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١١١٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

  :العربي الملخص

 اإلمام بین ةالرفیع اإلسالمیة األخالق تجلیات حول تدور دراسة هذه

 البخل عن الحدیث خالل من وذلك ،الشعري دیوانه في واآلخرین الشافعي

  .والحكمة والحلم والسفه واألدب، والعلم والجهل والكرم،
 ثالثة خالل من التحلیلي الوصفي المنهج على البحث اعتمد وقد

 عن ًصادقا ًتعبیرا یعد الشافعي شعر أن البحث نتائج من وكان مباحث،

  .الزائل الدنیا نعیم على یتكالبون عصره في الناس رأى حین العمیق حزنه
Abstract;  

The current research aims to show the Islamic ethics and 

morals between El Shafey and the people who live in that time. 

Methodology; Descriptive Approach through thee aspects; 

- Parsimony and generosity 

- Darkness and knowledge 

- Contumelious and wisdom.  

The results of the research showed that El Shafey's poetry 

expressed clearly about his sadness beacouse what he sow the 

behavior of the people im his time. 

 Keywords  :المفتاحیة الكلمات

 Islamic ethics and morals  الرفیع اإلسالمي الخلق

 Arabic Poetry  العربي الشعر

 Parsimony and generosity  والكرم البخل

 Darkness and knowledge  واألدب والعلم الجهل

 Contumelious and wisdom  والحكمة والحلم السفه

  



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١١٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

  :المقدمة

ُّیمل ال الشافعي دیوان على َّالمطلع إن
 فإذا والحین، الحین بین قراءته َ

َشعر ،ًباحثا الشغوف القارئ هذا كان  یحتاج الدیوان هذا بأن قراءة كل مع َ

َّهم إذا حتى متخصصة، دراسات إلى  الدارسون به قام ما یراجع أخذو َ

 َِّالهم من كبیر ٌقدر أصابه الدیوان هذا حول دراسات من السابقون والباحثون

ِّالجد ِساعد عن ِّیشمر أن إال یملك ولم واللوم،  هذا إلى اإلحسان في لیبدأ ِ

 في وتسهم حوله، البحثي َالنقص ذلك تعالج متخصصة دراسة بعمل الدیوان

 مدى ِّبینُوت ظهرانیه، بین الشافعي یعیش كان الذي عالمجتم صورة إبراز

 للقیم ًواضحة ًصورة وتعرض الدین، مبادئ عن الملتزم غیر اآلخر ابتعاد

 عند الحنیف اإلسالمي الدین تعالیم من المستمدة الفاضلة واألخالق النبیلة

  .)الشافعي اإلمام (الجلیل العالم هذا

 والتقالید والعادات األعراف طمةمتال بیئة في الشافعي اإلمام عاش لقد

 بوتقتها في انصهرت التي العباسیة البیئة هي تلك واألحزاب، والمذاهب

 اإلسالم العناصر تلك ودخلت واألتراك، والروم، الفرس، من أجنبیة عناصر

 والخفاء الباطن في بمعتقدة یدین ظل واآلخر إسالمها، حسن وبعضها

 آثارهم من الكثیر ترجموا الذین َّوالكتاب الشعراء منها فنبغ إسالمه، ویظهر

 والعلوم المعارف تلك من ًطیبا ًأثرا أضاف مما العربیة، اللغة إلى األدبیة

 هذه بین الحضاري والتفاعل التأثیر عملیة وحدثت العربي، التراث إلى

 العربي، األدب في الحضارات تلك بأثر فیه نعترف الذي الوقت وفي األمم،

 العربي، األدب على والفائدة بالخیر تعود وفلسفة منطق من أضافوه وما



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١١٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 إلى طریقها وجدت السلبیة اآلثار من موجة هناك َّأن إلى ًأیضا نشیر

 فارس بالد من جاءت التي تلك الخصوص وجه وعلى - العباسي المجتمع

 االجتماعیة األوساط بین وتفشت جذورها، وتعمقت البیئة هذه في فتغلغلت–

 من خطیرة ظاهرة لتشكل وتنتشر َّتتكشف، - األیام رورم مع - وراحت

 والزندقة المجون أبرزها ومن والسلوكیات، القیم من كثیر زعزعة شأنها

 المجتمع؛ على ًكبیرا ًخطرا َّشكل الذي الخمر وشرب بالغلمان والغزل واللهو

 من مختلفة أرجاء في) الدیارات (الخمر لشرب َّالمخصصة األماكن فبنیت

 الصعید على ظهرت كما والكوفة، والبصرة، بغداد، :مثل العباسیة، المدن

  .وهناك هنا والثورات الفتن وبعض معارضة حركات السیاسي

 والثقافیة، واالجتماعیة السیاسیة المجاالت في المتناقضات هذه ظل وفي

 من یراه لما ویتألم االتجاهات، تلك بنار یكتوي وكان الشافعي اإلمام عاش

 الستفحال حقیقیة أزمة یعاني وكان العباسیة، الدولة جسم في شريیست فساد

 ُبحطام والتشبث والبخل، والكذب، النفاق، :مثل االجتماعیة، األمراض

 والسفه والجهل، والمهانة، بالذل والقبول والعلماء، العلم تقدیر وعدم الدنیا،

ْوالخبث، الظن، وسوء والطیش، ْواللؤم، ُ
 من ذلك وغیر والنمیمة، َوالحسد، ُّ

َمضرب الشافعي كان المقابل وفي الصفات، ِ  والقیم بالمثل ِّالتحلي في ٍمثل َ

 والصبر، والصدق، واألمانة، الوفاء، :مثل الفاضلة، واألخالق اإلسالمیة،

 والسفیه، الجاهل عن والسكوت والعلماء، العلم منزلة وتعظیم اهللا، وتقوى

  .ًفقیها ًعالما �سخیا، ًكریما وكان



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١١٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 األنا صورة :متناقضتین صورتین بین المتماثلة الضدیة الثنائیة هذه علل

 خرج ممن (اآلخر وصورة ،)واألدب واألخالق للقیم الممثل الشافعي اإلمام(

 عن الكشف محاولة إلى بنا دفعت التي هي) واألخالق والقیم النظام عن

 لشافعيا لدیوان متأنیة قراءات خالل من تجلیاتها ْورسم الثنائیة هذه

  .الصورتین هاتین عن المعبرة نصوصه واستنطاق

 عمق عن استشعره وما الشافعي شعر في نلمسها التي المعاناة ولعل

 دفعت التي هي اإلسالمیة، واألخالق العدالة قیم في نخرت التي المأساة

 الحقیقیة الكارثة هذه عن للحدیث الشعري دیوانه تخصیص إلى الشافعي

 تمسكت التي النخبویة والشریحة اهللا عباد من ًكثیرا بالسوء أصابت التي

 الشعري دیوانه جعل الذي الشافعي اإلمام مقدمتها وفي الفضیلة بأهداب

 لما وذلك الفاضلة، باألخالق التمسك إلى اقونَّالتو بها یهتدي عالیة منارات

  .واألخالق األدب جواهر من مَكِالح من الدیوان هذا به یزخر

  

