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        ::::ر وتقديـرر وتقديـرر وتقديـرر وتقديـرــــشكشكشكشك

        

أشكر اهللا سبحانه وتعالى الذي أمد في عمري إلتمام هذه المذكرة 

مقنونيف مقنونيف مقنونيف مقنونيف كما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان والتقدير للدكتور الفاضل 

الذي تحمل عناء اإلشراف على هذه المذكرة والذي لم يبخل علي شعيب شعيب شعيب شعيب 

بمعلوماته القيمة وأرائه السديدة من أجل أن يولد هذا العمل المتواضع ، 

للفقيرات وعلى رأسهم الحاجة خضرة التي لم تبخل علينا  الخالص مع شكرنا

  .بما جادت به قريحتها من مدائح دينية 

الى أعضاء اللجنة المناقشة رئيسا ومناقشا الذين خصوا المذكرة 

  .اب وقتهم الثمين بالتقييم والمالحظة على حس
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  المقــدمــة 

كان المديح أثناء الجاهلية متعلقا بالقبيلة وتقاليدها العامة وحسن 

  .الجوار والقوة وإبائها وشجاعة أبنائه و الفتك بعدوانها 

فال عجب أن يتطور هذا الفن في العصر االسالمي، وال عجب 

الرسول عليه الصالة والسالم ألهموا بشخصيته الفذة أيضا أن شعراء 

فقاموا يمدحونه وذلك من خالل تعداد صفاته الخلقية و الخلقية و أظهار 

  .الشوق لرؤيته وذكر حياته ومماته 

ظل الشعراء قرونا طويلة أي ما يقرب األربعة عشر قرنا، ينظمون 

سيد الوزراء أشعارهم حول شخصية النبي صلى اهللا عليه وسلم، بوصفه 

  .تاج المسلمين راحة القلوب 

و تعتبر تلمسان مركزا هاما من مراكز المديح الديني فاشتهر بها 

ولقي رواجا كبيرا، لدى مناطق تلمسان وأوالد رياح جزء منها لكن 

المديح النبوي اقتصر على مجموعة نسوية سمت نفسها بالفقيرات 

عليه وسلم كما أنها تفقر تختص بذكر اهللا و مدح رسول اهللا صلى اهللا 

  .موسى الذي تولى الوالية بعلى المقدم وهو شيخ المشايخ سيدي أحمد 

و أردت أن يكون بحثي هذا مرجعا هاما يرجع إليه المهتمون بالفن 

األصيل و قد اخترت منطقة أوالد رياح ألن بها كنز دفين من المديح 

  .الديني الذي لم ينشر في كتاب أو مجلة ولم يسجل

و في هذا البحث سأحاول إماطة اللثام عن هذا الكنز الدفين و هذا  

  .ما دفعني الى البحث في هذا الموضوع 

 أ



 

 

ولعل هذه المجموعة النسوية أي الفقيرات من أهم شاعرات المنطقة 

اللواتي اهتممن بحب رسول اهللا عليه الصالة والسالم و أفنوا حياتهن في 

  .مدحه

  ونلخيص إشكالية البحث 

  : فيما يلي 

  ما هي مراحل تطور المديح الديني ؟

  ما هي الموضوعات التي تناولتها الفقيرات في مدحها ؟

  هل لهذه القصائد إيقاع شعري أم ال ؟ 

  : ـ أما الصعوبات التي واجهتها فإنها تتمثل فيما يلي

صعوبة شرح بعض وعدم العثور على دواوين لهذه القصائد الدينية 

عاجم باعتبارها مفردات محلية دارجة قليلة االستعمال و المفردات في الم

  :قد قمت بتقسيم البحث الى فصلين وقبلهما مقدمة ومدخل

  . مدخل تناولنا فيه أوالد رياح طبيعيا وبشريا وتاريخيا*

  . مراحل تطور المديح الديني: الفصل االول *

  : ـوقمت بتقسيمه الى ثالثة مباحث

المبحث االول حول تعريف المديح الديني ومراحل تطوره قبل -

  . االسالم

 ب



 

 

المبحث الثاني حول نشأة المديح الديني و تطوره بعد مجيء -

حسان ابن ثابت وكعب ابن زهير نمودجا الى ظهور الشعر مع االسالم 

  . الديني في الجزائر

  .حياة الشاعرة برحو خضرة: المبحث الثالث-

ديني و الميزة الفنية موضوعات المديح ال :الفصل الثاني *

  . والجمالية

  .وقد قسمته الى ثالثة مباحث 

المبحث االول حول تحليل موضوعات المديح الديني عند -

  . الفقيرات

  .المبحث الثاني حول خصائص المفردات في قصائد الفقيرات -

  . المبحث الثالث حول االيقاع الشعري في قصائد الفقيرات-

ل ذلك الخاتمة التي تشمل على جملة النتائج التي أمكننا ثم تلى ك

  . التوصل اليها

  .منطقة اوالد رياح              2012-05-14بن مهدي رشيدة 
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أوالد رياح طبيعيا وبشريا وتا    
 

الموقع الجغرافي واإلداري -1

 بشريا -2

 :أوالد رياح تاريخيا -3
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 مدخل

  : 1أوالد رياح طبيعيا وبشريا : أوال

تجعلها تبرز من بين المناطق  تظم أوالد رياح ميزات خاصة بها

موقعها الجغرافي و المناخي وثرواتها الطبيعية التي : األخرى منها 

   .تتباها بها المنطقة

  : موقعها الجغرافي واالداري -1

غرب مقر  يتقع منطقة أوالد رياح في غرب الغرب الجزائري ، أ

  . كلم 90,15: والية تلمسان مساحتها االجمالية تقدرب

والد رياح المركز بالنسبة للبلديات  التي لها حدود معها أتحتل بلدية 

ففي الشمال تحدها بلدية فالوسن ومن الجنوب بلدية بن مستار وصبرة 

أما من جهة الشرق فتحدها بلديتي زناتة والحناية و من الغرب بلديتي 

  .عين فتاح وبوغرارة

كلم بها 30:تبعد مدينة أوالد رياح عن مقر والية تلمسان ب

تضاريس ووديان مثل وادي الزيتون ووادي العطشان ويمر بها وادي 

  . تافنة مما أكسب المنطقة ميزة فالحية

أما الميزة الثانية فتكمن في الموقع الجغرافي الذي أكسبها مناخا 

معتدال فالمنطقة تتميز بصيف حار وشتاء بارد وربيع معتدل أما االمطار 

تبدأ في النذرة في فصل الربيع و قليلة النذرة  فتتهاطل في فصل الشتاء و

                                                 

1
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في فصل الصيف هذا ما جعل سكانها يميلون الى الزراعة أكثر من 

الصناعة فكان أهلها كلما جاء موسم الجمع أو موسم الحصاد أو غسل 

الصوف والقمح أو البناء اال وصاحبتهم االغاني الجماعية و هذا ما 

 .يعرف بالتويزة 

نت تقام مرة في السنة في فصل الخريف تبركا أما الوعدة فكا

باالولياء الصالحين نذكر على سبيل المثال ضريح سيدي ابراهيم 

وضريح سيدي الصحراوي حيث تقام االحتفاالت وتطلى االضرحة 

الذي باللونين االبيض و االخضر إذ نجد كل االهالي يقدمون الطعام 

ها مما جعلهم أكثر خاصة للضيوف الوافدين علي يالكسكسيتمثل في 

جودا و أكثر كرما حتى قال عنها مصطفى بن ابراهيم فوت على أوالد 

رياح لجواد معنى هذا بأن الضيف له قيمة كبرى ومرحبا به في أي 

  .وقت 

  : 1بشريا /2

واالطفال  بتتميز منطقة أوالد رياح بكثافة سكانية مقسمة بين الشبا

  .نسمة  4324نجد عدد سكانها  2008والمسنين، وحسب إحصائيات 

  : 2أوالد رياح تاريخيا : ثانيا

تنحدر أوالد رياح من قبيلة بنو هالل من اليمن حسب الروايات 

وحسب ما تناوله التاريخ أن تسمية أوالد رياح ترجع الى أنه هناك .

جاؤوا من اليمن و تمركزوا في هذه ) رياح، عمامو، قدور(ثالثة إخوة 

فكل أوالد ) قبيلة عمامو،قبيلة رياح، قبيلة قدور: (المنطقة فكونوا قبائل
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لقبائل كانت تنسب الى شيخها فأصبحت أوالد عمامو ، أوالد رياح، تلك ا

  .أوالد قدور

وحسب ما قيل عن الضريح المتواجد بأوالد رياح و نقصد به ضريح 

لحا ترأس جامع الزيتونة بتونس وتوفي اسيدي ابراهيم بأنه كان وليا ص

  . ودفن بغرب زناتة أي أوالد رياح حاليا

نسمة وكغيرها  500أثناء الثورة حوالي كان عدد سكان أوالد رياح 

من المناطق عرفت أوالد رياح ثورات ومعارك أهمها معركة الستيرنة 

قام هذا االخير بسركلة فان الوقود للجيش الفرنسي خزحيث أحرق الثوار 

أي  137كل المنطقة ودامت هذه المعارك ستة سنوات حيث استشهد فيها 

  .بور للمؤونة و الدخيرةوكانت أنذاك منطقة ع %27ما يقارب 

قبيل االستقالل أصبحت تابعة إداريا لبلدية الرمشي ثم الى بلدية 

  .الحناية 

أصبحت أوالد رياح  1984وفي المرسوم التنفيذي  المؤرخ في سنة 

  .بلدية مستقلة بذاتها 

هذه المعلومات ناتجة عن المرسوم التنفيذي لتقسيم بلدية : مالحظة 

  .1984والد رياح سنة 
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  :19561معركة السيتيرنة سنة : ثالثا

قام المجاهدون بثورة غضب وسخط وسط على العدو الفرنسي 

ثوار في قبيلة العجرة كانوا  5بحرقهم لخزان الوقود، وراح ضحيتها 

الحسين ولد الطيب، الحسين ولد : قادمين من صبرة نحو أوالد رياح وهم

  .اسمهحميدة، محمد موسى، قهواجي والخامس لم يذكر 

كما تعرض الحاج البكاي زوج الحاجة خضرة ثالث مرات ألبشع 

أنواع التعذيب حيث قطعوه اطرافا وشرحوا جسمه ورأسه بالسالح 

األبيض ثم رمي في أحد األركان في زناتة، فوجده أحد عساكر فرنسا 

من جنسية ألمانية هزه من أذنه فوجد فيه الروح ثم ذهب عند القبطان 

فوافق بعد أن يـبس عليه الدم  فقطبه الطبيب وعندما  وطلب منه إسعافه

  .سنة بعد االستقالل 35عاش عاش مريضا وبقي على قيد الحياة مدة 

أحرق المعمر الفرنسي ديار اوالد الحاج علي ثالث مرات وذهب 

فيها رزق كبير، وعندما أطلقوا النيران تعانق خيالن ألوالد الحاج علي 

آلخر أخوه موسي ميلود، بقيا يلهمان داخل واحد يركبه موسي عاشور وا

اإلسطبل حتى جاءت عجوز تدعى ميرة قطعت لهما الرباط فذهب كل 

واحد من طريق واآلخر نحو أوالد رياح قرب ديار أوالد عبد السالم 

عبد السالم، محمد، عبد الصادق، عبد : أوالد الهمة والنشوة من بينهم

ور وعبد السالم وهذا األخير الرحمن، الطيب، الجياللي وأوالدهم قد

الزال على قيد الحياة كانوا جالسين في الخارج حتى رأوا خيل أوالد 

الحاج علي آت ينفر فعلموا بأن لديهم مشكلة فركب فوقه عبد السالم 

وذهب لكي يستعلم ما بهم، وعندما اقترب من ديار اوالد حميدة رأى 
                                                 

1
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ا متصاعد إلى السماء، قد حرقها العسكر ودخانه علي ديار اوالد الحاج

  .وألقي القبض على كل من تواجد بها في تلك اللحظة

أما اآلخرون فقد هربوا إلى الديار الفارغة وهجروا ديارهم مدة 

  .أربعة أيام وعندما عادوا إليها وجدوا كل شيء محروق ومحطم

  .عليه حتى أخذوا الحريةوبقي الحال على ما هو 

الغناء على الشهداء أمثال موسي  وبعد االستقالل بدأت النسوة في

  .الطيب، بلحسن، بن عالل، عكاشة

  :1فقامت برحو خضرة تشعر في هذه األبيات

  والذنوب على اللي باعوه    الطيب حرقوه في وسط الدار

  ودين ربي ما سمحشي فيه      *الطيب تيرا  عليه الفسيان

  ياوالد الحاجة لحرار      مجاهدين ما لهم وبالمال

  ويعطي للقاوري للراس    جبد القرطاسبرك على ركبة 

  واحضري انتي بيني موالك    في الجبال تصادي *الديسية

  هو رفيق معاك *المورط    لرزق يال راك غادي للقور

  انت رقد وانا نعس عليك    سلحني بالكابوس والميترايات

  ولي قصير رافد قرونات      كل الجنود بالمترايات

  المحرر فات وال عادوزيش     قري يا طريق العريشة قري

  ودار المباتة عند مغنية    زيش بلحس راه فات عشية

الريفي مهلك والرصاص            بلحسن زير التحزيمة

  يدور

                                                 
1
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  وغطي القراط آ عكاشة          الطيارة في السما تعرفك

  طلع للجبال يحرب الوطن          غير صغير وما بن عالل

  يديهوالجهاد قليل من     صبروا زهية على بن عالل

  وما نفوطش مع ديغول          نفوط مع الطاقة والقندول

  نيفو طويل غير للشمة            ديغول ما نتاع الهمة

  .1ويا ديغول هود لقار    سي احمد بن بلة طلع جنيرال 
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  إلسالم 

  بعد مجيء اإلسالم

   في الجزائر

   ضرة

 ظهوره في الجزائر
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تعريف المديح الديني  -1: مبحث األول

مراحل تطوره قبل اإلس -2              

نشأة المديح الديني بعد  -1:   حث الثاني

 حسان بن ثابت   - أ

 كعب بن زهير  - ب

ظهور الشعر  الديني في  -2

حياة الشاعرة برحوخضر -1: حث الثالث

المديح الديني قبل وبعد اإلسالم إلى ظهو

  
@ @
@ @
@ @

المبح            

            

المبحث     

المبحث     
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  الفصل األول

 :المبحث األول

  :تعريف المديح الديني)1

هو الشعر الخاص بوصف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وذكر 

أخالقه السامية وماله من صفات خلقية وخلقية واإلشادة بمعجزاته و 

التلهف إلى زيارة قبره واألماكن المقدسة واعتراف الشاعر بذنوبه 

واجباته الدينية والرغبة في التوبة والرجوع إلى اهللا وتقصيره في 

واإلنابة إليه وذكر الموت وعذاب القبر وأهوال يوم القيامة ويقول زكي 

مبارك عن المدائح الدينية أنَها من فنون الشعر التي أذاعها التصوف 

وباب من األدب الرفيع، ألنها  "الدينية، مدائح،فهي لون من التعبير عن ال

  1."ر إال عن قلوب مفعمة بالصدق واإلخالصال تصد

إن من أهم قصائد المديح هي قصائد التصوف ونجدها عند البصيري 

  .في قصيدة البردة

يرى الصوفية أن الرسول صل اهللا عليه وسلم هو أصل الوجود 

أعلم أن اهللا خلق الخلق جعلهم أصنافا ، وجعل :"حيث يقول ابن عربي

ار من المؤمنين خواص وهم األولياء، واختار  في كل صنف خيارا،واخت

من هؤالء الخواص خالصة وهم األنبياء، واختار من الخالصة وهم 

هم  قليلينذمة ورة عليهم، واختار من النقاوة شرأنبياء الشرائع المقص

                                                 

1
المدائح النبوية في األدب العربي، منشورات المكتبة : الدكتور زكي مبارك - 

  17،ص 1935العصرية،صيدا بيروت ، الطبعة األولى 
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صفوة النقاوة المروقة وهم الرسل أجمعهم ، واصطفى واحد من خلقه هم 

