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تقع همزية فتح مكة )عفت ذاُت األصػبعع  مػمف اصقصػباد اصمرػت رات 
ععػػػػد ا. ػػػػتـن  صػػػػـ تكػػػػف هػػػػذم اصرػػػػترا يَّ أل ػػػػعبَّة  مبصي ػػػػة    ػػػػيب ي ة  تبري ي ػػػػة 
  ع كري ة؛ تعين بهب في تحليؿ هذا اص طبَّ اصرعري اصذي ُتلقِّي عبصر اية  اصتد اؿن

هنػػػب را عنػػػب مػػػب كتػػػَّ مػػػف  ػػػرا اة فػػػي هػػػذم اصقصػػػيدا فلػػػـ ن ػػػدم يفػػػي مػػػف 
عبصتحليػػؿ اصػػذي ن،ملػػ     ػػد تعق عنػػب هػػذم اصقػػرا ات  هػػـ ريينػػب يف مػػنت  تحليػػؿ هػػذا 
اص طػػبَّ يقتمػػي يف نعػػدي عت هيقػػ  مػػف  ػػتؿ اصمػػنت  اصتػػبري ي؛ .هعػػبت اصػػنّصِ 

يػػػرفا فػػػي هػػػذا اصصػػػحيح مػػػف اصتمزيػػػة؛ ذصػػػؾ يف األعيػػػبت اصمرػػػك ؾ فيتػػػب ُتْرػػػِكؿ كه
 اص طبَّن

هػػـ انتقلنػػب يصػػل تحليػػؿ اصعنبصػػر اص مبصي ػػة  اصفني ػػة اصتػػي عه ػػْت اصػػر ح فػػي 
اصقصػػػيدا  كبصعنػػػػب    اصصػػػػ را   اصم  ػػػيقل   مػػػػف  ػػػػتؿ هػػػذم اصعنبصػػػػر تنب صنػػػػب 

 م ،صة اص حدا اصتي ا تلفت فيتب األ  اؿ في يمر هذم اصقصيدان
 -فػتح مكػة  -طػبَّ اص تحليػؿ  -ح بف عف هبعت  مفتاحية:الكممات ال

 همزية اصفتحن -رعر صدر ا. تـ 
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Hassan's poetic discourse in the Hamziyya poem 

about the conquest of Mecca 

(An analytical study) 

Mohammad Shams kamel Uqab 

Department of Arabic Language and Literature 

Email: mohamed.shams@alexu.edu.eg 

Abstract:The Hamziyya poem about the conquest of 

Mecca: ʻAfat Dhat Al-Asabiʻ is within the famous poems 

in the pro-Islamic period. This fame was only for aesthetic 

and contextual reasons: historical and military; identified in 

the analysis of this poetic discourse, which is transmitted 

by narration and circulation. 

From here we reviewed what was written about this poem 

but we found that it didn’t fulfill the analysis we hope. We 

have tracked these readings, and then we saw that the 

analysis approach of this discourse required that we begin 

to document it through the historical methodology, proving 

the correct text of the Hamziyya; because the doubtful 

verses are very confused in this discourse. 

We then proceeded to analyze the aesthetic and artistic 

elements that breathed life into the poem: construction, 

image, and music. Through these elements we addressed 

the question of unity in the poem, about which there are 

different points of view. 

Key words: Hassan Bin Thabit - Discourse Analysis - The 

Conquest of Makkah - Poetry of Early Islam - The Hamzia 

of the Conquest. 
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اصتي ي تتلُّتب ح ػبُف  ة اص بصداتَّ في هذم اصتمزي  كصيس هذا ي َؿ عحثة يُ 
 عق ص  

أل َتتتتتتتت   َ َ بأل تتتتتتتت     ََ ألََ  َََاب أل ألَعَفتتتتتتتت ا

َتتتتتتتتتتتتتتت ألَ تتتتتتتتتتتتتتتَ  بألألأل اَََ ألَء ا   ب ألإىلألَعتتتتتتتتتتتتتتتها

ألألأل
 صػػيدا   يمػػةة فني ػػة  تبري ي ػػة كعيػػران  هػػي  فتمهِّلُػػ  مػػ؛ صمػػب آ ػػَرم صػػف يكػػ ف  صعلػػ 
ص  مب ععدم في تبريخ   يك فُ  ميًّبػَدهفب عبصَّ   د  بيرت حَ  ـَ ػ  صِ تراِصيت  رُ  ذاتُ 
 اصدنيب ععدم م تلفةف عمب  عل ن يم تْ   ين  فتح مكة  ذصؾ اصفتُح اصذي يةاصعرر 

فيمػب - نقػدهب اصقصػيدا  ػرا ا األعحبث  اصكتبعبت اص بعقُة في  صقد  ب تْ 
هياػػة  فػػيدرا ػػبتة ي  كتػػَّة عبمػػةة فػػي اصعصػػر  ي    علػػل نػػ عيف -عليػػ    فػػت

 عح ثة م تقل ةن
اصدكت ر ععد اصقبدر اصقػط مػف يمػر اص ػتؼ  عرم فمف اصن ع األ ؿ مب 

هعبتػػػػ  ي ػػػػػتميِّتتب  هػػػػـ حديهػػػػ  عػػػػف اصمعػػػػبن ي اص بهليػػػػػة فػػػػي صػػػػدر اصقصػػػػيدا   ا 
 ا. ػػتمية فيتػػب؛  تفر تُػػ  مػػف حيػػث اصرصػػبنة  األدا  اصفّنِػػيِّ اص ّيِػػد عينتمػػب  عمػػب 
ن تلػػػػؼ فيػػػػ  معػػػػ  فػػػػي ععػػػػض اصحػػػػديث  مػػػػف حيػػػػث يف  اصعحػػػػث فػػػػي اصممػػػػم ف 

اصػذي يمػمف ي ػتمي ة اصقصػيدا  عليػ  ا. تمّي في اصقصػيدا صػيس هػ  اصمعػ  ؿ 
ب  "َّ يصػػػدر فػػي دفبعػػػ  عػػف ا. ػػػتـ  ح ػػبف ف  فػػػي ريينػػب   صػػػ   يفلػػيس صػػحيحف

 ه باػػػػ  اصمرػػػػركيف عػػػػف تصػػػػ رة دينػػػػيّة  امػػػػح اصمعػػػػبصـ  عػػػػؿ ي لػػػػط عػػػػيف   ػػػػباع 
اصحر َّ  األحػداث اصر صػية   معػبفة دينيػة ي ػيراة َّ ُتعػيف علػل اَّهتػدا  يصػل 

عػػف  -رػػبعري ة اصرػػبعرصػػنحكـ علػػل -ين نػػب َّ نعحػػث ن  ٔ)ي ػػل َّة فّنػػيّة  ديػػدننن"
   هػ  فػي رػعرم  هػذا عمػؿ  ريبمػيّ  مية يصػل عقيػة اصمعػبنين عة اصمعبني ا. ػت

                                                           

اصنتمػػة )دار  ٙٗ  انظػػر  فػػي اصرػػعر ا. ػػتمي  األمػػ ّي  صلػػدكت ر ععػػد اصقػػبدر اصقػػط صٔ)
 ـ نٜٚٛٔاصعرعية  عير ت 
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حكػػػػـ علػػػػل ر ح عحػػػػث  فػػػػي اصممػػػػبميف اص ػػػػطحي ة   َّ ي ػػػػ ز يف يكػػػػ ف  ػػػػععفب صل
نمػػػب اصحكػػػـ يكػػػ ف رػػػبعر  ي  علػػػل تػػػ هُّ  رػػػبعري ت  ي   فػػػ ت ذصػػػؾ اصتػػػ ه ؛   ا 

اصصحيح علل رعر اصربعر  اصحكـ  تعيف عللعبصعحث عف اصحقباؽ اصفنِّي ة اصتي 
 نفي هذا اصعحث في تحليؿ هذم اصقصيدا  هذا مب نحب ؿ صنبعت 

 هنػػبؾ تحليػػؿ  آ ػػر صلقصػػػيدا صلػػدكت ر محمػػد عػػػف علػػي اصترفػػي
  مػػػف  ٔ)

مزايبم اص   ؼ علل رمزيػة اصمقدمػة عمػب نتفػؽ معػ  فػي م مػؿ مػب ذهػَّ يصيػ ؛ هػـ 
ػػػب م مػػػتف معلِّقػػػب عليتػػػب؛ مػػػف  يػػػر تحليػػػؿة صعنبصػػػر  هػػػ  يعػػػرض األعيػػػبت عرمف
اصقصيدا؛  صكن   قط فػي تععػة اصتحليػؿ ألعيػبت َّ تصػح مػف اصقصػيدا   هػ  مػب 

 ندع  يصي  في هذا اصعحث  عؿ اَّن راط في  را ا اصرعرن
ز فػػي مقدمػػة اصقصػػيدا عػػبَؿ ي ػػتبذنب اصػػدكت ر فػػ زي مػػاصر   م ػػ،صة رػػتلْت 

 ينتب رمػز   َّ نذهَّ مع  يصل؛  صكننب  ٕ)علل اصقصيدا اصمقتمَّفي تعليق   يميف
 ن ٖ)ر عن ـ  كمب عع  صلم تقعؿ  ي  ينتب ُحلُ 

ػػػب تػػػ،ريخ اصقصػػػيدافػػػي حػػػديث  كت ر ععػػػد ل اصتطػػػب ي  صلػػػد   ِ ُ ػػػ ْ    يَ ييمف
 هػػ  ن يرػػكبؿ اصصػػراع فػػي اصقصػػيدا اصعرعيػػة فػػي كتبعػػ  ) فيتػػباصم تلفػػة اصصػػراع 
ػتف فػي تحليػؿ اصعنبصػر اصفني ػة   عم ـ اصقصيدا   صيس يتنب ؿحديث  حديهفب مفص 

يمػؼ يصػل هػذا ي عبَّ اصحيػبا فيتػبن تحليتف ُيفمي يصل تعيُّف ي رارهب اص مبصي ة    
 ػػػنحكـ عليتػػػب عبصمػػػعؼ فػػػي اص ػػػز  اصتػػػ هيقيِّ مػػػف عيبتفػػػب نػػػ  يد ػػػؿ فػػػي تعليقػػػ  يي

                                                           

 مب ععدهب  ٛٗ  انظر  في اصنص ا. تمي  األم ي  صلدكت ر محمد عف علي اصترفي صٔ)
 ـ نٜٜٛٔ/ٔ)مؤ  ة اصم تبر صلنرر  اصت زيع  اصقبهرا  ط

  انظػػػر   ػػػرا ا اصػػػنص اصرػػػعري  صػػػدر ا. ػػػتـ  اصعصػػػر األمػػػ ي  صلػػػدكت ر فػػػ زي يمػػػيف ٕ)
 ـ نٜٕٓٓفة اص بمعية  ا. كندرية  مب ععدهب )دار اصمعر  ٜٔص

 نٕٙ  انظر   را ا اصنص اصرعري  صلدكت ر ف زي يميف صٖ)
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ة اصتمزي ػعػيف اص بهليػة  ا. ػتـ فػي  عتب في عنب  فكرا اصصراع فب ترتد؛ اصدرا ة
 ن ٔ)اصتي ي بـ عليتب كتم 

 ػـ اصكتبعػبت  نحُ هػب نمػط  رػباع  فػي تنػب ؿ اصقصػيدا   هػ  نمػط يت فتذم
يرػػػبراتة ذكيػػػة ي    فػػػبتة  فيتػػػب ؛   ػػػد تػػػر عبصعم ميػػػة ي  اص ػػػرعة فػػػي اصمعبص ػػػة

صحيحة علل ععض ي زا  اصقصيدا؛  صكنتب تقػع مػف  يػر رػؾّة فػي  صػ رة فػي 
رم ؿ كبفة اصعنبصر اصمتمة   في ي طب   ععتب عدـ اصت هيػؽ   عػدـ اَّ ػتقرا  

  األنبا في اصقرا ان
صلدكت ر نزي  محمد اعت ي ععنػ اف  م تقؿٌّ عحث   فمن  اصن ع اصهبنييمب 
ن  يعػيِّف صػبحَُّ  ٕ)بريخ ت،صيؼ همزية ح بف عف هبعت  عنبؤهب اصفّنِػّي )يركبصية ت

اصعحث  يمَت  في ين   "ي مع في صعيدة  احد آرا  عددة مػف اصعػبحهيف مػف  ػدمب  
ن  ٖ)هيف حػػ ؿ هػػذم اصقصػػيدا   ُيحػػب ؿ تصػػنيَفتب  عرمػػتب  اصتعليػػؽ عليتػػب" ُمْحػػدَ 

را  فػي تػ،ريخ ينرػب  اصقصػيدا  هػـ في هذا  ف مع كهيػرفا مػف اآ   د  ف ل اصعبحث
 صمكبن  مف اصعحثن    عؿ  نتركصف ننب ش هذا هنبعل ؽ عليتب   نحف 
ـ اصعحػػػػػػث تحلػػػػػػيتف  ديػػػػػػدفا صلقصػػػػػػيدا ينفػػػػػػي عنتػػػػػػب هػػػػػػـ  ػػػػػػبؿ  " كمػػػػػػب يقػػػػػػدِّ

    ػػػػبؿ  " صمػػػػب كبنػػػػت ا.رػػػػكبَّت اصتػػػػي يهبرتتػػػػب اصقصػػػػيدا  ُيهيػػػػرْت  ٗ)اصمطػػػػبعف"
فػي درا ػة هػذم  اصنّص  تبريخ ينرػبا   فقػد را حػتُ ح صتب  يركبَّت  تتعل ؽ ععنب  

 ن ٘)اصقصيدا عيف اص صؼ اصتبري ي  اصتحليؿ اصدا لي صلنص"

                                                           

يرػػكبؿ اصصػػراع فػػي اصقصػػيدا اصعرعيػػة  اص ػػز  اصهػػبني  فػػي عصػػر صػػدر ا. ػػتـ     انظػػر ٔ)
 ـ نٕٕٓٓ مب ععدهب )مكتعة األن ل  اصمصرية  اصقبهرا  ٖٚٔصلدكت ر ععد ل اصتطب ي ص

ية ت،ريخ ت،صيؼ همزية ح بف عف هبعت  عنبؤهب اصفني  م لػة درا ػبت اصعلػـ  يركبص   انظر ٕ)
 ـنٕٙٓٓ  ٕ  اصعدد ٖٖ  اصم لد ٕٗٙ-ٕٗ٘اَّن بنية  اَّ تمبعية اص بمعة اَّردنية  ص

 نٕٗ٘اصمصدر اص بعؽ ص   انظر ٖ)
 نٕٗ٘اصمصدر اص بعؽ ص   انظر ٗ)
 نٕٗ٘اصمصدر اص بعؽ ص   انظر ٘)
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د معظػػػـ  عَ ْمػػػ اصحػػػؽُّ يف  َ  اآرا  فػػػي تػػػبريخ اصقصػػػيدا  تصػػػنيفتب  ػػػد  ػػػ  
يف يك ف تعليقفػب  اصفني  اص ارد في اصعحث َّ ُي ب ز صفحبت اصعحث   يف  اصتحليؿ

علػػل )هيكػػؿ  اصقصػػيدا   محب صػػة  صلكػػتـ صِعنيػػة اصػػنص  عػػؿ هػػ   ػػريعفب َّ تحلػػيتف 
هػػذا  ب َّف يهعػػبت اَّتصػػبؿ عػػيف ي زااتػػب   صػػـ يتعػػد   ينتػب  يػػر مفك كػػة األ ػػزا   محػػ

 ن ٔ)مف اصعحث كل  هتث صفحبت اصتحليؿُ 
يمكننػػب اصقػػ ؿ  يف اصعحػػث صػػـ يػػِؼ ععنبصػػر اصتحليػػؿ اصفّنِػػي صلػػنص   ينػػ 

نمػػب اكتفػػل عمػػب  ػػيطر عليػػ  مػػف ي صػػ  مػػف  مػػية اصتػػ،ريخ صلػػنص   مػػب ا ػػتتعع   ا 
ف  ذصؾ مف كتـ علػل ت زاتػ ن ععػض مػب انتتػل يصيػ   كػبف ينعتػي ا.صمػبُع يصػل ا 

ممػػػػب نعػػػػدُّم امػػػػطراعفب فػػػػي اصقػػػػرا ا اصفني ػػػػة اصمػػػػؤهِّرا فػػػػي  حػػػػدا اصػػػػنص  مػػػػف حيػػػػث 
ػب َّ ُيريػد يف ُيظتػر كػؿ  ا.ربراتُ  اصمرف مة اصتي ُتْظتػر ح ػبف عػف هبعػتة مرا  ف

 -اصكبتػَّ عع ػركمػب - مب يعتمؿ في صدرم مف معبفة  عؿ ه  يت عع طريقةف "ذكي ػة"
ب يف  ػبؿ مػب يمكػفتتيح ص    ؿ مب ير  يف ُيػتـ عليػ  ي   يد  "صكن  ُيعقي صتب َمْ ر ف

 ! ٕ)ُذ في ظؿ اصظر ؼ اصر اهنة"يؤا َ 
يف  هػػػذا  حػػػَدم يعصػػػؼ عبصصػػػدؽ اصفّنِػػػي اصػػػذي نعحػػػُث عنػػػ  فػػػي طي ػػػبت 
اصقصيدا   يعصؼ ععبطفتتب اصتػي ينعتػي يف تكػ ف  ي برػةف مت  ػقةف فػي كػؿ  ػز  

  اص ػػ ؼ   هػػذا كلػػ  َّ يصػػدؽ يَراف  يع  تػػب اصتػػدعيُر  ػػةف َحػػذِ مػػف ي زااتػػب  َّ مرا ِ 
  ا. تـِ في   ت ن في ح بف ربعر اصر  ؿِ 
اصػذي يق صػ  اصعبحػث مػف نحػ   "صكػف  ح ػبنفب ُكػذا  ُيػدرؾ  يف  كتمفب كتػذا

محػػػددات اص ا ػػػع اصػػػذي يعػػػيش فيػػػ    اصمػػػد  اصػػػذي يمكػػػف يف ُيطلػػػؽ فيػػػ  صل ػػػبن  
اصعنبف في ظؿ األ مبع اص ديدا اصتي يحػدهتتب اصػدع ا ا. ػتمية اصنبرػاة   صمػب 
 كبف مف  ير اصمتبح في ظؿ هذم اصظر ؼ   في كنؼ اصر ػ ؿ صػلل ل عليػ 
  ػلـ اصحػريص علػل  ػتمة اص مبعػػة اصم ػلمة   حػدا صػفتب؛ يف ُيطلػؽ ح ػػبف 

                                                           

  مب ععدهبن ٕٗ٘عؽ صاصمصدر اص ب   انظر ٔ)
 نٕٓٙاصمصدر اص بعؽ ص   انظر ٕ)
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ػػػب كتػػػذا كػػػتـ  م تلَػػػ ؛ ٔ)صل ػػػبن  اصعنػػػبف د ف ح ػػػبَّ" َّ  م ػػػتدعفل مػػػف يف  كتمف
فّنِػيِّ فيمػب  ر ا َّ  بعقةة علل  ػرا ا اصػنّص   مػع ينػ  يحػب ؿ اصعحػث عػف ت  يػدة 

ح ػػبف اصرػػبعر  اصمػػؤمف   لُي ػػي  يعلػػس ا. ػػب ا يصػػيد عيػػ   عػػؿ  فػػلف  مهػػؿ هػػذا 
صل  فنِّي ة اصنص  حقيقت  مف حيث َّ يدرين  ا 

ر ايػة اصػنّص   فػيصـ ينظر  اصعبحث يف  ععد كؿ هذا  عؿ  عَل ؛ دع عنؾ 
تتب   هػػي صتػػب يهػػر  عػػبصس  فػػي  مػػب دا لَػػ   مػػف تتييػػر ي  يعيػػبتة مرػػك ؾ فػػي صػػح 

األعيػبت اصمػعيفة    ه  مب  قط في  اصعبحث حيف يد ؿ ععض هذم اصعنب  اصفنِّي
؛  ٕ)؛  صعػؿ  مػف ي ػعبَّ ذصػؾ اعتمػبُدم علػل رػرح اصعر ػ  يّ في تعليق  علػل اصػنص

؛  هػػذا  ٖ)مػػف  يػػر اصر ػػ ع يصػػل  احػػداة مػػف نرػػرتْي اصػػدي اف اصعلمي تػػيف اصمحق قتػػيف
 ير ػػع اصعبحػػث يصػػل يَّّ  عحػػث اصنصػػ ص اصقديمػػة مػػف  يػػر رػػؾ  ممػػب ُيعػػبَُّ فػػي

 ناصنررات اصمعتمدا

هذم اصدرا ة تريد ا. بعة عف  ػؤاصيف تهيرهمػب اصقصػيدا   تهيرهمػب ي ػتـ 
 اصعبحهيف مف  عؿ 

اص ػػػػؤاؿ األ ؿ  هػػػػؿ هػػػػذم اصقصػػػػيدا مق صػػػػة  فػػػػي زمنػػػػيف َّ زمػػػػبفة  احػػػػد  
 اص بهلية  ا. تـ؟  مبذا يق ُؿ اصنصُّ نفُ   في هذا األمرن

  بزْت عتػػب هػػذم اصقصػػيداامتػػاص ػػؤاؿ اصهػػبني  مػػب اص صػػباص اصفني ػػة اصتػػي 
يت  ؟في اصعص ر ععدفي ذصؾ اصعصر      علتتب ذااعة اصصِّ

                                                           

 نٕٕٙ-ٕٓٙاصمصدر اص بعؽ   ٔ)
ن  رػػرح اصعر ػػ  ي اصمرػػبر يصيػػ  علػػل ديػػ اف ح ػػبف عػػف ٕٔٙاصمصػػدر اص ػػبعؽ ص   انظػػر ٕ)

هػػػػ   مػػػع   مػػػعط اصػػػدي اف ٖٚٗٔهبعػػػت  هػػػ  اصمنرػػػ ر عبصمكتعػػػة اصت بريػػػة اصكعػػػر   اصقػػػبهرا 
  صحح  ععد اصرحمف اصعر   ين

ـ    نرػػرا اصػػدكت ر  ػػيد ٜٗٚٔ)دار صػػبدر  عيػػر ت   همػػب  نرػػرا اصػػدكت ر  صيػػد عرفػػبت ٖ)
 ـ نٜٗٚٔحنفي ح نيف )دار اصمعبرؼ عمصر 
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 هػػػ  األمػػػُر - تلػػػي ت هيػػػَؽ ر ايتػػػ يننػػػب نحتػػػبج يصػػػل  ػػػرا اة فني ػػػة صلػػػنص  
ـ   -اصقديمػػة اصرػػعر نصػػ صاص ا ػػَّ فػػي  تتػػ ُص فػػي ي ػػ ارم صلعحػػث عػػف  مػػف هَػػ

تب  ن ترعُرهب في   فنععِّ ي رار  مبص  اصتي  ر عنتب اصتععيػر اصَفّنِػي  اصصػحيح  ُنِح ُّ
 ر  اصربعرنصْ َيُمرُّ عبصنّصِ  اصعَ  د َّ يف ن ت لَّ يصل اصقرا ا مب 

ػب مػف هػذا اصقعيػؿ  رْ  طبعفب َ طبعيًّب ندفُع عػ  فِ  نعتينب َّ ين   يػةف مػب ي  كتمف
مػػف  ػػتؿ اصػػنص ب درا ػػةف علمي ػػة صػػحيحة  ت ترػػؼُّ يحكبمتػػ نعتػػيكػػّت   صكننػػب 

ػػػب َّ ع لػػػة فيػػػ   ا ػػػتنطب ععػػػد    عػػػ  كهيػػػر  مػػػف     هػػػذا مػػػب صػػػـ تحػػػظَ ا ػػػتنطب فب تبمًّ
اصرػعر فػي صػدر ا. ػتـ مػب زاؿ ُيعػبني  نص ص اصرػعر فػي ذصػؾ اصعصػرن يف  

مػػػف ة ي  ا ػػػت را   همػػػبؿ عمعرفتػػػ  اصمعرفػػػة األ صي ػػػصػػػيس ا.ا.همػػػبؿ  كعيػػػرفا مػػػف 
فػػي ي ػذم عم، ػػذ  .همػبؿَ اعػػؿ    فتػذا  ػػد ا ػُتدرؾ كهيػػر  منػ ؛ ا.رػبرا يصيػػ اصكتػَّ 

صتتي رت كهير  مف  اص تد ذصؾ  د ُيتيح صنص ص     ص  تحليتاص د ت هيقفب   را اف 
 نفي اصعصر نتبا  اصففّ 

طريؽة ت هيقي نعتمػد فيػ  علػل  ل هذا يننب  ن تطُّ صلعحث طريقيف  معن
ي عنػػب يصػػل اصمػػنت  اصتػػبري ي  يد ات    اصػػنّصِ يػػ  عنبصػػر ؿ فطريػػؽة فّنِػػيّة نحلِّػػيػػؤدِّ

عري اص طبَّ صتحليؿاصم تلفة   ا. را ات مفيديف مف األد ات يد ات    هي اصرِّ
ػعلػل هػذم اصصػ را  ػب  عن انػ  صػذصؾ    ٔ)عةا  را ات متن ِّ    عري   "اص طػبَّ اصرِّ

بَف في همزي ة فتح مكة  درا ة تحليلي    "نةعند ح  

                                                           

  مػػػف هػػػذم األد ات  ا. ػػػرا ات  نػػػ ع اصح ػػػبج  رػػػكل   اصتمػػػمينبت  تكػػػ يف اصنصػػػ ص  ٔ)
اصعنل اصتركيعيػة  اصنعر  اصتنتيـ  ترتيَّ اصكلمبت  ا تيبر اصم م ع  اصحعؾ  اصص ر اصعت ية  

تحليؿ اصعنػل اصكعػر   تحليػؿ اصمعػبني اصدا ليػة اص زايػة  تحليػؿ اص ػيبؽن  فػي اصعمػـ   تتػدؼ 
هػػذم اصمنت يػػة يصػػل يف تكػػ ف مرنػػة   ت ػػدر ا.رػػبرا يصػػل "عػػدـ   ػػ د منت ي ػػةة هبعتػػة صلتحليػػؿ 

اصمنت يػػة  اصنقػػدي صل طػػبَّ" )منػػبه  اصتحليػػؿ اصنقػػدي صل طػػبَّ  اصتػػبريخ  اصعرنػػبم   اصنظريػػة   
عقلـ ر ث ف داؾ  ميريؿ مبير  ممف كتبَّ  منبه  اصتحليؿ اصنقدي صل طبَّ  تحريػر ر ث 

)تر مػػػة ح ػػػبـ يحمػػػد فػػػرج  عػػػزا رػػػعؿ محمػػػد  اصمركػػػز  ٖٚ-ٚٙفػػػ داؾ  ميرػػػيؿ مػػػبير ص 
 ـ نٕٗٔٓاصق مي صلتر مة  اصقبهرا 
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يحػػدهمب  ػػتك ف اص ػػؤاصيف َّ نػػد عي يّف ا. بعػػة عػػف  يننػػب  نحػػف نعػػبص 
صي يػَّ دا   احدا  ي ير  ُػُدمفب حْ   عؿ اصعحث كلُّ   َ اآ ر عمعزؿ عف ي بعة اص ؤاؿ

 صتذم اصدرا ةن عف  ؤاصي  معفب فيمب ا تط   مف ُ ط ةة 

بف    فػػي ديػػ اف ح ػػ ٔ) ردْت اصقصػػيدُا فػػي )اص ػػيرا اصن ع ي ػػة  َّعػػف هرػػبـ
حعيػػَّن   ػػ ؼ نعتمػػد )اصػػدي اف  فػػي ا.حبصػػة علػػل عػػف هبعػػتة عر ايػػة محمػػد عػػف 

اصقصػػػيدا   صكن ػػػب  ػػػنعيِّف فػػػي  ػػػز  ت هيػػػؽ اصقصػػػيدا اصفػػػر ؽ عػػػيف اصر ايػػػبت  فػػػي 
  في  يرهمب مف اصكتَّن   اصدي اف  اص يرا اصكتبعيف

ػػػػبف نرػػػػرتبف محق قتػػػػبف  نرػػػػرا اصػػػػدكت ر  صيػػػػد عرفػػػػبت )دار    صػػػػدي اف ح  
َّّ اصتذكبريػػػة  طععػػػة منرػػ رات ِ ػػـ   هػػػي مصػػ  را عػػف ٜٗٚٔصػػبدر  عيػػر ت 

ـ ؛  نرػػػػرا اصػػػػدكت ر  ػػػػيد حنفػػػػي ح ػػػػنيف )دار اصمعػػػػبرؼ عمصػػػػر ٜٔٚٔصنػػػػدف 
  نـٜٗٚٔ

ػػب فػػي ا.حبصػػة    ػػ ؼ نعتمػػد علػػل نرػػرا اصػػدكت ر عرفػػبت  ن عُلتػػب ي ب ف
صػػػدكت ر اصطنػػػبحي اصػػػذي عػػػرض ا علػػػل اصػػػدي اف فػػػي هػػػذا اصعحػػػث؛ محتػػػذيف حػػػذ َ 

نعت طععة عرفبتة عق ص   " هذم اصطععة مف اصػدي اف  ـصطععبت اصكتبَّ  ميعفب  ه
؛  ٕ)محق قػػة  تحقيقفػػب علميًّػػب  ّيػػدفا   هػػي تفمػػؿ مػػب  ػػعقتب  مػػب تتهػػب مػػف طععػػبت"

 صذصؾ صف يرير يصيتب في كؿ م معة اطمانبنفب صمب عي نُت  اآف؛ فلذا مب ُعْدُت يصػل 
 نذصؾ َنَصْصُت عللنررا اصدكت ر  يد حنفي في ععض اصم امع 

* * * 

                                                           

)تحقيػؽ  ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٕ  انظر  اص يرا اصنع ية  صععػد اصملػؾ عػف هرػبـ عػف ييػ َّ اصحميػري ٔ)
 ـ نٜ٘٘ٔ/ٕمصطفل اص قب  آ ريف  مكتعة مصطفل اصعبعي اصحلعي  اصقبهرا  ط

)مكتعػػػة  ٕٙٔ  مػػػد ؿ يصػػػل نرػػػر اصتػػػراث اصعرعػػػي  صلػػػدكت ر محمػػػ د محمػػػد اصطنػػػبحي صٕ)
 هػ ٘ٓٗٔ/ٔاص بن ي عبصقبهرا  ط



ُ طاب 

ِ

ُُاخل ْعري  انُ ُعندُالشِّ
َّ
ْزيَّةُيفُحس

ةُف ْتحَُه   (حتليليَّةُدراسةُ )ُمكَّ
 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٜ٘ٙ﴾  
  

يصػػل )اصفػػتح اصعظػػيـ   فػػتح مكػػة  ععػػد يف  ػػب م اصصػػريُخ    ػػبر اصنعػػيُّ 
اصنعي  حلفب ِ   زاعة عتدر  ريشة عق م    ٔ)عمُر  عُف  بصـ اصُ زاعيُّ 

