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 فاتحة العدد
 

 ربِّ العالمين.. وصلى اهلُل وسّلَم على نبيِّنا محمٍد وعلى آلِه 
ِ
الحمُد هلل

 وصحبِه أجمعين.. وبعد: 

فَمثُل هذه المجلِة كَمثِل شجرةٍ يف جنٍة، يصيبُها الغيُث، فتُؤيت ُأُكَلها كلَّ 

اُد هبا والعلُم خيُر مائدةٍ َتْغُذو عليها األذهان، وتزدحيٍن بإذِن ربِّها. 

وهذا الَمثُل نضِربُه لمجلِة المجمع، ولكلِّ الَمعارف، ويزداُن هبا القول. 

 يقّدُر الِعلَم حقَّ قدِره. 
ٍّ

 ديواٍن علمي

نَجز، وتقّرُب  ويف مياديِن العلِم دواويُن زاخرة، تبُسُط البذَل بوعٍد مُّ

ربيِة والمبشراُت قاضيٌة بثباِت العاألقَصى بقوٍل مبسوٍط أْو ُموَجز. 

ها وصعوِدها.   وُسعوِدها، ُمناديٌة على ُسُموِّ

ويف هذا العددِ من مجلِة المجمع ِبحوٌث خمسٌة ذواُت أفنان، حظِيَْت 

 بالمجلة. 
َ

 هبا المجلة، وحظيَْت هي

ُم الشكَر لكلِّ وامٍق واثق ويعتذُر إلى كلِّ َمن قصرْت ، والتحريُر ُيقدِّ

 بحوُثهم عِن الَقبول. 

 ونسأُل اهلَل لنا ولهم وللجميِع حسَن الَقبول. 

 العزيز بن علي احلربي عبدد. أ. 
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(1) 

 

 ك طبدالعال الؼطاويػمحؿد مصط. د

 

  ،مـ فؾسطقـ ،الصرفالـحق و يفأستاذ مشارك. 

  التربقرة، قرة كؾ العربقرة، مرـيف مـاهج وصرر  دردر س الؾغرة دكتقراه

 .الؼاهرةيف ـ شؿس جامعة طقب

 يف جامعة إقصك بغزة بؽؾقة أداب رئقس قسؿ الؾغة العربقة. 

 ولرف العؾؿقرةبق رة والتر العد د مـ الؿمدؿرات والـردوات شارك يف ،

 .ةمـشقر لغق ة ثمملػات وبحق
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 اءرالػ دـط عؿالجو ةقـثالتو ادرفاإل غقص يف اهرثأو ولدالع ةراهض

 آنرالؼ اينعم فابتك قءض يف

 (ة دؼك ةققؾؾحد ةاسرد)

ص:  الؿؾخَّ

ولـتي  ،اءرالػ دـط لودالع رةاهظب ؼؾعتت ةً يقغل ةً قضق ثحالب اذه ا

 قنبطحي ؿهو ،لكشرالزو يرشخمالزو دربالؿك هرقغ افجالط ةقضق لوه

 .داحو ؾبح يف

ينعم ابتك يف افضرط لتال قهجالق اءرالػ ؾؾط ًل ؾعت نآرالؼ ا  ق

 ى،ربك ةقؼؼح اكردإ ـط ؾػغو ،ؼطـالؿو ةػسؾالػ كؾط دؿتعي قًّااضرتاف

 اتأي ةقابقساكو يقربعالت ؼسالـ ةطورو لاققالس ؾامؽالت ةقضق لهو

بتك يف درو اؿك ظػالؾ ءاـب كؾط دؿتعي ،عائر قؼلقسم اعيؼإ ؼفو ةقكآرالؼ  ا

 .اكذ كلإ قرؿالض اذه ـم ولدط وند اهلل
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Abstract: 

This resealed deals with the a linguistic question that 

is in touch with the case of pronoun , changes that 

Alfarra' discussed and others as well like zamakhshari, 

zarakshi, and Almobarred, all of them are liked Alfarra' 

discussed these subjects depending con logic and 

philosophy All these things were mentioned in his book 

titled with Quran's meanings He ignored fact in this 

course. 
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 :قدفؿد

 قفقالق ـم – قؾؾحتلاو ةاسرالدب ةللسالؿ هذه لاوـت ؾبق – اـل دبٓ

 فبهذمو فتقصخش كؾط ةػاشالؽ اءقضٕا ضعب لؼؾـل :اءرالػ دـط قًل ؾق

 ؾامعالت يف فتػسؾفو ةيقحالـ فاتفجقت يف قربك رثأ فل قنؽقس يالذ يرؽالػ

 ةػؾتخالؿ باهذلؿا ابحصأو ،ةامعب يـرؽػالؿ نلش راهقالظ هذه عم

 بـ سكققك ،ةػؾتخؿلا افوطرػب ةغالؾ قمؾطو رقسػالت قمؾعل وادصت يـذال

 ـؿم ءٓمه قرغو ،افشالؽ يف يرشخمالزو ،دربالؿو ،لائسالؽو ،قببح

 ىرخإ ـط ةسردم ؾك زقؿت سسأ كؾط تامق ةً قيحك ساردم قاسسأ

 .رمإ رخآ لدالج ةققو ادفتآج كؾط دؿتعي رؽػب

 ؿؾطأ انك ،«ةقفالؽ ؾهأ ـم ،دسأ لـبل كلقم» اءرالػ ا ركز قبأ

 ـط ذخأو ،دؿتاط قفؾطو ،فـط ذخأ ،لائسالؽ دعب قحـلاب قـققفالؽ

 ةرصالب ؾهأو ،فـط رثؽتاس فكأ قنطدي ةقفالؽ ؾأهو ،قببح بـ سقكي

 .«ؽلذ قنعفدي

                                                           

 .98كزهة إلباء    (1)

 .333ص 2بغقة القطاة جـ   (2)
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 اءرالػ قٓل: الق فكأ ب،ؾعث كقحي بـ دؿحأ اسبالع لبأ ـط كؽحي»

 :ةقبرالع تطؼسل اءرالػ قٓلو ا،فطبضو افصؾخ فكٕ :ةغالؾ تاكك اؿل

زـت تكاك اهنٕ  .«ادرأ ـم ؾك اقفطديو عا

 :فدلشك

 ودبيو ،ةقفالؽ يف رؼـم لـب كقلم اءرالػ اديز بـ لقحي ايركز قبأ دلو

 قهبؼؾف ،فاكرقأ زبو ،فباهقم ترفض حتك اهب ؾضو ،كولإ فتلشك اهب لشك فكأ

 .«ملالؽ يرػي انك فكٕ» :اءرالػب

 :ةقؿؾالع فتاكؽم

 دؿحأ بـ قؾؾالخو لائسؽلاو قببح بـ سقكي اءرالػ راصلؼد ط

 ـًايدتم ،ةؼث اًمامإ انكو ،اذذفإ اءؿؾالع ـم ءٓمه قرغو يفققبسو

 فابتك دجو ،فيققبس كؾط ةقبصالع دائز انكو ،بجطو فقت كؾط ًطا،رقتم

                                                           

ـحقيقـ والؾغقيقـ بؼات الص ،371ص 2جـ بؼات الؼراءصالـفاية يف  ،98ٕلباء صكزهة ا   (1)

 132والؾغقيقـ ص

1ص 4جـ الرواةوأكباه  ،98ص الػفرست   (2) 2. 

 .333ص 2ة جـبغقة القطا   (3)

3ص2قة القطاة جـاكظر بغ   (4)  .203_202ص1هر جـزوالؿ 33

 98هة إلباءصكز   (5)
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نكو ،ةػسلػال اظػلأ ؽؾسيو ،فقػاكصت يف ػسؾػتي انكو ،فسأر تحت  ا

 .قحالـ يف ــقممالؿ قرمأ اءرالػ :الؼي

 فل انك : حقثاءػؾالخو اءرمإ طلب كلإ ةقؿؾعال فتاكؽم فتؾوصأ

حقثقربك نلش فل انؽف قنملالؿ عم امأ ،قدشالر ونارهب رابط الصات  : 

 .قحالـ اؿفقـؼؾتو فيدلو يبدلت للقت

 :هرصط

 دعت لتال اتػسؾالػو ،ةدافالق ةيرؽالػ اتارقالتب قجؿي هرصط انك

 هذه ؾؿحو ،قرقستلاو ةصاسالب للإ ؾقؿت لتال ةقبرالع ةئقالب كؾط ةً يبرغ

 ؼطـالؿب ًراثلت ؾائسالؿ وادؼط ـذيال قـؿؾؽتالؿ ـم وندلقالؿ ةايالر

تو اسقالؼ قعقضم يف ؾائه ورد فل انك يذال اينقكالق  اءرالػ انكو ،قؾؾعال

 يف ىرـس اؿك ذئدعب اقفف سؿغاك دق انك إنو قرمإ هذه كلإ احتري ٓ

 ةللسؿل اـتاسرد يف قفؾط زكرـس يذال« آنرالؼ اينعم» قرفشالؿ فابتك

 طسبالت اذه ؾعلو ،هرظك ةفجو ـم يقربعالت اققالس يف اهرثأو ولدالع

 فؿفػقل :قحالـ طسبي نأ افللخ ـم لاوح لتال ةقيحالـ فاتءلمإ يف حاضو

                                                           

3ص2بغقة القطاة جـ   (1) 33 

 .101ء صإلبا كزهة   (2)

لـحقيقـ وص   (3) 1الؾغقيقـ صبؼات ا 31. 

 99كزهة إلباء ص   (4)
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 كؾط قاؾؿي نأ قناقرالق كبأ اؿقـح فلقق ـم اذه حضتي ،انقبالص كتح

 :اسالـ ـط قناقرالق فكزخ فئلمإ ـم غرف اؿؾف: »ؿقفؾط هلمأ ام اسالـ

 نأ كؾط فل فخسـك نأ ادرأ ـؿل ٓإ دحأ كلإ فجرخك ٓ: قاالقو ،فب قابسؽتقل

 الؼف ،قـاقرالق اطدف ،اءرالػ كلإ اسالـ اؽشف :ؿهردب اقورأ سؿخ ؾك

 فتعـص ام ؾكو ،ؽب عػتــل :اكـبحص اؿكإ ـحك: االقؼف ،ؽلذ يف ؿفل

 قاعػـت ؿقهبارق: الؼف ،فب شعك اـطدف :ةاجح ـم قفلإ اسؾـل قسؾف

 لؾمأ نأ يدرأ ينإ: اسؾـل القو ،ؿيؽرلس: الؼف ،قفؾقا طبلف قا،عػتـتو

ًٓ ق طسبأو ًحارش ؿتأ اينعالؿ ابتك  سؾجف ،تؾؾمأ يذال ـم ق

 .«ل..ؾؿي

 :اءرالػ ةقدؼط

 يقحـال فبهذمو هرؽػب قؾؾق قرغ اسسم افل انك لتال اءرػلا ةقدؼط امأ

 :قـخرمالؿ ـقب افقف ػؾتاخ دؼف ،يقغالؾو

 .«ةـسح سقرػالت يف فباهذمو ،ةـالس ؾهأ ـم انكو: »يرهزإ الق

 يف ػسؾػتي اءرالػ انكو: »الؼف ػسؾػالت فل تبثأ دؼف يؿدالـ ـاب امأو

 .«...ةػسلالػ ملك فاضػلأ يف ؽؾسي فكأ لـعي ،فاتػـصمو فاتقػللت

                                                           

1ص 4كباه الرواة جـأ ،99كزهة إلباء ص   (1) 7. 

 8ص1ـلؾغة جهتذيب ا   (2)

 99لػفرست صا   (3)
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 يأالر ؾعول ،«لازتآط كلإ قؾؿي اءرالػ انكو: »الؼف لطػالؼ امأو

 يارصكإ لؽم دؿحأ قرتكالد فقلإ بهذ ام قه ةللسالؿ هذه يف ؿاسالح

 نإ :قلقلف رادبأو: »الؼف ةغالؾو قحالـ يف فبهذمو اءرالػ ايركز قبأ فابتك يف

 طالخ عم ؼػتي فكإ ذإ ،طسالق لقؼال قه ةحالص إلك الققإ برقأ

 ـم اسسأ كؾط زؽتري يذال ررحتلا قهو ،اءرػلا ةقصخشل لقسئالر

 ءٓمه ـم قـفرطتالؿ ـقب الدتآط بهذؿب ـديي ؾب.. .ةحالالص ةقػؾالس

 .«الزتآط كلإ قؾؿي قًّاـس انك فكأ حجرأ فؾك اذفل...ؽئولأو

نك ؾجالر نأ اـباكج ـم ىرك ـحكو  لـس – فتقرس للخ ـم – ا

ينالث نرالؼ يف فققس تجارو ،فجاقمأ تؾط اؿل الزتآط ؽـلو ى،قالف  ا

 ةمزأ كؾط لالقالؿ ةرطقسو ةقمأ لـب حير ابهذب اؿقس ٓو ،يرجالف

 قدشالر ارونه قفـبو يدفالؿ ـمز يف ةً اصخو ،ةقاسبالع ةولالد يف رؽالػ

نك الؿ ،ؿصتعالؿو قنملالؿو نك ؽلذك رمإ ا  يزب يلزالت ـم دبٓ ا

 ةقطسالب ةقملساإل ةقدؼالع قؿطحت كلإ ةقاطالد ةققبعشالو عدالب ابحصأ

 ةيردالؼو اػالص انقخإو ةلزتعالؿ رتفظف ،اناسس لـب ةولد ةادطإو

 بتك يف ايـأر اؿك ؿفقػاكصت يف ةيبرالغ ؾؾالؿ هذه قاثبو ،ةيربالجو

 واارس هدعب ـمو - وفرعم قه اؿك -ةلزتعالؿ ابطقأ دحأ ،ظاحالج

                                                           

1ص 4رواة جـأكباه ال   (1) 3 

 73لـحق والؾغة صيف ا فومذهب ءاالػرياء رزكأبق    (2)
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 قرغو ،يرشخمالزو لـج ـابو لسارالػ لؾط لبأو شػخإك فبرد كؾط

 قؾالس غؾبف ،اهقتسك مؾطأ كلإ ؾقالسب قاعفد وأ ؾقسلا ؿففرج ـؿم ءٓمه

 للزتعم ةـالسب رتتاس فكأ ؿغر اءرالػ انك دؼل ؿعك ،قنقلؼي اؿك كبالز

 .ةػسؾالػو رؽالػ للزتعم فجقالت

 :فادفو

 فقطجر اءـثأ يف تاكك اءرالػ اةفو نأ كؾط اًكاؽمو اًكامز اةوالر عؿجأ

 .هـ206 ةـس ةؽم ـم يؼرالط يف
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 : ؿدؼد

 ام اقًر ثك لتال راهقالظ ـم له ةامعب ةقبرالع ةغالؾ يف ولدالع ةراهض

 ـط قاثحبو اقهعبتتف قًرا،ثك قحالـ ؿؾط اببروأ ةغالؾ اءؿؾط تػققتاس

 ةللسالؿ هذه يف ؿفػققتاس ام رثكأ انكو ا،هتٓٓدو افبائجطو اهاررسأ

زجطاإل بكاج إلك ؿهرظك ةفجو ـم ؿيرؽلا نآرالؼ يف ةً قثثبم اهقدجو  ا

 .زجعالؿ ينآرالؼ صصالؼ اؿقس ٓو لـالػو لبدإو اينقالبو يقـعؿال

اقغل ولدلعا  ًٓ دط لدعت لءالش ـط لدط :برالع انسيف ل اءج :يًّ

ًٓ دوط ًٓ دط فقلإ لدوط ،ارج يؼرالط ـوط ،ادح يأ :و  .عجر :و

 ،فيؼرطـ ص اكً لف تلدط :قلؼت ،ففجو ـط لءالش لدعت نأ :لدوالع

 ....اذك عضقك ملإ ةابدال تلدوط

 نأ قفف اذه اـثحب يف يقحك يقغل حؾطصؿك ولدالعب قدصؼالؿ امأو

 ٓو ،رآخ ـًلعم كلإ ظػالؾ ادرينب ادرالؿ لـعالؿ ـط قدحي وأ ؿؾؽتالؿ لدعي

 ٓ رائود يف وردي فكٕ :حؾطصالؿ اذه ةلٓد اءرو اقًر ثك درطتسك نأ يدرك

 ةـقعم صائصخ رفقت ـم يثدحلا حؾطصم قفـعي ام اهزربوأ ،لفتـت داؽت

 طابالض لدالع كلإ طابالض لدلعا: يأ ،ولدالع افؿهأ يثدالح دـس يف

                                                           

 .435-434ص  1جـب مادة )طدل( لسان العر   (1)
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 لدالعو ةؼالث ـم طرالش اذه قفف رفقتي نأ دب ٓ ياوالرف ،اهفتـم كلإ

 .يثدالح اءؿؾط اهدرأو لتال وحرجلاو مارقالخ ـط دعالبو

 اققالس يف اهرثأو ولدالع ةراهض»ـب قمقسالؿ اذه اـثحب يف ـحك نذإ

 ،حؾطصالؿ اذفل يقغالؾ يقحالـ قمفػالؿ دصؼك« اءرالػ دـط قريبعتلا

 يف هقرسػت يف اءرالػ اهدروأ لتال ةقرثالؽ ةقيغالؾ راهقالظ ـم ولدالعف

 .نآرالؼ اينعم ابتك

 قه: ةيقحالـ ةيقغالؾ ةراهالظ هذه ةاسرد ـم قفغتبك يذال ـؽلو

 لبأ دـط ةقؾقؾحت ةاسرد لوه» رقمأ ةعبرأ يف ةؾثؿالؿت لودالع ةراهض

 :لهو ،نآرالؼ اينعم فابتك للخ ـم اءرالػ ايركز

 .كـثالؿ عضقم درػالؿ الؿعتسا •

 .درػالؿ عضقم لـثؿال الؿعتسا •

ج عضقم ردػالؿ الؿعتسا •  .عؿال

 .درػالؿ عضقم عؿجال الؿعتسا •

 ،ثحالب اذه يف لـتػققتاس لتال راهقالظ قدأ ـم ةراهالظ هذه ؾعلو

 لسلدكإ انقح لبأو يرشخمالزو اججالزك اءرالػ رقغ قرثك افجالط دقو

 اذتسأ ةجرك دؾط قلصحؾل تمدؼت دق تـك دقو ،ياوضقالبو لسربالطو

 ولدالع ةراهض ـط فقف تؿؾؽت ثحا بفـقب ـم اثحبل، ب2011 امط كارشم

 ضعبل يرشخمالز يأا رفقف تشاقك، ويرشخمالز دـط اقق السا يفهرثأو
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ى رالؼ أم ةعامجب ابأد ةقؾك ةؾج ميف ثحبالا ذه رش، كةيقغالؾ ؾائسالؿ

قلقق  4العدد   ـقؿؽحالؿ دحأ ابجطإ ةاسرالد هذه تالك دؼل، و2010ي

 ـقا بم نازوأو بارقأو نارق: ٕةاسرالد هذه ؾثؿب ؿتهأ نا أفقمك يصولف

 يرشخمالزو اءرالػ ـم ؾك دـط اقق السيف اهرثأو ولدالع ةراهض ةاسرد

 رقهج سؿت اقهنؿضم يف اهنٕ :لاؿالجو ةقدال ةياغ يف ؿهتقلؾعت تاككو

 ـم دعي قعقضالؿ اذه نإ ؿث ،ينآرالؼ ؼسالـ يف يقربعالت لظػالؾ ازجطاإل

 دؿتعت ،ةً صاحف ةقؾملت اتػقو قنثاحالب اهدـط ػؼي ؿل لتال تاقطقضالؿ

 هاؿس يذال ،يقربعالت ـالػ اذفل ةقػالخ اينعالؿ اءرو صقالغ كؾط

 كلإ باصخالؿ ـم قرؿلضا لقحت ـف وأ اتػتلآ ـػب اءمدالؼ قنثاحالب

 ينإو ا،ذؽهو درػالؿ كلإ عؿالج ـم وأ عؿالج كلإ درػالؿ ـم وأ ،ؿؾؽتالؿ

 رسػالؿ قنؽي نأ ٓإ ةققؼؼالح اقفاكعم ؿفػت ٓ ةقكآرالؼ اتيأ نأ بسحٕ

 اهللقًحا، وحص قًفاقجت كـعالؿ فققجت عطقتسي كتح اتػتآل ـػب اؿً ؾم

 .ؿؾطأ فقلسرو
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 :كـثالؿ عقضم درػالؿ الؿعتاس :ًٓ وأ

 قوذ بحاص انك ثقح اءرالػ دـًة طحاضوا فظحؾت ؿؾعالؿ ةؼقؾس

 لبأ ـط ىور فكأ بؾعث ـط يور دؼلو ،ةقبرالع قبسالإ قوذ تيف ؿؾم

 الصتلل ءارالػ اديز بـ كقحي ايركز قبأ ىدصت اؿل: »فـط الؼف ،ةدجك

لب كلإ ددرتي انك ،قنملالؿب مي اتذ انك نأ اؿؾف :ابا  :الؼف ،ةامؿث اءج ق

 ًرا،حب فتدجقف ،ةغالؾ ـط فتشاتػف قفلإ تسؾجف ،بدأ ةهبأ فل تيأرف

 ًفاارط قًفاؼف تدجقف فؼالػ ـطو ،هدحو قجسك فتداهشف قحالـ ـط فتشاتفو

 برالع اميلبو قًرا،بخ بالطبو ًرا،اهم قمجالـبو ،قمالؼ فلتاخب

 اكأ: الؼف !اءرالػ ٓإ ؽـضأ امو ؟قنؽت ـم :فل تؾؼف ًقا،اذح اهارعشأو

 .«...قه

 ؿفف ـسحأ دؼل ،قًّاكذ ًؿاالط انك دؼؾف ا،يركز لبأ اتػص له هذه

 اقًص صخو ةقبرالع الؿعتواس معرفة ادجأ دؼف قًرا،ثك ينآرالؼ اققالس

 يف اءج ام ؽلذ قرظكو ك،ـثؿلا ـم ًٓ دب درػالؿ الؿعتواس ،اصالخ افؼطـم

ـْ ﴿: كالعت فقلق : اـه الؼقف ،﴾َبِريًئا بِفِ  َيْرمِ  ُثؿ   اإِْثؿً  وأَ  قَئةً طِ َخ  ْب ؽِس يَ  َوَم

                                                           

 .245والؾغة صف يف الـحق بومذهاء رالػ كريازأبق    (1)

 .101كزهة إلباء ص   (2)

 .112ـساء آيةال   (3)
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 قرؿالض ؾؿعتاس فكإ : حقث«؟ؿثاإلو ةقئطالخ ركذ دقو بف الق ػقك»

 ةقئطلخا: اؿهو ك،ـثالؿ كؾط فب لدقل :فب فقلق يف ردػالؿ كؾط دائالع

ضؼي اققالس انكو ،ؿثإلاو  .اؿهب قلؼي نأ لت

 ثكمم اؿهدأحو قـؾعالػ ـط كـؽي نلب زائج» اذه نأ ىري اءرالػو

 عؼي قؾاطفإ نٕ د:ققحالتب فـط ةايـالؽ ازجل رثك قلو ،قدقحلتاو قركذالتب

 ؿثاإلو ةقئطلخا تؿؿض تئش ننف ،ازج ؽلذؾف ،داحو ؾعف اقفؾط

صخ ؿثإلل اءالف تؾعج تئش نإو ،داحالقك فتؾعجف  ..«ةً ا

ِ وَ ﴿: تعالك فقلق يف اءج ام ؽلذ رقظكو قا َلْفًقا َأو تَِجارةً  واأَ رَ  اذَ إ  اْكَػضُّ

 ..«ازجل قفالؾ ةقك كؾط ركذ قلو.. .ةارجؾتل فؾعج، ف﴾اإَِلقفَ 

ِ  قاضُّ ػَ اكْ ﴿: زطو ؾج فقلق املف: »اسحالـ القو  :ؾؼي ؿلو ﴾افَ قْ لَ إ

،ؿفقإل ِ وَ ﴿ ديزي بـ دؿحم قلق كؾط هيردؼتف ا ا َرةً تَِجا َرَأوا َذاإ ق  اِْكَػضُّ

 زائج فؾك اذهو ،قفف ؾخد اقؿف ؾخدف ،لوإ كؾط يناالث ػطط ؿث، ﴾إَِلقَفا

 .«اؿفقؾط وأ اينالث وأ لوإ كؾط قدعي نأ

                                                           

 .286ص1جـرآن ؼاين المع   (1)

 .286معاين الؼرآن لؾػراء ص   (2)

1عة آيةؿالج   (3) 1 

 287ص 1آن جـرمعاين الؼ   (4)

 .430-429ص اس الؼرآن لؾـحعاين م   (5)
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 ؟قـئقش ركذ دقو افقلإ الق ػقك :تؾق ننف: »الؼف يرشخمالز امأ

 فذحف ،قفلإ قاضػاك ًقافل وأ افقلإ قاضػاك ارةً جت واأر اذإ: هيردؼ: تتؾق

 .«اؿفقلإ ئرقو.. .فقؾط قركذالؿ ةلٓدل اؿهدحأ

 اؿً ؿهت« اؿفقلإ: »ؾؼي ؿلو ،«افقلإ: »كالعت القو :ةقطط ـاب القو

 له تاكك ذإ ...قفالؾ وند ةارجالت كؾط قرؿالض ادطأ : حقثؿهإب

 :كالعت فقلق يف اءج ام ؽلذ قركظو ،«افببس قفالؾ ـؽي ؿلو ،قفؾال ببس

 .﴾اَهاؼَ ْش أَ  اْكَبَعَث  إِذِ ﴿

 ،رهد ـاب نلف ـقـاث ااكك اؿهنإ: الؼي»: ؽلذ كؾط اؼً ؾعم اءرالػ لاق

 تافضأ اذإ برالع نٕ ك:تأ قل زائج ؽلذو ا،اهقؼشأ :ؾؼيو ،اردق رأخو

 عقضم يف اوهدحو اءؿسأ كلإ« مـ» اقفف ؾخدتو ا،هب قنحدؿي لتال ؾعفأ

 انذهو ،اسالـ ؾضفأ انذ: هقــثلل قنلقؼقف ،عؿجلاو ثكمؿلاو ـقـآث

 .«ساالـ قرخ

                                                           

لؽشاف جـ   (1)  397ص 4ا

 .310ص 5جـحرر القجقز الؿ   (2)

 .318ص 6ر الؿصقن جـالد   (3)

1الشؿس آية    (4) 2. 

 .268ص 3ـجمعاين الؼرآن    (5)
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. : »قلؼي : حقثبرالع ـط ؽلذ يف فؿاطسل اءرػال دـتاس دؼلو . .

 :فل قــاب قمؾي قهو ،قدقحالت يف رخآ يندشكأو

ـــــ ـــــخا أي ـــــ ثب ـــــ اسالـ ـــــ ؾك ـــــ اسالـ  دق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾط  قاؿ

 

ــــ ــــق تل ــــك انقعطتس ــــا مـ ــــعم ؾث  ادض

 لاق قــثآ يف دحو ـمو ،ابقص ؾكو ،لثبخأ اي: ؾؼي ؿلو ،دحقف  

 كؾط قةسـال اقؼش له: لاق كـث ـمو ،قمالؼ كؼشأ له: ايًض أ كثكٕا يف

 ؾضػالؿ يندشكأو» :اءرالػ الق : حقثؽلذب برالع تالق دؼلو ،«كؾعف

 :لبالض

و أ اامً ـا ســــــــاهــــــــؿظط ؽتــــــــؼبغ

 ىرباكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ـــــزرب ـــــ ؽق ـــــالؿ اقرب ـــــبرأ قنت  ي

 للخ ـم لقفإ ذػك رآخ ًفاجو لةلسالؿ هذه يف يرقف يرشخمالز امأ    

 يف ؽلذ كؾجتي ك،ـثؿلاو درػؿلا قـب ةقدقجالؿ ةقلعؾل للٓالد بكاالج

، كـثالؿو درػالؿ ـقب فتلٓدو ظػالؾ كـعم قفقجت يف اققالس وردل فاكردإ

ُؽَؿا ـْ ؿَ فَ  َل َقا﴿: الكعت فقلق يف قنطرف انسل كؾط اءج ام يف ؽلذ ـمو  َربُّ

 ،«اؿؽبر: »فقلق يف ـقـآث ابطخ ـم ملالؽ لقحت : حقث﴾قَسكمُ  َيا

 .«كقسم اي» كلاعت فقلق يف دالقاح ابطخ كلإ

                                                           

 .268ص 3جـ ين الؼرآنمعا   (1)

 .268ص3ء جـمعاين الؼرآن لؾػرا   (2)

 .148ي صدد طـد الزمخشرالع ةؼمطاب ـ العدول طظر بحثـا السقاق وأثره يفاك   (3)

 .49صف آية   (4)

 148الزمخشري ص ؼة العدد طـد العدول طـ مطابسقاق وأثره يفـا البحثاكظر    (5)
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 اي اؿؽبر ـؿف داحالق ابطخب قــآث قنطرف باصخ ،الح ةيأ كؾط

 نأ فرعي قهو ،يقق اممأ ،نقطرف ـم دحت ػققم ػققالؿ نٕ :؟كقسم

 بهذي اؿك تسلق ةللسالؿ نلب ىرٕ ينإو ا،صالع زةعجم دعب قيق كقسم

 قةبـب ًل صأ فرتعي ٓ قفف ،قةبالـ يف ؾصإ قه كقسم نلب يرشخمالز

 باكج مـ يدحالت عم سحك دقو ،اءيققإ لدج فـؽلو ،وناروه كقسم

ا قؿف فسؿؾك لءش اذه ،﴾كقسم اي﴿: فقلق يف افػختسآ ـم ائً قش قنطرف

َفاُكؿُ ﴿ ك:العت الق راثؽالتب لاهبالت دـط برالع فتؽح  .﴾ُر ثُ َؽاالت   َأل

 يف لبصرالؼو يرشخمالزو اءرالػ هدورأ ام ؾك نأ- اـه -اهرك يذالو

 كؾط دؿتعي لءش قه ك،ـثالؿ ـط درػالؿب قربعالتب ولدالع ةراهض قؾؾعت

بتالؽ اتيآ يف ٓإ ةيقغالؾ ؾائسالؿ يف قحتػم ادفتآج اببو ،ادفتآج  ا

 .قؿؽح يززط ندل ـم فاتيآ تؾصف يذلا قؿؽالح

 :كالعت فقلق يف قةكآرالؼ ةيأ ـم« فب» يف قرؿالض ةقدط ةللسم يف امأ

 نأ ؽلذ ،يؾولت اقفف قسؾف ﴾بِف َيْرمِ  ُثؿ   إِثًؿا َأو َخطقَئةً  ْب ِس ؽْ يَ  ـْ مَ وَ ﴿

 رمإو ،ايئً رب رمإ اذهب مري ؿل قفف ،ةللسالؿ وأ رمإ لـعي اـه قرؿالض

 ،ينآرالؼ ؼسؾـل طبضو ،اققالس يف امؽحإ اـفف ،رثكإو داحالق ؾؿشي

ِ ﴿: كالعت فلقق يف اءج ام عم نلالش ؽلذكو ِ  َأوارَ  ذاَوإ  َلْفًقا َأو ارةً جَ ت

                                                           

لتؽاثر آية    (1)  .1ا
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قا  ةعاقالق ةالالح ؾؿشي اقفلإ فقلق يف قرؿالض إن قثح :﴾إَِلقَفا اْكَػضُّ

تؿؾؽل يؾدبت ٓ» اققالس يف امؽحإ اـفف ،ذئقمي  ادفتاج ٓو ،«اهلل ا

 ملك يف اقدً قجم ؽلذ قنؽي دق ،قبجو وأ ازقج اهاءرو قسلو ،اهاءرو

 ؾائسالؿ قاؼطـؿف ،ملسإلا يف اقؾخد يـذال لالقالؿ اؿقس ٓو ،رشالب

 .ضروالػو اسقالؼ قاعضوو

 رمإ رخآ ؿجسـت« ولدالع ةراهض»بـ اهقؿس لتال ةراهالظ هذه نإ ؿث

 در دقو ،يؿرالؽ نآرالؼ يف يقغالؾ ازجطاإل أدبم ـم اءرالػ قفلإ ارشأ ام عم

 ثقح – ؿقفؾط قبسحم فكأ عم»- ماظالـ ؿفسأرو لةزتعالؿ كؾط ؽلذب

 ،اءرالػ ؿفل ىدصتف ،نآرالؼ يف يقغالؾ ازجطإلا نققلازتآط ءٓمه رؽكأ

 دري ؼػصو ،قلصاإل كؾط ةقبرالع قبالسأ حصفأ نآرالؼ ةغل نلب ىادكو

 ةفج ـم اربخإ اءؿؾطو رعالش اةور كؾطو ،ةفج ـم ةلزتعالؿ كؾط

 بفالقق يف نآرالؼ ازجطإ قاسؿتؾي نأ ونيدري ٓ يـذال ؽئولأ ى،رخأ

 .«ةيادالب برط ةغل يف ةاحصػلا الؿك نوري ؾب ،ةيقغالؾ

ؾزـالت اتيآ يف يقربعالت افؼسـب ةؼستالؿ ةقاققالس ةوطالر هذفف ،نذإ  ي

 يف ؾصػؿلا ؿؽحالؿ كالعت فقلقو ،يؿرالؽ فابتؽل لفلإ ازجطإ ـم تاءج

 اقؼقسم» ـم اًض يأ هاءج قؾؿالج رثإ اذه نإ ؿث ،فتلٓدو فؾاصقفو فظػل

                                                           

 .512الـحق والؾغة ص هبف يف الػراء ومـذ زكرياق أب   (1)
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 ـط اهب عافدي احر ةً يرظك افـم ذخاتو ،اءرػلا اهركذ لتلا ةقكآرالؼ ؾاصقالػ

 .«يقغالؾ ازجطاإل ؤهدبم اقطك يف اهلل ابتك

ادصت ـؿم ءٓمهو ءٓمه رؽف ـط ابغ دق لءش- اكـه- كؼبيو  و

 ًرااهضو اًس حو ـًك عم آينرالؼ ظػالؾ ةلٓدب ةؼؾعتالؿ اتسارالد هذفل

 عم افؿاغـتو ةاربعال يف يرست لتال ةقػالخ لقؼقسالؿ قه ؽلذ نإ ـًا،اصبو

 اققالس ؾعجتف ةظػل ؾك افـم نقؽتت لتال وفرالح ـقبو ىرخإ ارةبالع

كسكاإل سػالـ اقؼقسم عم لؼتؾي اذهو اؿً اغـتم ًؼاستم  يف تزرغاك لتال ةقا

 افؾك ةققكالؽ ةقمظـالؿب تطبتارو ك،ولإ ةلشالـ ذـم يرشالب سحال

،قؼقسالؿ عؿسي قـح قرغصال ؾػالط كلإ رظاك ،ًل اطػتو ًؿااغـتو اًطاؼيإ  ك

 رظاكو ،-ملالس قفؾط- اودد قرامزؿب اتقذخلم اتافص قرالط كلإ رظاكو

 قرالس ذغتف ةؾافؼالب قؾاطفإ ؾعػي قػك ؾباإل ءادحو انققالح كلإ

 عم صاقرتت قػكو قدـالف لاطفأ اذكو ،بصالـب ةراطش قرغ ةً ؿجسـم

 ..ايالـ قتص

 اؿقـحو ،فعبطب بورص انسكاإلو ،فؼؾخ يف اهلل فطدوأ لػخ رس فكإ

رص ـط جرخي ادؽي ةقػالخ ةئادك الفقؼقسالؿ عؿسي  كلإ قدعقل :فابقثو هق

 يف هرثأ كرتي قػك تايأ يدقجت كلإ ظراكو ،لقؼقسلؿا لقبكالرت فؾصأ

                                                           

 .512لـحق والؾغة ص ومذهبف يف ا أبق زكريا الػراء   (1)
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 كلإ درػالؿ ـم ولدالع ةرهاض كؾط ؿؽحك نأ لغبـي اـه ـم ،قـعامالس

 اظػلإ قـب لقؼسقؿلا بكاالج اذه لبؾتل تاءج دؼؾف ،عؿالج كلإ كـثالؿ

 ٓ وحالرب انسكاإلو ،اةغتبالؿ ةقوحالر ةلٓالد لطعت كتح ؾاصقالػو

 .انسكإ ؿسجالب
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 :درػؿال عقضم كـثالؿ الؿعتاس: اقً اكث

ٓس يف اؼً ققد اظً حؾم ظحؾي ءارالػ دكج اـهو  : حقثيقغالؾ الؿعتا

 مُلمُ ؾُّ لا اؿَ مِـْفُ  ُج ُر خْ يَ ﴿ ك:العت فقلؼل هقرسػت دـط قفاكعم يف قلؼي

 وند حؾالؿ ـم جرخي :يأ :اؿهدحأ ـم جرخي اؿكإ ،﴾الَؿْرَجانُ وَ 

 يف اءج ام قفؾط جرخو ،«اؿفـم: »الؼف ةقـثالتب كـك ؽلذ عمو ،بذالع

ا﴿ ك:العت فقلق ِ َبقْ  َؿعَ جْ مَ  َبَؾَغا َفَؾؿ  َخذَ  قَتُفَؿاُح  ِسَقاكَ  َؿافِ ـ ت  ِ  َسبِقَؾفُ  َفا  ْحرِ البَ  لف

: كقسؿل الق فكأ ىرت ٓأ ،ؿاقفلإ فافضلف عقشي فقسك اؿكإو ،﴾ًباَسَر 

ل﴿  .﴾الُحقَت  َكِسقُت  فنِكِّ

 اقسك﴿ نأ لهو ،اءرالػ ـهذ ـط تابغ دق ةً قغلب ةً تؽك حؿؾك اـهو

 ـط اؿفقـهذ اهب اهلل فرص لتال ةفرالص ـم ائً قش انقسالـ انك ﴾اؿقهتح

نؽالؿ ؽلذو ،ةظحؾلا ؽؾت لػف ،اهلل قربدت بسح رمإ ؿتقل :ركذالت  ا

                                                           

 .245والؾغة صذهبف يف الـحق راء وملػاريا أبق زك   (1)

 .22الرحؿـ آية   (2)

 .268ص 2جـ لؼرآنمعاين ا   (3)

1ص 2ؼرآن جـلمعاين ا   (4) 1ص 3ـج ،54 1 5. 
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 كؾط برضي ؿلو ،عقشوي كقسم كؾط انقسالـ برض يـرحالب عؿجم

ِ آ﴿: كقسم الق اؿلو ،لاسالـ راكالذ ركذي ٓ كتح ،داحو  الق ،﴾اكَ ءَ ادَ غَ  اـَ ت

 اعً اضقت فسػك للإ رمإ دـسلف ،﴾قتالح قتسك ينإ﴿: ملالس قفؾط عقشي

: اذؽهو ،قه فباكج ـم ناك ناقسالـ نأ هرعشلف ،هدقسل اامً رتاحو اًرابكإو

 قفؾط جرخ ام فـمو، ةيقبرت ةققلخأ ةقاطؿتاج ةسردم ػفالؽ ةقرس ٕن

ـْ ﴿ ك:العت فقلق فِ  امَ َمؼَ  َخاَف  َولَِؿ  .﴾نِ اَجـ تَ  ربِّ

ناكتسب اؿهنإ ونرسػالؿ ركذ: »اءرالػ الق  دقو ،ةـالج قـتاسب ـم ا

 فقلق يف اءج ام فـمو ،«اهارعشأ يف برالع اقفـثت ةـج :ةقبرالع يف قنؽي

:العت ِرقةُ  َوالّساِرُق ﴿ ك ّسا ،ؿفيدي :ْؾ ؼي ؿلو ،﴾أْيِدَيُفَؿا قااقطعُ فَ  وال  ا

 قاعطاقف :ةغالؾ يف قزجيو ا،ذه ـم اقـً ؿيو اذه ـم اقـً ؿي قاعطاقف :رادالؿو

 يندشكأ: اءرالػ قليؼ ،برالع ـط ؽلذ عؿس دؼلو، ؾصإ قهو اؿفيدي

 :برالع ضعب

ــــــــؿَ فْ وم ــــــــ ـِ قْ َف ـِ فَ ذَ َق ــــــــ ق  ـْ قتَ ْر َم

  

ــــــٓ ب مِّ إبــــــ فُتــــــعطق  ـْ قْ تَ ؿْ الس 

                                                            

 .46الرحؿـ آية   (1)

1ص 3جـ عاين الؼرآنم   (2) 1 8. 

 .38آية ئدةالؿا   (3)

 .169ص 6جـٕحؽام الؼرآن لجامع ا   (4)
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 يف برالع ـط فعؿس ام كلإ دـتسي قه اهو ،ًدااحو افً ؿفم :يدري

 :رخآ يندشكأو :قلؼي : حقثرخآ داهش

ـــــــي ـــــــؽل بعس ـــــــلو اءدب  ـقمذف

 

ـــــ ـــــج دق ـــــرإ ؾع ــــــج اةص  ـقت

 ةدايالز افقؿؼي افقق فل رعالش نأ ؽلذو: »ؽلذ كؾط ًباؼعم اءرالػ الق 

 مذفل: الؼي ،سقلؼا: داءبالؽو. .ملالؽ فؾؿتحي ٓ ام ؾؿتحقف ،انصؼالـو

 .«ؿفالس قهو ،انتغل مذفول

 :امؿت لبأ لقق كلإ رظاك ،ربلالع القخ عسوأ امو

ـــــــ ـــــــي ـــــــؼت لباحا ص ـــــــؽيرظا كقص  اؿ

  

ـــــرت وي ـــــا  ـــــػك ضرإ قهج ـــــت ق  رقص

 ،يرقبعت قدؾؼت اـه لفف ،ةقؾاهالج اءرعش ةـس كؾط قــاث باصخي قفف 

 كلإ رظاك ،قـبم لبرط انسؾب اءج ؾب ،يقربعت قدؾؼتب زجعؿلا نآرالؼ قسلو

 .ةيازجطاإل ةقالؼو ةغلبلا تٓٓد ـم فؾؿحت اؿب قـبم ؿةؾك

                                                           

1ص3معاين الؼرآن جـ   (1) 1 8. 

1جـ، (لفذم) مادة:ب لعرلسقػ الحاد. لسان ا: هق امـذفل   (2)  .556ص 2

1ص3معاين الؼرآن جـ   (3) 1 8. 

1ص 3ـمعاين الؼرآن ج   (4) 1 8. 

 .194ص 2جـ ،ديقان أبل تؿام   (5)
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 قبؾسأ كلإ اـترظـل ةً رايغم رةً ظك رآنالؼ كلإ رظـك نأ بجوي ،هذا

 ،فاكقب يف زجعم ملك فكإ ،درػوالؿ ،عؿوالج قةـثالتب ؿهباطخ يف برالع

 الزتآط خقش افقلإ تػتؾي ؿل اءقشأ هذوه ،فظػلو ،فتغلبو ،فاكقعمو

 قأب وٓ ،ةدعسم بـ قدعس شػخإ وٓ ،فؾبق ـم اءرػال وٓ ،يرشخمالز

 .الزتآط اببرأ ـم ءٓمه ؽؾف ،لـج ابـ ذالػ هقذؿؾت وٓ لسارالػ لؾط

 فب رممي اؿب قمالؼو داحالق رملت برعال: »ؽلذ كؾط ًباؼعم اءرالػ الق

 !ؽحيو: قلؼؿ يفضعب تعؿسو ا،ـط اقمق: ؾجرؾل قنلقؼقف ،انـآث

 .ااهرجازو اهلحار

 ككدأ ؾجالر نأ ؿفـم ؽلذ نأ ىركو: »ًل ائق ؽلذ كؾط اءالػر بؼط ثؿ

 ىرجف: ةً ثلث قنقكؽي ام يندأ ،ةؼفالر ؽلذكو ،انـاث فؿـغو فبؾإ يف فاكقطأ

 ،لبحاص اي :لقق لءش رثكأ اءرعالش ىرٓ تأ ،فقباحص كؾط داحالق ملك

 :قسالؼ رؤام الق قفؾطو ،«لقؾؾخ اي

ـــــقؾخ ـــــلؾ ـــــ ار، م ـــــك لب ـــــج مأ طؾ  بدـ

  

ـــــؼك ـــــ اتاكـــــبل لض  بذعـــــالؿ ادمالػ

 :الق ؿث   

                                                           

 .194ص 2جـ ،مل تؿاديقان أب   (1)

 .78ص 3جـ ػراءن لؾين الؼرآمعا   (2)

 .71امرئ الؼقس صديقان    (3)
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 ًقـــــاارص تئـــــا جؿـــــؾ، كينأ رتـــــ ؿلـــــأ

  

ــــو ــــ تدج ــــاا صهب ًب ــــ نإو ق ــــبطت ؿل  ق

: الق ،«انـاث فملك لأوو ،داحالق كلإ عجرف ،رت ؿلأ: »الؼف   

 :رخآ يندشكأو

ــــــؾخ ــــــاطط ا يفقمــــــق لقؾ  :ارظُ اكفــــــ ةَ ل

  

ــــــأ ــــــ اارً ك ــــــرت ــــــك ـى م ــــــ قح  وأ قـابب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  ا؟ق

   

: ؼابالس تقالب كؾط فالققأ دحأ يف ًؼاؾعم ياربكإ رؽب قبأ الق

 باصخت برعال نٕ ك:ـثو ادً احو اقؼً فر باصخ قنؽي نأ اينالث قللؼوا»

نقلؼقف ،قــآث ابطخب داحالق ؾلدلاو ،«...ابكوار ا،قمق: ؾجرؾل ق  ق

 :دعب اقؿف قسالؼ ئرام قلق دحاقل ابطخلا نأ كؾط

ـــــ ـــــ احأص ـــــرى برت ؽرا أًق ـــــ ـــــو ي ضم  فـق

  

ــــــؾك ــــــ حؿ ــــــح يف يـدالق ــــــؽم لب  ؾؾ

 فِل اقَ ْلؼِ أَ ﴿ ؿـفج نازخ ؽالؿل ًبااصخم كالعتو كاربت اهلل قلق فـوم   

ارٍ  ُكؾ   ؿَ ـ  فَ َج   .ًدااحو باصخي اؿكإو كـثف ،﴾َطـِقد َكػ 

                                                           

 ياين.قان ألؿ ترية الديرواو ،71لؼقس صديقان امرئ ا   (1)

 .183ص9واكظر مجؿع البقان جـ ،89ص3ؼرآن جـ الينعام   (2)

 .89ص 3الؼرآن جـ ينمعا   (3)

1ح الؼصائد السبع الطقال الجاهؾقات صشر   (4) 6. 