  :الدراسة موضوع

 اإلمام بین الرفیع اإلسالمي الخلق تجلیات (حول دراسةال هذه تدور

  :التالیة المحاور تتناول) الشعري دیوانه في واآلخرین الشافعي

 .الكریم والشافعي البخالء الناس - ١

 .األدیب العالم والشافعي الجهالء الناس - ٢

  .الحكیم الحلیم والشافعي السفهاء الناس - ٣



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١١٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

  :البحث منهجیة

 المعطیات هذه إبراز في التحلیلي الوصفي المنهج على البحث تمداع

 التي نصوصه واستنطاق الشافعي اإلمام لشعر قَّالمعم التحلیل خالل من

 المجتمع األول طرفها :صورتین بین التضاد وهذا الثنائیة هذه عن كشفت

 والحلیم الزاهد والعالم الكریم الشافعي هو اآلخر والطرف وأخالقیاته،

 هذا نال دتَّمه التي والمراجع المصادر من بمجموعة َّاستعنا وقد الوفي،و

  .الدراسة هذه سبیل

 المتنافرتین للصورتین الشعر خالل من لةَّمفص دراسة یلي وفیما

  :السابقتین

  



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٢٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

   ))األول المحور(( 

 الكریم والشافعي البخالء الناس

  عنه ردو فقد الظلم؛ عن نهى كما والبخل الشح عن اإلسالم نهى لقد

 الشح فإن ،الشح اواتقو ،القیامة یوم ظلمات الظلم فإن الظلم ااتقو: ((قال أنه

  .)١())قبلكم كان من أهلك

 اهللا خلق بین الذمیمة لهاأفع تزداد الذي اإلنسان على هأن الشافعي یرى

 من ذلك إلى وما الناس بین بالنمیمة ویمشي هذا َّحق صوینتق هذا فیظلم

 العیوب تلك تكشف ال وسیلة إلى یلجأ أن - واجتماعیة لقیةُخ عیوب

 طریقة خیر إلى الشافعي ویرشده ،علیها بةِّالمترت السلبیة اآلثار فتخفف

 :)٢(كالقماش المادیة الحیاة صنوف من ولیست ،العیوب تلك تغطي

ــرت وإنْ ــك كَثُـ ــي عيوبـ ــا فِـ   الْبرايـ
 

** كــر ــونَ أنْ وســ ــا يكُــ ــاءُ لَهــ   غِطَــ
 

رتــــساءِ تخــــبٍ فَكُــــلُّ ؛بِالــــسيع  
 

ــه ** ــا – يغطِّيـ ــلَ كَمـ ــسخاءُ – قِيـ   الـ
 

 والبذل والكرم السخاء إنها ،النقیصة لتلك ومعاكس مضاد ٌفعل هي بل

 ولعل ،الناس یعیشها التي البیئة من مستمدة صورة ،اهللا مال من والمعطاء

 كان أنه على دلیل والسخاء البذل إلى والدعوة الشافعي من التوجیه هذا

 الشاعر یراه الذي ،الكرم إال یخفیها أو یسترها وال كثیرة العیوب نأو ا،ًكریم

                                                           

 لبنــان، بیــضون، علــي محمــد منــشورات الحجــاج، بــن مــسلم الحــسین وأبــ مــسلم، صــحیح) ١

 .عنه اهللا رضي جابر یثحد من ٢٥٧٨ رقم) ٤/١٩٩٦( م،٢٠٠٣ سنة ،٢ط

ـــشافعي اإلمـــام دیـــوان) ٢ ـــق ،)إدریـــس بـــن محمـــد اإلمـــام شـــعر فـــي النفـــیس الجـــوهر (ال  تعلی

 .١٠ص م،١٩٨٨ القاهرة، سینا، ابن مكتبة سلیم، إبراهیم محمد: وتقدیم



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٢١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 إلى الشافعي اإلمام من صریحة دعوة ولعلها ،العیوب تلك یخفي ًغطاء

 في یكون حینما الكرم هذاو السماحة هذه قیمة وتزداد ،والكرم السماحة

 القبیح إلى الجمیل اجتماع أن وهو ،العام النفسي للمبدأ اًتحقیق للبخل الضد

 . أوفى بشكل یبرز الحالة هذه في جماله ألن الجمیل بجمال اإلحساس یدفع

 ال: (( یقول ،الكریم المؤمن به ىَّیتحل رفیع إسالمي خلق الكرم ولعل

 ،الحق في هلكته على هَطَّفسل ًال،ما اهللا أتاه رجل: اثنتین في إال حسد

 .)١())ویعلمها بها یقضي فهو مةْكِح اهللا أتاه ورجل

 یحقق أو أحد سماحته ینال لن الذي للبخیل ًرةِّمنف ًصورة الشافعي مِّویقد

 به اشتد كمن البخیل نوال یرتجي من فصورة ،رجاءه یدیه من الناس من

  :)٢(الشاعر یقول ا،ًالظم به یسد ًماء النار من ویبتغي العطش

ــسماحة تــــرج وال ــن الــ ــ مــ   لخبيــ
 

ــا ** ــار يف فمـــ ــآن النـــ ــاءُ للظمـــ   مـــ
 

 والمحتاجین الفقراء على ینفقه أن یود الذي المال على الشافعي ویتلهف

 ذلك ویعد ،یدیه بین المال توافر لعدم حظه ویندب ،المروءة أهل من

  :)٣(ذلك اًمصور یقول ،المصائب من مصیبة

ــا ــف ي ــسي هل ــى نف ــال عل ــه م   أفرق
 

  املــروءات أهــل مــن املقلــني علــى **
 

  يــسألين جــاء مــن إىل اعتــذاري إن
 

  املـصيباتِ  إحدى لَمِن عندي ليس ما **
 

                                                           

 القــاهرة، الحــدیث، دار إســماعیل، بــن محمــد ، ،)البــاري فــتح بــشرح ( البخــاري صــحیح ) ١

  .٧٣ رقم ،١/١٩٩ والحكمة، العلم في االغتباط: باب العلم،: كتاب .ط.د

 .١٠: الشافعي اإلمام دیوان) ٢

 .٣٣: الشافعي اإلمام دیوان) ٣



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٢٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 بات ولو یملك بما یجود به فإذا ،نفسه على اآلخرین الشافعي ویؤثر