ُر ي فػ   ٕ)
   فػػي  ٖ)يػػب عمػػَر  عػػف  ػػبصـ" تَ رْ  ػػبؿ  " ػػد ُنِصػػيف  اصنعػػي صػػلل ل عليػػ    ػػلـ 

 اعتػػػػدا ف  َ  صتػػػػذا اصفػػػػتحِ فكػػػػبف اصمتػػػػيِّ ن  ٗ)نصػػػػرني ل يف صػػػػـ ينصػػػػركـ"  "َّ ر ايػػػػة
 اصرعرن

                                                           

 هػػػ    صػػحبعيٌّ ح ػػبزيٌّ مػػػف  زاعػػة  كػػػبف يحػػَد مػػػف يحمػػؿ يص يػػة ُ زاعػػػة يػػـ  فػػػتح مكػػة  ٔ)
ريخ حيف نقمت عن  عكر   ريش  اصعتَد اصذي كبف عينتـ  عيف اصر  ؿ صب فقتل ا  حَّ اصص 

ر تف مف  زاعة مف عني كعَّة حلفب  اصنعّي  ف رج عمر  عف  بصـ حتل  ِدـ علل ر  ؿ ل 
  اصمدينَة في عّداة مف   م   ف  ؼ علي   ه   بصس  في اصم  د عيف ظتراني اصنبس  فقبؿ

  ٕٖٙ/ٗصػبعة فػي تمييػز اصصػحبعة  َّعػف ح ػر يحمػد عػف علػي اصع ػقتني ا.) هذا اصرعر
 هػ نٕٔٗٔ/ٔتحقيؽ علي محمد اصع ب ي  دار اص يؿ  عير ت  ط

    كبف ممب  بص  ي تصرخ اصنعي  ٕ)
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أل بَ   أل َ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ألإ     ألالهب
لاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأَلألَل  ا َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألَ َل  اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ألَ َ لَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ ألح 

َلفبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َ أل ع َ َإ ن ألقتبَرياًشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألَل ا ألَلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ  ا
َ َ ا َ قَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ألَلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ب َ   ألء  ألَ  َتَقضبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ 
ألَهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ََ أل بأل َتَفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًرَألَل َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ أل َ  اصبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت األ َتا اب  َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لَ َ   ألهب   ألهب
َ َ ً تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألَ  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أل َتَقات لب  َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألاب  

)انظػػػر اصر ػػػز كػػػبمتف فػػػي  معرفػػػة اصصػػػحبعة  ألعػػػي ُنعػػػيـ األصػػػعتبني يحمػػػد عػػػف ععػػػد ل عػػػف أل
حقيػػػػػؽ عػػػػػبدؿ عػػػػػف ي  ػػػػػؼ اصعػػػػػزازي  دار اصػػػػػ طف صلنرػػػػػر  اصريػػػػػبض  )ت ٖٕٔٓي ػػػػػحبؽ ص

 هػ نٜٔٗٔ/ٔط
 نٖٕٔٓ  معرفة اصصحبعة  ألعي ُنعيـ صٖ)
  اَّ تيعبَّ  َّعف ععد اصعر  يعي عمر ي  ؼ عف ععد ل عف ععػد اصعػر اصقرطعػي اصن مػري ٗ)

 ـ نٕٕٓٓ/ٔ)تحقيؽ عبدؿ ُمررد  دار األعتـ  َعّمبف  ط ٓٔ٘ص
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بُف عف هبعت  اصرعر مػف صػفحبت هػذا اصفػتح  دي افَ  يف ُيْ ليَ صـ ير، ح  
فػػي  يػػر مصػػدر  فقػػد ر اهػػب اعػػُف  ُيْهعتػػْت همزي ػػةف ُر يػػْت    ف،نرػػ،  صػػيداف اصعيمػػب 
)ت   َ ِعلتػػب فػػي تتذيعػػ  اعػػُف هرػػبـ-  اص ػػيرا اصنع يػػة)فػػي  هػػػ  ٓ٘ٔ)ت  ي ػػحبؽة 
فقبؿ  " كبف ممب  يؿ مف اصرعر في ي ـ اصفتح   ُؿ ح بف عف هبعت  -هػ  ٕٛٔ

 ن ٔ)األنصبريننن"
 صػػدي اف هػػػ  ٕ٘ٗ)ت  اصقصػػباد فػػي ر ايػػة محمػػد عػػف حعيػػَّ  هػػي ُي صػػل

ػْنعة  اصر ايػة ح بف   اعفُ  ـَ     ػد حعيَّة ه  صبنُع دي ان    ه  مػف يهػؿ اصص  ُرِ ػ
  فتح مكةفي يـ   بؿ   "ْدر هذم اصقصيدافي صَ في ن  ة اصدي اف 
ألَ أَل َََاب أل أل َتتتتتتتتتَعَفتتتتتتتتت ا تتتتتتتتت     أل   َ َ بألََ

 

َتتتتتتتتتتتتتأل اَََ ألَء ا   ب أل" بأل ألَ تتتتتتتتتتتتتَ ألإىلألَعتتتتتتتتتتتتتها
 

 ن ٕ)اصقصيداننن 
 اصقصػػيدا فػػي )اص ػػيرا  همبنيػػة   عرػػر ف عيتفػػب   فػػي ر ايػػة اصػػدي اف  احػػد  

فػي ه ػب  يعػي  هذا اصعيت اصذي في ر اية اعف ي ػحبؽ منتب ي قط  هته ف عيتفب 
   فيبف عف اصحبرث

ألن أل بتتتتتتتتتتاب  َتَ  أل َترََ ااتتتتتتتتتتَ ألَع اتتتتتتتتتتً َ  تتتتتتتتتت 
أل

ألَ ع اتتتتتتتتتتتت بألَلتتتتتتتتتتتت  َا ألَ تتتتتتتتتتتت َ  ا ألَ َءتتتتتتتتتتتت  بأل 
أل

 ػػبؿ فيػػ  محقِّػػُؽ اصػػدي اف اصػػدكت ر  صيػػد عرفػػبت  "هػػذا اصعيػػُت َّ َيػػِرُد فػػي 
عمػػب فػػي  م بطعػػة ر ػػؿة كػػ،عي  ػػفيبفخ اصػػدي اف األ صػػل؛ فحذفتُػػ  صػػذصؾ   ألف  َ ػػنُ 

َّ محػػؿ  صتػػب  عػػؿ اصفػػتح  َّ ععػػدم حػػيف يصػػعح يعػػ   ػػفيبف  ؛ُكػػذا  اصرػػطرا األ صػػل

                                                           

 نٕٔٗ/ٕ ية  َّعف هربـ   اص يرا اصنعٔ)
  انتقػػػدْت ر ايػػػة اعػػػف ي ػػػحبؽ صػػػععض ينػػػ اعة مػػػف اصرػػػعر  كر ايتػػػ  اصرػػػعر عمػػػف صػػػـ ُيعػػػرؼ ٕ)

عبصرػػعر   ر ايتػػػ  اصرػػعر عػػػف األمػػـ اصقديمػػػة اصعباػػدا كعػػػبدة  همػػ د   ر ايتػػػ  رػػيافب مػػػف اصرػػػعر 
ـ اصركيػػؾ اصػػذي َّ تصػػح ن ػػعُت  يصػػل اصعػػرَّ )انظػػر  طعقػػبت فحػػ ؿ اصرػػعرا   صمحمػػد عػػف  ػػّت 

   ػػريم  رػػرح  محمػػ د محمػػد رػػبكر  اصنرػػرا اصهبنيػػة اصتػػي ارتمػػبهب اصمحقػػؽ  دار ٔٔ-ٚص
ػػةف ممػػب صػػـ ُينتقػػد -اصمػػدني   ػػدا ن  اصقػػ ؿ فػػي ر ايػػة اعػػف ي ػػحبؽ صلرػػعر  تحريػػُر ذصػػؾ    بص 

ؿن -علي  مف تلؾ األن اع  ممب َّ يقـ  عمهل  هذا اصم مع  فت  يحتبج يصل عحثة مفردة مط  
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يكف يرمل عف ا. راؽ في ه ب  صـ  مف يح ف اصنبس ي تمفب   ألف  اصنعي  
مَح اعُف  عدة   يُرم   ألف  رطري اصعيت  يُر مت  ػَقْيف  َّ  ريش  ي رعبا  كمب ي  

 ن ٔ)معنل .د بؿ ععد اصدار هنبننن"
  هػػػػذا اصكػػػػتـ مػػػػف اصمحقػػػػؽ  ػػػػديد   هػػػػ  دا ػػػػؿ  مػػػػمف اصنقػػػػد اصعػػػػبطني

يعمدم عبصنقد اص بر ي؛ يذ صـ يرد اصعيت فػي     ه  ٕ)صلظر ؼ اصمحيطة عبصنّص 
   هػذا  ٖ)ُن خ اصػدي اف اصقديمػة؛ فلعلػ  ممػب يد ػؿ علػل اعػف ي ػحبؽ فػي اصقصػيدا

 منتب فح َّ  كتذا اصعيتنعلي  َّ يطعف في اصقصيدا  عؿ يطعف فيمب ينتقد 
 منتػػػب يعيػػػبتة  يرععػػػةَ  علػػػل ر ايػػػة اعػػػف ي ػػػحبؽهػػػـ زادت ر ايػػػة اصػػػدي اف 
  اص بعع في تلؾ اصر اية  اصذي ه َ 
تتتتتتت ضألل أل َ اتتتتتتت بأل َتتتتتتت   أل ألَعلتتتتتتتِبألل اا   

أل

اَت َتتتتتتتتت  بألأل ألَهص تتتتتتتتتَر بألَ ا ءتتتتتتتتتاألَلاتصف تتتتتتتتت ن 
أل(4)

أل
تيليُّ في )اصػر  ض األُنػؼ   د ينكرم    "اصعيػُت م مػ ع؛ َّ فقػبؿ فيػ  اص ُّ

ب يق ـ علل  يبس مب ُيرػؾُّ  ن ٘)ُيرع  رعَر ح بف  َّ صفَظ "  هذا نقد عبطنيٌّ ييمف
 مف رعر اصربعر  طريقت   معبني ن رت ر  في  علل مب ه  م ه ؽ  في   م

    هي)اص يرا    علل ر ايةاصدي اف)في  األعيبت األ ر  اصمزيداُ هتهُة   
     هف  هذماصهبمُف  اصعرر ف   اصتب ُع  اصعرر ف   اصهته ف

                                                           

 نٔٔ/ٕح بف عف هبعت   دي اف ٔ)
)دار اصمعػػبرؼ   ٛٔٔ-ٚٔٔ  انظػػر  مػػنت  اصعحػػث اصتػػبري ي  صلػػدكت ر ح ػػف عهمػػبف صٕ)

  نٛاصقبهرا  ط
 نٔٔ/ٕ  اصدي اف ٖ)
 نٚٔ/ٔ  اصدي اف ٗ)
تيلي يعي اصقب ـ ععد اصرحمف عف ععد ل عف يحمد ٘) )تحقيؽ  ٚٛٔ/ٗ  اصر ض األنؼ  صل ُّ

 ـ نٜٔٚٔععد اص تـ رقر ف  اصقبهرا ط  ععد اصرؤ ؼ  عد  مكتعة اصحبج 
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أللبتتتتتتتتتتتتتتَ   ألأل  بتتتتتتتتتتتتتت أل َتتتتتتتتتتتتتتت تاَقَفا ألأل َإء تتتتتتتتتتتتتت 
ألعلا تتتتتتتت ألَ َصتتتتتتتترَ ألء شتتتتتتتتر ألألل لئتتتتتتتت أل
لاتتتتتتألبأل تتتتتتَرَا ألألليبأل اتتتتتتا ألألَحلتتتتتت ا   ألألَ ح  ألض 

أل

َتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ضأل َل ب بألألإن ألألَ َهْيا تتتتتتتتتتتتتتتتتتَف  بألألقَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتا أل  
تتتتتتتتتتتتتت تا ب األأللظاف ا تتتتتتتتتتتتتت أل فتتتتتتتتتتتتتت  أل  ءتتتتتتتتتتتتتت  بألألء 
لاتتتتتتتتتتتتألبأل  َتتتتتتتتتتتتتَرَ بألألء   تتتتتتتتتتتت ألقتبَرياظَتتتتتتتتتتتت  ألألَ ح 

أل(1)
أل

   يمػػػبفتب  اص ػػػيرا)صي ػػػت فػػػي  ٖٓ-ٕٛ ػػػبؿ فػػػيتف  اصمحقِّػػػؽ  "األعيػػػبت 
ػػػػ ن  فػػػػي األعيػػػػبت ّص تيلي مػػػػع عيػػػػتة راعػػػػع   مػػػػع ععػػػػض اَّ ػػػػتتؼ فػػػػي اصػػػػن  اص ُّ

رن فبصػػذي يعػػد  مػػف اصتعليقػػبت اصمدرَ   ػػة ُصػػع عة   صعل تػػب يمػػيفْت فػػي   ػػتة متػػ، ِّ
 يع يْ رَ مُ ػاصمصػطلؽ   هػـ اصػػذيف  ػزاهـ اصنعػػي يػـ  اصػػفيمػب يلػي يف  َ ذيمػػة هػـ عنػػ  

مرف مػبف علػل  ٖٓلفبف اصمذك راف في اصعيػت حيف علت  ينتـ ُيَ مِّع ف ص ن  اصحِ 
 ن ٕ)اص  ا ننن"

األعيػبت اصهتهػة مػف  صػيداة صح ػبف ي ػدـ   ػرْت  هػذم  نحف نق ؿ  صعػؿ
 نفيتبعلل ي را  اصتمزي ة  ميزانتب  ف، حمتب ععض اصر اا 

ْ ض)عيت يم ب    اصق ؿ األُُنؼ  اصػَمزيد  فت  هذا اصر 
أل اب صتتربأل اتتألأل ف تتابأليتت ألَ تتاألَحتترا  أل

أل

َتتتتتتتتتت اال ألأل تتتتتتتتتت بألَلتتتتتتتتتتر  َ َ بألألِب  َلتتتتتتتتتتهياألهب
أل(3)

أل
ؿ صفلن     عل ن اصػُمْنَكرا اصهتهة ألعيبتص اصمعن ي  يبؽلمكمِّ

را  َّ  يمة صتب في اصر اية   صـ ُيِعْرهب  يي   اصنق بدُ  همَة يعيبت  منتحلة  مت، ِّ
  كتػذا اصعيػت اصػذي  ػب  ععػد  ػتة األعيػبت األ صػل مػف ر ايػة اصزيػؼنظرة ص ػت  

بؼ    اصدي اف في )ررح ر اهد اصكر 
تتتت تتتت اا أل تتتت ن ألَلر حا ََ ألاألء  تتتت أل تتتت  أل

أل

هتتَ  بألألءتتاألَلظ  لا تت نأل ب ا تت ب بألأل
أل(4)

أل

                                                           

 نٛٔ/ٔ  اصدي اف ٔ)
 نٖٔ/ٕ  اصدي اف ٕ)
 نٜٛٔ/ٗ  اصر ض األنؼ ٖ)
  تنزيػؿ اآيػػبت علػل رػػرح اصرػ اهد مػػف األعيػبت  ي   رػػرح رػ اهد اصكرػػبؼ  صمحػَّ اصػػديف ٗ)

 نٕٓ/ٔهػ ن  انظر  دي اف ح بف ٕٔٛٔ)اصمطععة اصكعر   اصقبهرا  ٛيفندي ص
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 نصػر اصتػ ريني علي   د نص  مقحـ  في اصقصيدا    ٔ) ه  صُزهير عف يعي ُ لمل
ح اصكتبَّ  ن ٕ)مصحِّ

هػػذا اصعيػػت اصز ااػػد ععػػد مػػف منحػػ ؿ اصقصػػيدا اصػػذي صػػـ ُيعػػرم اصنقػػبد عػػبَّف   
  ععة األعيبت األ صل مف ر اية اصدي اف في )ر بصة اصتفراف  

ألا تت ألإََألءتت ألَلل اتتابألقَتل تت األعلتتِبأل  أل
أل

  َ  بتتتتتتتت أل ءتتتتتتتت َ أل تتتتتتتت ألَل   تتتتتتتت  بألأل
أل(3)

أل  مف  ير ذكر م مع  مف اصقصيدا  كبصعيت اصذي في )اصػُمْزهر    
ألحبستتتت   أل اتتتت بح ألعتتتت    ُب أل ستتتت يأل

أل

أل  تتتتت أليشتتتتت  بألأل يصتتتتت كبألَِح تتتتت ا 
أل(4)

أل  نح هب ممب َّ ُيلتفت يصي ؛ صرػد ا تػ، رم   ُععػدم عػف زمػبف  األعيبتفتذم 
 اصر اية؛  ألف  اصهقبت اصذيف ر  ا اصقصيدا صـ يعرم ا صمب  ب  من  في ري ن

منتقَدا  مرك ؾ  فيتب مف ر اية اصقصيدا   نحػف نقعػؿ مػب  تلؾ يذف يعيبت  
مػػػف عنػػػب   ن ػػػتععدهب  عليػػ  فلن ػػػب     نقػػػ ُؿ عػػػ  ػػب  فػػػي نقػػػدهب مػػػف ي ػػعبَّة  َرػػػؾّة 

ب  َّ رػؾ  فيتػب  اصقصيدا؛ فيحُصػُؿ صنػب مػف اصقصػيدا  ػععة   عرػر ف عيتفػب صػحيحف
ـُ هػذم اصقصػيدا     هرُ  ريف   هػي ُعْظػ ميف  اصمتػ، ِّ ُـّ عند اصمتقػدِّ هػب   ِ  ػُمتب اصتػب

 اصدرا ةناصتحليؿ   اصذي ي تحؽُّ 

                                                           

 نٖٖ٘بؼ ص  ررح ر اهد اصكرٔ)
)دار  ٖٙ  انظػػر  رػػرح ديػػ اف ُزهيػػر عػػف يعػػي ُ ػػلمل  صػػنعة يحمػػد عػػف يحيػػل هعلػػَّ صٕ)

 ـ نٜٗٗٔاصكتَّ اصمصرية  اصقبهرا 
  انظػػػر  ر ػػػبصة اصتفػػػراف  ألعػػػي اصعػػػت  اصمعػػػرِّي  يحمػػػد عػػػف ععػػػد ل عػػػف  ػػػليمبف اصتنػػػ  ي ٖ)

ـ   ٜٓ٘ٔ/ٔ)تحقيػػػػؽ اصػػػػػدكت را عبارػػػػة ععػػػػػد اصػػػػرحمف  دار اصمعػػػػػبرؼ  اصقػػػػػبهرا ط ٕٕٙص
 نٕٔ/ٔ انظر  دي اف ح بف 

  انظر  اصمزهر في علـ  اصلتة  ين اعتب  صل ي طي  ععػد اصػرحمف عػف يعػي عكػر عػف محمػد ٗ)
ـ    انظػػػر  ديػػػ اف ح ػػػبف ٜٛ٘ٔ)دار يحيػػػب  اصكتػػػَّ اصعرعيػػػة  اصقػػػبهرا  ٕٗٗ/ٕاص مػػػيري 

 نٕٔ/ٔ
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ؤهِّر فػي  مب  د ُيرعتتب ممب انُتحؿ  فت ياصم تععدا اصهمبنيُة يمب األعيبت 
ا تػػب  عػػؿ يف عقػػب  هػػذم األعيػػبت ي  ععِمػػتب فػػي اصقصػػيدنِّ فَ فػػي  ػػيبؽ اصقصػػيدا  َّ 

 في ن َيِرْدف ي  يردكؿِّ م معة ؿ ع  في    ُيعمِ اصن ّص ُي هف 
فػي ر ايػة اصػدي اف عنػ  األعيػبت ععػض ا تتؼ  في ترتيػَّ هـ ين  هنبؾ 

اصتػػي  ت ُل م صنػػب اصمقبعلػػة   ػ  يرهػػب   ا ػتتؼ  فػػي ععػػض اصلفػػظ فػي ر ايػػة اص ػػيرا
 نيهعتنبهب في اصحبرية

علػػػل اصنحػػػ  ح ػػػبف عػػػف هبعػػػتة  همزي ػػػةاصهبعػػػُت مػػػف يكػػػ ُف اصػػػنصُّ   عتػػػذا
  اآتي

  ٔ)النَّصُّ الثَّاِبت  
ََتتتت     ألألَََابألألَعَفتتتت األأل-1 َ أل َتتتت  ا َ َ بألألَ ا

اََ أَلألإىَلألألأل َتتتتتتتتتتتتتتت ألَعتتتتتتتتتتتتتتتها ألَ تتتتتتتتتتتتتتتَ  بألألَء ا   ب

ألألأل
يَتتت ا ألأل-2 تتتااألأل   ألألء  تتتَس   ألأل َتتت   تتتر ألألَحَلسا ألقَتفا

ألَ َلس تتتتتتتتتتتَ   بألألَلتتتتتتتتتتتر َ َء  بألأل تب اف  اَ تتتتتتتتتتت ألأل

ألألأل
َتتتتتتت أليَتتتتتتتتَ َ بألألاَلألأل ََ   َتتتتتتت األأل-3 ألَل  تتتتتتتا  ألأل  

تتتتتتتتتَ  ألألأل َ تتتتتتتتت أل   ألَ َ تتتتتتتتت  بألأل َتَ تتتتتتتتت  ألألءبرب   

ألألأل
تتتااألألَ َلح تتتااألألَهتتتَهَضأل َتتت َ األأل-4 ألل  َااتتتأل ألألء 

ألألأل َََأليتبتتتتتتتَ ا  قب   َل  َشتتتتتتت  بألألَََهتتتتتتت ألألإ
أل؛(2)

ألألأل
ألألل َشتتتتتتتتتت ا َ  أَلأل-5 أل َتا َ ااتتتتتتتتتت بألألقَتتتتتتتتتت األألَلتتتتتتتتتت  

َ تتتتتتتتت ألل َقلا  تتتتتتتتت  ألأل َتلَتتتتتتتتتاا ألألأل تتتتتتتتتَف  بألألء  تا أل!  
ألألأل

تتتتتتااألألَ   ائَتتتتتت أًلألَ تتتتتتَ ن ألأل-6 ألاَلا  ألأل َتااتتتتتت  ألألء 

تتتتتت نبألألأل َ ََ َ تتتتتت ألَيحب َ َءتتتتتت  بألألَعَستتتتتتا ألألء 
(3)

أل

ألألأل
                                                           

  مػػب عػػػدا اصعيػػػت ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٕ  اعتمػػدُت فػػػي اصػػػنّصِ اصػػذي ي بعػػػُؿ عليػػػ  ر ايػػة )اص ػػػيرا اصنع يػػػة  ٔ) 
اصهبمف  اصعرريف  فقد ي قطت  صمعف    ذكػرت مكبنػ  فػي م مػع ن   ػ ؼ ي بعػؿ علػل هػذم اصر ايػة 

مف طريؽ محمد عف حعيَّة )تحقيؽ اصدكت ر  صيد عرفػبت ؛  كػت اصػر ايتيف  ٛٔ-ٚٔ/ٔر ايَة اصدي اف 
 يهعتنػب كػذصؾ ععػض اصفػر ؽ  اؼة مع ا تتؼة في ترتيَّ ععػض األعيػبت  ا ػتتؼة فػي ععػض اصلفػظ  

 اصمؤهِّرا في اصمصبدر األ ر ن
" )انظػػر ديػػ اف ح ػػبف عتحقيػػؽ اصػػدكت ر  ػػيد ٕ)    ػػبؿ اصعػػد ي معلقفػػب فػػي اصن ػػ ة  " ُيػػر    مػػب صطيػػؼة

  نٔٚحنفي ص
   ٙٛٔ/ٗ   عػػر كػػ،ف  فػػي اصعيػػت محػػذ ؼ  تقػػديرم  كػػ،ف  فػػي فيتػػب  عياػػةف )انظػػر  اصػػر ض األنػػؼ ٖ)

 ر اية اصدي اف  ععد هذا اصعيت في 
ا  تتتتتتتتتتتت  بألألألألعتتتتلِبألل اتتتتتتتتتت    ضألل أل  تتتتت بأل َتتتتتتتتت   أل ألَهص تتتتتتتتتتتتتتتَر بألَ ا ألءاألَلاصتتتتتتتتتتتتتتف  ن 

تيلين   ه  معيؼ  ي  م م ع  كمب حكـ علي  اص ُّ
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َََأل-7 تتتر  َ ابألألَءتتت ألإ ًءتتت ألَب  تتترانألألََ  ا أليَت ا

تتتتتتتتتا ألألأل ألَلف تتتتتتتتتَ َ بألألَلتتتتتتتتتر َن ألألل  َا  تتتتتتتتت  ألأل َت ب

ألألأل
ألَلَل ا َتتتتتتتتتتتت ألإناألألَملََ َءتتتتتتتتتتتت أَلأل تبَ ل  اَ تتتتتتتتتتتت أل-8

َََألأل َتتتتتت  بألألَل األألَء اتتتتتت  ألألَ تتتتتت نألألَءتتتتتت ألإ حل 
(1)

أل

ألألأل
تتتتتتتتتتتتَر تبَ  أل-9 رب ب َتتتتتتتتتتتت ألَ َ شا ألءبلب ً تتتتتتتتتتتت أل َتَااتا

تتتتتتتتتتً َألأل ألَلل  َقتتتتتتتتتت  بألأليتب َت ا   ب َتتتتتتتتتت ألَءتتتتتتتتتت ألَ لب ا

ألألأل
َل َتتتتتت ألَعتتتتتت  ءاَ  أل-11 َهتتتتتتت أللَاألألإناألألَ اتا أل َتَر ا

تتتتتت أَلأل ب  تتتتتت بألألأل تتتتتت بَه ألَل ت قا ع  َ تتتتتتَ َ بألألَء ا
(2)

أل

ألألأل
تتتتتتت  َا ا ألألََ ع   تتتتتتت أَلأليتب َتتتتتتت   عااألأل-11 ألءبصا

َا   َ تتتت ألَعلَتتتتِبألأل َلظ  َ تتتت  بألألََ َ تتتتابألألَل ا
(3)

أل

ألألأل
َا  ب َتتتتتتتتت ألَ ظَتتتتتتتتتاصألأل-12 ألءبَاَ    تتتتتتتتتَرَا ألأل  

تتتتتتتتتتا ألألأل َل   َستتتتتتتتتت  بألأل  تتتتتتتتتت  اب بر ألأليتبَل    ب ب
(4)

أل

ألألأل
ألَعاَاَ را َتتتتت ألَع  تتتتت أل تب ار ضبتتتتتَ أل َإ ء تتتتت أل-13

َلا   َتت  بألألَ َ اَحَشتتألألألَلَفتتاا بألأل ََ تت نألألأل
(5)

أل

ألألأل
بَ ألَ إ ال ألأل-14 تتتتتتتت   َا أليَتتتتتتتتت ا  ألأل   تتتتتتتتَ   ألأل َ 

َيَشتتتتتتتتتت  بألألَءتتتتتتتتتتااألأل  اتتتتتتتتتت  ألأل بألأليب  تتتتتتتتتت صألألأل
(6)

أل

ألألأل
أل  ا َتتتتتتتتت أل  ألألَا بتتتتتتتتت  بألألَ    ا يتتتتتتتتتا ألأل-15

  َفتتتت  بألأللَتتتت بألأللَتتتتاا ألألَلقبتتتت ا  ألألَ اب نبألألأل
(7)

أل

ألألأل
ألَع اتتتتً َألَلااَ تتتلا بألألقَتتتت األأل بألألَ قَتتت  ألأل-16

َتتتتتت  ألأليَتقبتتتتتت  بألألأل َلتتتتتتَ َ  بألأل َتَفتتتتتت أَلألإناألألَحلا
(8)

أل

ألألأل
ألََتتت  قب  بألأل َتقب ءبتتتَ أل  تتت  ألألَ تتت   ااأل-17

َ َشتتتتتتتتت  بألألَ اَلألأل َتقبتتتتتتتتت  بألألاَلألأل َتقبلاتتتتتتتتتاب األألأل
(9)

أل

ألألأل
                                                           

عبَّ عبصل ٔ)   نٚٛٔ/ٗبف )انظر  اصر ض األنؼ   اصػَمْتث  اصمرَّ عبصيد   اصلحب  مف اصمتحبُا  اص ِّ
   "هكلت ُعِني تيننن تهير اصنقع مف َكَنَفْي َكدا "نٗٙٔ/ٚ  في صحيح م لـ ٕ)
ننن"   في صحيح م لـ  "ُيعبريف األعن ة مصعدات"نٖ)    في ر اية اصدي اف  "ُيعبريف األ ن َة ُمْصِتيبتة
"  عبصتػػػب ن  فػػػي ٗ)  ُمتُػػػف  " مػػػف اصط ْلػػػـ   اصط ْلػػػـ    فػػػي ر ايػػػة اصػػػدي اف  "ُتَلطِّ معػػػض اصمعػػػب ـ  "ُيطلِّمتُػػػف 

مػػػرعؾ  عػػػزا اصػػػػَمل ة عيػػػدؾ صتػػػنفض مػػػب عليتػػػب مػػػف اصرمػػػبدن  اصطُّْلمػػػة   عػػػزا اصػػػػَمل ة )انظػػػر مػػػهتف  تػػػبج 
 اصعر س  طلـ ن

    "فلف يعرمتم ا عن ب اعتمرنب"نٗٙٔ/ٚ  في صحيح م لـ ٘) 
"  ٗٙٔ/ٚ  فػي صػػحيح م ػلـ ٙ)   فػي اصػػدي اف  ُيِعػيُفن  ععػػد هػػذا اصعيػت فػػي اصػػدي اف    "صمػػراَّ يػػ ـة

ننن"  "فػػُنحكـ  ػػرُتننن"  "صنػػب فػػي كػػؿ يػػ ـة مػػف مَعػػدّة األعيػػبُت علػػل اصتػػ اصي اصتػػي ي ُصتػػب  "  ػػبؿ ل  ػػد ي  
 عبصق افيننن"  "   بؿ ل  د ير لت"  "رتدت ع ننن"  هـ  "  عريؿننن"ن

فينب"ن  ععدم فػي اصػدي اف حتػل آ ػر اصقصػيدا األعيػبت  "يَّ يعلػس يعػب   في ر اية اصدي اف  "يميُف ل ٚ) 
ػػبننن"  "فمػػف يت ػػ ننن"  "فػػلف  يعػػيننن"    ػػفيبفننن"  "ه ػػ ت محمػػدفاننن"  "يتت ػػ مننن"  "ه ػػ ت معبركف

"ن ننن"  " حلؼ اصحبرثننن"  "ص بني صبـر  "فلمب تقفّفننن"  "ي صاؾ معرر 
 اْصَحؽ  َصْيَس ِعِ  َ َفبُ "ن  "َيُق ُؿ ٗٙٔ/ٚ  في صحيح م لـ ٛ) 
   في ر اية اصدي اف  "َ َ ْ مي َصد ُ  ُمننن فقلتـُ مب نق ـُ  مب نربُ "نٜ) 
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أل ب اتتتتً َألَ تتتتات راابألألقَتتتت األأل بألألَ قَتتتت  ألأل-18