 .51لؼقس صديقان امرئ ا   (5)

 .24يةسقرة ق آ   (6)

1الطقال الجاهؾقات ص الؼصائد السبع حرش   (7) 6. 
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: فقلق ـم اذه حضتي ،قـؽؾؿؾل ةيأ يف ابطالخ نأ ىرقف اججزلا امأ

نؽي نأ – ؿؾطأ واهلل – يدـط فجقلا»  ﴾َأْلِؼَقا﴿ نٕ :قـؽؾالؿ رمأ ق

 .«ادً قكلت قــآث ةباصخم داحالق باصخت برلعا: قؾقو ،قــثلل

 قمؾط يف انهالرب ابتك يف لشكرالز هدروأ فسػك اققالس اذه ويف

 يف كـثالؿب درػالؿ ـط لودعلا رةهاض يف لسارالػ لؾط لبأ لقق يف آنرالؼ

ـَ  َرُجؾٍ  كَطؾَ ﴿ك: العت فلقق ِ ـِ  م  ظػالؾ راهض نإ: »الؼف ،﴾َطظِقؿ الَؼْرَيتق

 اؿفـم قنؽي نأ ـؽؿي ؿل اؿلو قًعا،ؿج ػائالطو ةؽم ـم قنؽي نأ لضتؼي

ـْ  َرُجٌؾ ﴿: يردؼت كؾط كـعالؿ لد ِ ـِ الَؼْرَيتَ  إِْحَدى م  فقلق فـم ؾعجو ،﴾ق

ـ   الَؼَؿَر  َؾ َوَجعَ ﴿ك: العت  قه اؿكإ رؿالؼو ،اتقؿالس يف: يأ: ﴾اُكقرً  فِقِف

د اءؿالس يف قه قؾق ،ـفـم دةحاو اءؿس يف ـب نٕ :ؽلذ ازج اؿكإو ا،قكال  ق

ـدالؿ يف يدز الؼي اؿك ،ؽلذ حصف ةً سبلم اتقؿالس  ةياوز يف قه اؿكإو ،ةي

 .يؿرالؽ آنرؼال اتيآ يفو ،بلرالع رعالش يف رقثك اذهو ،«...ااهايوز ـم

                                                           

 .45ص 5ف جـالؼرآن وإطراب معاين   (1)

 .178ص6ـلؿصقن جلدر اا   (2)

 .31ة الزخرف آية سقر   (3)

 16كقح آية  سقرة   (4)

 .3ص 3الربهان جـ   (5)

 384ص 6ر الؿصقن جـالد   (6)
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 ينازوالؿ اءرالػ افاقس لتال ،اتيجرخالت هذه ؾك ننف ،دعبو

 الؿطإو ،ادفتآج كلإ دـتست اتيجرخت له لشكروالز ريشخمزلوا

تجفالؾ كؾط اًكاقحأ ازؽتآرو ،ةقؼطـالؿ تااضرتفٓا كؾط ؿائالؼ ـهالذ  ا

 ،رخآ كلإ قرؿض ـم ولدالع اهقؿس لتال راهقالظ هذفل جرخؿك ةقبرالع

 رحالب افؿؽحي ةقكزو اتوررضل بلرالع رعلشا يف ًداارو ؽلذ قنؽي دق

 كـثالؿب درػالؿ باصخي قـح لبرالع نأ وأ ،ةقافالؼو يورلاو ،يرعالش

 بكالر ددعب ًمازتؾم لبرالع قنؽي ،ؿهدهاقش وأ ؿهداهشم يف هدروأ اؿك

تازػالؿ هازقتاج قـح فسػك يف سكإ ثعبق: لًل قخت وأ اؼً ح ةً ثلث  ا

 افل ،ةيقدؾؼت ةيرعش ةـس اهنإ ،قـؾاحالر للصأ كؾط فقفقو وأ ةشحؿقال

 .ضرإ قبعش ـقب ةدرػتالؿ ةققصصالخ يذ لبرالع ةقسػـب اسسم

ا ػؾتخم رمإف يؿرالؽ نآرالؼ يف امأ  ليتي فرح ـم ام فكأ ؽلذ ،جدًّ

 قلو افـط قدحي ٓ ،فتلٓدو فتققصصخو فتقػضو فلو ٓإ يؾزـالت اتآي يف

 مِـُْفَؿا َيْخُرُج ﴿ ةئا لػ، فدؼالع طرػاكو ؿظالـ ؾتخٓ هرقغ فب لدبتاس

ملُ   :فاكؽم يف« اؿفـم« كالعت فقلق يف قرؿالضجاء  ،﴾الَؿْرَجانُ وَ  مُ الؾُّ

 ػقك فـم: اـؾق قل ؾملتف ،اهلل ملك فكإ ،ؿؽحالؿ لقؼسقالؿ ؿغالـ لطعقل

نجرخي انجرؿالو مملؾال نإ ؿث ،ةاربالع قنؽتس لب ـم ا  بذط اذه ،ـيرحا

                                                           

 .22سقرة الرحؿـ آية   (1)
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ـِ  َمَرَج ﴿الك: عت فقلق لػف ،اججأ حؾم اذهو ،اترف َبْحَرَي  ،﴾َيْؾَتِؼَقانِ  ال

 .انجرالؿو مملالؾ جرخ اؿفائم ـمو ،حؾالؿب طؾتاخ بذالعف

 ،انتـج فبر امؼم افخ ـؿل قنؽي ٓ ااذؿؾف ،«انتـج»: فلقق امأو

نؽم يف انتـج وأ ،ًل ثم ىولالؿو وسدرالػ  ٓو تأر ـقط ٓ ام قمؾعم ا

 نرآالؼ تٓٓد قنقسؼي ؿهنإ ،رشب بؾق كؾط رطخ ٓو ،تعؿس نذأ

 .رشالب اظػلأ قسايؼؿب

ا ُكؾ   َجَفـ ؿَ  فِل َأْلِؼَقا﴿: كالعت فقلق امأو  لـبجعي اـه: ﴾دٍ َطـِق رٍ َكػ 

 ؾك تاء، وجاهلل ةؽئلم ـم ـقؼائلؾس فجقم ابطالخ نلب ؽلذ رسف ـم

 .قدفشو ؼائس افعم سػك

 داحالق رملت نأ برالع ــس ـم نأ ـم :اءرالػ ايركز قبأ فقلؼي ام امأو

 انك ننف ،رعالش ـم ةً ؾثمأ ؽلذل ًداقرم ،ؽلذ لعاف: قحك قــآث رمأ ظػؾب

 :فقلق يف اؿك ،ػؾتخم رمإف هقرغ يف انك نإو ،ةقكزو ةوررضؾف رعالش يف

 نٕ :ةكرالح اعبشإل ؽلذف ،داحقؾل ااهرجازو الهحارو ،ؽل ذلعاف

 «افؾحرا» ـم ػخأ «اهلحار»ـف :افملك طؿتو ةكرالح دؿت ؾائبالؼ ضعب

 .فاطفداكو ظػالؾ ابقساك دقق قنؽالس نلكو ،مالل قـؽستب

                                                           

 .19ؿـ آية سقرة الرح   (1)

 .2ة رة ق آيسق   (2)
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 ظػل ؾك نإ ثحق: اهركذ كؾط اكررم لتال راهقالظ هذه ؾك ؽلذكو

 ينآرؼال يقربعالت ؼسالـ ؿتيو ،اققالس قؿؼتسقل :فاكؽم يف ًؿاظتـم اؼً ستم اءج

 ،﴾فِقفِ  َريَب  َٓ  الؽَِتاُب  َذلَِؽ ﴿، زجعم لقؼقسم لسدـه لظػل اءـب ؼفو

 فلدعي ٓ فرح ؾكو ،ؿظتـالؿ فاكؽم يف لءش ؾؽف ،يًل ولتو ـًكعمو ةً غل

 زجعالؿ اهلل ملك قه اذهو ،رخآ قرؿض فلدعي ٓ قرؿض ؾكو ،رخآ فرح

 .ـالجو سكاإل زجطأ يذال

                                                           

 .2ة قرة البؼرة آيس   (1)
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 :عؿالج عقضم درػالؿ ؿالعتاس: اثً الث

ـب ةً امط برالع ملك ـط ينآرؼال ملالؽ ؾػتخي ؿل  الؿعتٓس ةبسال

 يف ةً قؾج رفظت ريؿالؽ نآرالؼ ةغلب ـؽل ًة،قطؿجمو ةً درػم ةؿؾالؽ

 ؽلذ نأ اءرالػ رىي حقث :عؿلجاو دارفاإل ـقب ام قةلعؾل فتآؿعاست

 ام ؽلذ قرظكو ،اقرغتسلل لتال« لأ» ةقافق وأ ،سـالج ؿاس يف اقًر ثك يتلي

 .﴾ربالد قنلقيو عؿالج مزفقس﴿ك: لاعت فقلق يف اءج

 ،زائج ؾكو ،اربدإ ؾؼي ؿلو ،دحقف« ربالد« القو: »اءرالػ الق

 سأالر ؿفـم اـبرضو ،ـقطإو الرؤوس ؿفـم اـبرض :قلؼت نأ ابقصوال

 رقاككالد يدرت ،ؿهرالدو ارـيالد قرثؽل فكإ: قلؼت اؿك قهو ،دالقو

 .«ؿاهرالدو

 :يأ ﴾َر بُ الدُّ  قنَ لُّ قَ يُ و﴿: ةيك أؾط ًؼاؾعم -اًض يأ -ريشخمزلا القو

 .اربدإ

 ادرالؿو ،دحقف اريـالدو ،ؿهركالد سـج ؿاس ربالد: »لبصرالؼ قالو

 .يأ وسءر ؾجٕ عؿالج

                                                           

 .157ري صالزمخش طـدد ة العدطـ مطابؼ السقاق وأثره يف العدول   (1)

 .45ة آي الؼؿر   (2)

 .110ص3رآن لؾػراء جـاين الؼمع   (3)

لؽشاف جـ   (4)  .315ص 4ا

1م الؼرآن جـاالجامع ٕحؽ   (5)  141ص7
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 عؿالج فب ادري داحالق ظػل كؾط رعالش يف اءج اؿمو: »يفققبس الق

 :راطالش لقق

ــــك ــــ بقا يفؾ ــــب ضع ــــعت ؿؽـط  قاػ

  

ــــ ــــز ننف ــــز ؿؽكام ــــخ ـم  قصؿ

 :«عؿالج عقضم يف فعضوو ؿؽـطب: درػالؿ راطالش ؾؿعتسا ثحق   

 .ؿؽقكطب ضعب: يأ

 :ةدبط بـ ةؿؼؾط قلق فـمو

ــــ ــــا جهب ــــالح ػق ــــلى فرس مظطا م ــــا  اف

  

ضبـــــف  قبؾصـــــها فدؾـــــج امـــــوأ ق

 ،قدؾالج عقضم دؾالج عضو قفف داهالش» :يرؿتـالش ؿؾإط الق   

 ،فقعؿج ـط هداحو قبـي سـج ؿاس فكٕ :عؿجال ـط داحالقب ئزتاجف

 .«ؽلذل ةً وررض هدرلفف ،فقعؿج

 :راطالش قلق فـمو

                                                           

لؽتاب جـ   (1)  لدرا ،48ص2ـ الشجري جـمالل ابأ ،21ص6الؿػصؾ جـ شرحو ،210ص1ا

 .108ص1لؿصقن جـا

 .211ص2أمالل ابـ الشجري جـ   (2)

1ص1جـ ؿصقنالدر ال   (3) 08. 

 .27ص الػحؾطبدة  بـ ةشرح ديقان طؾؼؿ   (4)

 .169ص مجازات العربدب يف طؾؿ تحصقؾ طقـ الذهب مـ معدن جقاهر إ   (5)

 .28صطبدة الػحؾ  بـ شرح ديقان طؾؼؿة   (6)

 .169جازات العرب صيف طؾؿ م إدبهر جقامعدن ـ الذهب مـ صقؾ طقتح   (7) 
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ـــــــٓ ت ــــــوا الؼرؽ ــــــو ؾت ــــــ دق  اقـبس

  

ــــؼؾيف ح ــــط ؿؽ ــــ ؿظ ــــ دوق  اقـجش

 يؾزـالت يف ؽلذ قرظكو ،«ققؾالح عضقم ؼؾحلا عضو قفف داهالش»  

ِ  دَ عْ بَ  َوالَؿَلِئَؽةُ ﴿ :كالعت فقلق  عضقم يف قرفض عوقأ ثحق: ﴾رَضِفقٌ  َؽ َذل

 الق لقو ،اءرفض: ؾؼي ؿلو ،ااكً قأط يدري: »اءرالػ القو ،اءرفض عضقم

 اًبا،قص انك ،ةؽئلوالؿ ،قــممالؿ حالصول ،يؾربجل قًرافض نإ: ؾائق

دب« ةؽئلالؿو: »فؼقلل ًة،اصخ ةؽئلؿؾل رقفالظ ؾعجي نأ ـسح فـؽول  ع

 .عؿالج كـعؿب قوه «قرفض ءٓمه ةرصك

 تؾجو فؿاس كاربت فقلق يف اؿك ،«اءؼفر عقضم يف قؼفر عقوأ اؿك

ـَ ﴿ :فتؿظط  قؼفرو قرفظك ،قؾعف يف اذه عسات دقو ﴾َرفِقًؼا ُأوَلِئَؽ  َوَحُس

:  فلقق يف ؽلذو ،لجـكو ،قـتأي يف قؼفرو ا﴿تعالك  مِـْفُ  اْسَتْقَلُسقا َفَؾؿ 

                                                           

لؽت   (1)   .209ص  1 ب جـاا

 .169العرب صطؾؿ مجازات  يف قـ الذهب مـ معدن جقاهر إدبحصقؾ طت   (2)

 .4التحريؿ آية    (3)

 .167ص 3آن جـالؼرمعاين    (4)

1الجامع ٕحؽام الؼرآن جـ   (5)  .183ص 8

 .211ص 2جـ ـ الشجرياب أمالل   (6)

 .69آية ـساء ال   (7)
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 دشكأ فقؾطو ،«ةقجكأ» عققم يف «قًّاجك» عوقأ : حقث﴾َكِجق ا َخَؾُصقا

 :زجارلا

 ــقمصالخ ةقجكلب قاؼطك ماو

 :لقطبرالق قؾثو بـ ؿقحس القو

 ـفقكجأ قااكك قمالؼ ام اذإ ينإ

 ،«قـقؾؾق» عقضم يف« قؾؾقو» ،«يـقرثك» عقضم يف «قرثك» اعؼينكو

ث   َزوَجَفا مِـَْفا َوَخَؾَؼ ﴿ك: العت فقلق يف عؿالج عقضم ًدارػم اءج قرثؽف  َوَب

 ِ ًٓ  اُفؿَ ـْ م  .﴾كَِساءً وَ  اًر َكثِق ِرَجا

ـْ  َوَقؾِقٌؾ ﴿: كالعت فقلق لفػ عؿالج عقضم ًدارػم اءج ام امأو ِ  م

ُؽقر ِطَباِدَي  شف ،﴾الش   ،ةغالبؿؾل قلعف لاثم كؾط غقص سـج ؿاس قرؽال

رػالغو قػالعك ،ةغالبؿؾل  يادبط ـم قنقؾؾقو: ل يف أيةـعالؿف ،ق

 ءاؿسأ كؾط ؾبغي اؿكإو ،قؾؾق اؼً تشم سـالج ؿاس نقكو ،ونراكالش

                                                           

 .80 آية ػيقس   (1)

 .211ص 2ـج لشجريا بـا أمالل   (2)

1ا( جـدة )كجلسان العرب ما   (3)  .308ص 5

 .212ص2جـ ابـ الشجري أمالل   (4)

 .1الـساء آية   (5)

1سبل آية    (6) 3. 



 

 

 
 
11 

 :ونيدريا ؿكإ، بدراإلو قزػالؼو ،ؿهردالو اريـالدك ،قدؿالج اسـجٕا

 .بادروإ انزػالؼ ترثوك ،ؿاهرالدو قراككالد تزط

ؿْ ﴿ ك:العت فقلق يف اءج ام قفؾطو ،«انسكإلاو ؽؾالؿ ؽلذ ـمو  َوَك

ـْ  ِ َؿَقاِت  فِل َمَؾٍؽ  م  غْ تُ  َٓ  الس 
َ

 .﴾ائً َشق َػاَطُتُفؿْ َش  ـِل

، عؿج ويؾلت يف ف: ٕكًداحاو ًؽاؾم ركذ اؿكإو ع،ؿجف :ءارالػ الق

 كلإ داحالقبو دحلب بهذت ربالعو ًعا،ؿج ادرأ فكأ كؾط لدت ؿك نأ ؽلذو

نؽي ٓ امصتآخو ؟،قمالق دحأ ؿصتاخ ؾه :قنقلؼي ك،ـعؿلا يف عؿجلا  ق

 اْقـَ ذَ أَ  إَِذا اوإِك  ﴿ك: العت فقلق يف اءج ام فـمو ،ادز اؿف ،ـقـثل لٓإ

َئةٌ  ُتِصْبُفؿْ  َوإِنْ ﴿: الؼف ؾؿكأ ؿ، ث﴾بَِفا َفِرَح  ةً َرْحؿَ  مِـ ا َمْت  بَِؿا َسقِّ  َقد 

 .﴾قرٌ َكػُ  َسانَ كْ اإلِ  نِن  فَ  أِيِديفؿْ 

 ،ًدارػم انسكاإل ؿفؾبق ركذ اؿإكو: »ةيأ هذه كؾط ًباؼعم اءرالػ الق

 فقلق ،ؽلذ قرظوك، عؿالج كـعم ادرلؿاو ا،دً احو قنؽي انسكاإلو

                                                           

 .212ص2ج ابـ الشجري أمالل   (1)

 .26الـجؿ آية   (2)

 .99ص3ج معاين الؼرآن   (3)

 .48ة الشقرى آي   (4)

 .48ية قرى آالش   (5)

لؽ   (6)  .142ص 4ف جاشا
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ـُ ﴿ك: لاعت ْحَؿ ؿَ  الر  : قؾقو: لبصؼرال الق ،﴾اإلْكَسانَ  َخَؾَؼ  الُؼرآنَ  َطؾ 

 .سـجؾل ؿاس قفف اسالـ قعؿج فب ادري ناسكإلا

سؼي فكلك نازقتالؿو ،باسـتالؿ اعؼياإلو ينآرالؼ يقربعالت ؼسالـف  ا

فَ  َيا﴿ بـ كلاعت فقلق يف درػالؿ بصقخ دؼل« ؾجأ ،ةـؼتم ةقسدـه اةدلب يُّ  اَأ

دلالق -اـه -فب قدصؼالؿو ﴾اإِلْكَسانُ   ؾؿشي ابطالخ ـؽلو ،ةقرغالؿ بـ ق

 ابطالخ اءج اذإ كتح ،اهلل ؿعـل ااهنرؽكو اهقدحجًة، لباصق ةقاكسكاإل

َئةٌ  ُتِصْبُفؿْ  َوإِنْ ﴿ـب  كتح عؿالج بؾطتي لاطدباإل اينقالب ؼسالـ انك ﴾َسقِّ

 ركذ ؽلذ ؿت ام اذإ كتح ،رثمم لقؼقسم اعؼيإ يف ؿاغـتتو ةاربالع نقازتت

 .ةقكآرالؼ ةغلالب اررسأ ـم قؿظط رس اذهو ،ةيأ رآخ يف درػالؿ انسكاإل

 ،انسكاإل افيأ اي: »فبطخ يف قلؼي ناك فكأ جاجحال ـط يور اؿك

َٓ  إِن  ﴿ك: التع فقلق يف اءج ما ؽلذ قرظوك ،«انسكاإل ؽلذ ؿؽؾكو  ءِ َهُم

 .﴾ُحقنَض َتػْ  َفَل  لَضِقػِ 

                                                           

 .3_1الرحؿـ آية   (1)

1ج ؼرآنالجامع ٕحؽام ال   (2)  .148ص 7

 .160لعدد طـد الزمخشري صاطـ مطابؼة ل لعدوالسقاق وأثره يف ااكظر    (3)

 .233ص2الربهان ج   (4)

 .68الحجر آية   (5)
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 تسقول ،اعً ؿج تاءج- اـه-« ػقض« ةؿؾك نأ ،قفلإ بهذك يذوال

نػقوض ،ػقض كؾط عؿجت قػضف ًدا،رػم  ،ؿلئتم ظػالؾف ،قفقوض ،ا

 ،ؽلذ يف ةابرغ لف ،عؿالج ـط فب ربط ردصم ؿاس« قػض» قنؽت دقو

 ؽحـم اهلل برالع لقؼت ،«وٓدأو ان،دلوو ،دلو» كؾط عؿجت دلو ؽلذكو

 .كـعؿوال ظػالؾ ـقب ضارعت آنرالؼ يف سقؾف ،امعكوإ دلقالو لاالؿ

 قبجو وأ ازقج لةلسم تسقل اهلل ملك يف اـه لةلسالؿ ننف ،...دعبو

 ودرو لـطأ ،ؽلذ ؾؾعي اءرالػف ا،هركذ كؾط اـقتأ لتال ةرفؿجلا تبهذ اؿك

 «لأ» فقف ام وأ سـالج ؿاسب ؼؾعتي رمإ نلب ،عؿالج عضقم يف درػؿال

 لدب ربالد ؿةؾك كؾط قؾؾعالت اذه بحسـيو ،قلؼي اؿك اقرغتسلل لتال

 رشالب ملك كؾط ؼبطـي دق يرربالت اذه نأ اـه اهرك يذال اهذو ،اربدإ

 حصفلب لزك يؿرالؽ نآرالؼ نأ عم ،ةقبرالع اتجفالؾ ضعب كلإ ادً اـتسا

 .ؿيرالؽ نآرالؼ يف اهركذ درو لتال يشرق ةغل لهو اتغالؾ

 ،عؿالج ـط قًرابعت ربالد اربتاطب قنقلؼي اؿك رمإ نأ اـضرتفا قل كتح

 ثحق ـم ،عؿالج ـم ؼؿطأ ةً لٓد لطعي اـه ردصالؿ ادرفإ نأ ظحؾك اــؽل

 ةقكآالؼر ةؾاصالػب ةطبترالؿ اهقؼقسمو ،فئاحيإ قثح ـمو ،ظػؾال امؽحإ

اديقجت اؿً غك ةايفالـ يف لطعت لتال  كـغتي نأ ةـسلا يف قبؾطمو ا،ًر سآ يًّ

 كؾص _ اهلل قلسر فـط الق يذال ،قدعسم ـاب عم نلالش ناك اؿك نآرؼالب

 .ملالس فقؾط اوودد قرامزم ـم اًرامزم لططأ فكلك _ ؿؾسو قفؾط اهلل
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 ؿغالـو ؿظالـب ؼؾعتت افـؽل ،قزجي ٓ وأ قزجي تقسل- اـه- ةللسؿالف

 .فسحو انسكاإل اندجو يف رطف يذال ؿؽحالؿ

فُ َطؾ   اإِلْكَسانَ  َؼ َخؾَ ﴿: ـحؿرال ةقرس يف كالعت فلقق كلإ رظاك  َؿ

 كـغتي لتال ةقرالس له ـؿحالر ةقرسو ًرا،حسل انقالب ـم نإو، ﴾الَبَقانَ 

 .رث إيف درا وؿك ةـالج ؾهأ افعؿسقف ،ةامقالؼ قمي ـؿحالر اهب

 ففرعي داحو فجقت قهو ،ةيؿزالف فجقت - اـه - لـعتف« ربالد» امأ

 يف تاءج اؿك« ربالز» ؿةؾك اكـهو ،ردب ةوزغ يف قامزه قـح ةؽم قكرشم

ْتُفْؿ رُسُؾفؿْ ﴿ك: العت فقلق ُبرِ  بِالَبِقـَاِت  َجاَء  ،﴾الَؿـِقرِ  َوبِالؽَِتاِب  َوبِالزُّ

 .قؿؽح يززط ندل ـم فكأو ،اهلل اتيآ يف ؼسالـو اققالس ـقب مؤلالت رظاك

»فقلق يف ءارلػا هدروأ يذال داهالش امأ  دالقو سأالر ؿفـم اـبرض: 

 للزتعالؿ اذه انك اذإ ٓإ ،اهلل ابتك ـم سقل داهش قفف ،عؿالج ـط قًرابعت

 يف كتح ؟اققً ؾخم نرآالؼ واربتعي ؿأل ،اهلل ملؽب رشالب ملك قسؼي لػالخ

 اـه ةؾؿالج نأ اءرالػ ـهذ ـط ابغ ،«دالقو سأالر ؿفـم اـبرض»ـل فقؾؾعت

 نلؽف ،ةققضعبالت« ـم» فـؿضتت يذال ،فذالحو ازجيك اإلؾط ةؿائق

 دوالق سأالر عجرف ،دالقو سأالر داحو ؾك ـم اـربض: قلؼي بلرالع

 .ـؿضتالؿ ادرفاإل كلإ انوزعالؿ

                                                           

 .4-3الرحؿـ آية    (1)

 .25فاصر آية    (2)
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ـْ  َوَكؿْ ﴿: كالعت فقلق يف ادً اهش اهدورأ لتال ةيأ امأو ِ  فِل َمؾٍؽ  م

َؿَقاِت   ؾصات يذال عؿجال ـؿضتت- اـه -ةيربالخ ؿك نأ افقؾؾعتف ﴾الس 

 ؟ةيأ تؿؽحأ ػقك رظاكف ،اكـه ًعاؿج ؿئلي اـه عؿجف ،ؿفتاطػشب

تواؿالس يف ةؽئلم ـم ؿكو ،اهلل اذعم اـؾق قل ؼسالـ قنؽقس ػقك رظاكو  ا

 ؼسالـ يف ؾؾخو ،ًٓ وأ اققالس يف ابرطاض فكإ ًئا،قش ؿفتاطػش لـغت ٓ

 اتؿؾالؽ وفرح ددط طؾك زؽترالؿ لقؼقسالؿ ؿغؾـل اكبرإو ًقا،اكث

 .ةيؿرالؽ ةيأ يف ةدراالق

 لفف ،زائج قرغ وأ زائج برالع قلق طؾك ةؿائالؼ اءرالػ تقلؾعت امأ

 يف زجعؿالو فظػل يف زجعالؿ اهلل ملك اذه نٕ :قفؾط ةوددرم تقلؾعت

فلإ اكرشأ لتال ةـاصالبو ةراهالظ اهقؼقسم يف زجعالؿو فتلٓد  اـاتقبؼعت يف اق

 .ةؼباالس

 فكاهرب يف لشكرالزو فافشك يف يرشخمالز نلش قه اءرالػ نلشو

َفا َيا﴿: الكعت فقلق افـم ةً ؾثمأ وادورفل يُّ َسانُ  أ َؽ  اإِلْك ِك  َؽ  إَِلك َكاِدٌح  إ  َربِّ

َ  افَ يُّ أَ  ايَ ﴿ك:العت فقلق يفو ،﴾اَكْدًح  كَ  َما ْكَسانُ اإل َؽ  َغر   ﴾الَؽِريؿِ  بَِربِّ

 قلؼب وادفشتاسو ،عؿالج انسكاإلب ادرالؿ نأ ـم اءرالػ بهذم قابهوذ

 لهو ةداحو ةرائد يف افؾك وردت لتال داهقالش هذه رخآ كلإ اججحال

                                                           

 .6 ةآكشؼاق آي   (1)

 .106ة ر آياكػطآ   (2)
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نسكاإلف ،دحاو ؾبح يف قنبطحي ؿهنلكو ،برالع ملك يف ازقالج  قه اـه ا

 لـعت ٓو ،ؿفؾك قـقمدأ قرغتسي سـج ؿاس ةيقـعم ةيقغل ةقاحك ـم

ـ ااهنؽم اـعضو قل اـكٕ :يقغالؾ عؿالج  اءـالب ؾتٓخ ،لاسكإ وأ اسال

بس اكركذ اؿك ،اققالس برطضاو ،لؼسـال  هذهب تاءج اـه انسكاإلف ًؼا،ا

 ؼسـلا عمو ،ًٓ وأ اققالس عم ؿجسـتل :ةقبسحالؿ وفرالح هذهبو ،ةقغالص

 .قتصب قًتاصو ،فرحب ًفارح لقؼسقالؿ اعؼياإلو لظػالؾ

ي   يَا﴿ لك:تعا فقلق يف ،انسكإلل هقرسػت يف اسبط ـاب قلق لـبجعيو
َ
 اهَ أ

إَك  كَ ر  غَ  امَ  ن  نَْسالإ ا إَرب   بـ قدلالق فب دصؼي انسكاإل نأ ـ، م﴾الَمرإيمإ  ب

 انسكاإل سـج كؾط بحسـت دقو ،ظػالؾ ةققصصخ اـفف ،ةقرغالؿ

 .ةامعب

مؼالؿ اذه يف اسالـ افيأ اي قزجك ٓو قلؼك ٓ اــؽلو  - اـه- فكٕ :ا

صصخ« لػقض« ةظػل يف نأ اؿك ،ظػل ةققصصخ  باسـي ٓ ظػل ةقق

 لةٓالد الػغإ مدط عم ،عؿجؾل انؽم ٓو - اـه - ادرف اإلٓإ اققالس

 وأ ،ةيقحك اتؽاحؿم وند ،داحو ـم رثكأ قرغتست لتال ةؿؾؽؾل ةيقـعالؿ

 ؼسالـ افعم برطضيو ،ةقاحك ـم ةقظػالؾ ةقـالبب ؾخت ةقاضرتاف تلقخت

                                                           

لؽريؿ جماالج   (1) 1ع ٕحؽام الؼرآن ا  .234ص 9
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 صتخي لءش قهو ،ةراهالظو ةقػالخ اقؼاهقسؿب ةقؾؿالج ةقباقسآك دؼػتو

 .يؾزـالت ؿؽحم يف كالعت اهلل ملك فب

 :درػالؿ عقضم عؿجال الؿعتسا: ًعاابر

ك ؾط دؿتعي انك فكإ ذإ اصا الخفؼطـا مفل ةغالؾ نلب اءرالػ اكردإ نإ

 فسح اءج دؼلو ،رثك إؾط هادؿتاط باكك جلإ ػهرالؿ فسحو فقوذ

 ـحكو ،اتيأ ؾاصق فيف ةقآكرؼا الؼقسقالؿ قوذ تيف احً اضػ وهرؿال

 ةؿؽحل ،عؿالج ظػؾب داحالق نآرالؼ باصخي ػقك ثحبالؿ اذه يف ـقبـس

 .كـعالؿب ؼؾعتت ةقغلب

 اءرالػ نإ :راهالز فابتك يف ياربكإ ـاب ـط يفوري اقؿف ياددغالب قلؼي

 داحالق ػصقف ،قلخأ ةبجو قلخأ قصؿق: »قلؼي ـم برالع ـم: »الق

 ؿث ًؼا،ؾخ افـم عقضم ؾك كؿسقف ،عستت بقثال يف ةققؾخلا نٕ :عؿجالب

 انتبج :ةقـثالت يف قاالق ،ؼؾخ ةبج: الق ـمو ك،ـعالؿ اذه كؾط ؿعجي

 .«قلخأ اببج: عؿالج يفو ،انؼؾخ

                                                           

 .291 الـحق والؾغة صء ومذهبف يفأبق زكريا الػرا   (1)

 .290ذهبف يف الـحق والؾغة صيا الػراء ومزكر قأب   (2)

 .292حق والؾغة صراء ومذهبف يف الـلػأبق زكريا ا   (3)

 .234ص1خزاكة إدب ج   (4)
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 فقلؼك ،ةقكرآالؼ تياأ ضعبب اذفل ًدافشتسم لشكرالز دورأ دقو

َفا َيا﴿تعالك:  ُسُؾ  َأيُّ ِ  ُكُؾقا الرُّ  نَ قَتْعَؿؾُ  ابِؿَ  لإِكِّ  َصالًحا قاَؿؾُ اطْ وَ  َباِت قِّ الط   ـَ م

َتُؽؿِ  َهِذهِ  َوإِن   طَؾِقؿٌ  ةٌ  ُأم  ُؽؿْ  َوَأَكا َواِحَدةٌ  ُأم   ـُفؿْ قَ بَ  ؿْ َأْمَرهُ  ُعقاؼط  َفتَ  ُؼقنِ ت  َفا َربُّ

 ،﴾ـِحق كَحت   ْغَؿرتِِفؿْ  فِل َذْرُهؿفَ  َفِرُحقنَ  َلَديَفؿْ  بَِؿا ِحْزٍب  ُكؾُّ  اًر بُ زُ 

 اققس نأ قـح يف ،ؾسالر قعؿج كلإ راهالظ يف ًفاجقم ابطالخ ىرت تكلف

 يف- يؿرالؽ آنرؼؾلو – ؿسؾو قفؾط اهلل كؾص – دؿحم كلإ فجقم ابطالخ

 .ةقغلب ةؿؽح -قبؾسإ اذفل فدامختاس

 ملالؽ يف الؼي اؿك ،عؿجف لبالـ ادرأ: »ؾسالر كؾط ًؼاؾعم اءرالػ لاق

 .«ؿاكذأ اـط قاػك قمالؼ افيأ :دحاالق ؾجؾرل

 ؿؾوس قفؾط اهلل كصؾ – اهلل قلسر اذهب بقصخ اؿكإو»: جاجالز لاقو

 اذك اقعً ؿج ؾسالر نأ ابطالخ اذه ـؿضتو ،ؾسالر افيأ اي: قؾؼف -

 ا،ؿهراهض كؾط اسقل ابطوالخ داءالـ اذه: »يرشخمزلا القو «وارمأ

 ك:ـعؿال اؿكإو ؟ةػؾتخم ةـمزأ يف قـقرػتم قاؾسرأ اؿكإ ؾسالرو ػقك

                                                           

 .6ص3ج نالربها   (1)

 .54_50مـ آية مـقن مالؿ   (2)

 .237ص2معاين الؼرآن ج   (3)

 .237ص2معاين الؼرآن ج   (4)

1ص4وإطرابف ج معاين الؼرآن   (5) 5. 
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 عامالس دؼتعقل ف:ب لصوو ،ؽلذل يقدك فاكمز يف لقسر ؾك نلب ملطإلا

 ؾؿعيو ،فب ذخمي نأ قؼؼح فب قاوصو ،ؾسالر قعؿج فل يقدك اًر مأ نأ

 .«...قفؾط

 كؾص – بلؾـل ابطخ اذفف :يفرقالص رؽب قبأ الق: »لشكرزلا القو

 .«هدعب ٓو فعم لبك ٓ ذإ :هدحو – ؿؾوس قفؾط اهلل

 كؾط فقبؼعت يف اسبط ـاب ـط يور اؿقف يقزالج ـاب هدكمي ام اذهو

 – ؿؾسو فقؾط اهلل كؾص – ًداؿحم- اـه اه- ؾسالرب لـعي: »ةؼابالس ةيأ

 .«ؾسالر امؼم فامقلف ،عؿالج ةباصخم يف برالع بهذم ذاهو ،هدحو

 للجإو قؿظعت قفف درػالؿ ابطخل عؿالج ةقغص ادريإ يفو

ِك  ﴿: كالعت فقلق كلإ رظاكف ،باصخؾؿل ْلـَا ـُ حْ كَ  اإ ْكَر  َكز   َلفُ  َوإِك ا الذِّ

 فاتذ ؿظط فـؽلو ،دحإ داحالق اهلل قهو ،داحو ؿؾؽتالؿ، ف﴾نَلَحافُِظقَ 

نظافح ،الـزك ،ـحك :عؿالج ةقغصب قرؿالض درولف ك،العتو فاكحبس فاتذ  ،ق

 ،ؽلذ اكزجكأ اكإ: قلؼقف ،هزجـيو اًر مأ درػالؿ كقلتي قـح رشالب ملك يفو

                                                           

لؽشاف ج   (1)  .254ص3ا

 .7ص3ان جالربه   (2)

 .154ص7ججؿع البقان م ،346ص5جزاد الؿسقر    (3)

1الجامع ٕحؽام الؼرآن ج   (4)  .135ص 2

 .9ةحجر آيال   (5)
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 ا،ذك كؾط اذك يأر حجركو ى،رك اـكإ: قلؼك ةقيبرتلا قثحبلا يف ؽلذكو

 .ؿؾؽتالؿ ـم عقاضالت قؾبس كؾط ةغالؾ يف دارو اذفف

: قنظافحو ،نآرالؼ اهب ادري« فل» يف لتال اءالف نإ: الؼي: »اءرالػ قلؼي

 اكإو – ؿؾسو قفؾط اهلل كؾص – دؿحؿل اءالف نإ: الؼيو ،قناطر: يأ

نظافحل دؿحؿل  .«ق

 برالع ازتام دؼف ،ةقغلب ةؿؽحل اذه ؾثم الؿعتاس رثمي نآرالؼو

 .ؿفملؽل ًقاضتؼم ؿفل نآرالؼ ازجطإ اءجف ،ةاحصالػب

ــ ــأ الق ــدبط قب ــعم ةق ـــ رؿ ــثالؿ ب ــو» :لـ ــػت برالع ــذ ؾع ــقؼقف ،ؽل  قنل

 إِك ـا﴿: نآرالؼـ يف اءا جـؿـك ،«فسػك لـعي اؿكإو ا،ـؾعفو اذك اـؾعف: ؾجالر

 .ؼالالخ قه اهللو ،﴾رٍ دَ بِؼَ  َخَؾْؼـَاهُ  َشلءٍ  ؾ  كُ 

 َما بِِؿْثؾِ  اَفْعاِقُبق َطاَقْبَتؿْ  َوإِنْ ﴿: كالعت فقلق يف اءج ام ؽلذ ؾثمو

ـْ َولَ  بِفِ  ؿْ ُطقِقْبتُ  ـِ  ٌر َخقَ  َلُفقَ  َصَبْرُتؿْ  ِئ ابِري  زط اهلل ـم ابطالخف ،«﴾لِؾص 

 هذه ولزك ببس يف اءرالػ لاق – ؿؾسو قفؾط اهلل كؾص – قلسرؾل ؾجو

                                                           

 .85ص2ج آنؼرال اينمع   (1)

 .158د طـد الزمخشري صول طـ مطابؼة العدعدلثره يف اق وأالسقا   (2)

1ص 1مجاز الؼرآن ج   (3) 08. 

 .49الؼؿر آية   (4)

 .126 ؾ آيةالـح   (5)
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 – لبالـ الؼف دحأ قمي ةزؿحب قنكرشالؿ ؾثم اؿل ةزؿح يف تلزك» :ةئا

 اهلل لزكلف ،«يشرق ـم اخً قش قـعبسب ـؾثمٕ» -:ؿؾسو قفؾط اهلل كؾص

 ربالصب رهمأ ؿث ،﴾بِفِ  ؿْ ُطققِْبتُ  َما بِِؿْثؾِ  َفَعاِقُبقا َقْبُتؿْ َطا َوإِنْ ﴿: ؾجو زط

ِ  قٌر َخ  قَ َلفُ  ُتؿْ ْر َصبَ  ـْ ئِ َولَ ﴿: الؼف ـَ ل ابِِري  الؼف ،ًمازط ربالصب هرمأ ؿث، ﴾ؾص 

ٓ   َصْبُركَ  َوَما َواْصرْب﴿ ك:العت ِ   إ
ِ
 .﴾بِاهلل

 قـؿخالت ةرائد لهو ا،اهتذ ةرائالد يف رودت ةقضالؼ هذه ننف ،..دعبو

 يف لقؼؼح قصحؿتو رظؾـل انعإم وند ،تااضرتفآ يؿدؼتو ،ادفتآجو

اسرد ل،القالؿ ـم ؿفؾج اءؿؾعال ءمٓه نأ اؿقس ٓو ،برالع ملك  ق

 ،ةدئفإ ـط ابغ قًّاػخ ًرامأ اكـه ن أإٓ ااهـعم قافؼفو ا،قهعؿسو ةقبرالع

ـالؿؾعل تؾجت لتال ؽؾت ا،هاررسأو ةقبرالع وحر قهو  ةظػؾف ،اهلل ابتؽب ق

 ناصؼالـ ٓو ةاديالز ؾؿتحت ٓ اكرشأ اؿك ؿؽحالؿ ااهنؽم يف يتلت نآرالؼ

اِسُخقنَ ﴿، اهلل ٓإ فيؾولت ؿؾعي ماو ؾيولالت ٓو  َآَمـ ا َيُؼقُلقنَ  الِعْؾؿِ  فِل َوالر 

 .﴾بِفِ 

                                                           

 .4204ؿ حديث رق ،204ص  5جـ ،كتاب السقر ،قطـلـ الدار سـ   (1)

 .126الـحؾ آية    (2)

 .126ة ـحؾ آيال   (3)

 .127 ةالـحؾ آي   (4)

 .7طؿران آية آل   (5)
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 قصؿق» يف درػالؿ لدب عؿجال الؿعتاسب ولدالع يف ؿفبهذؿف

 ًٓ دب عؿلجا تلي ؿلو ،وفذحم افـم فذح ةقححص ةاربط له ،«قلخأ

عجرنب كـعؿلا قؿؼتسي اـهو ،قلخأ ـم قصؿق قفف ،درػالؿ ـم  ا

زجياإل يف ةغلالب ـؽلو ،فوذحالؿ  هذه انقلأ ـم قنل فذالحو ا

 .ةغلالب

ركذالؿ ةأي يف ؾسالر امأ  ىرك اؿك - اقفف قسؾف ﴾ؾسالر افيأ اي﴿ ةق

 ةً افك ؾسالر ؾؿشي ،ليعرشت ابطخالف ،درػم انؽم عؿج الؿعتاس -

 فقلق يف ةيأ نإ ؿث ،قنؿطزي اؿك داحقل قسل يعرشت اـفف ،ؿفباقعتب

ِ وَ ﴿: كالعت  فجقم ابطالخ نأ ؽلذ ،-يًضاأ -عيرش، ت﴾َفَعاِقُبقا َطاَقْبُتؿْ  نْ إ

 .ؾملتو رظاكف اءزالج قناكق قه اذهو ًة،باصق قـؿؾسالؿ ةمٕ

ؾر نقؽي قـح ابطالخ نأ قمؾعمو  يف ةمإ ؿـضتي فكنف ،هدحو قلسل

َفا َيا﴿ :كالعت فقلق يف اءج ام ؽلذ قرظكو ،فسػك اققالس يُّ   َأ
ُّ

ـِبل  تؿٌ ؼْ ؾ  صَ  إِنْ  ال 

َِّساءَ  ـ   ال ُؾُؼقُه ـ   َفطِّ تِِف د   كؾص _ دؿحم لبـؾل ابطخ فكإ: قؾق ؼدف ،﴾لِِع

 .فتمأ ادرؿالو _ ؿؾوس قفؾط اهلل

بطالخ نإ قثح  غؾبي نلب - ؿؾسو قفؾط اهلل كؾص – قلسؾرل اءج ا

ْؼتؿُ ﴿ك: العت فقلق قؾلدب ،قــممالؿ وأ اسالـ  فلقق يف ؽلذكو ،﴾َصؾ 

                                                           

 .1يةلطلق آا   (1)

1ٕحؽام الؼرآن جالجامع    (2) 1ص 8 44. 