  1"منهم

بل "أثناء الجاهلية يجني المال من شعره  فلم يكن الشاعر العربي

ينظم أحدهم ما ينظم شكرا على صنيعة ال يستطيع أداء حقها إعظاما 

  . 2"لها

فمن الصعب أن   ∗فالمدح كما تشير إليه المعاجم هو حسن الثناء

 غرض نستدل على تاريخ محدد الستخدام هذا المصطلح للداللة على

ضن شعري بعينه له خصائصه ومميزاته ولغته وموضوعاته ، ذلك ألن 

الميل إلى تقبل الثناء عريزي في اإلنسان وال شك أن الشعراء كما يقول 

تلك الطبعة في اإلنسان إتخدوها "الدكتور بدوي طبانة منذ أن عرفوا 

سبا إلى األقوياء ووسيلة إلى أصحاب السلطان ليحتموا بقوتهم ويحيوا 

ظالل نعمتهم ، وأولئك يمدحون لهم في جبل العطاء ليشيعوا  في

  .3"بق ذكرهميمحامدهم في الناس فيمتد سلطانهم وس

  :مراحل تطور المدح قبل اإلسالم)2

                                                 

1
المكتبة التصوف اإلسالمي في األدب واألخالق، :الدكتور زكي مبارك  

  189هـ،ص 1428-2006العصرية، صيدا بيروت ، الطبعة األولى 
2
  .175،ص 1982، بيروت 2النقد األدبي الحديث ،دار العودة ،ط: هالل غنيمي  
∗
  ..المدح) : ج أثينة: (الثناء   

3
قدامة بن جعفر والنقد األدبي، مطبعة مخيمر ،القاهرة : الدكتور بدوي طبانة  

1904  
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تناول شعراء الجاهلية تعداد مآثر قبائلهم وسادتهم متحدثين في هذا 

رمات عن مثالية الصفة كما يجب أن تتوافر في العديد من المناقب والمك

  .التي كانوا يتفاخرون بها 

ويؤكد بعض الباحثين المحدثين أن القصيدة الجاهلية لم تعرف عن 

المديح إالَ على استحياء في المراحل األولى للشعر الجاهلي ، فهم ال 

مشهدا "ينكرون بأن مرجعيته األولى كانت في أشعار الجاهلية حيث بدت 

لوحة الشعر الزاخرة باأللوان ضيقا شاحب الضوء يحتل جانبا يسيرا في 

  .1"والضالل 

فالواقع أن المجتمع العربي في العصر الجاهلي كان مجتمع فروسية 

، فكانت القيم فيه قيما جماعية أكثر منها فردية، وفن المديح كان مجاله 

ضيق، ولكنَنا إذا أخذناه بمفهوم أوسع فسنجد أن الشعر الجاهلي في 

لها بال شك، إذ كان الشاعر العربي يتغنى عنائه بالفضائل كان مدحا 

بالقيمة التي تحرص عليها التقاليد القبلية ،ثم تطور األمر فأصبح المديح 

إن الشعراء الجاهليين :" ثناء موجه للفرد، وقد تحدث شوقي ضيف فقال 

  .كان عندهم مديح واسع يمتدحون فيه مناقب قبائلهم وسادتهم

لة التي يجدون فيها كرم الجود متحدثين وكانوا كثيرا ما يمدحون القبي

عن عزتها وإبائهما وشجاعة أبنائها وما فيهم من فنك بأعدائهم وإكرام 

لضيوفهم ورعاية لحقوق جيرانهم، وكان بعض السادة يمتد مأثرهم إلى 

من حولهم من القبائل فكان يتصدى لهم شعراؤها يمدحونهم بمكر ماتهم 

                                                 

1
قصيدة المدح حتى نهاية العصر األموي ، منشورات : ة روميةالدكتور وهب  

  28،ص 1981وزارة الثقافة واإلرشاد القومي دمشق 
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على نحو ما فعل خالد بن أنمار بن أخت  التي أدوها كأن يفتكوا أسيرا

  .1"جيدة ةالمثقب العبدي ، فكان جزاءه منه مدح

في شعر المديح الجاهلي "وهذا ما يطابق قول الدكتور مصطفى هدارة

مجموعة من الفضائل اإلنسانية التي تجري عليها أحكام التعديل 

  ".2والتغير

منفعة الفردية كما فلم يكن المقصود من المديح هنا كسب المال أو ال

فكانت العرب ال " يصير إليه الحال عندما يتخصص شعراء في هذا الفن

تتكسب بالشعر وإنَما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن يد ال 

  .3يستطيع على أداء حقَها إالَ بالشكر إعظاما لها 

ار فكل هذه القيم تتعلَق بالقبيلة وتقاليدها العامة من كرم وحسن الجو

والقوة والنسب ، فالمسؤولية التي يلتزم بها الشاعر بحكم رسالته الشعرية 

أوال وتقاليد مجتمعه ثانيا تتطلب منه هذا وهذا ما نراه في قصيدة طرفة 

  :التي يمدح بها قتادة بن سلمى الجنفي يقول

  أبلغ قتادة، غير سائله                     منه الثواب وعاجل الشكم     

                                                 

1
الطبعة الثانية، ) العصر الجاهلي(تاريخ األدب العربي : الدكتور شوقي ضيف،  

  210،ص 1956دار المعارف مصر 
2
اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري : الدكتور مصطفى هدارة  

  369،ص 1963،دار المعارف ، القاهرة 
3
، مطبعة السعادة 1العمدة في صناعة الشعر ونقده، ط: ابن رشيق القيرواني  

  .49ص  1ج -1907مصر 



13 

 

  .1جاءت إليك مرقة العظم                 حمدتك للعشيرة إذ أني   

فمن هنا ندرك بأن المديح كان يعني في المقام األول مدح القيمة 

للمحافظة عليها وتأكيدها في نفوس العامة  وهو ما يحرص عليه كل 

مجتمع يعيش نفس التكوين االجتماعي الذي تلتثم وحدة األفراد في داخله 

للتقليد الجماعي الذي يجب على الفنان هنا أن يحافظ عليه وتصبح القيمة 

  .وأن يتغنى به

يمكننا القول إذن بأن المديح في العصر الجاهلي بشكل عام كان 

موجها إلى القيم أكثر منه إلى األفراد ، حتى حينما كان يقصد الشاعر 

بمدحه لملك من الملوك العرب في الجاهلية مثل الشعر الذي كان يوجه 

ى ملوك الحيرة وإلى ملوك الغساسنة عند شعراء أمثال عبيد بن إل

األبصر واألعشى وغيرهم، حتى في هذا الشعر لم يكن المقصود من 

المديح هنا هو فردية الفرد، وإنَما كان المقصود ما يمثله هذا الفرد من 

  .مكانه اجتماعية وقيمة أخالقية 

  .ة اإلسالمية وقد ظل األمر على هذا الحال، حتى صدور الدول

  

  

  

  :المبحث الثاني

                                                 

1
،ص 1953تحقيق كرم البستاني ، مكتبة صادر بيروت، : ديوان طرفه بن العبد  

124.  
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  . نشأة المديح الديني وتطوره بعد مجيء اإلسالم -)1

جاء اإلسالم بمجموعة من القيم التي حلت محل القيم الجاهلية وكانت 

محتاجة هي األخرى إلى من يؤكدها ويتغنى بها وكان هذا دور شعراء 

زهير حسان بن ثابت وكعب بن :الرسول صلى اهللا عليه وسلم مثل

فشعراء المديح النبوي يعتمدون في مدحهم للنبي صلى اهللا عليه وسلم .

على تعداد صفاته الخلقية والخلقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة قبره 

واألماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، مع 

  .1والصالة عليه.......... ذكر معجزاته

شعر المديح النبوي هي الصدق في العاطفة إن من أبرز سمة تميز 

  .،صدق تدفعه المحبة الخالصة للنبي صلى اهللا عليه وسلم 

فالحب عاطفة كريمة وشعور راق نبيل ، وأعلى أنواعه محبة اهللا 

تعالى وإنَما تنشأ هذه المحبة من عمق النظر في ملكوت السموات 

 ر آليات  القران الكريم ، وحبرسول اهللا أفضل واألرض وحسن التدب

صالة وأزكى سالم على رسولنا الحبيب جزء ال يتجزأ من حب اهللا 

يا رسول اهللا ألنَت أحب :" تعالى فقد صح أن عمر رضي اهللا عنه قال له

ال والذي : إلي من كل شيء ،إالَ نفسي، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .2"نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك

                                                 

1
المديح الديني في شعر  ابن تركي ،مذكرة لنيل شهادة : بن صافي أمال  

  .2007/2008الماجستير في الثقافة الشعبية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسن 
2
هـ 1408اللجنة الدينية للمسجد الكبير بتلمسان :  أحاديث نبوية مختارة  

  .24ص ) م1987(
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يه أن من مظاهر هذا الحب هي تلك األحاسيس الراقية كما ال شك ف

ريحته لتفيض هذه قوالنبيلة التي تجول في سريرة المحب، فتهتز 

األحاسيس على لسانه مدحا ينال به رضى اهللا بالدرجة األولى وشفاعة 

  .رسوله ثانية

ومن أكبر شعراء الرسول حينئذ حسان بن ثابت الذي طلق العنان 

افع عن الدعوة اإلسالمية في وجه شعراء المشركين ، ألحاسيسه فقام يد

ين من بينهم كعب بن مالك وعبد اهللا بن رواحة وقد اآلخروهناك شعراء 

حضي هؤالء الشعراء الثالثة بمحبة رسول اهللا عليه وسلم ، وثقته 

بقدرتهم على مواجهة  شعراء المشركين الذين أدوا النبي صلى اهللا عليه 

  .1سلمينوسلم كما  أذوا الم

والجدير بالذكر أن مدائح هؤالء كانت تتخلل أغراض شعرية أخرى 

، نستثني حسان الذي كان يخصص معظم قصائده لمدح لنبي صلى اهللا 

عليه وسلم ، و أخرى لمدح أل بيته ،فوقف إلى جانب النبوة ، موقف 

المادح للنبي وكبار الصحابة وموقف المدافع عن اإلسالم ، ويهاجم 

فاتخذه الرسول صلى اهللا عليه . م أكثر من السيف  في حدثه قريش عليه

  .وسلم 

  :حسان بن ثابت-أ

ولد حسان بن ثابت في المدينة المنورة، مدح الغساسنة وعند مجيء 

اإلسالم إنتقل إليه وناصره ،فكان شاعرا مخضرما وشاعر األنصار في 

                                                 

1
مؤسسة المختار / ح الرسول ومراتبه في عصره محمد بن علي الهرفي ، مدائ  

  2005، القاهرة 2للنشر ،ط
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مائة الجاهلية وشاعر النبي صلى اهللا عليه وسلم في اإلسالم ،عاش 

، فاتخذه الرسول صلى اهللا عليه وسلم شاعره المدافع عن 1وعشرون سنة

  2اللهم أيده بروح القدس: "جماعة المسلمين فدعا له بقوله

  :يقول في مدح النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  نبي أتانا بعد يأس وفترة

  من الرسل واألوثان في األرض تعبد                            

  مستنيرا وهاديا فأمسى سراجا

  يلوح كما الح الصقيل المهنَد                                      

  :ويقول أيضا

  وقال اهللا قد أرسلت عبدا 

  يقول الحقَ إن نفع البالء                               

  شهدت به فقوموا صدقوه

  فقلتم ال نجيب وال نشاء                                

  يل أمين اهللا فيناوجبر

                                                 

1
، دار الجيل للطبع 1ج: الموجز في األدب العربي وتاريخه: حنا الفاخوري  

  .، بيروت 1991والنشر والتوزيع ، تاريخ النشر 
2
المدائح النبوية، مكتبة لبنان، شركة المصرية العالمية للنشر، : محمودعلي مكي  

  .13، ص1991، 1لونجمان، ط
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  .وروح القدس ليس له كفاء                               

نالحظ في هذه القصيدة بأن المديح يظهر جليا عندما قال الشاعر بأن 

اهللا أرسل رسوله الكريم رحمة للعالمين فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه، ثم 

 .تكلم عن جبريل األمين بأنه روح القدس

  اهللا خيمهامهذَبة قد طيب 

  .1وطهرها من كَل سوء وباطل                                

في هذه األبيات يمدح حسان زوجة النبي صلى اهللا عليه وسلم عائشة 

  .رضي اهللا عنها ويقول بأنها كانت خلوقة ومهذَبة وطاهرة 

بيته إلى هجاء أبي  بيات ينتقل حسان من مدح النبي وآلوفي هذه األ

  :ائالق 2سفيان

  هجوت محمدا وأجبت عنه

  وعند اهللا في ذاك الجزاء                                          

  أتهجوه ولست له بكفء

  فشركما لخيركما الفداء                                            

المالحظ في هذه األبيات من مدائح حسان أنَها تختلف عن المدائح 

يبدأ فيها الشاعر بمقدمة غزلية ووصف األطالل ثم وصف الجاهلية التي 

                                                 

1
  50المرجع السابق ،ص : الهرفي  

2
، العلمية 29،ص 4األغاني، طبعة دار الكتب، مجلد : أبو الفرج األصفهاني  

  .المصرية
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الناقة إالَ مانجده في همزته المشهورة التي يهجوا فيها أبا سفيان ويمدح 

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ولقصيدة البردة للبصيري التي نظمت في القرن السابع الهجري والتي 

 ةبصيري يحسن كتابذاع صيتها في األقطار العربية واألمصار، فكان ال

الخط، وكان يكتب على القبور، وكان يمدح الوزراء واألمراء بأشعاره 

  .1عليه بالعطايا  ∗فيغدقون

قال الشيخ إبراهيم الباجوري وهو يشرح قصيدة البردة للبصيري، 

وإنَما اشتهرت بذلك ألنه لما نظمها بقصد البرء من " واشتهرت بالبردة 

طل نصفه ، حتى أعجز األطباء ، رأى النبي الذي أصابه فأب ∗داء الفالج

صلى اهللا عليه وسلم في منامه ،فمسح بيده عليه، ولفه في بردته فبرأ 

  " ∗لوقته

  2:قال البصيري في البردة

  بدم  ∗مزحت دمعا جرى من  مقلة    ∗أمن تذكَر جيران بذي سلم

                                                 

∗
  .غزرت وعذبت:غدق غذقا، ت العين:يغذقون  

1
  10م، ص 1996البردة، دار الفضيلة ، القاهرة، : عبد التواب عوضأحمد   
∗
  . الشلل: الفالج  
  .شفي في وقته: لوقته فبرأ ∗
ميدان  42عبد الرحمن حسن محمود ،البردة لإلمام البصيري، مكتبة األداب ،  2

  2األوبار القاهرة ، ص 
∗
  .موضع بين مكة والمدينة : سلم  
∗
  .مقل: ج.جمع السواد والبياضشمعة العين التي ت: قلةم  
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وأومض البرق في الظلماء من     أم هبت من تلقاء كاظمة

  1إضم

البصيري قصيدته باإلستفهام عن سبب إختالط الجاري من فقد بدأ 

شمعة العين بالدم أبسبب تذكر جيرانه بذي سلم ، أم بسبب البرق الذي 

  لمع في الليلة الظلماء؟

فقال بأن الجدير أن يسمى البصيري قصيدته بالبرأة ألنه برىء بها 

ت بان"لها البردة هي قصيدة من مرض الشلل ، والتي حقها أن يقال 

  ."سعاد

لكعب بن زهير ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم خلع بردته وألبسها 

  إياه

  :كعب بن زهير -ب

أو " البردة"أو " بانت سعاد"قامت شهرة كعب بن زهير على قصيدته 

التي قالها عندما أهدر النبي صلى اهللا عليه وسلم دمه، بعد " الالَمية"

ثم ختم القصيدة  ةغزلي ةدمهجائه له وتهجمه على اإلسالم ، فبدأ بمق

  بمدح الرسول الكريم بما له من صفات حميدة وأخالق كريمة 

  2:قال فيها

                                                 

1
الزبدة في شرح البردة ، تحقيق عمر موسى باشا، :  بدر الدين محمد الغزي 

  .1972الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
، دار 3المجموعة النبهانية في المدائح النبوية،ج: يوسف بن اسماعيل النبهاني 2

  .الفكر، بيروت ، لبنان
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  متيم إثرها لم يجز مكبول      سعاد فقلبي اليوم متبول  ∗بانت  

  1إالَ أغن غضيض الطَرق مكحول         وما سعاد غداة البين إذ رحلوا

  اهللا مسلول من سيوف ∗مهنَد    إن الرسول لسيف يستضاء به

  

  ببطن مكة لما أسلموا زولوا    من قريش قال قائلهم∗في فتية 

  ∗عند اللقاء وال ميل معازيل    وال كشف ∗زالوا فما زال أنكاس

 ∗داوود في الهيجا دمن مسج      شم العرانين أبطال لبوسهم

  ∗ساربيل

  مجدول  ∗كأنها حلق القفعاء    بيض سوابع ، قد شكت له حلق

                                                 