َلل  َقتتتت  بألألعبراَضتتتتاتبَ  ألَ َ اَصتتتت ابألألهبتتتت بألألأل
(1)

أل

ألألأل
ألأللَ َتتتتت أل-19 تتتتتااألأليَتتتتتت ا  ألأل بتتتتتا  ألألف  ألَءَ تتتتت   ألألء 

تتتتتتتتتتتتَ    ألألأل َ تتتتتتتتتتتت  بألألَل األألق اَتتتتتتتتتتتت   ألألَل األأل   أله 

ألألأل
ح  بألأل-21 ألأل َتتتت بسا ألَهَ   َتتت ألَءتتتااألأل  تتت لَقَ َف 

تتتتتتتر  بألألأل تتتتتتت ألألَ َ ضا ألَلتتتتتتت   َء  بألألََتاتتتتتتتَال  بألألح 

ألألأل
َا نألألَل َتتتتتت ألَل ال تتتتتت األألَلاَلألأل-21 ألَعتتتتتت  ألأل بتتتتتتفا

ََفتتتتتتتت  بألأل َتتتتتتتتر نألأل َتَقتتتتتتتت األألءبَ لاَ لَتتتتتتتت أًلألأل َ ا
(2)

أل

ألألأل
تتتً َألَهَ تتت ااألأل-22 ألَع اتتت بألألَ َلَ  اتتت بألأل بَ  

ألأل  ألألَ ع  اتتتتتتتتتتتتتتت ألألأل َتتتتتتتتتتتتتتتَ َ بألألَََ ألألف  َ ا
(3)

أل

ألألأل
تتتت ألَل َت ا بتتت  بألأل-23 أل  حبتتتتألا  ألأللَتتت بألألَ َلسا

َلف تتتتتتتتتتتَ َ بألأل  َ ا  بَ تتتتتتتتتتت ألَ َشتتتتتتتتتتترص بَ  ألأل
(4)

أل

ألألأل
ألَح  اًفتتتتت أل َتتتتتتر َألءبَ  اًَ تتتتت ألَهَ تتتتت ااأل-24

تتتتتتتتتتت ألألأل تتتتتتتتتتتاَ اب بألأل  ضألَلء  َلاَ  َتتتتتتتتتتت  بألأل  
(5)

أل

ألألأل
تت احب األأل  ألألَا بتت  ألأليَت ا بتت ألَلَءتتااألأل-25 ألء 

تتتتتتتتتتت بألألأل َ تتتتتتتتتتتَ َ ب ألَ يَت اصبتتتتتتتتتتترب بألألَ َْياَ حب
(6)

أل

ألألأل
ألأل َتتتتتتتإ ن ألأل-26 تتتتتتتت ألَ َ َل تتتتتتتَ  بألألَليب  ألَ ع راض 

تتتتتتت  ألألل َ تتتتتتترا  ألألأل تتتتتتت احب األأل بَ     قَتتتتتتت  بألألء 
(7)

أل

ألألأل
ألأل-27 تتتتت ا   ألألل َستتتتت    أل  اتتتتت  ألألَعااتتتتت ألألاَلألألََ

ألَلتتتتتتتتتتتتتت   اَل بألأل بَحتتتتتتتتتتتتت   اب بألألاَلألألَ ََباتتتتتتتتتتتتتر  ألأل

ألألأل
* * * 

                                                           

   اصرطر اصهبني في ر اية اصدي اف  "ف،نَت ُمَ   ؼ  َنِ َّ  َه اُ "نٔ) 
ْرُت ُ ْندفا"ن  ععدم في )اص يرا    د ُمعِّؼ  ُرؾ  في  ٕ)     في اصدي اف  "َي  

أل ع تتتتتت بألَل َاأل تتتتتت َ  ا ألَ ء  بألألألألألألألألألألألن أل بتتتتتتتتتتاب  َ  أل ر ااَ ألعتَتتتتتتتت ً َ  
 )دار اص يؿ  عير ت ن ٗٙٔ/ٚ  في اصدي اف  "ف، عُت"  عبصفب    كذا في صحيح م لـ ٖ) 
   "يترُتُم   ص تننن"نٚٔٔ/ٜٔ  في تف ير اصطعري ٗ) 
 "ه  َت محمدفاننن ر  ؿ ل ريمت ننن"ن  ٗٙٔ/ٚ  في صحيح م لـ ٘) 
   "فمف يت  "  علل ا. عبر َّ اص ؤاؿنٗٙٔ/ٚ  في اصدي اف   صحيح م لـ ٙ) 
   في اصدي اف ععد هذا اصعيت هتهُة يعيبتة معيفة ؛ كمب  عؽ تعيبن    هي ٚ) 

َقَفا ألأل َإء تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أللبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ    ألأل  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أل َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تا
ألعلا تتتتتتتتتتتتتتتتتت ألَ َصتتتتتتتتتتتتتتتتتترَ ألء شتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ألألل لئتتتتتتتتتتتتتتتتتت أل
لاتتتتتتتتتتتتتتتتألبأل تتتتتتتتتتتتتتتتَرَا ألألليبأل اتتتتتتتتتتتتتتتتا ألألَحلتتتتتتتتتتتتتتتت ا   ألألَ ح  ألض 

أل

َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ضأل َل ب بألألإن ألألَ َهْيا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَف  بألألقَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتا أل  
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تا ب األأللظاف ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أل فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أل  ءتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بألألء 

لاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتألبأل أل َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَرَ بألألء   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألقتبَرياظَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ألألَ ح 
أل  
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فػي رممػبف فػتح مكػة ) عػؿ  اصتمزي ةَ   ت ز اصقصيدا يظتر يف حّ بف  د
 ؛ ألنػػ  ه ػػب يعػػب  ػػفيبف عػػف اصحػػبرث فيتػػب   يعػػ   ػػفيبف  ػػد ي ػػلـ ُ عيػػؿهػػػ  ٛ ػػنة 
ػػبف عػػُيَظػػف     فػػت ٔ) ػػبار  يصػػل مكػػة    اصنعػػيُّ اصفػػتح تحقُّػػؽ  ػػد ه ػػب يعػػب ،ف  ح  
   عؿ  عؿ ذصؾ  ي  ُ َعْيل   مف  يرة ريَّة عندنبن ٕ)يذ ي لـ  فيبف

يف   اصقريحةلؾ مف اصم اهَّ تا تطبع عمب يم  د  معنل هذا يف  اصربعر
 ػػ ؼ  ذا اصفػػتح   يف يتصػػ  ر يحػػداهفب صتػػيف يقػػع  عػػؿحتػػل فػػي ي ػػ ا  اصفػػتح يحيػػب 
حتػػػػل ك،نػػػػ  يػػػػر   ي ػػػػتترؽ فػػػػي اصقصػػػػيدِ   َُّر اصرػػػػبعر اصحػػػػبذؽ  اصػػػػذيَصػػػػتقػػػػع  تَ 

طػػ ي عليتػب يعطػػبُؼ األحػداَث يمبَمػػ   عػؿ يػػر  مػب يكتنُفتػػب مػف اصمرػػبعر اصتػي تن
؛ يلطمف    م اص يؿيـ  اصفتح   ه  ير  اصن ب  ل  ر  ؿُ  اصعرر؛ يصـ َيْعَ َّْ 

 ! ٖ)يملل عليتف  مب يفعلف    ك،ف  اصربعرصق ؿ ح بف  مصدا فب

                                                           

يعػػػ   ػػػفيبف عػػػف اصحػػػبرث  احػػػد  مػػػف رػػػعرا   ػػػريش  عػػػؿ ُ صػػػؼ ع،نػػػ  عرػػػبعر  ػػػريشة فػػػي   ٔ)
  تحقيػؽ ٖٕٚعمراف عف م  ػل ص مع ـ اصرعرا   صلمرزعبني  محمد عف اص بهلية )انظر  

   كػبف يتػب ي ٖٜععد اص تبر يحمد فراج  اصتياة اصمصػرية اصعبمػة صلكتػبَّ   ل ػلة اصػذ بار 
  ٕٕٚ/ٖح بَف عف هبعتة  عؿ ي تم    ينبفح عف اصمرػركيف )انظػر مػهتف   ػيرا اعػف هرػبـ 

ف ي ػتُم     هـ ي لـ يـ  اصفػتح  عػؿ د ػ ؿ اصر ػ ؿ صػلل ل عليػ    ػلـ مكػة فحُ ػٕٕٔ/ٖ
 ٜٚٔ/ٚ)انظػػػر  ا.صػػػبعة فػػػػي تمييػػػز اصصػػػػحبعة  َّعػػػف ح ػػػػر يحمػػػد عػػػػف علػػػي اصع ػػػػقتني 

 هػ نٕٔٗٔ/ٔ)تحقيؽ علي محمد اصع ب ي  دار اص يؿ  عير ت  ط
   يعػػ   ػػفيبف هػػ  اصقباػػؿ معتػػذرفا يصػػل اصر ػػ ؿ صػػلل ل عليػػ    ػػلـ  هػػ  فػػي طريقػػ  يصػػل ٕ)

 اصفتح 
تتتتتتتتتتتتترب  ألألَلَ  ا تتتتتتتتتتتتتابألأليَتتتتتتتتتتتتتت ا أَلألإ    ألَيَتتتتتتتتتتتتت أًلاأَلألَلْحا 
ل   أل تتتتتتتتت ا تتتتتتتتتَرَن ألألَلَح لا ب َاتا لبتتتتتتتتت بألألَلظالَتتتتتتتتت أَلألَحلا أللَاتا

أل

ا ألألَ ااتتتتتتتتتتتتابألألل اَت ال تتتتتتتتتتتت ألأل تتتتتتتتتتتت  ألألَ ااتتتتتتتتتتتتاأَلألَلتتتتتتتتتتتت   أل بَ  
ألأل َتَ تتتتتتتتتتتتتتَهَ تتتتتتتتتتتتتت ألألَلَ َ   تتتتتتتتتتتتتتَ  ألح  اَتتتتتتتتتتتتتت   أللبها ألَ َلها

أل   نٓٓٗ/ٕ)انظر  اص يرا اصنع ية 
اص يػؿ اصن ب  يلطمف     بؿ اعف هربـ  "علتني عف اصزُّهري ين   بؿ  صمب ري  ر  ؿ ل ٖ)

ـ يصل يعي عكر اصصديؽ" )اص يرا اصنع ية    نٕٗٗ/ٕاص يؿ عبصُ ُمر تع  
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 هػػذا اصفػػتُح اصفبصػػُؿ كػػبف منتظػػرفا عنػػد اصم ػػلميف مػػف ييػػبـ عػػدر   كػػبن ا 
 مبصػؾي تعرر ف ع   عؿ يتتد د ف اصمرركيف عػ   هبدينػب يصػل هػذا  ػ ُؿ كعػَّ عػف 

  بف  في  ز ا عدر  ينذُر يعب  فيبف في همزية ُترع  همزية ح  
ا ألأل َتَ َا  بتتتتتحب األألظََفتتتتتَرااألألَ َ تتتتت  أل   َتتتتت ا
َا نألألل َتتت أل َت اَ تتتااألأل َتتتَ أل ألَ َااقبتتت األأل بتتتفا

تتتتتتتر أل أل  اَ تتتتتتت ألَلاقبتتتتتتت ا  ألألاب نبألأل  ألأل  َ صا
أل

تتتتتتَ َ  ألألإلَتتتتتتااحب األألاََ  بتتتتتتَ ألَ َءتتتتتت أل أل   لس 
اَتتتت  أَل َااتتتتا ألأل   تتتتااألألَ  البتتتت بألألَ ا ألَ تتتتَ َ  ألألء 

ض اَحتتت  ب أل(1)َلاَ تتتَ   ألأل  اتتت ألأل َتاَتتت ألَ ء 
أل    هػػي همزي ػػة  مهُلتػػب  صكػػف ا تلػػؼ فيتػػب مػػف عحػػر همزيتنػػب  هػػي يعيػػبت  

حركُة اصر ّي   فك،نتب  صيدا  متنعِّاة  عقصيداة ي ر  يط ؿ   يكهػر اصم ر  ) ه  
فػػػػي تػػػػبريخ اصعرػػػػرية  ذصػػػػؾ يف  عػػػػ،حرؼ مػػػػف ُنػػػػ رة اصفػػػػتح  تػػػػنُقُش معػػػػبصـَ   ت  يػػػػدفا

  ُحلـ اصحبصـ اص  ػنبف م ف عتذا اصفتح  ُحلـ اصحبصـ اصعبمؿ  َّاصم لميف كبن ا يحلُ 
  عز   ؿنليصي  عفمؿة مف  اصتـ مب َصَع ْ  ؽد تحق    

   َمػػْف  ٕ)بعف اصقػػيِّـععػػُض يهػػؿ اصعلػـ مػػف اصمتػػ، ريف كػيمػب مػػب ذهػػَّ يصيػ  
ديعية  حُ ػ يلػػت فػػي عمػػرا اصػػ مػػف يف  اصقصػػيدا ؛ ٖ) ػػبؿ عنحػػ    صػػ  مػػف اصمعبصػػريف

ر   دًّا عػف زمػ  اعفُ  ؛فلـ يقؿ ع  يحد  مف اصر اا   تػ في  ػنة ف اصر ايػةباصقيِّـ مت، ِّ
يف   ؟ عػػؿ علػػل اصنقػػيض اصمحػػد د  ػػب  عتػػذا اصتػػ،ريخ  فمػػف ييػػف مػػف اصت ػػرا ٔ٘ٚ

 يلػػػت "فػػػي يػػػـ  ا صػػػراحةف ينتػػػب   )اصػػػدي اف   ػػػد  ػػػبصاصقػػػدمب  فػػػي )اص ػػػيرا   ر اا اصػػػ
 ن ٘)  ي  "في يـ  فتح مكة" ٗ)"اصفتح

                                                           

 نٕٙ/ٕ  اص يرا اصنع ية ٔ)
  انظر  زاد اصمعبد في هدي  ير اصععبد  َّعف  يِّـ اص  زية  محمد عف يعي عكػر عػف ييػ َّ ٕ)
 هػ ن٘ٔٗٔ  عير ت ٕٚ)مؤ  ة اصر بصة  ط/ ٙٔٗ/ٖ
عيػػة  اص ػػز  اصهػػبني  فػػي عصػػر صػػدر ا. ػػتـ    انظػػر  يرػػكبؿ اصصػػراع فػػي اصقصػػيدا اصعر ٖ)

 نٔ٘ٔصلدكت ر ععد ل اصتطب ي ص
 نٕٔٗ/ٕ  اص يرا اصنع ية ٗ)
 )تحقيؽ عرفبت ن ٚٔ/ٔدي اف ح بف عف هبعت   ٘)
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تب  يلػػت "يػػـ  اصفػػتح"  ي   يلػػت " عػػؿ ػينػػ علػػل صفظػػةة َُّ  ػػتؼة ْصػػيمػػب نَ   
 يلت  عؿ اصفػتح ع ػنيف  كػ،ف تكػ ف فػي عمػرا حتمؿ ينتب زعـ يف  هذا يَ   فيُ اصفتح"

صطريقػة   ف  فػب اصت  يػ  فػلف  فػي مهػؿ هػذا ؛ ٔ)را  فيتػبْمػاصحديعية  صػ ر د ذكػر )اصعُ 
تػػب حتػػل صػػ  كبنػػت ُتعّعِػػر عػػف اصم  عػػة عػػبصي ـ  يي عػػبصتز ا كلِّ  اصعػػرَُّ اصعػػرَّ؛ يذ 

 يلػْت فػي تلػؾ عيف  احد  يي ينتػب ييبمفب متطب صة  فبصتععير عتذا ي رج كلُّ  مف مَ 
را  فتكػػػػ ف فػػػي كػػػػؿ   ػػػت   صػػػػيس رػػػرطفب يف يكػػػػ ف  ػػػػ ؿ ْمػػػ يمػػػػب )اصعُ  اصمنب ػػػعة 

ؿ   ػت صلػػدا ؿ مكػػة  مرا فػي كػػح ػبف  "اعتمرنػػب" ينتػب عمػػرا اصحديعيػة فقػػط  فػػبصعُ 
يػػراد صفػػظ اصعمػػرا هنػػب ي  ػػع مػػف اصعمػػرا نف ػػتب؛ يذ رعمػػب ي حػػل   صلحػػبجِّ كػػذصؾن  ا 

رػػػب    َّ يكػػػ ف ذصػػػؾ يَّ عػػػبصفتح  يي  عبص ػػػيطرا علػػػل مكػػػة  يي اعتمرنػػػب متػػػل ن
 َّّ مػػب ُتعرمػػ ا عن ػػب افتتحنػػب اصعيػػت  اعتمرنػػب   ا   يمػػَة ذات  طػػرة ت نػػبكـ"ن فػػ  بتلْ " ا 

نقػػبش ط يػػؿ حػػ ؿ هػػذا األمػػر؛ فلنػػ  مػػف حرػػ   داث ريي  ديػػدة   ا  بمػػةِ مػػف يحػػ
 اصعلـن

  عػػػ َّف كعيػػػرفا عنػػػد اصمتقػػػدميف اعتػػػدا ف مػػػف ر ػػػ ؿ ل صقػػػي هػػػذا اصػػػنصُّ 
 اصلقصػيد ا تح ػبنفب د يظتػر  اصنعيُّ ر ي يف  فَمْف  ب  ععدهـن فقد  اصصحبعة 

فيمػب ير يػ  اصطعػريُّ - ا تنرد  ز فا منتػب يعػب عكػر مف ذصؾ ين في  ير م مع  
 هػػ  اص ػػز  اصػػذي يصػػ ِّر مرػػتَد د ػػ ؿ  ػػيش اصم ػػلميف مكػػَة  -عػػف اعػػف ُعمػػر

ْمػػف   ػػ م اص يػػؿ عبصػػػُ ُمر  َيػػُرْمَف رد هػػب   َّ حيلػػة  فػػبتحيف   ن ػػبُ  اصمرػػركيف ُيَلطِّ
ػبفُ كيػؼ ا ػتطبع  ع َّ اصنعػيُّ ؛ فيَ ذصؾصتف  يَّ  تصػ يَر هػذا اصمرػتد  عػَؿ  ح  
ـ يصل يعي عكرة رؤيت      ع      نردم فيُ   كيؼ  بؿ ح بف؟"   "ف ي ،صُ   يتع  

ألألَعتتتتتتتتتتتت  ءا بأل أل َترا هتتتتتتتتتتتت أللألإناألأل تب َتا تتتتتتتتتتتت  
تتتتتتتتتتتتتتءبألألَ ع تتتتتتتتتتتتتت ألي تتتتتتتتتتتتتت  عا أل  َا ألصا

 

تتتتتتتت أَلأل ب تتتتتتتت أل أل(2)َ  ألَ تتتتتتتت ألألَ  َتَفتتتتتتتت األألءتتتتتتتتاألَل ت قا
ألستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بألَل   ألألر بأل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بألأل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أل بأل   أللأَليتبأل

 

                                                           

 نٕٙ٘يركبصية ت،صيؼ همزية ح بف ص  ٔ)
  امح  مب في ر اية اصعيت مف امطراَّ  حيُث ر ي عب.  ا ؛ فلعل   ط، نب خ  ديـن  ٕ)
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 ! ٔ)"اد ل هب مف حيث  بؿ ح بف  "فقبؿ ر  ؿ ل 
ا. ػػػػػنبد  صػػػػػـ هػػػػػذا اصحػػػػػديث  ػػػػػبؿ فيػػػػػ  اصحػػػػػبكـ  "هػػػػػذا حػػػػػديث صػػػػػحيُح  
 ن ٕ)ي رِّ بم"

 ب ينرػد ح ػبفُ م  ػمحمػد عػف ععػبد عػف يعيػ   ػبؿ  صػ  في ر ايػةة ي ػر  عػف
 نننصبععاألعفت ذات "  عف هبعت اصنعي  

تتتتتتتتتت بأَلألَه تتتتتتتتتت األ ألع اتتتتتتتتتت بألأل    تتتتتتتتتت بألألً َ  
أل

ألَ َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ بألألََ ألفأل أل ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألأل
أل  "نبفح ّ  يب اص نة ل علل  زاؤؾ"   اصنعي  بؿ

 ين  صمب ينرد اصنعي  صلل ل علي    لـ  ُير   مف طريؽ آ ر 
ألأل َتتتتتتتتتتتتتتتتإ ن أل تتتتتتتتتتتتتتتت ألَ َ َل تتتتتتتتتتتتتتتتَ  بألألَليب  ألَ ع راض 
أل

تتتتتتتتتتتتتتتت  ألألل َ تتتتتتتتتتتتتتتترا  ألأل تتتتتتتتتتتتتتتت احب األأل بَ   أل  قَتتتتتتتتتتتتتتتت  بألألء 
أل  ناصنبر" ر  حَ  ل "  بؾ   اصنعي ص   بؿ

    ص  يصل انتتل فلمب
تتتتتتتتتت  بأل تتتتتتتتتت ألَل َت ا ب تتتتتتتتتتألا  ألأللَتتتتتتتتتت بألألَ َلسا أل  حب

أل
ألَلف تتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ بألأل  َ ا  بَ تتتتتتتتتتتتتتتتت ألَ َشتتتتتتتتتتتتتتتتترص بَ  أل

أل  ن ٖ) بصت  اصعرَّ عيتة   بؿ مف حمر  هذا ينصؼُ 
 عيػبتة أل عف ا ت بعبت اصنعي  ععض األ عبر فيمب ُير   تلؾ

ععػض صحيح اصن ػعة   فيتػب مػب ُيػر   فػي  فيتب مب ه    اصقصيدا مف

                                                           

تتػذيَّ اآهػبر  تفصػػيؿ اصهبعػت عػف ر ػػ ؿ ل مػف األ عػبر  صلطعػػري  يعػي  عفػر محمػػد   ٔ)
 )تحقيؽ محم د محمد ربكر  مطععة اصمدني  اصقبهرا ن ٗٙٙ/ٕعف  رير عف يزيد 

)تحقيػػػؽ  ٙٚ/ٖاصم ػػػتدرؾ علػػػل اصصػػػحيحيف  صلحػػػبكـ  محمػػػد عػػػف ععػػػد ل اصني ػػػبع ري   ٕ)
 هػ نٔٔٗٔ/ٔمية  عير ت  طمصطفل ععد اصقبدر عطب  دار اصكتَّ اصعل

ت ػػري  اصػػدََّّت اص ػػمعية علػػل مػػب كػػبف فػػي عتػػد ر ػػ ؿ ل صػػلل ل عليػػ    ػػلـ مػػف    ٖ)
)تحقيػؽ  ٕٕٗ/ٔاصحرؼ  اصصنباع  اصعمبَّت اصررعية  صل زاعي  علي عػف محمػد عػف  ػع د 

  هػ  نٜٔٗٔ/ٕاصدكت ر يح بف ععبس  دار اصترَّ ا. تمي  عير ت  ط



ُ طاب 

ِ

ُُاخل ْعري  انُ ُعندُالشِّ
َّ
ْزيَّةُيفُحس

ةُف ْتحَُه   (حتليليَّةُدراسةُ )ُمكَّ
 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٙٓٓٛ﴾  
  

    نعػػ ذ عػػب يف نقػػ ؿ علػػل ر ػػ ص   ٔ)ممػػب َّ ن ػػـز عصػػحت  اصكتػػَّ
 مب صـ َيُقْل ن

األ عػبر فػي رػ،ف اصقصػيدا يػدؿُّ علػل علل يف ر ايػة مهػؿ هػذم 
 ترفػػع مػػف  عنػػد اصمتقػػدميف حفػػب اة  ديمػػةة عتػػب   نقػػؿة أل عػػبرة ُتعلػػي منتػػب

 ر،نتبن
 حدم  عػؿ   هذم اصحفب ا  اصرمل َّ ن دم من  عفب يصل اصنعي 

ر ي مػب  صعػؿ  مػف يح ػف    منػ  رمػي ل عػنتـ نصػيعفب لصحبعةن د ص
 مػب  ػمعت عرػي ة   "ي ُل عنتػبرمػ عبارػة يـ اصمػؤمنيف  ُؿ  في ذصؾ

  صػػػ   اص نػػػة؛صػػػ   ُت عػػػ  يَّ ر ػػػ تُ يح ػػػَف مػػػف رػػػعر ح ػػػبف   مػػػب تمه ْلػػػ
هنػب يف  حكـ عبارػة  ن ٕ)محمدفاننن" يصخ اصقصيدا "ه  تَ  ألعي  فيبف 
ـ  يدعػػيٌّ    ا ع بعفػػببعفػػب فن يًّػػب عبصقصػػيدا  معفػػب؛ فتػػي ُتظتػػر يع   عػػبطفيٌّ حكػػ

 صمب ُ فِّؽ يصي  مف اصممبميف  ت فيقفب تر   ص  ع عع  اص نةن
* * * 

                                                           

 نٕٕٗ/ٔفي  ت ري  اصدََّّت اص معية   مهؿ مب مر  ٔ)
 ٚٔٔ/ٜٔ بمع اصعيبف في ت، يؿ اصقرآف  صلطعػري  يعػي  عفػر محمػد عػف  ريػر عػف يزيػد   ٕ)

 هػ نٕٓٗٔ/ٔ)تحقيؽ يحمد محمد ربكر  مؤ  ة اصر بصة  عير ت  ط



ُ طاب 

ِ

ُُاخل ْعري  انُ ُعندُالشِّ
َّ
ْزيَّةُيفُحس

ةُف ْتحَُه   (حتليليَّةُدراسةُ )ُمكَّ
 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٙٓٓ﴾  
  

بف في اص بهلية  ينر،م ح ّ فصدُرهب  يف  هذم اصقصيدا  يلْت م ز ياف؛  ؿ ي
هػذم "  عيػريصعَّ اصزُّ مُ اصػػ  عقي ُتتب ينر،م في ا. تـ   صعػؿ منعػع هػذا اصػريي  ػ ؿُ 

  ػػػػػبؿ  ن ٔ)"هػػػػب فػػػػي ا. ػػػػتـفػػػػػي اص بهليػػػػة  آ رَ اصقصػػػػيدا  ػػػػبؿ ح ػػػػبف صػػػػدرهب 
علل دي اف ح بف ععػد صػدر اصقصػيدا  " ػبؿ ح ػبف  صبحَّ اصتعليقة  ٕ)اصعد يُّ 

تذا اصقػػ ؿ فػػي ػعػػ هػػذم اصقصػػيدا يصػػل هػػذا اصم مػػع فػػي اص بهليػػة  هػػـ  صػػلتب ععػػدُ 
 ن ٖ)ا. تـ"

  د  يلت - طر هذا اصق ؿ مب يذهَّ ع  ع  اطرنب يصل يف  اصقصيدا  يف  
تي بُرهػػػػب  -ي  انفصػػػػؿ- ػػػػد تعبعػػػػَد  -فػػػػي منب ػػػػعتيف متعبعػػػػدتيف   بهليػػػػة  ا  ػػػػتـ

اصنف ػيُّ اصعػبطفي؛ فبنفك ػت َ حػدُتتب اصرػػع رية   هػذا عيػَّ   طيػر  فػي اصرػػعر؛ يذ 
للػػي   ف ػػرة ي ػػتميّة كيػػؼ تُعنػػل  صػػيدا  علػػل ف ػػرة  ػػبهليّة فػػي مطلػػع  زصػػيّة طَ 

 ؟ ي تَؽ  يِر  ل  ُر ر  ؿَ كُ ذْ يَ 
كيؼ ي تمػع فيتػب يذف ي ػتـ   ُكفػر  يعنػي مظػبهر اص بهليػة  ي تَ تػب  

مػف  ُننرػُدهب؛ هػـ َّ ُنِحػسُّ فيتػب  نحػف  يفعبَؿ ُ ند اصم لميف  فيتـ ر  ُؿ ل 
حػدا   عتػب تي ػبر  مراف  ا انفصبـة ي  تعبعد  عؿ يننب ن ترعُرهب  صيداف  احداف   يلتْ 

  عبطفة   احدا؟
يهػػػي عراعػػػة اصرػػػبعر اصفحػػػؿ   ا  بدتُػػػ  تركيػػػَّ رػػػي ة  ديػػػدة علػػػل رػػػي ة 

مبت في ُ ُل ِّهب مف ييِّ  يهػر  ػد يػ،تي فػي اصقصػيدا   ديـ؟ يـ ه  ا ت اُ  هذم اصمقدِّ

                                                           

 ن ٗٚٔ  اَّ تيعبَّ صٔ)
 كػبف يديعفػب  را يػةف    اصعد يُّ ه  يحمد عف محمد عف حميد اصقرري  ح بزيٌّ نرػ، عػبصعراؽ  ٕ)

ربعرفان ص  مف اصتصبنيؼ  كتبَّ ين بَّ  ريش   كتبَّ اصمهبصَّ    كتبَّ اَّنتصبر فػي اصػردٍّ 
علػػػل اصرػػػع عية   كتػػػبَّ فمػػػباؿ ُمَمػػػر )تر متػػػ  فػػػي  مع ػػػـ األدعػػػب   صيػػػب  ت عػػػف ععػػػد ل 

 ـ نٜٚٓٔ  تحقيؽ مر لي ث  َّيدف ٖٔٔ/ٗاصحم ي 
 صدكت ر  يد حنفي ن )تحقيؽ ا ٖٚ  انظر  دي اف ح بف صٖ)
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 را  مػػف تقليػػد  يعػػدي عػػ  اصرػػعرا   صػػبادهـ  صػػيس  -كمػػب  ػػد ُيػػزعـ-ععػػدهب  فتػػي 
ب في اصقصيدا  ري ؟ يـذصؾ    حداف يتػدينب يصيتػب ينرػبُد  يف  هنبؾ اتصبَّف  امحف

اصقصيدا   تدصُّنب عليتب تلؾ اصِتز ا اصتي ننترػي عتػب  نحػف نقػري اصقصػيدا مػف ي صتػب 
 يصل آ رهب   يَر م ترعريف فت رفا عتب ي  انفصبمب؟

هػػػػب   يف  ي َصتػػػب  آ رَ  يف  اصقصػػػيدَا  يلػػػْت فػػػي ا. ػػػتـ  يننػػػب نػػػذهَّ يصػػػل
ف عػػدْت  بهلي ػػ رة صل بهليػػة فػػي ْكػػة فتػػي ي ػػتمي ة اصم صػػد؛ فلػػيس كػػؿُّ ذِ مطبصعتػػب  ا 

  هػذا اصَفتػـرم ز مب ُيعيننب علػل اص؛  صدينب مف  ٔ)َُّ ع  يصل اص بهليةذها. تـ يَ 
َتنب في اصذهبَّ يصي   ن ُيق ِّي ُح  

