت ِمْنُكم ملا ِخْفُتُكم فَ َوَهَب يل ُحْكًما وََّجَعِليِن ِمَن امل

" َتيت مبعىن " هر  و انفصل" فشّبه الشاعر فراره من خوف األمري إبنفصال موسى عليه الّسالم، فمراد  56أنَّ كلمة " فرَّ
من التُّهمة والعذا  جنایٌة وجرٌم فِلم ذا سيدان موسى عليه السالم ذهب من بيت  اعر ومقصده هو فإن كان الفرارالش

فرعون حذرًا على نفسه إىل مدین خلوف القصاص الذى قتله رجاًل من الِقبط. فقال فررُت وخرجُت من ِسجنك 
فرار من الظلم و اَلر  ممّا ال یطاق من سنن املرسلني، بل وحكومتَك فهذا اإلنفصال فقط خِلوٍف أشعر يف قليب. لكنَّ ال

 هاجر موسى عليه الّسالم أبمر هللا تعاىل إىل مدین. و يف مثل هذا املعىن جند قول الشاعر حسني بن حجاج:
 57فّر نيب اَلدى إىل الغار  ال عار ال عار يف الفرار فقد 

 :خالصة البحث
جنّيات يف إنَّ ابن زیدون من الشعراء اّلذین سُ  جن و يف الدٰيرات الدامس، و أنشدوا القصائد السِّ جنوا يف غياهب السِّ

 طلب العفو و االسرتحام.
أنَّ الشعراء یستخرجون من القرآن الكرمي ألوااًن من املقومات ِلكالمهم، و یعتمدون على أسلوبه و بيانه، و یقتبسون 

جن. منه لِيقوي به معاّن أبياهتم كما جند ذلك اللون يف  دیوان الشاعر ابن زیدون األندلسي و خاصًة يف شعره السِّ
جن و القيد أنشد قصائد املدح و االستعطاف و  لقد كانت االعتقال عامٌل فعاٌل يف حياة األدبية اِلبن زیدون، ففي السِّ

 منه اقتباساً نصّياً وإشارٰيً. العتا  واالسرتحام، واستخدم الكلمات املفردة واملركبة من كتا  هللا تعاىل عزَّ وجًل و اقتبس
جن و االعتقال و آالمه و حتّزبت األمور من حوله عليه فراح یسرتحم األمري ابن جهور  ملّا اشتدَّ عليه صعوابت السِّ

 مستمداً مبعاّن القرآن الكرمي و یتأسي نفسه ابألنبياء و املرسلني، و هذا یثبت أّن له معرفة قویّة مبعاّن القرآن و علمه.
جن اِلبن زیدون املفردة القرآنية املقتبسة بعدًا تصویرًٰي هامًا حني تكون أ ا أسلو  االقتباس قد جتّلت يف شعر السِّ مَّ

جن.  مرتبطة أبحداث معينة ابملرسلني و قّيس تلك حوادث الزمان و صروفها على نكبته و حمنته يف السِّ
 توافق املعىن القرآّن ُث حتدثنا عما أراده يف هذا االقتباس و املعىن املطلو . جند ابن زیدون ماثالً يف القرآن بطریقة مجيلة وهو ميدُّ 

جن من القرآن الكرمي و َتثر به يف كثري من جوانبه سواء من انحية املعىن أو  جند أّن ابن زیدون قد أفاد يف شعره السِّ
 اللغة أو التشبيه أو من انحية األسلو  و البيان.

 :اهلوامش واملصادر
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