  .إنفصلت: بانت ∗
ديوان كعب بن زهير، أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد اهللا السكري، الدار  1

  6،ص1965القومية للطباعة والنشر، القاهرة 
  .سيف: مهند∗
  .بمعنى فتى وهو السخي الكريم وإن كان شيخ : فتية  ∗
  .ج نكس وهو الرجل الضعيف : أنكاس ∗
  .جمع معزال وهو الذي ال يحمل سالح معه: معازيل ∗
  الحرب: الهيجا ∗
  .وهي الدروع: السربيل ∗
∗
  .شجر ينبسط على وجه األرض له حلق كحلق الذروع : القفعاء  
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بالقوة ويغلب عليها غرض االعتذار، ألن الشاعر  فهذه القصيدة تتسم

يحاول إنقاذ نفسه من الموت، فغاب الصدق والعقل وقلَت العاطفة ، فلم 

يعرف طريق حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم واإليمان بما جاء به 

ألمة اإلسالمية مكانا في قلب زهير إالَ عند مدحه للنبي عليه أفضل ل

  :سالم وأزكى صالة قائال

  مهنَد من سيوف اهللا مسلول     إن الرسول لسيف يستضاء به

  

فعني بها الشعراء فشطروها وعارضوها، وقام بشرحها الكثيرون من 

ولم يزل الشعراء من ذلك الوقت إلى اآلن ينسجون على " بينهم  المقري

  .1"منوالها ويقتدون بأقوالها تبركا بمن أسندت بين يديه ونسب مدحها إليه

تعد المية كعب بن زهير القصيدة األولى التي ظهر فيها غرض 

  . المديح النبوي فهو أول من أتى بهذا اللون الشعري

لقد عمت البردة أرجاء الدنيا ورددها الناس فطربوا لها ، فسافرت 

وقد " شرقا وغربا ، إلى أن وصلت إلى بالد مصر والشام على يد جابر

وعارضها  .2"دة وظهر أثرها في شعرهافتتنت ابن جابر بقصيدة البر

  " .بالبديعيات"وابتكر نوعا جديدا سماه 

وعلى هذا النحو سارت المدائح النبوية في بالد األندلس رغم ما 

مجالسهم من لهو وطرب، فقد مدح كثير من الشعراء الذين رحلوا  عرفته

                                                 

1
  .25المقري نفح الطيب، نقال عن المدائح النبوية، ص  

2
  .224المرجع السابق ص: الدكتور زكي مبارك   
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عن الدنيا وأفنوا أعمارهم فقط لحب اهللا عز وجل وحب رسوله الكريم 

صلَى اهللا عليه وسلم ،خاصة في قرطبة وإشبيلية، إلى أن وصلت إلى 

  .الجزائر 

نستخلص من هذا كله بأن شعراء المدائح النبوية في الشعر 

الجزائري ، ساروا على نفس درب األسالف ، فقد تطرقوا إلى المديح 

الديني ونظموا أشعارهم والفصحى ، فتكملوا عن حياة الرسول صلى اهللا 

من كرم وجود وصدق  اسلم من مولده وصفاته التي تحلى بهعليه و

وخلق وأمانة وحب اهللا عز وجل إلى غزواته المباركة ثم تحدثوا عن 

معجزاته التي أعزت وأبهرت كل البشرية ، كما مدحوا أهل بيته 

  .والصحابة إلى موته 

  :ظهور الشعر الديني في الجزائر -)2

الشعر العربي،غير أنَه في  من مظاهر األمة العربية منذ القدم

الجزائر واكب الفتح اإلسالمي لبالد المغرب سواء بالنسبة للملحون أو 

الفصيح، وهذا ال يعني أنه قبل الفتح اإلسالمي لم يكن هناك مظاهر 

ما وصلنا من الشعر الشعبي بعد "لإلبداع في المجتمع الجزائري  لكن 

الشعر من قبل دخول اإلسالم  الفتح ال يعني أن سكان الجزائر لم ينظموا

وذلك أن وجود شعب صادق لإلسالم له لغته وعادته وتقاليده يتطلب 

  .1"بالضرورة أن يكون لهذا الشعب بشعر يعبر عن وجدانه وحاجته

                                                 

1
 -1830دور الشعر الشعبي الجزائري في لثورة التحريرية، : تلي بن الشيخ  

  .37- 36، ص 1983، الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، 1945
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انتشر بصورة قوية " فبعد مجيء الهالليين إلى الجزائر عربوا الشعر 

حاملين  1067 -هـ 460واضحة بعد مجيء الهالليين إلى الجزائر 

معهم لهجاتهم المتعددة حيث تغلغلوا في األوساط الشعبية وساهموا في 

  .1"تعريب الجزائر بصورة جلَية اعترف بها كثير من الدارسين

فلم نجد في التاريخ أي شعر منظوم باللغة الدارجة أي الشعر الشعبي 

  .قبل الزحفة الهاللية 

ة أثناء حكم العثمانيين وماراج عن هذا النوع من الشعر ضعف الثقاف

وحتى العهد اإلستعماري ،فكان اإلتجاه الديني بإعتباره مستنهض للهمم 

وجد الشاعر مالذا في درء كيد  عند ئذ ،فلم يوقظ األمة عن غفوتها ،

  .المستعمر الغاشم 

فظهر شعراء متوصفة أنشدوا قصائد ملحونة، وموشحات وأزجاال 

الفصحى، ألن الظروف االجتماعية  في المديح النبوي على منوال شعراء

والسياسية والثقافية التي أثرت في الشعر الفصيح هي نفسها التي ساهمت 

في اتجاه شعراء الملحون إلى الدين للترويج عن النفس، وعن ما كان 

  .ينقصهم 

وللشعر الملحون الفضل في ضمه لألزجال الدينية والموشحات 

ني للجزائر  فانتشرت القصائد الدينية القديمة، أما الحكم التركي العثما

  .من مديح وتوسل وتقرب إلى اهللا تعالى 

                                                 

1
الشعر الديني الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر :  عبد اهللا ركيبي  

  .1981، 1والتوزيع ، الجزائر، ط
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وعندما نتكلم عن الشعر الديني فإننا نعني بالضرورة المديح الديني 

الذي يتوجه إلى مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهو يعبر عن حبه 

 والتقرب إليه أو وصف مواقفه وسيرته التي هي المثل األعلى

  1.للمتدينين

وفي ظل التحوالت بقي مدح الرسول وسيلة لغاية اختلفت التجربة  

االنفعالية الشعرية ،فالمدح لم يتجرد من غاية التوسل والشفاعة سواء 

  .القديم منه أم الحديث التقليدي أم الجديد المدرسي أم الملحون 

 ومن الشعراء الذين نظموا أشعارهم بالعامية، خاصة في المديح

مسايب،لخضر بن خلفون  ابنالمنداسي، ابن تريكي ،: النبوي نجد منهم

التي سارت  ∗وغيرهم، وفي ضواحي تلمسان نجد الفقيرات......... 

على نفس درب هؤالء إالَ أنَها لم تشتهر ولم تدون قصائدها ، وهذا هو 

  . موضوع بحثنا 

   

                                                 

1
  .383المرجع السابق، ص : عبد اهللا الركيبي   
∗
ل اهللا بمنطقة أوالد رياح ، هي مجموعة نسوية تختص بمدح رسو: الفقيرات  

  .نسوة6إمرأة ثم أصبحت األن 12كانت متكونة من 
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  :المبحث الثالث

  :حياة الشاعرة برحو خضرة 

خضرة الملقبة بالفقيرة خضرة بمنطقة اوالد رياح، ابنة ولدت برحو 

، نشأت 1928محمد ولد اعمر وبرحو ميمونة بنت محمد سنة 

وترعرعت وشبت بها وأكملت نصف دينها مع السيد موسي محمد 

 27، عن عمر يناهز 1955مارس من سنة 31المدعو علي البكاي في 

  .سنة

سة وجهة فكانت عرفت بسرعة الحفظ رغم أنها لم تعرف للمدر

تسمع عن والدها ثم تردد ما قاله، وهذا المديح هو موهبة من عند اهللا، 

فهي تقول شعرا وليس قرآنا وعندما تمدح فهي تمدح اهللا ورسوله، ثم 

سقلت هذه الموهبة بتتلمذها على يد الشيخ سيدي احمد بموسى وهو عالم 

ية كرزاز والية جليل عاش فقيرا وأغناه حب اهللا ورسوله كان مقره ببلد

ضوه قمرة، وعيشته تمرة، : "بشار حيث تقول عنه الحاجة خضرة

كان يقيم الليل ذاكرا وشاكرا ومسبحا لربه، وعندما ". ورقاده فوق الرملة

يغلب عليه النوم يضع خشبة فوق البئر ويركب عليها، ثم يقول لنفسه، 

في األسفل  إذا أردت ذكر ربي أذكريه وإذا أردت النوم فها هو ذا الماء

  .لكي  تغرقي، ثم ترجع في ذكر ربي

موسى إلى اوالد رياح ألنه ذاع صيته في ووصل مديح سيدي أحمد ب

كل أرجاء الوطن، فأصبح الناس يسافرون إليه وينهلون من علمه، فكل 

من تعلم   على يده يسمى بالفقير أو الفقيرة، ومن بينهم الحاجة خضرة 

والرسول، فهو لم يقل ضعوا السبحة في  التي أخذت عنه السر وذكر اهللا
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أعناقكم واذكروا اهللا، بل ضعوها في صدوركم واذكروه خلسة، ولم يقل 

  .شقوا السوق واذكروا اهللا

نسوة  6امرأة أصبحت اآلن 12تكونت الفقيرات في الثمانينات من 

على رأسهم الحاجة خضرة وهي الفقيرة الوحيدة في أوالد رياح أما 

  .ت يرددن ما تقول من مديح فقطالنسوة األخريا

سنة، 84الزالت الفقيرة خضرة على قيد الحياة وهي تبلغ حاليا 

وتطلب من اهللا أن يترك لها عقيقتها كي تذكره وتشكره وأن يتركها 

متمسكة بدينها وصالتها وذكرها حتى تموت و هذا ما تطلبه من اهللا وال 

  .تطلب شيئا آخر

كل ما يحدث في هذه الدنيا علينا  كما توصي كل من يصغي إليها بأن

تجاوزه، فإذا مرضنا نتجاوز المرض، وإذا ظلمنا نتجاوز الظلم، وهناك 

أبواب الشكوة إلى اهللا مفتوحة وإذا كان لديك دين فعليك أن تسدده، ألن 

في اآلخرة ال تجد من أين ترد هذا الدين، ال تعطيك أمك وال أبوك وال 

إن كان خيرا أم شر ا،  وتقول الفقيرة ولدك وال أخوك، تجد فقط عملك 

  :خضرة  في هذا المجال

  ومن دارالشر يراه        من دار الخير يراه

ونهار  اهللا ال تكون في     نهار اهللا ال تحبشي ال تكرهشي

  الدنيا رغاب

ولي باق غير من سعد     كول وصدق وجميع من جاك فرح بيه

  الوراثة
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هي ليلة االمتحان مثلها مثل فالليلة التي نموت فيها ويقبرنا أهلنا 

اجتياز امتحان شهادة البكالوريا نفوز أو نرسب، فهذه الليلة كل ما عملناه 

  .في الدنيا نكتبوه به ندخل للجنة أو النار

فمن عمال عمال حسنا يذهب كالرعد في  خفته للجنة ومن عمل عمال 

  .سيئا فمصيره النار

له بالستر  تعيش الحاجة خضرة تحت كنف ولدها الذي تدعو

  .والصحة والعافية، وأن يكون خير خلف لخير سلف

  :فالدنيا هي دارالفناء ولم تدم ألحد تقول الحاجة خضرة

  .لو جعلنا كلنا في نفس الجمال حار

  .لو جعلنا كلنا أغنياء حار

  .لو جعلنا كلنا سود أو بيض حار

ولكن اهللا جعل دار الجنة والنار ودار الدنيا واآلخرة ووضع لنا 

الطريق، والحمد هللا ألنه ترك لنا رسول اهللا جاء رحمة ألمته وشرح له 

صدره وعمره بالقرآن وترك لنا الدين  والمتدينين وترك لنا الصالة، 

فرغم أننا لم نعش في زمانه ولكننا نتبع طريقه ونطلب من اهللا أن يشفع 

  .فينا يوم الحساب والعقاب ألن كل ما قاله حقيقة
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الشعري وخصائ عات المديح الديني، إيقاعه

موضوعات المديح ال: المبحث األول

موضوع الدنيا واآلخرة-1

 .موضوع ذكر الموت-2

 موضوع تغسيل الميت-3

موضوع عملية بناء القبر ووصف ما-4

موضوع إنبعات الروح بعد المو-5

والعقاموضوع يوم الحساب -6

 موضوع إتباع النفس-7

موضوع التوحيد والصالة على النبي صلى-8

خصائص المفردا: المبحث الثاني
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 فصل الثاني 

  :المبحث األول

  :موضوعات المديح  الديني عند الفقيرات -1

  يا ويح لي ما خـدم مواله               الدنيا تفنا و اله دايمـه

  و ال وجد شي باش يلقا اهللا      يا ويح ما تمشي فعال راضية 

  معاهــا         و شباب عدويا نتبع فيــه تلهاتني الدنيا مشي

  باش نجـاوب            يوم الوقوف و نبور بين يديه هخيرنسيت ال

  ولي وراه الموت ما يزهاشي         وياليزها مازالت تبكيـــه

  وم ما يعــادالموت غدارة تجي غفالنـي        و ذاك النهار مش

  لوساد حيدواتغمضت عيني و شرو هالي          و من تحت راسي 

  دـغراتقافي البيت عند رجالي       حس لبكا و النواح و الزناض ال

  حماولي ماي و جاولي غسالي     يظهر الخشبه من الخبــاث

  العورة بالكفن جديد استرواجيبوا الطالب فصلوا كتانـي       و 

  و حطــوني هلي     و صالوا علي قاع بالميعــادرفدوني برا 

  ولي جملي و صاق رحيلي        سفري طويل مشا بالردادادن

  حتى زعيم يفك من لبطالي            حكم الكريم فتى بلي راد

  هلي لجـوادا  اروحت لقبري زمان العالي             بالعزم يحفرو

  ي ما كان لي تقـعادلي            مدونادالوني و سواوني في ح

  سقفوا علي بشي حجر تقالي          و بالطين غلقوا  و متنوا للحاد

  داهم ما بق محتيالي            و غسلوا يدهقلبو عرام تراب زاد و 

  الي              و دعاو بالرحمه مشاونكادبقدوا ال حبيب صصدوا 

  الجـــواد ةبقيت  وحدي رفاقتي عمالي              نستنا في رحم
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  صروا لثمانبفين يت و زاد سوالي            ال ضو هالضيق و الظلم

  رادجا ج زرعت فيا الروح و رجع حالي               و السيد رومال

  تكلم في القبر نابيني                     و أنا الليلة جيتلك رقاس: قالي 

  سولت قاع الناسربي رسلني ليك حيت نسولك                 و أنا لي 

  م ما قبل خالصزاني محجهده سامــاني             صزقلم رعده 

  قالي في ذا الندا سمع و صغالي            حسب حسابك ال دير زياد

  حسنات و سيات جاو قبالي               ونظرتهم و حصيتهم عداد

  مداد قنكتب بالحرصه و شد هوالي            و صباعي قلومه و الري

  وي الكتاب لي فيه عمالي                   في المحشر تقراه بالميعادطن

  مولى الحق يكون تم معانا            في يده المقص و موقف الميزان

  هرجايالمقص و الميزان في يد ماليكه            يا ويح المديان و ما 

  بحجاريا  نبكي على ذنبي كثيرو ياسر               قد الجبال  الراس

  رتن انفنا و فين عمارنا                  للدود  و الخنفوس يا قهارخ

  رقبوا تشوفوا يا حبابي حالي              و الدود ينهش في لحم لخداد

  هيالدود ينهش فيه ما يعياش             و القيح  يقطر من شفاق عين

  هضيحت خشبه وسط قبري راشي       و ضياف لحضي و الخنافس في

  وروحي في الطريق تخالفوا          و عقلي محير بينهم يشوف  ينفس

  النفس و الشيطان داروهالي            و معاهم الهوى مع الوسواس

  نفسي يشفك حالي           نمشي مضمن ما نشوف غيار لوكان يا

  1ها لي             بقيت واقف في عقاب الناسيو مين يا نفسي بغيت

                                                 