ِذْكػػر  علػػل  اصقصػػيدا صػػيس ذكػػرفا  بهليًّػػب  عػػؿ هػػ يف  ذكػػر اص بهليػػة فػػي 
علل اصحقيقة  ينمب ه  ا ػتدعب     ة عَ يَ  ر  اصتذكُِّر صمب  د كبف  مف  ير عيؿ اصتذكُّ 

 صمب كبف ُيتفب ر ع    مقبرنُت  عمب ينعتي يف ُيتفب ر ع ن
ف  حقيقة اصف ر في نفس حّ بف  د ا تلفت  عيف ف رة  ديـة كػبف يعػدُّم   ا 

د   ُيربَد ع نريافب   ف رة حديثة ه  اصف ر اصذي ينعتي ي  ف ُيذكر   يم  
 اصمتػػبمرات  اصعت ػػة صػػذصؾ نػػرام يعػػرض فػػي يعيػػبتة  صػػيرا كػػؿ يعػػراض 

ػػػب  ػػػريعفب  اصتػػػي كبنػػػت فػػػي اص بهليػػػة  مػػػف ُحػػػَّّة  يَرؽة   مػػػرة  م ػػػدة زااػػػؼ؛ عرمف
ػب  ديػدفا صػـ يكػعبعرفا َّ يطبصة فيػ   علػل  ػعيؿ اصتػذكُّر  ي  اصتػذكي ف يػرام ر؛ عرمف

                                                           

  اصعمؿ اصفني في حقيقت  ت طيط متكبمؿ   صػيس عرػ اايًّب  "  ػد   ػؼ عر  ػ ف عنػد هػذم ٔ)
د يصػل اصت طػيط اصمحق ػؽ محػب َّف يف يتعػّيف د باقتػب  فقػبؿ  يف  ي ؿ  اصحركة مف اصت طيط اصم ر 

حركتػ  هػذم  مميزاتتب ينتب حركة مف اصكؿ يصل األ ػزا   صػيس اصعكػسننن يمػؼ يصػل ذصػؾ يف  
تممػي عػػيف عػػدا م ػت يبت نف ػػية  َّ تعقػػل فػي نطػػبؽ م ػػت    احػدننن  مػػف مميزاتتػػب كػػذصؾ 
ينتػػػب تػػػ،تي عتتيُّػػػراتة صػػػـ تكػػػف منتظػػػرا تطػػػري علػػػل اصت طػػػيط اصعػػػبـننن  فػػػي هػػػذا اصتتيُّػػػر ي  ػػػد 
 عنصػػػر اصطرافػػػة ي  اصِ ػػػد اننن  معنػػػل تتيُّػػػر اصت طػػػيط يف يكػػػ ف مرنفػػػب  صػػػيس  بمػػػدفا  يَّ يف  
اصِق ػػط مػػف اصصػػتعة اصػػذي يحػػتفظ عػػ  عػػبصر ـ مػػف هػػذم اصمر نػػة هػػ  اصػػذي يمكِّنػػ  مػػف مقب مػػة 
اصتتيُّػػػر يصػػػل حػػػدّة مػػػب" )انظػػػر  األ ػػػس اصنف ػػػية صخعػػػداع اصفنػػػي فػػػي اصرػػػعر  بّصػػػة  صلػػػدكت ر 

  نٗ  دار اصمعبرؼ  طٕٔٔمصطفل   يؼ ص
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 اص ديػػدااصتبناػػة ذكػػر اصحيػبا  فػيهػـ هػػ  ُيفػػيض ععػد ذصػػؾ  مػف  عػػؿ  ي  يقػ ُؿ عػػ  
صػرة  فر  ػي ة   مػب فيتػب مػف ُصػحعةة نفػتحة   عمػب فيتػب مػف  اصتي ت ػت،هؿ اصف ػر 

 نصق ـة ي يبرة فيتـ ر  ؿ ل 
هػػذا نقػػريم فػػي اصصػػدر األ ؿ مػػف اصقصػػيدا  عػػؿ فػػي اصكلمػػة األ صػػل منتػػب 

تبت اصنف ّي   "َعَفْت"  يي كؿُّ هذم اآهبر "َعفت"   ه  مطلع  داؿٌّ علل ح ـ اصر 
  عيف ف ريف  صمصلحة اصف ر اص ديد  فتلػؾ اصمفػب ر  األحػ اؿ اصقديمػة  ػد عفػتْ 

 ن تتي رْت   َدَر ْت   انقمل يمُرهب
ذاُت األصػػػبعع  فػػػبص  ا   يصػػػل عػػػذرا "    حتػػػل َتعػػػداد األمػػػبكف  "عفػػػت

  فػػي اص بهليػػةن  اصػػدصيؿ صػػيس مقصػػ دفا صذاتػػ   ينمػػب هػػ  تعػػداد  صكػػؿ يمػػبكف اصػػذكر 
ػػػعة عػػػذكر هػػػذم اصرمػػػ ز صألمػػػبكف  تعبعػػػد هػػػذم اصػػػديبر  علػػػل صػػػحة اصرػػػم ؿ  اص  

ػر اح    ٔ)اصمذك را عف ععمتب  فتي صي ْت  ميعفب في اصربـ كمب يػذكرم ععػض اصرُّ
را  فتي  ريػة  معر فػة ذْ عؿ يف ذات األصبعع  اص  ا  مف ن احي اصمدينة   يمب عَ 

 ن ٕ)ينطقتب اصعبم ُة اصي ـ "َعْدَرا" ُ رَّ دمرؽ   هي اصتي
تف ػػػيرات اصػػػػُمْ ِملة ألصفػػػبظ اصرػػػعر رعمػػػب َّ تفيػػػد فػػػي تحديػػػد اصيف  ععػػػض 

مفتػ ـ اصقصػيدا  ي  رعمػب ي لقػت علينػب منبفػػذ كػبف ينعتػي يف تُفػَتح صفتػـ مقصػػ د 
 اصرعرن

مقصػػ د  عػػ  كػػؿُّ مكػػبف فػػي اص بهليػػة    ٖ)يف  اصت عػػداُد هنػػب تعػػداد  اعتعػػبطيٌّ 
ف  فػي دَّصػة حػرؼ اصتبيػة   كؿُّ يرضة فيتب مف اصرػبـ يصػل اصح ػبز يصػل اصػيمفن  ا 

                                                           

تيلي ٔ)  نٗٛٔ/ٗ  انظر  اصر ض األُُنؼ  صل ُّ
معػػػبصـ اص ترافيػػػة اصػػػ اردا فػػػي اص ػػػيرا اصنع يػػػة  صعػػػبتؽ عػػػف  يػػػث اصػػػعتدي   انظػػػر  مع ػػػـ اصٕ)

 هػ نٕٓٗٔ/ٔ)دار مكة صلنرر  اصت زيع  ط ٕٓٓ-ٜٜٔص
    د ععض اصعبحهيف يف  األ مب  اص اردا في  صػباد اصرػعر اصقػديـ صي ػت صتػب فػي اصتبصػَّ ٖ)

اصقديـ  ت،صيؼ ييفبصد اصرعر اصعرعي  -يهمية حقيقية  )انظر  ي س اصرعر اصعرعي اصكت يكي 
)تر مػػػػة اصػػػػدكت ر  ػػػػعيد ح ػػػػف عحيػػػػري  مؤ  ػػػػة اصم تػػػػبر صلنرػػػػر   ٖٙٓ-ٖ٘ٓفػػػػب نر ص
 ـ نٕٓٔٓ/ٕاصقبهرا  ط
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"يصػػػل" فػػػي اصعيػػػت اصرػػػبهَد علػػػل ذصػػػؾ  يي  يصػػػل مػػػب رػػػات مػػػف  يػػػر هػػػذم اصػػػديبر 
 َّ اصمػػذك را  ممػػب يكػػ ف عينتػػب  ح صتػػب  فلػػيس مػػراد اصرػػبعر اصتعػػداد فػػي نف ػػ   ا 

 طؼ  صـ ي ت دـ حرؼ اصتبية "يصل"نصعطؼ عحرؼة عب
مف ديبر عنػي اصَحْ ػحبس -هذم األمكنة اصتي رتدْت األحداث اص بهلية 

ي  صمف فتم  كذصؾ مف ظػبهر  - ديبر  يرهـ "   فر  ِح ِّ هي اآف عب. تـ "َ ْفر 
؛ فػػت يهػػر صتػػب فػػي نفػػ س اصم ػػلميف  عػػؿ يف رػػات فقػػؿ  فػػي  اصلفػػظ   َ ْفػػر  معنػػ يٌّ

اآف َّ ير  ف رفا يمػأل اصػنفس يَّ  ذي امتأل  لُع  عب. تـ  فت نفس اصربعر  اص
 في ن

ي ػتدعي ععػض مػب  ػد كػبف فػػي  -كمػب  لنػب-هػـ هػ  علػل  ػعيؿ اصتػذكُّر 
تلػػػؾ اآ نػػػػبت  مػػػػف األُْنػػػػس اصمظنػػػػ ف   مػػػف اصحيػػػػبا اصػػػػػُمْتَرفة اصتػػػػي كػػػػبف يظنُّتػػػػب 

 اص عبدَا  اصمطلَّ 
َتتتتتتتتتتتت أليَتتتتتتتتتتتتتَ َ بألألاَلألأل ََ   َتتتتتتتتتتتت األ ألَل  تتتتتتتتتتتتا  ألأل  

أل
تتتتتتتتتتتَ  ألأل َ تتتتتتتتتتتت أل   ألَ َ تتتتتتتتتتتت  بألأل َتَ تتتتتتتتتتت  ألألءبرب   

أل َّ يعػػػػد  حزينفػػػػب  -دصػػػػيتف علػػػػل اصتػػػػذكر َّ علػػػػل اَّن ػػػػراط-يف اصرػػػػبعر 
مت،هِّرفا ع   ف  هذا؛ "فنحف َّ نرعر عحنيف مف اصربعر صتلؾ األطتؿ"
عؿ يف     ٔ)

صتلؾ اصِحقعة اصتي ممْت  عؿ ا. تـ   اصتي  ػد تكػ ف  األطتؿ تعد  عندم "رمزفا
اصػػػنفس  ػػػد تعل قػػػْت عتػػػب فتػػػراف مػػػف اصػػػزمف  صكننػػػب َّ نرػػػعر عنػػػد ح ػػػبف عحػػػَّ هػػػذا 
اصطلػػػؿ   َّ نرػػػعر عنػػػدم عػػػ،ي نػػػ ع مػػػف اصتعػػػبطؼ؛ فػػػبألطتؿ تقتػػػرف عبص بهليػػػة 

 ن ٕ)" اصت اية
اصحيػػبا عػػف ذكػػر هػػذا يصػػل ذكػػر   ػػ ة آ ػػر مػػف ي  ػػ  ح ػػبُف هػػـ ينقلػػَّ 

ؽ صفتبت   هذا في ظػبهر اصلفػظ   اصعت ة اصتي كبف يظفُّ عتب اص عبدا    ه  اصتعرُّ
نمب عنل اص بهلية عم مفب   ي مبهب )رعهب     في ت ميت  هذم رمز  نف يٌّ صمب   ا 

ب   يػػػػػد ر فػػػػػي َ لَػػػػػِدم اآف  مػػػػػف يقػػػػػيف عػػػػػ،ف  حيػػػػػبتتـ تلػػػػػؾ كبنػػػػػت َرػػػػػعهفب  مػػػػػيبعف

                                                           

 نٛٗ  انظر  في اصنص ا. تمي  األم ي  صلدكت ر محمد عف علي اصترفي صٔ)
 نٜٗ  انظر  اصمصدر اص بعؽ صٕ)
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ػػػَعُث ب؛ يذ اصرػػػعهب  مػػػف اصن ػػػب امػػػطراعف    "اصمتعػػػر ا اصػػػريس  اصمتلّعِػػػدا اصرػػػعر   اصر 
تفرُُّؽ األمر  انتربرم   لُل ن فرعهب  ص را  ي ر  صل بهلية عمب فيتب مف ف مل  

 ن ٔ) عمب فيتب مف ملذ اتة  متريبت"
 ؛عنػػد مػػف ُيعصػػر ف  َّ ُتعمػػيتـ اصلػػذاَّ ر نػػؽ فيتػػب   )رػػعهب ُ فمػػع ينتػػب 

   انظػر يصػل اصمػميريف فػي   صػػ   فػي ذصػػؾ اص  ػت   ي ػرْت  لَعػ  فلن تػب  ػد ي  تػ 
بف صبحَّ اصقصػيدا  بف آ ر     ح ّ "صقلع "  ت دم يتحدث عف ح ّ   "  متْ "تي  

فت  يتعر ي مػف يف يكػ ف  ػد تيمتػ  اآف  ي  يف يكػ ف ذصػؾ اصقلػَُّ  لَعػ ؛ صقػد عمػؿ 
ُدم  يتفػن   اصت ريدُ  بُف ُيَ  ِّ يػ  فػي هػذم ُف فعمَل  اصرمزي  اصكعير   عمد مب كبف ح  

 اصل حة اصر مزي ة مف اصقصيدان
ـ  كػبف يػد ر فػي رػعر ح ػبف عػف هبعػت  صيقؿ  باؿ  يف )رعهب   ا ػ
(ٕ   

هنب   لنب ص    صـ ا تبر هذا اَّ ـ  حَدم  ه  اصذي تتز ؿ  اصت، يؿفت معنل صتذا 
 في رعرم عتيرهب كػ)صيلل  مهتف في   ص  

أللَاالتتتتتِبألقتتتتت أل   اتتتتتَ أل ي ابهتتتتت أل  تتتتتإنأل َتتتتت ب
أل

ألَب  تت األَلفبتتَ   ألَلتتت باَتا   ألأل  ضتت   ا
أل(3)

 ي صيس في هذا دَّصةف علل  صدة  د تعم دم اصربعر؟أل

                                                           

 نٜٗ  انظر  اصمصدر اص بعؽ صٔ)
   مف ذصؾ   ص  مهتف ٕ)

أل يتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا أللشتتتتتتتتتتتتتتتتتت     ألَلفبتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ   أل   را تتتتتتتتتتتتتتتتتت 
أل

أللاتتتتتتتتتتتتتتتتتت َفألَاتتتتتتتتتتتتتتتتتتاصألَلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َرَ أل اَت اَلَ تتتتتتتتتتتتتتتتتت أل
أل  نررا اصدكت ر  يد حنفي      ص   ٕٙٔ)اصدي اف ص 

ألءتتتتتتت أل َت َتتتتتتت  ألَ تتتتتتت  أليتتتتتتت أل تتتتتتت  ب أللَ  تتتتتتترألل اتتتتتتت  
أل

أل الأليتتتتتتتتتتتتت  أل أللستتتتتتتتتتتتت  ألفألَ ب تتتتتتتتتتتتت    ألعلتتتتتتتتتتتتت  
أل        ص  ٕٖٔ)اصمصدر اص بعؽ ص

ألَ تتتتتتتتتت  أل  صتتتتتتتتتت  َع األ ألل تتتتتتتتتت   ب ألإََألَ  تتتتتتتتتت  
أل

أللأل ستتتتتتتتت  األلشتتتتتتتتت   َ ألَء اَل َتتتتتتتتت أل ألعصتتتتتتتتت ألَل َتتتتتتتتتت ا
أل   ن   ير ذصؾ مف اصم امعنٜٗٔ)اصمصدر اص بعؽ ص

 )عتحقيؽ اصدكت ر  يد حنفي ح نيف ن ٕٛٔ  دي اف ح بف عف هبعت صٖ)
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 صيقػػؿ  باػػؿ  ينػػ   ػػد ذكػػر فػػي اصقصػػيدا ينتػػب " ػػد تي متْػػ  فلػػيس صقلعػػ  منتػػب 
رفب "؛  لنب  يف ذصؾ كبف علػل  ػعيؿ اصتػذكر  صمػب  ػد كػبف فػي اصػزمف اصمبمػي  

ُحػٌَّّ نتػباي َّ  -يي حػَّ اص بهليػة-فتي  د تي مت  هنبصؾ   كبف يظفُّ يف حع تب 
  رفل ص   لَع نُعْر  ععَدم؛ حتل  ب  ا. تـ ف،عطؿ ص  ذصؾ  

يف  ِذْكػػر )رػػعهب   هنػػب رمػػز  صػػبرخ  علػػل اصحيػػبا اص بهليػػة  ُمعػػيف  علػػل 
"يف  اصلفظػػة ي  اصكلمػػة  فتػػـ اصقصػػيدا  عػػؿ علػػل فتػػـ يح ب ػػنب عبتصػػبؿ اصقصػػيدان

فػػػػي األدَّننن صػػػػ را  تععيريػػػػة حي ػػػػة  ترتكػػػػز علػػػػل طب ػػػػةة هبالػػػػةة مػػػػف اصمرػػػػبعر 
َّ  مػػف صػ رة  مرػبعر ينت تتػػب     هػي فػي حقيقتتػػب "ن ػي  ٔ) اَّنفعػبَّت" مترػعِّ

 ن ٕ)اصت رعة ا.ن بنية   ُعه ت في اصلفظة فزادت معنبهب  صعفب  حيبا"
ـُ ز  تػػػ    رد يف  رػػػعهب  ا ػػػػ
ن  األ لػػػػَُّ عنػػػػد اصعرعػػػيِّ ين ػػػػ  َّ يتتػػػػز ؿ  ٖ)

ب ؛ يَّ يف يكػػػ ف ذصػػؾ فػػػي اصمبمػػػي  عػػؿ يف يتز   ػػػبن  فػػػي هػػػذا  ٗ)عز  ػػ  ُصػػػراحف
ِذْكَر هذا اصرمز هنب ذكر  صلمبمي  يفبعيل   فليحبؤم مقتصػر  علػل يربرا  يصل يف  

  ت مب يهيرم مف اصمعبني   ه    ُت اص بهلية   صـ يعؽ مف اَّ ـ فػي ا. ػتـ 
رمػز  علػل  -حتػل مػع هػذا اصتف ػير-  د ي لمت ز  تُػ  يَّ اصلفػظ  اصػذكرن فتػ  

 اص بهلية كمب  دمنبن

                                                           

)دار اصمعرفػػػػة اص بمعيػػػػة   ٕ٘  فػػػػي األدَّ  اصنقػػػػد األدعػػػػي  صلػػػػدكت ر اص ػػػػعيد اصػػػػ ر ي صٔ)
 ـ نٕٛٔٓا. كندرية 

)تعريػػػَّ زكػػػي ن يػػػَّ محمػػػ د  ص نػػػة  ٛ-ٚتػػػ،صيؼ هػػػػن َّن ترػػػبرصت ف ص   فنػػػ ف األدَّ ٕ)
 ـ نٜٗ٘ٔاصت،صيؼ  اصتر مة  اصنرر  اصقبهرا 

   يؿ هذا   ا متب  رعهب  عنت كبهف األ لمية   صدْت ص  يـ  فراسن   يؿ  عؿ كبف ُيرعَُِّّ ٖ)
  نٙٛٔ/ٗعرعهب  عنت  ّتـ عف ِمْركـ اصيت دّي )انظر  اصر ض األُُنؼ 

نح اصدرا بت اصتػي  معػت ي ػمب  اصمحع عػبت فػي رػعر اصتػزؿ    بصػة األمػ ي منػ ؛   ت ٗ)
يصل ينتب ي مب   ير حقيقية  ي  ي مب   يبصية  صكيت تُفتمح اصمحع عة عذكر ا متب اصحقيقػي 

اصرػػػػعر اصعرعػػػػي اصقػػػػديـ  تػػػػ،صيؼ ييفبصػػػػد فػػػػب نر  -)انظػػػػر  ي ػػػػس اصرػػػػعر اصعرعػػػػي اصكت ػػػػيكي 
 نٖ٘ٓ-ٖٗٓص
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با اص بهلية اصتي كػبن ا ُيفنػ ف عتػب هـ ه  يذكر   تفب آ ر مف    م اصحي
    د ذكرهب عمػر  عػف كلهػـ   ٔ)  يَّ  ه  اص مر   تعمُؿ هي عَمَلتب فيتـيي بمتـ

  معل قت  اصتي هي ريس  في اصف ر اصقديـ  عبصن فس  عبصقعيلة في م تتؿِّ 
ا   تتتتتتتتتتَ س  َا أل   أل  َصتتتتتتتتتتسا     تتتتتتتتتتن   أللالألهب

أل
أل(2) الأل ب قتتتتتتتتتتت ألدببتتتتتتتتتتت األَ َ اتتتتتتتتتتتَ ا ي  أل

أل ف ػػػر   ػػػبهليٌّ  ػػػبصص  اعتػػػديُم عمػػػر   عػػػبص مر   اص مػػػُر تُػػػذكي مقبصػػػَة ينػػػ  
بف  ه  يذكر اص مر صـ ُيرد ذصؾ؛ فف ُر اصم لميف ف ر   اصَعَطر  اصِكعرن  صكف  ح  
عبدؿ  َّ تعبصي في   َّ ُظْلـ   ف ُرهـ عند اصربعر ف ر  حقيقػيٌّ  َّ ف ػر  ُمػد عفل 

 ي  م ت لَّ  كمب كبف في ععض اص بهليةن
 ظػػبهر اصقصػػيد علػػل َ ػػَنف اص بهليػػة  فػػذكر اص مػػرصقػػد  ػػبر ح ػػبف فػػي 

 فػػػي   ت يُّرهػػػبي تػػػد ف فػػػي  كػػػبن اكيػػػؼ  ذكػػػَر    ٖ)حعيعتػػػ  فَػػػـِ  اصتػػػي ك،نتػػػب ريػػػؽُ 
كمب عند عمػر    ٗ)اصربـاألندريف  في مف )   يِّدهب مف اصقر  اصععيدا ا ت تَّ

كيػػؼ كػػبن ا     عػػف هبعػػت   عػػبألردّف كمػػب عنػػد حّ ػػبفعػػف كلهػػ ـ   مػػف )عيػػت ريسة 
ػػفَ  ـي عل نتػػب ِعل ػػةف صكهيػػرة مػػػف فعػػبصت ػػف   اصِ ػػػّد  فػػي اص   مػػػب  ايف صػػنع     فػػي اص  

اصرػػ بعة ّد  هػػي اصتػػي تعػػثُّ اص ػػعَّن  فػػي اصِ ػػاص مػػر هػػي ُيتمػػ ف عليػػ   ػػبص ا  

                                                           

ععػػد اصقػػبدر اصقػػط يف  مطلػػع اصقصػػيدا ي ػػتمي   يف  اصحػػديث اصصػػريح عػػف    يػػر  اصػػدكت رٔ)
 اص مر هبعت  في  صيداة ي ر  ي تمية صح بف عف هبعت افتتحتب عذكر اص مر   هي   ص  

َ  ألفألَمل َتتتتتتتتتتتتتت  أل ريتتتتتتتتتتتتتت   أل أل بتتتتتتتتتتتتتتَ  أل َت َتلَتتتتتتتتتتتتتت ا
أل  لتتتتتتتتتتتتتتتت  سا ألَتل  بتتتتتتتتتتتتتتت ألِبتتتتتتتتتتتتتتت   أل تتتتتتتتتتتتتتتس    أل

أل

تتتتتتتتتتتتتتت   ألأل ألَ ستتتتتتتتتتتتتتتق ألَلض تتتتتتتتتتتتتتت اَ أل  تتتتتتتتتتتتتتت ا  أل س 
ألأل ألءبتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ  ألل ألعتتتتتتتتتتتتتتتت     ألَلتتتتتتتتتتتتتتتته  ا   ألَ تتتتتتتتتتتتتتتتَ   

أل   نٖٗ)انظر  في اصرعر ا. تمي  األم ّي ص
  انظػػػر  رػػػرح اصقصػػػباد اص ػػػعع اصطػػػ اؿ اص بهلي ػػػبت  َّعػػػف األنعػػػبري  يعػػػي عكػػػر محمػػػد عػػػف ٕ)

  ن٘)تحقيؽ  تعليؽ ععد اص تـ محمد هبر ف  دار اصمعبرؼ  اصقبهرا  ط ٖٔٚاصقب ـ ص
اصتطب ي ميُل  يصػل يف  اصقصػيدا  يلػت  عػؿ تحػريـ اص مػر     ُيفتـ مف كتـ اصدكت ر ععد لٖ)

 يف  اصق ؿ ع،ف صدرهب  ػد ُنظػـ فػي اص بهليػة "يفتقػد اص  بهػة اصنقديػة" )انظػر  يرػكبؿ اصصػراع 
  نٔ٘ٔ  ٛٗٔفي اصقصيدا اصعرعية  اص ز  اصهبني  في عصر صدر ا. تـ ص

 نٖٔٚ  انظر  ررح اصقصباد اص عع اصط اؿ اص بهلي بت صٗ)
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 هػػذا اعتػػراؼ عمػػعؼ اصػػدافع  يذ صي ػػت رػػ بعُتتـ نف ػػي ةف ذاتيػػة  عػػؿ هػػي  فػػيتـن
 عنػػػػب  عػػػػف  ػػػػ ض  افيقػػػػيف صكػػػػبن  لػػػػ  كػػػػبن ا مُ فرػػػػ بعة  حبدهػػػػة  ععمػػػػؿ اص مػػػػر  

نمب ه  تعرية  عبمدا  صمب كػبن ا  اصمعبرؾ؛  هذا اعتراؼ  في حقيقت  َّ ف رَ  في    ا 
-   ػػي ع  يهَرهػب عمػػب  ليػػؿة ةمػف صػػفبت َمْحَمػػداة فػي اص بهليػػ ذ اَتتػػـُيتلِّفػ ف عػػ  

ف  هػػذا اصمػػذهَّ مػػف اصقػ ؿ -كمػب يريػػد يف يقػػ ؿ علػػل هػػذم اصطريقػػة   عب. ػتـ   ا 
اصربعر يف    عؿ اصتفب رَّ يك ف في  عيؿ اصمدح ي   "ن صِّيتب اصػَمتمَة يْف يصَػْمنب"؛

 ن   مب كبنت ت تر ع  ينف تبنقباص اص بهلية في  عيؿ ذكري ردم  اصم لـ
 صعيت يري عكهيرة مف اصطرَّ  اصف ر ينربد ا نعـ يف    
تتتتتتتتتتَر تبَ   رب ب َتتتتتتتتتت ألَ َ شا ألءبلب ً تتتتتتتتتت أل َتَااتا

أل

تتتتتتتتتً َأل ألَلل  َقتتتتتتتتت  بألأليتب َت ا   ب َتتتتتتتتت ألَءتتتتتتتتت ألَ لب ا
أل  ي م مػػؿ اص ػػيبؽ اصػػذي ي ردم اصرػػبعرَّ فػػ صكنػػ  طػػرَّ   ف ػػر  فػػي ذات اصعيػػت  

ةَ  حيف ؛ اص مػرُمْحػَدثة ع ػعَّ  َطَرَّة     كبذَّف رة مب كبن ا علي  مف  يحكي  ص 
 ن ٔ)ع عَّ حقيقة األمرَّ 

مػب كػبن ا   ينػ  يػذكر )ي  يتػذكر  اصربعر هنب َّ يف ر يف رانب اصدِّ  ة يف  
 ن حبؿ اصتزؿ  اص دِّ  ُيملِّ ف ع  ينفَ تـ مف اصكذَّ عليتب في اصحبصيف  حبؿِ 

يصي ػػْت يذف تحتػػبج يصػػل حيػػباة   ػػت هػػذم اصحيػػبُا حيػػبَا مػػتؿ   ػػ مة يصي
ػػد  ديػدا تػدفُع عنتػب اص مػيبع  اصقتبمػة؟ يصي ػت هػذم اصحيػبُا يرػعَ  عبصتتييػَّ اصمتعم 

صلقلػَّ فػي مرػػبعرم   صلعقػؿ فػػي معرفػة مػب ينتفػػع عػ ؟ يصػػيس اصرػبعر ُمِصػػيعفب يذف 
عبصتقػديـ صتػػذم اصحيػػبا اص ميلػة اص ديػػدا عتػػذم اصمرػػبهد اصعبا ػة مػػف اصحيػػبا اصقديمػػة  

 مػػف اصفمػػؿ  اصنصػػر؟اصم ػػلم ف  يصيػػ  هب يف تكػػ ف حبديفػػب صلفػػرح عمػػب انتقػػؿع ػػب
فػػي اصتػػي رمػػز يصيتػػب اصرػػبعر -يصي ػػْت هػػذم اص ل ػػلة اصمتطب صػػة مػػف اصمػػتَّت 

                                                           

ن ٔ)   ررَّ اص مر في مهؿ هذم اصم مع ص  دَّصتبف   هـ اص يبدا   اصدفع يصل اصعطب   اصكػـر
 يمكػػف تحليػػؿ اصرمػػز فػػي  صػػباد ي ػػر  ي ػػتمية صح ػػبف عػػديهب عمطػػبصع  بهليػػة )انظػػر  فػػي 

  نٛٗ-ٙٗاصرعر ا. تمي  األم ي  صلدكت ر ععد اصقبدر اصقط ص
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يصي ػػت  ػػععفب كبفيفػػب    ػػد تػػـ اصنصػػر صلم ػػلميف   -   هػػذم متػػبرا  منػػ يعيػػبتة  ليلػػة
 ؟صركر ل 

اصرػػػبعر ظتػػػرم صلحيػػػبا اصقديمػػػة   هػػػـ  يصػػػيس مػػػف اصِفْطنػػػة اصفنيػػػة يف يػػػ صِّي
 ي ػػػ ض يصػػػل اصحيػػػبا اص ديػػػدا اص ػػػعيدا عكهيػػػرة مػػػف األعيػػػبت  يتلػػػذ ُذ فيتػػػب عػػػبصنعيـ 

   يش اصم لميف؟ عر  ؿ ل 
 صػػػـ عيتفػػػب   همبنيػػة عرػػػر   صقػػػد ي ػػػذ اصرػػػبعر فػػي اصف ػػػر اص ديػػػد فػػػيعلػػل

ينػ  ينمػب ؛ يصػيس فػي هػذا دصػيتف علػل ت عة يعيبت فقػطاصف ر اصقديـ يَّ في يذكر 
 ر؟ي ردم علل  عيؿ اصتذكُّ 

   ٔ)اصقصػػػيدا  اصرمػػػ ز اصلفظيػػػة  اصمعن يػػػة صػػػدرصقػػػد كبنػػػت اصرمػػػ ز فػػػي 
يتفػػب علػػل  ان ػػ بـ اصعبطفػػة فػػي ي ػػزا  اصقصػػيدا   ُصػػ ف  هبديػػةف يصػػل دصػػيتف صنػػب ِ رِّ

 م اطف ارتعبط اصَ حدا فيتبن

فػػػػي  )فػػػػي صػػػػدر اصقصػػػػيدا  اصر صػػػػيّ اَّنتقػػػػبؿ مػػػػف اصحػػػػديث اصػػػػذاتيِّ 
فػػػػي مػػػػمبار اص احػػػػد فػػػػي  "ُيػػػػؤرُِّ ني"   اصُحػػػػَّ اص  ػػػػ ؼ علػػػػل األطػػػػتؿ  حػػػػديثِ 