 

 

 
 
11 

ٓ   َصْبُركَ  َماوَ  رْباصوَ ﴿: لكتعا ِ   إ
ِ
 – قلسؾرل اءج ابطالخ نإ : حقث﴾بِاهلل

 يف ةقطالد ػاققم ـم اصخ ػققم يف هدحو - ؿؾسو فقؾط اهلل كؾص

 اسـلا ؿؾعتي - ؿسؾو فقؾط اهلل كؾص - هربص ـمو ،فل يشرق يدصت

 .قًعاؿج

َفا﴿ :كلعات فلق قيف اءرالػ الق ُسُؾ  َيا َأيُّ ـَ كُ  الرُّ ِ  ،﴾اِت بَ قِّ ط  ال ُؾقا م

ا ػك مقا الؼفي: أداحالق ؾجؾرل مل الؽيف الؼا يؿ، كعؿج، فلبالـ ادرأ» ق

 .«ؿاكذأ ـط

 _بلؾـل ةه أيذه يف ابطالخو: ءاؿؾالع ضعب الق: »لبصرالؼ القو

ا ا يـؾقك: وـعالؿ قنؽق... فؾسالر امؼم فامقأ فكأو ،_ؿؾسو قفؾ طهللك اؾص

تؿك، اتبقالط ـقا مؾك ؾسا الرفيأ قا بـتجت نل أغبـي ارجا ت: يراجتل قلؼا 

 .«كـعالؿب فباصخت تكلا، فبالر

ك ؾط فبقؼع تيف سابط ابـ ـى طوا رؿق، فيزقالج ابـ هدكميا ا مذهو

 -ؿؾسو فقؾط ك اهللؾص_ًدا ؿحا مـه اه ؾسرالل بـعي: »ةؼابلسا ةيأ

                                                           

 .51ـقن آية الؿمم   (1)

 .237ص  2الؼرآن لؾػراء ج معاين    (2)

1ؼرآن ج ٕحؽام ال معالجا   (3)  .146ص  4الؿحرر القجقز ج  ،135ص  2

راسة مخشرلزطـد اابؼة العدد طـ مط العدول ره يفاق وأثاكظر بحثـا السق   (4) ة تحؾقؾقي د

 .158ص
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 ،«عؿالج ةباصخم داحالق ةباصخ ميف برالع بهذا مذه، وهدحو

 .ؾسالر امؼم فامقلف

 ةقؼ بيف يدائؼالع تمزتلاو، ةقحقسالؿ ةـبهل الرغؾت ةيؿرالؽ ةيأ هذه

طهب بقصخ دقو انيدإ  له، وتاايوالر ضع بيف ملالس فقؾك طسقا 

 ؾؿشي ابطالخ، ويعرشالت ةققمؿك طلإ ػققؿال ةقصقصخ ـم جرخت

 للجإو قؿظعت قفف درػالؿ باطخل عؿلجا ةغقص ادريإ يفو ،ؾسالر عقؿج

 .باصخؿؾل

ـَ ﴿تعالك:  فلقق امأو ِي  َجَؿُعقا َقدْ  الـ اَس  إِن   ُس الـ ا َلُفؿُ  َقاَل  الذ 

 اءج رقبعالت نلب ،ؽلذ يف لسربالط امماإل قلق لـبجعي فكنف ،﴾َلُؽؿ

 يف ـؿضتالؿ كـعالؿ اققس قؾبق ـم اءج : حقثقعؿالج ـط داحالق ظػؾب

 قفف ،ؿاهنسؾب ثدحتيو اسالـ ةفج ـم اءج قدعسم بـ قؿعك نأ ـم ،ةيأ

 .فمقوق انقػس قبأ ؿهو ،اسالـ ـط ربخي

                                                           

 .154 ص 7مجؿع البقان ج  ،346 ص 5الؿسقر ج  زاد   (1)

1الجامع ٕحؽام الؼرآن ج  (  (2)  .135ص  2

 .173آل طؿران آية    (3)

راسدد طـد الزمخشقاق وأثره يف العدول طـ مطابؼة العظر بحثـا الساك   (4) ؾقة ة تحؾقري د

 .159-157ص
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 ونربعي ؿهنأو ،بالعر ةاحصف قؾبق ـم ؽلذ نأ ـم رخأ فؾقؾعت امأو

 اذك اـؾعف ؾجالر قلؼي قثح :ؿؾؽتالؿ رقؿض لدب ةاطؿالج قرؿضب

 نأ لغبـي ٓ فكأ ىري يذال لشكرالز امماإل ملؽل ضاقـم اذفف.. .ـاؾعفو

 نٕ :امزؾتسآ ؿؽح كؾط قـققؾخالؿ ـم داحو يف عؿالج قرؿض ؾؿعتسي

 .كالعوت فاكحبس اهللب صتخم قهو ،ربك ؽلذ

 اكرشإو عاضقالت ةفج ـم قنؽي ؽلذ الؿعتاس نأ ىرك ـحكو

 اءؿؾط قلؼي اؿك ،ةاطؿالج وحر كؾجتت اـفف ،ؾعالػ اذه يف ةاطؿجلا

 .اعؿتآج

 اكركذ اؿك ،ةققؾؾعالت اتدافتجٓا ؽؾت يف ةقدؼػم ةؼؾح -اـه - كؼبتو

ب ملك كؾط ؼبطـي ام نأ قهو ،فاتذ اققالس يف اًرارم  كؾط ؼبطـي ٓ رشال

نؿجال اتبح قؿظـت ؿظـمو ؿؽحم اهلل ملؽف ،يؾزـلتا ؿؽحم دؼط يف ا  ق

 عم ؿجسـت ةقظػل ةسدـهو امؽحإ قهو ،انصؼك ٓو ةاديز ٓ ،انسالح

 عم ؼػتي اؿب وفرالح هذه ةقطقكو ا،فوفرح ددطو تايأ ةقباقسكا

: لػالخو راهالظ لقؼقسالؿ اعيؼاإل ؾؽشتقل :اتيأ ةايهن يف ؾاصقالػ

 ،لغلالبو ،يقغؾلا ازجطاإل ثقح ـم فتطورو ًؼفكور ةياف الـيف ؾؽشتقل

 اءؿؾعال ؾك اهاررسأ اكردإ ـط زجط ةيقربعت ةققكػؿقس يف لقؼقسالؿو

                                                           

 .236ص 2الربهان ج   (1)
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ك: العت الق ،هرائخذ دػـت ٓ – نآرالؼ كـطأ – زـك قفف ،ةاطسال قمؼت كتح

 ؼسالـ ةوطر تاءج قػك ربدتو رظاك ،﴾َيْسُطُرونَ  َوَما الَؼَؾؿوَ  ن﴿

 فقلق يف ؽلذكو ،اندجالق اقؿطأ زهت ،ةقائـغ اقؼسقؿب ةقبحصؿلا لظػالؾ

ُؽَؿا ءِ َٓ آ َفبِليِّ ﴿: كالعت َبانِ  َربِّ  اممأ ًٓ قهذم ػؼتل ،ربدتو رظاك ،﴾ُتَؽذِّ

 .ـقؼالالخ ـسحأ اهلل كاربتف ،ملؽال رحسو انقبال ةطور

                                                           

 .1آية  الؼؾؿ   (1)

1ية آالرحؿـ    (2) 3. 
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 :ثحالب جائتك

 قؿؽحلا ركلذا اتيآ ضعب ـم اءرالػ ػققؿل اضرعتسآ اذه دعب

 :يتلا يم كلإ صؾخك نأ اــؽؿي ،نآرؼلا اينعم فباتك يف اهدروأ لتال

 ،فل ؾؾعيو ،برعال ملك فجقي نأ اءرلػا ايركز قبأ اعطتاس -1

 ؿفاهقفأ ـم افعؿس لتال داهقشلا للخ ـم ؿاهنسل كؾط ػسؾػتيو

 ؾكو ،سقؼيو ؾؾعيو ؾثؿيو ؾصػي قفف ،فػقـصت قػاطضت يف اهدروأو

 هذه دـسي ؽلذ باكج كلإ قه ؿث ،ؼطـؿالو ةػسؾػال ناقلأ ـم ؽلذ

 .ؿفـم عؿس يـذال ودالب كلإ تقلؾعتال

 كلإ ةيقغالؾ رهاقالظ اعجرإ يف قـؿؾؽتالؿ قؾبس اءرالػ ؽؾس -2

 ـم بطق صخش يف ةلزتعالؿ باحص للزتعم قفف ا،اهببسأو افؾؾط

 ؿهو ،الزتآط ؾهأ ـم فقلح ـمو ،سرشإ بـ ةامؿث قه ،ؿاهبطقأ

 قنملؿال رصاط فكأ اؿك ،وفرعم قه اؿك ةؼاصـالؿ جفـم قنجفتـي

 .ةلزتعالؿ بهذؿل فبصعتب ؾب ،فالزتطاب

 ـم فػققم كؾط ةقػسؾالػ اتاضرتآف هذه ؼبطي نأ اءالػر اعطتاس -3

 درػالؿ لاؿعتاس نأ ضرتػي قفف ،يًل قص اهدـط اـػقو لتال ولدالع ةللسم

 كؾط لدي عؿالج قرؿض لاؿعتاس نأ وأ ،ةاطؿجال كؾط لدي ةئا يف

 لػسؾف اسسأ كؾط ااهـب اتاضرتاف لهو ا،ـيأر اؿؾثم كـثالؿ وأ درػؿلا

ـتالؿ ؿؽحالؿ اهلل ملك ٓ ،رشالب لمك عم ؾماعتي اـه فكلكو ،للزتعم  ق
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 ةحاضو الزتطآ وحر نأ حؿؾك اـهو ،قفف انصؼك ٓو ادةيز ٓ ونزقؿال

 .يؿدالؼ اهلل ملك ـم قسلو اققً ؾخم نآرالؼ وندعي ؿهنأ ؽلذ ،قفف

ـدقلالؿ ءٓمه ـهذو اءرػلا ـهذ ـط باغ -4  ،ةقبرالع وحر ي

لت ظاػلأ يف ـامالؽ اهرسو  زجعم اققس ؼفو تؼستا اهنأ ػقكو ،ؾيزـا

 ةسدـهو ،ةاربالع ؽبس ةدقجو ،ةظػالؾ ازجطإ قفف عؿتجت ،ؾهذم ؼسوك

 عـص فكإو ،ؾهذم عاؼينب لقؼقسم ؿغك فؾك ؽلذ يف يرسي ،يرقبعالت اءـبال

 ةزجعم ةققكػقؿس فكإ ،اتغالؾ ـم ةغل ةيأ فقلإ قؿست ٓ ذيال ،يردالؼ اهلل

 ـؿم ،ءمٓهو اءرالػ فكردي ؿل رمٕا اذه نإ، فاقؿطأ ـم نادجالق زهت

 ،ةقؼطـؿال وضرالػو تآؿتآحو اتادفتجٓا كؾط ؿهدفج بصاك

 .ؿؾطأ فقلسرو اهللو
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 :راجعلؿوا الؿصادر بتث

حالا إسؿاطقؾ بـ أحؿد جعػر أبق :لؼرآنا إطراب -1  ،(هـ338ت)سـ

 .م2،1985ط ،الؽتب طالؿ زاهد، غازي زهقر. د تحؼقؼ

 ابـ»ـب فالؿعرو طؾل بـ اهلل هبة اتعادالس بقأ: الشجر ة أمالل -2

 مؽتبة ،احلـالط محؿد محؿقد. ودراسة د تحؼقؼ ،هـ(542)ت «يشجرلا

 .م1،1992ط ،الؼاهرة ،خاكجللا

 ،الؼػطل ػسقي بـ طؾل الحسـ أبق :الـحاة اءأبـ طؾك الرواة كباهأ -3

 ،العربل الػؽر دار ،إبراهقؿ الػضؾ أبق محؿد تحؼقؼ هـ(،664 )ت

 .م1968 ،1ط ،الؼاهرة

ت الزركشل طبداهلل بـ ؿدحم ديـلا بدر :رآنالؼ طؾقم يف انالبره -4 ( 

بق محؿد تحؼقؼ ،هـ(794  ،بقروت ،يةلعصرا الؿؽتبة ،إبراهقؿ الػضؾ أ

 .م1972

 الرحؿـ طبد يـالد جلل :ةـحاوال قـغق الؾ صبؼات يف قطاةلا بغقة -5

حؼقؼ هـ(،911 السققصل)ت اهقؿ الػضؾ أبق محؿد ت  ،ؿعرفةلا دار ،إبر

 .ت دون ،مصر

 مجازات طؾؿ يف دبإ رهقج دنمع مـ ذهبلا طقـ قؾدحص -6

« الشـتؿري إطؾؿ»ـب ؿعروفلا طقسك بـ يقسػ الحجاج أبق :العرب
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 سسةمم ،نسؾطا الؿحسـ طبد قرهز. د وتعؾقؼ تحؼقؼ ،هـ(476 )ت

 .م2،1994ط، بقروت ،لةالرسا

 ت) كدلسلٕا يقسػ بـ محؿد حقان أبق :الؿحقط البحر دػسقر -7

خرون، جقدقؿلا دبط طادل خشقال وتحؼقؼ سةدرا ،(هـ754  الؽتب دار وآ

 .م1،1993ط ،بقروت ،العؾؿقة

، هـ(370)ت إزهري أحؿد بـ دمحؿ مـصقر أبق :الؾغة  بفذد -8

 .م1967 ،الؼاهرة ،بلالعر ؽتابلا راد ،إبقاري إبراهقؿ تحؼقؼ

 ؼديؿت هـ(،310 ت) :الطربي جرير بـ محؿد جعػر أبق :البقان جامع -9

ؾقؾ شقخلا  دار ،العطار جؿقؾ قلصد يجخروت ؼوتقثق ضبط ،الؿقسل خ

 .م2001 ،1ط ،بقروت ،الػؽر

 إكصاري أحؿد بـ محؿد اهلل طبد قبأ :الؼرآن ٕحؽام الجامع -11

ؾؼ وضبطف فجعرا هـ(،671 )ت الؼرصبل ؾقف وط  إبراهقؿ محؿد. د ط

 .م1996 ،2ط ،لؼاهرةا ،ديثالح دار ،طثؿان حامد محؿقد. ود ػـاويحال

 البغدادي طؿر بـ الؼادر طبد :بالعر لسان بابلو إدب خزاكة -11

 ،لؾؽتاب ؿصريةلا ةالفقئ ،هارون محؿد سلملا طبد تحؼقؼ ،هـ(1093ت)

 .م1979 ،1ط
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 الؿعروف يقسػ بـ أحؿد :نؽـقالؿ الؽتاب طؾقم يف الؿصقن الدر -12

سؿقـ»ـب ؾبل ال 7)ت ،«الح ح ،ـ(ه56  دار ،اطالخر ؿدمح أحؿد. د ؼقؼت

 .م1986 ،1ط ،دمشؼ ،ؾؿالؼ

ب  :هر(131الطائل )ت أوس بـ بحبق امدؿ لأب د قان -13 شرح الخطق

صـ  ،الؼاهرة ،دار الؿعارف ،طزامطبده  ؼ محؿدحؼق، تهـ(502)تزي التربي

 .م 1976 ،3

 حـا وضبط وشرح وتبقيب تحؼقؼ :.هر(  08)ت سؼقال ئامر د قان -14

 .م1989 ،1ط ،بقروت ،الجقؾ دار ،لػاخقريا

ـا جؿال الػرج أبق :التػسقر طؾؿ يف قرالؿس داز -15  بـ الرحؿـ طبد لدي

 الؽتب دار ،الديـ شؿس أحؿد يجتخر ،هـ(597)ت الجقزي بـ طؾل

 .م1994 ،1ط ،بقروت ،العؾؿقة

مؽل  . أحؿدد: حق والؾغةيف الـ هبفومذ هر(182)تأبق زكر ا الػراء  -16

ؾقم أداب والعالؿجؾس إطؾك لرطاية الػـقن و ،إكصاري

 م. 1960،الؼاهرة ،جتؿاطقةآ

سـ طؾل :قطـلر داالـ ـس -17  ،(ه 385 طؿر الدار قطـل )ت بـ أبق الح

ة الرسالةمم ،تحؼقؼ شعقب إركاؤوط  .م 2004 ،1صـ ،بقروت ،سس
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، هـ(476)ت ريؿـتالش ؾؿلألط :ػحؾلا دهطب بـ طؾؼؿة د قان شرح -18

 ،1ط ،تروبق ،العربل الؽتاب دار ،الجل كصر حـا. د وففرسة تؼديؿ

 .م1993

 الؼاسؿ بـ محؿد بؽر أبق :تؾقاجاهلا الطقال السبع ئدالؼصا حشر -19

 ،الؿعارف دار ،هارون محؿد مالسل طبد تحؼقؼ ،هـ(328 )ت إكباري

 .م1963 ،الؼاهرة

 ،هـ(643 )ت يعقش بـ طؾل بـ شيعق يـالد مقفؼ :الؿػصؾ شرح -21

 .ت دون ،بقروت ،الؽتب طالؿ

ر :«التخؿقر»رب سقمقالؿ راباإلط صـعة يف الؿػصؾ شرح -21  صد

ٕفاضؾ سقـ بـ ؿاسالؼ ا  دبط. د تحؼقؼ ،هـ(617)ت الخقارزمل الح

ؾقؿان بـ الرحؿـ  .م2000 ،1ط، ياضالر ،العبقؽان مؽتبة ،قـثقؿالع س

ـ بـ محؿد بؽر أبق :ـق قلؾغوا الـحق قـ صبؼات -22  ت) الزبقدي الحس

 ،3ط ،هرةالؼا ،ؽتبلا دار ،ؿإبراهق الػضؾ أبق محؿد تحؼقؼ ،هـ(379

 .م1954

 الجزري بـ محؿد بـ محؿد :اءرالػ تاصبؼ يف الـفا ة غا ة -23

رتاسر ـ ج يةـابع هـ(،833)ت رجس  ،3ط ،بقروت ،العؾؿقة الؽتب دار ،ب

 .م198
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 ،الرياض ،الؿريخ دار ،ٓشقـ احػتال طبد. د :ؼرآكقةال الػاصؾة -24

 .م1982

 ردا (،ـه1250 )ت كاينالشق ؿدحم بـ طؾل بـ محؿد :الؼد ر فتح -25

حقاء رتاث إ  .ت وندب ،بقروت ،لالعرب ال

قكس ،الؿعارف دار ،هـ(438)ت الـديؿ ابـ :تفرسالػ -26  ط بدون ،ت

 .ت

 )ت سقبقيف»ـب الشفقر ـربق بـ طثؿان بـ طؿر بشر أبق :الؽتاب -27

ل طبد ؼتحؼق هـ(،180  ،الؼاهرة ،الخاكجل مؽتبة ،هارون محؿد مالس

 .م3،1988ط

 أبق :«ؾلو الت وجقه يف إقاو ؾ قنوطق التـز ؾ حؼائؼ طـ» الؽشاف -28

د اهلل جار سؿالؼا  وضبط شرح ،(هـ538)ت الزمخشري طؿر بـ محؿق

 .ت ندو ،مصر مؽتبة ،الحؿادي سػيق ومراجعة

ٕف مـظقر بـ ممؽر بـ محؿد الديـ ؿالج: العرب لسان -29  )ت ريؼلا

 .م1،1990ط بقروت، الػؽر، دار هـ(،711

 ادمف محؿد. د هـ(،210)تؿثـكلا ـب معؿر طبقدة قبأ :الؼرآن مجاز -31

 .م2،1981ط بقروت، ة،سالالر سةممس ،زكقـس
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ـال بـ الػضؾ طؾل قأب «:الؼرآن دػسقر يف» البقان مجؿع -31 ـ حس  ب

 إبراهقؿ اتأي جوخر الحقاشل وضع هـ(،502)ت الطربسل الػضؾ

ؾؿق الؽتب دار الديـ شؿل  .م1997 ،1ط بقروت، ،ةالع

بغا بـ الحؼ بدط: العز ز بتاؽال دػسقر يف قجقزلا الؿحرر -32  بـ ل

 دار ططا، درؼاال طبد محؿد ودراسة تحؼقؼ (،هـ542ت) سلدلإك ططقة

 .م1993 ،1ط بقروت، ،ةؾؿقالع الؽتب

 الرحؿـ دبط يـالد جلل :«وأكقاطفا الؾغة طؾقم يف» الؿزهر -33

ؼق هـ(،911)ت السققصل خرون، الؿقلك جاد أحؿد محؿد ؼتح  راد وآ

حقاء ؾبل البابل طقسك ،ةقبرالع الؽتب إ  .ت ونبد ،الح

 تحؼقؼ ،هـ(207)ت اءالػر زياد بـ يحقل زكريا قبأ :نرآالؼ معاين -34

ة الؿصرية الفقئة ،رالـجا طؾل ومحؿد ،تجاين يقسػ أحؿد  العام

 .م1980 ،الؼاهرة ،لؾؽتاب

سر بـ إبراهقؿ إسحاق أبق :وإطرابف رآنالؼ معاين -35  اججالز يال

 بـ طقض. ود ،دروشل مصطػل طقد .د ودراسة تحؼقؼ (،هـ311)ت

 .م1،1993ط ،مصر ارف،الؿع ردا ،يالؼقز حؿد

 طبد الديـ كؿال الربكات أبق :باءإد صبؼات يف ءإلبا كزهة -36

 الػضؾ قأب دمحؿ تحؼقؼ ،(هـ577)ت إكباري محؿد بـ الرحؿـ

 .م1967 ،الؼاهرة مصر هنضة دار ،هقؿراإب
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 إكدلسل يقسػ بـ محؿد نحقا أبق :الؿحقط رحالب مـ الؿاد الـفر -37

 .م1995 ،1ط ،بقروت ،الجقؾ دار ،عدسإ رطؿ. د ؼتحؼق ،هـ(745)ت

 العؾؿقة: ؿجالتال

 طبد مصطػك محؿد. د :الزمخشري دطـ العدول يف وأثره ا سقال .1

ـشقر بحث ،الؼطاوي العال ؾة يف م  الؾغات لعؾقم الؼري أم جامعة مج

 .م2010 ،4 دالعد ،وآداهبا
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(1) 

 

 عقد طؾل طـقزاتأحؿد س. أ

 

  يف جامعة القرمقكؾة إطداد الدكتقراه، مرحيف. 

 ة طربقررة )لغررة وكحررق( مررـ جامعررة قر لغررماجسررت

 .دربإ رمقك، يفالق

  ػرررغ يف جامعررة أبررق ضبررل، محاضررر مت نأهررق

 .باإلمارات
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 يٓبـ إكبار كتاب اإلكصاف ـممسائؾ  يف والترجقحالتعارض 

 

 مؾخص:

، وهـل مسـللة اسـة مسـللة مــ مسـائؾ أصـقل الـحـقدرب حثلبـك اعي

وال ــقح بــقـ إدلــة الـالتعــارض  ـــ ة: حقيــرتج ــؽ م والؼقــاس. وذل الســؿاع 

وهؿـا:   كتاب اإلكصاف،فقتقـ يفخل لتقـؾك مسلؾل طخلل التطبقؼ العؿ

والعطػ طؾك الضؿوققع الػعؾ الؿاضل حآ الؿرفـقع دون الؿتصؾ  رق، 

 فاصؾ.

و إدلـة الؿتعارضـة بـقـ سـؿاطقـ أ ضرعـب حـثؾ البطقلجت مسـائ

والؽـققاسقـ أو سؿاع وققـاس  الجؿـع  ثـؿ قفققـ،طــد كـؾ مــ البصـريقـ 

ــا أو ــقح  بقـفؿ ــاالرتج ــةلطري وفًؼ ــةعقم ؼ ــ اري ــتجؿ ــققـ ع ب ـــفج: ـمـفج  م

ا يف ؿفٓشـرتاكؾ يف الحؽـؿ بحؿـؾ الػـرع طؾـك إصـ ، وذلـؽقـإصقلق

ؾة  بآكتؼال مـ الؽـؾ، وذلؽ ّي رقصُّ اس الق، وهق الؼالؿـاصؼة ومـفج .الع

 الؿـطؼقة.الـتقجة  إلك وصقٓ لجزءا إلك
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The Contradiction and Likeliness in «AL INSAF» 

Summarize: 

The study deals with the phenomenon in origin of 

Arabic grammar that is contradiction and likeliness 

between evidences grammar: hearing and measurement, 

through the practical application of two controversial 

issues in «AL INSAF», namely: the occurrence of the 

past verb as an accusative of the state, and the syndetic 

on the nominative connected pronoun without a break. 

The issues were dealt by presentation the opposite 

evidences between two hearing evidences or two 

measurement evidences, or between one hearing and one 

measurement evidence, and then the likeliness according 

to the fundamentals of the origin of Arabic grammar. 
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ؼدمرة:م  

ــقح يف والرتج ــارض  ــث التع ــذا البح ــدرس ه ــائؾ  ي ـــ مس ــللتقـ م مس

ك وجف يؿـع تؼابؾفؿا طؾ» ؾقـ هقبقـ الدلقوالتعارض  اإلكصاف لألكباري.

ــؾ و ــدك ــا فمـ اح ــؿ ــك ص حبمؼتض ــق .«فا ــقح فف ــا الرتج ــد » أم ؿ أح ــدي تؼ

ؾقـ الؿتعارض ف أولـك معتـربة تجعـؾ العؿـؾ قـ لؿا فقف مـ مزيـةالدلق ـ مـ بـ

ــر ــاع . «أخ ــؾ )ســؿاع( وققــاس وإجؿ ــة: كؼ ــق الؿعتــربة أربع وأدلــة الـح

 .واستصحاب حال

ــ ــد يؽ ــارض ق ــؿاطقـ والتع ــقـ س ــقن ب ــاس أح ــد الؼق دهؿا دون يعض

ــذيفا أخـر، ــد ل ، أو بــقـ ققاسـقـ يعضــد الســؿاع رجــحس أه الؼقـاطض

و بقـ ققاسـقـجرفالذي طضده سؿاع أ أحدهؿا دون أخر، أحـدهؿا  ح، أ

ه الؼقــاس ده ققــاس ضــعي آخــر والثــاين ٓ يعضــده شــلء، فالــذي طضــد

                                                           

 .39 ،ارض والرتجقح طـد إصقلققـالتع. إبراهقؿ محؿد محؿد ،ـاويالحػ   (1)

 .282 ،إصقلققـجقح طـد التعارض والرت ػـاوي.الح   (2)

 : هق حؿؾوالؼقاسددة. روط محمـ كصقص لغقية بشالعؾؿاء هق ما كؼؾف  :سؿاعال   (3)

ؾك الؿـؼقل  ة البؾدؿاع هق ااه. واإلجمعـإذا كان يف غقر الؿـؼقل ط ةتػاق كحا  يـ )البصر

لؽقفة( طؾك ح ما ظ طؾك هق إبؼاء الؾػؽؿ كحقي معقـ. واستصحاب الحال: وا

غراب يف اإل. اكظر: إكباري. ٕصؾالـؼؾ طؾك ا د طدم دلقؾطـ  إصؾيسـتحؼف يف

 .46-30 ،دلةؿع إراب ولجدل اإلط

رتاح اكظر: السققصل.   (4)  .138 ،ـحقاليف أصقل  آق
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م طؾـك الؼقـاس، ، أو بقـ سؿاع وققاس، فنن كان السؿاع أرجح ققيـا ُقـدِّ

ـــقي  وإٓ ـــاس الؼ ـــدفالؼق ـــم طمؼ ـــؿاع اك اؾ ـــعلس ـــاس لض ـــقـ قق قػ، أو ب

 ػحاب الحال مــ أضـعتصاس» واستصحاب حال، فالؼقاس أرجح: ٕن

 .«إدلة

، وأرجـح ضدهؿا ققـاس أخـذ بلرجحفؿـاطان ٓ يعوإذا تعارض سؿا

وأطؾـؿ» السؿاطقـ ما كان رواتف ٔخـر أو أحػـظ  مـا كـان  أو، «أكثر مـ ا

ــؾ أو ثا م الؼائ ــق ة أو بقمعؾ ــب ــت الـس ــب ـــ  اًت ــقم ة أو مقص ــف ت  د ــك روايت ــا طؾ َػًؼ

ـــَح رُ ن ٓ يعضــدهؿا شــلء، أمــا إذا تعــارض ققاســا وأخــر بخلفــف. جِّ

ٕققى، وهق ما كاكت  والػرع إ بقـالعؾة ا  .فقف ققيةً صؾ 

ؾقـ الؿتعارضـقـ كـان أولـك  والحؼ أكف إذا أمؽـ الجؿـع بـقـ الـدلق

جقحم جقح يعـ الرت ؾ دلقطؿـال الـوإ ،ؾقـدلقـل إسؼاط أحد ال: ٕن الرت

الؿتعارضـان، وبؾغـا بؾ إكف إذا صح الدلقلن السـؿاطقان  أولك مـ إهؿالف.

                                                           

 .144 ،الـحق اح يف أصقلآقرت السققصل.اكظر:    (1)

 .136 ،آقرتاح يف أصقل الـحق السققصل.   (2)

1-136 ،لؿع إدلة اري.إكب   (3) 37. 

ن التعارض إضفار أو ،لةـ إدلف بقبقان التقافؼ وآئت لة هقجؿع بقـ إدال   (4)

الرتجقح طـد لتعارض واحػـاوي. ال قؼة. اكظر:ؼف غقر مقجقد بقـفؿا يف الحوآختل

 .259 ،صقلققـإ

 .266 ،التعارض والرتجقح طـد إصقلققـالحػـاوي. اكظر:    (5)
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الجؿـع وتعـذر الرتجـقح: إذ إن  ؾفـا، تعـقـٓ مجـال لتلويالؽثـرة التـل  دح

ــقد، و ــر مقج ــارض غق ــةالتع ــقس  غاي ــؿ ل ــاء بحؽ ــدلقؾ ج ــذا ال ــر أن ه إم

ف الدلقؾ أخب  ر.الضرورة أن يؿـع

وجدكاهؿ قد جؿعـقا بـقـ السـؿاطقـ ة، ب الـحاكت ر يفلـظوإذا أمعـا ا

ــقاهد د مػــهاض الشــق، جــاءت يف بعــفالحــال، مــثل إذا صـحا. ردة، ويف ش

خرى جا ؾؽ إدلة، فؼـالقا: الحـال ءت جؿؾة وأ شبف جؿؾة، فجؿعقا بقـ ت

ؾة وشب ق رجحـقا ؿ يرجحـقا، ولـففـؿ جؿعـقا ولـ ف جؿؾة.تليت مػردة وجؿ

ــقا  ـــٕهؿؾ ــر م و أكث ــا أ ــامأح حؽؿ ــ ؽ ـــ ال.الح وا  فؿ،لؽ ــاد ــؿ، أف بجؿعف

وا مـفا لقٓهأحؽاما لؿ يؽـ ل  .قػقد

ــاأ ــد م ــث، فؼ ـــفج البح ــلل م ض الؿس ــر ــت أط ــقجزاكـ ــا م ــؿ ة طرض ، ث

والؼقاس،  أطرض مـ السؿاع  ي الؿدرسة وأدلتفا  أدلة لؿ يذكرها  وأذكررأ

ؾؽ  ؾؼ طؾك ت خقـرا أجؿـع أو ٓ؟ مهد أقاتصؾح شأإدلة: إكباري، ثؿ أط

 حتفؿا.ت صإذا ثبتـ، قذهبالؿبقـ 

ــ ــد ُوضِّ ــث ق ــذا البح ــاس يف ه ــره أن الؼق ــدر ذك ــا يج ــريؼتقـ: ومؿ ح بط

ؾقـف، الؿؼـقس، العؾـة، )الؿؼـق اسؼقـأركان الإصقلققـ، بذكر  ةصريؼ س ط

ــاس  ــفؿ بالؼق ــؿك ققاس ــة، ويس و الؿـاصؼ ــقـ أ ة الؿتؽؾؿ ــ ــؿ(، وصريؼ الحؽ

ثـؿ  رى،وصـغمؼـدمتقـ: كـربى  (، الذي يتؽـقن مــي أو )الحؿؾلالصقر
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م الؽؾـل الـذي  .كتقجة مة الؽربى هـل الؼـقل الجـاز قـف عتؿـد طؾيوالؿؼد

ٓس ؾقة. أما الؿؼدمـة الصـطام نوتؽق ،تـتاجا ة التـل غرى، ففـل ة ك الؿؼدمـ

الؼضـقة  الـتقجة، ففـل. أما طؾب معرفة حؽؿفالجزئل الذي يُ تشتؿؾ طؾك 

ــراد  ــل ي ــد تالت ــا بع ــقل إلقف ــؼ الؿؼدالقص ــة طبق ــك م ــربى طؾ ــغاالؽ  رى.لص

ًؿا هبـا، ففـل )إصـؾ أو لؽربمة اؿؼدفال ى يجب أن تؽقن صحقحة ومسـؾ 

والؿؼا ، ففـل ؼـف بإصـؾريـد أن تؾحة الصغرى هل مـا تمدلؿؼقس طؾقف(، 

ــا  ــب إثباهت ــر، ويج ــؽ الـظ ــل مح ــة ه ه الؿؼدم ــذ وه ــقس(،  و الؿؼ ــرع أ )الػ

حتك تؽقن الـتق  ، صحقحة.جة، بعدئذٍ بإدلة 

                                                           

أسس الؿـطؼ الصقري د. د الؿعطل محؿؾل: طؾل طبمحؿد ط ،اكظر: أبق ريان (1)

 .244 ،لتفومشؽ
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 ؟ل حآلؿاضا عؾلػ ؼع ا ٕولك: هؾالؿسللة ا

وقـت وا و الؿػعـقل  ة الػاطـؾ أ قـقع لحال وصـػ يـمتك هبـا لبقـان هقئـ

الػاطـؾ فقفـا إٓ  ؿن يؽقن اسـسؿل حآ: ٕكف ٓ يجقز أ اؿكوإ» .الػعؾ

ــت ــاول القق ــف، تط ــت فق ــا أك ــ لؿ ــا ،«رأو قص ــؾ فقف ــرف لؾعام ــل ض  .وه

طـؾ ػاالة أن الضـحؽ هـق هقئـأحؿد ضـاحًؽا(، كعــل قل: )جاء فعـدما كؼ

ــد( ) ــت أحؿ ــلءوق ــرف لؾؿج ــق ض ــف، فف ــتؿر ، مجقئ ـــ أن يس ـــ الؿؿؽ وم

وهالضحؽ بع  لوالحـا: »فف ابـ السراج بؼقلـما طرب طـ قد كؼطة الؿجلء، 

)الضـحؽ( طــد كـذلؽ، أن يتققـػ  ويؿؽــ .«لمعؾقم مـفا أهنا تتطـاو

قبـؾ كؼطـة  ر الؿؿؽــ أن يتققـػٕصؾ، مـ غقـولؽـف، يف اكؼطة الؿجلء، 

                                                           

 .1/211 ،ة ابـ الحاجبشرح كافق. اإلسرتاباذي ر:كظا   (1)

ا  مـ يعقش كل. وقد كؼؾ اب1/213 ،لـحقصقل يف اإ ابـ السراج.   (2) ابـ السراج هذ

لؽلم يحتؿؾ أمريـوهذا  .ولؿ يشر إلقف ،2/4 ص بحروفف يف شرح الؿػصؾ ول: إ ،ا

يؽ فقف( لققلف )الحا قن قد قصد مـأن  ن غقر دققؼا فذف ،حاضرمـ الالز لؿا أكت  ٕ :

رتط فقف أن يؽزمـ الحا لؿتؽؾلز ضرا بالـسبةقن حال ٓ يش يجب أن  وإكؿا ،ؿمـ ا

لزمـ العامؾ الذي قد يؽقن ماضقا أو مضارطا أو مستؼبل.  ةبضرا بالـسيؽقن حا

طقـ الصقاب. واكظر:  ففق ،لؾعامؾ الحال ضرف : أن يؽقن قصد أنأخر حتؿالوآ

4/1 ،بلؿؼتضاد. الؿرب 23. 

ـ كافقة ابشرح . اباذياإلسرت: 164 ،لؿعاينك الداين يف حروف االجـاكظر: الؿرادي.    (3)

 .1/211 ،حقالحاجب يف الـ

 .1/216 ،إصقل يف الـحقابـ السراج.    (4)
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ن تبقـ ضحؽ أحؿد وقت مجقئـف، فـنذا اكتفـك د أال ٓ بالح نٕ: ءالؿجل

ــ ة الؿج ــ ــؾ كؼط ــاقب ــح أن يؼ ــل لء، ٓ يص ــاحًؽا:إك ــاء ض ــحؽ،  ف ج ٕن الض

ليت، مــ  قس ضرفا لؾؿجلء.ل، وقتئذٍ  ولفذا السـبب مــع بعضـفؿ، كؿـا سـق

ن لؿـا مضـك وٓ يجـقز أن يؽـق: »قـال ابــ السـراج وققع الؿاضـل حـآ.

ة الػاطـؾ أو  إذ ٕفعـال:ـ املت ؿ يكؼطع، وٓ لؿا لوا الحـال إكؿـا هـل هقئـ

 .«ؾذلؽ الػعالؿػعقل وصػتف يف وقت 

ــوط ــام ــقا أو مض ــقن ماض ــد يؽ ــال ق ــق مارطا أو ؾ الح ــتؼبل: كح  جرراءس

فنن كان  أحؿد ضاحؽا. وسقجلءأحؿد ضاحؽا،  و جلءأحؿد ضاحؽا، 

ـَ الحـال يف كؼالعامؾ ماضقا،  ان ن كـكؼـاط الؿاضـل: وإطـة مــ اتػـؼ وزمـ

ة مـ كؼاط الحاضر: وإن كان مستؼبل، اتػؼ يف كؼطـؼ يفطا، اتػضارم ة  كؼط

والؿظفؿثؾ الحال وطامؾفا مثؾ الظ ؾ.مـ كؼاط الؿستؼب وف: يجـب ررف 

واحدة بغض  مـ العامؾأن يتػؼا يف لحظة   .الـظر طـ ز

وققع الحال مػردة  ؾة، فنن إصؾ فقفـا أن تأما مـ حقث  ؽـقن أو جؿ

جؿؾة(: ٕن الؿػرد الؿشتؼ يدل طؾـك بف ة وٓ شجؿؾ قستي ل)أ مػردة

                                                           

 .1/213 ،يف الـحقٕصقل اراج. ابـ الس   (1)

بؾ  ،ـحاةزطؿ الا كؿ ،حسب زمانـ الست ضرفا لؿا مضك مؿ أن )إذ( لقمـ هـا يعؾو   (2)

إذ  وأجقئؽ ،ؿدأحجئتؽ إذ جاء ؽـ أن تؼقل: فقؿ العامؾ. تختؾػ باختلف زمـ

 يستؼبؾ(.ا ئؽ أحؿد )ضرف لؿيجق

 .1/594 ،شرح ابـ طؼقؾاكظر: ابـ طؼقؾ.    (3)
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وقـك حتـة الـتؽؾؿ، ويسـتؿر وققع الحدث قبؾ كؼطـ د يسـتؿر يصـؾ إلقفـا، 

وقد ورد طـ العـرب مجـلء الحـال جؿؾـة  أن يؽقن حآ. اسبا، فـبعده

ٓ إذا اقـوأجؿع الـحاة طؾك أن الػع قة.اسؿقة أو فعؾ رتن ؾ الؿاضل يؼع حا

ختؾػـقا يف وققطـف حـآ  .ف محـذوفقصـقؿا لوصـػبـ)قد(، أو كان  وا

 .وصػا لؿحذوفن ؽققد(، أو بدون أن يمطؾؼا: أي بدون أن يسبؼ بـ)

 ـ:قلبصر ب امذهأوٓ: 

ــريقن ــب البص ــش ذه ٓ إخػ ــؾ  إ ــقع الػع وق ــقاز  ــدم ج ــك ط إل

  .ؿاضل حآ مطؾؼاال

ــ ــراءوإلقــف ذه ــالك ب الػ ــف تع ــد ققل ــال طـ ــقفققـ: إذ ق ـــ الؽ ــ﴿ :م  َػ َكْق

 َوُكـُْتْؿ َأْمَقاًتاُروَن َتْؽػُ 
ِ
هلل أطؾؿ، وا ك،عـوالؿ: »[28بؼرة: لا] ﴾َفَلْحَقاُكؿْ  بِاهلل

                                                           

قد( ال مؼروكة بـ)ردت فقفا الحقاهد التل وفنن الش ،ـد إلك السؿاعـا مستإلجؿاع ها ها   (1)

كان إذا  ،ن يؼع حآضل يجقز أؼؾ اإلجؿاع أو قال بلن الؿاأجد مـ ك لؿدا. وج كثقرة

 باري.غقر إك ،وفصػة لؿحذ

 .1/205 ،يف مسائؾ الخلف اإلكصافري. كبااكظر: إ   (2)

ر  .3/255 ،دبخزاكة إ: البغدادي. 1/205 ،فيف مسائؾ الخل اإلكصافاكظر:    (3) واكظ

إصقل يف ابـ السراج.  :124-4/123 ،بتضؼالؿد. الؿربيف: البصريقـ مذهب 

 .1/213 ،حقالـ

حصرت  )أو جاءوكؿ ف تعالك:طـد ققلؼد قال ف. 378 ،آنؼرمعاين الػش. اكظر: إخ   (4)

ؾك أن هذا مذهبف. فدل ط ،يؼؾ بتؼدير )قد( ولؿ ،«مـصقب طؾك الحال» صدورهؿ( إكف

 .1/213 ،بلحاجة ابـ اشرح كافق .ذياإلسرتابا: واكظر

 محذوف. فودون أن يؽقن صػة لؿقصق ،د(أي دون إضؿار )ق   (5)
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وقد كـتؿ(،  ففـق يـرى أن  .«مار )قد( لؿ يجز مثؾـف يف الؽـلؿولقٓ إض)

ؾك خرب )كان(، فعؾك تؼدير )قد(، وهق مؼقس ما جاء مـ ذلؽ وهذا،  .ط

 .يمخشروالز جاا، مذهب ابـ السرأيًض 

والؼقاس.  واحتج همٓء لؿذهبفؿ بالسؿاع 

 :السؿراع -1

 ،ثـرةءت، بؽوقـد جـا مػـردة.أن تـليت الحـال  ؾ يف كـلم العـربصإ

ؾة اسؿقة أو ج ؾة فعؾقة جؿ )قد( ، أو جؿؾـة ماضـقية مسـبققة بــمضـارطقةؿ

خلف إصؾ، وٓ بد مــ مسبقق بـ)قد( ففق  وما جاء ماضقا غقَر  حسب.

ــد ــك رها يتؼ ــح اليحت ــكص ـــ  :ؿعـ ــل م ــرب الؿاض ــد( تؼ ــؽ ٕن )ق وذل

ـــال،  ـــالح ـــُب م ـــاوالَؼري ـــلء مج ـــف،ـ الش ـــ ور ل ـــاَور يُ والؿج ـــؿ  كعط حؽ

ــاوِ  ــؿ .رالؿج ــذكر ول ــق  ي ــف ه ــريقـ: ٕك ــؿاطقًة لؾبص ــقاهَد س ــاري ش إكب

                                                           

 .1/28 ، الؼرآنمعاينالػراء.    (1)

 الؿعـك. قاهتا حال يفخرب )كان( وأخ نيعـل أ وهذا   (2)

 .1/216 ،إصقل يف الـحقاكظر: ابـ السراج.    (3)

 .151 -1/150 ،الؽشافر: الزمخشري. اكظ   (4)

 .1/216 ،قصقل يف الـحٕاسراج. ـ البر: ااكظ   (5)

: 2/30 ،رح الؿػصؾش: ابـ يعقش. 1/216 ،الـحقإصقل يف  ظر: ابـ السراج.اك   (6)

 ،ة الصبان طؾك شرح إشؿقينقحاشالصبان. : 2/252 ،لفقامعهؿع ا. السققصل

2//387. 
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وٕن  ــؾ،  ــرة إص ــقاهده كثق ا ش ــدًّ ــا.ج ــر لف ـــ  ٓ حص ــثل وم ــؽ م ــف ذل ققل

ِ يُ  نأَ  َأَفَتْطَؿُعقنَ ﴿تعالك:  ــُْفْؿ َيْسـَؿُعقَن َكـَل  َوَقرْد َكرانَ ْؿ َلُؽـْا ـُـقْمم َم َفِريـٌؼ مِّ

ع حـآ حقـؿـا كـان قعؾ الؿاضل و، فالشاهد فقف أن الػ[75ة: رالبؼ] ﴾الّؾفِ 

و الحال.مسبققا بـ)قد( و  وا

 :الؼقراس -1

  يدل طؾك الحـال: فقـبغـل أن ٓإن الػعؾ الؿاضل ٓ: »البصريقنقال 

ت فقف، وَفَعَؾ لؿـا مضـك، فـل يؼـع يف معــك أك لؿا الحال»و «فيؼقم مؼام

ح: أن ال بذلؽ ما سبؼ أنقن يعـ «لالحا ، فقجب حال ضرف لؾعامؾُوضِّ

ـَ العامؾ يف لحظة معقــة. ػؼيت أن داّل  أمـا الػعـؾ الؿاضـل ففـق زمـفا وزم

ـَ العامؾطؾك اكتفاء الحدث: لذا   لولق يف لحظة، فـ ٓ يؿؽـ أن يتػؼ وزم

ؾك الـحق التالل: ال.ع الحقع مقيؼ  ويؿؽـ تؿثقؾ هذا الؼقاس صقريا ط

مـ سـبة لـز)بالـ =الزمـ الحـاللك الحـالؾطالحال تدل  :كبرى مؼدمة

 ؾ(.املعا

 الػعؾ الؿاضل ٓ يدل طؾك الحال. مؼدمة صغرى:

 لػعؾ الؿاضل ٓ يؼع حآ.ا كتقجة:

                                                           

 .1/206 ،ائؾ الخلفيف مس اإلكصافإكباري.    (1)

4/1 ،ؼتضبؿالالؿربد.    (2)  .1/216 ،صقل يف الـحقإ: ابـ السراج. ظر. واك23
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حـال لؾـك ادل طيـأن يثبتقا أن الػعـؾ الؿاضـل ٓ  ل البصريقنحاوثؿ 

فقـف  إكف إكؿا يصـؾح أن يقضـع مقضـع الحـال مـا يصـؾح أن يؼـال: »ؿؼقلفب

ــل)أن( أو )ا ــررتس ــق )م ــرب( اطة(، كح ــد يض ــرت بزي ــإ و)كظ ــك ل رو طؿ

وهذا ٓ يصؾح يف الؿاضل: فقـبغل أن ٓ يؽـقن حـآ ولفـذا لـؿ  .يؽتب(، 

قس( لـ(: ٕن )مـا زال( و)زال زيـد قـام، ولـقس زيـد قـاميجز أن يؼـال )مـا 

ؾب و)قام( فعؾ ماض، فؾق جاز أن يؼع حآ لقجـب أن يؽـقن ال، ن الحايط

ــذا ــائزا. ه ــؿ ي ج ــا ل ــفؾؿ ــك زج ــل ٓ دل طؾ ــؾ الؿاض ــقز أن  أن الػع ــعييج  ؼ

 .«آح

لحـال بؼقـاس لؼد أثبت البصريقن طـدم دٓلـة الػعـؾ الؿاضـل طؾـك ا

ؾبـان الحـال آخر: هق أن خرَبْي  قكـا ؽ، وٓ يجـقز أن ي)مازال( و)لـقس( يط

ؾق وقـقع خربيفؿـا فعؾـقـ ماضـققـ( لجـاز أن  قـ.ماضق ـفع ولق جاز هـذا )

ؿ طؾك الـحق الأ ـقوتتب الؿاضل حآ.يؼع   تالل:ركان ققاسف

خرب )ما زال( فعل ماضقا ؾقف:ط قسؼالؿ  وققع 

 ل ماضقاوققع الحال فع الؿؼقس:

مـ العامؾل)بالـسبة  الحالل زمـ=الصؾب الحال العؾة:  .(ز

 .قازالج طدم الحؽؿ:

                                                           

 .1/206 ،يف مسائؾ الخلف اإلكصافإكباري.    (1)
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وا مواحرت ربا لــ)ما ز وقـع خـ ـ دخـقل )قـد( طؾـك الػعـؾ الؿاضـل إذا 

ـ مـ ضـلؿاتؼـرب ال ٕن )قـد(» فنكف يصح، طـدئذ: أو إذا وقع حآ، زال(

 فقصقر يف حؽؿف. «الحال

 مذهب الؽقفققـ:ثاكقا: 

آ وقـقع الػعـؾ الؿاضـل حـ إٓ الػـراء إلـك جـقاز ؽقفققنذهب ال

وأبـق هـب ف ذلقـوإ (.)قـد رمطؾؼا: أي دون تؼـدي إخػـش مــ البصـريقـ، 

ـــان ـــؿقين حق ٕش ــــ الؿوا ـــا، وم ـــدثقـ طب ــــح ـــقا  .س حس واحتج

 الؼقاس.لؿذهبفؿ بالسؿاع و

 ؿراعلسا -1

ديـ اثــقـ لؿ يذكر إكباري شقاهد لؾؽقفققـ طؾـك مـذهبفؿ إٓ شـاه

وهـذا دأب  فؿ.ن هــاك شـقاهَد كثقـرًة تميـد قـقلحسب، طؾك الرغؿ مــ أ

                                                           

إصقل يف لسراج. اواكظر: ابـ  .1/206 ،الخلفمسائؾ  كصاف يفاإل. يإكبار   (1)

: 2/252 ،هؿع الفقامعققصل. : الس2/30 ،شرح الؿػصؾ: ابـ يعقش. 1/216 ،الـحق

2/1 ،ؾك شرح إشؿقينط نالصبا حاشقة ان.الصب 91. 

 ،ح الؿػصؾشر: ابـ يعقش. 1/205 ،خلفاإلكصاف يف مسائؾ ال. كبارياكظر: إ   (2)

 .3/255 ،إدب خزاكة. : البغدادي2/28

 .2/253 ،هؿع الفقامع: السققصل. 1/275 ،الؿحقط البحرق حقان. باكظر: أ   (3)

 .2/191 ،قينح إشؿؾك شران طصبحاشقة الاكظر: الصبان.    (4)

 .2/372 ،الـحق القايفاس. طب ،اكظر: حسـ   (5)
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ــا ــد  اري:ٕكب ــة يحش ــفأدل ــرًة لؿذهب ــرة ُكص ــذكر كثق ــذي ٓ ي ــت ال : يف القق

ــف  ــلؿخالػق ــقل أو دلقؾ ٓ دل ــعإ ــان ض ــد يؽقك ــؿاطا قـ، ق ــاقػقـ س  !أو ققاس

هدان الؾذان أوردهؿا:لشوا  ا

 ﴾ُصــُدوُرُهؿْ  َحِصررَرْت اُءوُكْؿ َأْو َجــ﴿الشــاهد إول: ققلــف تعــالك: 

ره تؼـديال، وحـع المقض : فعؾ ماض، وهق يففحصرت» ،[90الـساء: ]

مــ قـرأ: )أو  والـدلقؾ طؾـك صـحة هـذا التؼـدير قـراءة َحِصَرًة صـدورهؿ.

وقـعؼـف «هؿ(.كؿ َحِصَرًة صـدورُ جاءو  ل غقـر الؿؼـرتن بــ)قد(ضـاؿال د 

ــقا ـــ )ال ــآ م ــاءوكؿ(ح ــ .و( يف )ج ــقن والؿعـ ــال ك ــاءوكؿ يف ح ك: أو ج

 ؿ ضقؼة ومؼبقضة طـ قتالؽؿ.صدوره

 :لر الفذلصخ بلأ قلقالشاهد الثاين: 

ــــــ َض ِذْكراِك ُكْػ ـِـــــ ل ل ـِـــــ وك َتْعُر ل َل ــــــ  ةٌ َوإِكِّ

 

َتػَ    ـــ ـــا اْك ـــػُ َكَؿ ْص ـــفُ  قرُ َض الُع َؾ ؾ  ـــُر  َب  الَؼْط

ؾك جقازهماض، و ؾف( فعؾؾ)بفـ»   .«هق يف مقضع الحال: فدل ط

                                                           

 حث(. )البا1/577 ،ؽشافالري. اكظر: الزمخشؼف واكؼباضف. حصر الصدر: ضق   (1)

 .1/206 ،فالخل ؾصاف يف مسائاإلكإكباري.    (2)

بدٓ  (رتة)فة( ووى )هزة( و)رطدير. و2/975 ،شرح أشعار الفذلققـلسؽري. اكظر: ا   (3)

لبقت )كؿا اكتػض(. سقاق ا تػاقفا معهل إرجح: ٓ إخقرةؽـ ول ،)كػضة( ـم

قؾ ْت شطر إول مـف: )إذا ُذكَِر ويروى ال اح  رهـا(. بليرت زوقل. اكظر:  لذك شرح الؿر

لحؿاسأ ذا . طؾك أكك قد وجدت ه3/256 ،خزاكة إدب: البغدادي. 2/975 ،ةبقات ا

 الؿتـ.يف  ي ُأثبتذلالؾػظ اب ،ؾكن لقن مجـققت يف ديقاالب

 .1/205 ،خلفمسائؾ ال كصاف يفاإلإكباري.    (4)
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، تؼـقي رأي ـ الــظؿ والـثـرشقاهد أخـرى، مـ طؾك الباحث وقعد وق

فؿـفـا قـقل اهلل تعـالك: : ريإكبـا رهاذكيـ لـؿلؿسللة، واالؽقفققـ يف هذه 

 َكْقـَػ َتْؽُػـُروَن بـِـا﴿
ِ
ــرة: ﴾َفَلْحَقـاُكؿْ  اَأْمَقاًتــ َوُكـرُتؿْ هلل : ؾكلكـف ققــ (.28 )البؼ

ؿ أمقاتا يف» ؿ أكؽؿ كـت  أصلب آبائؽؿ فجعؾؽـؿ كقػ تؽػرون باهلل وحالؽ

حقا مـ الضؿق :«ءأ  (.ونيف )تؽػر رفالػعؾ الؿاضل )كـتؿ( وقع حآ 

 

ـُ َلـَؽ ﴿تعالك:  ومـفا ققلف
ِ َبَعرَؽ َقاُلقا َأُكْمم َ  َوادَّ ْٕ راء: الشـع] ﴾ُلـقنَ ْرذَ ا

واتبعؽ( حـال مــ ا .[111 اءة يعؼـقب قـر ، بـدلقؾيف )لـؽ( قرؿضـلفؼقلف )

 .)وأتباُطؽ إرذلقن(

ـَ ﴿ـ الشقاهد ققلف طز وجؾ: وم ِ  ٍف اِس َمـ َيْعُبـُد اهلَل َطَؾـك َحـْر الـ   َوم

ْكَقا  َخِسررَ ِف َؾـَب َطَؾـك َوْجِفـَلن  بِِف َوإِْن َأَصاَبْتُف فِْتـٌَة اكؼَ اْصؿَ  َخْقٌر  َبفُ َصاأَ َفنِْن  الـدُّ

ــَرةَ  ِخ ْٔ ــا] ﴾َوا ــف(،  .[11: جلح ــؿقر يف )وجف ـــ الض ــال م ــر( ح ــف )خس فؼقل

خرةخاسر الدكقا }ءة ُحَؿقد إطرج بدلقؾ قرا  .{وأ

                                                           

لؽشاف الزمخشري.   (1) : 1/27 ،الؼرآنيف إطراب  انالتبقعؽربي. ال. واكظر: 1/151 ،ا

 .1/213 ،ينُروح الؿعا إلقسل.