 إلى یشكو فقیر معدم ولكنه ،الغنى أسباب بلغ أنه رفاقه بین ویظهر ا،ًجائع

  :)١(یقول فقره اهللا

ــود ــود أجـ ــو مبوجـ ــت ولـ ــا بـ   طاويـ
 

ــشحا، اجلــوع علــى **   يتــأمل واحلــشا كَ
 

ــر   رفقــيت بــني الغــىن أســباب وأظه
 

ــافهم ** ــايل، ليخـــ ــدِم وإين حـــ   ملُعـــ
 

ــيين ــني وبـ ــكو اهللا وبـ ــاقيت أشـ   فـ
 

  أعلــــم باحلــــال اهللا فــــإن حقيقًــــا **
 

 إیجابیات من هتحتوی ما أن فیرى الدنیا صورة الشاعر یستعرض

 وما ،وینسجم معها یتفاعل أحداث من هاكلف في یدور وما ،وسلبیات

 الشافعي هثغااست قد ذلك كل وقبیحة جمیلة أفعال من اإلنسان یصنعه

 في الثنائیات هذه ولعل ،وترح وفرح ،وشقاء نعي إال هي وما ،همعط وتذوق

 واحدة النتیجة فإن نظرة وفي ،والعذاب بالعذب الشاعر لها رمز قد الحیاة

 من النهایة في التجانس هذا إلى الشاعر قصد ولربما ،والفناء الزوال وهي

 ویبرز ،وعذاب عذب الكلمتین بین والصوتي اإلیقاعي التجانس لخال

 وهي لها مثیلة صورة رسم خالل من ومرها بحلوها الدنیا صورة الشاعر

 المرء جاءه فإذا ،وباطل خداع بهذا وهو ،ًماء اإلنسان یراه الذي السراب

  :)٢(یقول ،وجوهره حقیقته كشف لیشرب

ــن ــذق وم ــدنيا ي ــإىن ال ــها ف   طعمت
 

** ــيق ــا وسِــ ــذْبها إلينــ ــذَاا عــ   وعــ
 

ــا فلــــم ــرورا إال أرهــ   وبــــاطال غُــ
 

ــا ** ــر يف الح كمـ ــالة ظهـ ــراا الفـ   سـ
 

                                                           

 .١٣١: الشافعي اإلمام واندی) ١

 .١٦: الشافعي اإلمام دیوان) ٢



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٢٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

ًقائال ،للدنیا ةمنفر صورة الشافعي ویسوق
)١(:  

ــا ــي ومــ ــة إال هــ ــستحيلة جيفــ   مــ
 

ــا **   اجتــــذاا مهُّهــــن كــــالب عليهــ
 

ــإن ــا فـ ــت جتتنِبهـ ــلْما كنـ ــها سِـ   ألهلـ
 

  كالـــــا نازعتـــــك جتتـــــذا وان **
 

 ویقدم ،وأهوائها نعیمها من الزهد بمنظار الدنیا على الشافعي ینظر

 ألنهم ،كالب الناس من وطالبها جفیة فهي ،النفس منها تتقزز صورة

 كان عنها ویبتعد یجتنبها فمن ،بها واالنتفاع منها االقتراب على یتنافسون

 في یرتمي فإنه عنها باإلقبال نفسه له تسول ومن ،نتائجها من اًسالم

 إلى تشیر الرؤیة هذه ولعل ،الجیفة هذه على تتنافس التي الكالب معترك

)̈ § ¦ ¥ ¤ £(:  لقوله الكریم بالقرآن الشافعي رتأث
)٢(، 

 التكرار خالل من الصورة تقبیح في الفعال دوره الصوتي اإلیقاع ویلعب

 وعدم النهي فعل على اإللحاح خالل ومن ،الجیفة هذه اجتناب لتأكید

 جیفه: كلماتال في الهاء حرف تكرار في ذلك ویظهر ،منها االقتراب

 وكذلك وكالبها ،وتجتذبها ،وألهلها ،وتجنبها ،واجتذابها ،ومعهن ،ومستحیلة

 ،تجتذبها الكلمتین في ذلك ویظهر هذه التأكید عملیة في دوره الطباق یلعب

 .وتتجنبها

  :)٣(بالقول قناعته الشافعي ویؤكد

ــتقنِ ــالقوت عـــ ــن بـــ ــاين مـــ   زمـــ
 

ــوان عـــــن نفـــــسي توصـــــن **   اهلـــ
 

                                                           

 .١٦: الشافعي اإلمام اندیو) ١

 .١٨٥: عمران آل سورة) ٢

 .١٤٠-١٣٩ :الشافعي اإلمام دیوان) ٣



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٢٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

ــا ــن خوفًــ ــاس مــ ــوا أن النــ   يقولــ
 

ــضل ** ــالن فـــ ــى فـــ ــالن علـــ   !!فـــ
 

  غنيـــــا مالـــــه عـــــن كنـــــت مــــن 
 

  جفــــــــاين  إذا أبــــــــايل  فــــــــال **
 

  نقــــــــص بعــــــــني رآين ومــــــــن
 

  رآين بـــــــــــــــاليت رأيتـــــــــــــــه **
 

ــن ــني رآين ومـــــــ ــم بعـــــــ   تِـــــــ
 

ــه ** ــل رأيتــــــ ــاين كامــــــ   !!املعــــــ
 

 ذلك من أكثر لىإ یطمح ولم ،القلیل بالطعام یومه من الشافعي قنع لقد

 في نفسه تقع لئال ،بالكثیر المطالبة عن نفسه ویصون بالقلیل یكتفي فكان

 للسانهم یطلقون الذین الناس من للحاقدین اًهدف عنها فیغدو ،والهوان الذل

 ،الشافعي على المال أغدق الذي فالن منزلة ارتفاع عن بالحدیث العنان

 له الناس وقدح األقوال ههذ عن نفسه صون أجل من ،شأنه من ویخفضون

 ،اآلخرین لما عن ىغ في كان ،اآلخرین یستعطف الذي بالذلیل صفهوو

 من أو باآلخرین مباالته لعدم اًطریق النهج هذا في الشافعي وجد هنا ومن

 كان إنما ،فحسب المادي الجشع عن فعترلی الشافعي یكن ولم ،ید علیه له

 الملذات بأهداب الممقوت بثالتش إلى اإلنسان تدفع وسیلة المال یرى

 ذوي الناس من ینِزِعوُالم على عهَّوز رزق بقیة لدیه فاض أن فكان ،الزائفة

 .ینِّوالمقل الفاقة

 صغائر عن عهُّوترف همته ّعلو یؤكد الواقعیة النظرة بهذه والشافعي

 وصحیحه شرعیة غیر طریقة بأي المال حب عن سموه السیما األمور

 هي باهظة ضریبه له الطریق هذا أن ببصیرته دركی النه ،عنده مرفوضه

 خراآل إلى ینظر ،عزیزة كریمة نفسه تبقى ولهذا اإلنسان، كرامة من الحط

 فال دنیویة نظرة إلیه ینظر من أو اآلخرین بجفوة یبالي فال وهمة علو نظرة



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٢٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 من الماكرین حبائل في الوقوع من وصانها نفسه حفظ ألنه كله ذلك یضره

 عنه ورد فقد ،لها وزن ال صغیرة الدنیا أن یدرك الشافعي اإلمام ألن ،الناس

 الیم في أصبعه أحدكم یجعل كما إال اآلخرة في الدنیا ما: قوله السالم علیه

 .)١(یرجع بما لینظر ثم

  :)٢(یقول ،الغنى رأس هي الشافعي یراها كما والقناعة

  الغــــــىن رأس القناعــــــة رأيــــــت
 

  متـــــــسمك بأذياهلـــــــا فـــــــصرت **
 

  بابـــــه  علـــــى يـــــراين ذا فـــــال
 

  منـــــــهمك بـــــــه يـــــــراين ذا وال **
 

ــا فــــــصرت ــال غنيــــ ــم بــــ   درهــــ
 

  امللــــك شــــبه النــــاس علــــى أمــــر **
 

 سوء عن المرء فیه یستغنى ،كبیر كنز القناعة أن عيالشاف أدرك لقد

 مكائدهم من ویحفظها أذاهم من نفسه فیسلم ،السفیهة وأحادیثهم الناس

 ذلك یلبذ تمسكه خالل من مادي بشيء القناعة الشافعي ویجسد ،وخداعهم

 ـ القناعة بأذیال التمسك ـ الكنایة وهذه ،شأنه وعلو ألهمیته اًنظر المجسد

 یرتدي إنسان وكأنها القناعة تشخص المجازي فبأسلوبها ،طریفة نیةف التفاتة

 وعدم مالزمته علىاًحریص ،بأذیاله التمسك للشاعر یتیح اًفضفاض اًثوب

 .قبضته من اإلفالت

 ،المال غنى ال النفس غني هو الغنى ألن ا،ًغنی اإلنسان یغدو اعةوبالقن

 ةالمروء كمال ومن ،جهرهو سره في الشافعي عنوان كانت التي المروءة نهاإ

                                                           