 "   "صَقْلعِػػ "   حتػػل فػػي مػمبار اص مػػع اصتػػي تػػؤ ُؿ يصػل اص احػػد فػػي صػػفة  "تي متْػ
ػػب   ُيْ ػػدفا مػػب ُينْتِنُتنػػب"   اص مػػر  "ن صِّيتػػب اصمتمػػَة يف َيَصْمنػػب"  " نرػػُرعتب فتترُكنػػب ُمُل كف

ػػػػْت انيِّ  اصػػػػذ اتيِّ اَّنتقػػػػبُؿ مػػػػف هػػػػذا اصحػػػػديث ؛ يي حػػػػيف يرػػػػرُعتب اصرػػػػبرَُّ من ػػػػب اصر 

                                                           

   -يف هػػي صػػح تْ - ٘ٙٔ-ٗٙٔاَّ ػػتيعبَّ ص   علػػل هػػذا نحمػػؿ اصر ايػػة اصػػ اردا فػػي ٔ)
"ه ػـ ح ػبف علػل فتيػة مػف   مػ  يرػرع ف اص مػر  فعي ػرهـ فػي ذصػؾ  فقػبص ا  يػب يعػب اص صيػد مػب 

نب صنتُـّ عتركتب هـ يهعطنب عف ذصؾ   صؾ   ي ذنب هذم يَّ منؾ   ا 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَر تبَ   ألءبلب ً تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أل َتَااتارب ب َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألَ َ شا

أل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً َأل ألَلل  َقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بألأليتب َت ا   ب َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألَءتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألَ لب ا

 فقبؿ  هذا ري   ُ لُت  في اص بهلية   ل مب ررعُتتب منذ ي لمت"نأل
رتػ  هنػب حػيف  نمػب كر  فت تنب ض؛ يذ اصمعنل  "هذا معنل مف معػبني اص بهليػة اصتػي يعرفتػب   ا 
صػػ ا عليػػ    افتمػػ ا مػػب  يردُت يف يصػؼ حبصنػػب اص بهليػػة   ل مػػب رػػرعُتتب منػػذ ي ػلمت  فػػت ُتَع ِّ

 يردت"ن
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ا. ػػتمية عػػذكر  عل ػػبف اص مبعػػة)فػػي  ػػبار اصقصػػيدا  يصػػل اصحػػديث اصمحصػػ ر 
 اصف ػر     اصذ ْ ِد عنػ  لـعلي     صلل ل صرا اصر  ؿفي  عيؿ ل   نُ  اصقتبؿ

ـُ  َهَ بَنب  َ َنْمػِرَُّ ِ َيبُدَنب  اْعَتَمْرَنبَنب  َ ْيلُ   "ع   ع،نصبِرم هػذا  ؛"  ِفيَنب  َصَنب  فُنْحِك
صقػػد   حتػػل ي  )نػػ ُف  اص مبعػػة )نػػب  اصفػػبعليف  لعػػْت علػػل صفظػػ اصػػذي  اَّنتقػػبؿ

ـُ عػبصق افي"هػ  اصقباػُؿ  حػدم    اصرعر يصل  مبعػة  مػع ين ػ   ؿَ  ي ند ؛ هػذا "فػُنْحِك
 ديد فػي اصحيػبا اص ديػدا اصتػي ا تط تػب ا. ػتـ  مػف يرمُز يصل اصنظبـ اص اَّنتقبؿ

 اصػذات اصػػُمْؤهراِ اصلت  يصل اصِ ّد   مف َعَمِؿ اصدُّنيب يصػل َعَمػِؿ اآ ػرا   مػف صػ ِت 
ػػيصػػل صػػ ت اص مبعػػة اصتػػي ُيػػْؤِهُر  بنفَ ػػت ػػب   يفػػدي ععُمػػتب ععمف   بععُمػػتب ععمف

صل ص ت اصَ حدِا اصق ي ة اصمعتصمِة عحعؿ ل عز   ن  ؿ ا 
ينػ  انتقػبؿ  حمػبريٌّ كعيػر  فػي حيػػبا اصعػرَّ   فػي معػبني اصرػعر   مهػػُؿ 

عر   مب ينعتي يف نقؼ عندم  هذا  مفهذا ه  مب نعدُّم مف آهبر ا. تـ في اصرِّ
مػف  هنػبؾنػب ي  داف هاص بنَّ  َّ يف نعحث عف صفظػة ي  صفظتػيف ي ػتميتيف تػرِ 

ن ػػ  صَ اصقصػػيدا   ػػعر عُعػػ  تتيُّػػر  فػػي َعمػػ دتْ يَ  عػػبنيتتيُّػػر  كعيػػر فػػي م ػػبرات اصم ا   اصرِّ
 صرػبعر يراد ا. ػتـ يف هػ  حػدث؛ اصػذي اصمتػـ اصتطػ ريف " نمػف  يػر ريػَّ

 يف صتػب يراد عػؿ اصرػبعر  ذاتيػة عتػذا ديتػدِّ  فلػـ  رػبعَر اأُلم ػة يصػير يف اصقعيلػة
 ن ٔ)محد داف عنطبؽ األ را ي  اصقعيلة" تع د فت َّ حُ رْ تَ 

آ ػػػر اصقصػػػيدا يصػػػل مػػػمير اص احػػػد فػػػي نحػػػ    حتػػػل حينمػػػب يعػػػ د فػػػي 
  " "ه ػػػ َت محمػػػدفا  ي عػػػُت عنػػػ "  "فػػػلف  يعػػػي   اصػػػَدم  عرمػػػي"  "ص ػػػبني صػػػبرـ 
َّ "؛ فػػػلف  اصرػػػبعر يػػػذكُرم فػػػي مقػػػبـ اصصػػػ ِت اصمعّعِػػػر عػػػف  ُرم اصػػػدِّ " عحػػػري َّ ُتَكػػػدِّ
اصم مػػػ ع َّ عػػػف اصػػػنفس  فػػػي مقػػػبـِ اصلِّ ػػػبِف مػػػف اص  ػػػد   تلػػػؾ فردي ػػػة محمػػػ دا  

 يناذنح

                                                           

 ديدا صألدَّ اصعرعي اصقديـ  اصمعبصر  صلدكت را عبارة ععد اصرحمف )عنت اصربطئ      يـٔ)
 ـ نٜٓٚٔ/ٕ)دار اصمعبرؼ  اصقبهرا  ط ٙٙص
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)َصػػػْدِرهب  اصقصػػػيداي ػػػزا  صقػػػد َهػػػَدْتنب اصمػػػمباُر يصػػػل مػػػب كػػػبف يػػػد ُر فػػػي 
فػي اصقػرا ا األ صي ػة صلقصػيدا   مف تي برات عبطفي ةة م تلفػة  ا ترػعرنبهب  عُ ِزهب 

اصفػػريقيف ي ماػػذة  مػػف نرػػ اة مػػدا ؿ اصرػػعر   مػػب كبنػػت تحملُػػ  نفػػ س  دص ْتنب علػػلفػػ
ؼة فػػي َ ػػدهرػػةة  يَ لػػةة     س اصمػػؤمنيف؛  َحْيػػَراة مت ي  عبديػػةة   هقػػةة   اعتػػزازة فػػي نفػػ

َّ يلعهػػبف يف يػػز َّ حػػيف تت ل ػػل حقػػباُؽ اصػػديف اصمرػػركيف  دهرػػةة  يَ ػػؼة  نفػػ س
 ا.يمبفن ل ُعتـ  هؿ مك ة   تترر َّأل

ْصنػػب فَ -حمػػة اص هيقػػة عػػيف ُ ػػْزيي اصقصػػيدا ذم اصلُّ هػػ  -عبصق ػػمة ينبِمػػرَ يف تنز 
هب فػي ينكبر مق صة اصمصعَّ اصزعيرّي مف يف  اصقصيدَا  يؿ صدرُ دفعنب َدْفعفب يصل ت

لػػل  تػػرة رػػعريّة  احػػد    ػػر  ب  ػػد ُعزفػػْت عاص بهليػػة  آ رهػػب فػػي ا. ػػتـ  فلنتػػ
 ي  ينقطعنهب تي بُر عبطفةة  احدا  َّ يلت ي ي  يفُتُر في   د

* * * 
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  فيتػػػب علػػػل اصصػػػ ر اصعيبنيػػػةاصحقيقيػػػة فػػػي اصقصػػػيدا تطتػػػل  يف  اصصػػػ ر
صربعر مؤ نة اصصػ ر اصعيبنيػة اصػػُمحتب ة ترَفُع عف كبهؿ اهذم اصص ر اصحقيقية   

عمػػػػبؿ عقػػػػؿ مقػػػػبـ اصحمب ػػػػة  -فػػػػي األ لػػػػَّ- هػػػػذا مػػػػب َّ يتاػػػػـ  ؛يصػػػػل ُ تػػػػدة  ا 
   ه  مقبـ  ت نح في  اصػنفُس يصػل ا. ػراع  اصتتػبعِع فػي اصقػ ؿ  هػذا مػف  ٔ) اصف ر

 بنػػَّ   مػػف  بنػػَّة آ ػػر فلنػػ  مقػػبـ   ا عػػيٌّ عحػػت   يػػذكر اصمنب ػػَّ  اصمػػ هر   مػػب 
ينظػػػُر يصػػػل فتػػػ    يكتنفتمػػػب مػػػف اصصػػػ ر اصمعتػػػبدا َّ اصصػػػ ر اصمعتكػػػرا اصمعتَدعػػػة

صػػل اصػػنفِس     ة  فتػػ  َّ ي ػػرُج رػػيمب مػػف  ػػ اهاصقػػ ـ كهيػػرفا   َّ يكػػبد ينظػػر يصػػل ا 
 نيصل اص برج صكي َيِقيَس ي  ُيِص ِّر

  اصذي يق ؿ في   عيتَ  عيتْي   ُند ؿ مف ي ؿ ذصؾ
بَ ألَ إ ال أل تتتتتتتتتت   َا أليَتتتتتتتتتتتت ا  ألأل   تتتتتتتتتتَ   ألأل َ 

أل

ألَيَشتتتتتتتتتت  بألألَءتتتتتتتتتتااألأل  اتتتتتتتتتت  ألأل بألأليب  تتتتتتتتتت بألأل
أل    عيَت  اصذي يق ؿ في 

تتتتت  بأل تتتتت أللَ َت ا ب تتتتتألا  ألأللَتتتتت بألألَ َلسا أل  حب
أل

أل!ألَلف تتتتتتتتتتتَ َ بألأل  َ ا  بَ تتتتتتتتتتت ألَ َشتتتتتتتتتتترص بَ  أل
أل

ينصػػػُؼ عيػػػتة  بصتػػػػ  هػػػػ   آ رهمػػػب يف    ردعػػػؿ ُمْنِصِفة  ألعيػػػبت اصػػػػػفػػػي ا ُنػػػد لتمب
نظػػر يصػػل اص ػػبرج  صػػيس نظػػر  تمبػِصػػ ْ  َ    ػػتَ  ف  اصرػػبعر  ػػعَّ ذصػػؾ ي ؛ ٕ)اصعػػرَّ

عػب  اصػذي ُي عػُر اص ػبمَع علػل اصتصػديؽ صػ    ا. ػرار عمػب  اصحقيقة  عػؿ نظػَر اَّدِّ
اصنػبفع فػي   بؿن  ه   ر ج  عػف ذاتيػة اصعبطفػة  تتلتلتػب حيناػذة يصػل عمػؿ اصعقػؿ

ػػب  م ػػبؿ اصِحَ ػػبج  اصػػػُمراد ا فػػي هػػذا اص ػػز  مػػف اصقصػػيدا   هػػذا اص ػػزُ  صػػيس  ر  ف
طفػػة اص ػػبارا فػػػي ير ػػب  اصػػنّص  عػػؿ هػػػ   ػػر ج مح ػػ َّ  فػػي يطبرهػػػب علػػل اصعب

                                                           

  هػػذا َّ ينفػػي   ػػ د اصتصػػ ير اصكهيػػؼ فػػي ععػػض مقبمػػبت اصف ػػر  كمػػب فػػي  صػػيدا اعػػف ٔ)
  نزيد ف  "مب علل ظنَِّي عبُس"   صكنب نحكـ هنب علل األ لَّ مف يمر اصرعرا

  تػػػبريخ دمرػػػؽ  َّعػػػف ع ػػػبكر يعػػػي اصقب ػػػـ علػػػي عػػػف اصح ػػػف يعػػػف هعػػػة ل عػػػف ععػػػد ل ٕ)
 ـ نٜٜ٘ٔ)تحقيؽ عمر عف  رامة اصعمري )دار اصفكر  عير ت  ٜٕ٘/ٖٖاصربفعي 



ُ طاب 

ِ

ُُاخل ْعري  انُ ُعندُالشِّ
َّ
ْزيَّةُيفُحس

ةُف ْتحَُه   (حتليليَّةُدراسةُ )ُمكَّ
 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٙٓٔ﴾  
  

ـ   اصرػػبمؿ   ػػر ج  َّ ا ػػتطراد فيػػ   َّ يطبصػػة   ن ػػتطيع يف نقػػ ؿ ينػػ   ػػر ج  داعػػ
اص بمع صلقصيدا  مف حيث اصقصُد يصل اصت،هير في هؤَّ  اصَفْ ريِّ صل  ِّ اص طبعيِّ 

اصر ػػ ؿ   تر يػػػَّة فػػػي يف اصقررػػييف  تػػػ،هير ت  يػػػؼة   ارتفػػبعة علػػػيتـ عب. ػػػتـ   
 نيع د ا يصل اصر َرد

اصحقػػػػباؽ اصتػػػػي يرػػػػتدهب  اصصػػػ را اصعيبنيػػػػة  ليلػػػػة فػػػػي اصقصػػػيدا يذف؛ ألف
اصربعر مف يمر اصر  ؿ  اصفتح  ُ ْند اصفػتح اصػذيف يتنػز ؿ فػيتـ  عريػؿ  يكعػُر فػي 
نف ػػ  مػػف يف يرػػتلتب عصػػ رة ي ػػر  يعلػػس مػػف هػػذم اصصػػ ر اصحقيقيػػة اصمرػػبهَدا  
اصتي ك،نتب اصص ر اصمهبصي ة ص  رامتب ععُض اصرعرا ن  هم ػة يمػر  آ ػر  يف  ععػض 

ـ اصف ر  اصحمب ة كح بف في  صيدتنب هذم؛ رعمب انرتؿ عتمب اصرعرا  حيف ير  
صػل  يصػلحػيف ينظػُر  فت اصتص ير  اصت،مُّؿ  عف  يلتفػُت  نف ػ  منترػيفب َّ   مػ   ا 

   مكتفيفب عمب ترام عيُن  مف هذم اصمفب رنيصل األريب  ح َص  ي  َّ يريد يف يلتفتَ 
معتػػػػبدا   بصعفػػػػب   ُصػػػػَ ر  تػػػػي ف اصتمزي ػػػػةاصصػػػػ ُر اصػػػػ اردُا فػػػػي  تلػػػػؾ  حتػػػػل

ي    يصػػل كعيػػر ُ ْتػػدة مػػف اصرػػبعر حتػػبجُ ي َّ ؛  هػػذا اصنػػ ع مػػف اصتصػػ يرمتدا صػػة  
فكػر؛ ينمػب هػػ  اَّ ػتدعب  مػف اصمػ ر ث اصرػػعرّي اصػذي ُي ػعف  عقليػؿة مػػف يعمػبؿ 
 اصطب ةن

هير فينب صذا اصكرػؼ اص ديػد  عد ياصم،ص فة صـ ي مهؿ هذم اصص رييراد  يف  
ي ػرَُّ منتػب يصػل  يّ اصحقيقػاَّ ػتعمبؿ يصػل  اصمعتكػر  فتػي حيناػذة  دهرة اص يػبؿي  

 نمػػػرَّ يمهلػػػةف علػػػل هػػػذا هػػػذم اصتععيػػػرات اصتػػػي فػػػي    تل ينبتػػػ  اصم ػػػبزظػػػتؿ 
مػػػبُ "  "ص ػػػبني َصػػػبرـ "   اصقصػػػيدا  "تُهيػػػُر اصن قػػػع"  "ُينػػػبزعف األعن ػػػة"  "اأَلَ ػػػُؿ اصظِّ

َّ "ن رم اصدِّ  "عحري َّ ُتَكدِّ
 هػػذا َّ - مػػف حيػػث اصتكػػ يُف اصفّنِػػي   صي ػػت عمعتكػػراة صػػ ر   ريعػػة   تلػػؾ

ػػ ر؛  -يعيُعتػػب  اصنقػػد ينمػػب يعحػػُث فػػي اصصػػ را عنػػد درا ػػتتب مػػف حيػػث تػػبريُخ اصصُّ
تلػػؾ اصصػػ ر اصمؤص فػػة ت،صيففػػب  ديػػدفا  ي  اصمرك عػػَة تركيعفػػب م تلففػػب يعكػػس نف ػػيِّة  عػػف

مب يعتمؿ في نفس صتب اصربعر   ص صي ة َفنِّ   فينتقؿ صنب مف  تصتب  مف ظت
 ني  رع ر اصربعر مف عبطفة
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علػػل ينػػ  صي ػػت اصقصػػيدُا  لػػ فا  َّ ُعطػػتف مػػف كػػؿ صػػ راة عيبنيػػة  فػػنحف 
صػػ   ػػد يهػػبر صػػ راف طريفػػة  حػػيف رػػع   ريػػؽ اصحعيعػػة ع مػػر زَ ن ػػد اصرػػبعر فػػي  َ 

ُمعت قة مزاُ تب اصمب   اصع ػؿ   مػزاُج اص مػر كهيػرفا مػب ُذكػر فػي يرػعبر اص بهليػة  
 َّ  ي مب عبصمب  اصعذَّ  اصذي ي ري عمحنيػةة  ي  اصػذي ي ػقط مػف اص ػحبَّ    ػد 

عمػػر  عػػف ي معل قػػة يمػػيف ف يصيػػ  عنصػػرفا هبصهفػػب يزيػػد فػػي اصلػػذا  كػػبصُحّصِ كمػػب فػػ
 اصُحصُّ نعػبت  يحمػر   "كله ـة   هي في اصف ر كذصؾ  "مرعرةف ك،ف  اصُحص  فيتب

كقػ ؿ عػدي عػف  يزيد َ َه  اص مر  ي  ُيميف ف فيتب مب ُيرعت  ممب يزيػد  َهَ تػب 
 زيد اصِععبدّي 

أل َءتتتتتتتتتتأل تتتتتتتتتت ضأل تتتتتتتتتتإََ  ألق تتتتتتتتتتَاألَء األأل  أل  ألءبتتتتتتتتتت
أل  لاتتتتتتتتتتتت ألأل تتتتتتتتتتتت أل قتتتتتتتتتتتت قا بأل  َفتتتتتتتتتتتت أل  قأَل
أل تتتتتتتتتتس   ألأل  َ جبألءتتتتتتتتتت  أَلتمث أل تتتتتتتتتت نألَلتتتتتتتتتت

أل

أل  بأل  اَ  تتتتتت ألءتتتتتتاأليتتتتتتهبألأله ألضأللَتتتتتت األَ تتتتتتءب ألأل
أليب  بهتتتتتتتتتتت ألَلا أل تتتتتتتتتتتر  ألْحب تتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتت ا  ألا بألف ألصا

آ تتتتتتتتتتتتا أل الألء تتتتتتتتتتتتر  بألألَ تتتتتتتتتتتت  ألالأل
أل(1)

  د ُيميف ف اصعَ ؿ اصممز َج عبصمب  اصعذَّ كمب عنػد صػبحعنب ح ػبف عػف هبعػت  أل
 هي يمبفة  ح نة  م تملحة عند اصربرعيف  في اصرعر؛ زادهب متحةف ينػ  ن ػََّ 

 كؿ  هذا يصل ريؽ اصحعيعةن
بف في اصقصيدا اصص راُ   ير َعِ ػََّ صتػب اصنعػيُّ  اصتي يف  ي  د ص ر ح  

   هػف  يػدفعف  -ْت ر ػبُصتف    ػد فَػر  -مػف ت يُّػؿ اصن ػ ا في اصعيت اصهبني عرر 
فػػػت َيِ ػػػْدَف  ػػػ   اصػػػػُ ُمر يمػػػرعف عتػػػب   ػػػ م   ػػػريشة  َ ػػػْز ِ اصم ػػػلميف عػػػف   يػػػؿ

ص ة  اصت اف منتتبهتر ععل تب اص يؿ؛  ب؛ مػ  َعْ زفا منتف  في اصحيلة   عل  فب مف اصذِّ
 كمب ينتمُر اصمطر مف عيف اصصف ؼ عينب  يُؿ اصم لميف منتمرا  

َا  ب َتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألَ ظَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاصأل ألءبَاَ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتَرَا ألأل  
أل

تتتتتتتتتتتتتتتتا ألأل أل!ألَل  َستتتتتتتتتتتتتتتت  بألأل  تتتتتتتتتتتتتتتت  اب بر ألأليتبَل    ب ب
أل

                                                           

مػػع ا ػػتتؼ فػػي ععػػض األصفػػبظن  انظػػر هػػب هنػػب  ٕ٘ٔ/٘ٔ  األعيػػبت فػػي  تػػبريخ دمرػػؽ ٔ)
 مػب  ٔٚ/ٕ عؿ يعي ُنػ اس  فػي  حػديث األرععػب   كتـ اصدكت ر ط  ح يف في مقبص   اص مر

  نٖٔععدهب )دار اصمعبرؼ  اصقبهرا  ط
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ة فريػػؽ اصمرػػركيف تمهِّػػؿ فػػي فن ي ػػةة عبصتػػة نف ػػي   صػػ را  عبرعػػة  معتكػػرا ينتػػب ص
ب فػػػي طريػػػؽ   حػػػبَصتـ  مػػػ صتـ ت ػػػبم انػػػدفبع اصم ػػػلميف يصػػػل َهػػػْزِمتـ   ُمِمػػػيِّتـ  ُػػػُدمف

   ي ػتعيُدهب في تنرػدهب مػف كػبف  َّ ع َّ يف يطػرَّ صتػب نعيُّنػب محمػد   اصنصرن
ـ  نعحمرت    يتع  

تػب اصفنِّػّي   نبععػة  ممػب  ػب  فػي يف    دَا هذم اصصػ را نبععػة  نعػـ مػف  مبص
 عرهػػب  مػػف يف  اصرػػبعَر  ػػد ت ي لتػػب  عػػؿ يف تقػػع حقيقػػةف    ػػد   عػػْت كمػػب  ػػبؿ   ْ ػػَع 

 اصحبفر علل اصحبفر!
يف  "اصصػػ را فػػي اص يػػبؿ اصرػػعري ت ػػتلـز يف يكػػ ف م مػػ ُعتب  باعفػػب علػػل 

هػػػذم مهػػؿ فػػػي  يف  اص يػػبؿ   ٔ)اصنقػػيض مػػػف ا.دراؾ اصػػذي يفتػػػرض   ػػ د م مػػػع "
ة اصربعرُ اصلحظة ه  يهُـّ مب يمتلؾ   نمف حب  

  األ صل  مب ممػْت  يرعَع  را ات صتذم اصص را كتَّ يامتنبقد   دُت في ص
 عنػػدنب مػػف اص عػػر مػػب يعمػػُدهب  فقػػد ر   صػػبحَّ )ين ػػبَّ األرػػراؼ  فػػي  صػػة 

يصػل عنػبت يعػي ُيحيحػة  ػعيد  - يعػ  عكػر ُي ػبيرم- اصفتح  بؿ  " نظػر ر ػ ؿ ل 
ـ   ػبؿ   عف اصعبص عف يمية َيْلِطمف    م اص يؿ عبصػُ ُمر   د َنْرْرَف رع رهف   فتع  

 ن ٕ)"يب يعب عكر  كيؼ  بؿ ح بف عف هبعت؟" ف،نردم  تظؿُّ  يبدنبننن" اصعيت
عر" دَّصةف  بطعةف علل ص را )اصت ْلطيـ  َّ   يػر  يف  في ر اية "َنْرر اصر 

ت في )اصدي اف  فقبؿ  "فب ،تتـ اص يػؿ  ف ػرج اصن ػب  عل ؽ اصعد يُّ علل اصعي د   
فػػي كتػػبَّ )اصزُّهػػرا  َّعػػف دا  د     ػػب   ٖ)َيْلِطمػػف  ػػد د اص يػػؿ  يرددنتػػب صتر ػػع"

 ن ٗ)األصفتبني عل نبدم  "فلقد كبنت اصمريا تردُّ     اصفرس ع مبرهب عف عبعتب"

                                                           

  انظػػر كػػتـ اصػػدكت ر اصعرػػمب ي فػػي رػػرح  نظريػػة كػػ صردج فػػي   مػػبيب اصنقػػد األدعػػي  اصعت ػػة  ٔ)
 ـ نٜٚٙٔ)دار اصكبتَّ اصعرعي صلطعبعة  اصنرر  اصقبهرا  ٙٙصلدكت ر محمد زكي اصعرمب ي ص

)اص ػز  األ ؿ عتحقيػؽ محمػد َحميػد ل  دار  ٖٙ٘/ٔرراؼ  صلعتُذري يحمد عػف يحيػل ين بَّ األ  ٕ)
 اصمعبرؼ عمصر ن

 نٗٚدي اف ح بف عتحقيؽ اصدكت ر  يد حنفي ص  ٖ)
)تحقيؽ اصدكت ر يعراهيـ اص بمرااي  مكتعػة  ٛٛٙاصزهرا  ألعي عكر محمد عف دا د األصفتبني ص  ٗ)

 ـ نٜ٘ٛٔ/ٕاصزر ب   ط -اصمنبر  األردف
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"َيْنُفْمػف مػب عليتػب  اصقرا ُا اصهبنيػة  يف  اصنِّ ػ ا صػنعف ذصػؾ عبص يػؿ صكػي 
؛ يي يف  صػػػنيَعُتف  َّ صلمدافعػػػة  عػػػؿ صلتػػػدصيؿ  ٔ)مػػػف اصُتعػػػبر  فبْ ػػػَتعبر صػػػ  اصل ْطػػػـ"

 اص دمة  نح  ذصؾ   هذا ععيد  في رييي   َّ ي افؽ اصمقبـ اصنف ػي صن ػب   ػريش؛ 
يَّ يف يك ف  د عنل ن ب  اصم لميف؛  ييف هف  مف ذصؾ  عػؿ ييػف هػف  فػي ذصػؾ 

نمػػػب  اص  ػػػتن يف   اصمتصػػػ  ر ين تػػػف  صػػػـ يكػػػف  د لػػػف مكػػػة ععػػػُد فػػػي تلػػػؾ اص ػػػبعة   ا 
 د لْتتب اص ن د فقطن هـ د لف هف  ععد ذصؾن

 اصقػػرا ا اصهبصهػػػة ر يػػػْت عػػػف اص ليػػؿ عػػػف يحمػػػد مػػػف ينػػ  كػػػبف يػػػر ي هػػػذا 
ن  ا " عبصطػػب  ي َّف ُمتُػف  "  عبصط ػػب  هػػـ اصػتـ   ُيْنكػػر "يلطِّ صط ْلػػـ  اصعيػت علفػػظ "ُيَطلُِّمتُػف 
 ن ٕ)مرعؾ  عزا اصػَمل ة عيدؾ صتنفض مب عليتب مف اصرمبدن  اصطُّْلمة   عزا اصػَمل ة

  مف يف  اصن  ا صػنعف ذصػؾ  ٖ) اصمحيط )اصقبم س فيراععة   هم ة  را ا  
 عنػد صػبحَّ هػذم اصقػرا ا اص يؿ عبصػُ ُمر!  صذصؾ فر ايػة )اصتلطػيـ  ؽَ رَ يم حف عَ 

 ن ٗ)معيفة  ي  مرد دا   ر اية )اصط ْلـ  ير ح
 بصػػر؛ يذ مػػب  األ يػػر يف   ػػرا ا اصصػػ را علػػل هػػذا اصنحػػ   َّ رػػؾ  فػػي

؛ يَّ يف  اصفػتح عمب في  اصقـ  مف اصنصػر اص يؿ ؽرَ عَ يف تم ح اصقرري بُت عت ة 
ػػب ععيػػد    يػػُر مت ي ػػؿ ؛ يكػػ ف  ػػد عنػػل يف  اصم ػػلمبت هػػف  اصمب ػػحبت   هػػذا ييمف

ؾ حركػػة  متصػػقة  صل  ػػد   ذاحركػػة  هبداػة   مػب عت ػػة )اصم ػػح  عػػ)اصلطـ   هػػذا
                                                           

اصنتبيػػػة فػػػي  ريػػػَّ اصحػػػديث  األهػػػر  َّعػػػف األهيػػػر  يعػػػي اص ػػػعبدات اصمعػػػبرؾ عػػػف محمػػػد   ٔ)
)تحقيػػؽ طػػبهر يحمػػػد اصػػزا    محمػػ د محمػػػد اصطنػػبحي  اصمكتعػػة اصعلميػػػة   ٜٚٗ/ٗاص ػػزري 
 ـ نٜٜٚٔعير ت 

تيلي   ٕ)  نٛٛٔ/ٗانظر  اصر ض األنؼ  صل ُّ
اصقػػبم س اصمحػػيط  صلفيػػػر ز آعػػبدي  يعػػي طػػػبهر محمػػد عػػف يعقػػػ َّ عػػف محمػػد اصرػػػيرازي   ٖ)

 ـ نٕ٘ٓٓ/ٛ)طلـ   تحقيؽ محمد نعيـ اصعر    ي  مؤ  ة اصر بصة  عير ت  ط
متػػف"  صػػحيحة   ػػر    ػػد تعق عػػ  اصزعيػػديُّ فقػػبؿ  "  ٗ)  ػػبؿ رػػي نب  عػػؿ هػػي )يي ر ايػػة "يلطِّ

 هػػل يظتػػر فػػي اصمعنػػل" )انظػػر  تػػبج اصعػػر س مػػف  عليتػػب يكهػػر يامػػة اص ػػير ر ايػػة  درايػػة
  اهر اصقبم س  صلمرتمػل اصزعيػدي  محمػد عػف محمػد عػف ععػداصرزاؽ)طلـ   مطععػة حك مػة 

 اصك يت ن



ُ طاب 

ِ

ُُاخل ْعري  انُ ُعندُالشِّ
َّ
ْزيَّةُيفُحس

ةُف ْتحَُه   (حتليليَّةُدراسةُ )ُمكَّ
 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٙٓ٘﴾  
  

  ي ػػة تمػػرَّ اص  ػػػد  َّ تلطػػؼ عػػ ن فػػت   ػػػ  يذف صتػػر يح اصط ْلػػـ علػػػل  ػػريعة  
 رانمرت  اصل طـ في هذم اصص را اص

َّ   لنػػب يف  صلصػػ ر اص ا عي ػػة اصتلعػػةَ  فيمػػب كػػبف مػػف صػػ راة فػػي اصقصػػيدا   ا 
ػػةف مػػف صػػ ر صػػبغ اصرػػبعر فبصصػػ ُر فػػي عمػػ ـ اصقصػػيدا  ليلػػةن   ػػد  صػػ راف متم 