لؽشافاكظر: الزمخشري.    (2) : 2/165 ،نلؼرآيف إطراب اتبقان ال: العؽربي. 3/329 ،ا

1 ،روح الؿعاين قسل.لإ 9/107. 

3/1 ،الؽشافري. شالزمخ اكظر:   (3)  .2/186 ،معاين الؼرآنالػراء. : 48
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ـَ قَؼ ال  ِس وَ ﴿ا، ققلف تعالك: ومـفا، أيًض  ِة ُزَمـًر ا َرب  َؼقْ ات   ِذي  اُفـْؿ إَِلـك اْلَجــ 

ك إَِذا َج  ُتْؿ ْقُؽْؿ صِْبـٌم َطَؾـا َسـَل َفـتُ كَ َفـا َوَقـاَل َلُفـْؿ َخَز َقابُ َأبْ  ْت َوُفتَِحراُؤوَها َحت 

وقـع الػعـؾ (.73)الزمـر:  ﴾ـَ َفاْدُخُؾقَها َخالِِدي ( الؿاضـل )حصـرت فؼـد 

وها( ؾحـال، لـقاو لهـذه ا ك أنن طؾـوالؿحؼؼـق .حآ مـ الضؿقر يف )جاؤ

حة: وها يف حال كقن أبقاهبا مػتق ــة أهـؾ الجن مـ تتؿـة إكـرام ٕ» أي جاء

وا فل يت إلقفا، لصقالقلفؿ أبقاهبا قبؾ  ػتحأن ت ـغصقن بـالقققف، ولقجـد

 مـفا، فنن أبقاهبا تػتح اهللأطاذكا إلقفا، بخلف جفـؿ،  ريحفا قبؾ القصقل

لهؿ  اوصـقلفؿ إلقفـحالة   ذلـؽ أشـد طؾـقفؿ.قؽـقن تـة، فغاب بالعـذلقػجـ

وفا ــذ ــرط مح ــقاب الش ــقن ج ــذا يؽ ــك ه ــك إذا وطؾ حت ــديره: ) ــا تؼ وه  جاء

ــت  ــا.وفتح ــا دخؾقه ــال أبقاهب ــ وق ــا.. ؿلف ــذف  .«.(خزكتف ــؼ أن ح والح

قـف كـؾ مـ جعؾف )فتحت(: لتذهب الـػس ف جقاب الشرط أبؾغ يف الؿعـك

ويـدل طؾـك  قصـػ.حـقط بـف اليأكـف شـلء ٓ مذهب، ولقدل  بحذفف طؾـك 

َػت  ِت َطدْ َجـ ا﴿بلن القاو، هـا، لؾحال ققلف تعالك:  صحة الؼقل ُؿ ُفـَحًة ل  ٍن مُّ

َْبَقاُب  ْٕ  ممـقن وأبقاهبا مػتقحة.فا الؿ: يدخؾلـيع(، 50)ص:  ﴾ا

                                                           

1 ،قاو الؿزيدةة يف الصقل الؿػقدلػا. كقؽؾدي بـ خؾقؾ ،لالعلئ   (1) : رواكظ .58-159

لؽشافالزمخشري.   .4/150 ،ا



 

 

 
 
11 

 ْصـؾُِح َبـاَلُفؿْ ْؿ َويُ َقْفِديفِ َس ﴿كذلؽ، ققلف تعالك:  ومـ شقاهد السؿاع،

ةَ  َوُيْدِخُؾُفؿُ  * وقـع الػعـؾ الؿاضـل  (.6)محؿـد:  ﴾ؿْ ُفـلَ  َفَفرارَّ طَ  اْلَجــ  فؼـد 

 .مـ الجـة )طرففا( حآ

ِذي كَ ﴿لك: تعا ققلففا ومـ ِ  َجاَوَقاَل ال  َكرَ  ـُْفَؿام ـٍة َأَكـْا ُأَكبِّـُئُؽؿ َوادَّ  َبْعـَد ُأم 

ــُؾقنِ  ــػ:  ﴾بَِتْلِويؾِــِف َفَلْرِس ــ (.45)يقس ــآ م ــع ح ــاض وق ــؾ م ـــ)اّدكر( فع  ـف

 .فؿا()مـ الضؿقر يف

اطل الـَُّؿْقِريِّ مو  :ـ الشقاهد الشعرية ققل الر 

تِّ  ــــال ـَ َك ــــ َؾفُ  ىَوارَ ـِ قَوُزْل ــــَػ ـُ َأْس ــــ  الُؼْط

 

تَ اوَ    ـــــ ـْ ْط ـــــ ِ م ـــــَبَردَ  ؿ   ـَ َأْف ْق ـــــ ـــــا َب  لِج ي 

ـــ)وارى(   ــقـ(. ف ـــ )الت ــال م ــق ح وه ــاض،  ــؾ م ــرئ  فع ــقل ام ــا ق ومـف

 :الؼقس

َػَتْت  َِذا الَت ِقي تَ  إ ق  َكْح ِ لاَع َضـ َؿـاِؿْسـُؽ م  ـُْف

 

ق   َبا َكِســـ ـــ ص  ِ  َجـــاَءْت َؿ ال ـــَر ب  ؾِ ُػـــا الَؼَركْ ي 

 

                                                           

2/1 ،رآنالؼ إطراب التبقان يفاكظر: العؽربي.    (1) 160. 

 .1/54 ، إطراب الؼرآنالتبقان يفي. كظر: العؽربا   (2)

: مـ الز30 ،لـؿقريديقان الراطل ا   (3) ـَ  قؾ.وال وهق الؿ. ُزْل

1 ،امرئ الؼقسديقان    (4) رواية الشاهد . يروى هذا5 َع اروى: )إذا قفق ،بغقر  ضق  متا ت

 ،ئلالعل :يفروي و فا(.يحُ ر عَ وأخرى: )إذا التػَتْت كحقي تضق   ،الؿسُؽ مـفؿا(

ؾ 1 ،ػصقل الؿػقدةال. كقؽؾدي بـ خؾق  التػَتْت كحقي ذَ : )إذا 59
َ

ريُحفا(. أما  َوى لل

 .ذكركاهاايتف التل روؼد اتػؼ طؾك ف ،مقصـ الشاهد قوه ،البقتَطُجز 
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ــاض  ــؾ م ــاءت( فع ــع  )ج ـــ وق ــآ م ــقح ــرتو ؿ()كس ــؿ يؼ ـــ)ل  .قد(ن ب

يف  العطر مـفا كاكتشار ريـاح الصـبا عـك: إذا التػتت كحقي اكتشر ريحلؿوا

 ؾ.حال كقهنا جاءت بعطر الؼركػ

مـ ال  الزِّ ـْد ، ققل الػِ ااهد، أيًض قشو
ّ

اكِل  :م 

قِّ َوَصْعـــــــــــــــ ِؿ الـــــــــــــــزِّ  ـٍ َكَػـــــــــــــــ

 

َذا   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــزِّ  َغ ـــــــــــــــَوال َم  نُ مقُّ 

وقع الػعؾ ال    .ؼرتن بـ)قد(ؿ يول  مـ )فؿ(،حآ( )غذا ؿاضلوقد 

 :ل ُسؾؿكأب بـ ومـفا ققل زهقر

ـْ يَ  ــــ َم ِص أَ َو ــــ ــــَر ْع ِ ْص ــــاِج َفن ج ــــفُ اَف الزِّ  ك 

 

ـــــيُ    ـــــُع الَع ِل طِق ـــــْت قال َب ـــــؾ   ُركِّ ـــــُك  َذمِ َلْف

  مـ )العقالل(.ا، وقد وقع حآماض أيًض ت( فعؾ ركبفـ)  

 :ـفا ققل طؿر ابـ أبل ربقعةمو

ـــــــُت قُ  ِ  ْؾ ـــــــٌر  ذْ إ َوُزْه ـــــــْت  َؾ َب ْق ـــــــاَدىَأ  َتف

 

   ِ ـ ــــــــل َك ــــــــاِج الَػ ـَ ع ــــــــْػ ــــــــ َتَعس  ْم  لَر

 

                                                           

ؾ شاطر   (1) ب  ،ربقعة الؿشفقريـ نل وأحد فرساجاه شفد حرب بؽر وتغؾب وقد قار

زوقل. قصقدة يف: الوالبقت مـ  .24/93 ،ينإغا. ػفاينإص: الؿئة. اكظر شرح ؿر

لحؿاسأ  .1/37 ،ةبقات ا

يف: الؿرـ معؾؼتف الؿشفقرة. ووهق م ،88 ،ان زهقر ابـ أبل سؾؿكديق   (2) قل. زوروي 

َبْت ُكؾ  اطِقُع الَعق: )مُ 1/38 ،ؿاسةقات الحشرح أب ولقس آختلف يف  ،(َلْفـَذمِ لِل ُركِّ

 اج بف.صحة آحتج يؼدح يف فل ،شاهدمقصـ ال

ربقديقان طؿر اب   (3)  .340 ،عةـ أبل 
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ــاج  ـــ )كع ــآ م ــع ح وق ــػـ(  ــل )تعس ــؾ الؿاض ــؿ ي(الػع ــق ل وه ــرتن ،  ؼ

 (.بـ)قد

ــقاهد  ـــ الش ــرة م ــة كبق ــؽ مجؿقط ــعفتؾ ــعرية والـثرالش وق ــد  وق ــة،   ي

ؾك مـ دون اقرتاكف ب الؿاضل فقفا حآ  .جقازهـ)قد(، فدل ط

 اسالؼقر -1

وقـقع ا قاز وققطـف صـػة جـلؿاضـل حـآ طؾـك قاس الؽقفققن جقاز 

ــرة: ؾـؽ ــا» ل ــؾ م ــاز أن ي ٕن ك ــرة ج ؾـؽ ــػة ل ــقن ص ــاز أن يؽ ــاج ــقن ح  ٓؽ

ؾـؽـرة، كحـق لؾؿعرفة. ررت : )مـوالػعـؾ الؿاضـل يجـقز أن يؽـقن صـػة ل

ؿعرفـة، كحـق: قز أن يؼـع حـآ لؾام(، فقـبغـل أن يجـعد، وغـلم قـبرجؾ ق

 .«غلم قام(وبالعد، ق جؾلرررت با)م

ؾك الـحق التالل:ااس طـد كان الؼقتتبقـ أر  لؽقفققـ ط

 وققع الؿاضل صػة لؾـؽرة طؾقف: الؿؼقس

 الؿعرفةحآ مـ  قع الؿاضلقو الؿؼقس:

والشبف بقـ ا العؾة:  والصػة لحالالقققع 

 .جقازال ؿ:حؽال

ؾك الـحق التال ذا الؼقاس صقرياويؿؽـ أن يؿثؾ ه  ل:ط
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ؾـؽـرة ؾ ك كبرى: مةمؼد مــ  جـاز أن يؼـع حـآما جاز أن يؼـع صـػة ل

 الؿعرفة.

 صػة لؾـؽرة.ؿاضل يؼع الػعؾ ال مؼدمة صغرى:

 فة.مـ الؿعر ؿاضل حآلايؼع الػعؾ  :كتقجة

وهـق أرآخ اساثؿ ذكر إكباري لؾؽقفققـ قق أن » اعيجـقز باإلجؿـكـف : 

ِ ) ، كؿا قال تعالك:ل مؼام الؿستؼبؾيؼام الؿاض ـَ لّؾُف اَل اقَ  ذْ َوإ َيـا ِطقَسـك اْبـ

ـــْر  ـــدة:َيؿَ َم ـــقل.116 ( )الؿائ ـــام (، أي: يؼ ـــاز أن يؼ ـــام  وإذا ج ـــل مؼ الؿاض

ويؿؽـــ تؿثقــؾ هــذا الؼقــاس  «لالحــا ســتؼبؾ جــاز أن يؼــام مؼــامالؿ

 :تالل)صقريا( طؾك الـحق ال

مـ الح يــدل طؾــكالحــال  رى:مؼدمررة كبرر بة لــزمـ اضــر )بالـســالــز

 العامؾ(.

 يدل طؾك الؿستؼبؾ. اضل قدعؾ الؿلػا :رىة صغمؼدم

لل جـقاز التا، وبمـ باب أولك الؿاضل طؾك الحاليدل الػعؾ  ة:قجكت

 وققطف حآ.

خر ؿ أجدلؾؽقفققـ ناوثؿ ققاسان آ  مـ أستدل هبؿا قط: ، ول
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ــلءقـ يإول: أن الـحــقي ــقزون مج ــال جؿؾــ ج ــارطقة ة الح ــة مض مـػق

ِ  اْ قَؾبُ َفاكؼَ ﴿: تعالك ـ)لؿ(، بدلقؾ ققلفب ــِْعَؿـب  َ ْؿَسْسرُفؿْ  ؿْ لَّرـَ الّؾـِف َوَفْضـٍؾ ٍة مِّ

 :هقر ابـ أبل سؾؿك(، وققل ز174)آل طؿران:  ﴾ُسقءٌ 

ــــاَت ال ت ــــَلن  ُف ل عِ َك ــــ ِ ـِ ف ــــ ــــْف ـْ َم ــــؾِّ   ِزلٍ ُك

 

ـــــ   ـَ ـــــبُّ الَػ ِـــــِف َح ـَ ب ـــــَزْل ـــــا َك ـــــُيحَ  ؿْ َل  ؿِ ط 

ـــروف أن   ــــ ومع ـــل ب ـــؾ االـػ ـــك الػع ـــب معـ ـــارع)لؿ( يؼؾ ـــ لؿض ك إل

غؿ مــ حآ طؾك الـرؿ( ؿضارع الؿـػل بـ)لأن يؼع ال ، فنذا جازلؿضلا

 صـقرتقـ يفلاوٓ فـرق بـقـ  ، جاز أن يؼع الؿاضل حـآ.اه الؿضلأن معـ

ؾك الـحق التالل: الؿعـك.  وهذا الؼقاس ط

وهـق بؿعــك  حآلؿـػل بـ)لؿ( ا رععؾ الؿضاالػ وققع الؿؼقس طؾقف:

 الؿاضل

 لؿاضل حآا ػعؾقع القوالؿؼقس: 

ومعـك الؿاضقية يف إ العؾة:  والػرع صؾالقققع 

 الجقاز. ؿ:الحؽ

                                                           

1 ،أبل سؾؿك بـ ح ديقان زهقرشرعؾب. ث   (1)  . وهق يف الؿعؾؼة.2

2/1 ،قالـح ل يفإصقاكظر: ابـ السراج.    (2) : 4/263 ،ؾشرح الؿػصابـ يعقش.  :57

 .2/335 ،ابـ طؼقؾ شرحبـ طؼقؾ. ا
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خبار كالثاين: أ حقـثن أ خقاهتـا تشـبف الحـال مــ  وأ ذا الؿعــك: ولـ ان 

ــدها ال ــالط ــك الح ــبة طؾ ــقن مـتص ــات ؽقفق ــقل: )ب ــدما كؼ ــدُ ، فعـ  أحؿ

حؽأحؿد بـات وحالـف ان الؿعـك أن ك (،ضاحًؽا  نمــ أ ل بـدفـ .أكـف ضـا

ٕقـؾ، يف الضحؽ وكؼطَة البق ػؼيت واحـدات، طؾـك ا حتـك يصـح ة، لحظـة 

ـ   .ات ضـاحؽال بلن أحؿـد بـالؼق  ولفـذا، كـان إصـؾ يف أخبارهـا أن َيُؽـ

ٕفعال،  ا تدل طؾك آستؿرار.شتؼة: ٕهنأوصافا م ه ا خبار هذ ، إًذافؿعـك أ

ا كؿـ ؿـد؟كقػ بـات أح لل:فرق، بدلقؾ أكؽ تسك الحال، بل عـم هق طقـ

 لل طـ الحال.ست

ــ ــنذا ك ــؽف ــنن  ان ذل ــذلؽ، ف ــذه ك ــار ه خب ــالإأ ــت فع ــقةما وقع ، ض

 ﴾بِالّؾـفِ  ؿْ آَمـرتُ ْؿ تُ ـإِن كُ ﴿، كؿا يف ققلف تعالك: زون ذلؽوالبصريقن يجقِّ 

وققلف تعالك: 41)إكػال:  ــ َقْبـُؾ  ؿتُ ؿْ َأْقَس ْا قُكقَوَلْؿ َتؽُ أَ ﴿(،  ــ  َمـا َلُؽـؿ مِّ مِّ

ــرا ﴾َزَوالٍ  ــالك: وق (،44هقؿ: )إب ــف تع ــ﴿قل ــفُ اَن إِن َك ـــ قُ  ُقرردَّ  َقِؿقُص ِ ــؾٍ م  ﴾ُب

وققل ال26)يقسػ:   ـابغة الذُّ (، 
ِّ

 :ْبقاكِل

                                                           

ك شرح التصريح : إزهري. 2/676 ،فكصاف يف مسائؾ الخلاإلإكباري. ظر: اك   (1) طؾ

 .1/353 ،ع الفقامعهؿ. قصل: السق1/233 ،التقضقح

 ،جبالحا ة ابـكافق شرح .اإلسرتاباذي: 1/361 ،هؿع الفقامعالسققصل.  :اكظر   (2)

ر( و) هذه إفعالويستثـقن مـ . 1/251  و)برح(. ( و)زال( و)اكػؽ( و)فتئ(دام)صا

 وهق يف الؿعؾؼة. .16 ،اينان الـابغة الذبقديق   (3)
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ــــ َخ ــــْت  ْمَس َوأَ َأ ــــلًء  ــــا كْمَس ــــقا َأْهُؾف ْحَتَؿُؾ  ا

 

ْخ   ــــأ ذِ ـَ ــــ ــــا ال ــــك طؾقف خـَ ــــك لُ ي أ ــــك طؾ  دِ َب

َ  بـ بِقدل طَ وقق   :ْبَرصإ

َوإِنْ  ـــُت  َؾْس ـــحَ  َف ـــْقاا قْ َأْض َض ؿ َم ِؾِف ِق ب ـــ  لَِس

 

ــــ   ُؿ ص قِف ــــ ِـاِس ــــاِة قب ق ــــَل الح ِلَوٓ س  ال

 لـكإ َكَظرْرُت  طـ بعض العرب ققلفؿ: )فلْصَبْحُت  ائللؽسك اوحؽ  

ـاكِقر(.  ذاِت الت 

ــ ــا تش ــع أهن ــقة، م ــآ ماض ــا أفع ــلء أخباره ــاز مج ــنذا ج ــال يف ف ف الح ب

ــالؿ ــ ك،عـ ــج ــآ ققاع الؿاز أن يؼ ــل ح ــااض ــا س ــك يُ و .طؾقف ــاس طؾ ــؾ الؼق ؿث 

 الـحق التالل:

خبار )ك وققع الؿؼقس طؾقف: خقاأ وأ  قةٓ ماضهتا أفعاان( 

 وققع الؿاضل حآ الؿؼقس:

ف آققالق العؾة:  الؿعـكثـقـ يف ع وشب

 الجقاز. الحؽؿ:

ــق وه ــبف(،  ــاس الش ــاس )قق ــذا الؼق ــؿك ه ــأ» ويس ــرع طؾ ــؾ الػ ك ن يحؿ

ة ابف ـ الشؾ بؼرب مصإ  .«ؾا الحؽؿ يف إصؾقفؼ طلتل طؾغقر العؾ

                                                           

 .48 ،صرإب بـ ن طبقدديقا   (1)

 واية. ولقست ر1/361 ،هؿع الفقامعالسققصل.  :1/205 ،الؼرآنمعاين الػراء.  كظر:ا   (2)

 ،اء السبعةر مـ الؼرخقوبخاصة أن إ ،بلوثؼ مـ رواية الؽسائلفقل جلؿيف طـ اسقبق

 الؿجفقل محتج هبا. فروايتف طـ
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 :جقرحالتر -3

والؼقـاس، ـ السـؿمـفؿـا مـ وأدلـة كـؾ الػريؼقـ بعد طرض مذهب اع 

وقك أن الؿاؾطتدلقا وجدكا البصريقـ قد اس ع حآ ٓ بد أن يؼرتن ضل إذا 

جدا، ٓ مجال ف أو تضعقػ بـ)قد( بالسؿاع، وهق كثقر   يخـالػفؿ لؿو ف،لدفع

 بـ)قد(. اضلالؿقرتان فققن يف جقاز االؽق

ـسـبة الحـال )بالل تدل طؾك إن الحا س، فؼالقاواستدلقا كذلؽ بالؼقا

والػعـؾ الؿاضـل ٓ يـدل طؾـك المـ العلز  يتػـؼ يعــل أكـف ٓ)حـال امـؾ(، 

وقت(، فل يجقز أن يؼع حآ.وزم  ـ العامؾ يف 

ؾقاؿ هنٕ ي:اس ققيقـ هذا ققققاس البصروالحؼ أن  ع طؾـك الػـر حؿ

ــؾ ب ة اإص ــ ــلالعؾ ــؿ لت ــآ.قس ــا ح ــال ٕجؾف ــدو ت الح ــق ي ــع الوه ــة ر م عؾ

وقـت واحـد لـؿ ع زمــ الحـال مـا لـؿ تتػـؼ وطدما، فـنذوجقدا  العامـؾ يف 

، حقـئ  .ؼقاس )ققاس العؾة(هذا الويسؿك  .ٓاذ، حتسؿ 

 انهنـف س طؾـك )مـا زال(،وأثبتقا أن الؿاضل ٓ يدل طؾك الحال بالؼقـا

ربهـاأن يؼ ٓ يجقزحال وتطؾب ال اضـقا، وكـذلؽ الحـال تـدل مل فعـ ع خ

وا  اضـقا.تؼع فعل محال، فل يجقز أن طؾك ال ل )قـد( مــ دخـقثـؿ احـرتز

                                                           
= 

 .107 ،ةلؿع إدلاري. إكب   (1)
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وا وققطجفالؿاضل القاقع حآ، طؾك الػعؾ  ن )قـد( تؼـرب ف معفـا: ٕقز

 مـ الحاضر.

ٓ طؾـك طـدإن )ققاس البصريقـ طدَم جقاز وققع الؿ  ازجـقم اضل حا

لسـببقـ، إول: أكـف إذا  ػضـعقاس ضـقا( ققـفعـل ما« الز مـا» وققع خرب

زال( فعـل رب )ماوققع خ فنكف يجقز مـ الحال، )قد( تؼرب الؿاضل كاكت

ـــ)قد(، قق ــا ب ــقا مؼرتك ــا ماض ــطاس ــؾ وق ــقاز  ــلك ج ــرتن  قع الؿاض ٓ إذا اق ــا ح

 .ؼاطؾعرب مسؿقع طـ الوهذا غقر م بـ)قد(، كحق: )ما زال زيد قد قام(.

ال، فقؼـال لؿاضـل مــ الحـاعؾ الػ( تؼرب لقن إن )قدأهنؿ يؼقالثاين: 

 :«ؾعامـزمـ الاركتـف لـالحاضـر مؼ إلـك الـزمـ ٓ يؾزم مــ تؼريبـف: »لفؿ

خقل )قد( طؾك الؿاضل، ولق  ٓ تجعؾـف متػؼـا ـ الحـال، بتـف مــ زمـرقفد

واحد. ؿ لفـصريقن، فل حجة وهذا طقـ ما مـعف الب وزمـ العامؾ يف وقت 

 ؿ.حجة طؾقف قف، بؾ هقف

والؼقاس، فاحتجقد فؼ ،ؽقفققنأما ال ا بؼقلف تعـالك: احتجقا بالسؿاع 

ٓسـتدٓل بأيـة﴾ؿْ وُرهُ ْت ُصدُ ُكْؿ َحِصَر ْو َجاُءوأَ ﴿ وقد رد البصـريقن ا  ، 

والجـقاب طـفـا، يـرى الباحـث وجف، وقبؾ مـ أربعة أ وع يف طرضـفا  الشر
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قاق: ٕن ؾ لؾسـحضـار كامـستوا، اضـح لؿعــك أيـةأكف ٓ بـد مــ ففـؿ و

 اضات البصريقـ.، ولف الدور إكرب يف رد اطرتكؿعـال راب فرعاإلط

وا لَ ﴿ت هق: ـصُّ أياف  َقاًء َفـَل َسـَػـُروا َفَتُؽقُكـقَن ُػُروَن َكَؿـا كَ ْق َتؽْ َودُّ

ــ ِخ  َتت 
ِ
ــبِقِؾ اهلل ــل َس ِ ــاِجُروا ف ــك ُيَف ــاَء َحت  ـــُْفْؿ َأْولَِق ِ ــنِْن تَ ُذوا م ــقَ  َف ــذُ قْ ل   وُهؿْ ا َفُخ

ِخذُ َج وَ  ُث ْؿ َحقْ َواْقُتُؾقهُ  َٓ َتت  َٓ وا مِـُْفْؿ َولِقًّ ْدُتُؿقُهْؿ َو ٓ   *َكِصقًرا ا َو ِ ذِ  إ ـَ ال  ي

ِ ْقــَفُ َوبَ  ُؽؿْ إَِلك َقْقٍم َبْقــَ  َيِصُؾقنَ  قَثـاٌق َأْو َجـاُءوُكْؿ َحِصـَرْت ُصـُدوُرُهْؿ َأْن ْؿ م

 (.90-89)الـساء:  ﴾َمُفؿْ قْ قَ  قاَأْو ُيَؼاتِؾُ  ُيَؼاتُِؾقُكؿْ 

ــػ  ــيف والعط ــ فققل ــؾ تػس ــاءوكؿ( يحتؿ ــالك )أو ج ــاتع ــق إم  قريـ: فف

ؿ، أو ططـػ اءوكؿ الذيـ جة: أي: أو ػ طؾك الصؾطط» كـافقـ طــ قتـالؽ

ـ يصؾقن إلك ققم معاهديـ أو ققم كافقـ  الذيقؾ: إٓكف قوكل :طؾك الصػة

 الل:لتا قؾػ بالتؿثذا العطويتضح ه ،«ؿطـ الؼتال لؽ
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ــو ــق ف إالزم حد رج ــ ي القج ــر ــؾة.ولخش ــك الص ــػ طؾ ي العط  : أ

را، فؾـؿ تبّتـقا قـا ضـاهلن ققم كافؼقا كػاا: )ما لؽؿ اختؾػتؿ يف شإذً  فالؿعـك،

ــقل  ــرالؼ ــؿ يفاهلل رهؿ وبؽػ ــركقـ؟ ده ؿ الؿش ــ ــرَكؿ  حؽ ــمٓء كػ ــد وّد ه وق

ــْقهؿ ح ــل تتقل  ــلل، ف ــؿ يف الض ــقَكؽؿ معف ــافؽ ــاهروا إيؿ ــك يظ ــرة هبؿ هنت ج

ْقا طــ اإليؿـا نة، فنصحقح ذيـ فـاقتؾقهؿ، إٓ الـ اَهر بـالفجرةلؿظـن اتقل 

ـــديـ  ـــقم معاه ـــك ق ـــقن إل ـــذيـيـتؿ ٓ ال و إ ؿ، أ ـــ ـــاءوك لؽ ـــالفؿ أن ج ؿ وح

 ل ققمفؿ(.طـ قتاالؽؿ وـ قتؼة طصدورهؿ ضق

ــد  ــافؼقـ أح ــؾؿقـ لؾؿـ ــال الؿس ــع قت ــبب يف مـ ــؿ أن الس ــا، ُيعؾ ـــ هـ وم

أن  ين:الثـا الؿسـؾؿقـ طفـد. ـؿ وبـقققم بقــفك إلا إول: أن يـتؿقشقئقـ، 

ؿ الؿـافؼققـ، يجقئقا مؿسؽقـ طـ قتال الؿسؾؿ  ـ.وطـ قتال ققمف

ــ ؿ الؿعـ ــ ــد فف ــاوبع ــك اك الع ــع إل ــات، كرج ــفٕم لمي ــ وج ــالت ا ل رد هب

 صريقن:الب

ول أية، وهق ققلـف » القجف إول: أن تؽقن صػة لؼقم الؿجرور يف أ

ــالك:  ــِذي﴿تع ٓ  ال  ِ ــيَ  ـَ إ ِ ِص ــكُؾقَن إ ــْقمٍ  َل ــقن أ .«﴾َق ــن ايعـ ــل  ؾلػع الؿاض

 ذا الؼـقل هـق: )إٓفالتؼـدير، إًذا، طؾـك هـ (.ققم)حصرت( صـػة ثاكقـة لــ)

ــذيـ ـــؽؿ ال ــقم بق ــك ق ــؾقن إل ــ يص ــاق ـفؿ وبق ــمقث ــرت ص دورهؿ أن حص
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11 

 

ؿ أو جاءوكؿ(. ؾقا ققمف والحؼ أن هذا معـك فاسـد: ٕكـف  يؼاتؾقكؿ أو يؼات

ــي ــف أن ُيجع ــزم مـ ــبالؾ ؾ ــعس ــا ب يف مـ ــافؼقـ  لقت ــؾؿقـ لؾؿـ ــرالؿس َد مج

ٓسـتدٓ كسؿوي قر مراد قطعا.مجقئفؿ، وهق غ ٓل )ا ٓستد ل بـلزم هذا ا

 الؼقل(.

ــف » ــاين:القج ــػة  الث ــقن ص ــقمأن تؽ ــد لؼ ــمؼ ف: أو قن التر، ويؽ ــ ــدير فق ؼ

ــدورهؿ. ــرت ص ــا حص ــقف  جــاءوكؿ ققم ــػة لؿقص وقــع ص ــل إذا  والؿاض

مشـؽؾ،  ا الؼـقلذهـ ؼ أنوالحـ ، «عؿايؼع حآ باإلج محذوف جاز أن

فـنن قـالقا إكـف صـػة  حـال؟ففؾ الؿاضل هـا صػة أو اضطراب: ع كقوفقف 

ن قـع بـدوكـف و: ٕكف حال ففق حجـة طؾـقفؿقالقا إآحتجاج بف، وإن بطؾ 

وٓ فرق بقـ أن يؽقن الؿاضل حآ إذا كان صػة لؿحـذوف أو لـؿ  .)قد(

 يؽـ.

ــاحب الخز ــال ص ــق ـــ ص ــل ط ــة كؼ ــلاب حااك ــذا»: ابؾب ــذهب  وه م

ــ ــعقس ــق ض وه ــدٕ ػ:قبقيف،  ف إذا ق ــ ــآ ك ــقن ح ــقف يؽ ــر الؿقص ، ةمقصئ
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ــة يف ح ة الؿقصئ ــػ ــابوص ــال يف إيج ؿ الح ــ ــدرها ؽ ــع  تص ــق يؿـ وه ـــ)قد(،  ب

صقف محـذوف، فـنن الصـػة تؽـقن يف صـقرة والؿق  سقؿاد( ٓف )قحذ

ــ ــقن أول ـــ)قد( يؽ ــان ب ــال، فاإلتق ــد  ، «كالح ــربيؼص ــذالعؽ ـــ ه  ا أني م

ــا( ال ــ)ققم وف ؿح ــذ ــاح ــػة )حص ــقفة بالص ــػة ترل مقص ه الص ــذ وه  ،)

ــال ح ــُؿ الح ــا حؽ ــؽؿف ــنذايف وج ـــ)قد(، ف ــدرها ب ــاُل  قب تص ــِذفت الح ُح

قـد( هــا أولـك تؽقن )زم أن فقؾ مفا،قؿت الصػة )حصرت( مؼاقما(، أق)ق

 بالذكر.

ـــام  ـــػة مؼ ة الص ـــ إلقام ــــعة:  ـــض ص ـــدير بع ـــذا التؼ ـــؽ أن يف ه وٓ ش

 (امـالحال الؿحذوفـة )قق ماة مؼامؿؼحصرت( الػة )فالص .قصقفالؿ

ؿ الحــال، فؾؿـا لــؿ تؼــ ــل يف حؽــرتن اتؽـقن يف حؽــ ــرت( الت ؿ لصـػة )حص

وققع الحال بل ل  طؾك الحال بـ)قد(، د  .)قد(جقاز 

ــف  ــذا كؾ ــؾؿـه ــدم إذا س ــؾ ط ــع أن إص ــدر، م وف مؼ ــذ ــقد مح ا بقج

ؾبصريقـ أ الحذف، وٓ داطل لؾتؼدير والتؽؾػ حتك يصح   قـد جـاء صـٌؾ ل

 ـ قبقلـف، أمـا يفيف غقـر الؼـرآن ٕمؽـ ز غقـره. ولـق جـاء هـذااقؿاع بجـالس
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جـل رآن فل.الؼ ضـطرار أولـك بـف ومقضـع آوهذا مؿا الشعُر »: قال ابـ 

خت وحالـثر مـ ال  .«رقاآ

ربا بعـد خـرب، كلكـف ققـؾ: أو جـاءوكؿ، ثـؿ ثالقجف الثال» : أن يؽقن خ

لـف )أو جـاءوكؿ( ققبعـد  أكـف ابتـدأ يأ. «ؿرت صدورهأخرب فؼال: حص

والؿعـــك، هــل إلطــريــة جديــدة مـؼطعــة طؿــا قبؾفــا يف اربخ جؿؾــة اب 

 .(....)حصرت

طؾـك يؾـزم، ـ أكـف ل: مإواض ما ققؾ يف القجف آطرت ويؼال لرد هذا

هذا التؼدير، أن يؽـقن مجـرد مجـلء الؿــافؼقـ إلـك الؿسـؾؿقـ ماكعـا مــ 

 .معـك غقر مراد قتالفؿ، وهق

ٓ طؾـك الحـال: كلكـف ، اءالـدطيؽقن محؿقٓ طؾـك  ع: أنقجف الرابلا»

ــقؼ اهلل ــؾ: ض ــاءين  قق ــال: ج ــا يؼ ــدورهؿ، كؿ ــع اهلل رزص ــلن وّس ــف،ف .. .ق

ه الـضـل ومعالؿالػـظ فالؾػظ يف ذلؽ كؾف  ؿ ذكـر بعـد ذلـؽ  ، «ءدطاــا ثـ

وهق كثقر يف العربقة  .شقاهد طؾك مجل الؿاضل بؿعـك الدطاء، 

ــث ــرى الباح ــف وي ــؾ   أك ــلنٓ ُيس ــك  ؿ ب ــُدورُ ﴿معـ ــَرْت ُص ــق  ﴾ؿْ هُ َحِص ه

ول: مـا صـدورهؿ طــ الؼتـال: لسـببقـ قؼالدطاء طؾـك الؿــافؼقـ بضـ ، إ
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ــبؼ ذ ــره يف رس ــثك ف إول والثال ــ ــ .د القج ــٌف اين: الث ــدادي، وج ــَرُه البغ َذَك

 ، «فالدطاء طؾقفؿ بضقؼ صدورهؿ طــ قتـال قـقمفؿ ٓ يتجـ» بؼقلف: إن

ــر ــاف ل ــذا ك ــد الوه ــدطاؼ ــق ٔء يف اقل بال ــا ه ــة: إذ إن تؿامف ــَرْت ﴿ي َحِص

وف قبـؾ جـ حرُف  ، وَثؿ  ﴾َقْقَمُفؿْ قُكْؿ َأْو ُيَؼاتُِؾقا تِؾُ ُصُدوُرُهْؿ َأْن ُيَؼا ر محـذ

ول صدر الالؿ فقصـبح الؿعــك،  .ا قال الؿػسرون، )طــ(ه، كؿتؼديرؿم

ـ طـقـ وقتـال الؿسـؾؿ إذا ُحِؿؾ طؾك الدطاء: الؾفـؿ ضـّقؼ صـدورهؿ طــ

ل ققمفؿ: فؿ بضقؼ صدورهؿ طـ قتا يجقز أن ُيْدَطك طؾقٓو مفؿ.قتال قق

 مـافؼقن. هنؿٕ

ة طؾـك أن )حصـرت( جفؿ بأيـتجـاالؽقفققـ يف احومؿا يعضد ققل 

ــ ــا ح ــراءاال الهـ ــرىإُت ؼ ــراءة  خ ــآ: كؼ ــا ح ــت جؿقع ــل وقع ــا، الت فقف

وقراءة {صدوُرهؿَحِصراٍت } ذه ه أن وهب .{هؿحاِصراٍت صدورُ }، 

َد أخـرى كثقـرة وقـع الػعـؾ الؿاضـل هشاهدا، فنن َثؿ  شـقا حٓ تصؾ أية

 ا حآ.فقف
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ــقن  ــتج الؽقفق ــل صــ لســؿاعابواح ــقل أب ــذللبؼ وين  خر الف ــر )وإين لتع

إكؿا جـاز ذلـؽ: ٕن » ، ورد البصريقن هذا البقت: ٕكفت(البق ....كلذكرا

ف الؼطر، إٓ أكف ة اَحَذَف لضرو التؼدير فقف: قد بؾؾ  .«رشعلر

رتاض يؼال:طؾك  ولؾرد مـا لـقس لؾشـاطر طــف » إن الضـرورة هذا آط

لؾػظـة ديؾ تؾـؽ ارورة إٓ ويؿؽــ تبـولقس يف كـلم العـرب ضـ دوحة.ـم

اطر الػحؾ قد ُيْؼـقي، لؽــ ٓ يؿؽــ أن يؼـع لشوا ، «اوكظؿ شلء مؽاهن

ــل ِ ـــ ُجـ ــال اب ــل، ق ــل إطراب ــحاء: »يف خط ة الػص ــا ــقن  والجػ ــبحٓ يحػؾ  بؼ

ـ الؿؼرر أن الشاطر الػحؾ مو ، «بإلك صحة اإلطرا ذا أدىلزحاف، إا

ــٓ ت ــؾجئ ــف ل ـــ أك ــل ط ــرورة، فض ــف الض ــقل بالض ــقح الؼ ــؼط ق أب رورة، لس

ٓستدٓل بلغؾب الش حت قاهد:ا  .ؿالفآ

 :طؾك أن هذا البقت غقر محتج بف، لقس لؾسبب الذي ذكره البصريقن

ــؾ ــ ب ــت الـس ــر ثاب ــف غق ــخٕك ــل ص ــد ر، فبة ٕب ــف يفوجؼ ــقدت ــقن  ان دي مجـ

 ج بف.حت، فل يلقؾك
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أيـات،  ذكرهـا الباحـث لؾؽـقفققـ مــتـل أما الشقاهد السـؿاطقة، ال

ر بعقــف، لشـاط مـسـقبمـفـا ر كذلؽ: ٕن كؾ بقت ا، ومـ الشعفؿحتج هب

ف يف مقصـ الشاهد. ة إبقات، ولؿ تختؾػ روايت  ومـ قصقدة متعدد

ؾؽ مجؿقطة مـ  غقـر مؼـرون  افـفقؿاضـل قع الو قدوثر، الـظؿ والـفت

إكؿــا كبـــل الؿؼــايقس  كــإ» دا:جــ لويــؾ تؾــؽ الشــقاهد ضــعقػوتبــ)قد(، 

ــرالعرب ــك وجــقد الؽث ــال  .«ةقــة طؾ ــقق ــالش ــل الــديـ طب ــدد الحخ محق : ؿق

وقـد رأيــا أن واإل» ٓل بـػس الؽلم القارد طـ العـرب،  ٓستد كصاف أن ا

دير فـل ؼـتوأمـا الـ)قد(، ن بـمؼـرولؿاضل غقر فصحاءهؿ يجقئقن بالػعؾ ا

ؾق  .«فدلقؾ ط

وقـقع الؿاضـ، فوأما احتجـاج الؽـقفققـ بالؼقـاس ل ؼـد قاسـقا جـقاز 

وققمـا جـان كؾ ققطف صػة لؾـؽرة: ٕطؾك جقاز و حآ مـ الؿعرفة طـف ز 

ؾـؽـرة. والحـؼ أن هـذا ققـاس ضـعقػ:  حآ لؾؿعرفة جاز وققطـف صـػة ل

ــاز أن ــا ج ــؾ م ــقس ك ــف ل ــػة  ٕك ــقن ص ــيؽ ؾـؽ ــاز أن رة،ل ــ ج ــقن ح ـــ ٓايؽ  م

ؾـؽرة، كحق: )هـذا ة لالػعؾ الؿستؼبؾ يجقز أن يؽقن صػ» الؿعرفة: إذ إن

ــقؽ ــؾ س ــرب( وٓ رج ــعتب أو سقض ــقز أن يؼ ــآ يج ــقز ، «ح ــل يج أن  ف
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غؿ )جاء ؼقل: ت أحؿد سقضحؽ( فتجعَؾ الػعؾ الؿستؼبؾ حآ، طؾـك الـر 

ؾـؽـرة: لؿـا ي  العامـؾـ زمــ ت بـقتػـاوؾـزم مــ المـ جقاز وققطـف صـػة ل

  بداية البحث.ـ يفـ الحال، كؿا ُبقِّ مزو

ــ ــاس آخ ــؿ  قق ــوَث ــؿك )ار اح ــقن، يس ف الؽقفق ــ ــؼ تج ب ٓل بطري ــتد ٓس

م اليؼام مؼ ن الؿاضل قدولك(، وهق أإ جاز هـذا جـاز مــ ذا ؾ، فنؿستؼبا

ـَ العامـؾ يف لحظـة، وبالتـال ل باب أولك أن يؼام مؼام الحاضر، فقتػؼ وزمـ

وق ــقاز  ــذه ؼ أنوالحــ .حــآقطــف ج وهــل س، يف الؼقــالؿحــة ضريػــة  ه

ان الؿختؾػة، قـد الدٓلة طؾك إزم ضل يفلؾؿااستعؿال الؼرائـ الؿعـقية 

 .قـلػريؼبقـ االـزاع  واضح يف حسؿأثر ؽقن لفا ي

ف إذا جاز أن يؼع  ول: أك وقد ذكر الباحث لؾؽقفققـ ققاسقـ آخريـ، إ

يؼـع الؿاضـل  نأ ل، جـازه الؿضـمعـاأن  ( حآ معالؿضارع الؿـػل بـ)لؿ

ؾقف. اساحآ قق خبا ط خقاهتا يجقز أن تؼـر )كوالؼقاس أخر، أن أ وأ ع ان( 

 أن فقجـقزذلؽ، هـل كـ ؿعــك، بـؾالحـال يف الع أهنا تشبف أفعآ ماضقة، م

ة التـل طؾـؼ طؾقفـا  تؼع الحال فعل ماضقا. وهذان ققاسان ققيان: ٕن العؾـ

ــ ــة ب ــؿ ققي ــؾ الحؽ ــقـ إص ــؿقا رع.والػ ــاويس ــبف لاس ن )قق ــبف(: لؾش ــقـ ش ب

والؿؼقسؿؼقال ؾقف. س   ط

ة أ ــ ــد مـاقش ــة وبع ــردل ــتؿ حص ــريؼقـ، ي ـــ الػ ــؾ م ــقـ  ك ــؾ ب ــقر التؼاب ص

ــك  ــا طؾ ــالأدلتفؿ ــق الت ــالـح ــا ب ــؿل: إم ــرفقاطل اقـ س ــتوـ، لط ــد قؾ ، يف ق
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ــقـ  ــا ب ــحقحقـ الؼــقيقـ: وإم ــؿاطقـ الص ــارض بــقـ الس ــف ٓ تع ــة، إك الؿؼدم

ــؿاع ــاس، الس ــؿاعفال والؼق ــدم  س ــف: مؼ ؾق ــٕط ــا  فك ــت: وإم ــر وثاب ــقـكثق  ب

ؿـع بـقـ مــاص مــ الؿصـقر إلـك الج فـل سقـ ققي.ققاسقفؿا، وكل الؼقا

 لة، فقؼال:هاتقؽ إد

لؿا يؾـزم مــ التػـاوت بقــف : ع حآٓ يؼل أن عؾ الؿاضصؾ يف الػٕا

ــ ــال أن يؼ ــك الح ـ: إذ إن معـ ــقِّ ــا ُب ــال، كؿ ــؾ الح ـــ طام ــقـ زم ــدث وب ع الح

غقـر  ـ طامؾفـا.زمـ والؿاضل ٓ يؼع ضـؿـ ،فاـ وققطضؿـ زمفا( طامؾ)

وقع الؿاضل فد كثوجدكا شقاه أكـا إًذا،  قفـا حـآ، فـالؼقل،قرة وصحقحة 

ــل أن ال ــؾ الؿاض ــؽ اػع ــقاهيف تؾ ــد لش ــحد ق ــ ُلِؿ ــتؿرار يف مـ ٓس ــك ا ف معـ

ٓسـتؿرار يف آثـاره. اسـتؿر فــ)الحصر( يف أيـة الؽريؿـة قـد  مضؿقكف أو ا

ــر ــأث حت ة الؿك كؼه  ــ ــلء، وط ــبَ ج ــتؿر َؾ ــػقر( اس ــرؾ )العص ــة أث ــك كؼط حت ه 

)الؿاضـل( يف لحظـة الحـال اتػؼـت مـع العامـؾ  ل أنوهذا يعـ آكتػاض.