1
منقولة عن الحاجة خضرة و هي قائدة الفقيرات في المديح الديني بمنطقة  - 

  .أوالد رياح
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  :الدنيا و األخرةالموضوع -1

خرة ألن األولى هي دار تجمع الفقيرات في مديحها بين الدنيا و اآل

الفناء و الثانية هي دار الخلود تم تحد اإلنسان الغافل الذي تأخذ الذنيا 

معها في زهوها و لعبها دون أن يفكر في اآلخرة و لم يحضر لمالقات 

مستحبة و لكنه لم يجد ك من تكون أفعاله معقولة و اوجه ربه الكريم فهن

  .شيئا يقابل به اهللا عز و جل من صالة 

  يا ويح لي ما خـدم مواله                  هالدنيا تفنا و ال هي دايمــ

  اهللا قو ال وجد شي باش يل             هراضي هيا ويح ما تمشي فعال

  :و تقول أيضا

  فيــه معاهــا         و شباب عدويا نتبع تلهاتني الدنيا مشي

  باش نجـاوب        يوم الوقوف و نبور بين يديه هخيرنسيت أل

بمعنى أن الدنيا في عين الحاجة خضرة ما هي إال دار لعب و لهو 

و تشبه مرحلة الشباب التي شبهتها  بالعدو الذي يتبع اإلنسان طوال فترة 

ه التفكير في اآلخرة و أثناء الحساب ال يوجد شيئا مما يحياته ، فتنس

  .قدمت يداه 

و أبلغ ما يستشهد به من القرآن  و السنة  قوله عز وجل في  

نيا إال لهو و لعب و إن الدار دو ما هذه ال: " 64سورة العنكبوت  اآلية 

  1"لو كانوا يعلمون ∗حيوانالاآلخرة لهي 

ألن فيه ترغيب و فهذا الموضوع قريب من موضوع الوعظ 

  ترغيب في اآلخرة و العمل لها و ترهيب من غرور الدنيا  ترهيب

                                                 

  .الحياة الهانئة الخالدة: الحيوان   ∗
1 رياض الصالحين ، : اإلمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي  -

.م  1986 -هـ 1407مؤسسة الرسالة ، بيرون ، الطبعة السادسة   
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هذا ما نجده في ديوان  سيدي لخضر بن خلوف عند ما شبه الدنيا 

  :نت الشيطان قائالبب

  .1ه بنت الشيطان يهذ الدنيا مكن  صلى اهللا عليك قدر حروف إلها  

  و عن أنس رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه و سلم قال 

  2متفق عليه" ال عيش إال عيش اآلخرة اللهم "

  :موضوع ذكر الموت  -2

  ولي وراه الموت مايزهاشي                   ويال يزها مازالت تبكيه

  ما يعاد ∗جي غفالني                و ذاك النهار مشومت هالموت غدار

اإلنسان بأن يضع دائما الموت نصب ت في هذه األبيات توصي الفقيرا

يتغافل  عليها ألنه قد يستبعدها ألنها تتذكره و تأتيه على غفلة  عينه و ال

ال تنفع ال حصرة و ال ندم على ما فاته و إنقضى ، و هذا ما نجده في 

خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال و هو " قوله عز و جل 

  3"العزيز الغفور

  :و تضيف الحاجة خضرة قائلة

  لوسادا دوحيو من تحت راسي             تغمضت عيني وستروهالي

    دـغراتفي البيت عند رجالي      حس لبكا و النواح و ال قاناض الز

                                                 

جمع محمد بخوشة ، نشر إبن خلدون : ديوان سيدي لخضر بن خلوف - 1

  .2001تلمسان ، 
  .البخاري و مسلم  - 2
  . مشؤوم: مشوم/ *علي غفلة : غفالني   ∗

ص  2عن اإلمام نافع ، سورة الملك اآلية : القرآن الكريم رواية ورش - 3

536.  
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هذه لحظات الموت و كأن الميت هنا هو الذي يشخص حالة الحزن 

عند أهله بعد مفارقته لهم و كأنه نائما لكن بدون وسادة ، حتى  أنه سمع 

  .البكاء و النواح في البيت 

دخل "سلمة رضي اهللا عنها تقول عند تغميض الميت و عن أم 

بصره ،  قرسول اهللا صلى عليه و سلم  على أبي سلمة و قد ش

  1"إن الروح إذا قبض تبعه البصر "فأغمضه  ثم قال 

  :موضوع تغسيل الميت -3

تغسيل الميت و تكفينه بعد أن تصعد روحه إلى خالقها مرحلة تأتي 

الماء لتغسيل الجثة و تجهيزها لمالقاته  فتقوم واحدة من النساء بتسخين

ربها ، و إن كان رجال فيغسله إمام المسجد عادة فهذه العملية هي بمثابة 

تطهير للجسم كما تتجسد هنا روح الميت تتحدث عن نفسها بإحضار 

  .و يستر العورة  ∗2الطالب لتفصيل الكفن 

                ∗هر الخشبه من الخبــاث طي     ماي و جاولي غسالي      ∗حماولي

  جديد∗بالكفن  هالعور استرو اجيبوا الطالب فصلوا كتانـي          و

  :ع جنازته و دفنه تقول الفقيرات يو عن الصالة على الميت و تشي

  

                                                 

  .صحيح مسلم - 1
  . هو قطعة قماش بيضاء اللون يلف بها الميت بعد تغسيله: الكفن   ∗
منقولة عن الحاجة خضرة و هي قائدة الفقيرات في المديح الديني بمنطقة  - 2

  .أوالد رياح
  .تسخين الماء: حماولي ∗
  الفساد: الخباث  ∗
 .جميعا في وقت واحد: قاع بالميعاد ∗
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  ∗علي قاع بالميعــاد و حطــوني هلي        و صالوا ∗رفدوني برا

  ∗سفري طويل مشا بالرداد           ∗و صاق رحيلي  ∗ولي جمليادن

  حتى زعيم يفك من لبطالي                 حكم الكريم فتى بلي راد

  روحت لقبري زمان العالي                بالعزم يحفروا  أهلي لجـواد

  لي تقـعاد دالوني و سواوني في حالي             مدوني ما كان

  سقفوا علي بشي حجر تقالي           و بالطين غلقوا  و متنوا للحاد

تتحد الفقيرة عن وضعية الميت و هو في طريقه إلى القبر فيحملونه 

أهله و يصلون عليه صالة الجنازة ثم يدخلونه إلى مثواه األخير و 

  .دونه ألنه ال يرجع للقعود و إلى الحياة مرة أخرىميقبلونه و ي

هذا في ف بخوشة في ديوان سيدي لخضر بن خلوو يقول  محمد 

  :المجال

  1ر الغنا يدوني              و لو عشت ما لبث نوح آخرتي للترابقبلل

فاإلنسان ولد تراب فيعيش و يعمر و لكن مصيره في اآلخيرة هو 

العودة إلى التراب فحتى نبي اهللا نوح عليه السالم عمر و لم يخلد و الق 

  .النهايةنفس 

ع الجنازة في قول أبي هريرة رضي اهللا عنه يو قد سبق فضل تشي

من يشهد الجنازة حتى يصلي " قال رسول اهللا صلى عليه و سلم : قال 

                                                 

  .حملوني خارجا: رفدوني برا∗
  ساقوني للقبر: صاق رجلي ∗
 .أدخول جسدي : دناولي جملي∗

  

  بالعودة : بالرداد   ∗
  .143شة الديوان ، ص وبخ  -1
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و  قيل"  انعليها ، فله قيراط ، و من  شهدها حتى تدفن ، فله قيراط

  .1متفق عليه" مثل الجبلين العظمين " ما القيراطان ؟ قال 

  

  :بناء القبر و وصف ما بداخلهعملية  -4

في ذلك تحد من القبر بأن كل من يوضع فيه ال يخرج أبدا ، فال تبق 

  معه سوى أعماله

  ∗سقفوا علي بشي حجر تقالي           و بالطين غلقوا و متنو اللحاد

  ∗و غسلوا   يديهم ما بق محتاد       ∗تراب زاد و هالي  ∗قلبوا عرام

  ∗مشاونكــاد هي            ودعاو بالرحمضدوا صد و ال حبيب بقال

  الجـــواد ةنستنا في رحم     بقيت  وحدي رفاقتي عمالي       

إن عملية  حفرو بناء القبر تتطلب جهدا و يتم غلقه بوضع الحجر الثقيل 

ثم وضع الطين فكمية التراب التي توضع فوق الميت تزيده ثقال و بعد 

ثم يدعون له بالرحمة و المغفرة فال   اإلنتهاء من ذلك يغسلون أيديهم

مة يبق في المقبرة أحد و ال تبق مع الميت سوى أعماله و ينتظر في رح

  .ربه

   

                                                 

  .143لإلمام أبي ، زكريا، رياض الصالحين ص  -  1
  .لألحجار التي توضع فوق القبر: للحاد  ∗
  .ثقلي: وهالي  ∗
  .كمية من التراب: عرام   ∗
  .أحد: محتاد  ∗
  .متنكدين و متحصرين : نكاد   ∗
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  :كم هناك وصف لحاله القبر من ضيق و ظلمة 

  ∗صروا لثمان بفين يت و زاد سوالي           ال ضو هالضيق و الظلم

  :إنبعات الروح بعد الموت  -5

سأل اإلنسان عن أعماله الروح من جديد لكي ييبعث اهللا عز وجل 

، ما يقوله في كتابان الحسنات من جهة و السيئات فيأتي ملك يسجل كل

  . من جهة أخرى و يوم القيامة يحاسب عليها كل و دوره

  جا جراد  ∗زرعت فيا الروح و رجع حمالي         و السيد رومال

  ∗أنا الليلة جيتلك    رقاسو   تكلم في القبر نابيني            : قالي 

  ربي رسلني ليك حيت نسولك           و أنا لي سولت قاع الناس

  رعده صهده سامــاني          جاني محزم ما قبل خالص ∗زقلم 

  حسب حسابك ال دير زياد    قالي في ذا الندا سمع و صغالي      

  .ونظرتهم و حصيتهم عداد    حسنات و سيات جاو قبالي          

  

  مداد ∗نكتب بالحرصه و شد هوالي            و صباعي قلومه و الريق

  .∗نظوي الكتاب لي فيه عمالي              في المحشر تقراه بالميعاد

   

                                                 

  .العينين: لثمان  ∗
  .ملك الذي يسجل الحسنات و السيئات: رومال   ∗
  . عقرب الساعة: رقاص   ∗
  .سلط : زقلم   ∗
  . و هو اللعاب المتواجد في فم اإلنسان: الريق  ∗
  . الوقت: الميعاد   ∗
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  :يوم الحساب و العقاب -6

  :يوم ينقسم الناس إلى قسمين 

  ميزانه و يفوز ةمن تكون أفعاله حسنة تثقل كف:  القسم األول

األفعال السيئة الذي تخف كفة الميزان المقابلة فتكون :  القسم الثاني

خرته للدود ينهش فيه و حينها ال ينفع الندم على ما فات و هذا ما جاء  آ

فأما من ثقلت موازينه فهو في "في القرآن  الكريم في سورة القارعة 

و ما أدراك ماهية  عيشة راضية و أما من خفت موازينه ، فأمه هاوية

  1"نار حامية

  في يده المقص و موقف الميزان  مولى الحق يكون تم معانا           

  يا ويح المديان و ما يرجاه     المقص و الميزان في يد ماليكه      

  نبكي على ذنبي كثيرو ياسر                قد الجبال  الراس يابحجار

  للدود  و الخنفوس يا قهار           اخرتنا انفنا و فين عمارنا       

  رقبوا تشوفوا يا حبابي حالي               و الدود ينهش في لحم لخداد

  هيو القيح  يقطر من شفاق عين     الدود ينهش فيه ما يعياشي           

   و الخنافس فيه ∗لحضي قو ضيا  ضحيت خشبه وسط قبري راشي     

  :إتباع النفس : موضوع  -07

إختالف النفس و الروح فالعقل يقف  عاجزا عن التوفيق بينهما  فالنفس 

  إتبعت و ساويس الشيطان 

  نفسي  و روحي في الطريق تخالفوا        و عقلي محير بينهم يشوف

  النفس و الشيطان داروهالي              و معاهم الهوى مع الوسواس 
                                                 

  10-9-8-7- 6القارعة اآلية القرآن الكريم  براوية ورش سورة   - 1
  .قبري: لحضي   ∗
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ئ نفسي إن النفس و ما أبر" و خير إستشهاد على ذلك قوله تعالى 

  1"ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي إن ربي غفور  رحيم

و تردع  ية هناك تمني لو كانت النفس نفسا طيبةالتال و في هذه األبيات

   .عن موقفها

  لوكان يا نفسي يشفك حالي            نمشي مضمن ما نشوف غيار

  الناسو مين يا نفسي بغيتيها لي          بقيت واقف في عقاب 

  :فالنفس هي  أكثر األعداء خطرا كما يقول لخضر بن خلوف 

  تاذن لي بالخراب نفســـــي                        

  2ما كان عدو غير هيا                                              

  ال إاله يا إاله اهللا يارب الواحـــــد                       

  هيا عالم الغيوب الخفي                                             

                          هوعالم ما في السفل و العليـــ 

  دو المخلوقات عيشها فيك مقد                                       

  القلوب                هالصالة عليك تاج المسلمين راح

  الصالة عليك الفاوميا قدلي ماشين و طيورت في يدو                  

  ولي جامد هوالصالة عليك قد البكما الناطق

      محمد اللوم و  الصالة عليك يا رسول اهللا يا شفيع لعباد سيدي        

  الوفى فرسان

  فرسان الضد هو اهللا يرضى على يمام الصوفي

  هار النبي محمدمعظم  ذاك اليوم نعطيكم لخبار ون             

  مرض عيطه يام شارب كل نوار
                                                 

  .53القرآن الكريم ورش ، سورة يوسف اآلية  - 1
  .180بخوشة ، الديوان ص  - 2
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  و مرض من الراس ما يقدش يتقعد                                  

  ال شايب و شباب هجات المدين

  هطير مكبل دارت عليه الحوم                                      

  ما شربوا ماكال و ال تقبت نار

  ا   مدمرين  من موت الرسولباتو                            

  لك الموت واعد  للرسول جام

  واعد للرسول  ما فيها حشمه                                  

  لك الموت ينقر في البابجام

  عري باب الدار  هقالها يا فطيم                                  

  مولى ذا التنقار من قلبه حاقد

  بنت الرسول هرحتلوا فاطم                                 

  صابت راجل في الحيط مسند 

  قالتله واش بغيت تعيد خيار                                 

  خزر فيها رحت مولي هارب

  مجفول و مرهوب و عظامها يرعد                              

  وقالته يابا هذا عقار

  يلوج مشاهيب من الناره  يعين                            

  على الغواشي يتهدد هو راجل رقب

  رالنوو إنتقلها سيدي ماحي                                  

  قالها هذا مهدم لسوار مقبض لعماربهم مقلد

  و بصوت تمجد هنطقت عيش                                  

  طيرت جوارحي و كثرو لضرار

  دهي في قلب المصتو رميتلي كبد                                   
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  هوريني ضرك يا زين الهم

  و نتقلها بالضحك ويال نطرب                                    

  ليني نهمد خباركاك مالك 

  النهار لي فيه تتكيف لعمار                                    

  و اهللا ما نفوتها لو تتحدد لعمر

  هوا في الكلمدفي الدين ش اتهلو                                 

  و اللي غاب هرحنا مسامحين حاضر

  بو بكر و عمر يوم القيامه                                 

  لظهار  لو تتبد هتمشي ذا الركد

  و تجي أرض جديد جنتها توقد                                  

  جنة بجنانات و مزخرف بثمار

  د بفيها مج ما مار تعوها مال                               

  واجب للقاريين و الطلبه لحرار

  و كالين الطعام و المجاهد                               

  تعبار هفي شعبان بديت ذا الكلم

  و في رمضان ختمتها قبل نعيد                               

  ارمولى ذا الكالم طامع في التحر

  و بوياجميع الحاضرين و ما ل                               

  و الصالة عليك يا رسول اهللا

  .1الشفيع لعباد سيدي محمد                               

   

                                                 

  .منقولة عن الحاجة خضرة قائدة الفقيرات بأوالد رياح  -1
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  :موضوع التوحيد و الصالة على النبي صلى عليه و سلم -8