  فػػي يزمنتتػػب اصهتهػػة ا ػػت دامفب م حيفػػب عمرػػتد اصفػػتح )األفعػػبؿ اصفػػتح م ػػت دمفب 
عكؿِّ مب فيتب مف دَّصةة علػل  رامزفايفعبؿ اصمؤمنيف   يفعبؿ اصمرركيف مف  ريش؛ 

   يفعػػػبؿ عبملػػػة ي ة اصفػػػريقيف؛ ف،فعػػػبُؿ اصمػػػؤمنيف  ه بعػػػة  متحرِّكػػػة   ي ػػػػػُة اصػػػر حنف ػػػ
 صحركػػةة منتظػػرا  َّ يهػػر فيػػ   اصفػػتح  بفتػػة   ػػبكنة  فػػي ذصػػؾ اصمرػػركيف اصمقبعلػػُة صتػػب 

  صألفعبؿ في ذصؾ اصمرتد اصمحتَمر   هذا عيبف   حركةيَّ ك
 

 تعميق مقابمه عند المشركين الفعل عند المؤمنين البيت

 َتَرْ َهب تُِهيُر اصن ْقعَ  ٓٔ
في  يؿ اصمؤمنيف ص عمؿ   نتي ة  
 اصمرركيف فقطن مف مقبعؿ مرا عة

 - ُيَنبِزْعَف اأَلِعن َة ُمْصِتَيبتة  ٔٔ
عمؿ   حركة في  ير مقبعؿة 

 ُيمبهي  مف اصمرركيفن

 اصنَِّ ب ُ ُيَلطٍُّمُتف  ِعبْصُ ُمِر  َتَظؿُّ ِ َيبُدَنب ُمَتَمطٍَّراتة  ٕٔ
حركة   ديَّ  يقبعلتب حركة  
 منتزمة يبا ة   َمعيعةن

 ُتْعِرُم ا َعن ب اْعَتَمْرَنب ٖٔ
عمؿ   حركة في مقبعؿ ترا ع 

 ن ا عراضة  انتزاـ

   ه  في )تتديد  طلَّ  صلصعر َفبْصِعُر ا ِصِ َتِد َيْ ـة  ننن ٗٔ
 حقيقت   ك ف َّ حركةن

ر صنػػػػب ي ػػػػ ا  صقػػػػد ا ػػػػتطبع اصرػػػػبعر عب ػػػػت داـ هػػػػذم  األفعػػػػبؿ يف يصػػػػ ِّ
   ا ػتطبع قيفي ي  اَ هب في نف س اصمرػبركيف فيتػب مػف اصفػر  اصمعركة اص بر ي ة 

نػػب معتػػـ يف ينقػػؿ صنػػب صػػ را اصنصػػر عحػػذافيرم   ك،ن ػػب كُ  -اصم ػػلميف  هػػ  ص ػػبفُ -
يصينػػب نقػػتف   ِ ِلػػقْ  نَ  ذصػػؾ اصيػػ ـن يف  اصععػػرا صي ػػت فػػي تصػػ ير صػػ را اصنصػػر  حػػدم
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يًّب م ر دفا اصربعُر مف يحب يس م تلفةة  متربعكة   نب علي فَ فيمب   َ اصععرُا   عؿ مبدِّ
تلػؾ  يف ُيْلػِعَس  تلػؾ اصلحظػة  ن ػح اصرػبعر فػي فيانتبعت كؿ  احدة مف اصفريقيف 

ي   ؛ فتدْت يصينب حي ةف نبعمػةف عمػب يعتمػؿ فيتػب مػف اصع اطػؼ ٔ) كلمبتِ األحب يَس 
 ذصػػؾ مػػب يكتػػَّ ألي صػػ را ي   ػػؿ  مػػب يػػد ر فيتػػب مػػف اصػػرُّ ح اصعرػػري ة    اصنػػ ازع

 اص ل د ععر اصز مفن
* * * 

                                                           

  انظػػر فػػي اصعت ػػة عػػيف اصصػػ را  اصعبطفػػة   ينتمػػب متتزمػػبف فػػي اصعمػػؿ األدعػػي   مػػبيب ٔ)
 نٔٚصاصنقد األدعي  اصعت ة  صلدكت ر محمد زكي اصعرمب ي 



ُ طاب 

ِ

ُُاخل ْعري  انُ ُعندُالشِّ
َّ
ْزيَّةُيفُحس

ةُف ْتحَُه   (حتليليَّةُدراسةُ )ُمكَّ
 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٙٓٚ﴾  
  

)مفػػبعلتف اصمفترمػػة     صػػ رت  اصعر مػػيُة علػػل عحػػر اصػػ افر اصتمزيػػةُ 
؛ صعلػة مفبعلتف مفبعلتف فع صف مفبعلتف مفبعلتف    صكن  صـ ُي تعمؿ يَّ علل )

 ن ٔ)اصقطؼ اصتي تح صت فيتب )مفبعلتف  يصل )مفبعؿ  اصتي هي )فع صف 
ا "ص ف ر ي زاا   تدفا ف تدفان  بص  اص ليؿن   يؿ  افرف   هذا اص زف ُ مِّي   د 

ن فتػػ  يعػػدي فػػي تفعيلتػػ   ٕ)ص فػػ ر حركبتػػ  عب تمػػبع األ تػػبد  اصف اصػػؿ فػػي ي زااػػ "
  هػػـ فبصػػلةة صػػتر  مك نػػة مػػف  ػػعَّة هقيػػؿ هػػـ  0)// مفػػبَعَلُتف  ع تػػدة األ صػػل )

ر هػذا مػراف ي ػر  فػي )مفػبَعَلُتف  اصهبنيػة  هػـ يُ  0/ )//  عَّ  فيػؼ //  0)// كػر 
فتك ف ص رت  اصم تعملة علل  ا )فع صف نآ ر في اصتفعيلة األ ير   هـ ع تدة  0/

  ن0/0//-0///0//-0///0هذا اصنح   )//
 صكف  اصرعرا  ي تهقل ف يحيبنفب اص عَّ اصهقيؿ اصذي يرد في ي ؿ اصفبصلة 

  يي يقلعػػػ ف هػػػذا اص ػػػعَّ اصهقيػػػؿ في عل نػػػ   ػػػععفب  فيففػػػب؛  ٖ)فيعصػػػع ن    0/ //)
صي ػػػؼ  صتػػػـ اصػػػ زف   تكهػػػَر اص ػػػكنبت فػػػي اصقصػػػيدا   تصػػػير )مفػػػبعَلُتف  عنػػػدهـ 

عيػت  افػر اصحركػبت  افػر اص     ُيمػحي0/0/0)مفبعْلتف  علل هذم اصصػ را )//
اص ػػػػػكنبت  مطرعفػػػػػب طرعفػػػػػب رػػػػػديدفا حيناػػػػػذة   تكػػػػػ ف صػػػػػ رت  علػػػػػل هػػػػػذا اصنحػػػػػ   

تععفب صػد  ؿ اصعصػَّ فػي     ي  مب يقرَّ مف ذصؾ0/0//-0/0/0//-0/0/0)//
 ناصتفعيلة

                                                           

)رػرح  تحقيػؽ  ػعيد  ٜٗانظر  يهد   ػعيؿ يصػل علمػْي اص ليػؿ  صمحمػ د مصػطفل ص  ٔ)
 هػ نٚٔٗٔ/ٔمحمد اصلحبـ  عبصـ اصكتَّ  عير ت  ط

نمػػب  ػػمي عصػػعفب؛ ألف حركػػة اصحػػرؼ اعُتصػػعت   ٕ) اصعصػػَّ  ي ػػكبف اص ػػبمس اصمتحػػرؾ   ا 
)اصعي ف اصتبمزا علل من  فُمنع يف يتحرؾ   كؿُّ ري ة عصعت  فمنعَت  اصحركة فت  معص َّ 

  تحقيػػػؽ ٖٛ عبيػػػب اصرامػػػزا  صلػػػدمبميني  عػػػدر اصػػػديف يعػػػي ععػػػد ل محمػػػد عػػػف يعػػػي عكػػػر ص
 هػ ن٘ٔٗٔ/ٕاصح بني ح ف ععد ل  مكتعة اص بن ي  اصقبهرا  ط

 نٕٙٔانظر  اصعي ف اصتبمزا ص  ٖ)
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ة  َّزمػة؛  ػد د ػؿ    هػ  زحػبؼ  َّ عل ػََّ صْ  يهـ مب نتحظ  هنب يف  اصعَ 
؛ يَّ عيتفػب  احػدفا منتػب    فػي تفعيلػةة ي  يكهػراصتمزيػة اصقصػيدا عيتة مف يعيبت كؿ  

  ٕٔه  اصعيت 
َا  ب َتتتتتتتتتتتتتتتت ألَ ظَتتتتتتتتتتتتتتتتاصأل ألءبَاَ    تتتتتتتتتتتتتتتتَرَا ألأل  

أل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتا ألأل ألَل  َستتتتتتتتتتتتتتتتتت  بألأل  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  اب بر ألأليتبَل   ب ب

 يتػد  هقػيتف ّت اصػ زف؛ صػا  في هذا كؿُّ اصدَّصػة علػل ييهػبر ح ػبف تحريػؾَ أل
 َّ رتيعفػػب ممػػتًّ   هػػذا يمػػر  َّمكػػر رفا  عحيػػث ي علػػ  هػػذا اصعصػػَُّ َ ػػِردفا م   عفػػب  

بن يزيدهب حي ي ةممب ت طا  األذف عند ينربد اصقصيدا   ه     َ ْر ف
 َّ ع ػػَّ حيناػػذة يف عرفنػػب يف ععػػض اصنقػػبد ُيلحػػؽ اصتػػَزج عػػبص افر صتػػذم 

  فتفعيلػػػة اصتػػػزج )مفػػػبعيلف مفػػػبعيلف  هػػػي )مفػػػبعلتف  اصمعصػػػ عة؛  مػػػب  ٔ)اصعلػػػة
ب أل ػػػراض زِ ؿ اصػػػ افر عحػػػرفا هَ يعنينػػػب هنػػػب يف  اصعصػػػَّ  ػػػد يحػػػب ػػػب؛ صػػػبصحف ػػػب را صف  ف

  اصعت ةن اَّفت بر
  فتػػ  اص ملػػة اصم  ػػيقية ط يلػػةِ  مػػف اصعحػػ ر اصممتػػد ا صػػيس اصػػ افر عحػػرُ   

  فح ػَّ )مفػبعلتف مفػبعلتف مفػبعلتف  معني علل هتث تفعيتت في كؿ رػطر
اصعر مػػييف فتػػي مصػػبعة  عنػػد   اآ ػػر َّ ت ػػتعمؿ يَّ نب صػػةف منعتػػراَ تب ػآ رتُػػ  

مػػػف  ي ػػػقبط آ ػػػر  ػػػعَّة  فيػػػؼ    اصقطػػػؼُ ؼْطػػػقَ ععل ػػػةة م  ػػػيقيةة يطلقػػػ ا عليتػػػب اص
 كػػ،ف  اصتفعيلػػة  ػػد ا تطػػؼ مػػف نتمتتػػب رػػي     ن ٕ)مػػب  علػػ   ا  ػػكبفُ  تفعيلػػة اصػػ افر

ارػػػػػُتتر  فتػػػػػذم اصتفعيلػػػػػة كمػػػػػب  )فعػػػػػ صف   ي   مفبعػػػػػؿْ )فتػػػػػدت )مفػػػػػبعلتف  فيتػػػػػب 
ُتحػػدُث تقبصػػرفا ملح ظفػػب فػػي تراتػػَّ تمػػة    زيػػد فػػي  ػػرعة اصن)فعػػ صف  ت ةُ اصمقتطعػػ

 )مفبعلتف مفبعلتف ن في اصتفعيلتيف  علتب اصم   دا مف  عؿ اصم  ة اصص تية
ػة   فػي آ ػر كػؿ رػطرة  َّنعتػبر اصػ افر  مع هذا فلف   م  ػيقيًّب  فريػدا   بص 

 هػػي يف  عُ ػػزم  ػػريع اصلحػػبؽ عصػػدرم  حتػػل يف  اص ػػبمع َّ يكػػبد يفػػرغ " معنفػػل  
                                                           

انظػػػر هػػػذا اصػػػريي فػػػي  اصمررػػػد يصػػػل فتػػػـ يرػػػعبر اصعػػػرَّ  صػػػنبعتتب  صلػػػدكت ر ععػػػد ل اصطيػػػَّ   ٔ)
ـ ن  د عػرض صتػذا ععػض اصعر مػييف   َّ حب ػة عنػب ٜٜٛٔ/ٖ)مطععة حك مة اصك يت  ط ٖٗٔ/ٔ

  نٛٙٔيصل يهعبت اص تؼ في ذصؾ )انظر مهتف  اصعي ف اصتبمزا علل  عبيب اصرامزا ص
 نٙٓٔمزا علل  عبيب اصرامزا صانظر  اصعي ف اصتب  ٕ)
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يهنػػب  ُفػػي     اصصػػدر حتػػل يت ػػـ عليػػ  اصَعُ ػػز  َّ عػػؿ اصرػػبعر نفُ ػػ مػػف  ػػمبع
ن هػػػذا  ٔ)يرػػػعر عت ػػػ ـ اصعُ ػػػز  اصقبفيػػػة عم ػػػرد فرا ػػػ  مػػػف اصصػػػدرننن" ننناصػػػنظـ

فػػراِغ اصمعنػػل  اصتتحػػُؽ فػػي ا.نرػػبد  فػػي كهيػػرة مػػف  ب ػػمة  يمكػػف اص  ػػ ؼ عليتػػ ا 
ػػب ععػػد اصصػػدر مػػف اصقصػػيدان  هػػي يعيػػبت همزيػػة اصفػػتح  صػػ تية    ػػمة    ص صف

ت  عبصقصػيدا  ا. ػراع علنرػبد ععػض ي زااتػب  طبعي ة يرمي عتب اصربعر يصل اصل   َ 
عكهػرا اصمعػبني  فتػي ت ػيؿ  ػيتف   نبنػ عمب فيتب مف اصمعنل  ي  تدفُّقفب مػف  نر اف 

    اصدفبع عن    صؼ اص يش   تعكيتِ  اصنعيِّ ح دمب في معلل ص بن ؛  َّ  ي  
يعي  فيبف عػف اصحػبرثن هػذم معػبني ُيح ػنتب اصرػبعر  فتػي تفػيض علػل ص ػبن  

ػب منب ػعفب صتػذم اص ػي صة اصتػي  ب   صذا فقد  تـ اصقصػيدا  تبمف يراهػب مػف نف ػ   فيمف
رم ز ي  يفتُػعَ ػ"ص بني صػبرـ  َّ عيػََّ فيػ "  فتػ  َّ يَ  ر ي  يِكػّؿ  " عحػري َّ ُتكػدِّ

 رنمْ اصدَُّ "  فت   ا ع  في بض   َ 
ػػمة تمػػمف صلرػػبعر ـ َّ اصم ػػبطعيف يصػػل  طبعػػ   فتُػػ ان ػػذاََّ   هػػذم اص ِّ

يكبد ف يفتر ف عف تلقي يعيبت   عؿ يرطِرم رطرفا فرطرفا؛ كػ،نتـ َيْن ػ  ف معػ   
 ي  ُيْنرد ف مع ن

ا.صقبايػػػة ينعتػػػي يف ُتراعػػػل عنػػػد تحليػػػؿ اصقصػػػباد  يف  اص ػػػمبت اصرػػػفتي ةَ 
يدعنػػػػب اصقػػػػديـ رػػػػف يٌّ لف    فػػػػ ٕ)يًّب كتبعيًّػػػػباصقديمػػػػة؛ فػػػػلذا كػػػػبف يدُعنػػػػب اصحػػػػديث عصػػػػر 

 م  يقبُم ا.نربدي ُة هي يعظـُ   باؿ يداا طبعيٌّ  ي بطَّ األ مبع ي َّف   َ 
 ن ٖ)

                                                           

 نٙٓٗ/ٔاصمررد يصل فتـ يرعبر اصعرَّ  صنبعتتب   ٔ)
ػػؾ  هػػ  ين ػػ  اصقصػػيدا ع ػػمة ا.نرػػبدية  يقػػ ؿ ٕ)   مػػع يف  مػػف اصرػػعرا  اصمحػػدهيف مػػف يتم  

يحمد رامي مهتف  "ينب َّ يكتَّ اصرعر يعدفا  عؿ ي نِّيػ " )انظػر  األ ػس اصنف ػية صخعػداع اصفنػي 
  نٜٖٕبّصة  صلدكت ر مصطفل   يؼ صفي اصرعر  

  نتفػػؽ مػػع اصػػدكت ر يعػػراهيـ ينػػيس فػػي يف "م  ػػيقل اصرػػعر َّ تعػػرز  َّ ُتحػػدث يهرهػػب فػػي ٖ)
مكتعػة األن لػ  اصمصػػرية    ٛ٘ٔاصنفػ س يَّ مػع ا.نرػبد" )انظػػر كتبعػ   م  ػيقل اصرػػعر ص

 نـ ٕٜ٘ٔ/ٕاصقبهرا   ط
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ػػمة ا.صقبايػػة فػػي  يقػػ ؿ اصػػدكت ر ععػػد ل اصطيػػَّ فػػي  صػػ ص هػػذم اص ِّ
عحر اص افر  " صتذا فلنؾ يكهُر مب ت د اص افر فػي نظػـ اصرػعرا  ذا ي ػبصيَّ تتلػَّ 
عليتػػب اص طبعػػة  َّ فػػرؽ فػػي ذصػػؾ عػػيف ر ػػبؽ اصػػ افرات  َفْ مبتتػػب   اص طبعػػُة فػػي 
اص افر  ليٌّ فيتػب عنصػُر اصتكػرارننن  عػرُض   انػَّ م تلفػة مػف اصمعنػل اص احػد 

ب" اصتدفُُّؽ اص طبعيُّ يت ل ل صنب في اصقصػيدا فػي ي ػزا  ن  هذا  ٔ)يتعُع ععُمتب ععمف
  عريػػؿ عليػػ  اص ػػتـ  اص ػػيش  ففػػي  اصهنػػب  علػػل اصر ػػ ؿ صػػلل ل عليػػ    ػػلـ

ػػػب  نػػػر  هػػػذا فػػػي  هػػػذا اص ػػػز  معػػػبفة  األعيػػػبت  هػػػذم متتحقػػػة  يتعػػػُع ععمػػػتب ععمف
  نٕٔ-٘ٔ)

َّ تفعيلتُػ ؛ يصػل يف اصػ افر  زف  فيػ  ِهَقػؿ  يف صػـ ُتعصػ صقد يرػرنب مػف  عػؿ
ي اص ػز  "تكهُر في  اصمقبطع اصقصيرا   يت اصل منتػب اهنػبف فػ  ذصؾ يف  زف اص افر

ف هذا ُيك َّ اص زف ن عفب مف ِهَقؿ  ص  كهر  ت اصل فػي اص احدننن  ت اصي اصمقطعي
 اصرػػعرا  ممػػب يحتػػبص ف عليػػ   في ػػكن ف اصمتحػػرؾ  كػػؿ عيػػتة صػػبر رتيعفػػب صلتبيػػة 

اص ػػػػػػبمس مػػػػػػف اص ػػػػػػز  يحيبنفػػػػػػب )مفػػػػػػبعْلتف ننن  هػػػػػػذا اصتتييػػػػػػر اصطفيػػػػػػؼ ي ػػػػػػمي  
عػؿ صقػد    ٖ) اصعصَُّ زحبؼ  م تح ف  عنػد اصعر مػي يفن  ٕ)اصعر مي ف َعْصعفب"

     اصدكت ر يعراهيـ ينيس عيف )مفبعلتف  محركة اصتـ   بكنتتب  فقػبؿ  " كػت 
صحبصيف   ا   في ن عة اصري ع  ح ف اصم  يقل  ت تريح يصيتمب اآذاف  تطمافُّ ا

فػػبصمع  ؿ عليػػ  اصتعب ػػَّ عػػيف اصنمطػػيف فػػي ن  ٗ)اصنفػػ س عنػػد اص ػػمبع ي  ا.نرػػبد"
 اصتفعيلة  اص تمة  اصَعْصَّ معفبن

  ػد منب مػف  عػؿ يَّ فػي عيػتة كمػب  في تفعيتت اصتمزية اصعصَُّ    د كهر
هعبتػػػ عمػػػب َّ   احػػػد؛ ػػػبف يصػػػل     صكننػػػب نرػػػيرداعػػػي يصػػػل اصتمهيػػػؿ عليػػػ   ا  يف ح  

ة اصم  يقي ة  نفي تط يع اصن َتـ  ينتفع عتلؾ اص بص 
                                                           

 نٚٓٗ/ٔاصمررد يصل فتـ يرعبر اصعرَّ  صنبعتتب   ٔ)
 نٖٓٗ/ٔاصمررد  صلدكت ر ععد ل اصطيَّ   ٕ)
 نٔ٘انظر  يهد   عيؿ يصل علمي اص ليؿ ص  ٖ)
 نٗٚانظر  م  يقل اصرعر  صلدكت ر يعراهيـ ينيس ص  ٗ)
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  عكهيػر اصتفعػيتتاصػذي هػ  صػيس  اصعحػرهػذا  عػف هبعػتة  صقد ط  ع ح ػبفُ 
 -عحنكتػػػ   م هعتػػػ - علػػػ  فصنرػػػيدم   ؛ ط  عػػػ  صػػػيس عط يػػػؿ اصمػػػد  اصم  ػػػيقيّ 

ػػػب  طػػػراَّمػػػب فيػػػ  مػػػف مزايػػػب ا. ممػػػيففب مزايػػػب ييقبعي ػػػة يصػػػل؛ َمِرنفػػػب  ا ػػػعفب فمفبمف
 َّ ؛ عبص  تقبصػرم   ػرعَت  ع ػعَّ كهػرا  ػ اكن  ذصؾ ين ؛  ا.هزاج في اصص ت

فػي هػي  اصصػ ااِت اصمرػععة  اصتػي عبصمػد د تلؾ اص ػ اكف ف،طبؿ ذصؾ  عؿ ا تتؿ  
 حقيقتتب مد د  حينمب ُتلقلن

 في كؿ عيت   عدَدهب اصمد دَ يحصبايٌّ يعيُِّف صنب   هذا  د ؿ  
اق أل
لقص  بألألَل ا  ألَل  يل ألَ  ئ ب َلحا   ألَلص  ا أللل    أل)َلصَ 

)   َ ألَملبشا
ألع  ه 

 ٜ وءُ َخَل  اَمْنزِلَُ  ءَ اَعْذرَ  إَل ..  وءُ افَاجِلوَ  بعااْْلَصَ  تُ اذَ  َعَفتْ  ٔ
 ٙ وءُ اَوالسَّمَ  ِمسُ االرَّوَ  َهايتُ ْعفِّ قَ ْفر  ..  سِ ااحَلْسحَ  َبِن  ِمنْ  ر  اِديَ  ٕ
 ٓٔ وءُ اَوشَ  نَ َعم   اِجهَ و ُمرُ  لَ س  .. ِخَل يأَنِ  ابَِ  لُ ايَ زَ  َل  َنتْ اوَكَ  ٖ
 ٚ وءُ االِعشَ  َذَىبَ  اإذَ  ِلطَْيٍف .. يُ َؤرُِّقن ِمنْ  ِكنْ َولَ  ،اذَ اىَ  َفدَعْ  ٗ
 ٚ وءُ اِشفَ  اِمن ْهَ  يلَِقْلِبهِ  .. فَ َلْيسَ  وتَ يََّمت ْهُ  َقدْ  اليت ءَ اِلَشْعثَ  ٘
 ٙ وءُ اَومَ  َعَسل   اَجهَ اِمزَ  نُ و رَْأٍس .. َيكُ  بَ ْيتِ  ِمنْ  َئة  يَخب َكَأنَّ  ٙ
 ٘ وءُ االِفدَ  حا الرَّ  ِلطَيِّبِ  يَ ْوم ا .. فَ ُهنَّ  ذُِكْرنَ  تُ ااَْلْشرِبَ  َما اإذَ  ٚ
 ٛ وءُ الِ حَ  َأوْ  َمْغث   نَ اكَ  امَ  ا.. إذَ  اأََلْمنَ  إنْ  َمةَ ال َمَل  َهاينُ َولِّ  ٛ
 ٙ وءُ االلِّقَ  يُ نَ ْهِنُهَنا امَ  ا .. َوُأْسد اوك  ُملُ  افَ َتت ْرُُكنَ  اَوَنْشَربُ هَ  ٜ

َلنَ  اَعِدْمنَ  ٓٔ  ٙ وءُ اَكدَ  اَمْوِعُدىَ  الن َّْقعَ  يُ تَ َرْوَىا .. تُثِ  لَْ  إنْ  اَخي ْ
 ٙ وءُ االظِّمَ  اَْلَسلُ  ِفَهااَأْكتَ  ىٍت .. َعلَ اُمْصِغيَ  اَْلِعنَّةَ  زِْعنَ ايُ نَ  ٔٔ
 ٘ وءُ االّنسَ  بِاخْلُُمرِ  ُمُهنَّ ٍت .. يُ َلطِّ اُمَتَمِطّرَ  اُدنَ اِجيَ  َتَظل   ٕٔ
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 ٙ وءُ ااْلِغطَ  َواْنَكَشفَ  الَفْتحُ  نَ ا.. وَكَ  ااْعَتَمْرنَ  َعنَّا او تُ ْعِرضُ  افَِإمَّ  ٖٔ
 ٜ وءُ اَيشَ  َمنْ  يهِ يفِ  للاُ  يُ يَ ْوٍم .. يُعِ  دِ جِلَِل  او فَاْصبُِ  َوِإلَّ  ٗٔ
 ٜ وءُ اِكفَ  ولَُ  لَْيسَ  الُقْدسِ  حُ و .. َورُ  انَ يفِ  للاِ  لُ و َرسُ  ل  يَوِجبِْ  ٘ٔ
ا .. يَ قُ  أَْرَسْلتُ  َقدْ  للاُ  لَ اَوقَ  ٙٔ  ٘ وءُ الَبَل  نَ َفعَ  إنْ  احلَْقَّ  لُ و َعْبد 
 ٓٔ وءُ اَنشَ  َوَل  مُ و نَ قُ  َل  .. فَ ُقْلُتمْ  وىُ و َصّدقُ  او مُ و فَ قُ  يبِِ  َشِهْدت ٚٔ
ا .. ُىمُ  َسي َّْرتُ  َقدْ  للاُ  لَ اَوقَ  ٛٔ  ٘ وءُ االلِّقَ  ُعْرَضتُ َها رُ ااْلَْنصَ  ُجْند 
 ٙ وءُ اِىجَ  أَوْ  ل  اِقتَ  َأوْ  ب  اِسبَ ..  َمَعدٍّ  ِمنْ  يَ ْومٍ  ُكلِّ  يف الَنَ  ٜٔ
 ٚ وءُ االدِّمَ  ََتَْتِلطُ  يَ حِ  .. َوَنْضِربُ  انَ اَىجَ  َمنْ  يفابِالَقوَ  فَ ُنْحِكمُ  ٕٓ
 ٙ وءُ ااخْلَفَ  بَرِحَ  فَ َقدْ  .. ُمَغْلَغَلة   َعنِّ  نَ اُسْفيَ  اأَبَ  أَْبِلغْ  َأَل  ٕٔ
ا َىَجْوتَ  ٕٕ هُ  َوَأَجْبتُ  ُُمَمَّد   ٙ وءُ ااجلَْزَ  كَ اذَ  يف  للاِ  .. َوِعْندَ  وَعن ْ
 ٙ وءُ االِفدَ  خِلَْيُِكَما اِبُكْفِء .. َفَشر ُكمَ  ولَُ  َوَلْست وىُ و أَتَ ْهجُ  ٖٕ
 ٚ وءُ اَسوَ  وَويَ ْنُصرُىُ  وِمْنُكْم .. َوََيَْدُحهُ  للاِ  لَ و َرسُ  ويَ ْهجُ  أََمنْ  ٕ٘
 ٙ وءُ اِوقَ  ِمْنُكمْ  ُُمَمَّدٍ  .. لَِعْرضِ  يَوِعْرضِ  وِلَدىُ اَووَ  َأيب فَِإنَّ  ٕٙ
 ٓٔ وءُ الدَِّل  ُتَكّدرُهُ  َل  يَوََبْر  .. يهِ يفِ  َعْيبَ  َل  رِم  اصَ  يناِلسَ  ٕٚ

أل179أل اًا (أل27جم   ألَمل   ألفألَلقصا  أل)فأل
 

 اصنتبا  اصداص ة  منتب  عددة مفيف  تحليؿ هذا اص د ؿ ُيفمي عنب يصل 
عيتفب  يكػ ف اصنػبت   ٕٚمدًّا علل  ٜٚٔيذا   منب عدد اصمد د   ه   -ٔ

َيِقػؿ  عيػت  مػف األعيػبت في كؿ عيت  فػلذا  مػعنب فػي ح ػبعنب ينػ  صػـ مدًّا  ٖٙنٙ
   َّ ا عصػػ راة متنب ػػعةة عػػف  م ػػة مػػد د  علمنػػب يف  اصػػػُمد د م ز عػػة  فػػي اصقصػػيد

ػػػد ذصػػػؾ   صكػػػف يملتْػػػ  عليػػػ  م هعتُػػػ    اصػػػطنعُت   رػػػؾ  فػػػي يف اصرػػػبعر صػػػـ يتعم 
 عبطفُت  اصصبد ةن
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 علػػل يف اصقصػػيدا ذاتُ  ن ػػت،نس عػػ  هػػذا اصت زيػػع اصمتنب ػػَُّ فػػي اصػػػُمد د 
ػػدا   تي ػػبرة رػػع ريّة  احػػد عبطفػػةة  فػػي مقػػبميف  يذف    ينتػػب صػػـ تُقػػؿ  ٔ)نف ػػية م ح 

ا ردٌّ آ ر علل مف زعـ يف     هذَّ تل ت عندنب اصنَِّ َّ  ي  َّ تلفت ا تتففب عيِّنفب
َدْفقَػػةة  ا. ػػتـ  فػػي  يلػػت كلُّتػػب فػػي  صقػػد  يػػؿ فػػي اص بهليػػة  كػػت   صػػدر اصقصػػيدا

 ي تميّة  احدن عبطفي ةة  احداة  َنَفسة 
عػػدد      هػػذافيػػ  اصمػػد ُد عػػف  م ػػةة  صػػـ تقػػؿ   فػػي اصقصػػيدا عيػػتة  كػػؿُّ  -ٕ

عنػػد كػػؿ عيػػت   هػػ  يمػػر  مت  ػػؽ مػػع م مػػؿ  ػػ ِّ  اصمػػرادا مػػةحػػداث اصن تَ . افػػر  
 نبصنصراصمتلفِّع ع  ا اصمد هر عبصحع ر اصقصيد