 یـــوم الحــشر وبیـــان الــدنیا فنــاء بـــاب وأهلهــا، نعیمهـــا وصــفة الجنــة كتـــاب مــسلم، أخرجــه) ١

 (٢٨٥٨)  :برقم ،)٤/٢١٩٣ (القیامة،

 .١١٣ :الشافعي اإلمام دیوان) ٢



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٢٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

اًجهر یفعله أن يیستحی وهو اًأمر السر في یفعل أال اإلنسان عند
 ولعل ،)١(

 والنتائج ةالعظیم ثاراآل إلى بوضوح یشیر األخیر البیت من الثاني الشطر

 ویستغني ،یداه حوته بما یقتنع من على والفائدة بالخیر تعود التي الكبیرة

 عالي یبقى بل ،أسهر یطأطئ ال ذلك یفعل فمن ،الناس عند هو عما بهذا

 بما ویكتفي ،خروناآل یملكه عما فعیتر الشافعي هو وها ،الناس بین الهمة

 بما یبالي وال ،وكبریاء وقوة أنفة ،وكرامة ًعزة الملك شبیه فیغدو ،عنده

 .الناس لهَّیتقو

 ینجم وما وللطمع ،علیها یترتب ما للقناعة واقعیة رؤیة الشافي ویقدم

  :)٢(یقول ،عنه

  نفــــسي فأرحــــت مطــــامعي أمــــت
 

ــإن ** ــنفس فـ ــا الـ ــت مـ ــون طمعـ   ـ
 

ــت ــوع وأحييــ ــت القنــ ــا وكنــ   ميتــ
 

ــي ** ــه ففــ ــرض إحيائــ ــصون عــ   مــ
 

ــع إذا ــلُّ طمـــ ــب حيِـــ ــدٍ بقلـــ   عبـــ
 

ــه ** ــة، علتـــ ــاله مهانـــ ــون وعـــ   هـــ
 

 في القناعة حیاأ فقد ،والطمع للقناعة متنافرتین لوحتین الشافعي یرسم

 ،بأیدینا نلمسها مادة المتضادتین صفتینال هاتین وكأن ،الطمع ماتأو نفسه

 من لها ٌوحفظ لألعراض ٌصون النفس في هإواحیائ القناعة انبعاث ففي

 أما ة،هم وعلو وكرامة صاحبها لنفس وطمأنینة وراحة ،واألذى التدنیس

 ومن ،لها اًعبد صاحبها ویغدو ،ویزلها یهینها فإنه بالنفس حل ما إذا الطمع

                                                           

اب��ن منظ��ور، ل��سان الع��رب،  تحقی��ق عب��د هللا عل��ي الكبی��ر، ومحم��د أحم��د ح��سب هللا، ومحم��د ال��شاذلي، دار ) ١

ك�ر ب�ن الرازي، محمد بن أبي ب: وینظر. »مرأ«، مادة ١٥٥، ١٥٤، ص١م،ج١٩٨١،سنة ٣المعارف، ط
 .٦٢٠عبد القاھر، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بیروت، ص

 .١٤٨: اإلمام الشافعيدیوان ) ٢



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٢٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

: هما طرفین في تتجسد ةالمفارق هذه أن األبیات هذه في نستشعر هنا

 الناس فهم خراآل وأما ،الطمع وأمات نفسه في القناعة أحیا الذي الشافعي

 هنا المتضادة الكلمات ولعل ،نفوسهم في الطمع واَوأحی القناعة أماتوا الذین

 فهناك ،یةالشعر المقطوعة على واإلیقاعي الفني الجمال أضفت التي هي

 ،والمهانة والراحة ،الشافعيو واآلخر ،والطمع قناعةوال ،وأمات أحیا

 بعض ورود وكذلك ،والحروف الكلمات في التكرارات إلى ضافةباإل

  .البدیعیة المحسنات

 

 من ذلك صحة على یدلل ،وخبرته الحیاة في وتجربته الشافعي وبمنطق

 ال ضدان فهذان ،الراجح العقل وصاحب الغني بین الكبیرة المفارقة خالل

 تبقى ولكن ،همومه فتكثر الحیاة في ىمبتل یظل العقل وصاحب ،یلتقیان

  :)١(الشافعي یقول ،الناس یسأل وال ،عالیة همته

  

  فـــيهم أر فلـــم الـــدنيا بـــين بلـــوت
 

  إهابه ملء والبخل غدا من سوى **
 

  صارما القناعة غمد من فجردت
 

ــت ** ــ قطعــ ــهم ائيرجــ ــه منــ   بذبابــ
 

 ،للقناعة ساقها التي رةِّالمعب الصورة هذه هنا الشافعي یمیز ما ولعل

 ،الناس واستجداء واالستكانة والهوان الذل على والنصر القوة جماع فجعلها

 والشح الطمع لمواجهة ،غمده من یستل الذي الصارم والسیف السالح فهي

 .والغنى والبخل

                                                           

 .٢١: المصدر السابق )١



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٢٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

  :)١(فیقول ،وأذى ا�من ینفقون ما یتبعون نالذی أولئك الشافعي ویعني

ــك ــويين رأيتــ ــسمِ تكــ ــةٍ مبيــ   مِنــ
 

  تكـويين  يـوم  يف األصـل  كنـت  كأنك **
 

ــدعين ــن ف ــن م ــوخيم امل ــةٌ ال فلُقْم  
 

  تكفيين يوم إىل تكفيين العيش من **
 

 الرضا لىإ تدفعه التي األسباب من أن البیتین هذین في الشافعي یرى

 أن یمكن بما غیرهم یؤذون الذین ،لآلخرین القبیحة الصورة والقناعة بالقلیل

 كلمتي بین المفارقة خالل من المشهد هذا الشاعر ویرسم ،علیهم ینفقوا

 الشاعر جسده الذي بالمن یذاءاإل تعني فاألولى ؛)وتكویني – تكویني(

 هذا وكأن ،خلق ومی يتعن الثانیة ینيوتكو ،الجسد یحرق الذي ِّبالكي

 ًمشهدا الشاعر یرسم كما ،َالمؤذى وخلق تكون في سبب المؤذي اإلنسان

 بها ویسد ،والكفاف العیش بلقمة الرضا وهي بها یتحلى التي ةللقناع خرآ

 ذلك عن الشاعر عبر وقد ،روحه فیه یسلب الذي الیوم إلى تكفیه الرمق

 ،حاجته سد وتعني ،األولى) تكفیني (المتضادتین الكلمتین خالل من

  .الكفن لباسه خالل من الموت وتعني ،الثانیة) تكفیني(و

 