ثم نظمت الفقيرات هذه األبيات بذكر اهللا تعالى و توحيده أوال 

الصالة على نبيه المختار شأنها في ذلك شأن شعراء الملحون و تقول 

  في مطلع القصيدة

  الإاله ياإاله  اهللا يا رب الواحد            يا عالم  الغيوب الخفية

  و عالم ما في السفل و العليـه           و المخلوقات عيشها فيك مقدد

تمجد ربها بذكر  فال تكتفي بذكر كلمة التوحيد و ترديدها ، بل

أسمائه الحسنى ، فجاء مطلع القصيدة بصيغة سورة اإلخالص ، و عبر 

من قال الإله إال اهللا وحده ال شريك " عن هذا قوله صلى اهللا عليه و سلم 

له و أن محمد عبده و رسوله ، و أن عيسى عبد اهللا  و إبن أمته و 

و أن النار حق ، كلمته ألقاها إل مريم و روح منه ،  و أن الجنة  حق 

  .1"أدخله اهللا من أي أبواب الجنة الثمانية 

و الصالة على النبي تاج على كل المسلمين فكل واحدة بعشر 

: إنه أتاني جبريل عليه السالم آنفا فقال " حسنات كما جاء في الحديث 

يامحمد من صلى عليك مرة أو قال واحدة ، كتب اهللا ، عز وجل له بها 

  2"عشر حسنات

فالصالة على النبي صلى اهللا عليه و سلم مقترنة بقدر كل ما خلق 

من حيوان و إنسان و جماد ثم إنتقلت إلى ذكر مرض الرسول و لحظات 

مجيء ملك الموت و مقابلته لفاطمة بنت الرسول فوصفته ألبيها ، 

                                                 

 .27ص  1صحيح مسلم ، ج 1
ي بن تحقيق الدكتور عبد المهد: أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهرير  2

 .1059، ص  1985، مكتبة الفالح الكويت،1عبد القادر بن عبد الهادي ج
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فأجابها بأنه قابض األعمار ثم تكلمت زوجته عائشة عن ألمها لمفارقة 

األمة أإلسالمية و كأنها ترمي بكبد ما في قلب النار ،  العمر و رسول

  :فأجابها الرسول بأن هذا اليوم هو اليوم الذي تتكيف فيها األعمار 

  عليك تاج المسلمين راحت القلوب : الصالة 

  و الصالة عليك ألفا و ميا قدلي ماشين و طيورت في يد

يمام الصوفية و اهللا يرضى على                                  

  فرسان الضد

  

  معظم ذاك اليوم نعطيكم لخبار و نهار النبي محمد

  مرض عيطه يام شارب كل نوار                                       

  و مرض من الراس ما يقدش يتقعد

  جات المدينة ال شايب و شباب                                       

  طير مكبل دارت عليه الحومة

  ما شربوا ما كالو و ال ثقبت نار                                  

  باتوا مدمرين من موت الرسول

  في الباب ∗جاماك الموت ينقره 

  عري باب الدار هقالها يا فطيم                           

  قار من قلبه حاقدنا التذمولي 

  بنت الرسول  هراحتلوا فاطيم                           

  صابت راجل في الحيط مسند

  قالتله واش بغيت تعيد خبار                            

  خزر فيها رحت مولى هارب  
                                                 

 .يقرع: ينقر  ∗
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 مجفول و مرهوب و عظامها يرعد                           

  

  وقالتله يابا هذا عقار

  عينيه يلوج مشاهيب من نار                                    

  راجل  رقبه على الغواشي يتهدد و

  و إنتقلها سيدي ماحي لنوار                                  

  قالها هذا مهم لسوار مقبض لعمار بهم مقلد

  و بصوت تمجد هنتقت عيش                                  

  طيرت جوارحي و كثروا لضرار

  ي في قلب المصهدتبدو رميتلي ك                                  

  ∗ هوريني ضرك يا زين الهم

  وريني نزورك و ال نكتب                                  

  نطقلها سيدي ماحي لوزار

  ∗و نتقلها  بالضحك ويال نطرب                                   

  ∗بركاك مالك خليني نمهد

  .ه تتكيف لعمارالنهار لي في                                   

و في أخر األبيات هناك توصية لألجيال اآلتية بأن يبقوا و يشدو 

على دينهم و أن يتحدو  في الكلمة ثم تسريح بالسماح على المأل لكل من 

حضر هذا المجلس و حتى الغائبين منهم أمثال أبو بكر و عمر يوم 

                                                 

 .الرسول اهللا صلى عليه و سلم: زين الهمة  ∗
 .إدا جاز: يال نطرب   ∗
 .نرتاح : نمهد   ∗
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آخر جديد القيامة ، و تمنياتها  بأن هذا الجيل سوف يذهب و يأتي جيل 

  :و تأتي أرض جديدة تشبه الجنة في وصفها مزخرفة بثمارها

  و اهللا ما نفوتها لو تتحدد لعمار

  هتهالو في الدين شدوا في الكلم                               

  و اللي غاب  هراحنا مسامحين حاضر

        هبوبكر و عمر يوم القيام                                   

  و تتبذل لظهار∗ هذا الركد تمشي

  ∗و تجي أرض جديد جنتها توقد                                

  بثمار هبجنانات و مزخرف هجن

  مال ما فيها مجيد∗مارتعوها                                 

و في األخيرة تفتح الفقيرات أبوابا و مجاالت واسعة للقارئين و 

مديح كما تقر بأن كلماتها  هذه بدئتها في شهر الباحثين أن يدرسوا هذا ال

  .رمضان و ختمتها قبل العيد بأيام

و هكذا كان ختام هذه لألبيات من القصيدة بالصالة على النبي ألنه 

  .هو الذي يشفع في عباده الضعفاء يوم الميعاد

  واجب للقاريين الطلبة لحرار

  وكالين الطعام و المجاهد                                

  في شعبان بديت الكلمة تعبار

  و في رمضان ختمتها قبل نعيد                                 

  مولى ذا الكالم طامع في التحرار 

                                                 

 . هذا الجيل : الركده ∗
 .تزهر : توقد   ∗
 .لم يأكلوا منها: مارتعوها   ∗
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  لجميع الحاضرين و ما و بويا                                  

  ل اهللا و الصالة عليك يا رسو

  .الشفيع لعباد سيدي محمد                               

  :المبحث الثاني

  :خصائص المفردات -1

أداة :" إن اللغة هي وسيلة وصل بين المرسل والمرسل إليه فهي

الشاعر في التعبير و البيان و هي الوسيلة األولى لتوصيل األراء و 

  ".1األفكار أو نقل اإلحساس إلى الغير 

" ونها ال يتم الخطاب و من اخص خصائص الخطاب عامة إذ بد

التي تعني أن األديب حينما  selectionإشتماله على ظاهرة اإلختبار 

فال بد من ضبط ماهية  2"يأتي باللفظ او التركيب فإنه يقصدها قصدا 

األسلوب التي تمزج في بعض األحيان بمقتضيات عملية لإلبالغ  

اإلبداعية و تظل شعاعا الدائرة  الحدث اللساني فال تتميز بالسمة 

  .3"الخطابي

  :و تنحصر اللغة الشعبية في ثالثة أنواع

و هو المتفاصح  و المقصود  به اللهجة القريبة : النوع األول -1

  :من الفصحى بقدر  كبير حيث تقول الفقيرات

                                                 

ماجستر، الشايب ) مخطوط(شعر علي بن شهرة الشعبي، جمع و دراسة  1

 .118، ص 2006ورنيقي ، جامعة تلمسان 
د كتوراه  ) مخطوط(الشعر الملحون الصوفي في شمال للغرب الجزائري  2

 .43ص 2001دولة، عبد الحق زريوح معهد الثاقة الشعبية ، جامعة تلمسان 
، 1982،  2م المسدي، الدار العربية للكتاب طاألسلوبية و لألسلوب، عبد السال 3

 .75ص 
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  الدنيا تفنى واله دايمة                     ياويح لي ما خدم مواله

  من تمشي فعاله راضيه           و ال وجد شي باش يلق اهللايا ويح 

  لهاتني  الدنيا مشيت معاها                 و شباب عدويا نتبع فيه 

  نسيت ال خيرة باش نجاوب                يوم الوقوف و نبوريين يديه

الدنيا ، خدم ، يا ويح، وجد، شباب ، يوم ، الوقوف ، : األلفاظ هي 

  .يديه

  ألفاظ قريبة جد من الفصحى  ـــ متفاصح فهي

  : و قال أيضا

  

  حتى زعيم يفك من لبطالي                     حكم الكريم فتى بلي راد

  روحت لقبري زمان العالي                    بالعزم يحفروا هلي لجواد

  دالوني و سواوني  في حالي                  مدوني  ماكان لي تقعاد

سقفوا علي بشي حجرتقالي                    و بالطين متنوا وغلقوا 

  اللحاد     

قلبوا عرام تراب زاد و هالي                و غسلوا   يديهم ما بق  

  محتاد

  صدوا صدوا ال حبيب بقالي                 ودعاو بالرحمة مشاونكـاد

، حالي ، حجر ،  زعيم ، حكم ، الكريم ، قبري، العزم: األلفاظ هي

  . الطين ، تراب ،زاد ، غسلوا ، حبيب ، الرحمة

  و تعد كلها ألفاظ قريبة جدا من الفصحى ــــ متفاصح

  : كما تظهر جليا في األبيات التالية

  و السيد رومال  جا جراد ه زرعت فيا الروح و رجع حالي        

  لة جيتلك رقاسو أنا اللي ه   تكلم في القبر نابيني           : قالي 
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  و أنا لي سولت قاع الناس ه  نسولك          ثربي رسلني ليك حي

  جاني محزم ما قبل خالص   زقلم رعده صهده سامــاني          

  حسب حسابك ال دير زياد  ا الندا سمع و صغالي          قالي في ذ

ه زرعت ، الروح ، حالي، السيد ، جراد ، ربي ، الناس ، رعد: األلفاظ

  ، محزم ، قبل ، خالص ، حسابك

  من الفصحى ــــ متفاصحجدا ألفاظ قريبة 

  :و تقول أيضا 

  هيالدود ينهش فيه ما يعياشي              و القيح  يقطر من شفاق عين

   و ضياق لحضي و الخنافس فيه   ضحيت خشبه وسط قبري راشي     

  نهم يشوفو روحي في الطريق تخالفوا      و عقلي محير بي  ينفس

  و معاهم الهوى مع الوسواس    النفس و الشيطان داروهالي           

، خشبه ، قبري ، الخنافس ، نفسي ،  هالدود ، القيح ، عيني: ألفاظ 

  .روحي ، الطريق ، عقلي ، الشيطان ،الهوى، الوسواس 

  ألفاظ قريبة من الفصحى ــــ متفاصح

  :و هو العامي الخالص: النوع الثاني -2

و المراد به اللهجة الدارجة التي تعارف عليها الناس و هي تقترب 

  . من لغة التخاطب بين الجماهير الشعبية

لشائعة لقد إستخدمت الفقيرات بعض األلفاظ العامية المستعملة أو ا

  .رياح على وجه الخصوصفي تلمسان عامة و أوالد 

  األلفاظ العامية  المستعملة 

  :مثل قولهن 

  ايا حبابي حالي          و الدود ينهش في لحم لخدادرقبوا تشوفو

  .تنظرون: تشوفوا 
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  يأكل : ينهش 

  :و تقول أيضا 

  ضحيت خشبه وسط قبري راشي     و ضياق لحضي و الخنافس فيه

  أصبحت: ضحيت 

  :كما تضيف قائلة 

  عمار بهم مقلد لقالها هذا مهدم لسوار مقبض 

  و بصوت تمجد هت عيشطقن                                      

  .بمعنى تكلمت: قت طن

  :اللهجة البدوية: النوع  الثالث  -3

و هي المتداولة بين شعراء ملحون في البوادي و قاسموها مزيج 

  .1من المتفاصحة و من العامية 

و في خالل دراستنا لخصائص المفردات توجب بنا الوقوف عند 

النص الشعري فالشعر في عاميته و األشكال التعبيرية التي يبنى عليهما 

و هذا . 2"لفظ ، و معنى ، و وزن ، و قافية"كما يقول أهل اإلختصاص 

ما جعلنا نتعامل مع القصيدة  بإستنباط تركيبها اللغوي و تبيان شعرية 

  . اللغة و كذا التركيب البالغي  البارز في الصور الشعرية

  :التركيب اللغوي-أ

أنها أصوات يعبر بها كل قوم من  على" يعرف إبن جني اللغة

  .3" أغراضهم 

                                                 

 .540الشعر الديني الحديث، ص  1
النواجي محمد ، مقدمة في صناعة النظم و النثر ، تحقيق محمد عبد الكريم ،  2

 .27دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ص 
 .إبن جني ، الخصائص  3
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واللغة التي إستخدمتها الفقيرات بسيطة و عامية تعكس صورة  

التفكير الشعبي الساذج فاللغة التي سنتعامل معها هي اللغة الفنية 

  .اإلبداعية الشعرية رغم إختالطها بالعامية أي بالمعنى الدارج

ريب العامية أو اللهجة من  فال مجال للتأويالت و التعديالت لتق

اللغة العربية لألصل ، و ال مجال أيضا لقياس فصاحة العامية بمقياس 

التي " عقار " ية من حيث  اللغة كمفردات  فكلمةفصاحة اللغة العرب

تتراكم فيها دالالت كثيرة " ملك الموت "تقابلها في العربية الرسمية كلمة 

ع اإلنسان أينما كان بينما كلمة توحي بأنه شخصية قوية و قادرة و تتب

ملك الموت تعني الملك الذي أرسله اهللا لقبض األعمار و إن أردت 

  .التخصيص قلت عزرائيل

لقد سقنا  هذا المثال لنبين أن لكل لغة أو لهجة خصوصيات و 

  .عوامل تؤثر فيها و في ناطقيها

العامية الجزائرية "اللهجات في بلدنا الجزائر كثيرة و عامية ف 

يتمثل هيكلها اللغوي العام  من هذه اللهجات اإلقليمية التي تختلف من 

و هذه اللهجات تخضع لعوامل لغوية كثيرة فاللغة تتأثر ...جهة إلى جهة 

  .1"و تؤثر ألنها ظاهرة إجتماعية

                                                 

فصحى، الشركة الوطنية العامية  الجزائرية وصلتها بال: عبد المالك مرتاض  1

 .7ص  1981للنشر و التوزيع الجزائر 
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ون تمتاز بالفنية و الجمالية إن اللغة المتواجدة في الشعر الملح

تتولد منه المعاني و " ألن تكون لغة شعر كثيفة الدالالت " تجعلها مؤهلة 

  1. "تتسابق في إجالئها

إن  لغة المديح عند الفقيرات من حيث وظيفتها التعبيرية تتسم 

بالبساطة و المباشرة و قد توصف بالسذاجة  و السطحية تعبر عن 

لفكر ، ثم  إن ثقافة  الفقيرات الدينية  جعلتها ال بساطة العيش و سذاجة ا

القصيدة في مجملها قريبة من وتتخلى  عن إشارتها للنصوص الدينية 

  : الفصحى لم تبرز العامية جليا إال في ألفاظ قالئل مثل 

" و الياء و النون " في"فأخذت الفاء من " في أين "لعلها تعني : فين 

و لعلها ضرب من اإلشتقاق و النحث  " نفي"لتختزل في كلمة " من أين 

  :كالتالي" خرتنا نفنا و فين عمارنا "في العربية ليصبح معنى الشطر 

و للمالحظ هنا حذف ياي و ألف " خرتنا نفنا و في أين عمارنا " 

  .لتجميل المعنى و خفت النطق

و هي  تأتي بمعنى الذي و التي معا فالعامة يتخون  الخفة و : اللي

  .في التعبير و يبتعدون عن  كل  ما هو ثقيل و غير مفهوم  السهولة 

  . للتخفيف"جاني"و إختصرت في " جاءني "جاني  و تعني 

جعل النفس تنحصر على ما فعله اإلنسان و تأتي في : يشفك 

  .العامية أيضا بمعنى أثرت في نفسي الشفقة

  . أحببتها لي من الفعل  أحب ضد كره: بغيتهالي 

  . لها  سيئات مفرد سيئةالتي أص: سيات

                                                 

المديح النبوي في شعر سيدي لخضر بن خلوف ، : حميان عبد الرحمان  1

دراسة الموضوعات و الشكل  مذكرة لنيل شهادة الماجسيتر في إعالم الشعر 

 .2011-2010الشعبي الجزائري 
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  .أصلها مالئكة:   هماليك