 .حآ ها هـا، جلء الؿاضل،معقـة، فصح م

ٓستؼبال، فل مـاكع ا يومؿ مكد ذلؽ، أن الؿاضل قد يدل طؾك معـك ا

حتكضل مستالؿاػعؾ إن أثر الأن يدل طؾك معـك آستؿرار، بؾ   تقو ؿر 

ــقـ. ــ مع ــت، م ــنذا قؾ ــثلف ــد ُقطِ ــاء زي ــنن، )ج ــف(، ف ــر َع أكُػ ــزال  أث ــع ٓ ي الؼط

مـ العامؾمستؿرا،  وهذا هق معفقتػؼ وز  ـك الحال.، 
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 طػ طؾك الضؿقر الؿرفقع الؿتصؾ يف اختقار الؽالم: العثاكقةلة الالؿسل

إذا فـقع الؿتصـؾ الؿر اتػؼ الـحـاة طؾـك جـقاز العطـػ طؾـك الضـؿقر

ــؾ بق ــفص ف وب ــ ــؾ ـقـ ــقف بػاص ــؿ، كاالؿعط ــف قر الؿـلض ــق ققل ــؾ، كح ػص

و الؿػعقل، ك﴾َوآَباُؤُكؿْ  َأكُتؿْ ـُتْؿ كُ ﴿تعالك:   اَكَفرُخُؾقَيدْ ﴿عالك: حق ققلف ت، أ

ـْ وَ  ــ ــ َم ــالك: ﴾َؾَح َص ــف تع ــق ققل ــ﴿، أو )ٓ(، كح ــا أَ َم ــآباؤُ  َٓ ا وَ ـَ كْ َر ْش ، أو ﴾اَك

 الـداء، كحق ققل الشاطر:

ـــــ ِ  دْ َلَؼ ـــــَت ك دَ  ْؾ ـــــ ْب  ا َط
ِ
ـــــ هلل ـَ ـــــَؽ غَ َواْب  ةً اَي

 

   ِ ــْر ب ـْ َيْظَػ ــ َم ِد  ــ ـْ الَؿْج ــ ِ ــم ــاَل َف ــمددا ا َك  س

و التؿققز، كحق ققل    أخر:أ

ــــؾِ مُ  ــــارُ ُت ْئ ًب ــــْقمٌ  ْط َق ــــ َو ـْ قُت رَ ُك ــــ ؿْ اِج  ِف

 

ـــــ   ِل بِ َس م ـــــْق َق ـْ  ِـــــ م َؽ  ـــــ ُت ـــــا َدَهْؿ  ادِ َلؿ 

ختؾػقا يف جقازه بل   ؿ ا   فصؾ.لؽـف

 : قـبصرأوٓ: مذهب ال

ــب ــرال ذه ــ يقنبص ــف ٓ يج ــك أك ــققز إل ــؿقر الؿرف ــك الض ــػ طؾ ع العط

رتاسقاء أكان الضؿقر ضـاهرا أو مر الؽلم، ؾ يف اختقاالؿتص ، إٓ طؾـك سـت

والحـؼ أن هـذا الـذي ذكـره إكبـاري هـق مـذهب  .عرة الشلضرور حبق

ؿ ال: »سـقبقيف، فؼـد قـال ٓسـ ؿرفـقع ففـق قبـقح: وإن حؿؾـت الثـاين طؾـك ا
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حتٌد، وزي به: اذتقؾ لق ٕكؽ ... .ؼقل: اذهب أكت وزيـدٌ ك تكان قبقحا، 

 .«حإٓ يف الشعر، وذلؽ قبق رفقع الؿضؿرعطػ طؾك الؿوٓ ي

أٓ تـرى أكـؽ : »الؼـبح، قـالمع تقار آخ زه يفجقا لكإ هب الؿربدذو

وطبـد  لق قؾت: قـؿ وطبـُد اهلل كـان جـائزا طؾـك قـبح حتـك تؼـقل: قـؿ أكـت

ختالصـقيف هـذه العطـػ  أن طؾـك فبقيسقو ػؼمتففق  ، «اهلل قـار رة يف آ

 سقبقيف.زه خلفا لع ذلؽ، يجققبقح، ولؽـف، م

واؿ كجـد وأما ابـ السـراج، فؾـ  ٓ ؿ أكـفواطؾـ: »قـالا، إذ حضـلـف رأيـا 

يجقز ططػ الظاهر طؾـك الؿؽــل الؿتصـؾ الؿرفـقع حتـك تمكـده، كحـق: 

َوَربُّـَؽ  كـَت أَ  ْب َهـاذْ فَ ﴿ ؾ:، قال اهلل طز وجـطؿروقؿت أكا وزيد وقام هق و

ِ َفؼَ  كحـق: مـا  شلء َحُســ،الؿعطقف ب فنن فصؾت بقـ الضؿقر وبقـ .﴾لات

ــرو. ــُت وٓ طؿ ــ قؿ ــرأن قز ويج ــػ بغق ــلت تعط ــ ، «دكق ــا رةفؿ ــق الؿـع ل ب

خرى بالجقاز. إلك جقازه يف آختقار مع الضعػ،  وذهب ابـ مالؽ وأ

 .وإشؿقين وتابعف ابـ هشام

                                                           

لؽتاب. سقبقيف   (1)  .1/278 ،ا

 .3/210 ،الؿؼتضبالؿربد.    (2)

 .79 -2/78 ،صقل يف الـحقإراج. ـ الساب   (3)

 .2/217 ،بـ طؼقؾشرح اطؼقؾ. اكظر: ابـ    (4)

 .2/182 ،تقضقحال رح التصريح طؾكشاكظر: إزهري.    (5)

3/1 ،ؾك شرح إشؿقينطة الصبان شقحان. با: الصاكظر   (6) 1 4. 
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ــاحوال ــا  أنؾ ص ــذم ــاري ا رهك ــٕكب ـــ أن م ــذهب ام ــق ط ــريقـ ه دم لبص

ــك ــػ طؾ ــقاز العط ــؿقر ا ج ــقع الالض ــُر لؿرف ــلم غق ــار الؽ ــؾ يف اختق ؿتص

ــ ــلص ــك حقح، ف ؿ طؾ ــكثره ــقازه لؽ ــع ج ــعػـ م ــريقن  .الض ــتج البص واح

والؼقاس.  لؿذهبفؿ بالسؿاع 

 السؿراع: -1

ا جدًّ  ةالؿرفقع الؿتصؾ كثقر الشقاهد القاردة يف العطػ طؾك الضؿقر

والـثر، كؼقلف تعاظـمـ ال ـْ أَ ﴿لك: ؿ   ﴾اْلَجـ ةَ  ْوُجَؽ زَ وَ كَت َوُقْؾـَا َيا آَدُم اْسُؽ

ؾ الػصـ ـ( مـع)اسـؽ ؿسـترت يفالضـؿقر ال د ططـػ طؾـك(، فؼ35)البؼرة: 

: )إكبقـاء ﴾َوآَباُؤُكؿْ َقاَل َلَؼْد ُكـُتْؿ َأكُتْؿ ﴿وكؼقلف تعالك:  الضؿقر )أكت(.ب

 بــ)أكتؿ(.لػصـؾ رفقع يف )كــتؿ( مـع اؿلا ارزالبقر ؿطؾك الض (، فعطػ54

 ورة، وٓ يؼاس طؾقفؿا.ذ أو ضرففق شا وما جاء خلفا لذلؽ،

 اس:الؼقر -1

ــريقـال ا ؾـــ: »قنلبص ــقع طؾــ العطــػيجــقز ا ٓ إكؿــا ق ك الضــؿقر الؿرف

 .بف أو مؾػقضا ،مؼدرا يف الػعؾالؿتصؾ: وذلؽ ٕكف ٓ يخؾق: إما أن يؽقن 

 وإن ،طؾـك فعـؾاسؿا فؽلكف قد ططػ  ،زيدو مقا :كحق ،قفففنن كان مؼدرا 

ة الجـزء مــ التــزفالتـاء  ،دوزيـ قؿت :حقك ،بف كان مؾػقضا  .ػعـؾل بؿـزلـ
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ؾقفا العطجقزكفؾق  ٓسـؿ طؾـك الػعـؾـبؿـزلة ططـ ،اأيًض  ،لؽان ،ػ ط ، ػ ا

 .«زوذلؽ ٓ يجق

كـان مسـترتا، طؾـك فؼد قاسقا طـدم جـقاز العطـػ طؾـك الضـؿقر، إن 

ؾقـف، إن جقاز العطػ طدم  وقاسقا ؿ طؾك الػعؾ.سططػ آ ازجقم طد ط

ؾك كان بارزا ؿؽــ يو از العطـػ طؾـك بعـض حـروف الؽؾؿـة.طدم جق، ط

 :لتاللـحق اس طؾك الهذا الؼقا تؿثقؾ

ٓسؿ طؾك الػعؾ الؿؼقس طؾقف: وف  ،ططػ ا حر والعطػ طؾك بعض 

 الؽؾؿة

ؿ طؾك الضؿ الؿؼقس: ٓس  قر الؿتصؾ الؿرفقعططػ ا

 ؾؿة القاحدةبالؽ الضؿقر الؿتصؾ(وشبف ) القققع ة:عؾال

م الجقاز الحؽؿ:  .طد

 ا الؼقاس، صقريا، كالتالل:ؾ هذويؿث

 طؾـكلعطـػ أو ا لػعـؾ،سـؿ طؾـك اآ قز ططـػٓ يجـ بررى:مؼدمة ك

 جزء الؽؾؿة.

                                                           

 ،صؾلؿػشرح اقش. . واكظر: ابـ يع2/390 ،خلفالاإلكصاف يف مسائؾ باري. إك   (1)

 .2/182 ،طؾك التقضقح شرح التصريحٕزهري. : ا2/281
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العطػ طؾك الضؿقر الؿتصؾ الؿرفقع هق ططػ اسؿ  مؼدمة صغرى:

جزء كؾؿة.طؾك فعؾ أو طط ؾك   ػ ط

ٓسؿططٓ يجقز  ة:قجكت  ؾ الؿرفقع.الؿتصطؾك الضؿقر  ػ ا

ــ ــقا )الؿؼدم ــد أثبت ــغوق ــؿقر رى(، وة الص ــك الض ــػ طؾ ــل أن العط ه

متصـؾ وه فاطؾ،ضؿقر ال» نفعؾ، بل طػ اسؿ طؾكلبارز هق طالؿتصؾ ا ق 

وفف: ٕن الػاطؾ ٓزم لؾػعؾ، ٓ بـد لـف مــف،  حر بالػعؾ، فصار كحرف مـ 

ـ البـَر ُت وَض بْ َر َض  ر لف الػعؾ، فتؼقل:ولذلؽ تغق قـد كاكـت اء، وْبـَا، فُتسؽِّ

 .«ةمػتقح

ؾقـفلا: »ربيقال العؽ رتا لـؿ يعطـػ ط طـػ الع ٕن :ضؿقر إن كان مست

كان مؾػقضا بف ففـق يف حؽـؿ جـزء مــ  إنو ،ينالؿعااظ ٓ ػلأحؽام إمـ 

 .«فبدلقؾ أن الػعؾ يسؽـ ل ،الػعؾ

 :: مذهب الؽقفققـاثاكقً 

ــقن ــب الؽقفق ــ ذه ــقأ كإل ــف يج ــك  زك ــػ طؾ ــؿقر الؿرالعط ــقع الض ف

وأكثـر كـلم العـرب أن يؼقلـقا: : »الػـراء قـال الؽـلم.لؿتصؾ يف اختقـار ا

                                                           

 .2/281 ،ؿػصؾشرح الابـ يعقش.    (1)

 .1/431 ،ـاء واإلطرابالب الؾباب يف طؾؾ العؽربي.   (2)

 ،هؿع الفقامعالسققصل.  :2/388 ،اف يف مسائؾ الخلفصاإلكإكباري. ر: كظا   (3)
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وأ: استقلقنيؼن ٓ يؽادوق وأبقه، واستقى ه جـائز: ٕن يف  وهـقبقه، قى 

ٓسؿ )أبقه( معطقف طؾك ضـؿقر مسـترت يف  ، «االػعؾ مضؿر يؼصد أن ا

 ك فعؾ.ؿ طؾ، ففق لقس ططػ اس)استقى(

لػصـُؾ ا أن إكثر يف كلم العرب ريقـ يفقفققن متػؼقن مع البصؽلوا

ــؿق ــبالض ــع جؿف ــذلؽ، م ــقن ك ــد، ومتػؼ ــريقـر الؿمكِّ ــقاقر البص  ز، يف ج

ـــػ  ـــؾ.دون فالعط ـــريقـ مو ص ـــقر البص ـــة، فجؿف ـــزاع يف الؽراه ـــؾ الـ ح

والؽقفققن يجقزون بل قبح. والؽراهة،   يجقزون مع الؼبح 

ؾك واستدل الؽقفققن  والؼقاس.ؿسققلفؿ بالط  اع 

 اع:السؿر -1

ـــ ــ م ــقاز الش ــك ج ــقفققـ طؾ ــقاهد الؽ ــػ طؾ ــؿعط ــؾ ك الض قر الؿتص

ةٍ و ذُ ﴿تعالك:  الؿرفقع، اختقارا، ققلف َْطَؾـك ُهقَ وَ  * َقىَفاْستَ  مِر  ْٕ ُُفِؼ ا ْٕ  ﴾بِا

فعطـــػ )هـــق( طؾــك الضـــؿقر الؿرفـــقع الؿســـتؽـ يف » [،7 -6الـــجؿ: ]

ـــتقى ـــتق (.)اس ـــك: فاس ـــربى جوالؿعـ ومحؿ ـــؾ  ـــع  دي ـــق مطؾ وه ـــإفؼ،  ب

ؾك جقازل فدؿس، الش  .«هط
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ٓل ابصريقن اوقد رد ال يف ققلـف  لؽـقفققـ هبـذه أيـة، بـلن الـقاوسـتد

َْطَؾك ُهقَ وَ ﴿الك: تع ْٕ ُُفِؼ ا ْٕ واو العطـػ.او و» هل ﴾بِا والؿـراد  الحال، ٓ 

والؿعـك: أن جربيؾ وحده اسـتقى بـالؼقة يف حـ بف كـف ال كقجربيؾ وحده، 

ٕفب  .ل الؿػسرونكؿا قا ،وهل كذلؽ «ؼا

 ل ربقعة:أب قفققـ ققل طؿر ابـاع الؽـ سؿمو

ــــــُت إِْذ  ْؾ ــــــٌر ُق َوُزْه ــــــْت  َؾ َب ْق ــــــادَ  َأ  ىَتف

 

   ِ ـ ـــــــَك ـــــــاِج الَػ ـــــــتَ  لع ـَ َعس  ـــــــرَ  ْػ  لْم

 فـ)زهر( معطقف طؾك الضؿقر الؿرفقع الؿسترت يف )أقبؾت(.  

جرومـ شقاهدهؿ، أيًض   خطؾ:إ ير يف هجاءا، ققل 

ــــوَ  ُ ا َرج ــــإ ْقطِ ــــػاَهةِ  ُؾ َخ ـْ َس ــــ ِ ــــفِ َرأْ  م  ِي

 

ْؿ    ــــــ ــــــا َل ــــــم َوأَ َيُؽ ــــــ ٌب ـْ  ــــــَل ـ َِق  آُف ل

 طؾـك ل(، فـديف )يؽــ الؿسـتؽـططػ )أبا( طؾـك الضـؿقر الؿرفـقع   

ــقاز ــقل  ه.ج ــا ق ــاري، مـف ــذكرها إكب ــؿ ي ــقفققـ ل ــرى لؾؽ ــقاهد أخ ــؿ  ش وث

 :جرير

ـــــَر أَ  ْؿ َت ـــــ ـــــن  الَأَل ُؾ ـــــَع َيْخ ـــــ ُؼ ـ ْب  هُ دُ قُط

 

َتقِ  ٓوَ    ـــــ وَ َيْس عُ ي  َو ـــــْر ـــــُػ  الِخ صِّ َتَؼ  الَؿ

 الؿرفقع يف )يستقي(.الضؿقر الؿسترت  عطػ )الخروع( طؾكب  
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 :قرّي ـُّؿَ ل الاطلرل اا ققومـف

ـــــــا فَ  ـــــــَؾؿ  ق َوالِج ـــــــا  ـ ق   ادُ َلِحْؼ ـــــــ  ةً َطِش

 

ــــْقا   ــــا  :َدَط ـ َتَزْي َواْط ــــٍب  ْؾ ــــا َلَؽ مِرِ َي ــــا  لِع

 )لحؼـا(.ز يف بارلا الؿرفقع قرلضؿك اؾطد( ططػا برفع )الجقا 

ؾقف السلم ومـفا ققل الرسقل  قَوَأبُ  َوَفَعْؾُت  ،َبْؽٍر َوُطَؿُر  ُبقُكـُْت َوأَ »: ط

ٓسؿ طؾك الضـؿقر  .«َبْؽٍر َوُطَؿُر  َوَأُبق َواْكَطَؾْؼُت  ،َؿُر طُ وَ  َبْؽرٍ  فؼد ططػ ا

  كؾ مرة.الؿرفقع الؿتصؾ البارز يف

ِ » :الخطاب بـ وققل طؿر ل إ ـْ لِـل  ارٌ ُكـْرُت َوَجركِّ َْكَصـاِر فِـل َبـِـمِـ ْٕ ل ا

ةَ   .«....ُأَمق 

 ْرُت َر )َمـ ض العرب:طـ بع اهد، كذلؽ، ما حؽاه سقبقيفالشقومـ 

ــؾٍ بَِر  ــقَ  ُج ــترت يف َوالَعررَدمُ اٍء َس ــؿقر الؿس ــك الض ــا طؾ ــدم( ططػ ــقا )الع (، فرفع

 )سقاء(.

                                                           

الشطر إول مـ . وروي 212ص  ،قسل وهلل(تحؼقؼ الؼ) ن الراطل الـؿقرياديق   (1)

ا الَتَؼْت َفْرَسا: )134 ،(رايـفرتحؼقؼ )ت قان الراطلديقت يف الب  .(ـؿْ فُ ُكـَا َوِرجالُ َفَؾؿ 

 .3/1345 ،(3474رقؿ ) ،قحالصحلبخاري يف ا رواه   (2)

 .2/871 ،(2336رقؿ ) ،الصحقحرواه البخاري يف    (3)

لؽتابف. اكظر: سقبقي   (4)  .2/31 ،ا
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فـا طِـػ فق، طُ ظؿلــاوـ الـثـر ؽقفققـ ممـ سؿاطات الففذه مجؿقطة 

ٓس ـ غقـر تصؾ، البارز أو الؿسترت، مـقر الؿرفقع الؿهر طؾك الضؿؿ الظاا

ؾك جقازه.  فصؾ، فدل ط

 :قاسالؼ -1

فـقع الؿتصـؾ طؾـك ر الؿرالضـؿق طؾـكلعطـػ قاز اجـ ققناس الؽقفق

ــقاز ــ» ج ــقب الؿتص ــؿقر الؿـص ــك الض ــػ طؾ ــان  ؛«ؾالعط ــقن أرك فتؽ

 :لتاللقاس طؾك الـحق االؼ

 قب الؿتصؾالؿـص ضؿقرطؾك ال عطػال ف:طؾق الؿؼقس

 ؾك الضؿقر الؿرفقع الؿتصؾالعطػ ط الؿؼقس:

 عؾالقققع واتصال الضؿقر بالػالعؾة: 

 از.الجق ؽؿ:الح

 رح:رجقالت -3

ـــرض ـــد ط ي ال بع ـــقا رأ ـــريقـ احتج ـــدكا البص ـــتفؿ، وج ـــذهبقـ وأدل ؿ

والؼقاس.  افؼـد قاسـقوأمـا الؼقـاس،  وقـقي. أمـا السـؿاع، فؽثقـر بالسؿاع 

ــكػ طاز العطــجــق دم)طــ ــا ؾ ــقع ؿقر لض ــالؿرف ــدم ج قاز الؿتصــؾ( طؾــك ط

ــة، ــزء الؽؾؿ ــك ج ــػ طؾ ــؿقر العط ــقي: ٕن الض ــاس ق ــق قق ــق وه ع الؿرف
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ا يتصـؾ الضـؿقر بالػعـؾ ف طــدملقؾ أكبد ؽؾؿة،مـ الا جزءصؾ يصبح الؿت

ــؽ   ــا ُيس ــة، كؿ ــاصع الؿتحرك ــقالل الؿؼ ــة ت ــره، كراه ـ آخ ــؽ  ــٌع يف ُيس ـ مؼط

 كة.متحرع مؼاصعة مـ أرب كبتترا ذإالقاحدة الؽؾؿة 

فؼد احتجقا بؼقلف  ا.ا بالسؿاع والؼقاس، أيًض وأما الؽقفققن، فاحتجق

ُ ابـِـ َوُهــقَ  * َقىَفاْســتَ تعــالك: ) َ فُ ْٕ ْٕ ــعقػ: ٕن (ْطَؾــكِؼ ا ــق اســتدٓل ض وه  ،

ــة. ــت طاصػ ــال ولقس ــقاو لؾح ــت  ال ــر: )قؾ ــقل طؿ ــذلؽ، بؼ ــقا، ك إذ واحتج

ــت ــت(،.أقبؾ ــقل ج ... البق ــروبؼ ــا)ورر: ي ــؾ ج ــت(.. ..إخقط ــق البق وه  ،

 ٓل صحقح.استد

: اسـتدٓٓ لؾؽـقفققـ، فؿحـتج هبـاا إبقات التل ذكرهـا الباحـث وأم

وايتفـا م اخـتلفلعـدــف، ور بعقطلشـا كؾ مـفا ـسبةل يف مـقصـ الشـاهد،  ر

ــ ــل الـؿق ــقَل الراط ــات، إٓ ق ــددة إبق ــائد متع ـــ قص ــا م ــا ولؽقهن ري: )فؾؿ

والج ــقلحؼـــا  ــاُد طش ــد ، ف(ةق وااخؼ ــت ر ــتؾػ ــروي:   مــقصـف يفيت ــاهد، ف الش

ــا ال ه ا)فؾؿ ــذ وه ــالفؿ(،  ــاكـا ورج ــت فرس ــت تؼ ــا وافؼ ــح: ٕهن ــة أرج واي لر

 ج.للحتجا وٓ يصؾحود د مردالشاه هذا ؾقف، فننوط .قاسالؼ

حتج هبا الؽقفققن، كؼقل سقبقيف حؽايـة  خرى مـ الـثر ا وثؿ شقاهد أ

 بـف.تج حـسـقبقيف م مـا يفوكـؾ  العدُم(،ب: )مررت برجؾ سقاء وطـ العر

ؾقـف ء، شريػقـ، فؿحط خلف بقـ العؾؿاآحتجاج بالحديثقـ الا أم ومـا ط
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و طـدمحتفطــ صـ الـظـر بؼطـعتج هبـا، ث محالؿحؼؼقن أن إحادي : فاا أ

 .مـجز لغقي وقع يف طصر آحتجاج فٕك

ٓل الؽـقفققـ طؾـك جـقاز العطـػ طؾـ ك الضـؿقر الؿرفـقع وأما اسـتد

ٕن الضـــؿقر عقٌػ: فضـــ ،ر الؿـصـــقبقالضـــؿطؾـــك  از العطـــػبجـــق

ؾة يف الؽـلم الؿـصقب، يؼع ٓ تـذكر مػعـقٓ: َرْبُت، و، فتؼـقل: َضـفضـ

ف اسؽِّ ٓ كُ  ، لذالكػصاكقة آ طؾك وٕكف ق كان مؽقكا مـ أربعـة لػعؾ، ولـ ل

ــَرَبَؽ. ــقل: َض ــة، فـؼ ــاصع متحرك ــ مؼ ــػ طؾ ــنن العط ــف، ف ؾق ــؿقر وط ك الض

وهـذا بؿـةكؾ جزء كططػا طؾ سالؿـصقب لق الؿرفـقع،  الضـؿقرف خـل، 

ؾقف.الؼقافل يصح   س ط

ع فقجؿ، قـوققي صحقحقـ كا كل السؿاطقـوبعد طرض إدلة، وجد

ٕشـقع أن يػصـر وكثـإ نبل بقـفؿا الؽـلم، بـقـ الؿعطـقف ؾ، يف اختقـار ا

ـ يف بد ــقِّ ــا ُب ــؾ، كؿ ــؾ بػاص ــقع الؿتص ــؿقر الؿرف ـــ والض ــللة، ولؽ ة الؿس ــ اي

وهذا هق  والؽثقر بذلؽ. الصحقحاع ؿلقرود الس فصؾ،بل  قز العطػيج

ي الؽقفققـ.  رأ
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 :البحث خادؿرة

مـ اإلكصاف ضـل الؿا عوقـق : إولـكهؿـا ،طرض البحث لؿسللتقـ 

وكاكـت الغايـة مــ  طؾك الضـؿقر الؿتصـؾ الؿرفـقع.العطػ  الثاكقة ٓ.حا

 ـتعارضـة مـعقـاري طؾـك إدلـة الؿطرض الؿسللتقـ هـل تطبقـؼ مــفج م

والؿـاصؼـبـقـ صرؿـع يجالؼقاس، و ؿاعالس مــفج ة: أمـا يؼتـل إصـقلققـ 

ــقلققـ ــانإص ــؿ ٓ ، فؽ ــؾ يف الحؽ ــك إص ــرع طؾ ــؾ الػ ــرتبحؿ  اكفؿا يفش

وهـق الؼقـاس مـفج الؿـاصؼـةا مأة. وؾالع ـقرّي، ،  بآكتؼـال مــ  فؽـانالصُّ

مة الؽربى( الؽؾ إلـك وصـقٓ  الصـغرى( ؿؼدمـة)=ال إلك الجزء )=الؿؼد

الباحـث وقـد جؿـع  .الؿؼقسـة ؿسـللةيف ال حؽـؿوهل ال ،قةطؼلؿـة اجقتالـ

وال ــريقـ  ــة البص ــقـ أدل ــك، ب ة إول ــلل ــقفققـ يف الؿس ــرجح ؽ ــقازف ــقع  ج وق

ٓستؿرار، أو أن يؽقن لف أثر قد مـف معـ ُيْؾَؿح أن بشرط حآ، ؿاضلال ك ا

ــف. واكتفائ ــف  ــد وققط ــتؿر بع ــللة يس ــة، َخ  ويف الؿس ــكالثاكق ــص إل جقح ُؾ ــر  ت

ود السـؿاع ختقار، مـ غقر فصؾ: لقريف آ قع،ؿرفضؿقر الال ؾكط ػطعال

 الصحقح الؼقي بذلؽ.
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 مراجع البحث

 .الؼرآن الؽر ؿ -

تحؼقـؼ: طبـد  لؼررآن.معراين ا دة.مسـع بــ عقدسحسـ ، أبق الػشخإ -

ؿ الؽتب: بقروت،   .2003إمقر محؿد أمقـ القرد. طال

تحؼقـؼ:  .قحتقضرال كؾرح طلتصرر شرح ا. طبد اهلل بـ دإزهري، خال -

 .2000لعؾؿقة: بقروت، ؽتب اطققن السقد. دار الباسؾ  حؿدم

يؿ الؽـر د: طبتحؼقؼ .اينغإالحسقـ.  بـ الػرج طؾل ين، أبقإصػفا -

 .1963ر. ممسسة جؿال: بقروت، العزيز مط وطبدزباوي عال

ــؽري.  - ــقد ش ــل، محؿ ر الؼرررآن العظررقؿ ُروح الؿعرراين يف دػسررقإلقس

 .1900بقروت، عربل: ال اثقاء الرتإح ارد .ينبع الؿثاوالس

يف مسرائؾ الخرالف برقـ صاف اإلككؿال الديـ أبق الربكات. إكباري،  -

ــل ققـ. فالؽررقبصررر قـ وـ الالـحررق ق ــد مح ــؼ: محؿ ــد تحؼق ــديـ طب ال
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 . 1957 ،مشؼد: ، دار الػؽرٕفغايند اتحؼقؼ سعق .لةدإ
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(3) 

 

 اينالزهر قة طبداهللططهلل طبدا. د

 

  أسررتاذ مسرراطد يف كؾقررة الؿؾررؽ طبررداهلل لؾرردفاع

 .الجقي بالطائػ

 ي،بررقلعربقررة مررع إطررداد دردكتررقراه يف الؾغررة ا 

 هر1110رى لؼا أم معةجا
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 مؾخص:

الم طؾك خقر  رب العد هللحؿال الة والسَّ  – محؿد اهلل خؾؼالؿقـ والصَّ

 :لكلبحث إهذا ا . فؼد ُقسؿ.بعد أما –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

ِـّ الرثاء :دؿفقد ام فِل ف ـَ فقف الباحُث مرتبة أبل تؿ  ا  ،بق  وإجادتف لفذ

ة الؿ إخلؼقّ ال ـمبؽثقر  وإشادتف ،فقف طاصػتف وِصْدق ،الغرض عالقة قق 

ع هب ة والبطقلالتل يتؿت  والبلسالحة وا الؿرِثل: كالؼق  . وتلكقده أدوات .زم 

جاط ـْ كان يعتصره مـ ألؿ وح امو ،ة فقؿـ رثاهؿالش  سرة طؾك رحقؾ َم

جال ،هؿفؼد ة فِل هذا الؿ ْعري  ؿفقد وضؿـ الت  . .مع ِذْكِر بعض الـ ؿاذج الشِّ

ام ل فِلالؿرثِ ر رحقؾ ثَ أ» ةِ زئق  لج ُث ض الباحتعر   ُمْستعرًضا بعض « أبل دؿَّ

ة فِل ذلؽشِّ ال جلـ ؿاذا  كصِّ راد وإي ،َؿْرِثلطـ الْ كبذة  إلك إضافة ،ْعري 

ؾة ثاء ،الؼصقدة كام ؿفقد بذكر بعض  ،ومـزلتفا بقـ قصائد الرِّ ثؿ ُختؿ الت 

بؼ ا راسات الس   .ةالدِّ

شبلدٓل احُث الب اؿفُ َخص   ؛قسؿقـ البحث ُقسؿ ستعارة فِل قف وآة الت 

ة أبل تؿ   ة امرثق  فا فِل قا لتلام الرائق  قد ُحؿ بـ الؼائد البطؾ محؿدل

 :ؿان هؿاوالِؼْس  ،الطقسل

 ًٓ ام لؾبطؾ محؿدقف فِل مرثقَّة أالتَّشبدٓلة  :أو  .ُحؿقد الطُّقسل بـ بل دؿَّ
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ُحؿقد  بـ دؾبطؾ محؿل امدؿَّ  لة أبرة فِل مرثقَّ آستعادٓلة  :ثاكًقا

 .سلطُّقال

ْت طؾك صريؼة أبل ؿؾَ اشت بخادؿةبعد ذلؽ ختَؿ الباحُث هذا البحث 

ام فِل تؼقي وأسالقب  اتبؿا حشده مـ تركقب :اتفتشبقفاتف واستعارة تؿ 

ة باق ،الؽـاية :مثؾ :بلغق  ورّد  ،والتؽرار ،والؿبالغة ،وآستػفام ،والطِّ

والؿلجاوا ،لَؼْصراؾقب وأس ،درالعجز طؾك الص   والجؿؾة  ،جرورر 

ة فالفة وإضا ،شتؼاقلوالجـاس آ ،آسؿق  ف بف ؿشب  ؿشب  ؾقب أسو ،لؾ

 ،ػ الؿشفد الحركلقضقوت ،ن بالؿسـد كؽرةتقاواإل ،لقفُؿْسـَد إحذف الْ 

ة الؿبدوءة بالػعؾ الؿا وبـاء  ،ضلوبـاء آستعارة طؾك الجؿؾة الػعؾق 

ضارعػعؾ البالبدوءة ة الؿعؾق  لػة اجؿؾلاطؾك آستعارة   .ؿ

 .ًٓ وآخًراوالحؿد هلل أو .جعؿراُث قائؿة الؿصادر والثؿ َسَرَد الباح
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Abstract 

Researcher name: Abdullah Bin Attyah Abdullah 

Alzahrani 

Research title: Metaphor and simile significance in 

Abi Tammam mourning of Al-tosi, in his sorrowful 

poem which ended in R character, an exemplarily ‘’So 

let matter put-off esteeming hero, no regret for non-

crying eyes’’. 

Praise be to Allah, and peace be upon his Prophet 

Mohammad (PBUH). This research have been divided 

into: 

Preamble: The researcher indicated Abi Tammam 

grade in the lamentation art, and his mastering of this 

purpose, his passion faithfulness, his praise for high 

morals values which the mourned man enjoyed, such as 

strengthen, heroism, determination and bravery.. his 

assurance of his encourage tools for those who consoled 

them, his feeling of sorrow and pain on those who were 

passed away with mentioning of some poetry models in 

this field.. the preamble included the researcher 

displaying of a part related ‘’an effect of the person who 

were passed away on Abi Tammam’’ explaining some 

poetic models in this regard. 

The research have been divided into two partitions, 

the researcher specified them for Metaphor and simile 

significance in Abi Tammam lamentation which he 

recited for the hero leader Mohammad Bin Humaid Al-

tosi, the two partitions are: 

Firstly: Simile significance in Abi Tammam 

lamentation which he recited for the leader Mohammad 

Bin Humaid Al-tosi. 
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Secondly: Metaphor significance in Abi Tammam 

lamentation which he recited for the leader Mohammad 

Bin Humaid Al-tosi. 

Then the researcher concluded this research in 

conclusion which consists of Abi Tammam method in 

strengthening of his similes and metaphors, in what he 

gathered from rhetoric styles and constructions, such as 

metonymy, counterpoint, interrogation, exaggeration, 

repetition, recurring of posterior to chest, brevity style, 

preposition and gerund, nominal sentence, derivational 

paronomasia, adding likened to the related simile, 

assignee deletion style, adding assignee indefinite, 

employment of dynamic scene, building of metaphor on 

nominal sentence started by past, building of metaphor 

on verbal sentence commencing of present verb,.. 

Then the researcher recited references and sources, 

Pace be To Allah in firstly and Finally. 
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 :دَدؿفق

ف  اطر وثؼافت وافد إساسقة التل َيستـُِد إلقفا فْؽُر الش  إن  مـ أهؿ الر 

ؾؽ الؿػرد ْقد بالؿثؾ ائؾ اإلكساكقة التل ُتشات التل ُتعـك بالؼقؿ والػضت

ؾقا وقتـا الحاضر ،الع ؾقة إلك  ة العربقة مـذ طصر الجاه  .وتؿتدح الرجقل

فِل مصائُد الرت قؾػلؼد ح ٓسقؿا فِل العصقر  – عصقرلؾػ اتخثاء 

مة  حةجاطة والس  برصقٍد هائٍؾ مـ مػردات الش   –الؿتؼد صُؾ  ،ؿا وما يت 

وافِل ال خانواإلثا مـ البلس هبؿ وإقامة  ،ار والديارلؼقة وحؿاية الذمعدو 

والجوامتداح الؿرثل بال ،العدل والسقاسة وُحسـ التدبقر  .لذوالب قدؽرم 

وإجادة » ،ة الرثاءديـ فِل إجادالؿعدوراء عالشُّ ق تؿام مـ وُيعدُّ أب

ائل فِل هذا الباب تليت مـ ِصْدقف العاصػل فِل تعامؾف ففق : هِ رِ مع ُصقَ  الط 

ًٓ ثل ٓ يطؾُب طـدما ير ُر طـ حزن دفقـ  ،ـافؼ لقـال حظقة يوٓ ،كقا بؾ ُيعبِّ

ل ؾؽ الؿراث ع ت  ـطؿام أبل تمراثل ٌر مـ ػْت كثقشوقد ك ،«لقٓه لؿا أبد

اطرة وتؿتؾئ ،يػخُر ويعتزُّ  تجاه الؿرثل: ففق اخرةر زطامش  كػسف الش 

ذي رأيـا معف :بذلؽ عبقر طـ تإبداطُف فِل ال إمر ال  مـ ؾؽ الؿشاطر ت 

لتل احتقت معاكقف وتشبقفاتف التل كاكت بؿثابة الؼقالب ا هِ رِ خلل ُصقَ 

 .الذيـ رثاهؿ ؽٕولئ وأفؽاره وإكبارهُ 

                                                           

 ،-إكصار لؿقاقػ الخصقم و كؼدية سةراد –ًثا وحدي يًؿاف قدأبق تؿام بقـ كاقدي   (1)

بعة إولك ،الؼاهرة ،مؽتبة الخاكجل ، الؿحاربهللا د.طبد 1 ،الط   512ص  ،هـ412
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ِ  ماتؿق ـَذَكَر أب ؿ « الؽرم» مػردةكثقًرا ثقف مرا لف باطتبارها إحدى الؼق

ائؾ ــك أصقل الػضــْت طؾاشتؿؾ دــوقجتؿاطقة الؿفؿة طـد العرب: آ

وهــجعػ بـ ةــرها ُقدامــا ذكة كؿــعــة إربــساكقاإلك  ،العؼؾ: »لـر: 

قة خلقالؼقؿ إؽثقر مـ تـك باط كؿا ،«ةوالعػ ،والعدل ،والشجاطة

والحـؽة :رثاهؿ فقؿـ هبا ادأشتل ال والبلس  والحزم  والبطقلة   ،كالؼقة 

ُر بف رحقُؾ ال ،طؾقفـ مـ العدو والسقطرة ؿؽُّ والت   دى الـ   ؿرثل فِلوما ُيمثِّ

والؿؽروالجق والقهـ.وما يصقبفا مـ الض   ،ماتد  وكاكت لف  عػ 

ؾمـ م :ثللؿرطؾك رحقؾ الؿف وحسرتف أ ْت َكَشػَ  مشاهده الرائعة التل  ث

فا خققٌل ضامرةػ خْص و ة  ،ققلف العائدة مـ الحرب بلك  وربؿا وصػ بسال

ؿا يطقي –ف طداء تحت ُحؽؿطـدما يخضع إ –الؿرثل  سجًل أو  كلك 

قردا د –مثًل  –ال ًء: كؿا   :يزيد الشقباين بـ فِل رثاء خال

ـْــــــَقةً  ْؿ ط ــــــَرُه ْم ل  َصـــــَقى أ ـِـــــ ــــــف َدْي  ـَي

 

ـــــف    ــــــ ـــــَص  السِّ
 

ـــــوَ  ِجؾِّ ل  َص
 

ـــــ ل  َداءرِّ ال

 

                                                           

لؽتب العؾؿقة ،خػاجل د طبد الؿـعؿتحؼقؼ محؿ ،رجعػ بـ قدامة ،كؼد الشعر   (1)  ،دار ا

 .96ص 

ربيزديقان أبل تؿام بشرح الخطقب ال   (2)  ،ؿعارفلدار ا ،طزام دهمحؿد طبحؼقؼ ت ،يت 

1 4/1 ،م965 9. 
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ـَ بقاكف: كؿا قال فِل مدح  ؿرِثل وُحس ؿا امتدح فصاحَة ال ورب 

 :عديالس   بـ غالب

ـــ ًم ـــؾ َيق ْؿ َيُؼ ـــ ـــلْن َل »اَك ـــلَ :  لفَ « ن  َك ـــ ِ ـ ـَْث  َت

 

ـــإ    َل
َ

ل ـــ َوْه ُع  ـــِف إْســـَؿا ِ َققل َواِغـــُب ك   َر

ِع   َد ْصـــ ْؿ َي ــاَوَلـــ ــ  َِؾػْ  ِديال َصـــؾٍ  ةِ َظـــب ْق  َف

 

ـــــــ   ٍة ِس ِق  ـــــــػْ  يفـَاك قْ حَ َص ـــــــاِرُب فَ َت َج ت   ا ال

 :ُحؿقد الطُّقسل بـ محؿد -أ  

ـ لـا أكف قائٌد شجاعٌ  :مـ خلل ما قالف فقف أبق تؿام ذو بلس  ،يتبق 

ِّ ت وصرب فِل موثبا ذخٌر ٕهؾ الحاجة  ،سخل القد بالعطاء ،زالقاديـ ال

بصاكان  غقابف.كف طـد ؼدويػت ،د ققمفطـة رفقع لةوذو مـز ،زواْلَعقَ   ح

طػقػة ،وُخُؾؼ فاضؾ ،ـر حسِذكْ   ،وتقاضع جؿ ،وروح طذبة ،وكػس 

ْعُر  فؼده الجقدبؽاه طـد  ،ومجافاة لؾؽِْبرِ  اد مـ قق  « ..كان.والبلس والشِّ

ملو زريؼ وٓه قتال ،اسلالؿلمقن العب   شجق اْلُخر  الث ائَرْيـ سـة  بابؽ 

تؾ فؼ صؾ:طؾك الؿقعؿؾف واست ،ـه211 ك احزريًؼا ا  َرُه إلكفسق  َؿ ؾَ ْس ستت 

لمقن د ،الؿ قد بـ واستخؾػ طؾك الؿقصؾ محؿ  وسار إلك  ،أكس بـ الس 

ؾبقـ طؾقفاذربقجان فلخأ ف إ ،رج مـفا الؿتغ بؽ الْ وتقج  : لك با
ّ

مِل  ،ؼاتؾففُخر 

ـَ لف جؿاطة مـ أصحاب بابؽ ا ربقفض ،ؿفلفصؿد  ،فخرجقا طؾقف ،وَكَؿ

ًطا  ،فؼتؾقهطؾقف قا بُّ كلف :إرض ق فسؼط إلكزرابؿ َفَرَسفُ  وكان شجا

                                                           

ابؼلر االؿصد   (1)  4/40 ،س 
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عراء وأكثروا ،جقاًدامؿدوًحا  لمقن وطُظَؿ مؼَتُؾفُ  ،رثاه الشُّ  ،«طؾك الؿ

ث خقل سـة أربع طش وقال ابـ كثقر طـدما تحد  فِل يقم : »مئتقـو رةطـ د

بقع إول مـفا التؼ د كالسبت لخؿس بؼقـ مـ ر وبابؽ حؿقد  بـ محؿ 

 الْ  فؼَتَؾ  – لعـف اهلل –مل ْلُخر  ا
ُّ

مِل  ،وقتؾف أيًضا ،َخْؾًؼا كثقًرا مـ جقشفُخر 

سـة  –رحؿف اهلل  – وكان مؼتؾف، «...قدواهنزم بؼقة أصحاب ابـ ُحؿ

 .هـ214

 :أبل دؿام ل فِلرحقؾ الؿرثأثر  _ب 

ا م رتؿامـ خلل دراسة قصائد الرثاء طـد أبل  تركُف  اواضحً أيت أثًر

ااؾ إصمثْ  مـ :وقصائده كػسف لؿرثل يفا طر بالفؿقم التل يضقؼ هبا بة الش 

دُر ويزدحؿ رِه لؾحظات اوتَ  ،الص  طاء التل كاكت حَذكُّ افؾة هبا حقاُة لع

اوكثرة ال ،الؿرثل ٕططقات يجتؿعقن ٕخذ ذيـ كاكق ف ،ا ؿ يلخذون وكلك 

طـ  فقتحدث تحضُر الؿاضل:ستؿام ي أبقان وقد ك .شقًئا مػروًضا واجًبا

                                                           

ربقـ جال والـساء مـ العرب والؿستعرإطلم قامقس تراجؿ ٕشفر ال ،الزركؾل   (1)

 .6/110 ،م1979 ،ةالطبعة الرابع ،بقروت ،ؿليقـعؾؿ لؾدار ال ،رققـوالؿستش

َؼ  ،يةالبداية والـفا ،ثقرابـ ك   (2) مؽتبة  ،ؾحؿ وآخرونأبق م لدكتقرا حؼؼفو أصقلف دق 

1 ،هـ1407 ،الطبعة الثالثة ،الرياض ،الؿعارف 0/280. 

6/1 ،لمإط ،الزركؾل   (3) 1 0. 
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وكرمف بؿالف وطؾؿف وأخلقف: لقصؾ مـ  ،فكاإحس جؿقؾو لثشؿائؾ الؿر

ؿ الؿصاب خلل ذلؽ إلك ذكر ما أصاب الـ اس وطظق  .مـ فداحة الرزء 

ب قصائأبق تؿام م كروقد ذ صا حق ده بسببا أ ثل: طؾك كحق ؾ الر ؿر

د قبن  ما قال فِل رثاء خال  :باينيزيد الش 

ـــ ْب َِت ِلِؽ الْ ل ـــقاف ـــْجقَ  َؼ دَ  َهاَش ـــ ـــَخا َبْع  دٍ ل

 

ـــــبُ    ـــــاء ؽ ِض ـــــؿاِح  لِت ُم دِ  الس  ـــــ  كقاش

ـــــْت   ذاراهَ  َلؽاك ـــــ ـــــذا ا إَط  أِه
َ

ـــــل  رَزْت ب

 

ـــ   ـــَؾ َل ث م ٍد  ـــ ذاَرىاَدى خال ـــ دِ  لع ـــ ـ قاه  ال

دِ   ْق ـــ َِص ـــْت ل ـــا وكاك ـف م ِش  ـــقْح وةٌ  ال ـــل  ح

 

ــــفِ    ب ؾ ق ك  ــــ ؾ قْ  ط ــــ َِص ــــْت ل ْقَس دِ إ دِ َل ــــ  واب

ـــــوَ   ـــــ انَ َك ـــــ رىي ـــــ ؿس ـــــلك  ك لمِ الؽ  اؿ

 

ــــــُب    ــــــاأحق ُيَؼش  ــــــ اًك ــــــٕا ؿِّ بُِس ودِ س  ا

مـا كؿ  ؽقى مـف فِل بعض  شاطْت لقحُة الز  مات والش  : مراثقفمؼدِّ

 :كؿا فِل ققلف

ـُ أن إن  ريـــــَب  مـــــان ُيحِســـــ  ـَيْفـــــ الز 

 

ك ذَ الر   يدِ   ــــــ ــــــا إل ــــــْح وي إزاي  اِب َس

ذافَ   ـــــــ ـــــــ ِؾَف ـــــــ ػُّ َيِج ـــــــرارٍ  دَ َبْع ِض  اْخ

 

ــــقَ    ِض ْب و لالقِ َؾ َر ــــ ِ واب ُض الر  ْو ــــاِد َر  َه

هُر يُ   ِ فالد  ـُ ف يؼصداء الرزال إهدحس ؿا  ك  يا إلك ذوي إحساب: كلك  إل

س ر الػضلء مـ الـا  !تخقُّ

                                                           

ج .4/66 ،ديقان أبل تؿام   (1)  .لجقدا :السؿاح .ضد الفدى :لضلال .الحزن :قوالش 
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هؿ أبق تؿام سبًبا فِل حديث رثا ة الؿقت ف طـ وكان رحقؾ كثقٍر مؿـ  قق 

 :قلقدالبن  رثاء طؿقرا قال فِل البشر: كؿ أمامفا ُققىُػ تضع التل

مَ  ٍؽ َر ــــــ ِؾ َم ـْ  ِــــــ م ــــــَت  ل أك ــــــ ِـَْػِس ــــــب  فُ ْت

 

   ِ ـ ــــــــــق  َم ــــــــــ فُ ُت ــــــــــفْ بَِس  دِ يدِ ِؿ َردًى َس

أهؾ و، والػرسان إبطال ،جعانإن  رحقَؾ إفذاذ: مـ الؼادة الشُّ  

 ا بذكرهمألو ،تؿامك مراثل أبل ؾط فرحقٌؾ ألؼك بظلل :ماالؿروءة الؽر

صػ هبا  اتػؿؾٍة مـ الصِّ ُج  دة التل ات  إلك جاكب طظقؿ  ،الؿرثققنالحؿق

والؿؽاكة الت َزِخ  ،ققامفؿطـد أا وا هبل ضػرالؿـزلة  ة د  ْت بقصِػ ِش َر كؿا 

حقؾفؿ ر  ،وهلك الجقد هبلكفؿ ،الؿصاب وهقل الػاجعة بر وافتؼا

ِ  ،بعدهؿ إرض مـ  :حؿقدبن  كصر محؿداء أبل ثر لكؿا قال ف

ـــأَ  َؽ اَص ـــ ِ ـــؿ  ب ـ  وإنْ اطِ ل ـــ ل  ـــؿَ أَ  انَ َك  َعاْس

 

َمغْ    َح  َب ـــ ـــَوَأْص ك اْلُج ـــ ــــَ ْؾَؼَع َدَك َب ـــ  اقِد َبْع

ــــــ  َِؾْح ــــــأ دِ ل ِ ــــــ لب ْص ــــــتَ  رٍ َك ق  ــــــمُ  ةُ ح  ةٍ ْزَك

 

 إَذا ِهـــ  
َ

ـــل ق   مؿرَطـــا طـــادَ  اًر ِعـــمؿْت َح

  
ِ
َواهلل ــــ َو ِض ُقــــٓ َتْؼ ــــ قنُ ل اْلُع  فُ ذي َلــــال 

 

ــفِ    ْق َؾ ــ ،َط ــاَرْت وَل ــ ق َص د  َع اَم ــ ــال ُمَع  ْمِع أْد

ك:  ًتــــ ِْؾعُ  ْرًباِشــــ انَ َكــــ َف مَ  اةِ َػــــل  ًعــــاْرتَ َو

 

بَ    ـــــ ـْ َح َفلْص ِْؾِف ـــــدِ ل ـــــِة الْ ي  ِ ـــــْرتَ مَ ِض قب  اَع

ــفَ   ــا ًت ؿ ؾ  ــجَ ك: ُك ــاَد الشُّ ــاْرَت ِ م ُع  َدى ـَ ا ــر   ال

 

ا َغـــ   ِق اْرَتـــَداَة اْلَؿـــَمَػـــرًّ مَ لِز  اْصـــَرطَ اَد 

 
                                                           

 .4/56 ،كػسف   (1)

 .4/99 ،كػسف   (2)
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ًعا نَ َكــاَفًتك:: » ققلففلبق تؿام يف ف أبا ،«ِشــْرًبا لِْؾُعــَػــاِة َوَمـــْرَتـــ  شب 

 ًل ن صقيويؾبثق ،ؾفة فضعروف: كظًرا لسعالؿ صلبيؼصده  كصر بؿقرد

 ِ ـ  ه ،رحاب كرمف لف خصب أصبح مرتًعا لؿقرا ذالؽ ال د والؿرتع 

َح » ،لؾسققف ــِدي  َفلْصَبـــ ِ لِْؾِفــْ َعــمَ  ــضِ قـــــــِة اْلب خر:  ،«اـــــْرَتـــ وهـا تشبقف آ