  :)٢(یقول ،والشح البخل محاربة إلى الناس الشافعي ویدعو

  متـضي  بكـم  واألمـور  جتودوا مل إذا
 

  والقبـضا  البسطَ ايديكم ملكت وقد **
 

  عـــزِلْتم إن مـــنكم يرجـــى فمـــاذا
 

ــدنيا وعــضتكم **   !عــضا؟ بأنياــا ال
 

  وهبــــتكم مــــا األيــــام وتــــسترجع
 

  القرضـا  تـسترجع  األيام عادة ومن **
 

                                                           

 .١٥١: الشافعي اإلمام دیوان) ١

 .٨٨: السابق المصدر) ٢



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٢٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 ویكشف ،علیهم اهللا أنعم بما وبخلهم تمسكهم الناس على الشافعي ینعي

 إلى سیؤول مستحقیه على به یجودوا لم إذا ،نعیم من حازوه ما أن لهم

 لها استعار التي الدنیا بصور العملیة هذه عن الشافعي عبر وقد ،النفاذ

 كما به أنیابها نشبت ،یتمرد اإلنسان رأت ما فإذا ،الحیوانات كأنیاب اًأنیاب

 األیام قبضة في اإلنسان یقع وحینما ،هابفریست أنیابها الحیوانات تنشب

 بتصویر ذلك عن الشافعي عبر وقد ا،ًفقیر یغدوا يفالغن ،ترحمه ال فإنها

 الرغم على رضتهتقا ما تعید أن من بد وال ،لناسا یقرض إنسان كأنها األیام

 .والشح البخل في التمادي من الناس الشافعي ویحذر ك،أنف من



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٣٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

   ))الثاني المحور(( 

 األدیب العالم الشافعيو الجهالء الناس

  

  :)١(فیقول ،عهده في للناس منفرة صورة الشافعي یقدم

  حتكُّمهم يف فاستطالوا حتكموا
 

  يكن مل األمر كأنَّ قليلٍ وعما **
 

  فبغى بغوا، ولكن أُنصِفُوا، أنصفوا لو

 
** عليهم واحملن باألحزان الدهر  

 

  :ينشِدهم احلال ولسان فأصبحوا
 

  الزمن على عتب وال بذاك، هذا **
 

 القیم من لكثیر فقدانهم خالل الناس من خراآل ینعى الشافعي إن

 تسلطوا لكنهم ،والطمأنینة األمن یستتب بها التي العدالة ومنها ،یةنساناإل

 الظلم صنوف أشد بعضهم على ومارسوا ،تحكمهم في واُنَّوتفن بعضهم على

 سلط ،بعضهم ظلموا ،فكما وخیمة عاقبتهم وكانت ،والعدوان ِّوالغي والفجور

 ،مصائبهمو همأحزان وكثرت المحن بهم فاشتدت ،بغیهم نتائج علیهم الدهر

 وتحكمهم الناس واقتتال والتنافس والفجور الخصام هذا الرسول ویصور

 ولكن ،بعدي تشركوا أن علیكم أخشى لست إني: (( فیقول وجبروتهم

 لألدیب الشافعي اإلمام ویرسم ،)٢())فتهلكوا وتقتتلوا تنافسوا أن علیكم أخشى

 ،الناس من سواه عمن تمیزه جمیلة فنیة صورة - اًكاتب أم كان اًشاعر -

  :)٣(الشافعي یقول

                                                           

 .١٤٢: الشافعي اإلمام دیوان) ١

 .٢٢٩٦ رقم الحدیث ،٤/١٧٩٦: مسلم صحیح) ٢

 .١٤ :الشافعي اإلمام دیوان) ٣



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٣١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

ــبحت ــا أص ــشرٍ يف مطرح ــو مع   اجهل
 

  بالـذنب  الـرأس  فبـاعوا  األديب حق **
 

  وبينـــهم مشـــل، جيمعهـــم والنـــاس
 

  واحلـسب  اباآلد ويف فـرق  العقل يف **
 

  يــشركه اإلبريــز مالــذهب كمثــل
 

  للـذهب  والتفـضيل  الـصفر،  لونه يف **
 

ــو والعــود   روائحــه منــه تطــب مل ل
 

** 
  !!واحلطـب  العود بني الناس يفرق مل

 

 علمیة مقومات من یمتلك بما األدیب قیمة یرفع الشافعي نأ شك ال

 ،غیره من رأكث والحیاة للكون استشراقیة ورؤیة الخیال في وسعة وفكریة

 اًموقف یجسد إذن الشافعي یقصده الذي فالعلم ،أقرانه بین ومتفرد متمیز فهو

 لیفوز ،والحرام الحالل یعرف الذي المؤمن میزان فهو ا،�وأخالقی ا�عقائدی

 .التامة بالسعادة

 قبل من االهتمام وعدم به الالمباالة محط تجعله الخصوصیة هذه ولعل

 الرفعة بین أو والحضیض العلیا المكانة بین نیمیزو ال الذین الجاهلین

 األمر استوى فقد ،أخرى جهة من واالستكانة والذلة جهة من والسمو

 ،الرفیعة والمنزلة والتمیز العظمة یمثل الذي الرأس بین فرق فال ،عندهم

 زال وما األدیب كان هكذا ،الدنیا والمنزلة المؤخرة یمثل الذي الذیل وبین

 من كثیر في مشتركة صفات تجمعهم بینهم فیما والناس ،السنین مر على

 المكانة هذه ولعل ،واألدب العقل في هبجوهر یكون التمیز لكن ،السلوكیات

 ؛األمور لمنطق متنافیة أو غریبة لیست الكثیرون ینتقصها التي العالیة

 ظلی نهأل ،ذلك یعیبه وال ،لونه في الكثیر معه یشترك الخالص فالذهب

 .وجوهره قیمتهب اًمتمیز



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٣٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 التي الروائح فهذه ،العود من تفوح التي العطرة الذكیة الروائح وكذلك

 لما ،العود في َّیتدخل لم ولو ،الناس بین ومقداره قیمته العود في تبعث

 ٕوان ،مجتمعه في متمیز فاألدیب ،الحطب وبین بینه التمییز الناس استطاع

 ه،غیر مع الصفرة معهتج الذي الذهب كتمیز ،بینهم ویعیش منهم كان

 عنه ورد فقد ،العالم األدیب قیمة من اإلسالم ویعلي ،الحطب بین وكالعود

 یقبض لكنو ،الناس من ینتزعه اًانتزاع ملالع یقبض ال اهللا إن: ((قوله 

 ،ًجهاال اًرؤوس الناس اتخذ ،عالم یبق لم إذا حتى ،العلماء بقبض العلم

 الشافعي رؤیة كانت إذن هكذا ،)١())وأضلوا فضلو ،علم بغیر فأتوا الوفسئ

 لها احترام ال دونیة نظرة له تنظر الناس نأ حین في ،له واحترامه لألدیب

 .تقدیر وال

 تفوق رفیعة منزلة فیها ویرى ،واألدب والكتابة ملبالع افعيالش ویفاخر

 نهاإ ،ذلك أجل من وسهره للعلوم تنقیحه في ذاته كذلك ویرى ة،الزائل الدنیا

 ،عناق وطیب غانیة وصل یشابهها ال معنویة روحیة سعادة عن ُّتنم لذة

 ،حواالرتیا والسرور الفرح سماء في به وتحلق مشاعره تكتسح التي فالنشوة

  :)٢(یقول طربا، یتمایل فتجعله ة،عویص مشكلة حل خالل من تكون

  يل ألـــذ  العلـــوم  لتنقـــيح  ســـهري
 

ــل مـــن ** ــة وصـ ــب غانيـ ــاق وطيـ   عنـ
 

ــرير ــي وصـ ــى أقالمـ ــفحات علـ   صـ
 

ــن أحلــــى ** ــاء مــ ــشاق الروكــ   والعــ
 

                                                           