و لعل ما ينطبق  على لغة هذه القصيدة و لغة الفقيرات عموما هو 

نفسه ما ينطبق على لغة الشعر الملحون فكلمات هذه  النصوص  ، 

نجدها ذات أصول عربية  في مجملها  لكنها ال تحافظ  على خاصية 

الفصيحة  ليس على مستوى القواعد النحوية فحسب بل   ةالكلمة العربي

على مستوى النطق بالحروف المكونة للكلمة أيضا إلى جانب مراعاة 

القواعد النحوية و الصرفية و اللغوية بصورة مجملة عند النطق بها ، و 

عند كتابتها أيضا ، و الجدير بالمالحظة هو التغيير الذي يدخل على 

ها شعبيا و الذي يمسها من وجوه شتى ، منها رسمها الكلمة  عند  توظيف

  .1و النطق بها 

  

  :شعرية النص من خالل المفردة -1-أ

إذا ركزنا على المفردة في النص فإننا نجد عدة أسماء ، إلى درجة 

ألفعال و أنها اأنها برزت بكثرة في القصيدة ألنها أقوى من الحروف و 

 بد لكل كالم  مفيد من اإلسم ، و و ال" جديرة بأن تؤدي المعنى لوحدها 

قد تستغني الجملة المستقلة عن كل واحد من الحروف و الفعل فلما كانت 

خفاء به ، ا ال األسماء من القوة األولية  في النفس و الرتبة ، على م

، 2"جاز أن يكتفي بها مما هوتال لها ، و محمول في الحاجة إليه عليها 

                                                 

التحريرية الكبرى بمنطقة  الشعر الشعبي و دوره في الثورة: العربي دحو  1

 .194ص  1988األوراس ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر
، بيروت  1الخصائص ،تحقيق محمد علي النجار ، عالم الكتب، ط: إبن جني  2

  .67، ص 2006، 
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قصيدة المديح و تحت هيمنة اإلنفعال  زد إلى ذلك كون الفقيرات في

اإليجابي المتمثل في حب النبي صلى اهللا عليه و سلم ، فال تحتاج إلى 

خرة ، بل تمنى شفاعة النبي و الحرص الشديد زهو الدنيا لكي تفوز باآل

على حفظ الدين اإلسالمي من أي إنحراف و تزوير و أن تكون كلمة 

شباب خاصة و الناس على وجه اإلتحاد هي الكلمة الجامعة بين ال

  .العموم

و ما يترك و يجد بك في البينة اللغوية ثنائيات تقابلية يختلف  

  مركز  التفعيل في كل واحد منها 

ثنائية تدل على عظمة الخالق و قدرته في خلق :الدنيا و اآلخرة 

  . الدنيا ليختبر الناس ثم يحاسبهم على أفعالهم في اآلخرة

محور هذه الثنائية هي الحركة تبدأ :ي هلي رفدوني برا ، حطون

  .بالفعل حمل و تنتهي به الحركة إلى حط و هنا نهاية المطاف

المحور الذي تدور حوله هذه الثنائيى هو الحساب :حسنات ، سيات 

، فإذا كانت حسنات اإلنسان تفوق السيئات فله درجات في الجنة أما إذا 

  .ياد باهللاكان العكس نزل إلى دركات النار و الع

محور هذه الثنائية هو الثنائية إذ ينبغي للنفس أن :  نفسي ، روحي

تتفق مع الروح ، فال ينبغي أن يختلفان في مسارهما لكي ال يقف العقل 

  . سيتها موقفا حياديا ، و قدمت النفس على الروح لقد

  ية هو العلمانية ألن اهللا ال تخفىمحور هذه الثنائ:السفل العلية 

  .خافية فهو من خلق الكون و عمرهعليه 

مأتى هذه الثنائية هو السن ألن مرحلة الشباب  :شايب ، شباب 

  . تنمو و تتطور إلى أن  تصل إلى مرحلة الشيب  و الشيخوخة
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إن هذه الثنائيات اللغوية أفضت إلى كثير من الحركة اللغوية في 

  . و إن كانت بسيطة قريبة المنال ةالنص ، مؤدية وظيفتها التعبيري

نقصد بها المعجم الفني للفقيرات  : الحقول الداللية للقصيدة -2-أ

و معنى الحقل الداللي مجموع الكلمات التي ترتبط معانيها بمفهوم محدد 

ا لها لكي تأتلف على ز، بحيث يشكل وجها جامعا لتلك المعاني ، و مبر

عجمية ترتبط بموجموعة تقابلها ذلك الوجه ، أو هو مجموعة وحدات م

  .1"من المفاهيم على أن تندرج كلها تحت مفهوم عام ، أكلى يجمعها 

نالحظ من خالل ما تقدم قدرة الفقيرات في التنقل من حقل إلى آخر 

  .دون الخروج عن الموضوع األساسي للقصيدة 

سنحاول إبراز الحقول الداللية في القصيدة و سنرمز لكل حقل 

  "حق"ما بحرفين ه

  :أسماء اهللا سبحانه و تعالى و صفاته: 1حق 

مواله ، اهللا ، الكريم ، الجواد ، اإلاله ، الرب ، الواحد ، القهار ، 

  .عالم الغيوب  الخفية

  :أسماء الرسول صلى اهللا عليه و سلم و صفاته: 2حق

تاج المسلمين ، راحة القلوب ، رسول اهللا ، شفيع لعباد  ، سيدي 

شارب كل نوار ، ماحي لنوار ، زين الهمة ، ماحي  محمد النبي ،

  .لوزار

  :الدنيا و اآلخرة و الجنة و النار : 3حق

                                                 

الدليل النظري في علم الداللة ، دار الهدى ، الجزائر : سعودي أبوزيد نواري 1

 .128، ص  2007
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غراد ،  الكفن ، قبري ترة ، الموت ، البكاء ، النواح  الخآلا ،الدنيا

ملك  ،بجنانات ه، جن ه، الشيطان ، النار ، يوم القيام ه، المحشر ، ماليك

  .يوم الوقوف   ،الموت

هر، الطالب ، فتى ، طصالو ، ي ،الدين: ين اإلسالمي الد: 4حق

، شعبان ، رمضان ، نعيد ، و  هقلومه ، مداد ، الكتاب ، الحق ، ماليك

  .هالصالة عليك، لعباد، المدين

  ): الحية و الصامته(الطبيعة : 5حق

، رعده،  هالنهار ، البيت ، حجر ، الطين ، للحاد ، تراب ، الظلم

،  هصهده ، الجبال ، الدود ، الخنوفس ، المخلوقات ، البكما ، الناطق

  .جامد ، فرسان ، نوار ، طير ، أرض ، جن ، مال ، الليلة 

  العدد: 6حق

  .جراد ، حسب ، حسابك ، عداد ، كثير ، ياسر ، ألفا ، ميا ، قد 

  :اإلنسان و ما يتعلق به :  7حق 

، لثمان ، الروح ، صباعي ه، العورشباب ، يديه ، عيني ، راسي 

ريق ، لخداد ، القيح ، عقلي ، نفسي ، الراس ، قلبه ، عظامها ، ال، 

  . كبدتي ، لعمار ، ما ، بويا

  :إبليس و ما يتعلق به : 8حق

  .، الخباث ، سيات ، الشيطان ، الهوى ، الوسواس  هراضي

  :الخير و السعادة : 9حق

  .يزها ، زرعت ، الضحك

م الحقول و المالحظ فيها أنها تدور كلها حول موضوع هذه هي أه

مدح النبي صلى اهللا عليه و سلم  و إن تنوعت مدلوالتها و إختلفت اللغة 

  .الشعرية حاضرة تنبئ بالتجربة الشعرية للفقيرات
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تميز قصائد المديح عند : من خصائص  اللغة الشعرية    3-أ

أن قصيدة الملحون لذا يجب الفقيرات  بلغتها العامية  شأنها في ذلك ش

  :اإللمام بهذه اللغة  و جزئياتها  و من أهم هذه الخصائص

  

  :حذف الهمزة - 1-3-أ

                                                        هياويح من تمشي فعاله راضي

  و ال وجد شي باش يلق اهللا

  :و تقول أيضا

   تجي غفالني                                              هغدارالموت 

  وذاك النهار مشوم ما يعاد 

   :األلفاظ التي حدفت همزتها هي

  شي  ـــــــــ شيء

  مشوم ـــــــــ مشؤوم 

  : و تضيف قائلة

  حسنات  و سيات جاو قبالي               

  دادو نظرتهم و حصيتهم ع                       

  في ذا الندا سمع وصغالي :قالي

  دب حسابك ال ديرزياحس                        

   :األلفاظ التي حذفت همزتها هي

  سيات ـــــــــ سيئات

  الندا ــــــــــ النداء
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  1"تحذف الهمزة  تخفيفا 

  :اإلستغناء عن نطق التاء و الهاء في آخر الكلمة  -2-3-أ

   :اتتقول الفقيرات في هذه األبي

  الدنيا تفنا و ال ه دايمــه                             

  يا ويح لي ما خـدم مواله                               

  و شد هوالي   هنكتب بالحرص

  و الريق مداد هو صباعي قلوم                              

  مرض عيطه يام شارب كل نوار

  و مرض من الراس ما يقدش يتقعد                                

  ك الموت ينقر في البابجامل

  بنت الرسول  هقالها يا فطيم                                

  :األلفاظ التي تم فيها اإلستغناء عن نطق حرفي الهاء و التاء و هي 

   .دايمه ، الحرصه ، قلومه ، عيطه، فطيمه

 :ظاهرة التسكين -3-3-أ

  "الموت " تقول الفقيرات في قصيدة 

  الموت غذارة تجي غفالني

  و ذاك النهار مشوم ما يعاد                        

  تغمضت عيني و ستروهالي

  و من تحت راسي حيدو الوساد                        

  :فقد جاءت أواخر األفعال و األسماء ساكنة مثل

  .لوساد-تغمضت-يعاد -مشوم -النهار -الموت
                                                 

. د: العامية الفصحى في القواعد و البينات و الحروف  و الحركات  تحريفات 1

 .86شوقي ضيف، دار المعارف، ص 
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  .و في مقطع أخر

  الدود ينهش فيه ما يعياشي

  اق عينيهفو القيح يقطر ش                           

  ضحيت خشبه و سط قبري راشي

  و ضياق لحظي و الخنافس فيه                            

  :أللفاظ و األفعال ساكنة هيا

 –ضياق  -وسط -ضحيت –عينيه  –شفاف  -القيح -ينهش -الدود  

  .الخنافس

  :التركيب البالغي –ب 

النفعال و تعهده الخيال مع اج عقل حركه اصورة الشعرية هي تال

التدقيق في النظر إلى الشيء المصور لتقديم الصورة في شكل عميق ، 

ما ينبغي أن يتوفر للشاعر مإن "و يقول في هذا المجال محمد مصايف

، التدقيق في النظر و البحث و بالتالي  كي ينجح في التصوير الشعري 

  .1"لألوزان الشعريةافي رسم الصورة  و التمكن من اللغة و 

  :الصورة البيانية -1- ب

لية من التشبهات الصريحة اتعد هذه القصائد شبه خ:التشبيه-1-1- ب

  :و يقصد به ملك الموت"السيد رومال"إال في تشبيه 

  زرعت فيا الروح و رجع حالي

  و السيد رومال جاجراد                                

                                                 

الحديث في المغرب العربي المؤسسة الوطنية   يلألديباالنقد : مصايف محمد  1

  .164، ص1984الجزائر  2للكتاب، ط
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فقد نزعت وجه الشبه الذي هو ملك الذي هو ملك الموت و وضعت 

المشبه به و هو رومال و الغرض منه تقوية المعنى و تأكيده و إعطاء 

  .النص صورة بالغية

  

  :اإلستعارة -2-1-ب

 1"ن التشبيهأقوى أثرا م"اإلستعارة لون من ألوان التصوير وهي 

إن كانت قائمة على التشبيه إال "من حيث تمكنها من المجاز اللغوي ألنها 

أنها ترمي إلى المشابهة ، و ال تصرح بها ، كما أنها من ناحية 

اإلستعمال و التوظيف ، ال نعثر فيها إال على لفظة واحدة تحمل في 

  معا 2"طياتها  معالم المشبهة أو الوسيلة و الغاية 

  :الفقيرات تقول 

  زقلم رعده صهده ساماني

  جاني محزم ما قبل خالص                        

ليست فقط للتعبير على علو الصوت بل " زقلم " إستعارة كلمة 

رت هذه الكلمة لتحرك ماال يمكن اللتعبير عن هول عذاب القبر ، فإستع

ناها فأدت جاءت مؤتلفة مع مع" زقلم "فلفظة " مثال"أن تحركه كلمة تسلط 

  .وظيفتها

   

                                                 

 .128النقد األدبي الحديث، ص : غنيمي هالل  1
 .122المرجع السابق ،ص : نواري سعودي أبو زيد  2
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  :المبحث الثالث -3

 :اإليقاع الشعري -1

عندما نتحدث عن اإليقاع فإننا نتحدث عن الشعر ، فاإليقاع يجعل 

عن النثر، هذا ال يعني بأن اإليقاع  همن الشعر دا خصائص صوتية تميز

وحده كافي لتمييز الشعر عن النثر أو النثر عن الشعر فإختلفت اآلراء 

حول مفهوم النقاد لإليقاع لكن الرأي  األعم  يجمع على أن هذا األخير 

يكون في النص األدبي  يشمل بنيته الداخلية و بنيته الخارجية و 

فية و السجع ، بل و ربما كانت أعم الموسيقى ناتجة من الروي و القا

 همن العروض نفسها فهي متسلطة على النص األدبي في كمل مظاهر

  .1"الصوتية و اإليقاعية الداخلية الخارجية 

أهمية عظيمة في التأليف بين الصور " فتلك الموسيقى في النثر لها

الشعرية وتجويدها والتحكم في مسارها النفسي ملء الفجوات العاطفية 

الناتجة عن قصور األداة اللغوية ، لهذا يستعين الشاعر  بكل ما يمكن أن 

يوحي به الكالم من ظالل و أنغام و ألحان تساهم و تستقل بكيانها الحي 

  .2"و تأليفها المتميز عن كل ما عداها من القصائد 

 :اإليقاع الخارجي  - أ

  النغم من ذلك  منلم من خالل نظم هذه القصائد الدينية بأنها لم تعد

                                                 

عبد : لمحمد العيد أل خليفة " أين ليالي " أين ليالي ، دراسة سيمائية تفكيكية  1

 .147،ص  1992المالك مرتاض ، ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر
الثرات و التجدد في شعر السياب ، ديوان المطبوعات : حشالفي عثمان   2

 . 136، ص 1986عية الجزائرالجام
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اإليقاع في مقطعين  ذاإن تظهر مادة ه: الموسيقى الخارجية 

  :صوتين

  : األول

  : مادته اإليقاعية متمثلة في

مايزهاشي ، غفالني ، ستروهالي ، رجالي ، غسالي ، رحيلي ، 

لبطالي ، حالي ، ثقالي ، و هالي ، بقالي ، عمالي ، سوالي ، صغالي ، 

  . هاليقبالي ، هوالي  داروهالي ، بغيتي

  :الثاني

  :مادته اإليقاعية متمثلة في 

راد ، لجواد ، تقعاد، للحاد ، محتاد ، نكاد ، الجواد ، جراد، زياد ، 

  عداد ، مداد ، الميعاد  ، لخداد

فكل من المقطعين يشكالن نغما موسيقا و يعطياني رنينا موسيقيا 

  . لما تسمعه األذن

 :اإليقاع الداخلي  -  ب

  :يتكون منها اإليقاع الداخلي نجدمن بين العناصر التي 

 :المحسنات البديعية -1-ب

تعتبر بمثابة المنبه لحساسية السمع ، لدى المتلقي  فتحدث في "هي 

  :و منها  1أذنه جرسا  موسيقيا تطمئن له النفس و ترتاح له 

  :الطباق*

                                                 

صالح يوسف عبد القادر ، دراسة تحليلية : في العروض و اإليقاع الشعري  1

 1تطبيقية شركة األيام للطباعة و النشر  و التوزيع  و الترجمة، الجزائر، ط

 .160،ص  1996،1997
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  :تافقيرالتقول 