ف الؿرثل  . تشا كؿا ؾسققف تـال مـفع لؿرتب –بعد مؼتؾف  -حقث شب  ء

د أبق  بالؼوُيمكِّ  ،لؿرثلا ضؾجازي سعة فيستطقع أن ي أحد ُٓف ك  سؿ أتؿام 

ك ولقوغزارة كرمف مفْ  صارت العققُن دمقًطا تسقؾ  ؿا أْكَثَر مـ البؽاء: حت 

مع َع وَلــــق َص » :فِل ققلف« لق»ـة بالؿبالغ وهـا يليت دور ،مع الد  اَرْت َمــ

مْ   .«ِع أْدُمَعاالد 

 ِ ـ إمقر ل موه ،تؿامثل أبل فِل مرا زٌ بار حضقرٌ  العاصػةِ  ِق دْ ِص ل

اطر أثر رحقؾ الؿرثل فِل كػس -ٍب ـ كثط - َػْت التل َكَش  ُؾ  ،الش   ودلق

: طؾك كحق زائًرا لف فِل الؿـامهؿ رثاف أصبح يرى صقَػ بعض َمـ ــأك   ذلؽ

ذي شبف رؤيتف فِل ،ؿقدحبن  رؤيتف لؿحؿد  ،لؿـقرلبدر االؿـام برؤية ا ال 

 :وفِل ذلؽ قال

ـــــــيْ َرأَ  ِ  فُ ُت ِ ب ــــــــ قْ  دِ اَج ـــــــ ِ تَ حْ مُ  ِػ الس  ـــــــب  اًق

 

ــكَ    ْدِر ِح ــ َب ـَ َج اْل ــْت ق ـْ  َؾ ــ ــفْ  َط َؾُؿ ــِف ُض  َوْجِف

ـــ  ْوَض ل َر ـــ ِ ـــف َق ـــلٍة  ـــ ْد َط ـــ اَحاَفاتَِف  ٌر ُزَه

 

ــــ   ِؾْؿ ــــَط ـْ ِ َد اكْ ُت ِط ــــت ــــك  ل أَ اهِ َب ــــكِعَ ا َف  فْ ُؿ

                                                            

ؼ مـ حؿا :وكجاد السقػ .4/137 ،ابؼالؿصدر الس     (1)  .لسقػئؾ اما وقع طؾك العات

 .ؾقفاطويشده  ،بف مع ضفره ف بثقب يجؿعفؿاجؾقف إلك بطـأن يضؿ اإلكسان ر :اءبآحت
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ْؾــُت  د   َفُؼ ـْ ُحــوالــ مِــ مِــ ْزنٍ ْمُع   ٍح َر ـْ َفــَو

 

َقــ ،يَيْجــرِ    ـــَو َم يْ َخــأَل الْ ْد  ـــمُ ـِ د   فْ ِجؿُ ـَْس

سِ أَ   ـ ْػ ــ ْقَؼ ال ــؼ ــا َش ــْت َي ْؿ َتُؿ ــ ؟ َل ـٍ ــ َم ـْ َز ــ ِ  م

 

ِل   ْؿ َيُؿـْت َلـ: َفَؼاَل ل ـْ َلـ َمـ ُمـ ْؿ َيُؿـْت   فْ َكَر

قبحؿائؾ  رآهُ   ف ،اتبقً ُمحػ الس  رفـــا رآه ف طـدموقد شب   ل الؿـام بالبد

ذي زادْت ــال اء ال  ض  ؾقؾ مـ كقضُ ق بف ا فُ ــوج ِفُر ُيظْ و ،ره وإشراقفؾؿُة ال  لش 

ُف العتؿُة مـ كؾِّ جقاكبف بًة لشلٍء يتألُٕ إشراًقا فِل محقٍط َتُؾػُّ  .صقرًة مرك 

ْمعُ » ،امتؿ أبلاثل ل مرؽرر فـمع تتوكؾحُظ مػردة الد   ـْ  َفُؼْؾُت والد 
ِ م

ـْ  مع هـاــف :«ـَرٍح ــفَ  ُحــْزٍن َومِــ د  ْيـ وه ي ويؿألجري ال  مـ زيٌج ق مـــالَخد 

ذي يعتصر ـــوتؽرار هذه الؾػظة يشل بللؿ الح ،ـ فرحــوم ُحزن زن ال 

اطر اطتصاًرا  .روح الش 

ؿام أخل ف أبق ت ؿا شب  ؾةالؿتل ق الؿرثلورب  سعة القا ائؾفوفض ،ص

ة ققى أ ان ويت ُؼقن هبهبا الػرساُس يَتَتر  التل  عِ رُ بإدْ  الراسخة الؼقي 

س. قال فِل رثا.رباتالض   ري  :الؼرشلر دببن  ء إد

هْ  د  ـــ ـَ ال ـــ ِ م ـــا  ُؽ َتْرَطاَك ـــ ْؿ َت ـــ ـــطَ َأَل  اِر إْن َس

 

ـــــَوَتحْ    ـــــَػ ِ م مَ  ـْ ُظ  ِ اآ ـــــل ــــــَ َم ـــــ اا  َض  عُ ق  ُي

ُس أَوتَ   َب ـــــــ ـــــــْخ ْؾ ًق ـــــــكِ  ال ًم ـــــــَلك  كَ  اَرا  اَف

 

َصـاَكةِ    ـْ َفـْرِط اْلَح مِـ ِض  ك اْلِعـْر َؾ عُ  َط  َأْدُر

ــــ  ْبُس ــــُط كَ َوَت ِ ــــا ف ــــل اْلحُ ػًّ ِق كَ ُؼ ــــَلك  ق  اَؿ

 

ِ كَ أَ    م ــــؾُ ا ــــَف ِ ــــل الْ ا ف ِس َب ــــاول عُ َأذْ  قدِ ْلُج  ُر

 

                                                           

ابؼ   (1) بس فِل وهق ثقب ُيـسج مـ الحديد ُيؾ :جؿع درع :عرإد .4/96 ،الؿصدر الس 

 .ربالح
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رُع و : سدُه ماتُؾ جسقؾًة يحؿل هبا الؿؼفنذا كان الدِّ ـ ضربات العدو

والػضائؾ الـبقؾالؽق خلٕا فنن   ف الؽريُؿ سفاَم ِؼل بيت   ة دروعٌ ريؿة 

والسقءويتست ُر هب ،إذى ُر هبا مـ كؾِّ ما ،ا مـ الؿثالب  ش ويتطف   يخد

 .يشقـفاعَة وؿالسُّ 

شبقفم ؿام أبل تاداستخو شبقف ُيعطل ال« كلن  » أداة الت  ًة وتلكقًدا ت  قق 

شبقف ط ،ؾؿعـكل ؾةا ؾكوفِل بـاء الت  ـْ فَ َطَؾك اْلِعْر » ؿقةآس لجؿ
ِ ْرِط ِض م

وام فِل« اْلَحَصاَكِة َأْدُرعُ  بقت والد  ؿائؾ التل  ما يػقد معـك الثُّ إخلق والش 

 .بقـ الؿرثل وبقـ كؾِّ ذمٍّ وثْؾب قُل حُ ذي يَ قاج ال  لسِّ فا اْت كلك  أصبح

ؿ   إن   :ه الجزئقة أققلقبؾ أن أختؿ الؽلم فِل هذ ت صائد كشد قأ امأبا 

ثاء بـل  ثؿان ـُ كرى » ،أبؾغ ما قالف فِل هذا البابدُّ مـ ؿقد ُتعُح فِل ر وكح

بل يؽقن ٕ ا أٓقبً س طجألق :ؿقد يختؾػ طـ سائر رثائفأن  رثاءُه ِٔل ُح 

ِ تؿ   يؽقن لف فِل ثؿ   ،ديحؿقد سقى قصقدة واحدة فِل الؿل بـل ُح ام ف

 ،مـ طققن قصائد الرثاء –فا عضب صرطؾك ق –أكثرها  ئفؿ ثؿاين قصائدرثا

ام ب ل ُح ن  طلقويظفر أ كت صداقة أكثر مـفا مـػعةً ة أبل تؿ   ،ؿقد كا

 ،«أهًل لذلؽ  قااكك وقد ،ػاضفؿوكاكت إطجاًبا بلطؿالفؿ وإكباًرا لح

                                                           

ام   (1) لؽشاف ،د. طؿر فّروخ ،باهللة محؿد الؿعتصؿ اطر الخؾقػش ،أبق تؿ   ،روتبق ،مطبعة ا

 .82ص  ،هـ1353 ،لكوعة إالطب
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حؿقدي الذي ُقتومـ أمثؾة رثائف ما قالف فِل رثاء  حدى ؾ فِل إأبل الػضؾ ال

لر  الؿعارك ضد بابؽ الخُ   :فامـو :م

ــــ ــــَلْفِػ ْق َؾ ــــ ،َؽ ل َط َم ــــَو ــــجْ ل بِؿُ ا َلْفِػ  ةٍ ِدَي

 

ـــ   ـــَم ْؿ َي ـــ ِـَػْ ا َل ـــُزْرَك ب ل َح ـــ ـــِس َم ـــأَ ا رُّ   دُ ِج

ــا اْلػَ   ك َأَب ــ ــَأْكَس ــق اَيعْ  ؾِ ْض ــْر ُػ تُّ ـَفُ ل ــ  ُب َأْحَس

 

ـــ   ِ وك ـــ ،لُد ـــَوَدْل ـــُق ال ِئ َما ل  ـــ ِ َدى ف ـــ فِ ر   ِردُ َي

ـــ  َق الَط ـــا َم ـــز  ـــقاُن َرِض ـــَع اْلُج ـــقِد َل  فِ ْؿ َيِؼ

 

ـــــ   ـــــ ،ٌؾ َأْه ـــــَوَل ـــــ ِدهِ ْؿ َيْػ ـــــ َوٓ اٌل َم  دُ َوَل

َتفغرتَف روَحُف وشبابف ماء أبل الػضؾ فاَدْلٌق ورَد فِل َدى فالر     ،وقق 

شبهذا ال وفِل سقاق ذي قت  لك معـك آستبعاد إج خرف أتك بآستػفام ال 

عجب رى مَ  :عـكوالؿ :والت  َب الث  ـْ غق  قػ أكسك َم  ت! وزاد؟ـَفُ اِس حَ ك

صريحق ة استآ ةعارة الت  اء َر الؿقطـدما اْسُتعِ  ـك:الؿعمـ بلغة  ٕصؾق 

مان واللغة ذم وتظفر  ،وهذا طجقب ،لشباب أبل الػضؾ ذمر الز  ـد مـف طت 

ام أب ِ ل تؿ  َرِض  َطـاَق : »لف َماُن  ؾ ؿا ف :«َع اْلُجقدِ قالـز  ع أبق الػض ن تطؾ  إ

ك طَ   .طـ ذلؽ بلْن سؾبف الحقاة مانُ الز   فُ اقَ لؾسؿق والؿجد حت 

ام يفثقَّ مرَكّص  _ج  د الؼائد الة أبل دؿَّ  :الطُّقسلُحؿقد بن  بطؾ محؿَّ

ـــ ؾْ ذَ َك ـــؾ  اْلخَ ا َف ـــَقِج ـــلْ و ُب ْط َ  َدِح َقْػ ـــإ  ُر ْم

 

ـــ   َس لَِع ْق ـــ َؾ ـــَف ـٍ َل ـــْؿ يَ ْق مَ ِػ ؤُ ْض  ـــا ـــه  ْذرُ ا ُط

ـــــــُقفِّ تُ   ـــــــَق َم ـــــــبَ  اُل ِت أ ـــــــحَ مُ  دَ ْع  دٍ ؿ 

 

ــَوأَ    ــْص ِ َح ف ــغْ ل َب ــُش ــػَ ٍؾ َط ـــِ الس   ْػُر ِر الس 

                                                            

 .4/76 ،امقان أبل تؿ  دي   (1)

ام   (2)  ،ر الؿعارفدا ،حؿد طبده طزامتحؼقؼ م ،ربيزيبشرح الخطقب الت   ،الديقان ،أبق تؿ 

196  .83-4/79 ،م5



 

 

 
 
111 

ــــ َم ــــَو ِ ا َك ــــاَن إ َم ــــٓ  َم ــــ ـْ اَل  مَ َق ــــاؾ    فُ ُل

 

ـــ   ِ َوُذْخ ـــًرا ل ـــمْ ـْ أَ َؿ ـــَس َس َل ْق ـــ َوَل ـــك   ُر ُف ُذْخ

ـــوَ   ـــَم ـــاَن ا َك ُمجْ رِ دْ َي ـــي  ِدي ُج ـــ ـــفِ ِد كَ قَت  ػِّ

 

   ِ ــــإ َم تُ َذا  ــــ ــــْت أَ ؾ  فِ ا اْس ــــُف ُخ ك  ــــَؼ اْلعُ ِؾ  ُر ْس

ــــأَ   ِ ِ ل َٓ ف ب ــــ ــــقَس َم  
ِ
ــــطِّ ـْ طُ ِؾ اهلل ــــَؾ  فُ ْت َل

 

   ِ ــــــف ِ َج ب ــــــ   ؾِ قاُج َس
ِ
ــــــثَ َواكْ اهلل ــــــث  لا َر َغ  ُر ْغ

كفَ   ــــ ــــؾ  كُ  ،ًت ــــْت فَ  اَؿ ــــطُ  اَض ِ  قنُ ُق ب ــــقَق  ةٍ َؾ

 

مً    ـْـفُ  ،اَد َ  َضـِحَؽْت َط كْ  ُث يـادِ َح إ ذِّ  ُر والـ

ك  ــ ًت ــ ،َف ــْرِب  اَت َم ض  ـَ ال ق ــ ــ َب َت ِق م ـِ  ــ ْع  ةً والط 

 

ــــ   مَ َتُؼ ــــقُم  ِ ؼ ــــِر إ ـ ْص ــــْن فَ اَم ال ــــال فُ اَت  ُر ـ ْص

ــ  َم ــَو َم ــا  ت  ــاَت َح َم مَ ك  ــاَت  ْقػِ ْض  فِ ِرُب َســ

 

ْر    ض  ـَ ال
ِ ْقـِف اوَ  ِب م َؾ ْت َط ؾ  َت ـْؿُر اْط ـَـا السُّ  ْلَؼ

َقــ  هُ َفــ ْفًل قِت َســَؿــالْ  ْقُت َفــ نَ ْد َكــاَو  َرد 

 

ـــِف اْلحِ    ْق ـــإَِل ـــَػ واْلخُ اُظ اْلُؿ ـــُؼ رُّ  ـــَقطْ  ُؾ  ُر اْل

ـــــَوكَ   ـــــتَ ٌس ْػ ـــــالْ  اُف َع ك كَ اَر َح َع ـــــ ـــــت   فُ َلك 

 

ــ   ــلْ َق اُه ــُر َي عِ ُؽْػ ْو ــر  ــودُ  وْ أَ  ْقَم ال ــَك  ُر ُف اْلُؽْػ

مُ َبـــَت فِـــَلثْ فَ   ـْؼَ ل  َت  فُ َؾـــِرْج  قِت ِع اْلَؿـــْســـ

 

َقاَل َلَفا   ِ : َو ِصـ ْحـِت ـْ تَ م  ُر ْشـْلحَ ِؽ اأْخَؿ

ــــ  ــــَغ واْلحَ َدا َغ َوًة  ــــْد ــــُد كَ ْؿ ــــْس ِئ  فِ ُج ِرَدا

 

ـْ َؾــــفَ    ِ ْؿ َي ـــــِرْف إ ـــــػَ َأكْ وَ  َٓص ـــــاُك  ُر ُف إْج

َقــاَب   ى ِث  كا أَتــَؿــًرا فَ ْؿــقِت ُح اْلَؿــ َتــَرد 

 

ــلَ    ْق ؾ ــا ال   َف
َ

ل ــ َوْه ــُر ُؾ إٓ  ْض ٍس ُخ ـُْد ــ ـْ ُس ـِـ  م

ــــــ  ــــــلن  بَ َك ِ ــــــل كَ ـ ــــــْبَف َوفَ اَن ي ــــــقَم  ِ  فِ ات

 

ـــكُ    ـــ مُ قُج ـــ ءٍ اؿَ َس ـــ ر  َخ ِ ِ ـْ بَ م ـ ـــْق درُ ا الْ َف ـــ  ب

ــــيُ   ــــَع وَن َط ــــ ـْ ز  وٍ َث ــــتُ  ا ىَع ــــ ز  ِ ــــالْ  فِ ب  َل ُع

 

ــبْ َويَ    ــؾَ ل طَ ِؽ ــِف الْ ْق والْ قُج ــُد  ــْعُر  ُس لْ َب  والشِّ

ـــ  ـــ كَوأك  بْ  ؿْ َلُف ـــ ؾَ  ٌر َص ـــَط ـــ فِ ْق َق مَ َو كد  ـــ  َض

 

   ِ ـْبُر إ َق والص  ك اْسُتْشِفَدا ُهـ قِت َحت  َؿ  ؟لك اْل

ك  ًت َضاَضـةٍ والـرُّ  ْذَب طَ  انَ كَ  ،َف ـْ َغ مِـ  ِح ٓ 

 

ــــــ فِ بِـــــ اَل َؼـــــيُ  نْ أَ  ًراْبــــــ  كِ َوَلِؽـــــ   ْب  ُر ِك

ك  ـــ ًت ؾَ  ،َف ـــ تَس ـــُؾ اْلخَ  فُ َب ـــوَ  ْق ـــَق حِ ْه ـــ كًؿ  اَلَف

 

ـــَوبَ    ْت ـــز  ـــاُر الْ ُف َك ـــَح َوْه ـــْرِب  ـــا َج َق َلَف  ُر ْؿ

ــ  َق ــَو ِ ب ــِت اْل ــقْد َكاَك ــ ثِ ُض اْلَؿ ِ ــُر ف  كَقغَ ل اْل

 

ِ َبــــ    أنَ ْفــــفَ  ،َر َقات
َ

 ُر ْتــــِه بُ دِ ْعــــبَ ـْ مِــــ ل

ــــ  ِ م ــــبَ  ـْ َأ ــــْع  اْلحَ ِد َص
ِّ

ــــادِ ل مُ َث ــــحَ ات   ًداؿ 

 

ـــ   ـــَيُؽ ـــَقاِب القُن ْٕث ـــَدى ـ  ـــًدا كَ أَب  !؟ُر ْش

  ِ ـــجَ ذَ إ ـــالْ  َراُت ا َش ـــُع ْت أُ ْرِف ُج ـــذ   اقُلفَ ُص

 

ـــِػــفَ    ٍع ل أيِّ َف ـــَجــقيُ ْر ُق ُد اْل ـــُر ال َقَر  ؟ـ ْض
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ـــ ــــْ ُأبْ ئِ َل ـــِغ هْ َض ال ـــد  ِ ُر اْلَخ وُن ل ـــػَ م  ِدهِ ْؼ

 

ـــعَ لَ    ـــْف ِ ِ ِدي ب م ـــِف  ــــْ يُ ؿ  ـــَح هْ بُّ َل د  ـــ  ُر ُف ال

ــــ  ــــئَل ــــ ْت َدرَ ـْ َغ ِ ــــف ِع أي  ل ال و ــــر  ُم ــــ فُ ا  فِ ب

 

ــــلَ    ــــَؿ َ ا َزاَل ْٕ ــــِت ا ــــي ــــَفا الْ تُ ؿَ قاُم ِش  ْدرُ َغ

ِ لْ أُ  ـْ ئِ َلــــ  ٌئ صَ  ةَ بَ قِصــــؿُ ِف الْ قــــبَِســــْت ف  قــــ

 

ــــلَ    ــــا طُ َؿ َي ِ  ْت رِّ ـــــْ م ــــا تَ َف ــــبَ  ٓوَ  ؿٌ قِؿ  ُر ْؽ

ـــــ  ِ َك ـــــَذل َم ــــــْ ا كَ َؽ  ـــــػْ كَ ؽُّ َػ ِ هَ  دُ ِؼ ـــــاال  ًؽ

 

ـــيُ    ـــاِركُ َش ِ ـــل فَ ـَا ف ـــِدِه الْ ْؼ وَ َب ُو  ـــاْلحَ ْد  ُر ْض

َؼك  رَ قْ ُث غَ قغَ الْ  َس َ ًثـا َوا فُ ْرُض َش ِت إ  ْخَصـ

 

ـــ إنْ وَ    ـــَل ِ ْؿ َيُؽ ــــْ ف ـــِف ق قَ حَ َس َوٓ  ـــاٌب   ُر ْط

ــــَوكَ   ِ اْح  َػ ْق ــــت ِ َؿ ِ  لال ــــل ــــحَ ؾس  ِ اِب َص  ةً عَ قـ

 

   ِ ـــؼَ ب ئِ نْس قَ فَ ا ـــا  ـــْب ِ َوف ـــل لَ ًرا  بَ  هِ دِ ْح ـــاْل  !؟ُر ْح

ــمَ   ــَض ــ َر اهك َص ــِب َقاإْث ــتَ  ؿْ َل ْوَض ــَؼ َر  ةٌ ْب

 

ــــ   ــــَغ ــــ َقى إَٓداَة َث ــــْت أك  فَ تَ اْش ــــقَ  اَف  ُر ْب

ِل الثَ   ـْ ث  َقى ف َمـ ـِف الا بـَقـحْ اَن يَ َكـ رى   َرىث 

 

ـــغْ َويَ    هْ ْرَف الـــُر َصـــُؿ ئِ ِر كَ د   ُر ْؿـــغَ ُف الُؾـــا

ْقــــــطَ    َؽ َســــــَؾ
ِ
قْ لُم اهلل َو  لـنِك  ا َفــــــًػــــــ 

 

ـــرَ    ـــا ُت َأْي ـــَؿ الْ يرِ ْلَؽ ـــُح َس َل ْق ـــ ـــُف طُ ر  َل  ُر ْؿ

ثاءالؼصقدة بقـ ق مـزلة -د    :صائد الرِّ

ةل اء رواًجا حقمـ أكثر أر ِ أبل تؿام  مرثق   ُحؿقد بـ محؿد الؼائد لف

قسل: ما  ـَ أبق دُ : »ما قالان طـدمثُؾ ابـ خؾؽ َرهُ َذكَ الطُّ َلػ وقد اْسَتْحَس

ِ العجؾل قصقدة أبل تؿ   طؾل رثاء ام ف د الب قسل بـ محؿ  وقال  ،ُحؿقد الطُّ

ام فا لَؽ يف ْدُت َودِ  :فِل شلهنا ٕبل تؿ   ي إمقَر دِ فْ بؾ أَ  :فؼال ،واهلل أك 

م ،ؾلأهوبـػسل  ف لؿ يَ  :فؼال ،فُ ؾَ بْ قَ  وأكقن اْلُؿَؼد  ـْ رُ إك   هبذا ُؿْت َم
َ

ِثل

ْعر  ـفاوم :ةلؿرثق  ءه فِل بعض أبقات هذه امدي آراوأبدى أ ،«الشِّ

                                                           

اس .تحؼقؼ د ،ابـ خّؾؽان ،ماناء الز  ن وأكباء أبـإطقاَوَفَقات    (1)  ،دار صادر ،إحسان طب 

2/1 ،وتبقر 4. 
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ول مـفا د  :استحساكف لؾبقت إ ه مـ َجقِّ ـ  ،تفابتداءاحقث طد  وقارن بق

 :ام التل قال فقفاأبقات أبل تؿ

ك ــ ًت ــاَت  ،َف ــَم ــاـَ قَب ْع والط  ــْرِب  ض  ــل َت ِق م  ةً ـِ 

 

ــــتَ    مَ ُؼ ــــقُم  ــــرِ  امَ ؼ ـ ْص ــــإْن فَ  ال ــــال فُ اَت  ُر ـ ْص

ــ  َم ــَو َم ــا  َم ك  ــ ت  ــاَت َح ْض َم ْقػِ اَت  ــ  فِ ِرُب َس

 

ـَ   
ِ ـْت اْطتَ وَ ، ْرِب الض  م ـ ؾ  ـَـا السُّ َؼ ِف اْل َؾْقـ  ْؿُر َط

َقــ  هُ ْفًل َفــقِت َســَؿــلْ ْقُت اْد َكــاَن َفــَو  َرد 

 

ـــِف اْلحِ    ْق ـــإَِل ـــَػ واْلخُ اُظ اْلُؿ ـــُؼ رُّ  ـــَقطْ  ُؾ  ُر اْل

ـــــٌس تَ ْػــــَوكَ   ك كَ اَر َح َعــــاُف الْ َع ـــــ ـــــت   فُ َلك 

 

ــ   ــُه ــُر َي ْو دُ َق اْلُؽْػ ِع َأ ْو ــر  ــوْقَم ال ــؽُ الْ  فُ َك  ُر ْػ

ـــَلثْ فَ   ِ ـــَت ف مُ َب ـْ ل  َت ـــ ـــؼَ ْس ـــِت ِرْج قِع اْلَؿ  فُ َؾ

 

َقاَل لَ    ِصـمِـ: َفاَو  ِؽ اْلَحْشـُر ـْ َتْحـِت أْخَؿ

ثؿ خؾص لؾحؽؿ  :ةأحد شعراء الجاهؾق   :قثلعبد يغوبقـ أبقات  

ؾق ام وأبقات  ،وحلوتف وهذا غاية فِل ُحسـف: »فا بؼقلفط  ،دأجقأبل تؿ 

خر إ ر أبق : »وقال ابـ رشقؼ ،«كالؿعـذا أخذ وكذا سبقؾ الؿتل وما قص 

ام فِل رثائف محؿ    :ُحؿقد بالؼصقدة التل يؼقل فقفا بـ دتؿ 

ــــ ِ َٓ ف ِ أ ب ــــ ــــقل َس َم  
ِ
ــــطِّ ـْ طُ ِؾ اهلل ــــْت َل  فُ َؾ

 

   ِ ــــف ِ َج ب ــــ   ؾِ قاُج َس
ِ
ــــثَ َواكْ اهلل ث   َر َغ ــــال  «ُر ْغ

 

                                                           

ــام وا   (1) ــل تؿ ــعر أب ــقـ ش ــة ب زك ــرتيالؿقا ــ ،لبح ــؼ د ،ديأم ــة وتحؼق راس ــد  .د ــد اهلل حؿ طب

141 ،الطبعة إولك ،الؼاهرة ،مؽتبة الخاكجل ،ربحام  .3/458 ،هـ0

 .3/524 ،ابؼالؿصدر الس     (2)

عر وآدابف وكؼدهـ الؿدة فِل محاسالع   (3)  ،ــداويدي هطبـد الفـا .تحؼقـؼ د ،ابـ رشقؼ ،شِّ

لؿؽت ة بةا بعة إولك ،بقروت ،العصري   .2/167 ،هـ1422 ،الط 
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 ةق ـؿرثال قـات هـذهك بقـت مــ أبُحْؽًؿـا طؾـ عسـؽريبق هلل الأ ؼؾكو

امف ُمْحَدٌث ققأشجع بقت قال :وقالقا: »الفؼ  :ل أبل تؿ 

مُ َلثْ فَ  ل  ـــ ِ ـــَت ف ـْؼَ َب َت ـــ ـــْس ـــقِت ِرْج ِع اْلَؿ  فُ َؾ

 

ِ : َلَفاَوَقاَل    َؿِص ِت َتحْ ـْ م  «ُر ْشـِؽ اْلحَ أْخ

قسـل: تؿـام لؾطُّ ة أبقات مــ مرثق ـة أبـل ثثلاين اضل الجرجوأورد الؼ 

 :ققلفوهل 

ك ــ ًت ــ، َف ـَ  اَت َم ق ــ ــ َب ض  وْر ال ــالط  ِب  َت ِق م ـِ  ــ  ةً ْع

 

ــــ   مَ َتُؼ ــــقُم  ــــِر إْن فَ ؼ ـ ْص ــــاَم ال ــــلا فُ اَت  ُر ـ ْص

ـــ  ــــْ ُأبْ ئِ َل هْ َض الـــِغ ـــ ُر د  ِ اْلَخ وُن ل  ِدهِ ْؼـــػَ م

 

ـــعَ لَ    ـــِدي ْف ِ ِ  فِ ب ـــم ـــيُ  ـْ ؿ  ـــَح د  بُّ َل ـــ  ْهُر ُف ال

ــــَوكَ   ِ ْح َػ اْق ِ ت ــــال ــــَؿ ِؾس  ــــحَ ل ل ِ اِب َص  ةً عَ قـ

 

   ِ ــــؼَ ب ئِ نْس قَ فَ ا ــــا  ــــْب ِ َوف ــــل لَ ًرا  بَ ِدِه ْح ــــاْل  ُر ْح

ام لفؼَب بؼقثؿ  أط  ك فِل :فِل أبل تؿ  ف هـذا  ،لقـةالـدرج العا ترق  وتصـر 

 .«ف الؿعجزرُّ َص الت  

راسات ا - ره االدِّ  :بؼةلسَّ

راساتراستل هذه: أودُّ اإلفِل دأبدأ قبؾ أْن   شارة إلك بعض الدِّ

ؿام الؿعاصرة ـاولت ِشْعر أبل ت ة التل ت ةبصقرة طا الؿفؿ  فِل  –ت زرك  و ،م 

ثاء باب ال ائعة –رِّ ة الر  ر :طؾك هذه الؿرثق   :اساتومـ تؾؽ الدِّ

                                                           

ــاين   (1) ــقان الؿع ــق هــلل  ،دي ــؽرياأب ــ ،لعس ــبط كص  ــرحف وض ـــش ــد حس ــب د ،ف أحؿ لؽت ار ا

ةلعؾا بعة إ ،بقروت ،ؿق  1 ،كولالط  41 1/1 ،هـ4 1 4. 

 ق الػضـؾؿـد أبـمحح تحؼقؼ وشر ،الؼاضل الجرجاين ،قـ الؿتـبل وخصقمفب الَقَساصة   (2)

 .67ص  ،ـه1386 ،لحؾبلمطبعة طقسك ا ،براهقؿ وطؾل محؿد البجاويإ
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ِ  كقبرابديع الت   -1 ام ل ِشْعر ف وا)أبل تؿ  تقر لؾدك ،(ةؾلجؿالؽؾؿة 

 .طانمـقر سؾ

ام وقضق   -2 ْجديد فِل أبق تؿ  ْعرة الت   .لؾدكتقر طبده بدوي ،الشِّ

 لؾدكتقر طبد اهلل ،امأبل تؿ  الؿققػ الػؽري والـ ؼدي فِل إبداع  -3

طاوي  .الت 

ام بقـ اِش  -4 د  ،دجديؤية الـ ْؼد اللـ ؼد الؼديؿ ورْعر أبل تؿ  لسعق

 .مصؾح الّسريحل

ة أ -5 ام لبطبؼري  ٕهلؾدكتقر طبد ا ،تؿ   .ؾلعزيز سقد ا

وحديًثابأ -6 يًؿا  ام بقـ كاقديف قد م  ،ق تؿ  دراسة كؼدية لؿقاقػ الخصق

 .بلؿحاراهلل ا لؾدكتقر طبد ،وإكصار

د محؿ ،امشْعر أبل تؿ  الغؿقض فِل  -7  .د ديبلؾدكتقر السقِّ

ضاد  -8  ،امع دراسة تطبقؼقة مـ شعر أبل تؿ  م دبلد إؼفِل الـ  الت 

احؾل  .لُؿـَك طؾل الس 

قرة الػـق   -9 امة الصُّ رباطل ،فِل شعر أبل تؿ   .لؾدكتقر طبد الؼادر ال

ام  -10  بـ محؿدرثاء قصقدة  –مقسقؼك إصقات فِل شعر أبل تؿ 

قسل أكؿقذجاحؿقد ا ائل الطُّ  .ر شارفلعبد الؼاد -لط 
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ا ال ة أا أبقاتً ولقتـاؼدمقن فؼد ؿتأم  ِ بل تؿ  ا متػرقة مـ مرثق  د ل اام ف لؼائ

د ق بـ محؿ  قلل فِل كتابف أخبار أبل  :سلُحؿقد الطُّ وفِل مؼدمتفؿ الصُّ

ام  .تؿام والبحرتيأبل  ـ ِشْعروأبق الؼاسؿ أمدي فِل الؿقازكة بق ،تؿ 
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 ًٓ اأبل دَ  مرثقَّةل التَّشبقف فِ  دٓلة :أو  :طقسلال ؿقدُح  بـ دمحؿَّ بطؾ م لؾؿَّ

ُب َفْؾَقجِ ا َكذَ : »التل مطؾعفاائقة تؿام الر   ُتعدُّ قصقدة أبل ّؾ اْلَخْط

د« ْلَقْػَدِح إْمُر وَ  الؼائد محؿ قسلُح  بـ فِل رثاء  مـ أطظؿ  ،ؿقد الطُّ

ك ققؾ فِل ،لفاالتل قاالؿراثل  فا حت  ـْ رُ : »حؼِّ ذا ِثل بؿثؾ هلؿ َيُؿْت َم

ن الؼائُد ا ،«ْعرالشِّ  بطوكا دؾ مل قسل قدُح  بـ حؿ ِ  ؿقد الط ؽ قتؾف َباب

مل: حقث لؿا ت م أصحاُب الُخر  وا الجبؾ ؼد  خرج طؾقفؿ  ،محؿد وصعد

فؿ فقؿـ معف ،ؿـاءالؽُ  بابُِؽ إلق سعقد ق هؿ أبفلمر ،واهنزم الـ اس ،واكحدر 

ؾقا ،بالصربد ؿقُح  بـ ومحؿد  ،فؿقد مؽاكُح  بـ وصرب محؿد ،فؾؿ يػع

ؾبان الخ ،واحد جؾر ركان معف غق َمـ وفر   جؿاطة فرأى  ،لصوسارا يط

ًٓ فؼصدهؿ م ،وِقتا ةَ فرأى الخر  فحقـ رآه  ،يؼاتؾقن صائػًة مـ أصحابف ق 

ةُ  مق  وقتلؿا رأوا مـ ُحسـ هقئتف: فؼات ،قصدوه الُخر  ربقا فرسف وض ،ؾقهؾقه 

                                                           

كطق بـ وهق: الؼاسؿ :قالفا أبق دلػ العجؾل   (1)  بـ أحد بـل طجؾ ،إدريس بـ س

دب وجقدة ٕجاطة وحسـ اومحؾف فِل الش   ،ئؾاو بـ ؽرب بـ طؾل بـ صعب بـ قؿلج

عر وطؾق الؿحؾ طـد الخؾػاء م ؾك رأس  ،كظرائفـ ر أحد ملؽبق لقس حؾالشِّ كؿا كان ط

ك مق ة :(البذ)طؾك ستقلء ة آالؿطقطة فِل معر ع  ،هـ222سـة  آخر معاقؾ الخر  م

وكان  ،ػتفكمف وأفقًرا بؽركان أبق دلػ مش. و.ديـار الخقاط بـ وجعػر ،شقـإف

 الخربُ بؾغ لقٓ أن  ،ؿفلوقَع بف طـد الؿعتص ،لحسـ سقرتفه الػارسل يحسدإفشقـ 

 ،ق الػرج إصػفاينأب ،غاينإ . اكظر.فلكؼذُه مـ الؼتؾدؤاد أبل  بـ أحؿدل الؼاض

 .8/248 ،بقروت ،اطة والـشربممسسة جؿال لؾط
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قا طؾك م ،ؼط إلك إرضزراق: فسب لؿا بؾغ أبا و، ؾقهحؿد فؼتوأَكبُّ

ِ » كعقفرب م ختؿا  ،بف كتػقف وصدرهضرب  ل مداد ثؿ  غؿس صرف ردائف ف

شبقف فِل الؼصقدة ،«شَد الؼصقدةأكو وأبدأ  ،وسلتعرُض هـا لؿقاضع الت 

ام  :بؼقل أبل تؿ 

ــــ َم ــــاَن إَٓو ــــا َك َم ــــ اَل   ــــ ـْ َم ــــمَ  ؾ  َق  فُ اُل

 

ـْ    ـــ ـــًرا لَِؿ َس مْ أَوُذْخ ْق ـــ َوَل ك  ـــ ـــ َس ـــُر َل  ُف ُذْخ

ول   ف محؿدطـد الؿرثل: فالؿش ؿاحةَ والس   قُف الؽرمَ بشالت  يتـا  بـ ب 

خر لؿـ ٓ ُذخر لفثؿ  ُيَش  ،ل لؿـ قؾ  مالفُ ف بف الؿاؿشب  وال ،ؿقدُح  ُف بالذُّ  .ب 

بانوالت   ر ؿثقؾلـ الت  وهؿا م ،شبقفان ُمرك  وتربز دٓلتفؿا فِل  ،يحالص 

عبقر اق جاء كؽرة فِل سق« رخذ» والؿشبف بف .جقدوال لؽرمطـ شديد ا الت 

شبقف وذل ؾتعظقؿالت  اطر .ؽ ل ؾػؾل وفِل استعؿال الش  دٓلة طؾك « كان» ع

فا أصبحت مـس قبًة فؼط لفذا الؼائد استعادة إحداث الؿاضقة: التل كلك 

خُر لؿـ ٓ ُذخر لف ،ؼقرؾػل الؿالففق  :البطؾ  .وهق الذُّ

                                                           

 ،لم تدمريتحؼقؼ طبد الس   ،ربلعتاب الدار الؽ ،ابـ إثقر ،الؽامؾ فِل التاريخ   (1)

6/176. 

ة  ،لـ اشر محؿقد مصطػكا ،لبديعلقسػ اي ،مم فقؿا يتعؾؼ بلبل تؿاهبة إيا   (2) مطبع

 .141ص  ،م1934 ،العؾقم

 .4/80 ،ان أبل تؿامديق   (3)
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شبقف قاممكد الش  ك يُ وحت   ؾك ا َرد   :ـ: إولمريبل اطُر صقرة الت  لعجز ط

در فِل ل  ،«ُف ُذْخُر َوَلْقَس لَ ـْ أْمَسك ُذْخًرا لِؿَ وَ : »الص  والث اين: الؼصر بالـ ػ

إٓ مَ : »وآستثـاء فِل ـْ َقؾ  َوَمــا َكاَن   .«فُ ــالُ َمــ ــاَل َمــ

ع«  : جديد هق طا ة فِل طالؿري  وتزدهُر ُققى أبل تؿام الشِّ لؿ الحرب

د  كؿا يدخؾ الػارس طالؿ ا ،صقدةيدخؾ طالؿ الؼ خذأ دؼف لؿعركة: ٓ ب

ة الحرب ،ر أو يؿقتأن يـتص ُتُف ُتثار بؼضق   ،وبَحؼٍّ لؼد أْصَبَحْت شاطري 

ذي ُيثار  ح يفَتزُّ لؾروع ال  مؿ   ،ركعافِل الؿكؿا أصب لؾحديث طـ  ا يفتزأكثر 

لم ذي كجده : االس  عراءطادًة طـد ال   .«لشُّ

 ِ بالؽػر رار مـ الؿعب ف أبق تؿام الػل هذه الؼصقدة شف :ركة  وع  يقم الر 

 :ؼالف

ْد كــ َقــ هُ َو  اَن َفــْقُت اْلَؿــقِت َســْفًل َفــَرد 

 

ـــِف ا   ْق ـــإَِل ـــْلِحػ واْلخُ اُظ اْلُؿ ـــقَ رُّ  ـــُؼ اْل  ُر طْ ُؾ

ـــــَوكَ   ـــــْػ ـــــاُف الْ ٌس َتَع ك َح  ارَ َع ـــــ ـــــكَ ت   فُ َلك 

 

ــ   ــقْ ا قَ ُه ــُر َي ِع أَ ْلُؽْػ ْو ــر  ــُر وْو دُ َم ال ــُف اْلُؽْػ  َك

ر شب   : حقثصريٌح  تؿثقؾل شبقفٌ ين تفِل البقت الث ا  ف أبق تؿام طار الػرا

ك طـ - خقًفا مـ الؿقت -قدان الؿعركة مـ م ـْ يتخؾ  ديـف طـد  بصقرة َم

ِ الخقاْشتداد  حػ أشطار الػرايرى أن  ؾ ب ،م الحربيقل ف ف  دُّ ر يقم الز 

                                                           

عرضقة التجديقتؿام و أبق   (1)  ،ؾؽتبؿصرية العامة لالفقئة ال ،د. طبده بدوي ،د فِل الشِّ

1  .29 ص ،م985

 .4/81 ،تؿامديقان أبل    (2)
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ػعؾ وفِل هذا الت شبقف هتقيٌؾ لؾـػقس وتـػقٌر لفا مـ هذا ال ..مـ الؽػر

ؿامالؼب ت قح: وكلن  أبا ت ذي يـصُّ طؾكحضُر الُحؽَؿ يس رطل ال  أن   الش 

حػ مـ كبائر الذك ل يقم الز  قلِّ ف وسؾؿ  طؾقصؾك اهلل –قب لؼقل الـ بل الت 

بع الاْجتـبقا ا: »- حػقلل ي: الت  ر مـفاذكو ،«...ؿقبؼاتلس   .قم الز 

ـ برعما تؽتـزه الث ؼافة ال –كذلؽ  –ويستدطل  قة مـ تبشقع الػرار م

ف  ،الؿعركة ؿؾ الخزي والعار طؾك فاطؾفوأك  كؿا فِل ققل  ،فعٌؾ يح

ؿ الفؿداين بـ مالؽ  :حري

ــــــ ــــــَوَأْدَب وَ َر َطْؿ ٌو  ــــــر ــــــفَ  ارُ َر اْلِػ  ةٌ حَ قِض

 

وَ    ك َكَؿــا َو ــ ــل  ِؾــ كَول  ْطرِ قالظ  ذُّ ـــ ـَ ال مِــ  ُؿ 

ذي بـ وكؿا طـد طؿرو  غؾبل ال  ركة غاية ار مـ الؿعطد  الػر معاوية الت 

جف بالؽلم إلك ققمف فؼال ،والعارْزي الخِ   :وتق

ل َتغْ  ــــــ ِ ـ ــــــٍب َب ــــــَرارَ إن   ،ِؾ ــــــِخ  اْلِػ  ةٌ َزاَي

 

ــــر   ْم َس ا ْق ــــ ــــَوَل ــــحِ الْ  َب اٌؤ َه ــــؾِ ؿ  اَم بِ ي

 :قرزه بـ وقال خداش 

                                                           

ؼقى  ،ادر أحؿد ططالؼد طبد اف محؿضبط ،اإلمام البخاري ،حقح البخاريص   (1) دار الت 

3/41 ،ـه1421 ،ٕولكالطبعة ا ،الؼاهرة ،لؾرتاث  .(6351)رقؿ الحديث  ،1

لحؿاسة يقاند   (2) ؽتب دار ال ،د رضقانوضع حقاشقف محؿق ،ق طبقدة البحرتيأب ،ا

 52ص  ،م1999 ،كولالطبعة إ ،بقروت ،العؾؿقة

تحؼقؼ صالح مفدي  ،محؿد الؿطفر بـ سـ طؾلق الحأب ،إكقار ومحاسـ إشعار   (3)

مون الث  دار ا ،العزاوي  94ص  ،م1987 ،بغداد ،ةامؼافقة العلشُّ
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ـــــــ َق ـــــــا َلعَ  :اُلقاَو ـــــــَي ـــــــٓ  ،ورٍ ْؿ  وارُّ َتِػ

 

ـــــــــ   ـَ ْؾ ـــــــــ :اَفُؼ ِ ـــــــــٓ ف وٓ ُص وَداَراَر   ُد

ـــــــــاَركْ َوطَ   ــــــــــَ َوطَ ا اْلُؽَؿ ـــــــــااَركُ اَة   قَك

 

ـــــِر    ـُّْؿ ـــــَراَك ال ـــــِت ِط ُ َواَجَف ـــــقَداإ  ُس

ِ الث  ولِِعظؿ معـك   ِ ثل ػس الؿرن الؿعركة فِل كدامقل بات ف س كػ لوف

اطر طؿد أبق تؿام إلك ِذكر ضؿق ِ الش  ف بر الػصؾ ف َحــت ك « ،فل جؿؾة الؿشب 

بؾ إن  تـؽقر  .ؿعركةقٌد لُبغض الػرار مـ الكلوفِل ذلؽ ت ،«َكـَلك ـُف ُهَق اْلُؽْػُر 

بات ؾك اهتا طمؼدر حقث : مـما ُيشقر إلك طظؿتفا« كػس» الؿسـد إلقف لث 

ًٓ  ٓ بؿا –ا كدً مم ،ربوالص   ؽ يدع مجا ْؾب هذا الؿعـك بطباق الس   – لؾش 

 :يف ققلف« مات ما»و« مات» بقـ

ــ َم ــَو َم ــا  َم ك  ــ ت  ْقػِ اَت َح ــ ــِرُب َس ْض َم  فِ اَت 

 

ْرِب    ض  ـَ ال
ِ تَ وا ،م ْقفِ ْط َؾ ْت َط ـْؿُر  ؾ  ـَا السُّ  اْلَؼ

ُف اإلصر   بـ دؿحم ـدط : طـدما يستؼرُّ ؿؼاومة الباسؾةُ الو ،دُ ديالش   ارُ إك 

كؾ ُح  قسل أن  العاَر  بؾ إن   ،دان الحربالعار فِل أن يػر  مـ مقؿقد الطُّ

ح الػ رجات: طـدما أصب ُف الؽػرذلؽ وصؾ طـده إلك أقصك الد  و  ،راُر كلك  أ

 .الؽػر دوكف لعؾ  

                                                           
= 

ة جؿع الؾغمطبقطات م ،صـعف الدكتقر يحقك الجبقري ،زهقر بـ اشدديقان خ   (1)

 44ص  ،م1986 ،دمشؼ ،لعربقةا

 4/81 ،تؿامأبل قان دي   (2)
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اطُر إلك بعض الؿمكقو إدات التل دَ د لجل الش  ائد صرار هذا الؼَطَؿْت 

ب ِ  اتالبطؾ طؾك الث  دَ  كةٍ معرل ف هق الخقار القحقد:  لف فقفا أن  الؿقت تلك 

ففلضاف  ف بف لؾؿشب   :فِل ققلف« ُمْسَتـَْؼع الؿقت: »فِل الؿشب 

ـــَت  َب ـــ َفَلْث ِ ـْؼَ ف َت ـــ ُمْس ـــل  ـــقِت ِرْج ِع اْلَؿ  فُ َؾ

 

ـْ وَ    مِـ ِصـَتْحـِت أْخ  َقاَل َلَفا:   ُر َحْشـِؽ الْ َؿ

ركقب   الؿؽان فِل هذا  قتلؿة اتؿق  ح ؾكطة لمـ دٓوما فِل هذا الت 

ذي يجؿع الالؿقتك كؿ فقف ال  ِل « : فـؿاء فِل الؿستـؼعا يجتؿع  َكَؼع الؿاُء ف

طً الؿسقؾ وكحقه َيـَْؼُع  اطُر  ،«عَ اْجَتؿَ  :واْسَتـَْؼعَ  ،اُكُؼق ؿا أراد الش  ورب 

إلشا ُس َعْت كإذا اْسَتـْؼَ : »كعب بـ ث محؿدء فِل حديرة إلك ما جاا  ػ

الخروج كؿا  .. أي: إذا اْجَتَؿَعْت فِل فقِف تريد.،الؿقت ؽه مؾجاء مـمؿال

ؿاُء فِل   يحتؿ مؽان –طؾك ما سبؼ  –فالؿستـؼع  ،«قرارهِ َيْسَتـِْؼُع ال

و ا جتؿاع الؿاء أ  .لـ ػس لؾخروج مـ الجسدجتؿاع اا

د أليتوي بات فِل خر طؾك  الؿمكِّ ة الث  ب اصطـدما خ الؿعركة:حتؿق 

ـْ َتْحِت أْخَؿِص وَ : »فُ ِرْجؾَ بطُؾ ئُد الاالؼ
ِ ُرها  ،«ِؽ اْلَحْشُر َقاَل َلَفا: م ُف ُيَذكِّ إك 

ذي يـبثؼ مـ  فقد ال  يفا بؿصقر الش  ٌة فِل ووُيعزِّ ْحِؾ تحتفا وهل غاص 

                                                           

 .ػحةوالصكػس الجزء  ،كػسف   (1)

دار  ،قدومجدي فتحل الس   ،ديتحؼقؼ ياسر سؾقؿان أبق شا ،ابـ مـظقر ،بن العرسال   (2)

1 ،م2009 ،الؼاهرة ،قفقؼقة لؾرتاثالت   4/292. 