 الجهــل وظهــور وقبــه العلــم رفــع كتــاب ،٢٦٧٣ ـــ١٣: صــحیحه فــي مــسلم رواه الحــدیث) ١

 .الزمان آخر في والفتن

 .١٠٤ :الشافعي اإلمام دیوان) ٢



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٣٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

  لــــدفها الفتــــاه نقــــر مــــن وألــــذ
 

  أوراقــي عــن الرمــل أللقــي نقــري **
 

ــايل ــا ومتيــ ــل طربــ ــصة حلــ   عويــ
 

  ســاق مدامــة مــن أشــهى الــدرس يف **
 

ــت ــهران وأبيـ ــدجى سـ ــه الـ   وتبيتـ
 

  حلــــاقي ذاك بعــــد وتبغــــى نومــــا **
 

 منهج یقدم كما ،خلق اأجله من التي والغایة الحیاة في هدفه الشاعر بین

 في یرتعون الذین اآلخرون یفعل كما لیس اللیالي یسهر وفه ،وعلمه حیاته

 وشرب النساء ومغازلة والغناء الطرب إلى واالستماع الدنیا متاعو اللهو

 وتنقیحها ومراجعتها وقراءتها بالعلوم االستمتاع أجل من یسهر لكنه ،الخمر

 بین فشتان ،واألخالقیة الفقهیة والمسائل العلمیة المشكالت وحل وتهذیبها

 من كبیرة اًجهود ویبذل اللیالي یسهر الذي األدیب لماالع الشافعي صورة

 في فغایته به وتنتفع العلم هذا ستدرس التي واألجیال ،العلم خدمة أجل

 في یسقطون الذین الناس صورة وبین ،للعلم غُّوالتفر وقته كل تكریس ةالحیا

 اًقاصر اًهدف لنفسه وضع وغیره ،رفیع ٍسام هدف ذو فالشافعي ،والفساد اللهو

 .ا�دنیوی

 أنه  الرسول عن  هریرة ابي عن ورد فقد كله ذلك في غرابة وال

 لها یجدد من سنة مائة كل رأس على األمة لهذه اهللا یبعث: ((قال

 رجل هو ذاإف مائة سنة في نظرت: "عقبه قال أحمد ماماإل ذكره ،)١())دینها

                                                           

 المـــــستدرك، فـــــي والحـــــاكم٣٧٤٠ بـــــرقم المالحـــــم كتـــــاب فـــــي داود أبـــــو أخرجـــــه الحـــــدیث )١

 بغـــداد تـــاریخ فـــي والخطیـــب ،٥٢ ص واآلثـــار، ُّالـــسنن معرفـــة فـــي یهقـــيوالب ،٤/٥٢٢

 ٢/١٥٠ ،٥٩٩ برقم سلسلته في األلباني َّوصححه ، ٦١\٢



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٣٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 فإذا الثانیة مائةال رأس في ُونظرت ،عبدالعزیز بن عمر  الرسول آل من

 .)١("الشافعي إدریس بن محمد  الرسول آل من رجل هو

 مالعال ویجسد ،والواقعیة المنطقیة ةالرؤی هذه یمثل الشافعي كان ٕواذا

 ویستعرض ،والشكل بالمظهر نفسه یشغل أال الطبیعي من فإنه واألدیب

 والخارج المظهر صورة وهما ،لنفسه متنافرتین صورتین الشافعي اإلمام

  :)٢(الحالتین اًمصور یقول ،والداخل الجوهر وصورة

  مجيعهــــا تبــــاع لــــو ثيــــاب علــــي
 

ــس ** ــان بفل ــس لك ــهن الفل ــراأك من   ث
 

  ببعـــضها تقـــاس لـــو نفـــس وفـــيهن
 

** وأكــربا أجــلَّ كانــت الــورى نفــوس  
 

  غِمـدِهِ  إخـالق  السيف نصل ضر وما
 

ــثُ عــضبا كــان إذا ** ــه حي تهى وجــر   فَ
 

 علیه طهبیغ أو یسر ال ثیاب من یرتدي بما الخارجي الشافعي مظهر إن

 الفلس نإ بل ا،ًاحدو اًفلس ساوت لما الثیاب تلك بیعت فلو ،یحسده أو أحد

 هذا لكن ،اللباس ذلك قیمة یفوق متداولة نقدیة ةوحد أصغر یعد الذي

 بالمظهر یقاس ال األمور فجوهر ،األساس هو لیس الخارجي المتاع

 بثمن تقدر ال ةَّدر یحوي فالشكل ،الظاهر ذلك وراء یخفي ٕوانما ،والشكل

 والطموح العالیة ةَّالهم إنها ،حدود عند تقف ال التي العظیمة النفس هي

 أو هاتجاری أن األزمان سالف في النفوس تستطع لم التي والعزیمة واإلرادة

  :المتنبي بقول یذكرنا هذا ولعل ،تحاكیها

                                                           

ـــــة) ١ ـــــاء حلی ـــــات األولی ـــــاب دار نعـــــیم، أبـــــو األصـــــفیاء، وطبق ـــــي، الكت  ،٤ط بیـــــروت، العرب

 .٩/٩٨ هـ،١٤٠٥

 .٧٦ :الشافعي اإلمام دیوان) ٢



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٣٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

ــت وإذا ــوس كانــــ ــارا النفــــ   كبــــ
 

ــت ** ــا يف تعبــــ ــسام مرادهــــ   األجــــ
 

 إلى ینظر ولكن ،صوركم وال ،أجسامكم إلى ینظر ال اهللا إن: (( وقال

 .)١())وأعمالكم قلوبكم

 كونه ىَّیتعد ال الشكل فإن وللباطن وللجوهر للنفس األهمیة كانت ٕواذا

 الرؤیة هذه بتجسید ذلك صحة على الشافعي ویدلل ،الجوهر لذلك الحامل

 مقابلین عنصرین بیان خالل من والجوهر المظهر لعنصري مقابلة بصورة

 األهمیة كانت فإذا ،)والخارج الظاهر (وغمده) الجوهر (السیف نصل هما

 لن اًماضی كان إن ؛السیف لنصل بالنسبة الحال كذلك ،المظهر دون للنفس

 في ویظل یتركه غمده من السیف یستل فحینما ،ثَّالر قِلَالخ الغمد یضره

 ذلك وراءه اًتارك وقوته مضائه ىعل اًمعتمد ویجول یصول الوغى ساحة

 من الجوهر أهمیة على اًمنطقی ًدلیال الشافعي ویسوق ،الخارجي المظهر

  :)٢(یقولف ،الدهر صورة خالل

  خطــر وذا أمـن،  ذا: يومـان  الـدهر 
 

  كدر وذا صفو، ذا: عيشان والعيش **
 

  جيـــف فوقـــه البحـــر تـــرى أمـــا
 

  الــــدرر قاعــــه بأقــــصى وتــــستقر **
 

ــسماء ويف ــوم الـ ــداد ال جنـ ــا عـ   هلـ
 

  والقمــر الــشمس إال يكــسف ولــيس **
 

 ةفمر اتالمتناقض فیحوي ،تلونه خالل من بالتقلب الدهر الشاعر یصف

 الخطر أن ویعتقد الدهر له ویبتسم وطمأنینة بأمن فیحیا بجانبه المرء یسعد

 وفیه ا،ًخطر واألمن اًترح الفرح یتحول ما سرعان ولكن ،عنه منأى ِّأي في

                                                           