   هالعليو  لسفلو عالم ما في ا

  و المخلوقات عيشها فيك مقدد                                 

من أجل  هإشتمل البيت على كلمتين متطابقتين هما السفل و العلي

  .توضيح المعنى و إعطاءه رنينا موسيقيا 

  :و تقول أيضا

  وشد هوالي  هنكتب بالحرص

  و صباعي قلومه و الريق مداد                                 

  وي الكتاب لي فيه عمالينط

  في المحشر تقراه بالميعاد                                

إشتمل البيتين على كلمتين متضادتين و هما طباق إيجابي و 

  الغرض منه هو تقو به المعنى

كما إحتوت أبيات القصائد على عدة كلمات متضادة  و قد أتى بها 

  هعفويا دون تكلف إليضاح المعنى و تقويت

  :المقابلة *

  :تقول الحاجة خضرة

  الدنيا مشيت معاها لهاتني 

  تبع فيهنو شباب عدويا                          

  باش نجاوب  هنسيت ألخر

  يوم الوقوف و نبور بين يديه                         

نالحظ بأن الشاعرة قد عقدت مقابلة بين البيتين حيث نجد في األول 

الدنيا و تلهيتها لصاحبها فأخذته معها في شهوتها و غدر : معنى 
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غرورها و في الثاني نسيان اآلخرة و العمل لها هذه المعاني من أجل 

  .توضيح المعنى و تأكيده

  :التكرار *

إن التكرار لفظ ما  أو عبارة ما يوحي بشكل " تقول نازك المالئكة

الشاعر أو شعوره أولى بسيطرة هذا العنصر المكرر و إلحاحه على فكر 

أوال فال يفتأ ينبثق في أفق رؤياه من لحظة إلى أخرى و قد عرفت 

القصيدة العربية منذ القدم عصورها هذه الوسيلة  اإليجابية ، إال أنه لم 

التكرار في األساس يسلط  1تتخذ شكلها الواضح إال من عصرنا الحاضر

 .2لمتكلمالضوء على نقطة حاسة في العبارة و يكشف عن إهتمام ا

فالتكرار في قصائد الحاجة  خضرة أخذت  ثالثة أشكال  تكرار الجملة 

  :ت كالتالياءو تكرار الكلمة و تكرار  الصيغة فج

  رقبوا تشوفوا ياحبابي حالي          و الدود ينهش في لحم لخداد

  الدود ينهش ما يعياشي                و القيح يقطر من شفاق عينيه 

  هي الجملة المتكررة في البيتين  "الدود ينهش "

  :و تقول أيضا

  صدوا صدوا ال حبيب بقالي

  مشاونكاد و دعاو بالرحمه                           

  هي الكلمة المتكررة" صدوا"

  :تكرار الصيغة فتظهر التالية للقصيدة أما عن 

  

                                                 

 8نازك المالئكة دار العلم للماليين ، بيروت ، ط: قضايا الشعر المعاصر  1

 .291، ص 1989،
 .277-276نفس المرجع، ص   2



63 

 

  القلوب  هالصالة عليك تاج  المسلمين راح

  و الصالة عليك ألفا و ميا قدلي ما شيين و طيورت في يد              

  ولي جامد هوالصالة عليك قد البكما الناطق

و الصالة عليك يا رسول اهللا يا شفيع لعباد                         

  سيدي محمد اللوم و لوفى فرسان

  . أربع مرات تتكرر" الصالة عليك"نالحظ بأن صيغة 

ية فقد إتخذت صور عديدة و تنوعت حروف رويها على أما القاف

مدار القصيدة و قد غلب عليها روي الدال الذي إتخدته الشاعرة قصد 

  .تفجير الموقف الشعوري الذي تعانيه

إن عدم خضوع النص الشعري الملحون للبحور الخليلية و قصائد 

المديح على وجه الخصوص ، هذا ال ينفي خلوها من الموسيقى 

ر على تناول  أكبر قدر من األفكار بعض البحور األقدرجية و إيقاع الخا

، و تصوير أكبر قدر من العواطف ، ال ينبغي على الشعر الملحون و 

  .إيقاعاته من أن يشمل بحرا من األفكار و العواطف

و عليه فمن خالل هذا اإليقاع الشعري نالحظ بأن األوزان الشعرية 

نص الشعري الشعبي خلقت مجال لإلختالف في اإليقاع الخارجي لدى ال

بين الدارسين  و الباحثين حول إمكانية هذه أألوزان وتوظيفها على 

النصوص الشعبية مما ال شك فيه أن اآلدب الشعبي ال زال يشكو النقص 

و الغموض و ذلك لقلة إهتمام األوائل بهذا النوع الشعري الشعبي الذي 

  .الرسمية ةدنه كما كان للقصيالم تدرس أوز

فصعوبة البحث في أوزان الشعر الشعبي بصفة عامة مازالت قائمة 

ال يقف على أرض سواء و  أن الباحث في هذه النصوص الشعبية، ذلك 

حتى محاولة الدارسين قديما و حديثا ال تخرج عن كونها مجرد 
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أن : " إنطباعات و إجتهادات و هذا ما توصل إليه األستاذ أحمد طاهر 

شعبي سبعة بحور و هي العتيق و المتوازن و المترادف  و الشعر ال

  .1"المتوسط المتعاقد و الممدود و المبسوط 

و قد توصل الدكتور العربي دحو إلى نتيجة عندما قام بتطبيقات 

أنه ال يمكن وزن نصوص القصيدة "على القصيدة الشعبية أال و هي 

الت في أحيان الشعبية الملحون بميزان الخليل حتى و إن وجدت حا

كثيرة ، تعطينا تفصيالت من بحور الخليل إال أن هذه الحاالت غير 

دقيقة و غير مستمرة فهي تختلف بين بيت و أخر في نص واحد و لهذا 

تبقى األذن هي المقياس  األساس لتقويم وزن هذه النصوص عند 

  2."شعرائنا و عند المهتمين المتتبعين 

الحقيقي لهذا الشعر و هذا ما أقره فتبقى حاسة السمع هي المقياس 

ائما أن العبرة دعلينا بالطبع أن نتذكر " الدكتور عبد اهللا البرغوتي بقوله 

في هذه األغاني الشعبية ، هي لفظ كلمات األغنية ، كما تغنى و ليس 

بالحكم عليه كما تكتب و تلك القضية أساسية ألن المعنى الشعبي ال 

و إنما يعرف لحن األغنية و هو لحن قديم يعرف البحور و ال يفكر فيه 

متوارث ورث الوزن الفصيح الذي وضع له اللحن في وقت معين 

                                                 

1  - La poésie populaire algérienne (melhune) Ahmed 

Taher) thèmes  terme 1975 , p 182 et forme , S.N.E.D  
Alger.                                                                     
 

 1الشعر الشعبي و دوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة األوراس، ج- 2

 .268،ص  1986العربي دحو المؤسسة الوطنية  للكتاب ، الجزائر 
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ماضي األغنية الطويلة و يقيس الكلمات التي يتغنى بها على ذلك اللحن 

  1.فيمد الكلمة أو يختصرها لتتفق مع اللحن كما إعتادت عليه أدنه 

ع األوزان الشعرية في و ينتهي بنا المطاف إلى القول بأن موضو

موضوعا خصبا يحتاج إلى من يغوص في  تالشعر الشعبي ال زال

  .أعماقه من الباحثين المتخصصين 

  

   

                                                 

عدد ) الثورة(مقالة القصيدة الشعبية مجلة فلسطين : عبد اللطيف البرغوتي  - 1

 .346، ص 01/01/198خاص 
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  الخاتمة

  :توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى جملة من النتائج و هي 

تعد منطقة أوالد رياح غنية بالشعر الديني و الفقيرات هي أصل 

، إال أنه ال يزال بحاجة إلى الجمع و التدوين  هذا الزخم المتراكم

 و الدراسة

التقرب من الموضوعات التي تناولتها الفقيرات في مديحها و  -01

مثل في الترغيب  و تإعتمادها على األسلوب القرآني الذي ي

الترهيب ، ترهيب من عدم اإلفراط  في الزهد في الدنيا ألنها 

 .للجنة دار الفناء و ترغيب في اآلخرة بوصفهن

تركز الفقيرات في أغلب القصائدها على الحث  عن الموت ،  -02

 .و مدح سيد األخيار

إن شخصية النبي عليه الصالة و السالم قد شغلت الشعراء  -03

الرسمين و الشعبين على حد سواء منذ الدعوة اإلسالمية ، و 

 .قبلها إلى يومنا هذا

نبي كل الموضوعات خدمت المديح النبوي و ارتقت بصورة ال -04

 .و شخصيته صلى اهللا عليه و سلم إلى أعلى الدرجات



68 

 

تعتبر مدائح الفقيرات بمثابة  إخالص للنبي صلى اهللا  عليه  و  -05

 . سلم قصد نيل شفاعته يوم الحساب و العقاب

ل على التجربة تنوع موضوعات المديح خدم الغرض و د -06

 : لفقيرات و ذلك يظهر فيالشعرية  الكبيرة ل

 .القرآني البارزة في هذه المدائح ثأتيرات األسلوب  •

وعي الفقيرات بعذاب القبر و أهواله و حيازهن على ثقافة  •

 .دينية تتجلى من خالل شعرهن

في القصائد المدحية ) الداخلي و الخارجي (تنوع اإليقاع  •

 .لدى الفقيرات أعطاها ميزة فنية و جمالية

فتوحا لالجتهاد فمهما توصلنا إليه من نتائج يبق البحث ميدانا خصبا م

  .والقراءة النقدية

وختاما نسأل اهللا التوفيق و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين و 

صلى اهللا على سيدنا محمد و على أله و صحبه و سلم أجمعين إلى يوم 

 .الدين
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 رحو عطار -45
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 بن دحو بوسحابة -47
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 عبد القادر ختيري -78
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  المدائح النبوية

  

  يا حسراه يا الدنيا برجك صعاب

  واللي تبعها زادته تبدير        

  الدين والدنيا عداوة صابغة

  ومنين تالقاو ما نقراه        

  اللي تبع الدين صاب اللي بغا

  مرارواللي تبع الدنيا تشربه ل        

  الدنيا يا دنية الغرارة

  ما ريت فيها قاع ما يتفاق        

  معشوق منها شاطنتلي بالي

  ويال فطنت حتى داني الواد        

  الدنيا مثلتها للغابة

  والغابة حطابها رغاد        

  حطاب يقول نقدا الغابة

  والغابة تبقى ورا الحطاب        

  الدنيا مثلتها نعورة

  بقواديس الما كانت دور        

  نجبد والساقية مقعورةأنا 

  ويال عرفت الما منين يفور        

  الدنيا مثلتها للعيرة

  والعيرة مشي ناس جواد        
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  مثل اللي خادي عجوز كبيرة

  ما هي بصحة وال بوالد        

  الدنيا مثلتها دالعة

  تتكركب في جنبها دالع        

  العاقل عطى معاها ساعة

  والهاتف مسكين داته قاع        

  م تفاجىالفجر دنن والظال

  كي الهارب ما بغ يمشي        

  زراق الموت تسديدة

  يعمى عينه وما يرجاك        

  ساط النسيم وهب ريح الرجا

  كاره وما يجيب خبار        

  الحال قرب ما فاتله

  والشمس طلعت نورها شعال        

  الشمس طلعت وقتها ندالها

  تاه بالك ما طلع لسماه        

  سمامنين الشمس تطلع والنور نتاعها يطلع لل

انت واشت طلعت وانا للسما واشت         

  طلعنا

  الصالة  

  الصالة  

  الصالة  
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  هي الصالة     

  ركعتين قبل الفجر تغرم

  قولوها للي شاب راسه        

  مثل اللي حارب وتفنى

  والدنيا تصافحه في دراسه        
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  يا ويح لي ما خـدم مواله                   هالدنيا تفنا و ال ه دايمــ

  و ال وجد شي باش يلقا اهللا                هراضي هتمشي فعال يا ويح ما

  معاهــا                 و شباب عدويا نتبع فيــه ةلهاتني الدنيا مشي

  باش نجـاوب                   يوم الوقوف و نبور بين يديه هنسيت ألخير

  ــهولي وراه الموت ما يزهاشي                 وياليزها مازالت تبكيـ

  تجي غفالنـي                 و ذاك النهار مشوم ما يعــاد هالموت غدار

  لوساد وادحيرو هالي                  و من تحت راسي ستتغمضت عيني و

  دـغراتفي البيت عند رجالي               حس لبكا و النواح و ال قازناض ال

  شبه من الخبــاثهر الخطحماولي ماي و جاولي غسالي                ي

  بالكفن جديد هالعور اجيبوا الطالب فصلوا كتانـي                 و إسترو

  رفدوني برا و حطــوني هلي               و صالوا علي قاع بالميعــاد

  ولي جملي و صاق رحيلي                  سفري طويل مشا بالردادادن

  للي رادفتى ب يمحكم الكر حتى زعيم يفك من لبطالي                   

  هلي لجـوادا  اروحت لقبري زمان العالي                     بالعزم يحفرو

  لي                    مدوني ما كان لي تقـعادادالوني و سواوني في ح

  وا للحادتنسقفوا علي بشي حجر تقالي                   و بالطين غلقوا  و م

  داهم ما بق محتيالي                   و غسلوا يدهعرام تراب زاد و  اقلبو

  الي                   و دعاو بالرحمه مشاونكادصدوا ال حبيب بقصدوا 

  الجـــواد ةبقيت  وحدي رفاقتي عمالي                    نستنا في رحم

  روا لثمانبصوفين يتة و زاد سوالي               ال ضالضيق و الظلم

  رادجا ج الي               و السيد روما لحزرعت فيا الروح و رجع 

  لك رقاستتكلم في القبر نابيني                    و أنا الليلة جي: قالي 
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  ربي رسلني ليك حيت نسولك                  و أنا لي سولت قاع الناس

  خالص م ما قبلزاني محجهده سامــاني                  صزقلم رعده 

  قالي في ذا الندا سمع و صغالي                حسب حسابك ال دير زياد

  يتهم عدادحصات جاو قبالي                    ونظرتهم و يحسنات و س

  مداد قنكتب بالحرصه و شد هوالي                  و صباعي قلومه و الري

  ر تقراه بالميعادوي الكتاب لي فيه عمالي                    في المحشطن

  مولى الحق يكون تم معانا                     في يده المقص و موقف الميزان

  يرجاه المقص و الميزان في يد ماليكه                يا ويح المديان و ما

  يا بحجار نبكي على ذنبي كثيرو ياسر                     قد الجبال  الراس

  للدود  و الخنفوس يا قهار                       انفنا و فين عمارنا   ارتنخ

  رقبوا تشوفوا يا حبابي حالي                     و الدود ينهش في لحم لخداد

  هيو القيح  يقطر من شفاق عين                       يالدود ينهش فيه ما يعياش

  فيه ه وسط قبري راشي                و ضياف لحضي و الخنافسبت خشحضي

  و عقلي محير بينهم يشوففي الطريق تخالفوا              و روحي   ينفس

  و معاهم الهوى مع الوسواسداروهالي                      النفس و الشيطان 

  نمشي مضمن ما نشوف غيار فك حالي                     نفسي يش لوكان يا 

  بقيت واقف في عقاب الناسا لي                         هيو مين يا نفسي بغيت
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  ال إاله يا إاله اهللا يارب الواحـــــد                       

  هيا عالم الغيوب الخفي                                             

                          هوعالم ما في السفل و العليـــ 

  لو المخلوقات عيشها فيك مقد                                         

  القلوب                هالصالة عليك تاج المسلمين راح

  و الصالة عليك الفاوميا قدلي ماشين و طيورت في يد                  

  ولي جامد هوالصالة عليك قد البكما الناطق

يا شفيع لعباد سيدي الصالة عليك يا رسول اهللا                        

  محمد اللوم و الوفى فرسان

  فرسان الضد هو اهللا يرضى على يمام الصوفي

  معظم  ذاك اليوم نعطيكم لخبار ونهار النبي محمد                      

  مرض عيطه يام شارب كل نوار

  و مرض من الراس ما يقدش يتقعد                                  

  شايب و شبابال  هجات المدين

  هطير مكبل دارت عليه الحوم                                      

  

  ما شربوا ماكال و ال تقبت نار

  باتوا   مدمرين  من موت الرسول                                     

  ك الموت واعد  للرسول جامل

  واعد للرسول  ما فيها حشمه                                  

  لك الموت ينقر في البابجام

  عري باب الدار  هقالها يا فطيم                                  
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  مولى ذا التنقار من قلبه حاقد

  بنت الرسول هراحتلوا فاطم                                 

  صابت راجل في الحيط مسند 

  ار بقالتله واش بغيت تعيد خ                                

  خزر فيها رحت مولي هارب

  مجفول و مرهوب و عظامها يرعد                              

  وقالته يابا هذا عقار

  ه  يلوج مشاهيب من الناريعين                            

  ى الغواشي يتهددعل هو راجل رقب

  راو إنتقلها سيدي ماحي لنو                                 

  قالها هذا مهدم لسوار مقبض لعماربهم مقلد

  و بصوت تمجد هنطقت عيش                                  

  لضرار اطيرت جوارحي و كثرو

  دهمصي في قلب التو رميتلي كبد                                   

   هوريني ضرك يا زين الهم

  و نتقلها بالضحك ويال نطرب                                    

  ليني نهمد خباركاك مالك 

  النهار لي فيه تتكيف لعمار                                    

  و اهللا ما نفوتها لو تتحدد لعمر

  هوا في الكلمدتهلو في الدين ش                                 

  و اللي غاب هرحنا مسامحين حاضر

  بو بكر و عمر يوم القيامه                                 
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  لظهار  لو تتبد هتمشي ذا الركد

  و تجي أرض جديد جنتها توقد                                  

  بجنانات و مزخرف بثمار هجن

  د بفيها مج ما مار تعوها مال                               

  ين و الطلبه لحراريواجب للقار

  و كالين الطعام و المجاهد                               

  تعبار هفي شعبان بديت ذا الكلم

  و في رمضان ختمتها قبل نعيد                               

  التحرارمولى ذا الكالم طامع في 

  ميع الحاضرين و ما  و بويالج                               

  و الصالة عليك يا رسول اهللا

 الشفيع لعباد سيدي محمد                               
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 قائمة المصادر و المراجع

 المصادر و المراجع:

مطبعة دار إبن كثير ، القرآن الكريم برواية ورش عن أإلمام نافع ، 

م2004-هـ1424 -2دمشق حلبوني الطبعة   

، القاهرة  1أبو الحسين الحجاج  صحيح مسلم مكتبة الصفا ط -01

2004. 

محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، موفم للنشر، دار  -02

 1992المهدي الجزائر 

أحاديث نبوية مختارة اللجنة الدينية للمسجد الكبير بتلمسان  -03

 م1987-هـ1408

 :الكتب المطبوعة  - أ

أبو الحسن  علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، تحقيق الدكتور عبد  -04

، مكتبة الفالح، الكويت 1المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي، ج

 م1985

أبو الفتح عثمان بن جفي الخصائص، تحقيق محمد علي النجار،  -05

 .م2006عالم الكتب بيروت 

العلمية  4طبعة دار الكتب، مجلد أبو الفرج األصفهاني، األغاني،  -06

 .المصرية

أبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي رياض الصالحين  -07

 م1986-هـ1407مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة السادسة 
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إبن رشيق القيرواني العمدة في صناعة الشعر ونقده، الطبعة األولى  -08

 .م1907مطبعة العادة، مصر 

 م 1986ار الفضيلة، القاهرة أحمد عبد التواب عوض، البردة، د -09

بدر الدين محمد الغزي، الزبدة في شرح البردة، تحقيق عمر موسى  -10

 .م1972باشا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 

بدوي طبانة، قدامة بن جعفر والنقد األدبي مطبعة مخيمر، القاهرة  -11

 . م1904

لتحريرية تلي بن الشيخ دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة ا -12

م الشركة الجزائري للنشر والتوزيع ، الجزائر د ط 1945،  1830

 .م1983

حشالفي عثمان الثرات والتجدد في شعر السياب، ديوان   -13

 .م1986المطبوعات الجامعية الجزائر 

دار الجبل  1حنا الفاخوري، الموجز في األداب العربي وتاريخه ج -14

 . بيروت 1991للطبع والنشر والتوزيع تاريخ النشر 

دحو العربي الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية بمنطقة  -15

 .م1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  1األوراس، ج

زكي مبارك التصوف اإلسالمي في األدب واألخالق، المكتبة  -16

 هـ  1428-م 2006العصرية،  صيدا بيروت الطبعة األولى 
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لعربي، منشورات المكتبة زكي مبارك المدائح النبوية في األدب ا -17

 م1935العصرية، صيدا بيروت الطبعة األولى 

شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي العصر الجاهلي الطبعة الثانية،  -18

 1965دار المعارف مصر 

شوقي ضيف، تحريفات العامة الفصحى في القواعد والبنيات  -19

 . والحروف والحركات دار المعارف

و اإليقاع الشعري، دارسة  صالح يوسف عبد القادر في العروض -20

تحليلية تطبيقية شركة األيام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الجزائر 

 .م1997م ، 1996،  1ط

عبد الرحمن حسن محمود البردة لإلمام البصيري، مكتبة اآلداب ،  -21

 . ، ميدان األوبرا القاهرة42

،  2تاب، طعبد السالم المسدي األسلوبية واألسلوب الدار العربية للك -22

 .م1982

الشعر الديني الجزائري الحديث الشركة الوطنية : عبد اهللا ركيبي -23

 .م1981للنشر والتوزيع، الجزائر ، الطبعة األولى 

أين "عبد المالك مرتاض، أين ليالي دراسة سميائية تفكيكية  -24

لمحمد العيد آل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر "ليالي

 .م1992
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العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، الشركة : ك مرتاضعبد المال -25

 .م1981الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 

غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، دار العودة، الطبعة الثانية بيروت  -26

 .م1982

 . المقري، نفح الطيب، نقال عن المدائح النبوية -27

مؤسسة  محمد بن علي الهرفي، مدائح الرسول ومراثيه في عصره، -28

 .م2005المختار للنشر الطبعة الثانية، القاهرة، 

المدائح النبوية مكتبة لبنان، الشركة المصرية : محمود علي مكي -29

 .العالمية للنشر لونجمان

الدليل النظري في علم الداللة، دار الهدى، : مسعودي أبو زيد نواري -30

 م2007الجزائر 

عربي، المؤسسة النقد األدب الحديث في المغرب ال: مصايف محمد -31

 .م1984الجزائر  2الوطنية للكتاب، ط

إتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري : مصطفى هدارة -32

 م1963دار المعارف، القاهرة 

مقدمة في صناعة النظم والنثر، تحقيق محمد عبد : النواجي محمد -33

 . الكريم، مكتبة للحياة، بيروت

دار العلم الماليين، بيروت قضايا الشعر المعاصر، : نازك المالئكة -34

 .م1989ط
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قصيدة المدح حتى نهاية العصر األموي، منشورات : وهبة رومية -35

 .م1981وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق 

المجموعة النبهانية في المدائح النبوية  : يوسف بن إسماعيل النبهاني -36

 .دار الفكر بيروت لبنان

 
 

  الكتب المطبوعة باللغة الفرنسية  -  ب

Ahmed Taher : -37  

La poésie populaire Algérienne (melhune) thèmes  

terme formes, S.N.D. Alger 1975. 
 ج- المقاالت :

، عدد )الثورة (عبد اهللا البرغوتي، مقالة القصيدة، مجلة فلسطين  -38

 01/01/198خاص 

 د-  المعاجم :

المدرس قاموس المعتمد : البروفيسور الدكتور بشارة زين الشدياق -39

ددة ععربي، عربي مركز األبحاث الجامعية للمصطلحية العربية والمت

 .اللغة، جامعة لوهاقر، فرنسا

مرشد الطالب قاموس مدرسي عربي عربي، دار : محمد حمدي -40

 .األنيس مجموعة رشيد وهشام نهج العقيد لبحار وهران
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معجم ألفاظ الحديث النبوي في صحيح : محمد حسين أبو الفتوح -41

 .م1993،  1مكتبة ناشرون، لبنان بيروت، ط 1ي مجلد البخار

أساس البالغة، تحقيق  عبد الرحيم محمود، دار : الزمخشري -42

  .المعرفة لبنان، بيروت، د، ط، و، ت

 هـ - الدواوين الشعرية :

أبو سعيد الحسين بن الحسين بن عبد اهللا : ديوان كعب بن زهير -43

 .م1965هرة السكري الدار القومية للطباعة والنشر القا

ديوان طرفة بن العبد، تحقيق كرم البستاني، مكتبة، صادر بيروت  -44

 .م1953

شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري تحقيق عبد الرحمن  -45

 .م1929البرقوقي، المطبعة الرحمانية، مصر 

ديوان سيدي لخضر بن خلوف، جمع محمد بخوشة، نشر إبن خلدون  -46

  .م2001تلمسان 

 و- الرسائل الجامعية :

 :دكتوراه •
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عبد الحق زريوح، الشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب  -47

، دكتوراه، معهد الثقافة الشعبية، جامعة تلمسان ) )مخطوط(الجزائري 

  .م2001

 :ماجستر •

بن صافي أمال، المديح الديني في شعر إبن تريكي، مذكرة لنيل  -48

تلمسان شهادة الماجسيتر في الثقافة الشعبية جامعة أبو بكر بلقايد 

 .م2007/2008

حميان عبد الرحمن، المديح النبوي في شعر سيدي لخضر بن  -49

خلوف، دراسة في الموضوعات والشكل، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر 

 .م2011-2010في الثقافة الشعبية، جامعة أبو بكر بلقايد  تلمسان 

عيسى أخضري، المديح النبوي في الشعر الشعبي، شعراء قصر  -50

نموذجا، مذكرة  لنيل شهادة الماجيستر في الثقافة الشعبية، جامعة الشاللة 

 .م2004-2003تلمسان 

عاشور سرقمة الشعر الشعبي الديني في منطقة توات، جامعة  -51

 .م2004تلمسان، معهد الثقافة  الشعبية 

الشايب ورنيقي، شعر علي بن شهرة الشعبي، جمع ودراسة  -52

 .م2006، ماجيستر، جامعة تلمسان )مخطوط(



 

@
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  الفهارس

 فهرس اآليات القرآنية -1

  
 

  صفحة  السورة وترتيبها  رقمها  نص األية  العدد
01  ﴿@å�yc@áØíc@á×ìÜjîÛ@ñbî¨aë@pì¾a@ÕÜ‚

ŠìÐÌÛa@�í�ÈÛa@ìçë@ýàÇ﴾   

   )67(الملك  02

38  

02  ﴿@ò“îÇ@À@ìèÏ@LéäíŒaìß@oÜÔq@åß@bßdÏ
@éßdÏ@L@éäíŒaìß@oÐ‚@åß@bßc@ë@LòîšaŠ

@ÚaŠ†c@bßë@L@òíëbçòîßby@Šbã@Lòîçbß﴾  

6-7-

8-9-
10  

   )101(القارعة 

 

43  

03   ﴿@üg@õì�Ûbi@ñŠbßþ@÷ÐäÛa@æg@ï�Ðã@ù‹ic@bßë
áîyŠ@ŠìÐË@ïiŠ@æg@ïiŠ@áyŠbß  ﴾  

   )12(يوسف  53

44  

04  ﴿bßë@@Ša‡Ûa@ægë@kÈÛë@@ì�@üg@bîã‡Ûa@ê‰ç
æìàÜÈí@aìãb×@ìÛ@æaìî¨a@ï�@@ñ‹‚Ła﴾  

   )29(العنكبوت   64

36  
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  الفهارس

 فهارس األحديث النبوية -2

 

  الصفحة  نص الحديث  العدد

  38  ﴾ إن الروح إذا قبض تبعه البصر﴿   01

يا محمد من صلى : أتاني جبريل عليه سالم آنفا فقال  إنه   02

عليك مرة أو قال واحدة ، كتب اهللا عز وجل له بها عشر 

  ﴾حسنات 

 

49 

  

  18  ﴾هم أيده بروح القدس ﴿ الل  03

  37  ﴾ اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة ﴿  04

إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن محمد عبد من قال ال ﴿   05

ه ورسوله، وأن عيسى عبد اهللا وإبن أمته وكلمته القاها 

 

49  
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إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، 

  ﴾أدخله اهللا من أي أبواب الجنة الثمانية 

حتى يصلي عليها، فله قيراط، ومن من شهد الجنازة ﴿  06

مثل : "وما القيراطان؟ قالقيل  شهدها حتى تدفن فله قيراط

  ﴾"مينعظيالجبلين ال

 

40  

نت  أحب إلي من كل شيء إال نفسي، اهللا أل رسول يا﴿  07

والذي نفسي بيده  ال: فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  .﴾ حتى أكون أحب إليك من نفسك

 

 

16  
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 الفهارس

 :فهرس األماكن والبلدان والمواقع -3

  أ

 16-10   أماكن مقدسة  -

 85-56-28-27- 6-5 -4 - 3 -2 –ب  -أ أوالد رياح -

 6 ألمانيا -

 24 إشبيلية -

 59-26-25- 24 -ج الجزائر -

 4-2 الحناية بلدية -

 15 الحيرة -

 4 الرمشي بلدية -

 17-15 الغساسنة -

 24 الشام -

 8 العريشة -

 8 القور -

 17 المدينة المنورة -

 4     اليمن -

  ب

 28  بشار -

 24 بالد األندلس -

 4 بنو هالل -
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 2 بوغرارة بلدية -

 2 بني مستار بلدية -

  ت

 56 -27 -2 -أ تلمسان -

 4 تونس -

  ج

 4 جامع الزيتونة -

  د

 7-6 ديار اوالد الحاج علي -

 7    ديار اوالد حميدة -

 6  ديار اوالد عبد السالم -

  ز

 6- 4-2زناتة بلدية  -

  ص 

 6-2 صبرة بلدية -

  ع

 2 عين فتاح -

  ف

 6 فرنسا -

  ق

 24 قرطبة -

 23-17 قريش -
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  ك

 28 كرزاز بلدية -

  م

 24 مصر -

 مكة -

  و

 2 وادي تافنة -

 2 وادي الزيتون -

 2 وادي العطشان -
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  الفهارس

 فهرس األعالم والشعوب والقبائل -4

  أ

 8 أحمد بن بلة -

 52 أبو بكر رضي اهللا عنه -

 27 ابن تريكي -

 24 ابن جابر -

 10 ابن عربي -

 58 ابن جني -

 27 ابن مسايب -

 20-19 سفيانأبي  -

 25-19-17 آل البيت -

 38 أم سلمة رضي اهللا عنها -

 17 األنصار -

 21-20-10 البصيري -

 6 الحاج البكاي -

 75-74-38-36-30-29-6 الحاجة خضرة -

 6 الحسين ولد حميدة -

 6 الحسين ولد الطيب -

 7 الجياللي -

 7 الطيب -
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-58-56-54-52-48-37-36-35-27 -ج- ب-أ الفقيرات -

59-60-61-63-67-68-70-73-85-86. 

 24 المقري -

  ب

 11 بدوي طبانة -

 8-7 بلحسن  -

 8-7 بن عالل -

 26-25-7 بنو هالل -

  ج

 49-19جبريل -

  ح

 20-19-17-15-ج حسان بن ثابت -

  خ

 13 خالد بن أنمار بن أخت المثقب العبدي -

  ذ

 21 ذي سلم -

  ر

 4 رياح -

  ز

 10 زكي مبارك -

 8 زهية -

  س
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 22-21 سعاد -

 4-3 سيدي ابراهيم -

 3 سيدي الصحراوي -

  ش

 13 شوقي ضيف -

  ط

 14 طرفة بن العبد -

  ع

 7 عبد الرحمن -

 7-6 عبد السالم -

 7 عبد السالم الحفيد -

 6 عبد الصادق -

 17 عبد اهللا بن رواحة -

 49-19 عائشة رضي اهللا عنها -

 4 عمامو -

 52-16 عمر رضي اهللا عنه -

  ق

 14 قتادة بن سلمى الجنفي -

 4 قبيلة رياح -

 4 قبيلة عمامو -

 4 قبيلة قدور -

 6 قبيلة العجرة -
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 4 قدور -

 6 قهواجي -

  ك

 24-23-22-17-15-ج كعب بن زهير -

  ل

 44- 40- 37 -27 لخضر بن خلوف -

  م

 6 محمد  -

 17 مالك -

 40 محمد بخوشة -

 69 محمد مصايف -

 6 محمد موسى -

 8 مغنية -

 3 مصطفى بن ابراهيم -

 13 مصطفى هدارة -

 6 موسي عاشور -

 6 موسي ميلود -

 6 ميرة -

  ن

 .74 نازك المالئكة -
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