ػحة ،كػسف   (3)  .كػس الجزء وكػس الص 
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ذي يؾتفؿفا التفاا ؾتًما: وهق فِل الحؼقلؿقت ال  وحفؿ اؼة ي ُبفا مـ  ،لرُّ وُيؼرِّ

باطــقا ــممع  ُؼ ػِ أت  ا وهـ .جـّةال ر ل طـدما كــالف الدكتقر طبد الؼادر الر ػسِّ

د الحرب فِل شعره » ،ل تؿامر أبــد الحرب فِل ِشعْ ــهمشا ر مشاه وكػسِّ

ريؼ إلك اطؾك أك   ذي يسؾؽف الؿسؾؿ إلك لجـ ةفا رمز لؾط  ف ال   ،إرضاء ربِّ

ف الخالدز بـعقوالػق ام ،«ؿ  :قال أبق تؿ 

ــــ ــــ ادَغ وَ َغ وْد ــــحَ الْ ًة  ــــ دُ ْؿ ــــَكْس ِئ  فِ ُج ِرَدا

 

ـْ َؾــــفَ    َوَأكْ ْؿ َي ـــــاُكــــػَصــــِرْف إٓ   ُر ُف إْج

َقــاَب اْلَؿــ  ى ِث  كًرا َفَؿــا أَتــقِت ُحْؿــَتــَرد 

 

ــَلَفـا    ْق ؾ ـِـُؾ ال  م  
َ

ل ــ َوْه ـْ إٓ  ــ ٍس ـْ ُس ــُر ُد ْض  ُخ

ام َح   ف أبق تؿ   بـ الؿجاهد محؿدؿ طؾك البطؾ اءهثـو ْؿَد الـ اسشب 

قسُح   ،ؿقل واإلسباغ فِل كؾٍّ ؿـسقجة: بجامع الشُّ ال قابل: بالثِّ ؿقد الطُّ

ف َشِؿَؾف: »قال يقسػ البديعل ف الحؿد بالرداء: ٕك  قكؿا يشؿ ،شب  ُب ؾ الث 

ـْ َجعْ د إلقسبة الحؿكـاية طـ ك ؿ  ث ،بَِسفُ ٓ
ِ ُف يؾزم م ص ؾف: ٕك  ف  ًل الحؿد ُمت  ب

 ،«إلقف ؿدة الحطـ كسب والؽـاية هـا ،تصال أْن يؽقن صػة لفهذا آ

ل « َأْكــَػــاُكــــُف إْجــــُر : »وفِل ققلف قس ـَ فقفا الطُّ التل ُكػِّ ف إكػان  شب 

جر ا ذي كبإ وفِل  .الغةد الؿبػقي ،بقف مؼؾقبتشق وه ،الفلعظقؿ ال 

                                                           

ة فِل ِشعر أبل الصُّ    (1) اطل طبد الؼادر .د ،تؿامقرة الػـق  ب   راساتلؾد الؿمسسة العربقة ،الر 

اكقة ،وتبقر ،شروالـ   بعة الث   130ص  ،م1999 ،الط 

 .4/81 ،ديقان أبل تؿام   (2)

تهبة إي   (3) مطبعة  ،الـ اشر محؿقد مصطػك ،يعلديقسػ الب ،ؿامام فقؿا يتعؾؼ بلبل 

 .145ص  ،هـ1352 ،العؾقم
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 ِ ْشب امق أبلة مفؿة قصدها َفْقـ دٓقالت  : حقث أراد أن يؼقل: إن  الؾباس تؿ 

ذي ـًا مـالؿم يرتديف ال  س رداًء ُمَزي  حؿد  ،لق ؿا هق ال وٓ ثقًبا قشقًبا: إك 

قبات فِل الحقاة وطـد ا طقات الط  ـاء والد  ُر هبا ت  تستل يلؿؿات: ففل ال  والث 

ن اإلكساُن خالًقا م ،ـويتزي   الؿممـ ين الحؿد ووإذا كا فؼقًرا  ،ـاءث  الـ معا

فاؿائؾ والش   إلك إدب وإخلق الحسـة ًيا وإْن لَ قعلر  َِس ة: كان طار ب

قاب ك بلجؿؾ اْلُحؾل ،أغؾك الثِّ   ،وتحؾ 
ٍّ

 أمام اإلمام طؾل
ٌّ

 –قال أطرابل

 :-طـف  رضل اهلل

ــــــكَ  ِل ُح قْ َس ـ ــــــَت ــــــبْ ًة تَ ؾ  مَ َؾ ـُفَ حَ ك  ــــــ  ااِس

 

ــق   ــقكَ َفَس ِــ َف أْكُس ــم ــا ـِ ـْ ُحْس ـَ ث  ــلال َؾ  ُح

ث  إن    ــــــال ــــــاَء لَ ـَ ِق ــــــل ذِ ُقْح ــــــْك ِ َر َص ب  فِ اِح

 

ــِث كَ    ْق ــاْلَغ ل َك ــ ِق ــفْ ُيْح بَ َؾ َداُه الس  ــ  لواْلَج

 [.26 :رافٕط]ا ،﴾ت ْؼَقى ذلَِؽ َخْقٌر ُس اللَِباوَ ؽريؿ: ﴿وفِل الؼرآن ال 

»قالطـدما  م:اأو تؿ   بفء ٌف ثالث جاوهـاك تشبق ِت :  َؿـق ى ِثَقاَب اْل َتَرد 

قاب قثح :«ُحْؿـًرا ف  أضقػ ٌف ممكدوهق تشبق ،شب ف الؿقَت بالثِّ فقف الؿشب 

فبف لؾؿش ما يدلُّ  ،ب  قاب  ذي سالت طؾك شد   وفِل تشبقف الؿقت بالثِّ ة الؼتؾ ال 

ماء الغز ْت ك غَ ة: حت  يرمعف الدِّ وفِل  ،بَِسْت لُ  قد فا ثقاٌب وكلك   ،ر جسدهسائ ط 

قسل قد  أن   طؾكِذْكره لؾثقاب بصقغة الجؿع ما يدلُّ  الطُّ ةالؼائد   ُضرب طد 

                                                           

عر وآدابف و العؿدة فِل محاسـ   (1)  ،يوي هـداالفادطبد  .تحؼقؼ د ،ابـ رشقؼ ،دهكؼالشِّ

ة الؿؽتبة بعة إولك ،بقروت ،العصري   1/19 ،هـ1422 ،الط 
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ست صعـًة واحقبؾ أصعـات  وفِل كؾِّ صعـة يؾبس ثقًبا مـ  ،دةن يؿقت ولق

ُم الـ ازُف جزًءا مـ ؿقت: طـدمثقاب ال ل الد   .دهجسا ُيغطِّ

ِ  امأبل تؿ   ديـل جؾقًّا طـدللتلثر اويظفر ا فادة فِل  ِذْكِرهِ ل ف لِعظؿ الش 

ًٓ  ،«ػانكأ» صقغة الجؿع واختقار ،«اُكُف إْجُر َأْكـػَ » سبقؾ اهلل مـ  بد

ز ذلؽ« كػـ» فراداإل بدرجة رتؼاء آ -أخرىمـ كاحقة  -ويعؽس  ،ُيعزِّ

صقير ر الدِّ  .الت   وَ : »فِل –كذلؽ  – ـليويظفر التلثُّ
َ

ـْ ُسـُْدٍس ُخْض ْهل
ِ  ،«ُر م

ؾَِقُفؿْ ﴿ :يستحضُر ققلف تعالك فك  وكل قْا ُسـُدٍس ُخ ِثَقاُب  طَٰ ْضٌر َوإِْسَتْبَرٌق َوُحؾُّ

ِ َأَسا ُفؿْ ٍة ـ فِض  ِوَر م ُفْؿ َشَراًبا َصْفقًرا َوَسَؼقَٰ قال  ،[21 :ساناإلك] ،﴾َربُّ

الؿسؿ  لبدا وفِل هذا البقت الـ قعُ : »البديعل ـ  ،دبقجالت  ك بيعل  وهق كقٌع م

باق ة أع فقف ألقاٌن بؼجتؿ: تالطِّ قرية:صد الؽـاي  :وهذا البقت و الت 

َقــاَب اْلَؿــ ى ِث  كَؿــا أَتــًرا فَ قِت ُحْؿــَتــَرد 

 

سٍ    ـُْد ــ ـْ ُس ـِـ م  
َ

ل ــ َوْه ــُؾ إٓ  ْق ؾ ــا ال  ــ َلَف ْض  ُر ُخ

ف كـ ك بثقاب  ك  ـاية: إذ أ تال َمثاٌل لتدبقج الؽ تؾ الحؿراء ط ؿق ـ الؼ

ؾطخ باوا ماءلت  ق ،لدِّ واستحؼاق  ،ا طـ دخقل الجـ ةضًر ا ُخ هنوبؽ

قاب شبقفات فِل الَبْقَتْقـ الس   ،«الث  ػ أبق تؿام الت  ِ ابَِؼقْ وقد وض  ز ـ ف ل َتَجاُو

ِ إحداث الؿرطبة التل وَقعَ  البطؾ  الؿعركة بعد مؼتؾ احةل سْت ف

قسل: لقؼػز بال باـك عؿالطُّ الؼتؾشرة إلك مم مـ -اهلل سبقؾ  فِل - ا بعد 

                                                           

 .145ص  ،ديعليقسػ الب ،ل تؿامؿا يتعؾؼ بلبهبة إيام فق   (1)
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فقدوقؿ طظ رٍ أج ُف َيـْــَصرِ  َفــَؾؿْ « ،ثقاٍب ٓ يـالف إٓ الش  ْف إٓ َوَأْكَػاُكـ

ؾقْ َلَفا اَفَؿا أَتك « ،«إْجُر  ـْ ُسـُْدٍس ُخْضُر ُؾ إٓ ل 
ِ  م

َ
ره ؽقتـ وفِل ،«َوْهل

فِل و، عظقؿما يػقد الت  « غدا» ٓشتؼاقل بقـفا وبقـوجـاسف ا ،«غدوة»ـل

قاب ال» ف بقـطابؼتم الخضراء»و« راءحؿالثِّ ة ما ُيربز مشفد لح« إكػان  ظ

فقدآستشفاد وما  ة طؾك وما فِل ذلؽ مـ دٓل ،بعدها مـ ثقاب الش 

ؾقين ،بدل الحالرطة تس باق ال  ٓلة ا يَ م« وفِل هذا الطِّ ٍة ووطل لؾدِّ ـؿُّ طـ دق 

ة شبؼك بارت قدو ،الؾقكق  ةل إلك حالة شعوأوصؾ الؿتؾؼ ،قفالت   .«قري 

امـتستأ مجرد  -لل تشبقفاتفـ خم -تجاوَز  ُج مـ ذلؽ أن  أبا تؿ 

ؾ تؾؽ  ك أنْ عركة إلتصقير إحداث التل وقعت فِل مقدان الؿ ُيحؿِّ

شبقفات دٓلةً  قسل طـد ققمف دٓلة لهأكرب:  الت   ،ِطظؿ مـزلة الؼائد الطُّ

ـٍ ْكٍر حذِ مـ  ع بفيتؿت  كان  ما أن  و م تاالخلك إ آٓ بفططرة  وسقرةٍ  ،س

ب: ِختامِ  قِّ  .ؾ اهللفِل سبق الؼتؾ الط 

 :وقال أبق تؿام

ــــــ ــــــَك ْبَف ل َك ــــــ ِ ـ ــــــلن  َب َوفَ اَن ي ــــــاقَم  ِ  فِ ت

 

ـــق   ـــُكج ـــا اُم س ـف ق ــــ ب م ـــر   ـــدؿاٍء َخ  رُ لب

 

                                                           

احؾل ،عر أبل تؿاممـ ش قؼقةلت ضاد فِل الـ ؼد إدبل مع دراسة تطبا   (1) ك الس  رات  ،مـ مـشق

21ص  ،م1996،بـغازي ،قكساز يجامعة ق 4 

 .4/81 ،أبل تؿامن ديقا   (2)
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ر  حقثقسل: د الطُّ قؿُح  بـ بـق كبفان هؿ ققُم وأهؾ البطؾ محؿد صق 

اطُر  قِم سؿاٍء سؼط البدُر مـ بـج تؾفبؿؼده وفجقعتفؿ حاَلفؿ طـد فؼْ الش 

ؿا يؾلالف .بقـفا شبقُف ك قسل وحاَلفشب   :ت  ؾ الطُّ ام ققَم الؼائد البط ؿ ف أبق تؿ 

ؿا :فُ حقلَ  وهؿ قريبقن مـف ومؾتػقن ،ؼتؾفطـد م ط بـجقم الس  حقـ يسؼ ء 

شباف :البدُر مـ بقـفا بف فقف يليت  ،صريح قؾلقف تؿثلت  مـ الخسارة ووجف الش 

ؿكقعة الػجى وؽربال ظ طـدما فُ  ،الع ِؼد إروع وفداحة الؿصاب 

ه غقرهـ وترك فراًغا وإحس   .كبقًرا ٓ يسدُّ
ٌّ

فد مش .سريعٌ  الؿشفد َحَرِكل

ـ ي وفجلة يسؼط هذا  ،بف الـجقم تحقطُ  َتُف قؿٌر صدُع ُضؾؿلقٍؾ هادئ ساك

ل معف  وَحَدٍث مػزع ،ويف مشفد مرطب ،ؾةرطة مذهر فِل سالبد يتحق 

مختؾػ ٓ بدر  لـقر إلك لقؾٍ ي يشعُّ يف وسطف اـ الفادئ الذاكالس   قُؾ الؾ

ؾؿة.فقف َن ويؾ . لقٍؾ شديِد الظُّ تـػ الؽق ؿؽـ الت  وهذا  .فؽـ مـػف ويتؿيؽ

ذي جثَؿ طاغل لؾظلالط   ب مع صغقان إلؿ ال  ل  ؾك كػقسم يتـاس بـ

إلك ضؾؿة ،نفاكب َل صػاءها   .وحق 

ؿالف لؾػعؾ ستعفا :رادهامتك أ حاضرةً  امل تؿ  ٕبقة الديـ ث ؼافةتبؼك ال

 ﴿ :يلخذكا إلك مثؾ ققلف تعالك« خر  » الؿاضل
ِ
ْشِرْك بِاهلل ؿَ  َفؽَ َوَمـ ُي َخر   الك 

َؿا ـَ الس 
ِ حج.ءِ م إذا  ،والضؿ بالؽسر ،خر  َيِخرُّ وَيُخرُّ »و ،[ 31 :..﴾ ] ال
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ؾبئل بالػؼد الػجا وقد أوحك هذا الػعؾ ،«سؼط مـ طؾق وضخ يف  ،درل

ق حقاةثـايا الص رَت أن  الؾقؾة الؿؼؿرة» ،كابضة رة  خر  مـفا البدُر  ،ولق تصق 

فالبدُر خر  مـ بقـ  ،عرُف صعقبة الرؤيةستف ،ةظه يف لحواكطػل كقر ،فجلةً 

ؿاء دون ترقب  .«كجقم الس 

شبقف كتسَب وقد ا َتُف  الت   مـ –الػعؾ خر   إضافة إلك ما سبؼ مـ –قق 

ر والؿجرور راكقب التل أتك هبا الت   دد مـط اطر: فالجا شػ  (بقـفا)الش  يؽ

قسل طـد ققمف طـ مؽاكة البطؾ عبقر  ،بقـفؿ دعؼالة طواس ففق :الطُّ والت 

ربها  (كلن  ) اسًؿا لـ وبؼاء ققمف مـ بعده بجؿؾٍة اسؿّقة وقعت طـ مؼتؾف وخ

ؾة  حالفؿ طؾك  كبفانل بـلثبقت والبؼاء أفاد معـك ال :اسؿقة أيًضاجؿ

شبقف ال أداةواستعؿ ،الحزيـ كقًدا لؾؿعـك وققة « كلن  » الت  أضاف تل

 .لؾتشبقف

                                                           

شبقف يف ه .4/65،ابـ مـظقر ،لسان العرب   (1) جقز ي: »ذه أيةوقال الزمخشري حقل الت 

كًبا رالتشبقف أن يؽقن مـ الؿ يف هذا َمـ  :ف قالفؽلك  كب والؿػرق: فنن كان تشبقًفا مر

َمـ خر  ل صقرة حاُف بحالَ  ربلن صق   :ايةبعده هن سف إهلًكا لقسأشرك باهلل فؼد أهؾؽ كػ

قُر م ؿاء فاختطػْتُف الط  ق مزطا يف حقاصؾفافت ،ـ الس  ت ك َهقَ ح حت  أو طصػت بف الري ،ػر 

قهكوإن  ،ض الؿطاوح البعقدةبف يف بع ف اإليؿان يف طؾ لذي وا ،سؿاءبال ان مػرًقا فؼد شب 

اقط مـ  ترك اإليؿان وأشرك باهلل لؽشا ،ريمخشزاكظر ال« ...السؿاءبالس  ـ ا ف ط

رتبف  ،دار الؽتاب العربل ،يؾقه التلوتـزيؾ وطققن إقاويؾ يف وجؼ غقامض الائحؼ

3/1 ،أحؿد ف مصطػك حسقـححوضبطف وص 55 

ام    (2) را –أبق تؿ   .180ص  ،رببد اهلل الؿحاكتقر طالد ،-ة كؼدي ةسد
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ت الحؿقطؾك  تؼقمُ م ؿاومرثقة أبل ت«  ِص ِذكر الصػا ػ دة التل كان يت 

صػ بف وذكر ما ي ،هبا محؿد الطقسل مـ ا هؾفأت  جاطةوقبقؾتف   ،والعؾق ،لش 

ؿ  ،ؿاءس  الـجقم يف الـازل اهل مرف تضلش  زلفؿ يف امـا وأن   ،والرفعة فؽؾف

طقسل أفضؾفؿ ،أفاضؾ لبدر مـ ومـزلتف مـفؿ كؿـزلة ا ،غقر أن محؿًدا ال

ة ال  .«ـجقمبؼق

اطاغ الوبعد فر سل واستعر ر مـ رْسؿ صقرة مؼتؾش  ق اضف البطؾ الطُّ

حاح طؾك أ يف اإللكبفان وآثار الؿصاب الجؾؾ طؾقفؿ: بد بـللؿشفد 

ذي بف تحتدم فق الجؿْ وشجاطتف: فوققتف قسل طُّ لسالة اب ُر الؿت ِؼد ال 

 :قال : حقثالؿعركة

ـــ ـــ كَوأك  بْ  ؿْ َلُف ـــ ـــ ٌر َص ْق َؾ ـــ فِ َط َق مَ َو كد  ـــ  َض

 

ك اْلَؿقِت    َدا إل ُتْشِف ك اْس ت  ص  َح وال  ؟ُر بْ ُهَق 

ك  ًت َضاَضـةٍ اَن طَ كَ  ،َف ـْ َغ مِـ وِح ٓ   ْذَب الـرُّ

 

ــــــيُ  أنْ  ًراْبــــــ  كِ ِؽـــــلَ وَ    ــــــ فِ بِـــــ اَل َؼ ْب  ُر ِك

ك  ـــ ًت تْ ، َف َب َؾ ـــ ـــالْ  فُ َس ْق ـــَخ َوْه ـــُؾ  ـــ كَق ِحًؿ  اَلَف

 

ـــ   ْت ـــَوَبز  ـــاُر ُف َك ـــ ْرِب اْلَح ـــا لَ  قَ َوْه ـــَج َف  ُر ْؿ

ْتــُف َكــ: »يف ققلفبقف تّ فال  ُر َحـْرِب َوْهـَق َلَفا اُر الْ ــَوَبز  تشبقٌف مػرد  ،«َجْؿـ

تؾ هذا الؼ بؿؼ ر فداحة الؿصاب  البطؾ ال  َصق  فَ ائد  َشب  تف وبسالتف ُف يف قق  ذي 

                                                           

ام أبل ديقان شرح –اتجاهات الـؼد إدبل    (1) ن ططقة حؿدا تقركالد ،- ذًجاؿقك تؿ 

 .117ص  ،هـ1421 ،طبعة إولكال ،جــــدة ،والتقزيعدار حافظ لؾـشر  ،زهراينال

امأبل  ديقان   (2)  .82 /4 ،تؿ 
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ُر بف الؿعف اوشراست ْت الؿتؼالْ ركة التل الحربقة بَِجْؿٍر ُمت ِؼٍد ُتَسع  ؾقـَتَفَؿ  ،ت

تْ ؾؿ مـ ُس يس لؿو ك هق: بؾ َبز   !وأرَدْتُف قتقًل  فُ عارها حت 

ك قسل كان فاردٓلة ه وتتجؾ  شبقف فِل تلكقده طؾك أن  الطُّ ًسا ذا الت 

قي البلسا رابط الجلش ُشجاطً  قمف كاكت مـزلًة ق وأن  مـزلتف بقـ ،ق

دْت بؿا  .قعة طـد مؼتؾفجفمـ صدمٍة وحؾ  هبؿ  طظقؿة تلك 

شبقف وض  هذا اـ أجؾ مو ذي استبعد بف أن  ػ أبق تؿام آستػفاملت  ال 

ٕهؾ ل صرٌب  يؽقن  قس طؾ الطُّ وقد مضك  طؾك فراقف: إذالب يصربون  كقػ 

 ،«؟َلُفْؿ َصْبـٌر َطَؾْقفِ  ـكأك  وَ » ،البطؾ ْشفد مع الؼائدك الؿقت واْستُ لإْبُر الص  

ػ  اطُر كؿا وض  حذف الؿس« َخْقُؾ الْ  ـــفُ تْ َؾبَ َس ، َفًتك: »كقبرتالالش  ـد طؾك 

د ،ة الدٓلة طؾقفلؼقوذلؽ  :«هق َفًتك: »يردؼوالت ،إلقف  ثؿ أتك بالؿسـ

 .وذلؽ لؾتعظقؿ ،كؽرةً « فتك»

شأبق تؿام مى قق   جؿؾعـك الت  ٓسؿبقف بال حقث  :«وهق لفا جْؿُر » ،قةة ا

ة الش   طؾك ٓلةيف الدِّ  حالقاض كان لفا إثر حربقة راسة الثبقت صػ

ؿا صار جْؿًرا تُ سقؾطُّ ل ك كلك   .داد ُسعارهاكار الحرب ويز بف ققدل: حت 

ْبر)وُتؼابؾـا يف هذا التشبقف مػردة   ئجوشا ذات مػردة هلو ،(الص 

اطر: مـ سابًؼا مـ التلثر الديـل طـد الش  ما أشْرُت إلقف إسلمقة تدل طؾك 

ؾقكهذا ا أهؿقة ا ُيدركُ خللف ق اإلسلمقة ٕخلمحاسـ اوأك ُف مـ  ،لسُّ

كالتل يجب أن  يحبُس كػسف طـد الؿصائب إذا لؿسؾؿ طـدما ا اهب يتحؾ 
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ًٓ لؾجزع  سخطوكزلت: فل يدع لفا مجا ك لـ ػس طـد ذلؽ إلا تؼل: فرتالت 

: وُيْؽِسُب الصرُب صاحَبفُ مدارج الؽؿال  جقلًة فروسق ًة ور والعظؿة

 .ضجةكا

ؿػردة اقو ام ب  ؿْ فُ َوأك ـك لَ : »صدر البقت رًة يفؽ  ُمـَ رب لص  د جاء أبق تؿ 

ؾ أ«...ْقفِ ؾَ طَ  َصْبـٌر  تحؿُّ قؾ درجات : لؾدٓلة طؾك أن  الؼقَم ٓ يستطقعقن 

ْبر َفةً بؽ بقتثؿ ختؿ ال ،قسلطؾك فؼد محؿد الطُّ  الص  ْبر معر  : ؾؿة الص 

ك اْسُتْشفِ » بْ و َدا ُهقَ َحت  يػ هـا ُيعط :«رُ الص  ل لؽؾ الشؿقل معـك ٕن  التعر

اجعة مؼتؾ الؼائد ن بعد فل كبفالبـ صرب أكقاع الصرب ودرجاتف: فل

قسل فؼد ذهب بؿؼتؾف الصرُب  .قؾقل كان هؿ ولقولؿ يبَؼ مـف شلٌء طـد الطُّ

اأبق  َبـَك َف كػك وجم تشبقفاتف طؾك تؿ   قد سخاءالؿبالغة: ومـ ذلؽ أك 

ثؾ سخ قيؿا ة:  مـا عَ بَ جقد كَ ٕن  السخاء وال :سلاء الطُّ خق  ف الؽريؿة الس  َكػِّ

الحقاة طـفاروف االؿع شجرةففق  طاع ماء  د اكؼ ْت أصقلفا بع  ،لتل ُجذ 

 :يؼقل

ــــ ِ م ــــَأ ـــــْ َبْع  اِد َص
ِّ

ــــْلحَ ل ــــادَث محؿ   ادً ات 

 

ـــ   ـــقُن ْٕث ـــَيُؽ ـ  ـــَقاِب ال ـــدً َدى أَب  !؟ُر ا َكْش

ـــجَ إذا   ـــقُلَفاَش ْت أص ذ  ـــ ـــْرِف ُج  َراُت اْلُع

 

ل أ   ُد الــقَ ٍع يُ يِّ َفــْر َفِػــ ُق قَجــ  ؟ـ ْضــُر ال َر

 

                                                           

ابؼ   (1)  .83 /4 ،الؿصدر الس 
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شبقف إول تشبقٌف مػرد ممكد: :هـا تشبقفان طـدما شب ف الـ دى  الت 

ف بفوقد أضقػ فقف ا ،قاببإث فالؿشإلك « قابأث» لؿشب  ٕن   :«الـدى» ب 

ـْ الـ دى يس قَب كؿا يسرُتيشؿؾفؿ  رُت َم ـْ يؾبسف الث  شب ،َم قف ويف سقاق هذا الت 

ام بآسأبق تجاء  ذي تػفامؿ  ـْ َبْعدِ » ،ك معـك الـ ػلخرج إل ال 
ِ   َأم

ِّ
ل َص

ًدااْلَحـا َثــات محؿ  ب ًما قاصلقجزم جز« أبًدا» وجاء بؽؾؿة ،«د ًعا أن  أثقا

فا كشٌر بك يؽقن ل قسل لـ  فا :فؾعد مؼتدى الطُّ ده ولؿ تؽـ طـد كاكت طـ ٕك 

فا لفُ  ،غقره  ع جقداكؼطاس غرض يف كػ. ويصب .ولقست لسقاه وٕك 

قسل بعد مؼال باُق بقـ تؾفطُّ  الحا» الطِّ
ِّ

تصل ْشر إثقاب»و ،«دثا  .«ك

ا التشبقف الث اين فنك ُف تشبقفٌ  : اينالبقت الث  وذلؽ يف  :ؿـلؿثقؾل ضت أم 

 بعد أن  :«قُلَفاْت أصِف ُجذ  ْلُعْر اُت اَر إذا َشجَ »
 

اطُر الطقسل ف الش  حقث شب 

ْت أصقلفابصقتف سؿاحوكداُه و وَحفُ لؿقُت رصقى ا  ،رِة شجرٍة ُجذ 

شبقف  ،ذورهان اكؼطع ماء الحقاة طـ جبعد أ وذبؾت وٓ شؽ أن  هذا الت 

ذس يخدُم كػ ابؼ ال  ؿعـك الس   دد مؼتؾ الؼائاًما بعكؼطاع الـ دى تؿي أفاد اال

قسلُح  بـ البطؾ محؿد  .ؿقد الطُّ

بآستػ اطُر  يِّ : »ققلفيف ل ـ ػْ ك الد معـي أفافام الذثؿ  أتك الش  َفِػل أ

شبقف الضؿـل: ف لؽوذ« ؟لَقَرُق الـ ْضُر َجُد اٍع ُيقَفْر  كان  ؼدلقعؿؼ معـك الت 

قسمتصًل  الجقدُ  ف بالبطؾ الطُّ  ُقطِع طـ - ن اهللنذب –ادة ل فؾؿا كال الش 

ْت أصقلفالـ اس   .وُجذ 
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اطُر  ش   وجقد عدتبيس أن – شبقفالت   هذا لةدٓ خلل مـ –ولؼد أراد ال

ـْ  َد  ،وجقده وططائف بذلف فِل الؿرثل يؿاثؾ َم شبقف أك  وٓ شؽ أن  هذا الت 

حتػاء أبل تؿام بالؼ ؾة قؿطؾك ا ذي مـو :اإلسلمقة إصق فا ققؿة الجقد ال 

ة  ،ةإلسلم العظقؿؾًة مـ خصال اؿثؾ خصي الؿحب وُخُؾًؼا بف تسقد 

وصػة مـ صػات  ،سؾقـلؿرـ أخلق امف ٕك   :قـوالؿقدة بقـ الؿسؾؿ

الحق تحؿُؾ صاحَبفا طؾالص  ك بذل ما يـبغل مـ الخقر لغقر ِطَقٍض وٓ ـ 

ؾحة قُل » ولؼد ،مص  ،الـ اسِ  أجقدَ  –سؾؿ ؾك اهلل طؾقف وص –اهلل  كان رس

ؾقف –إن  جربيؾ  ،رمضانشفر  قن يفقد ما يؽن أجكاو لم ط  كان – الس 

ؾِّ  يف يؾؼاه ك نرمضا يف سـةٍ  ك  صؾك –قُل اهلل َقْعِرُض طؾقف رسفَ ، َخ ؾِ َس ـْ يَ  حت 

 طؾقف اهلل صؾك –فنذا َلِؼَقُف جربيُؾ كان رسقُل اهلل  ،الؼرآنَ  – وسؾؿ طؾقف اهلل

 .«ةسؾِر مـ الريح الؿربالخق أْجقدَ  – وسؾؿ

                                                           

حؼقؼ أحؿد زهـــقة وأحؿد ت ،الحجاج الـقسابقري ـب اإلمام مسؾؿ ،صحقح مسؾؿ   (1)

 ،(6009)رقؿ الحديث  ،هـ1425 ،كولبعة إلطا ،قروتب ،لـدار الؽتاب العربـ ،يةطـا

لؽرم  .972ص  ل ط والجقد مـ أبرز الصػات التلوا ـفا العرب ؾ ب ،رب العصقريتباهك بـ

ـــ لؽرم لـكان بعُضفؿ مْضرًبا لؾؿثؾ فِـ ـكحاتؿ الط :الجقد وا ةائل الذي قـــال مـ  ـر

أتف ــر را) ُيعاتب امــ  :(كقا

ــــ ــــمْف ــــل رُ قاًل ك ــــا أقِؾِّ ــــ قمَ لؾ   ٓذَ والَع

 

ـــ   ـــوٓ تُؼ ـــقلل لش ـــ :اَت لٍء َف ـــَم  لا َفَع

 :َؽــــفُ ْفؾِ مُ  ـْــــُت كُ  الٍ لؿــــلل قوٓ تؼــــ 

 

ـ   ،مفًل     لوالخب وإن ُكـُْت أططل الج

ـــ  ـــبقَؾ َي ـــُؾ س ـــ رى البخق ـــ الِ الؿ  دةً واِح

 

ــــ إن    ــــرى  قادَ الَج ــــَي ِ ــــف ِ ــــل مال  َل بُ ف ُس

 = 
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حؿد دٓلة :ثاكًقا ام لؾبطؾ م ة أبل َتؿ  ؿقد ُح  بـ آستعارة فِل مرثق 

 :سلالطق

ـ م الرائقة التل يف رثاء الؼائد البطؾ محؿدؿات أبلدة قصق كاكتلؿا   ب

جاطة و ائؾ هذا الؼائدقسل فائضًة بذكر شؿؿقد الطُّ ُح  ة والبلس يف الش  الؼق 

ؿاحة والؽرم: رأيـاه قد حشد فقفااوالجقد و تِف وبراطتفؾ شاكام لس   :طري 

عرأطظؿ مرثقة لف يف ا بحؼ لقجعؾ مـفا  وكان مـ ،لقإلصاطؾك  لالعرب لشِّ

وا ػف فقفا أبق تؿام مـ أهؿ ر ة ما وض  فد هذه الؿـزلة العظقؿة لفذه الؿرثق 

متداد طصقر ا ؾكرثاء طفا طـد شعراء الستعارات رفقعة يـدُر أن كرى مثؾا

 وجقدإدب العربل: فؿـ أجؾ أن يـ
َ

سؿاحٍة وُجقٍد طؾك كحق ما كان  ػل

ع بف  والغستعقر الي ـاهرأي قسل:الطُّ د ؿقُح  بـ محؿديتؿت  قث بحر 

حاب لقافر سخائف وجقده ر ،واستفلل الس   كؿا استعار الَػْقض ٓهنؿا

مقع حؽ لطِ  ،الدُّ ْكرِ قواستعار الض  وبعد استشفاد  ،ءـالث  ـ اُحسو ب الذِّ

قسل وفاة أمال ،إطقـ استعار فقضان الطُّ والبلس ،و الجقد   وبؽاء 

ْعر ة اتعو ،والشِّ  .ر إيامْبر وغدْ اد الص  استشفو ،لعلزي

                                                           
= 

ــــَت  ــــَؾ البخ لق ــــ ق ــــ راهُ َي ــــؿُ كُ  اُس الـ  ُف  ؾُّ

 

ــــر كؿـــا   ــــ ،ؿْ اهي ــــَر  لف ــــ إذا ىُيْؼ  َٓز َك

  ِ ـــِذل ــــل طقٓ َتْع ـــك م ـــْؾُت  الٍ ؾ ـــ وَص  فب

 

 َصـلا وَ وخقـُر سـبقؾ الؿـاِل َمـ ،اؿً ِرْح   

لؽتاب العربل ،كْصر تحؼقؼ د. حـ ا ،الطائل تؿر ديقان حاظاك  بعة الط ،بقروت ،دار ا

141 ،إولك  .56ص  ،هـ5
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ام  :قال أبق تؿ 

ـــ ْم َدِح إ ـــ َقْػ وْل ـــُب  ـــؾ  اْلَخْط َقِج ْؾ َذا َف ـــ  ُر َك

 

ْؿ يَ فَ    ـــ ـٍ َل ْق ـــ َس لَِع ْق ـــ مَ َؾ ْض  ـــ ـــااِػ ـــ ؤَه  ْذرُ ُط

ـــــــُتُقفِّ   َم ـــــــِت أ ـــــــبَ  اُل َق ـــــــمح دَ ْع  دٍ ؿ 

 

ــغْ    ل ُش ــ ِ َح ف َب ــ ــَوأْص ـِ الس  ــ ــْػُر ٍؾ َط  َػِر الس 

ـٍ َلْؿ َيِػْض : »إولك يف ققلفئعتان: را انرتتعااسَتْقـ يف البقْ   َفَؾْقَس لَِعْق

ر  «.ـاُل ــَقِت أمَ فِّ قُ تُ : »والث اكقة يف ققلف ،«ْذرُ ـــــاؤَها طُ مَ  فػل إولك استعا

اطال ؿشبف بف ال ال طؾكػظ الد  ْقَض لؽثرة الدمقع: حقث استعار الؾ  ُر اْلػَ ش 

ف:  بؿعـك –واْشَتؼ  مـ اْلَػْقِض  ،دمقعلالؽثرة  ْقَض اْلػَ  تعارفاس لؾؿشب 

ُزر بؿعـك يػقض: – الؽثرة ة فآستعارة :ويؽُثر يغ ة تصريحق   دٓلتفاو ،تبعق 

د فقعف اكتؽاقؿ لف ميد طؾك قائد طظالبؽاء الش  ترك مـ  ،ة يف كػقس الـ اسلر 

 .ده غقرهبعده فراًغا ٓ يس

ض» ضارعؾ الؿلؾػعاطر كؾحظ استخدام الش   ك   :«َيِػ عطل دٓلة ف يُ ٕ

جدد وآستؿرار يف البؽاء والحزن قسل الت   .طؾك فؼد البطؾ الطُّ

وا مَ ِإَوَذا سَ ﴿:رة بؼقلف تعالكوتذكركا هذه آستعا هزإَل إإَل مإع 
 
ولإ  ا أ الر س 

ْم تَفإ  ْعي َوه 
َ
إ مْ يض  مإَن ال  تََرٰى أ ا َعَرف وا مإَن اْْلَق  ول   ۖ  عإ مإم  بَْوا َمَع ا َفاْلت  آَمو   ب َواوَن رَ َيق 

اهإدإ ال َٓ ﴿ :وبؼقلف تعالك[  83 :]الؿائدة ﴾ينَ ش  ـَ إَِذا َو ِذي  َأَتْقكَ  امَ  َطَؾك ال 

َٓ َأِجُد َماُقؾْ  َؾُفؿْ لَِتْحؿِ  قا و  أَ  َت  ْمِع تَ َأْطُقـُُفْؿ ْحِؿُؾُؽْؿ َطَؾْقِف َتَقل  ـَ الد 
ِ ِػقُض م

  ٓ معـاه » :قال الزمخشري ،[ 92 :تقبةال ﴾ ]نَ ُؼقـػِ يُ َما   َيِجُدواَحَزًكا َأ

                                                           

امدي   (1)  .79 /4 ،قان أبل تؿ 
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ك تػقض: ٕمـ الد   تؿتؾئ أو غقره حت ك  كاءاإلن  اْلَػْقَض أْن يؿتؾئ مع حت 

ذي هػَ فقَضَع الْ  ،جقاكبفقف مـ ع ما فيطؾ ق مـ آمتلء مقضع ْقَض ال 

بب هقو ،آمتلء يف غة الؿبال أو قصد ،مـ إقامة الؿسبب مؼام الس 

سفا :بؽاءؿ بالػفصو فا تػقض بلكػ ـ  :فجعؾت أطقـفؿ كلك  أي تسقؾ م

مـ أجؾ االد   ف دم ،لبؽاءمع   .«اعً مـ ققلؽ: دمعت طقـ

ـَقِت أَمـ» قةويف آستعارة الث اك اطُر القفاَة ٓكتفاء « اُل ُتُقفِّ استعار الش 

ئد محؿد الطُّ وذهاهبٔمال ا ؾ الؼا  الالد   ػظاستعار الؾ  قسل: حقث ا بؿؼت

ف: فاستعار القفاَة لذهاب أمالؿشب  ؾك ط ؼ  واْشتَ  ،ال واكؼطاطفاف بف لؾؿشب 

ف  قَ » لػعَؾ بف امـ لػظ الؿشب  ع ْت وذهب :بؿعـك« تُتُقفِّ اكؼَطَعْت بجام

رة تصريحق   ،كتفاء يف كؾٍّ آ ةفآستعا ر حالة  دٓلتفاو ،ة تبعق  فا ُتصقِّ أك 

والػج ْت قعة التل حالػؼد  لالبط فادتشاسبعد  ؾ  قس ع  :ؾ الطُّ َفَقَصَػِت اكؼطا

ام هذه ا ،عده بالقفاةأمال مـ ب َب أبق تؿ  مـ الجؿؾة  عارةٓستوقد رك 

ة ؾتلك :الػعؾق  فا كالطُّ  بعد مؼتؾ لامأك حالة اكؼضاء قد طؾل ـٌ قسل وكلك  ائ

 َح 
ٌّ

 .ْت بف القفاةؾ  حل

                                                           

لؽشاف طـ    (1)  ،الزمخشري ،ؾققن إقاويؾ يف وجقه التلويؾ وطزيمض التـاؼ غقحؼائا

1/669، 670. 
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ام معـك ه جرجرائل لا ةابطصققل  ـرة مذه آستعاوقد أخذ أبق تؿ 

 :حقـ قال

ــــــ ِ َٓ ف ِ أ ب ــــــ  قل َس
ِ
َؽ ِؾ اهلل ــــــ َماُل ــــــلآ  الت

 

ــــــُقفِّ    ــــــقُت ــــــا اغْ ـَ َلؿ  َؽ اْلَح ــــــ  َدَثانِ َتاَل

ة الؽرم   وهق يرثلقال أبق تؿ  ويف فضقؾ قسل ام   :الطُّ

ــــوَ  ــــاَن إَم ــــا َك َم ــــٓ  َم ــــاَل  َق مَ ـْ  ــــؾ    فُ اُل

 

ـــَوذُ    ـــْخ ـــًرا لَِؿ ـــُف ُذْخ َس َل ْق ـــ َوَل ك  ـــ ْمَس  ُر ـْ أ

ـــوَ   ـــَم ـــاا َك ـــَن َي ِدي ُج ـــ َت ُمْج ـــفِ قْدِري   ِد َكػِّ

 

ــــإ   َم ُتفِ ا َذا  ــــ ــــاْس ْت أك  ــــَؼ اْلعُ ُف ُخ ؾ  ــــُر ِؾ  ْس

ــــ  ِ َٓ ف ِ أ ب ــــ  قل َس
ِ
ــــ ِؾ اهلل ــــُططِّ ـْ َم ــــْت َل  فُ َؾ

 

ــــــ   ــــــفَِج ِ اُج َس   ؾِ قب
ِ
ــــــثَ اكْ وَ  اهلل ث   َر َغ ــــــال  ُر ْغ

ًٓ لؿـ ٓ لؼد كان الؼائد   ههذو ،وذخًرا لؿـ لقس لف ذخر ،لف مال ما

ؿالف أو كرابـ ُح  ئؾفضا ـمقؾة فض يًؿا ؿقد: وهل الؽرم طـدما كان كريًؿا ب

َب أب ا الؿعـكوطؾك هذ ،بجاهف ام ارك  ؿ  حقث  :اينٓستعارة يف البقت الث  ق ت

ِف لس  ل ااْستفلاستعار  ف َفْقَض َكػِّ : فشب  كػِّ الؿرثل حاب لجقِد 

ال طؾكار الؾ  ستعوا ،بآستفلل واْشَتؼ  مـ  ،فشب  ؿؾف بف لشب  الؿ ػظ الد 

ْت » آستفلل ٓس ْت وأططْت:بؿعـك جاد ،«اْسُتِفؾ  تعارة تصريحق ة فا

ةَتبَ  طـ َفْقض ططا دٓلتفاو ،عق  دة إلشاائف واء الؿرثل ووفرة سخالؽشػ 

                                                           

طبد اهلل حؿد الدكتقر وتحؼقؼ اسة در ،مديأ ،والبحرتيم ؿقازكة بقـ شعر أبل تؿاال   (1)

1 /1 ،هـ1410 ،ٕولكالطبعة ا ،اهرةالؼ ،مؽتبة الخاكجل ،محارب 1 7. 

ام   (2) حاب .قالء والـ  طاالع سلل َمـ :تديوالؿج .80 /4 ،ديقان أبل تؿ  َر قَ  :اْسَتَفؾ  الس  َط

 .تقًرا لف صَقطْ 
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اطُر تركقب هذه ،وشؿائؾفبؿ ثره  الجؿؾة  آستعارة مـ وقد َبـَك الش 

ةالػعؾ  .ؾك حصقل ذلؽ وحدوثفّل طلقد :«ْت ؾ  ـاْسُتفِ ا َما إذَ » ق 

ًؼا ٓس وقد قال أمديُّ معؾِّ سـًا ُبؽ هبذا ُح وحْس »:تعارةطؾك هذه ا

خرى يف ،«وحلوة َغـــَر َواكــثَ »: ققلفوهـاك استعارة أ ْغـُر ث  ال ـ ْغُر »و ،«ــ : الث 

غْ .،ٍد أو صريؼ مسؾقكؾُّ ُفْرَجٍة يف جبٍؾ أو بطـ واك  مقِضعُ  :ُر .. والث 

ا فاص.،ج الُبؾدانـ فروَفة مالؿَخا يؽقن حدًّ ذي  د ًل بقـ ب..والؿقضع ال  ل

ار َثَغَر » ستعارة يف الػعؾآو ،«الؿسؾؿقـ والُؽػ  اطُر ث أحق :«اْك  راد الش 

َح  أن –ا للفمـ خ - ضِّ خقل أن   يق غر إطداء د  – قسلطُّ ال مؼتؾ بعد – لِؾث 

ًٓ  أي :اكثغاًرا ُيعدُّ  غقر كاكت أن بعد لفلخ مـ ءادطلأل دخق ـَة الثُّ  ممم 

ة قسل الؼائد دشفااست قبؾ ومحؿق   .الطُّ

اطر يستطقع هبا آستؿرارسبقًل  عارةُ وتبؼك آست يف اإلشادة   لؾش 

سلالب قؿ شؿائؾبعظ ق  :فقؼقل :طؾ الطُّ

ك ــــ ًت ــــ ،َف َؿ ؾ  ــــْت فَ  اُك ــــطُ  اَض ِ قَ  قنُ ُق ــــقب  ةٍ َؾ

 

ــا   ًم ــحِ  ،َد ــادِ ـْــُف إَح طَ  َؽْت َض ــُث ي  ْكُر ذِّ وال

ك  ــ ًت ــْر  ،َف ض  ـَ ال ق ــ ــاَت َب ــةً  ِب َم َت ِق م ـِ  ــ ْع  والط 

 

ــــ   ــــمَ  قمُ َتُؼ ــــِر إْن فَ ؼ ـ ْص ــــاَم ال ــــال فُ اَت  ُر ـ ْص

 

                                                           

ام   (1) اين/ الؼس3 ،مديأ ،البحرتيو الؿقازكة بقـ شعر أبل تؿ   .508ص  ،ؿ الث 

1 /2 ،ابـ مـظقر ،لسان العرب   (2) 1 8. 