 .٢٥٦٤ ،واآلداب والصلة البر: مسلم صحیح) ١

 .٧٢: الشافعي اإلمام دیوان) ٢



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٣٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 الكون مظاهر في تتكرر هذه فالصورة ،بغریب لیسو ،الحیاة وكدر الصفو

 على الجیف ظهور من الرغم فعلى التناقضات یحوي فالبحر ،الطبیعیة

 جانب له البحر ألن مضللة، الصورة هذه فإن ،الموج مع وتعلوه سطحه

 وكذلك ،الكریمة واألحجار الجواهرو الدرر تستقر عهاق ففي ،آخر مشرق

 ،والقمر للشمس األهمیة ولكن ،تحصى ال التي النجوم ففیها ؛السماء حال

  .ومظهره بشكله ال بجوهره الشافعي كان وهكذا

 التعلم، على الناس فیها یحث التي الشافعي بأبیات المحور هذا ونختم

  :فیقول العلم، شرف ٕواحراز

ــم ــرس العل ــل مغ ــر، ك ــافتخر فخ   ف
 

  املغــرسِ ذاك رفخــ يفوتــك واحــذر **
 

ــم ــأن واعلـ ــم بـ ــيس العلـ ــه لـ   ينالُـ
 

ــن ** ــه مــ ــمٍ يف مهُّــ ــبسِ أو مطعــ   ملــ
 

ــم أخـــو إال ــه يعـــىن الـــذي العلـ   بـ
 

  مكتـــــسي أو عاريـــــا: حالتيـــــه يف **
 

ــل ــسِك فاجع ــه لنف ــا من ا حظــر   واف
 

ــر ** ــه واهج ــب ل ــاد طي ــبسِ الرق   وع
 

ــل ــا فلعـ ــضرت إن يومـ ــس حـ   مبجلـ
 

** ــت ــرئيس كن ــر ال ــسِا ذاك وفخ   ل
 

  

  

  

  

  



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٣٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

   ))الثالث المحور(( 

 الحكیم حلیمال والشافعي السفهاء الناس

  

 واألخرى الناس من للسفهاء إحداهما متغایرتین صورتین الشافعي ویقدم

  :)١(یقول ،یمثله الذي للحلم

ــاطبين ــسفيه خيــ ــل الــ ــبح بكــ   قــ
 

ــأكره ** ــون أن فـــ ــه أكـــ ــا لـــ   جميبـــ
 

ــفاهة يزيـــــد ــد ســـ ــا فأزيـــ   حلمـــ
 

ــود ** ــراق زاده كعــــ ــا اإلحــــ   طيبــــ
 

 الصمت حیث من اًوأدب اًخلق السوي اإلنسان صورة الشافعي یرسم

 واتباع ،بالمثل المعاملة عن والترفع ،السفیه اإلنسان عبث على والسكوت

 صورة كانت بینما لة،جمی والحلم التسامح صورة ألن ،والتسامح الحلم سلوك

 من والمتسامح الحلیم الشافعي خوطب فإذا ،نةمتز وغیر قبیحة السفیة

 ألنه ،َالصمت یكون جوابه فإن وساقط ومرذول قبیح بكالم السفیه جانب

 ازداد ًوبذاءة ًقبحا اآلخر ازداد كلماو ا،ًوقبح بذاءة یزیده علیه الرد أن یعلم

 نفاذ إلى والمطمئن قدرته من الواثق إال یحلم ال هنا ومن ا،ًلمِح الشافعي

 .حجته

 كلما عطره رائحة تزداد الذي العود صورة الحلم ازدیاد صورة وتشبه

 ،السفیه سفاهة ازدیاد مع یتضاعف الحلم فإن هنا ومن ،إحراقه ازدادت

 جمیلة صورة إنها ،فیه االشتعال عملیة تزداد حینما العطر فُكتضاع

                                                           

 .٢٠ :الشافعي اإلمام دیوان) ١



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٣٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 بالرائحة الصورة هذه جمالیات وتتمثل ،إلیه يءیس عمن یعفو الذي للحلیم

 .العطر رائحة منه تفوح الذي للعود الزكیة

 المحسنات إضفاء خالل من هذه الجمیلة الصورة أهمیة وتتضاعف

 ومخاطبة ،والطیب والقبیح ،والحلیم السفیه بین الطباق مثل ،علیها البدیعیة

  .اإلجابة في والكره السفیه

 مواجهة في الشافعي لإلمام الحكیمة الشخصیة یعكس نفسه الحلم وهذا

 یضمن راح بل وحده، بالحكمة االنتفاع على یقتصر ولم الحیاتیة، األمور

ًحكما كله شعره َ
 یقعون ما كثیرا الذین الغافلین وتنبه الجاهلین ترشد ًمتناثرة ِ

  .األخطاء في

 في التخاذل مغبة من ًمثال والغافلین الجاهلین یحذر الشافعي هو فهذا

  :)١(فیقول الشماتة، ىإل العدو ذلك یدفع مما فهذا العدو؛ وجه

  

  ذُال قـــــــطُّ لألعـــــــداءِ تـــــــرِ وال
 

ــإنَّ ** ــماتةَ فـــ ــدا شـــ ــالءُ األعـــ   بـــ
 

 باألخذ جدیر مضمون من تعكسه لما �حقا، النظر تستوجب حكمة هذه

 علیه، الغلبة سیظهر فإنه ًمستكینا ًذلیال خصمه یرى حینما فالعدو به؛

ُوسیشمت َ ْ   .به َ

 من یبدو ما على والیأس االستسالم یعرف لم الشافعي فإن ذاه ومع

 في مشكلة فلكل ونوائبها، وصعابها الحیاة محن مواجهة في وذلك شعره،

                                                           

 .١٠: السابق المصدر) ١



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٣٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 الفرج، من النهایة في بد فال األزمات اشتدت ومهما ٌّحل، الشافعي رأي

  :)١(الشافعي یقول

  