يف   صػػـ تػػزد عػػف مػػد ُدهب  م ػػة  األعيػػبت اصتػػي عػػدد مػػع ذصػػؾ فػػلف   -ٖ
 ه  اهنبف - م ة يعيبت فقط مف  ملة اصقصيدا   مب     هذم األعيبت تك ف 

عرػػرا مػػد د عػػدد اصمػػد د فيتػػب حتػػل علػػس فػػي ععػػض األعيػػبت زاد  - عرػػر ف عيتفػػب
 نكبملة

عرػػرا عتػػبم علػػس فيتػػب اصمػػدُّ اصصػػ تيُّ منتاصتػػي األعيػػبت يف    ػػدنب  قػػد ص -ٗ
  معن ي ة  امحة  صباص صتب - هي هتهة يعيبت- مد د

  ، ُصتب  ه  اصعيت اصهبصثُ ف
َتتتتتتتتتتتت ألَل  تتتتتتتتتتتتا  أل أل   ألاَلأليَتتتتتتتتتتتتتَ َ ب أل ََ   َتتتتتتتتتتتت ا

أل
َ تتتتتتتتتت أل َتَ تتتتتتتتتت  ألَ َ تتتتتتتتتت  بألأل تتتتتتتتتتَ َ ألءبرب    أل  

أل يصػل  لعػ ؛ فك،نػ   ػد  عػةف محع   اصتػي كبنػت مف ي ؿ اصذكر  هبُر في  ص اعُ  اصربعرتُ 
ػػػعب   عػػدت منػػػ  اصتفبتػػة  مػػػب ألي ػػ ؛  نف ػػػاصرػػػعبَّ   حنػػيف  مركػػػ ز  فػػي كػػػ امف بـ اصصِّ

ع   يطبصَة تَ يطبؿ نتمَ ؾ تنبصف عة  ت  ُّ    َّ يطبصة  عقعةة  ف رن ين اصنريدحيف تف ُّ
تريُُّث محػبرَّة  ػد صػعس أَلَْمتَػ  فػي طريقػ  يصػل اصحػرَّ  َّ تػ، ِّمة ممػر رة ع،مػرار 

 اصُحَّن 

                                                           

يف  صخيقبع  ظيفةف متمة في تذ ؽ اصعمؿ اصفنِّي؛ "فت  ي بعد علػل تحطػيـ  ير  عر   ف  ٔ)
اصف اصؿ عيف رع رنب  رع ر اصفن بف  فيتيح صنب اصد  ؿ مع  فػي عػبصـ رػع ري  احػد" )انظػر  

  نٕٔٔاأل س اصنف ية صخعداع اصفني في اصرعر  بّصة  صلدكت ر مصطفل   يؼ ص
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   هبنيتب  ه  اصعيت اص بعع عرر
أل تتتتتتتت  قب  بألَ تتتتتتتت   ااأل  تتتتتتتت  أل َتقب ءبتتتتتتتتَ  ألََ

أل
أل َتقبلاتتتتتتتتتتتتتتتاب األاَلأل َتقبتتتتتتتتتتتتتتت  بألَ اَلألَ َشتتتتتتتتتتتتتتت  بألأل

أل ُص اصقميةَ  كل تػب عػيف اصفػريقيف  فريػِؽ اصمصػدِّ يف اصقػباميف عػ،مر  عيت  فبصؿ  ُيل ِّ
ل فػػػي األرض   فريػػػؽ اصقبعػػػديف اصم ػػػبصفيف ألمػػػرم  فك،نػػػ  ينعػػػي علػػػيتـ عطػػػ ؿ 

 في   ا تكعر ان هـ يصي  مف اصحؽ   ط َؿ مب عبند هـاصمد د ط َؿ مب دع  
 ير  هبصهتب اصعيت األ 

تتتتتتتتتت ا   ألاَلألَعااتتتتتتتتتتَ أل  اتتتتتتتتتت  أل ََ أل ألل َستتتتتتتتتت   
أل

ألَ ََباتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  ألاَلأل بَحتتتتتتتتتتتتتتتتتت   اب بألَلتتتتتتتتتتتتتتتتتت   اَل بألأل
أل ح فػي دَ َّ ي ل  مف  مَّة علل مػف  َػ مزم رة في  ُينتي اصقصيدا عص تة عبؿة 

ػؿ  فت  عيػت    عرض اصنعي صلل ل علي    لـ  اصعيػت اصػذي  علػ    صلمعنػل مكمِّ
 ن"فلف  يعي   اصَدم  عرميننن"

  عػػبصنفس عػػبَّعتزاز  اصف ػػر -مػػب فيػػ  مػػف اصزم ػػرا مػػع-عيػػت  ملػػي   ينػػ  
 ا. ػتـ  اصدفبع عػف اصر ػ ؿ   مفاعتزاز  عمب كبف منه  صيس اعتزازفا ذاتيًّب  عؿ 

عف ي ػ ا  تطع مف  يب    ي  ُيظف  ع  انفراد  حيناذة يف ُيق ينعتي  اص يش  فليس
 ناصقصيدا

ػػد فػػي  -٘ هػػذم اصمػػد د اصمتكػػبهرا فػػي اصقصػػيدا ت ػػتدعي اصتعػػبطؤ اصمتعم 
ا.نرػػبد؛ نكبيػػػةف فػػػي اصعػػػدّ    ت ػػػتدعي تمػػػ يـ اصصػػػ ت   همػػػب معفػػػب ي ػػػتدعيبف 

 اصِعز ا  اصه عبَت  األَنَفةن
ب ت بعد علل ا.نربد   اصقصػيدُا  يلػْت صتُ  -ٙ لقػل فػي  هذم اصمد د ييمف
  ػػعبدا  ؛ فتػػي عنػػد اصفػػبتحيف ُعرػػر  اصمتػػز ـاص ػػيش اصفػػبتح  اص ػػيش   يرػػيف 

 هػػػي عنػػػد اصمتػػػز ميف صػػػبعقة  يصػػػبعْت  لػػػ َعتـ  م ػػػبمَعتـن يف  هػػػذم اصقصػػػيدا 
نذارفا  ِعربران  كبص طعة اصتي تحمُؿ  عدفا   عيدفا   ا 

 -ي  مػػػػب ُي ػػػػم ل عبصم  ػػػػيقل اصدا ليػػػػة–ين ػػػػ  تحػػػػدث فػػػػي  بصػػػػَّ ا.يقػػػػبع 
متتّيِػػرا   متفبعلػػة تطعػػع اصقصػػيدا عطػػبَععة يميزهػػب عػػف نظيراتتػػب مػػف حركػػبت  كهيػػرا 
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ػػػيٌّ معػػػبرض  صلػػػ زف اصػػػذي هػػػ   اصقصػػػباد فػػػي اصػػػ زف؛ ذصػػػؾ يف  "ا.يقػػػبع ِكيػػػبف  نصِّ
 ن ٔ)نظبمين فب.يقبع ه  اصمتتيُِّر  اص زف ه  اصهبعت"

    ػد اصػُمْطلقة اصر يُّ اصذي تنتتي يصي   مُؿ ح بف اصم  يقية ه  اصتمزا
 لنػػب يف  هػػذم اص مػػؿ )ي  األعيػػبت   ػػد كهُػػرْت فيتػػب اصمػػد د   هػػذا اصػػر يُّ اصتمػػزيٌّ 

ب  ػب  مػف هػذم اصمػد د د يفمػع مكتَنؼ  ييمف  مػدّة ععػدم عػبص ا   مػدّة  علَػ  عػبألصؼن  داامف
 ن ٕ)يي يف  هذا اص ز  األ ير مف اصعيت ه  يعلل اصعيت ص تفب   يط ُص  مقبمفب

ػػػب  ا ػػػعفب   عػػػؿ اصتمػػػزا فلنػػػ  األصػػػؼمػػػدُّ ف،مػػػب  ُيحػػػدث رفعفػػػب صلصػػػ ت  فتحف
لرػفتيف   صكػف  حدُث رفعفب صلص ت  ا تداراف صيُ  ععدهب فلن  ا اص  مدُّ يمب صلرفتيف    

؛  ٖ)كبصػػد يِّ ذي اصصػػد  -ع ػػعَّ اَّ ػػتدارا-حيناػػذة اصصػػ َت ي ػػرج مػػف عينتمػػب 
 اصتمػػزا   اصتمػػزاُ  مػػف اصحن ػػرا  حيػػث م ػػرجُ   ُ  يزيػػد مػػف معدني ػػة اصصػػ ت انطت ُػػ

                                                           

)تر مػػة  ٔ٘ٔاصعني يػػة صلرػػعر  صعػػبرت ف   ن ػػ ف صانظػػر مقػػبؿ  درا ػػة يػػ ري ص تمػػبف   ٔ)
 ن  انظػر  اص ملػة فػي اصرػعر اصعرعػي  ٕ٘اصدكت ر  يد اصعحرا ي  م لة اصفكر اصعرعػي  عػدد 

   انظػر مػب كتعػ  اصػدكت ر  ػعد مصػل ح تحػت ٔٓٔصلدكت ر محمػد حمب ػة ععػد اصلطيػؼ ص
عيػػة  األ ػػل عيبت اصل ػػبنية  عنػػ اف  هبعػػت اصػػ زف متتّيِػػر ا.يقػػبع  فػػي كتبعػػ   فػػي اصعت ػػة اصعر 

 ـ نٖٕٓٓ)منر رات  بمعة اصك يت  ٕٛٗآفبؽ   ديدا ص
يق ؿ اصتن  ي في كتبَّ اصق افي  " اصترض في ا تيػبرهـ حػر ؼ اصمػد  اصلػيف صل صػؿ مػب   ٕ)

يتػػ،تل فيتػػب مػػف مػػّد اصصػػ ت   ينػػ  يمكػػف فيتػػب مػػف ذصػػؾ مػػب َّ يمكػػف فػػي  يرهػػب" )اصقػػ افي  
  تحقيػػؽ اصػػدكت ر عػػ ني ٕ٘ٔب ي عػػف ععػػد ل عػػف اصمح ػػف صصلتنػػ  ي  يعػػي يعلػػل ععػػد اصعػػ

 ـ نٜ٘ٚٔععد اصرؤ ؼ  مكتعة اص بن ي  اصقبهرا 
اصقػػ افي فػػي اصرػػعر اصعرعػػي  بصعفػػب تنتتػػي عحركػػة ط يلػػة   اصحركػػبت هػػي ي ػػ   األصػػ ات   ٖ)

ي ػػػمبعفب   هػػػي يصػػػ ات  م تػػػ را  ي ػػػرج اصتػػػ اُ  عنػػػد اصنطػػػؽ عتػػػب مػػػف اصفػػػـ د ف يف تعترمػػػ  
اصنطػػػؽ اصعليػػػب علػػػل ا.طػػػتؽ  انظػػػر  اص ملػػػة فػػػي اصرػػػعر اصعرعػػػي  صلػػػدكت ر محمػػػد يعمػػػب  

هػػػػ    انظػػػر  ٓٔٗٔ/ٔ)مكتعػػػة اص ػػبن ي  اصقػػػبهرا  ط ٔٔٔ-ٔٓٔحمب ػػة ععػػػد اصلطيػػػؼ ص
  مطععػػػػػة اصكيتنػػػػػي  اصقػػػػػبهرا ٖٙٔاألصػػػػػ ات اصلت يػػػػػة  صلػػػػػدكت ر ععػػػػػد اصػػػػػرحمف ييػػػػػ َّ ص

 ـ نٜٛٙٔ
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هػػـ انف برهمػػب حػػيف   رػػديدفا يف فيتػػب اصتقػػب ف ينمػػب ت ػػرج مػػف اصتقػػب  اصػػ تريف اصصػػ تيِّ 
  حيػدفا  ري اصحػبّد  اصػذي ي ػد فػي اصمػدِّ  ػعيتف ْتػمتتز يف عتذا اصص ت اص َ  يفتر بف
ر رػػفتي    هػػذم اصم  ػػة ُيمػػيِّؽ صتػػب اصرػػبعم  تػػ  اصمنمػػتطِة اصمحتع ػػة ص ػػر ج

يَ  ص َت اصتزيـ  هزيـِ   حدث هذا اصد  يُّ اصذي ُيرععبصمـّ؛ فيَ   ةناصرِّيح اصمد ِّ
 هػػذم  فػػةة عنػػد ا.نرػػبد  زاة مَ ذ  ِهػػ  ُمْ ػػِرع    َصػػِقيؿ  هػػذا اصػػد  يُّ صػػ ت  

مػف اص ػ ؼ يصػل اصحنػؾ يصػل  ا   فيندفُع اصت  َّف هتب اصحعتف اصص تيبف ي   ديح اصتزاُ 
ػػػػػؿ عبصصػػػػػ ت ُ عيػػػػػؿ اصرػػػػػفتيف اصلتػػػػػيف مػػػػػب تب  انمػػػػػم   تب  فبنمػػػػػتط اصتػػػػػ ا  اصمحم 

انػػدفبع هػػذا  تألح  ػ يذ ذاؾ كف ػػَؾ يمػبـ رػػفتيؾ مػػعتْ  َ   صػ  ناَّنطػتؽ منتمػػب
عتػب  هباصت ا   ينت تنطػؽ عتػذا اصػر  يِّ اصمطلػؽ علػل اصصػ را ا.صقبايػة اصتػي ينرػد

 اصربعرن
   ػػػ،     اص ػػػم   هػػػذا فػػػي كػػػؿِّ اصكلمػػػبت فػػي ي ا ػػػر األعيػػػبت  " مه ػػؿْ تَ 

اصن ػػػػػ       رػػػػػ     اصعرػػػػػ      مػػػػػ     اصفػػػػػدآ    صحػػػػػ     َكػػػػػدآ    اصظمػػػػػ    
اصتط     يرب    ِكف     اصع،    نر     اصلق     ه      اصدم     اص ف     

 اص زآ    اصفدآ    اص ف       آ      ب    اصدآ  "ن
ت  مف اصص ت اصراعد في ي ا ر اص مؿ  ينتتي عنػدهب ا.يقػبُع ينتب دفقب

اصرػػديد صكػػؿِّ  ملػػة مػػف هػػذم اص مػػؿ اصم  ػػيقية   هػػي يصػػ ات  تقػػرُع األ ػػمبع َّ 
ـُ  اصعّزا   هي يرع  عبص طعة اصمقعقعة؛ يف  هػذم اصقصػيدَا  َم رؾ   ُي مع فيتب اصر 

ُـّ ُحْ ُنتب  َّ يكتمُؿ ِ رُّهب  يَّ يذا ُينْ   ِردْتنَّ يت
يف  اصقبفيػػػػة تمتػػػػبز فيمػػػػب تمتػػػػبز عػػػػ  ع،نتػػػػب تنػػػػبؿ  ػػػػدرفا يكعػػػػر مػػػػف اصتركيػػػػز 

   هػػػػي م  ػػػػ ؼ  عليتػػػػب فػػػػي ينرػػػػبد اصرػػػػعرعي   "اص  ػػػػؼ يعنػػػػي  ػػػػكتةف اصصػػػػ تي
 فبصػػتف زمنيًّػػب ععػػدهب   هػػذم اص ػػكتة ت علتػػب آ ػػر مػػب ُينطػػؽ عػػ  فػػي اصم م عػػة 

 ن ٔ) اصتكهيؼ  اَّهتمبـ"اصكتمية اصتي ت تمتب فتعطيتب  درفا يكعر مف اصتركيز 

                                                           

 نٔٔٔاص ملة في اصرعر اصعرعي ص  ٔ)
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٙٓٚ﴾  
  

 صمػػب كػػبف هػػذا اصصػػ ت اصتمػػزيُّ اصصػػبدح فػػي اصقبفيػػة حػػبمتف صكػػؿ هػػذم 
اصقيـ اصم  يقي ة  اصمعن ي ة؛ ريينبم يهتف ألْف تُن َّ يصي  اصقصيدا   تلق ََّ ع   فلصي  

 ت تمُع كؿُّ ي زااتب اصم  يقي ة اصتي فّصلنبهب  عؿن
ػػ  فػػي هػػذم اصقصػػيدا را ػػع  يف  كهيػػرفا مػػف ي ػػرار اص مػػبؿ  اصفّنِػػيِّ اصػػذي ُنح ُّ
 يصل ييقبعتب  م  يقبهب مف  ير رؾن

* * * 
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل



ُ طاب 

ِ

ُُاخل ْعري  انُ ُعندُالشِّ
َّ
ْزيَّةُيفُحس

ةُف ْتحَُه   (حتليليَّةُدراسةُ )ُمكَّ
 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٙٓٛ﴾  
  

ا.م ػػػػػبُؾ عبصعبطفػػػػػة يكػػػػػ ف مػػػػػف م مػػػػػؿ عنبصػػػػػر اصقصػػػػػيدا األ ػػػػػر   
ػ مت  ػقة  فػي اصدَّصػة عليتػب هػـ هػي  عر؛ اصعنبصػُر األ ػر  هبديػة  يصػل عبطفػة اصرِّ

 اصعظيمة اص بصدان في اصقصباد
 دََّّت كػػؿِّ   نحػػف حػػيف در ػػنب اصرمػػ ز فػػي ُعنصػػري اصعنػػب   اصصػػ ت

ػب فػي مطلػػع  عرفنػب  ليًّػب يف اصقصػيدا ذاتُ  هػذا؛ رػع رة  احػػد م ػتمّر  يعػدي مرا  ف
ػؼ اصعبطفػة ر يػدفا ر يػدفا حػيف  مبت اص بهلي ة اصمتعم دا  هػـ تتكر  اصقصيدا ذي اص ِّ

ػػبفُ  ن مػع هػػذم اصعدايػة عبصلحظػػبت  ؾ؛ صػيدت  ععػػد ذصػػ اصفػبارا اصتػػي يكمػػؿ فيتػب ح  
 حقيقةف  َفنًّب يصل نتبية  صيدت ن حبِؿ اصنر ا  اَّعتزاز  اصطرَّ اصتي انتبعت  

صقد انتبعتنب نحف حبؿ  مف اصد هرة؛ يذ كيؼ نقري يف اصقصػيدا مػف ُ ػزييف 
  ػد يتممنػب -ِ يت في زمنػيف متعبعػديف اعتمػبدفا علػل اصظػبهر   نحػُف هنػب ُنِحػسُّ 

حبدينػػب علػػل يعػػبدا  را تتػػب مػػف كػػبف عتي ػػبرة  ػػبرؼة  احػػد! يف هػػذا كل ػػ   - را تتػػب
طمػػػافُّ يصػػػل صػػػدؽ حد ػػػنب  َّ عػػػؿ صػػػدؽ ن اة  ديػػػد مػػػر اف ععػػػد مػػػر ا   فػػػي كػػػؿ مػػػر  

يصػػػل آ ػػػر  متنبميفػػػب  مت ِ ػػػقفب رػػػع رنب اصػػػذي يح ْ ػػػنبم فػػػي ي ؿ عيػػػت فػػػي اصقصػػػيدا
؛ ذصػػؾ يف مػب ععػػدهب مػف اصقػرا اتمب فػي اصقػػرا ا اصهبنيػة  اصهبصهػة       َّ  ػي   ٔ)عيػت

   مػػف  ػػرا اة   اصفني ػػة؛ َّ يمكػػف يف ُينػػتَ اصكرػػَؼ عػػف مزايػػب اصرػػعر اص ّيػػد   حقباِقػػ
رػػَتففب عتػػب   زاد ػػرا ات كهيػػرا   كل مػػب ازداد اصمػػر   ػػرا اف صلقصػػيدا مػػف عػػؿ  احػػدا 

  َعَ عفػػب منتػػب  ممػػب فيتػػب مػػف اصفػػّف   كلمػػب يعػػبد اصقػػرا ا فػػي يزمنػػة م تلفػػة ر عػػتْ 
ػػَتؼ     ر عػػت يصيػػ  تلػػؾ اصع اطػػؼ ا.ع ػػبَّ تلػػؾ ةُ األ صػػل   حبصػػيصيػػ  حػػبُؿ اصر 

                                                           

عبصصػػ ر ي   -ييًّػػب كػػبف نػػ ع هػػذا اصعمػػؿ-اَّنفعػػبؿ اصعػػبطفي يمػػأل ت طػػيط اصعمػػؿ اصفّنػػي   ٔ)
عبألصػػ ات ي  عبألحػػداث علػػل ح ػػَّ اصمػػبدا   تكػػ ف متمػػة اَّنفعػػبؿ يف ُييػػرز اصػػذاكرا فتنهػػر 
اصصػػ ر اصتػػي تملؤهػػب حيناػػذة  في، ػػذ مػػف عينتػػب مػػب يتاػػـ اصت طػػيط اآ ػػذ فػػي اصتحقػػؽ )انظػػر  

  نٕٓٔداع اصفني في اصرعر  بّصة  صلدكت ر مصطفل   يؼ صاأل س اصنف ية صخع
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٜٙٓ﴾  
  

 عل ػةُ  اصصػدؽ اصػذي هػ  كلُّػ  ع ػعَّ ذصػؾ ن اصقصػيدايعيػبت اص بمحة اصتي تكتنػؼ 
 ن ٔ) ل د اصففّ 

ُعتػػب  يعنػػي ا.نرػػبد  تلػػؾ اصع اطػػؼ اص بمحػػة اصتػػي ُيْصػػِلحتب ا.نرػػبُد  ُيقرِّ
اصقػػـ  فػػي ذصػػؾ اص  ػػت   فػػيعصػػ تة مرتفػػع متمهِّلػػيف حػػبَؿ اصرػػبعر حػػيف ينرػػبدهب 

؛ َّ  ٕ) متمهِّلػػيف حػػبؿ اصمنرػػديف يي بهػػب مػػف اصم ػػلميف اصفَػػِرحيف عتػػب  عبصنصػػر ععػػد
ت ػػػرُج فػػػي تيبرهػػػب اصعػػػبـ عػػػف يف تكػػػ ف عبطفػػػة حمب ػػػةة  اعتػػػزازة  َطػػػَرَّة  ف ػػػرة 

  ي  ه ػػب  مػف مػدح اصر ػ ؿ  ُي بصطتػب اص ػيِش اصم ػلـن  يمػب مػػب  عبصر ػ ؿ 
 فت ي ري مبؤم  برَج هذا اصتي برنيعي  فيبف عف اصحبرث؛ 

يمب ه بؤم فت  عتبَّ  ألعي  فيبف يكعَر من  ه ب ف ص    هذا مت  ؽ   َّ 
  ي مب ععد ا تععبد اصعيت اصمعيؼ اصذي في  اصت بُ  اصػُمْفِرط 

أل تتتتتتتتتتت ن أل بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  َ  أل ر ااتتتتتتتتتتتَ ألعتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ً َ
أل

أل ع تتتتتتتتتت بألَلتتتتتتتتتت َاأل تتتتتتتتتتتتتتتت َ  ب ألَ ءتتتتتتتتتت  بألأل
أل  قول حسان لو: وأما

تتتتتتتتتتتتً َألَهَ تتتتتتتتتتتت ااأل ألَع اتتتتتتتتتتتت بألألَ َلَ  اتتتتتتتتتتتت بألأل بَ  
تتتتتتتتتتتت  بأل تتتتتتتتتتتت ألَل َت ا ب تتتتتتتتتتتتألا  ألأللَتتتتتتتتتتتت بألألَ َلسا أل  حب
ألَح  اًفتتتتتتتتتتتتتت أل َتتتتتتتتتتتتتتتر َألءبَ  اًَ تتتتتتتتتتتتتت ألَهَ تتتتتتتتتتتتتت اا
تتتتتتتتتت ألَ َ تتتتتتتتتتااأل تتتتتتتتتت احب األأل  ألألَا بتتتتتتتتتت  ألأليَت ا ب ألء 
أل

ألأل  ألألَ ع  اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألأل َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ بألألَََ ألألف  ألَ ا
ألَلف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ بألأل  َ ا  بَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألَ َشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترص بَ  
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَ اب بألأل  ضألَلء  ألَلاَ  َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بألأل  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بأل ألَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ بألألَ يَت اصبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترب بألألَ َْياَ حب
أل
أل

                                                           

)مكتعػػػػػػػػػػة اصنتمػػػػػػػػػػة اصمصػػػػػػػػػػرية   ٕٓ  يصػػػػػػػػػػ ؿ اصنقػػػػػػػػػػد األدعػػػػػػػػػػي  ألحمػػػػػػػػػػد اصرػػػػػػػػػػبيَّ صٔ)
 ـ نٜٜٗٔ/ٓٔط
صقػػػد ري  ععػػػُض اصنقػػػبد يف رػػػعرنب اصعرعػػػي اصقػػػديـ رػػػعُر يصقػػػب    صػػػذا فلنػػػ  "مػػػف اص طػػػ، يف   ٕ)

ػػب كّميًّػػب فقػػط فػػي مقيػػبس  حداتػػ  اصم  ػػ يقية  عػػؿ َّ عػػد مػػف ا ػػت داـ  ملػػة مػػف ن ػػت دـ  يب ف
اصمقػػبييس اصكيفيػػة اص بصػػة عب.صقػػب   ا.نرػػبد  منتػػب در ػػة اصصػػ ت  علػػ م  ان فبمػػ   تن عػػ  
علػػل ح ػػَّ م  ػػع اصكلمػػة  تل ينػػ  مػػع اصم ا ػػؼ اصم تلفػػةننن" )صتػػة اصرػػعر اصعرعػػي اصحػػديث  

 ـ نٕ٘ٓٓ  دار اصمعرفة اص بمعية  ا. كندرية ٛٙٔصلدكت ر اص عيد اص ر ي ص
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  ﴿ٙٓٗٓ﴾  
  

ػػب صمػػف َعػػ  فػػلف  هػػذا ؼ يهػػب َي ح ػػبف صػػ    ا  ذاَعػػ  فػػي اصقػػ ؿ صػػ ؛ فػػلف  هػػذا رَ  يب ف
 صيس عري   يَّ يف يك ف عتبعفب ُيذكِّرم في  ع يِّ  صنيع  مف  عؿن

 يلػػػْت ععػػػد  فػػػي هػػػذا اصتف ػػػير َمْقنػػػع  صمػػػف يراد يف يحػػػت   عػػػ،ف  اصقصػػػيدا 
؛ ف،رػؽُّ  ي تـ يعي ُ فيبف عف اصحبرث  هػـ فػي طريػؽ اصفػتح؛ فتػي مقع صػة  حيناػذة
"   ه  صػيس صػ  ِعُكػؼ ة فػي اص بهليػة  مب في هذم األعيبت   ص   " ص َت ص  ِعُكْؼ ة
 ا. ػػػػتـ     صػػػػ   "فرػػػػرُّكمب ص يركمػػػػب اصفػػػػدا "  فػػػػلف  اصرػػػػري ة هنػػػػب صي ػػػػت علػػػػل 

َّ صقػػبؿ  باػػؿ   ي طػػ، ح ػػبُف يذ زعػػـ فػػي اصر ػػ ؿ اصظػػبهر  عػػؿ علػػل اصتفمػػيؿ     ا 
ػػتيلّي فيقػػ ؿ  "فػػي ظػػبهر اصلفػػظ عرػػبعة؛  َرػػرًّا مػػب   علػػل هػػذا اصم مػػع يقػػؼ اص ُّ

   كػذصؾ  رػرٌّ منػؾن ألف اصمعر ؼ يف َّ يقبؿ  ه  ررُّهمب يَّ  فػي كليتمػب رػرّ 
 صكف  يع ي   بؿ  تق ؿ  مررُت عر ؿة رػرّة منػؾ يذا نقػص عػف يف يكػ ف مهلػ ن 
 هػػػػذا يػػػػدفع اصرػػػػنبعة عػػػػف اصكػػػػتـ األ ؿن  نحػػػػ   منػػػػ    صػػػػ  عليػػػػ  اص ػػػػتـ  رػػػػرُّ 
تػػـ عػػف حػػظِّ اصصػػؼ األ ؿ كمػػب  ػػبؿ  صػػف ؼ اصر ػػبؿ آ رهػػب  يريػػد نقصػػبف حظِّ

 ن ٔ) يع ي ن  َّ ي  ز يف يريد اصتفميؿ في اصرر   ل يعلـ"
فتػػػذم األعيػػػبُت مػػػف اصقصػػػيدا صي ػػػْت ه ػػػب ف  بصػػػدفا  عػػػؿ  ػػػ ؿ  فػػػي  ػػػعيؿ 
اصتػػذكير  اصلػػ ـ؛ عبنتتػػبج اصطريػػؽ اصَ ِطػػؿ   تػػرؾ  ػػعيؿ اصمػػؤمنيف   عترا ػػي يعػػي 

ديد عف ي بعة اصدع ا  انتتبِج اصصراط اصم تقيـن   فيبف اصر 
ر عنػػب يذف يصػػل تيػػبر اصقصػػيدا اصتَػػِزِج اصط ػػِرَّ اصمنترػػي عػػبصق ا  اصنصػػر  

صُّ ا يهػػػؿ مكػػػة فػػػي  ػػ ا ا.يمػػػبف    ػػػ ا اصُ نػػػد اصتػػػي يفػػػبَ  ل عتػػػب علػػػل ععػػػبدم؛ فػػػ،ذ
 ديبرهـ   فتح هب َعْن ان

حػػد   صػػباد حّ ػػبف اص بهليػػة اصمرػػت را فػػي   ازن ػػب صػػ   عػػيف اصتمزيػػة   ا 
 اصف ر عنف    عق م   اصتي مطلُعتب 

                                                           

 نٚٛٔ/ٗاصر ض األنؼ   ٔ)



ُ طاب 

ِ

ُُاخل ْعري  انُ ُعندُالشِّ
َّ
ْزيَّةُيفُحس

ةُف ْتحَُه   (حتليليَّةُدراسةُ )ُمكَّ
 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٙٓٗٔ﴾  
  

ألَلاحلصَ تتتتتتت ألَ  يتتتتتتت ألألَلر تتتتتتت أَلأل ستتتتتتت   ألألللاأل
ألياحل َ تتتتتتتتتتت أللناألألَحلتتتتتتتتتتت   ألأل َا ألألا تتتتتتتتتتت بألأللىب
أل

قتتتتتتتتتتتتت  ألألل تتتتتتتتتتتتت َ  ألألِبتتتتتتتتتتتتت َ  أل أللظَلَ تتتتتتتتتتتتت أل َت ب
أل(1)ل اح ت أل ت نألألَءتااألألَمل تر يألأليَت ا  بألأل هااأل
أل
أل
أل

صريينبم يقؼ علل اصط لؿ  يتحدث حديَث اصحَّ فػي مطلعتػب ع ػتة عرػر 
 عيتفب  هـ ينطلُؽ من  يصل اصف ر اص بصص انطت فب َّ ظتؿ في   َّ م ارعة 