  الفـــىت ـــا يـــضيق نازلـــة ولـــرب
 

ــا،ذ ** ــد رعـ ــها اهللا وعنـ ــرج منـ   املخـ
 

ــاقت ــا ضـ ــتحكمت فلمـ ــا اسـ   حلقاـ
 

ــت، ** ــت فرجـ ــها وكنـ ــرج ال أظنـ   تفـ
 

 ًعظیما، ًتوكال علیه ویتوكل ، اهللا إلرادة فقط یستسلم هنا الشافعي إن

 سیمنحه بأنه الكریم بربه یثق فإنه المحن وتعاظمت الحیاة صعبت فمهما

 وهذا انفراجها، قرب على داللة الشافعي عند المحن وذروة الفرج، حظةل

 الذین القصیر َالنفس أو الضعیفة النفوس وذوي الناس من للجهالء حدیث

 نائبة أو مشكلة أي تواجههم حینما جانب كل من والقلق الخوف بهم یحیط

  .حیاتهم في الدهر نوائب من

  

  

                                                           

 .٤٠: السابق المصدر) ١



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٤٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

  اخلامتة
  :مهمة تائجن أربعة لنا یتبین سبق مما

 حین العمیق حزنه عن ًصادقا ًتعبیرا یعبر الشافعي شعر: األولى النتیجة

 أن استطاع وقد الزائل، الدنیا نعیم على یتكالبون عصره في الناس رأى

 والعلمیة، والثقافیة، الدینیة،: جوانبه جمیع من الواقع هذا عن یعبر

 والمقابلة التضاد منها خاصة، فنیة أدوات طریق عن وذلك واالجتماعیة،

 أظهر مما اآلخر، مع نفسه في الحالتان تمثلت أخرى، ٍوحالة ٍحالة بین

 المفاجآت من كثیرة بأنواع والحافل المؤلم الواقع هذا صور من ًكثیرا

  .أشكالها بجمیع والتقلبات

 یستخدم فإنه الكرم في ِّیرغب أن الشافعي یحاول حینما: الثانیة النتیجة

  الرسول حث فقد واإلقناع؛ الحجاج وسائل هامن نكا ،متعددة وسائل

 الكریم وارتباط وفتنتها بالدنیا البخل ارتباط ومنها النبیل، الخلق هذا على

 المحتاجین، على لینفقه المال عنده یكون أن َبِرغ إنه حتى فیها، بالزهد

 َّعد إنه حتى والقدر، بالقضاء الراضین القانعین سلوك الكرم هذا أن ومنها

 العالیة مَالهم أصحاب سلوك هو الكرم هذا فإن وكذلك الغنى، رأس ذلك

  .والضعفاء الكسالى ولیس

 في بجوهره یكون التمیز أن یثبت أن الشافعي حاول: الثالثة النتیجة

 وبالتعبیر ًحینا، والمنطقي العقلي الحجاج طریق عن وذلك واألدب، العلم

 الخبرة ذكر أنه هو هنا نفسه الشافعي یمیز وما آخر، حینا لتصویروا



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٤١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 وهو ًالهیا غیره یرى حینما یحصلها التي واللذة العلم تحصیل في الشخصیة

 الغنیة الخفیة نفسه یمدح أن ینس لم أنه كما یدرسه، كتاب على ٌّمنكب

  .الفانیة الفقیرة الظاهرة الثیاب تحت الباقیة

 والزهد الحكمة لشعر ًطیبا ًمثاال الشافعي دیوان كان مال: الرابعة النتیجة

 علیه، یجهل الذي السفیه صورة: عظیمتین صورتین بین قارن قد فإنه

 مدعاة ذلك أن وكیف الجاهل، ذلك جهل مع حلما یزداد حینما وصورته

 یفیض التي الحكمة مظاهر أحد الحلم ذلك كان وكیف وفضل، خیر لكل

  .للناس اًنفع الشافعي دیوان بها

  

  

  

  

  

  



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٤٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

  واملراجع املصادر
 الكریم القرآن. 

 أصله وحقق له قدم الرازي، الرحمن عبد: ومناقبه الشافعي آداب 

 ط، ال بیروت، العلمیة، الكتب دار الخالق، عبد الغني عبد الشیخ

 .الت

 الت ط، ال اللبناني، الكتاب دار كنون، اهللا عبد: الفقهاء أدب. 

 وأبي والشافعي مالك الفقهاء األئمة الثالثة لفضائ في االنتقاء 

 أصحابهم وأخبار أخبارهم عیون وذكر عنهم اهللا رضي حنیفة

 العلمیة، الكتب دار البر، عبد بن یوسف قدرهم، بجاللة للتعریف

 .الت ط، ال بیروت،

 القاهرة، درة، أبو محمد ترجمة موترو، توماس: الفنون في التطور 

 .م١٩٧٢

 تحقیق القیرواني، الحصري: والنوادر الملح في الجواهر جمع 

 ،١ط بیروت، العربیة، الكتب إحیاء دار البجاوي، محمد على

 .م١٩٧٣

 العربي، الكتاب دار نعیم، أبو األصفیاء، وطبقات األولیاء حلیة 

 .هـ١٤٠٥ ،٤ط بیروت،

 الكتب، عالم صالح، حكمت: الشافعي شعر في فنیة دراسة 

 .م١٩٨٤ ،١ط بیروت،



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٤٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

  بن محمد اإلمام شعر في النفیس الجوهر (الشافعي اإلمام دیوان 

 سینا، ابن مكتبة سلیم، إبراهیم محمد: وتقدیم تعلیق ،)إدریس

 .م١٩٨٨ القاهرة،

 ٧ط الرسالة، مؤسسة ، النووي شرف ابن: لحینالصا ریاض ، 

١٩٨٤. 

 القاهرة، الحدیث، دار إسماعیل، بن محمد البخاري، صحیح 

 .ط.د

 محمد منشورات الحجاج، بن مسلم الحسین وأب مسلم، حیحص 

  .م٢٠٠٣ سنة ،٢ط لبنان، بیضون، علي

 ١ط القاهرة، السبكي، الدین تاج: الكبرى الشافعیة طبقات، 

 .هـ١٣١

 القیرواني، رشیق ابن ونقده، وآدابه الشعر محاسن في العمدة 

 .م١٩٨٨ ،١ط بیروت، المعرفة، دار قرقزان، محمد تحقیق

 هـ١٢٨٨ مصر، طبعة العاملي، الدین بهاء: الكشكول . 

 ومحمد الكبیر، علي اهللا عبد تحقیق منظور، ابن العرب، لسان 

 ،سنة٣ط المعارف، دار الشاذلي، ومحمد اهللا، حسب أحمد

  .م١٩٨١

 الباقي، عبد فؤاد محمد: الكریم القرآن أللفاظ المفهرس المعجم 

 .م١٣٦٤ ،القاهرة المصریة، الكتب دار مطبعة



        
 
 

    

 

 

  
  

 

 
 

١١٤٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد
ِاخللق َّياتََجتل  ُ ِّاإلسالمي ُ

ِ ِالرفيع ِ َبني  َّ ِاإلمام ْ ِّالشافعي ِ
ِ ِ ِديوانه يف َواآلخرين َّ ِّالشعري ِ ِ ِّ 

 السالم دار المنصوري، مصطفي التفاسیر، عیون من المقتطف 

   م٢٠٠٠ ،١ط والتوزیع، والنشر للطباعة

 صقر، أحمد تحقیق البیهقي، الحسین بن أحمد: الشافعي مناقب 

 .م١٩٧١ ،١ط التراث، دار مكتبة

 إحسان. د تحقیق خلكان، ابن الزمان، أبناء وأنباء األعیان وفیات 

 .لبنان بیروت، الثقافة، ارد عباس،

 
 

 