ألقصتتتتتتتاَ  أًلألعتتتتتتت   ألأل تتتتتتتا  ألألفأل تتتتتتت أل تتتتتتت بها   
ل تتتتتتتتألبألألَ َتتتتتتتت ابألأل  تتتتتتتت   ا أَلألللستتتتتتتت بأل أل َتاااَتتتتتتتت بألأليتب ا
ء ن أل تتتتتت ا  ألأل  َتتتتتت ا ألَ فصتتتتتت بألألَ تتتتتت أَلأل بتتتتتتت ا  ربألألَ 

أل

َرَءتتتتتتتتتتتتت أل ا تتتتتتتتتتتتر ألألءحفا تتتتتتتتتتتتت أل لق تتتتتتتتتتتت بألأل ألءبحا
أل ءب اتتتت  َء أل  تتتت  ألألءتتتت   ألألََألَل بتتتتراي ألألَ تتتته  
تتتتا  ا ألأل ا تتتت  ألألَاَنضألإََ تتتترَء ألَلَ ش  ضا أل(2)  
أل
أل

  حتػػل رافعفػػب عقيرتػػ ممػػي علػػل هػػذا اصػػنمط عػػبصي اصصػػ ت  ي  اصرػػبعرُ 
 يق ؿ في ي صل يعيبت اصف ر منتب عق م  ص
تتتتتتتتتتتر ألألل تتتتتتتتتتت  أل    تتتتتتتتتتت بألأل  َتتتتتتتتتتت   ألأل َت اتتتتتتتتتتت  ألألح ض 
تتتتتتتتَ   ألألَءَ تتتتتتتت   ألألءتتتتتتتتاألَ     تتتتتتتت ألءتتتتتتتت ألَءتتتتتتتتَ أل أل  بصا
تتتتتتتا  أل ألاَلَحتتتتتتت بألألَ َ تتتتتتت     ألألَعتتتتتتت ا  أل تتتتتتتً ألأل  حب
تتتتتتَا ا َر ا  ألإََ ألءباب  ب تتتتتت ألَ ا ااألألَلش تتتتتت ا بألألَ ا

ألألَ لَتتتتتتتت ا   َقتتتتتتتت   ألأل َتتتتتتتت   َتتتتتتتتر    ألألَ  تتتتتتتت األألَلَ  تا أل ب
أل َتتتتتتتَ ااألألإََألَلقل اتتتتتتتا ألألَلتتتتتتتت    ألألََأل بَستتتتتتت    بأل
تتتتر  أل إ  تتتت  أل  ا قًتتتت ألَ تتتت  أَلألإناألألَلض تتتتااألألأللَ َتقا
تتتت   ألَلتتتتتَ َ  أل  ا تتتت  ألألعتتتتااألألَلَحتتتت ا ألأل َتتتتترب صألألَلَلسا
تتتتتتتااألأل َتتتتتتتتَر أل ََ تتتتتتت ئ ااأل ألَءَ   َتتتتتتت  ألألَ  ألَ تتتتتتتا    ألألء 
أل  لضصتتتتتَسِبأليل  تتتتتاألألَل بتتتتترصألألَ ََف َتتتتت ابألأللَ َتتتتت 

أل

تتتتتتتتتتتتَ  ألَ تتتتتتتتتتتتتَ  اي بألأل تتتتتتتتتتتت   أًلألَاضا أل  حرصَءتتتتتتتتتتتت ألع 
َ  األأل َ س تتتتتتتت نأل َضتتتتتتتتَ  أل َتتتتتتتتت ا أليتبَ تتتتتتتت  ء أللنألَح ا
لتتتت  َء ألَلتتتتت  سا ألأليَرَ تتتت بألألَلحبَ تتتت   ألألق تتتترَ بأل ألَ 
األألَ َتتتتت اي ألألعتتتتتر  ألأل تتتتت ن أل ألَع اتتتتتَ َء أليَت اَضتتتتتسا
ر  األ تتتتتتر  األألَ تتتتتت اًلألأل   َتتتتتت أل َتتتتتتَ  ا ألَ تاَ َ تتتتتت أل   َتتتتتت أل َل ا
ألءب اتتتتتتتتتتتت  َء أل تتتتتتتتتتتت نألأل إناألأل  ا َتتتتتتتتتتتت ألءبرب َ  بتتتتتتتتتتتت بأل

اًس أللءاَستتِبألءتت ألَلش تتس  ألألءتتا ألءبَستتل  َ  ألََتتس 
ل تتتتتتتتتت بأل تتتتتتتتتتا  ألألءبتتتتتتتتتتر َنألأل  َتقا ألءبتتتتتتتتتتتَس  َ  ألَلَ   
َرَء ألل تتتتتتتت  ألألَ  تتتتتتتتتابألألل ب  َتتتتتتتت ألَل بتتتتتتتت  بأل أل َءتتتتتتتتتتسا

أل(3)َ َءتتتتتتت ألجنتتتتتتت   ألألءتتتتتتتاأليق بتتتتتتترانألأل ل تتتتتتتا  ب  
أل

                                                           

 )عتحقيؽ عرفبت ن ٖٗ/ٔدي اف ح بف   ٔ)
 )عتحقيؽ عرفبت ن ٖٗ/ٔدي اف ح بف   ٕ)
 )عتحقيؽ عرفبت ن ٖ٘/ٔدي اف ح بف   ٖ)
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  ﴿ٕٙٓٗ﴾  
  

ـ  في اصن َفس  نَ  سة  بهليّة  بصص  َّ ي رج فَ صرت بف مب عيف اصقصيدتيف هَػ
ػب عمػب كػبف فػي اص بهليػة  َّ يقصػدم فَ عف يف يك ف  بهليًّب   نَ  سة ُيلمع في  يصمبعف

ي، ػل علػل مػب كػبف فيػ    َّ ُيحػَّ صنف ػ  يف تُفػيض صذات    َّ ي، ل عليػ   عػؿ 
 في تلؾ اصذكر   يَّ علل َ عيؿ اصت ْذِكرا عمب كبفن

يف  هػػػذا هػػػ  مػػػب يحػػػؽ يف نزعمػػػ  مػػػف يهػػػرة صخ ػػػتـ فػػػي اصرػػػعر اص ديػػػد 
  َّ نقػػػ ُؿ ينػػػ  يَّنػػػة  صلرػػػعر  عػػػؿ نقػػػ ؿ  ينتػػػب  عػػػرا   ديػػػدا   ت رعػػػة   ٔ) اصمعػػػبني

 اصربعر؛ فعدت اصص رُا في فنِّ  اصرعريِّ م تلفةن ديدا  مر  عتب  آَمف عتب 
* * * 

"َّ يصدر في دفبعػ  عػف ا. ػتـ  ه باػ  اصمرػركيف عػف تصػ رة دينػيّة  امػح 
اصمعبصـ  عؿ ي لط عيف   باع اصحر َّ  األحداث اصر صية   معبفة دينيػة ي ػيراة 

 َّ ُتعيف علل اَّهتدا  يصل ي ل َّة فّنيّة  ديدننن"ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  مػػف هنػػب  ػػن د يف  ريي اصػػدكت ر اصقػػط اصػػذي ذكرنػػبم فػػي ي ؿ اصعحػػث  مػػف يف  ح ػػبف "َّ ٔ)
اصمرركيف عف تص رة دينيّة  امح اصمعبصـ  عؿ ي لط يصدر في دفبع  عف ا. تـ  ه با  

عػػيف   ػػباع اصحػػر َّ  األحػػداث اصر صػػية   معػػبفة دينيػػة ي ػػيراة َّ ُتعػػيف علػػل اَّهتػػدا  يصػػل 
؛  ن د ين  ريي   يُر د يؽ فػي ٙٗي ل َّة فّنيّة  ديدننن" )في اصرعر ا. تمي  األم ّي ص

 اص ملةن
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 هػػ  -نػػل هػػذا اصعحػػث منتَ ػػ  فػػي اصقػػرا ا علػػل ت هيػػؽ اصػػنص ي َّف عَ  -
 هذ عػػػ ؛ يذ   ف،عػػػبد ترتيعػػػ -اصرػػػعر اصقػػػديـاصمػػػنت  اصػػػذي نػػػدع  يصيػػػ   عػػػؿ تحليػػػؿ 

يعيػبت   هػي  همبنيػة    هػياألعيبت اصتي ُنحلْت صح بف في اصقصػيدا  ا تععد من
 اصفني ة  اصتبري يةن  اصنّص  يعيبت  تؤهِّر في حقيقتي

ػب  َمْ صػدفا   صػيس  ػز   منػ   - انتتل اصعحث يصل يف  اصنص  ي ػتميٌّ ر حف
 يريَع مف  عؿن د  بهليًّب كمب 
 م مػػف ي صػػ  يصػػل آ ػػرم   هػػذا ة  احػػدا تتػػز م  َتْتػػذُ داة نف ػػي  ْحػػ ينػػ  ذ   َ  -

 اصدصيؿ األكعُر علل ي تمي ت  اصتبري يةن
ػػب مػػب  رد فػػي -  صػػدرم مػػف طلػػؿ   ػػزؿ   مػػر؛ فقػػد   ػػدنبهب رمػػ زفا يم 

 صل بهلية علل  عيؿ اصتذكرن
هػػػػـ ا ػػػػتترؽ اصعحػػػػث فػػػػي تحليػػػػؿ اصعنبصػػػػر اصفنيػػػػة  فعحػػػػث عنصػػػػر  -

ر  لعة اصص ر اصحقيقية اصمبدية علل اصعبـ صلقصيدا  فف    اصص را  عت ت  عبص  ِّ 
ػػػػػ اصعقلػػػػػيِّ فػػػػػي   اصنف ػػػػػي   اصصػػػػػ ر اصعيبنيػػػػػة اصم بزيػػػػػة عمػػػػػب ينب ػػػػػَّ طعيعػػػػػة اصت  ُّ

اصقصيدا؛ يذ يف ي  ا  اصحمب ة  اصف ر َّ تترؾ م بَّف صتػ،صيؼ اصصػ ر اصم بزيػة 
 يَّ مب كبف محف ظفب مف اصتععير اصرعري في   اصع  اصقديمةن

عنصػػر اصم  ػػيقب   هػػ  مػػف  علػػل   ػػؼ اصعحػػث   فػػةف ي ػػر  مت،نيػػةف  -
ل يصػػل  لعػػة تب؛ فػػبنتتعػػؿ هػػ  ريُ ػػيهػػـ اصعنبصػػر اصتػػي منحػػت اص لػػ د صلقصػػيدا  

اصنعػػػػرا اص طبعيػػػػة ا.نرػػػػبدية اصصػػػػبدحة فػػػػي اصقصػػػػيدا  فػػػػي م  ػػػػيقبهب اصدا ليػػػػػة 
   ِّ اصنص   عبطفة اصربعرن اص بر ية   هذا مب يتفؽ مع 

 هػػي اصعنصػػر اصم ػػت لص مػػف عقيػػة اصعنبصػػر   هػػ  -يمػػب اصعبطفػػة  -
فقػػػد  علنػػػبم  بتمػػػة اصعنبصػػػر فػػػي  -كػػػذصؾ عقيػػػة اصعنبصػػػر ُيِمػػػدُّ اصُعنصػػػُر اصػػػذي 

اصذي يصَُّّ اصعحُث في   ف،هعتنػب فيػ  يف  اصرػبعر كبنػت تتمػرم  اصعنصَر اصتحليؿ  
ر ح اصحمب ػػة  اصعت ػػة ا. ػػتمية اص ديػػدا  َّ اصعت ػػة اصتػػي كبنػػت تحملػػ  علػػل 

 ن عة مف اصف ر اص بهلي في  صبادم اص بهليةن
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  ﴿ٙٓٗٗ﴾  
  

 ععد؛ فتذم اصقصيدا فيمب  د منبم مف منت ة في تحليػؿ اصػنّص فػي صػدر 
ـ؛ ص را   امػحة   د يقػة  صفَػفِّ اصرػعر عنػد ح ػبف عػف هبعػتة فػي ا. ػتـ  ا. ت

 هػػػي صػػػ را  مػػػف رػػػعرم اصصػػػحيح  اصػػػذي يهعتنػػػب صػػػحت   صػػػ را  تحمػػػؿ اص ػػػ دا 
ممتػبزا  اصتي كبف ُي صُؼ عتب اصربعر  عؿ ي تم    هي صػ را   اصفن ي ة   اصفح صةَ 

لػػل متػػزؿة مػػب؛ صػػـ عػػف صػػ را رػػعرم اص ػػبهلي؛ فتػػ  هنػػبؾ كػػبف ين ػػ  اصرػػعر ع
 ؛ فريينػب يص انفػب  ديػداف    ي طفػب م تلفػة؛ ي تعدص  في ا. ػتـ  عػؿ ا ػتعدؿ ن ػي َ 

ْف عدت م    هذا ر،ُف ي ت  ياصربعر اصتي َّ ت تلؼ في  بهليت   عصمةُ  في   ا 
  تط رمن اصفّف  مرآا  صنفس اصربعر

* * * 
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  ﴿ٙٓٗ٘﴾  
  

ي  ؼ عف ععد ل عف ععػد اصعػر  اَّ تيعبَّ  َّعف ععد اصعر  يعي عمر نٔ
اصقرطعػػػػػػػػي اصن مػػػػػػػػري )تحقيػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػبدؿ ُمررػػػػػػػػد  دار األعػػػػػػػػتـ  َعّمػػػػػػػػبف  

 ـ نٕٕٓٓ/ٔط
اصرػعر اصعرعػي اصقػديـ  تػ،صيؼ ييفبصػد  -ي س اصرػعر اصعرعػي اصكت ػيكي  نٕ

فػػب نر )تر مػػة اصػػدكت ر  ػػعيد ح ػػف عحيػػري  مؤ  ػػة اصم تػػبر صلنرػػر  
 ـ نٕٓٔٓ/ٕاصقبهرا  ط

صخعػػػداع اصفنػػػي فػػي اصرػػػعر  بّصػػػة  صلػػػدكت ر مصػػػطفل األ ػػس اصنف ػػػية  نٖ
  نٗ  يؼ )دار اصمعبرؼ  ط

يرػػكبؿ اصصػػراع فػػي اصقصػػيدا اصعرعيػػة  اص ػػز  اصهػػبني  فػػي عصػػر صػػدر  نٗ
ا. ػػتـ  صلػػدكت ر ععػػد ل اصتطػػب ي )مكتعػػة األن لػػ  اصمصػػرية  اصقػػبهرا 

 ـ نٕٕٓٓ
لػػػة م مزيػػػة ح ػػػبف عػػػف هبعػػػت  عنبؤهػػػب اصفنػػػي )يرػػػكبصية تػػػ،ريخ تػػػ،صيؼ ه ن٘

-ٕٗ٘درا ػػػبت اصعلػػػـ  اَّن ػػػبنية  اَّ تمبعيػػػة اص بمعػػػة اَّردنيػػػة  ص
 ن ـٕٙٓٓ  ٕ  اصعدد ٖٖ  اصم لد ٕٗٙ

ا.صػػبعة فػػي تمييػػز اصصػػحبعة  َّعػػف ح ػػر يحمػػد عػػف علػػي اصع ػػقتني  نٙ
 هػ نٕٔٗٔ/ٔ)تحقيؽ علي محمد اصع ب ي  دار اص يؿ  عير ت  ط

اصكيتنػػػػي  األصػػػػ ات اصلت يػػػػة  صلػػػػدكت ر ععػػػػد اصػػػػرحمف ييػػػػ َّ )مطععػػػػة  نٚ
 ـ نٜٛٙٔاصقبهرا 

يصػػػػػ ؿ اصنقػػػػػد األدعػػػػػي  ألحمػػػػػد اصرػػػػػبيَّ )مكتعػػػػػة اصنتمػػػػػة اصمصػػػػػرية   نٛ
 ـ نٜٜٗٔ/ٓٔط

ين بَّ األرراؼ  صلعتُذري يحمد عف يحيل )اص ز  األ ؿ عتحقيؽ محمػد  نٜ
 َحميد ل  دار اصمعبرؼ عمصر ن

يهػػػد   ػػػعيؿ يصػػػل علمػػػْي اص ليػػػؿ  صمحمػػػ د مصػػػطفل )رػػػرح  تحقيػػػؽ  نٓٔ
 هػ نٚٔٗٔ/ٔ  عبصـ اصكتَّ  عير ت  ط عيد محمد اصلحبـ
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تػػػبج اصعػػػر س مػػػف  ػػػ اهر اصقػػػبم س  صلمرتمػػػل اصزعيػػػدي  محمػػػد عػػػف  نٔٔ
 محمد عف ععداصرزاؽ )مطععة حك مة اصك يت ن

تبريخ دمرؽ  َّعف ع بكر يعي اصقب ـ علي عف اصح ػف يعػف هعػة ل  نٕٔ
عػػػف ععػػػد ل اصرػػػبفعي )تحقيػػػؽ عمػػػر عػػػف  رامػػػة اصعمػػػري )دار اصفكػػػر  

 ـ نٜٜ٘ٔعير ت 
ت ري  اصدََّّت اص معية علل مب كبف فػي عتػد ر ػ ؿ ل صػلل ل  نٖٔ

علي    لـ مف  اصحرؼ  اصصنباع  اصعمػبَّت اصرػرعية  صل زاعػي  علػي 
عػػػػف محمػػػػد عػػػػف  ػػػػع د )تحقيػػػػؽ اصػػػػدكت ر يح ػػػػبف ععػػػػبس  دار اصتػػػػرَّ 

  هػ  نٜٔٗٔ/ٕا. تمي  عير ت  ط
  رػػػػرح رػػػػ اهد تنزيػػػػؿ اآيػػػػبت علػػػػل رػػػػرح اصرػػػػ اهد مػػػػف األعيػػػػبت  ي  نٗٔ

 هػ نٕٔٛٔاصكربؼ  صمحَّ اصديف يفندي )اصمطععة اصكعر   اصقبهرا 
تتذيَّ اآهبر  تفصيؿ اصهبعت عػف ر ػ ؿ ل مػف األ عػبر  صلطعػري   ن٘ٔ

يعػػػي  عفػػػر محمػػػد عػػػف  ريػػػر عػػػف يزيػػػد )تحقيػػػؽ محمػػػ د محمػػػد رػػػبكر  
 مطععة اصمدني  اصقبهرا ن

حمػد عػف  ريػر  بمع اصعيبف في ت، يػؿ اصقػرآف  صلطعػري  يعػي  عفػر م نٙٔ
عػػػػػف يزيػػػػػد )تحقيػػػػػؽ يحمػػػػػد محمػػػػػد رػػػػػبكر  مؤ  ػػػػػة اصر ػػػػػبصة  عيػػػػػر ت  

 هػ نٕٓٗٔ/ٔط
اص ملػػػػة فػػػػي اصرػػػػعر اصعرعػػػػي  صلػػػػدكت ر محمػػػػد حمب ػػػػة ععػػػػد اصلطيػػػػؼ  نٚٔ

 هػ نٓٔٗٔ/ٔ)مكتعة اص بن ي  اصقبهرا  ط
  نٖٔحديث األرععب   صلدكت ر ط  ح يف )دار اصمعبرؼ  اصقبهرا  ط نٛٔ
دار   دكت ر  ػػػيد حنفػػػي ح ػػػنيف)تحقيػػػؽ اصػػػديػػػ اف ح ػػػبف عػػػف هبعػػػت  نٜٔ

 ـ ن ٜٗٚٔاصمعبرؼ عمصر 
  دار صػػبدر  ديػػ اف ح ػػبف عػػف هبعػػت )تحقيػػؽ اصػػدكت ر  صيػػد عرفػػبت نٕٓ

ـ  مصػػػ  را عػػػف طععػػػة منرػػػ رات  ػػػَّّ اصتذكبريػػػة  صنػػػدف ٜٗٚٔعيػػػر ت 
 ـ نٜٔٚٔ
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ر ػػبصة اصتفػػراف  ألعػػي اصعػػت  اصمعػػّري  يحمػػد عػػف ععػػد ل عػػف  ػػليمبف  نٕٔ
عبارػػة ععػػد اصػػرحمف  دار اصمعػػبرؼ  اصقػػبهرا اصتنػػ  ي )تحقيػػؽ اصػػدكت را 

 ـ نٜٓ٘ٔ/ٔط
ػػتيلي يعػػي اصقب ػػـ ععػػد اصػػرحمف عػػف ععػػد ل عػػف  نٕٕ اصػػر ض األنػػؼ  صل ُّ

يحمػػػػد )تحقيػػػػؽ طػػػػ  ععػػػػد اصػػػػرؤ ؼ  ػػػػعد  مكتعػػػػة اصحػػػػبج ععػػػػد اص ػػػػتـ 
 ـ نٜٔٚٔرقر ف  اصقبهرا 

زاد اصمعػػبد فػػي هػػدي  يػػر اصععػػبد  َّعػػف  ػػيِّـ اص  زيػػة  محمػػد عػػف يعػػي  نٖٕ
 هػ ن٘ٔٗٔ  عير ت ٕٚيي َّ )مؤ  ة اصر بصة  ط/عكر عف 

اصزهرا  ألعي عكر محمد عف دا د األصفتبني )تحقيؽ اصػدكت ر يعػراهيـ  نٕٗ
 ـ نٜ٘ٛٔ/ٕاصزر ب   ط -اص بمرااي  مكتعة اصمنبر  األردف

اص ػػػيرا اصنع يػػػة  صععػػػد اصملػػػؾ عػػػف هرػػػبـ عػػػف ييػػػ َّ اصحميػػػري )تحقيػػػؽ  نٕ٘
ا  صحلعػػػػي  اصقػػػػبهر مصػػػػطفل اص ػػػػقب  آ ػػػػريف  مكتعػػػػة مصػػػػطفل اصعػػػػبعي ا

 ـ نٜ٘٘ٔ/ٕط
رػػػرح اصقصػػػباد اص ػػػعع اصطػػػ اؿ اص بهلي ػػػبت  َّعػػػف األنعػػػبري  يعػػػي عكػػػر  نٕٙ

محمػػػػد عػػػػف اصقب ػػػػـ )تحقيػػػػؽ  تعليػػػػؽ ععػػػػد اص ػػػػتـ محمػػػػد هػػػػبر ف  دار 
  ن٘اصمعبرؼ  اصقبهرا  ط

رػػرح ديػػ اف ح ػػبف عػػف هبعػػت   مػػع   مػػعط اصػػدي اف ععػػد اصػػرحمف  نٕٚ
 هػ نٖٚٗٔصقبهرا اصعر   ي )اصمكتعة اصت برية اصكعر   ا

ررح دي اف ُزهير عف يعي ُ لمل  صػنعة يحمػد عػف يحيػل هعلػَّ )دار  نٕٛ
 ـ نٜٗٗٔاصكتَّ اصمصرية  اصقبهرا 

صحيح م لـ  صخمبـ م لـ عف اصح بج اصقريري )دار اص يؿ  عير ت  نٜٕ
 ـ نٜٕٓٓ

) ػػػػريم  رػػػػرح   اص محػػػػيّ  طعقػػػػبت فحػػػػ ؿ اصرػػػػعرا   صمحمػػػػد عػػػػف  ػػػػّتـ نٖٓ
يػػػػػة اصتػػػػػي ارتمػػػػػبهب اصمحقػػػػػؽ  دار محمػػػػػ د محمػػػػػد رػػػػػبكر  اصنرػػػػػرا اصهبن

 اصمدني   دا ن
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اصعي ف اصتبمزا علل  عبيب اصرامزا  صلدمبميني  عدر اصديف يعي ععد ل  نٖٔ
)تحقيػؽ اصح ػبني ح ػف ععػد ل  مكتعػة اص ػبن ي  محمد عف يعػي عكػر 

 هػ ن٘ٔٗٔ/ٕاصقبهرا  ط
فن ف األدَّ  ت،صيؼ هػػن َّن ترػبرصت ف )تعريػَّ زكػي ن يػَّ محمػ د   نٕٖ

 ـ نٜٗ٘ٔ،صيؼ  اصتر مة  اصنرر  اصقبهرا ص نة اصت
فػػػػػي األدَّ  اصنقػػػػػد األدعػػػػػي  صلػػػػػدكت ر اص ػػػػػعيد اصػػػػػ ر ي )دار اصمعرفػػػػػة  نٖٖ

 ـ نٕٛٔٓاص بمعية  ا. كندرية 
في اصعت ة اصعرعية  األ ل عيبت اصل بنية  آفبؽ   ديدا  صلػدكت ر  ػعد  نٖٗ

 ـ نٖٕٓٓمصل ح )منر رات  بمعة اصك يت 
صلػػػػػدكت ر ععػػػػػد اصقػػػػػبدر اصقػػػػػط )دار فػػػػػي اصرػػػػػعر ا. ػػػػػتمي  األمػػػػػ ّي   نٖ٘

 ـ نٜٚٛٔاصنتمة اصعرعية  عير ت 
فػػػػي اصػػػػنص ا. ػػػػتمي  األمػػػػ ي  صلػػػػدكت ر محمػػػػد عػػػػف علػػػػي اصترفػػػػي  نٖٙ

 ـ نٜٜٛٔ/ٔ)مؤ  ة اصم تبر صلنرر  اصت زيع  اصقبهرا  ط
اصقػبم س اصمحػػيط  صلفيػػر ز آعػبدي  يعػػي طػػبهر محمػد عػػف يعقػػ َّ عػػف  نٖٚ

   ػػػي  مؤ  ػػػة اصر ػػػبصة  تحقيػػػؽ محمػػػد نعػػػيـ اصعر ي )محمػػػد اصرػػػيراز 
 ـ نٕ٘ٓٓ/ٛعير ت  ط

 را ا اصنص اصرعري  صدر ا. تـ  اصعصر األم ي  صلدكت ر ف زي  نٖٛ
 ـ نٜٕٓٓيميف )دار اصمعرفة اص بمعية  ا. كندرية 

 مػػبيب اصنقػػد األدعػػي  اصعت ػػة  صلػػدكت ر محمػػد زكػػي اصعرػػمب ي )دار  نٜٖ
 ـ نٜٚٙٔاصكبتَّ اصعرعي صلطعبعة  اصنرر  اصقبهرا 

اصقػػ افي  صلتنػػ  ي  يعػػي يعلػػل ععػػد اصعػػب ي عػػف ععػػد ل عػػف اصمح ػػف  نٓٗ
)تحقيػػػػػػؽ اصػػػػػػدكت ر عػػػػػػ ني ععػػػػػػد اصػػػػػػرؤ ؼ  مكتعػػػػػػة اص ػػػػػػبن ي  اصقػػػػػػبهرا 

 ـ نٜ٘ٚٔ
 ػػيـ  ديػػدا صػػألدَّ اصعرعػػي اصقػػديـ  اصمعبصػػر  صلػػدكت را عنػػت اصرػػبطئ  نٔٗ

 ـ نٜٓٚٔ/ٕعبارة ععد اصرحمف )دار اصمعبرؼ  اصقبهرا  ط
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يد اصػػػ ر ي )دار اصمعرفػػػة ث  صلػػػدكت ر اص ػػػعصتػػػة اصرػػػعر اصعرعػػػي اصحػػػدي نٕٗ
 ـ نٕ٘ٓٓ  ا. كندرية اص بمعية

 اصمررػػد يصػػل فتػػـ يرػػعبر اصعػػرَّ  صػػنبعتتب  صلػػدكت ر ععػػد ل اصطيػػَّ نٖٗ
 ـ نٜٜٛٔ/ٖ)مطععة حك مة اصك يت  ط

اصمزهر في عل ـ اصلتة  ين اعتب  صل ي طي  ععد اصرحمف عف يعي عكر  نٗٗ
 ـ نٜٛ٘ٔعرعية  اصقبهرا عف محمد اص ميري )دار يحيب  اصكتَّ اص

اصم ػػتدرؾ علػػل اصصػػحيحيف  صلحػػبكـ  محمػػد عػػف ععػػد ل اصني ػػبع ري  ن٘ٗ
)تحقيػػػػػؽ مصػػػػػطفل ععػػػػػداصقبدر عطػػػػػب  دار اصكتػػػػػَّ اصعلميػػػػػة  عيػػػػػر ت  

 هػ نٔٔٗٔ/ٔط
مع ـ األدعب   صيب  ت عف ععد ل اصحم ي )تحقيؽ مر لي ث  َّيػدف  نٙٗ

 ـ نٜٚٓٔ
عف م  ػل )تحقيػؽ ععػد  مع ـ اصرعرا   صلمرزعبني  محمد عف عمراف نٚٗ

اص ػػػتبر يحمػػػد فػػػراج  اصتياػػػة اصمصػػػرية اصعبمػػػة صلكتػػػبَّ   ل ػػػلة اصػػػذ بار 
  نٖٜ

مع ػػـ اصمعػػبصـ اص ترافيػػة اصػػ اردا فػػي اص ػػيرا اصنع يػػة  صعػػبتؽ عػػف  يػػث  نٛٗ
 هػ نٕٓٗٔ/ٔاصعتدي )دار مكة صلنرر  اصت زيع  ط

معرفػػػػة اصصػػػػحبعة  ألعػػػػي ُنعػػػػيـ األصػػػػعتبني  يحمػػػػد عػػػػف ععػػػػد ل عػػػػف  نٜٗ
ؽ )تحقيػػػػػػؽ عػػػػػػبدؿ عػػػػػػف ي  ػػػػػػؼ اصعػػػػػػزازي  دار اصػػػػػػ طف صلنرػػػػػػر  ي ػػػػػػحب

 هػ نٜٔٗٔ/ٔاصريبض  ط
منػػبه  اصتحليػػؿ اصنقػػدي صل طػػبَّ  تحريػػر ر ث فػػ داؾ  ميرػػيؿ مػػبير  نٓ٘

)تر مػػة ح ػػبـ يحمػػد فػػرج  عػػزا رػػعؿ محمػػد  اصمركػػز اصقػػ مي صلتر مػػة  
 ـ نٕٗٔٓاصقبهرا 

مػػػػػنت  اصعحػػػػػث اصتػػػػػبري ي  صلػػػػػدكت ر ح ػػػػػف عهمػػػػػبف )دار اصمعػػػػػبرؼ   نٔ٘
  نٛبهرا  طاصق



ُ طاب 

ِ

ُُاخل ْعري  انُ ُعندُالشِّ
َّ
ْزيَّةُيفُحس

ةُف ْتحَُه   (حتليليَّةُدراسةُ )ُمكَّ
 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٙٓ٘ٓ﴾  
  

مكتعػػػة األن لػػػ  اصمصػػػرية  م  ػػػيقل اصرػػػعر  صلػػػدكت ر يعػػػراهيـ ينػػػيس ) نٕ٘
 نـ ٕٜ٘ٔ/ٕ  طاصقبهرا

اصنتبيػػػػة فػػػػي  ريػػػػَّ اصحػػػػديث  األهػػػػر  َّعػػػػف األهيػػػػر  يعػػػػي اص ػػػػعبدات  نٖ٘
اصمعبرؾ عف محمد اص زري )تحقيػؽ طػبهر يحمػد اصػزا    محمػ د محمػد 

 ـ نٜٜٚٔاصطنبحي  اصمكتعة اصعلمية  عير ت 
* * * 
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