ام   (3)  .80 /4 ،ديقان أبل تؿ 
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َؿا فَ كُ ، َفًتك: »ققلف : إولك يفاستعارتانـ َتقْ يف اْلَبقْ  ُن ــاَضْت طُ ؾ  ق ــُقـ

 ِ كْ  ُث يادِ إَح  فُ َضِحَؽْت َطـْ : »والث اكقة يف ققلف ،«َؾــٍة َدًماقَقب  «.ُر والذِّ

ام ب دشجاطة وبسالة الؼائد البطؾ محويف مْعرض إشادة أبل تؿ  ـ ؿ   ب

قسلُح  ر فؼد استعا :ؾ  بؿؼتؾفح ذيال  ظقؿ الؿصاب وبقاكف لع ،ؿقد الطُّ

 ِ معالدَم ل وآستعارة ؾٍّ ديد يف كُ يلم الش  ع اإلبجاممَع بالدم ف الد  وشب   ،ؾد   :

اطـَك البَ تصريحقة أصؾقة:  ة الجؿؾة قبفا مـُر تركش  ُن ـقُ طُ اَضْت َفـ» الػعؾق  ق

 ِ ذي  :«ٍة َدًماؾَ قَقب طؾك تلكقد الحدوث ال  ب يف إسلقدّل بذلؽ  ك تسب 

دال والش  ة العيد   .ظقؿةؿصقب

قب إثر اطؾك ا –كذلؽ  –اكقة وتدل آستعارة الث   ف ل  لط  ذي ترك

قسل بعد مؼتؾف ؿ  أوفقفا استعار  ،الطُّ حؽا» امبق ت ب ْكر لؾذِّ « لض قِّ الط 

رو : فشب ف صِ بجامع السُّ ْكر بالضحؽ َب قر يف كؾٍّ اواستعار الؾ   ،الذِّ ل ػـظ الـد 

ف« الضحؽ» فبـ فطؾك الؿشب   بْكـالذِّ » لؾؿشب  قِّ  حؽؼ  مـ الضواْشتَ  ،«ر الط 

ةف :«ْت َضِحؽَ » ة َتَبِعق  ى مـ مؽاك .آستعارة تصريحق  ـ ارَتقْ ٓستعا ةوقد قق 

بِؼَ ال ا . هذا .يف بداية كؾِّ بقت مؿا سبؼ« فًتك» ـقيـ يف كؾؿةإيؼاُع الت   َتْقـس 

ذي ُيعط وااإليؼاع ال  مثؾ وأققُل  .ة الؿصاباحوفد ٕسكل كربة الحزن 

ُتْػِصح الجؿؾة  ،«دًما» لـ ْصب يف كؾؿةة إيؼاع تـقيـ آليف دذلؽ  كؿا 

تِل وَقَعْت ال ِ » كؾؿة دبع ػعؾقة ال  تِل هل يف محؾ –« ةً تَ قم  –كصب صػة  وال 
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ِ قطـ َشرف هذه اْلؿِ  فا م فا: ٕك  ْصر إذ فات َتٌة َتُؼقُم مؼاَم الـ  قَتة ومؽاكت

 .ْصُر الـ  

عظقلؾ« فتك» ْسـَدُر اْلؿُ ارة تـؽقوكان فِل سقاق آستع وحذف  ،ؿت 

قسل ولؾدٓلة طؾك ُشفرة « هق» اْلُؿْسـَد إلقف راد د أفـكتف طؽامالبطؾ الطُّ

 .مجتؿعف

ام طدًدا مـ آستعارات ذات العلقة  –بعد ذلؽ  – َحَشدَ  أبق تؿ 

د ة برثاء الؼائد محؿ  قسل الؼقي  ة ب –مـ خللفا  – ـبقِّ لِقُ  :الطُّ لس شد 

لشفسق تف وَصْبره وروْلَؿْرِثل وفا تف فِل مؼارطة أطدائف رباصة ج وطظقؿ  وقق 

 :ؼقلق: ففؼدهاب فقف بعد الؿص

ــ َم ــَو َم ــا  ت  ــاَت َح َم ــك  ــِرُب َس ْض َم  فِ ْقػِ اَت 

 

ْرِب    ض  ـَ ال
ِ ـَـا الو، م ْقِف اْلَؼ َؾ ْت َط ؾ  َت ـْؿُر اْط  سُّ

 هُ د  ًل َفــَر َســفْ قِت ْلَؿــْقُت اَن َفــاَكــ دْ َقــوَ  

 

ـــفِ إِلَ    ـــ ْق ـــاُظ الْ اْلِحَػ واُؿ ـــُؼ ْلخُ رُّ  ـــَقطْ  ُؾ  ُر اْل

ٌس َوكَ   ـــــ اُف َعــــتَ  ْػــــ كَح  ارَ اْلَع ــــ ـــــكَ  ت   فُ َلك 

 

ــ   ــُر الْ  قَ ُه ــ ُؽْػ ــَي وَك و ُد ِع أ و ــر  ــْلؽُ ُف اْقَم ال  ُر ْػ

ـــثْ َفلَ   ِ ـــَت ف ـْؼَ َب َت ـــ ُمْس ـــِع الْ ل  ـــْج قِت رِ َؿ  فُ َؾ

 

ِصـ ـْ َتْحـِت مِـ :اَل َلَفاقَ وَ     ِؽ اْلَحْشـُر أْخَؿ

اطُر استعار  :آستعارة إولك  قػم ٓكثلالؿقَت  الش  ل  ،الس  وكؿا قا

ُر مقَت : »البديعل اط الش  قفؿا والقجف ف ،ٓكثلمف قػس  ال حدِّ  استعار 

الػظ الار الؾ  استع : حقث«لن العؿؾثر وبطام إاكعد  ف بفطؾك الؿشب   د 

                                                           

ابؼالؿص   (1) ػػس اكػس الجزء وك ،در الس   .حةلص 

 .144ص  ،علالبدي ،إيام هبة   (2)
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ف« الؿقت» ة فآست :«مات» الؿقت واْشتؼ  مـ ،«قػم الس  اكثل» لؾؿشب  عار

ة تبعق  تص ام هذه ،ةريحق  ة وقد َبـَك أبق تؿ   آستعارة مـ الجؿؾة الػعؾق 

ل وثباتف يف مقدان قسلطُّ جاطة الؼائد الؾدٓلة طؾك ش« قػفُب سرمات مْض »

ُف لققى مـ الحديُف أوأك   ،الؿعركة ف: سقػ ؿ يؿْت حت ك مات َمْضِرُب د: ٕك 

د يف فؾؿ َيِػّر أو ي َت وقا :الؼتالعجز أو يرتد  ى كؾ  بؾ َثَب ؾقف تؾ وأد  حت ك  ما ط

ؿ سقُػُف فؾؿ َيُعْد ُيجدي  ادُّ َطدُ ُص يَ  أوػًعا كتثؾ  ِ ظ إوكؾح .وًّ ت ال  ت لػاظ  ل آَزَر

ْتفاة ه آستعارهذ ت» ظمـ مِْثؾ تؽرار لػ :وقق    ،«ما
ْ

ْرب» وَلْػَظل « الض 

ل يف جق ا َضعُ مـ إحساس يقُعُف ذلؽ وما ُيش ،«ِربَمْض »و لؿعركة الؿتؾؼِّ

طاير الؼتام ويف ُضؾؿة  بواْلُؿَتـَ الؿت قل وسط صِّ ب الخق  إحداث يف أطؼا

ؾةالؿت والؿذه لم -ك ف يرى كلو :سارطة  ق لؼائد البا اهذ –َطْقـَْقف  ب وه طؾ 

جعان ال  دِ وُيؼْ  ،لؼتالا يفيستؿقُت  قن ذيـ ُم إقدام الشُّ دون  إلك الؿقتيسع

دبة أو ترمفا قف وصفقَؾ  –أيًضا  –وكلك ف  ،دُّ ق  ،الخققل يسؿُع صؾقَؾ السُّ

ماء الؿرطبة وإ وهق يتعامُؾ  – ُثؿ  ُيػَجعُ  ،رةؿتـاثشلء الويرى أهناَر الدِّ

بعد أن تَ الػارس ا ؼقطبس –ع كؾِّ ذلؽ م ٕطداء مـ َع طؾقف اؿ  جَ لؿغقار 

ِ  أنْ  لشلٍء سقى عفؾؿ يتطؾ   ،كؾِّ مؽان  ا ذلُّ وٓ يشقهبريؿة: ٓتًة كقيؿقت م

د ام طبارة :خقف وٓ تردُّ ك مات: »لذلؽ قال أبق تؿ  ر الث  « حت  ات بلقصقِّ

مـل خلل لف مـبؿا  ا وكلن   :الؿعركة امتداد ز تحضر أية طَر يسالش 

خر سق بْ  ،نرة آل طؿراالؽريؿة يف آ يـ يفوالتل تدطق لؾص  الرخاء  ر طؾك الدِّ

ة د  والْبر طؾك ملص  وا ،والشِّ واْلتِزام  ،ؿرابطة يف سبقؾ اهللؼارطة الؽػار 
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ؿعركة لتحؼقؼ شعقرة ا بات يف مقدان ال ال  لالث  هق ذروة سـام ذي جفاد 

إلس ـَ آَمـُقا اْص ل  َفا اَيا َأيُّ ﴿ :الكوهل ققلف تع :لما ِ ِذي ِ ُروب ُطقا ا َوَصابُِروا َوَراب

ُؼقا اهللَ  ُؽْؿ ُتْػؾِحُ َوات  لثر أبل تؿام ف تإك   ،[ 200 :ان﴾ ] آل طؿرقنَ  َلَعؾ 

إلسلم: فل كؽاد كؼرأ ببالـُّ   أبقاتًتا مـ قصقص اإلسلمقة وبشعائر ديـ ا

ة أو ك يؼا هذه الؿرثق  ؾـا هذا التلغقرها حت   .ٍق جؾلثر طؾك كحْ ب

ْؿُر ْت َطَؾْقِف اْلؼَ واْطَتؾ  : » ققلفيف: الث اكقةآستعارة   تعارحقث اس :«ـَا السُّ

« ِ ُؿَطاوطَ »ـل« لل اْلَؼـَااْطت ماح وارتدادها طؾك «ةطدم ال ف اطتلل الرِّ : فشب 

قسل بعدم الْ  ة البطؾ فقؿا يطمع طدم تحؼقؼ هِ ة بجاَطاوطَ ؿُ الطُّ ؿح ؿ 

الؾ  فاستع :دويري ال طار  ف ػظ الد  ف« لطتلآ» بفؾك الؿشب  طدم » لؾؿشب 

ْت ا» واْشَتؼ  مـ آطتلل ،«الُؿَطاوَطة ة« ْطَتؾ  تبعق ة:  فآستعارة تصريحق 

اط ةبـاها الش  ْت َطَؾْقفِ » ُر طؾك الجؿؾة الػعؾق   لقدّل طؾك حدوث :«ااْلَؼـَ  اْطَتؾ 

َز بشجاطترثاء الؼائد البطؾ ال  شديدة ب قةأمٍر مفؿ لف طل ف ورباصة ذي تؿق 

 فنن  هذهلؽ لذ :– آستعارة إولك كؿا سبؼ بقان ذلؽ يف –جلشف وثباتف 

ابؼ آستعارة تدطؿ ؿ سقُػُف  :الؿعـك الس  ك تثؾ  قسل لؿ ُيؼَتؾ حت  ٕن  الطُّ

ـ مـ العْؿُر طؾقف: فسُّ الُف ماُح ر ْت واْطَتؾ   أجؾ تحؼقؼ  معف مـ ؾؿؾؿ تتؿؽ 

ؿقد أمام إطصؿقحف يف  ك الـ ْصر: فؼد  ،داءالصُّ ومقاصؾة الؿعركة حت 

ِخ  د ،ر مـف شقًئابذل كؾ  ُجفده ولؿ يد   .ولؿ َيِػر أو يرتد 
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بـوقد وصػ أب ام الؼـا  ْؿر»ـق تؿ  بة والؼ«السُّ ل  ن  ٕ :ةق  : لقدل طؾك الص 

ْؿرلرماح الا ػَ  سُّ عرا لذلؽ فؼد ألح  كثقٌر  :ـَتقْ تحؿؾ تؾؽ الصِّ ء طؾك مـ الشُّ

ـْدي يؼقل :ذْكِرها  :ففذا أبق ططاٍء السِّ

ــــــذَ   َكْرُت
ُّ

ل ــــــ واْلَخطِّ ــــــيَ  ِؽ  ــــــابَ  ُر ْخُط َ ــَ  ق

 

ــــ   َق ــــْؿُر َو ــــُة السُّ َػ َثؼ  ــــا اْلُؿ ِـ  م ــــْت  َؾ  ْد َكِف

 :وقالت الخـساء 

ـــــ صِّ ِض ال ق ـــــ ِ ِب ـــــؿْ َػاِح ب ـــــاِح ِر الرِّ َوُس  َم

 

ــــ   ب ِ َف ب ــــؿْ اْل َوبِالسُّ ــــْرًبا  ِض َض وَ ق ــــَزاِر   ْخ

ِ »: ه الؼصقدة الباذخة لـجدها فِلوتؿتدُّ آستعارات فِل هذ  ى ب فِ ُتـَعـز   ـ

ْعُر قجُ َيـْبـؽِل َطـَؾـْقـِف اْلـ: »وفِل« َل ـعُ الْ   :وكذلؽ فِل ،«ُد واْلـَبـلُس والشِّ

ْبُر َق واَدا هُ فِ ك اْسُتْش ت  ــــَح »  ،«وِح الرُّ َب َطـذْ ـاَن ـــــكَ  ،َفًتك: »وفــــل ،«لص 

ام فا استعاراٌت جاءت دفعًة واحدة فِل ققل أبل تؿ   :وكؾُّ

ــــــ ــــــبَ  ن  لَ َك ِ ــــــبْ كَ  لـ ــــــ انَ َف ــــــَوفَ  قمَ ي ِ  فِ ات

 

ـــ   ـــُكُج ـــؿَ قُم َس ـــاٍء َخ م ِ قْ ـْ بَ ر   ــــ ـــَف َب  رُ دْ ا اْل

ــــيُ   ــــ ونَ ز  َع ــــ ـْ َط وٍ َث ــــتُ  ا ىَع ــــ ز  ِ ــــلْ ا فِ ب  َل ُع

 

ــبْ يَ وَ    ــؾَ ل طَ ِؽ ــِف الْ ْق ــوالْ  دُ قُج ــْعُر َب والشِّ ُس   ل

ـــ  ـــ كَوأك  بْ  ؿْ َلُف ـــ ـــفِ  ٌر َص ْق َؾ ـــ َط َق مَ َو كد  ـــ  َض

 

   ِ ت  إ ك اْلَؿقِت َح ـو ا ُهـقَ دَ ُتْشفِ ك اْس ل ص   ْبُر ال

                                                            

لحؿاسةدي شــــــرح   (1) زوقل بـ طؾل أحؿدأبق  ،قان ا قـ أمؼ أحؿد تحؼق ،محؿد الؿر

لم هارونوطبد ال  .56 /1 ،هـ1411 ،ولكالطبعة إ ،بقروت ،دار الجقؾ ،س 

لخـساء   (2) ــرح ديقان ا ا ،شـــــ دايز مف .دتحؼقؼ وشرح  ،س ثعؾبأبق العب   ر الؽتابدا ،حؿ 

بع ،بقروت ،العربل 141 ،ة إولكالط   .156ص  ،هـ4

 .َطْعًنا :وْخًزا .لسيوفا :َفاحالص     (3)

امديقا   (4)  .4/82 ،ن أبل تؿ 
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ك ًت َضاَضـةٍ ٓ  وِح الـرُّ  ْذَب طَ  انَ كَ  ،َف ـْ َغ  مِـ

 

ــــــيُ  أنْ  ًراْبــــــ  كِ ِؽـــــَولَ    ــــــ فِ بِـــــ اَل َؼ ْب  ُر ِك

ًبا  آستعارة إولكمـ  اطُر الش   دُف في  صاب كان ُمصا إلك بقان أن  الؿ

ُمؼتصًرا طؾ ا لؾجؿقع: إذ لؿ يؽـ  بق ف أوفقفا شب   ،وحدهؿان ل كبفك بـطامًّ

ِ « لعُ الْ » امتؿ   ثؿ   ،يًزال استشعار ِطَظؿ الؿصاب بنكساٍن فؼد شخًصا طزف

 ،«زيةعالت  » وهق ،مفزأتك بشلٍء مـ لقاو ،«اإلكسان» حذف الؿشب ف بف

فوأثب وقد طد  أمديُّ هذه آستعارة مـ آستعارات الحسـة  ،تفا لؾؿشب 

اطر ؿ  ث ،اللئؼة ش  ـَك  إن  ال ؾة الػعؾقبفتركَب جؿ ةا مـ ال ائؿة طؾك الؼ ق 

الؿضارع ونَ » الػعؾ  ًدا فِل ا والذي ُيعطل الحدَث استؿرارً « ُيَعز  تَجدُّ

جؿقع أيًضا  –حقث بـاها  :ارة الث اكقةآستعفِل  َعَؾفُ فَ ذلؽ  ؾومث ،كػقس ال

ؾة ا – رطؾك الجؿ الؿضا بدوءة بالػعؾ  بؽل» علػعؾقة الؿ ؾك  :«ي لدٓلتف ط

عقر بوديار ستؿرآ وأثره الؿحزن الذي أحدثُف رحقؾ ػؼد للؿ الؿقمة الشُّ

قسل: فؼالؼ ؾ محؿد الطُّ ـل َطَؾـْقـِف الْ َوَيــبْ » :الائد البط ُس لـَبـوالْ ُد قجُ ؽـِ

ف :«ْعُر والشِّ  ة: حقث ذكر الؿشب  ف  ،ففل استعارة مؽـق   ،بفوحذف الؿشب 

 .«البؽاء» وهق ،زمفمـ لقاوأتك بشلٍء 

فا مـ خلل اختقار الػعؾ شار إلقالتل أ - يؿقمةَ اطُر الدَد الش  ك  أ

ـك عم رج إلكبآستػفام الذي خ - بَؼَتْقـاالؿضارع فِل آستعارَتْقـ الس  

: بآستعارة الث الثةثؿ  أتك  ،«!؟ك َلُفْؿ َصْبـٌر َطَؾْقفِ َوأك  : »فِل ققلفعجب الت  

                                                           

زك   (1)  .287 /3 ،أمدي ،ةالؿقا
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صريحقة الت  راعتآس وهل ة التلعبة الت  س  ـ آستػفأجابْت ط ق  ن  ابؼ ام ال بل

قالجؿقع لؿ يعد لفؿ صرب أو طزاء بعد فجقعتفؿ بؿؼتؾ ال سل: بطؾ الطُّ

ْبُر ْسُتْشفِ ا كَحت  » عفماْسُتْشِفَد الصرُب فؼد  حقث استعار «َدا ُهَق والص   :

اطُر  رب: ف« آستشفاد» الش  ال طؾكالؾ   راستعالـػاد الص   فبف بالؿش ػظ الد 

ف« ادفستشآ» د ا» لؾؿشب  بْ كػا اْسُتْشفَد « آستشفاد» مـ واشتؼ   ،«رلص 

ؾ ماٍض َبـَكق وه ،«كػد» بؿعـك اطُر آستعارة طؾق فع  لدٓلة فالش 

مـ الؿاضلالحد َشَػْت طـف هذه .وث وإثباتف فِل الز  . وأّي ُمصاب جؾٍؾ َك

ف !؟آستعارة الـُّػقس مـ جراُح تؾتئؿ لـ  الذيطؾ البالؼائد  ةُ ؿَ ا َطظَ إك 

قن لؾص   ،بعده فُ ولـ يؽ َطـذْ  ،َفًتك» ْبِر أثٌر فقفا: ٕك  وِح  َب َكـاَن  وهـا  ،«الرُّ

ابتليت  اطُر استعاحقث  :ةعآستعارة الر  ش  طؾ « العذوبة» ر ال لطقب روح الب

قسل َف صقَب روحف بالعذوبة :الطُّ ح وآرت بجامع فشب   ،ُكؾٍّ فِل  إكسقا

ة َكَشػَ صريحق  عارة تاست وهل وصقب  طـ دماثة ُخُؾِؼ هذا الؼائد ْت ة أصؾق 

: فوهل صػات َكَبَعْت مـ لقـ جاكبف وكريؿ تقاضع ،فوُكْبِؾ أفعال ،خصالف

والفقانفعفا ؽـ دافؾؿ ي ـْ َغَضاَضةٍ » الذل 
ِ : بؾ كان طظقؿ الـ ػس ،«ٓ م

ْسـُر بالْ اطالش   جاء لؽلذل: وٓ يذؽب ر والعظقؿ ٓ يت كؽرًة مع « ـًتكفَ » دُؿ

 .وذلؽ لؾتعظقؿ ،ـد إلقفحذف الؿس
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حادث قسلبطؾ اات َصَقْت شؿائؾ الؽـ ال ن َصَقْت روحُف  ل بعدلطُّ أ

ْت  وهذا ما :العذبة صريحق  طؾقف دل  ة فِل ققل أبل ة إصؾق  آستعارة الت 

ام  :تؿ 

ــــ ِ م ــــَأ ـــــْ َبْع  ِد َص
ِّ

ــــادِ اْلحَ  ل ُمحَ اَث ــــِت   ًداؿ 

 

ـــ   ـــَيُؽ ـــِب َقاقُن ْٕث ـ  ـــال ـــَدى أَب  !؟ُر ًدا َكْش

 لغقاب الؼائدا اطُر لش  حقث استعار ا 
 

ل قسل لط  ختػاء  الطُّ وا طـ الحقاة 

قِّ  بل الذي خرج جستػفام الت عَ ذلؽ بآ دَ ك  وأ ،ذبةعب وروحف الأثره الط 

ِ : »ػلـ  لك معـك الإ ـْ َأم   َبْعدِ ـ
ِّ

َثــاِت الْ َصـــل ؟!..َحـاِد إذ كقػ يؽقن « .

فِل  تعارةآس ة هذهوهـا تظفر دٓل ؟عدهمـ ب كداه ومعروفف كْشرٌ  ٕثقاب

اطر دمـ خللفا ب إشادة الش  ؿائؾف وُمُثؾف  َتَػرُّ ؾقا ااابـ حؿقد بش لتل لع

فاقُ   .هيبؼ لفا أثر مـ بعدولؿ  ،طعْت أصقل

ا ؾـا أبقثؿ يؼاب ؿ   :فِل ققلف ةعارة الؿؽـق  ستم بآت

ــــ ـْ َغ ــــِئ ــــَدرَ َل ِ ــــْت ف عِ ر  ل ال ــــأي   و ُم ــــا  فِ ُف ب

 

ــــلَ    ــــا زَ َؿ ــــاَل ي ْٕ ــــِت ا ُتَفا الْ قاُم ِش ــــَؿ  ْدرُ َغ

ُف    فنك 
ِّ

ؼائد روح ال قد أْثَبَت هبا غدر إيام وخقاكتفا باستلب وَصل

ف إيام : فالبطؾ ة إشب  غادٍر خابصقر ف :ئـكسان   بف وأتك حقث حذف الؿشب 

 ،يامغدر لألثبات الإ وقريـة آستعارة فِل ،«الغدر» وهق ،بشلٍء مـ لقازمف

بدٓلتفا  جؾكوتت مان فِل إباكة تَؼؾُّ ـ » إيام وصروف الز  ي ْٕ اَلـِت ا ُم َلـَؿا َز ـا

                                                           

ام   (1)  .4/83 ،ديقان أبل تؿ 

 .ةكػس الجزء وكػس الصػح ،الؿصدر كػسف   (2)
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ِ  ،«رُ دْ غَ َؿُتَفا اْلـــقِش  عقر بالحـا طؾك -كذلؽ  –تفا لدٓ لوف دقـ وتلشُّ  ققُّ

ة الػؼد لؿؼ قسلجذو  .تؾ رجٍؾ طظقؿ فِل مـزلة الؼائد الطُّ

َتُف اثقفمرا فِل مـ كثقرً قحة الز  طؾك ل اموقد أَلح  أبق تؿ   ر قق  : فصق 

وسطقتف ،العاتقة  هِ وشؽقى الـ اس مـ غْدرِ  ،واهنزام الؽائـات أمام جربوتف 

ء ضرار بػضلوتخقره اإل ،إحسابي زايا إلك ذوالر   هداءِه إدوتعؿّ 

رف  والسمددالـ اس وأصحاب الش  والجاه  وأذكر يف ذلؽ  ،والعطاء 

 :ققلف

مـــــان يُ  ريـــــَب إن   ـُ أنالز   ـَيْفـــــ حِســـــ

 

ــــــاِب   وي إْحَس ك َذ ــــــ ــــــا إل زاي  ِدي الر 

ذا  ـــــــ ِؾَف ـــــــ َف ـــــــ ػُّ َيِج ـــــــرارٍ  دَ َبْع ِض  اْخ

 

ــــَؾ رَ    ْب ــــادِ القِ  ضِ وَق ُض  َه ْو و َر لالر  ــــ ِ  اب

مان ر الش  وهـا صق    فِل غْدره وسطقتف الؿتعؿدة طؾك  –اطُر حال الز 

ء الحقاة ياض الخضراء الؿرتقية بؿاة الربصقر –ئفؿ خقار الـ اس وفضل

ِشَحة بو مـ الؿت  بقعة وخصبفا: ثؿ  ما تؾبث أن يسطَق طؾقفا الز  خضرة الط 

ؤها: فقسريعً  جتفا وتذهب هب ،اك خضرهتشوتتل ،اهبأطشاذبؾ وت اجػ ما

ط .رهتا قبؾ روض القهادوكضا قرة الؿحزكة تؽشػ طـ سخ . وهذه الصُّ

ام و م إٓ فِل إمـ الذي ٓ ُيحسـ ـ الز  يرة مشؽقاه الؿرأبل تؿ  شفار سفا

مدد يا وإغؿادها فِل صدور ذوي الػضؾ والجاه والسُّ وتظؾ لقحة » ،الؿـا

                                                           

 .43/ 4 ،كػسف   (1)
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امـ تصقير أبا كبقًرا مالت كصقبً كحة التل قلؾ  ا هل هرمـ أو الد  لز  ا ؿ   ،ل ت

عراء ض لفا مـ الشُّ ل َمـ تعر  وف مققػ فؿـ الؿعر :دون أن يؽقن أو 

اطرال مـ: ضقًؼا بف واستسلًما  –ة اهؾق  مـذ الج –ل طؿقًما العرب ش  مـ الز 

اغقة تف الط   .«أمام قق 

ام طعٍ قص ختَؿ أبق تؿ   وأثـك طؾك ما ،قدفالش  ؼائد لاف فقح متدا قدَتُف بؿؼ

ع  ؼقا وهق فِل قربه بعد أن طؿ  ودطا لف بالسُّ  ،بف مـ كرم وططاءكان يتؿت 

حلتل كا -إرض  أهَؾ   :فؼال ،فوإحساكعروفف كػعف وم -ؾفا ان ي

ك ُض َش قْ ُث غَ قغَ الْ  َسَؼ َواَرِت إْر َصفُ ًثا   ْخ

 

ـــَوإْن    ـــَل ِ ـْ ْؿ َيُؽ ـــف ـــق ـــقَ َوٓ  اٌب حَ ِف َس  ُر ْط

ــــكَ وَ   ِ اْح  َػ ْق ــــت ِ َؿ ِ ل ال ــــل ــــ اِب حَ ؾس  ِ َص  ةً عَ قـ

 

   ِ ــــنب ئِ ؼَ ْس ــــقَ  افَ ا ــــْب ِ َوف ــــل لَ ًرا  ــــِدِه ْح َبْح  ُر اْل

ــمَ   ــَض ــ َر اهك َص ــ َقاِب إْث ــْؿ تَ َل ــ َؼ ْب ْوَض  ةٌ َر

 

ــــ   ــــَغ ــــ ىقَ َداَة َث ــــأك   ْت فَ تَ إٓ اْش قَ َف ــــا   ُر ْب

ِل الثَ   ـْ َكـث  َقى ف َمـ ـلِف اا بـَقـحْ اَن يَ رى   َرىث 

 

ـــغْ َويَ    ـــُؿ ـــُر َص هْ ْرَف ال ئِ ِر كَ د  ـــا ـــغَ ُف الُؾ  ُر ْؿ

اهـا َحَشَد أبق ت  ؾك  َؾ م أربع استعارات: دل  ؿ  قسل  أن  مـ خللفا ط الطُّ

جزيؾ ك بحقاة أهؾف وطشقرتف بؿا اتؿًّ ُمفكان  رمف كان يغدق طؾقفؿ مـ 

كـ طـاية فؿ بف مان يحػُّ وبؿا ك ،وإحساكف  تَحِػَظُفؿ هبا مـ الفلك: فؼد كا

 .ًة بف وبؿعروففحق   إرُض 

                                                           

طاد. طبد اهلل  ،ل تؿامي يف إبداع أبدؼلؿققػ الػؽري والـ  ا   (1) ة دار غريب لؾ ،يوالت  طباط

 123 ص ،الؼاهرة ،والـ شر

ام ديقان   (2)  .84 /4 ،أبل تؿ 
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تل امتدحفا أبوما أشبف هذه الؿؽا ام فِل هذا البطؾق رم ال ؾؽ بت تؿ 

ى صدا ِ  هاالتل دو  ِ جح بـ ل ديقان أوسف يرثل قصقدتف اللمق ة وهق ل ر ف

ذي كان ُيمَ   ُف وْحَدُه جقٌش ك  وكل» ،ِة الؿخافةـ الحل مـ شد  مِّ َفَضالة ال 

والتل قال فِل  ،«فطؼؾ ةجاحور ،ؿتفؽوح ،وبسالتف ،بشجاطتف

 :فامطؾع

 ـَـــقْ طَ 
 

ـــــ َســـٓ ُبـــ ،ل م ــــفْ تَ وَ ٍب ؽْ د    الِ َؿ

 

ـــطَ    ـــك فَ َؾ ـــالَ َض ـــ ؾِّ َة َج َوالْ ال ْزِء  ـــرُّ ِ َع  لال

ــــُج   ــــؾَ ا طَ ؿ  ِ  فِ ْق ــــب ــــَؿ ــــاِء الش  َواْح  لػِ تَ ْلِن 

 

ِ ك َؽـــؾْ فَ الْ وٓ قُد ُؼـــػُ الْ َس قْ َلـــ   مْ ب  الِ َثـــَل

ام بل أ دطـ ٕربعا تستعاراوأبدأ آ  التل فِل  إولك بآستعارةتؿ 

لغقث َفُف با: فَشب  للؾؿرثحقث استعار الغقث  :«َسَؼك اْلـَغـقـُث َغـْقـًثا: »ققلف

ة أصؾق  اف ا  .ةٓستعارة تصريحق  فا فِل ققلف آستعارة الث اكقةأم  : فنك 

 امعبج ،لؾؿرثلتعار البحر سد اؼف :«ـُر اْلَبحْ  ًرا َوفِل َلـْحِدهِ ــبْ قَ  ابِــنْسَؼــاِئفَ »

: فآستعارة تصريحق   َعة فِل كؾٍّ ٓسثؿ  جاءت  ،ة أصؾق ةالػْقض والس  ة تعارا

ِ لثةث اال َفـا قَ  إٓ اْشَتـَفــْت : »ل ققلف: وهل ف ة:  ،«ــْبُر أك  وهل استعارة مؽـق 

ف الرياض  حقث ؿشب  غب وٍن يربنكساشب   لؿشب فاف وحذف يشتفل: فذكر ال

                                                           
ْعر الجاهؾل   (1) عراءد ،الشِّ  ،مؽتبة وهبة ،أبق مقسك د. محؿد محؿد ،راسة فِل مـازع الشُّ

 .272ص  ،هـ1429 ،كإولبعة طال ،الؼاهرة

الطبعة  ،بقروت ،دار صادر ،كجؿ محؿد يقسػ. تحؼقؼ د ،َجرَح  بـ ديقان أوس   (2)

الثة  .102ص  ،هـ1399 ،الث 

ْبر ويغؾبفالعظقؿ الذي يؼ إمر :لعاللا .ُؿفُ قَطظِ  :جّؾ الرزء   (3)  .فر الص 

ا   (4)  .إلك العقـلرأس ا مع مـلدُق اِطْر  :الشلن .بؿعـك أْكَثَر  ،أْمٌر مـ َجؿ   :ُجــؿ 
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وآشتفاء» وهق ،وأتك بشلء مـ لقازمف ،بف وختؿ آستعارات  «.الرغبة 

ـُؾُف الـغَ ْهِر َكـاـْرَف الـد  ُؿُر َص َوَيغْ : »وهل فِل ققلف ،آستعارة الرابعةب : «ْؿُر ئـِ

غْؿر» استعار حقث قسل: فشب  « ال قض وططاء الطُّ  ،لَغْؿرططائف باف فقض لػ

هق الؿاء  ٓس :«َيْغُؿُر » ْؿرغَ ال مـ تؼ  شثؿ  ا ،الؽثقرو ة: تعارة فا تصريحق ة تبعق 

ؿضارعَبـَك  ار فِل غْؿر آستؿر ٓلة طؾكؾدل :«يغؿُر » تركقبفا مـ الػعؾ ال

مانكق  .ائب الز 
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 خادؿة

اَر أكث شبأبق تؿ  د ائق ة فِل رثاء اوآستعارة فِل قصقدتف الرقف م مـ الت  لؼائ

د طُّ  بـ البطؾ محؿ  ُف القاضحة اكتكو ،قسلُحؿقد ال ٓسقؿا  لف تجديداُت

ذي أثار ،فِل استعاراتف اد فِل طصره  وهق إمر ال  ق  كؿا –حػقظة الـُّؼ  ه

ز –معؾقم  ِ بخقالف الخ وقد تؿق  خققؾق ة وما ل استعاراصب الذي ضفر ف تف الت 

ة  فقفا مـ ك معفا مشاطر الؿتؾؼرائصقر خقالق  . ومـ خلل هذا .لعة تتحر 

ؾْ ث تقلبحا ام فِل أ إلك الؽشػ طـ دٓٓت متعددة لِؿا أوردهُ  ُت ص  بق تؿ 

ه الؼصقدة مـ تشبقفات واستعارات ِ  ،هذ ِّؼاط التُأْجِؿُؾَفا ف  :القةل الـ

1-  ِ ام ف بؿا حشده مـ تشبقفات واستعارات  –ر عبِّ ل أن يُ رغبة أبل تؿ 

فقدرم وجقد طـ شدة ك – د الش  ق بـ البطؾ محؿ   .لسُحؿقد الطُّ

ـ برداء الحْؿد وائاالؼ أن   -2 قسل ارتدى وتزي  ـاء والدطقات د الطُّ لث 

َبات قِّ ـ ؼقؼل الذي يجب أن يرتديف الؿمموهذا هق الرداء الح ،الط  ـ ويتزي 

 .بف

ؾ أب -3 تؿ  ــدل  ف الؿــطـدمام ــق  ة الؼقت بالثقاب طؾك ــا شب  ْتؾ شد 

ض لــذي تَ ـال فقف البطؾ ــعر  ْت  ،الغزيرة هدماؤلْت سا دفؼ :دــالش  وغط 

فا ثق :سائر جسده ـ وكلك  ؾِّ صعـٍة يؾبس ثقًبا م اٌب قد لبسفا: وهق مع ك

 .الؿقت ثقاب
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ام فِلـــكجح أب -4 ؿ  بــك مز بالؿعـك إلـــالؼػ ق ت د ــــالؼائ د مؼتؾــعـا 

د سل: فد الــُحؿق بـ محؿ  ق جاء فِل تشبقفاتف ما أَخَذ الؿتؾؼل إلك طُّ

جر استحضار فقد طـد اهلل ،فِل سبقؾ اهلل ةدفاالش   أ  .وثقاب الش 

ا -5 ؾْت تشبقفات أبل تؿ  طـد ققمف:  البطؾ م طؾك ِطظؿ مـزلة الؼائددل 

ع بف مـ ذكْ  وأن  ما كان لختام وسقرة َططَِرة آٓ بف إلك ا ،ـٍ ٍر َحَس يتؿت 

با قِّ  .فِل سبقؾ اهلل لؼتؾ: ِختام الط 

َدت التشبقفات طؾك ِذك -6 ػال رأك  اصِّ صػ هبا  ؿقدةحلات  كان يت  التل 

قسل ِصػ بف ققُمُف مـ شجاطة ورفعو ،الطُّ ة جاءت طؾك ِذْكر ما كان يت 

فؿ كاكقا فِل مـز ،وشرف قلة الـُّجقم وأك  ـ  الطُّ  ،ان أفضؾفؿسل كلؽ

 .قمبؼقة الـجزلة البدر مـ وكاكت مـزلُتُف كؿـ

ًسا ُشجا -7 قسل كان فار ج رابطا طً التلكقد طؾك أن  الطُّ ققي  ،شلال

 .البلس

ام ــد أبــاطتؿ -8 تؿ  ِ ـــطؾك الؿبالغق  قد ـــَفـََػك وج :ل تشبقفاتفـــة ف

ثؾ سخاـــسخ ُيؿا قســــء  طُّ خاء َكَبَع ن  الٕ :لـــاء ال ف الؽريؿة مـس  وقد  ،َكػِّ

بع قسلد مؼتؾ الاكؼطع الـ دى تؿاًما  ْت أصقُلفُ  ،طُّ  .وُجذ 

قدتف الرائق ة طؾك حالة البؽاء صقفِل ام تؿ   َدّلْت استعارات أبل -9

ذي طؿ  الجؿقع بسبب ُمصاهبؿ فِل قائد طظقؿ لف ال ديد ال  مـزلتف الرفقعة ش 

ْت حالة الػؼد واصق   اكؿ ،فِل كػقسفؿ ل حؾ  ػجقعلَر بعد ة الت ْت بالؼقم 

 .هذا لبطؾ مؼتؾ
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قِض ططاء الؿرِثل ووْفرة سخائفَشَػِت اكَ  -10  ؿاك ،ٓستعارات طـ ف

وشؿائؾف ؿْت بأشاد َدْت  ،ثره  ُغقر ودخقل إطداء مـ اكثَِغار وأك  الثُّ

ـَ  ،خللفا كاكت ُمَمم  ة فِل ضؾ هقبة البعد أْن  دمح بطؾة ومْحؿق  ُحؿقد  بـ ؿ 

قس  .لالطُّ

ب -11 قِّ دت آستعاراُت طؾك إثر الط  قسل بعد ذي َتَركَ ال   أك  ُف الطُّ

َؾْت طؾك ُشفرتِفِ  ،مؼتؾف د  ،ؿعفتمج ادأفر بقـ ودل  فارًسا شدي وأك ُف كان 

بًرا ،رابط الجلش ،بلسال ا  ،ثابًتا فِل مقدان الؿعركة ،صا ة ققيًّ فِل مؼارط

ام اطتأن . وكؿا .إطداء تؿ  با  د  :لؿبالغة فِل تشبقفاتفاقب ؿد أسؾأ فؼ

قسل كان أققى مـ  :استعاراتففِل  –كذلؽ  –اطتؿده  َد طؾك أن  الطُّ فلك 

فُ ٕ :الحديد أو  ،َجزفؾؿ َيِػّر أو َيعْ  :فِ َيُؿْت حت ك مات َمْضِرُب َسْقػِ لؿ  ك 

َؿ َسْقُػفُ حت  قف ى كؾ ما طؾوقاتؾ وأد   َت بَ ؼتال: بؾ ثَ يرتّدد فِل ال  .ك تَثؾ 

ام طؾك أّن مؼتؾ البطؾ ا َؾتل  د -12 قسل كاستعارات أبل تؿ   انلطُّ

ا لؾجؿقع َؾْت طؾك  ،فانبـل كبؾك إذ لؿ يؽـ ُمؼتصًرا ط :ُمصاًبا طامًّ ؿا دل  ك

عقر بللؿ الػْؼداستؿرار حالة  الذي أْحَدَثفُ وأبَرَزْت أثر الحز ،الشُّ حقؾ ر ن 

دئد البطؾ محالؼا قسلُح  بـ ؿ  الـػقس لـ تؾتئؿ مـ  َفِجَراُح  :ؿقد الطُّ

ْبر لـ ُيصبح مت ،بعده ا بحقاة أهؾف  اًحا: ٕن  والص  ن مفتؿًّ قسل كا الطُّ

ُيغا كبؿ :وطشقرتف ا كان وبؿ ،طؾقفؿ مـ جزيؾ كرمف وإحساكفدُق ان 

فؿ بف مـ طـاية  .َيُحػُّ
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َعْت  ؾقاقد بُِؿُثٍؾ طُ ِد ابـ ُحؿطؾك َتَػرُّ  آستعارات َؾتَدل   -13 ُقطِّ

بؿ  .فؼتؾأصقُلفا 

ام فِل الؽشػ -14 ْت دٓلة استعارات أبل تؿ  َتَؼؾُّ  تجؾ  م طـ  ِب إيا

ل إحقا مان وسرطة تبدُّ  .لوصروف الز 

مـ أج ام ما أتك بف  ؾ أنو مـ تشبقفات: فؼد أتك بعدد مـ يخدم أبق تؿ 

رتا ِ )فِل  (ردْ رّد العجز طؾك الص  )كقب كـ ال ـْ أَوُذْخًرا ل ك َوَلْقَس َلُف ْمَس َؿ

َكاَن إٓ َمـو ،(ْخُر ذُ  بالـ ػل فِل )َوَمــا  ـْ ـاَل َمـكالؼْصر  ؾ  َمــاُلــفُ  ـ أو تـؽقر  ،(َق

ِ  ،فد إلقاْلُؿْسـَ  رَ ) :لكؿا ف ة طؾك وما فِل ذلؽ مـ دٓل ،(َوَكْػٌس َتَعاُف اْلَعا

ْؾب بقـ –لؽ كذ –كقد الؿعـك تلو ،طظؿة هذه الـ ػس  «اتم» بطباق الس 

 «.ما مات»و

ام إلك إكؿا لجل أبق  تـَْؼِع اُمْستَ » يف ،ضافة الؿشب ف بف لؾؿشب فتؿ  « ْلَؿق

ؾتلكقد طؾك إصر با ار الؼائدل ِ ت طؾك الث  ؿا كاكت لؿعركة مفْ ان ال مقدف

خر أتك الوفِل مق .لـ تائجا اطر بؽـايةضع آ ِ  ش  ْؿُد َكْسُج اْلحَ : »لطـ كِْسَبة ف

فِ  ًة  بف ْعؾ الحؿد متصًل يؾزم مـ َج ُف ٕك   :«ِرَدائـِ صػ قن  هذا آتصال أْن يؽ

فِ  ك تدبقجوهـا .لف ـاية  ى ِثَقاَب اْلَؿقِت ُحْؿـًرا: »لالؽ ـ ك كَ  ثحق :«َتَرد 

حؿراء ط بثقاب خ بالدماءـ الؼتؾ والت  الؿقت ال َكـ ك بؽقهنا خضرا ،ؾطُّ ء و

ام تشبقفف هبذا الـ   :طـ دخقل الجـ ة باق ال  ـ الــع مقفخدم أبق تؿ  ي ــطِّ ذ

قريةاجتؿعْت فقف إلقان بؼصد الؽـاية أو ال  –كذلؽ  –ان ثؿ  استع ،ت 

ذلؽ ما وفِل  ،«َغَدا» وبقـقـفا ؼاقل بشتوالجـاس آ ،«َغْدَوة»ـبالتـؽقر ل
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قاب الحؿراء» ويف الؿطابؼة بقـ ،عظقؿد الت  يػق « إكػان الخضراء»و «الثِّ

ا فقد وما بعدها ،دلحظة آستشفا طرما أبرز بف الش  كؿا  .مـ ثقاب الش 

ػ  م اأبق تؿ  وض  حركل الا ريع فِل ققلفلؿشفد ال  :س 

ــــــ ــــــَك ْبَف ل َك ــــــ ِ ـ ــــــلن  َب ــــــفَ وَ  قمَ اَن ي ِ  فِ ات

 

ـــقُم    ـُكج ق ــــ ب م ـــر   ـــؿاٍء َخ درُ س ـــ ب ـــا ال  ف

شبقف   د والػجقعة العظؿك بػ ،َز الخسارة الؽربىحقـ أبروخدم بف الت  ؼ

ٕف ى ،ضؾإروع وا شبقف  كؿا قق  والؿجرورهذا الت   ،«بقـفا» بالجار 

ن  »ـاسًؿا ل َقَعْت وبالجؿؾة آسؿق ة التل و داة وكذلؽ استخدامف ٕ ،«كل

شبقف ،التل أضافت تلكقًدا لؾؿعـك« كلن  » فشبقالت    .وتؼقيًة لؾت 

 ِ تقان اإلاْلُؿْسـَد إلقف وذف ــحام بــــق تؿ  ـــر استعان أبــف آخل تشبقـــوف

ِ  ،د كؽرةً ـــباْلُؿْسـ ـ ذلؽ موما فِل  ،«...ْلَخْقُؾ َسَؾَبْتُف ا ،ًتكفَ : »ـلــوذلؽ ف

ة ا ا كقن الؿسـد كؽرًة  ،«كفتً هق » هتؼديرو ،قفللدٓلة طؾك الؿسـد إقق  وأم 

 .فنن  ذلؽ يػقد التعظقؿ

م استعان  –أيًضا  –دمة التشبقفات وفِل سبقؾ خ ام بآستػفا أبق تؿ 

ن ٕهؾ  ذيال   قسل استبعَد بف أن يؽق ى مع ،ؾك فراقفصرٌب طالطُّ ك كؿا قق  ـ

شبقف بالجؿؾ رَ و ،«ْؿُر وْهَق َلَفا َج » ة آسؿق ةالت  ْبرِ ال» ةَ ػردم َكؽ  لؾدٓلة  :«ص 

ؾ أقؾ درجا فقدْبر طؾك فؼد ت الص  طؾك أن  الؼقم ٓ يستطقعقن تحؿُّ  الش 

قسلسخا جقدوأتك بالؿبالغة لقـػل و.قسلالطُّ  الطُّ ؾ سخاء   ،ء يؿاث

سل لـ يؽقن لفا قلقجزم جزًما قاصًعا أن  أثقاب كدى الطُّ « بًداأ» ؿةوبؽؾ
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ًيا ذؼَ مُ  :بعد مؼتؾف كشٌر  َثات» باق بقـبالطِّ لؽ قِّ  اْلحاِد
ّ

ر »و «َصل َكْش

 «.إْثقاب

َػ أ ام بـاء بعض استعاراتوض  ؾة الػعؾقة الؿبدوءة بق تؿ  ف طؾك الجؿ

َقِت : »: كؿا فِلعاراتتوذلؽ لتؼقية هذه آس :ضللؿابالػعؾ ا ُتُقفِّ

ال ة هـانن  آستعار: ف«..أَماُل  ذي قَ  ضلؿاُبدئت بالػعؾ  اها بال  د لكقتق 

قسلؼضاء أمال اك حالة »وكؿا فِل .بعد مؼتؾ الطُّ ْت  إَِذا َما:  « ...اْسُتِفؾ 

مـ تلكقد حصقل الحدث. وكؼوما أفا مثؾ ذلؽ فِل قل ده الػعؾ الؿاضل 

بإفعال بدوءة الؿبـقة طؾك الجؿؾ الػعؾقة والؿات اربؼقة آستع

ِ قَ  ْت ُطُققنُ َفاَض » ،«ْغُر الث  َر اْكَثغَ : »مثؾ :الؿاضقة ْت َطَؾْقِف اْلَؼـَا اْطَتؾ  »و «..ةٍ ؾَ قب

ْؿُر  ْبُر اْسُتْشِفَدا ُهَق وا» ،«السُّ  «.لص 

بعض آستعارات طؾك الجؿؾة ا ا بـاء  ة الؿبدوءة لػعأم  ػعؾ بالؾق 

ى  :ضارعالؿ اطرفؼد َقق  ش  ٕفعال ال ؾؽ ا  تلكقد دٓلة استعاراتف مـ حقث بت

جَ  وَن : »فِلكؿا  :َدثد فِل اْلحَ دُّ آستؿرار والت  ـْ َثاوٍ ُيَعز  َيْبؽِل َطَؾْقِف » ،«َط

ْهِر َكاِئُؾُف اْلَغْؿُر  ْغُؿُر يَ » ،«...اْلُجقدُ  ِدِه ا َوفِل َلحْ ْبًر اِئَفا قَ ؼَ بِــنِْس » ،«َصْرَف الد 

 «.اْلَبْحُر 

ى أ امَقق  ؽ  ،«دًما» ،«فًتك» ا فِلـ كؿتعاراتف بالتـقيبعض اس بق تؿ  وذل

طً  ارةططاء آستعإل حة الؿصاب.ا حزيـًا إيؼا رر بعض كؿا ك يعؽس فدا

ت: »مثؾ :ػاظإل ْر « ،«ما لتؼقية آستعارة مـ حقث  :«َمْضِرب» ،«بالض 

 .رطبةلؿعركة وأحداثفا الؿق ابج ؾؼلإحساس الؿت



 

 

 
 
111 

ام ا فؼد كان ٕبل توأخقًر  ره ؿ  ث  ثلثُّ افة اإلسلمقة مـ خلل ؼالقاضح بال

لفا إثر القاضح فِل تؼقية تشبقفاتف ة كان ق  ـ إشارات ديـما أورده م

ويؽػل  ،ـُْت تؾؽ اإلشارات فقؿا سبؼ مـ هذا البحثوقد بق   ،تفواستعارا

جرػاُكُف أك: »فؿـفا ققلف :يعسر شؽؾا ببعضفهـا أن أورد  ـْ » ،«إ ِ  م

ْبُر ك اْسُتْشِفَدا ُهَق وحت  » ،«درُ ـفا البَخر  مـ بق» ،«ُسـدٍس ُخْضُر   ،«الص 

قلل يقم الزحػلؽ ِذكْ وكذ ْبر إيراد وإكثاره مـ ،ره لؽبقرة الت   ،مػردة الص 

 .وثقاب الؿرابط يف سبقؾ اهلل ،ومػردة الجقد
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 عراجالؿصادر والؿ

 .لؼرآن الؽريؿا-1

ًؿا وحديًثا بقـ كاقديف  أبق تؿام -2 قػ لؿق كؼدية دراسة –قدي ا

 ،ةالؼاهر ،لمؽتبة الخاكج ،د /طبد اهلل الؿحارب ،-إكصار الخصقم و

بعة ا  .ٕولكالط 

ام -3 دكتقر  ،قػة محؿد الؿعتصؿ باهللاطر الخؾش، أبق تؿ  طؿر ال

ة الؽم ،فّروخ ة إول ،تبقرو ،شافطبع  هـ1353 ،كالطبع

وقضقة التجد -4 عرأبق تؿام  الفقئة  ،طبده بدويالدكتقر  ،يد فِل الشِّ

مة ة العا  .لؾؽتب الؿصري

والـفاية -5 َؼ أ ،قرابـ كث ،البداية  ف د / أحؿد أبق ف وحؼؼصقلدق 

 .هـ1407 ،الطبعة الثالثة ،الرياض ،مؽتبة الؿعارف ،ونمؾحؿ وآخر

ام أبل ديقان شرح – ـؼد إدبلاتجاهات ال -6  ،- ذًجاكؿق تؿ 

 ،جــــدة ،والتقزيعدار حافظ لؾـشر  ،ة الزهراينحؿدان ططقالدكتقر 

ة إ  .هـ1421 ،ولكالطبع

7-  ِ ة ف قرة الػـق  ب اطل د / ،متؿال ِشعر أبل الصُّ ر الر   ،طبد الؼاد

ة العربقة الؿ بعة الث اكقة ،بقروت ،لؾدراسات والـ شرمسس  .م1999 ،الط 

ٕطلم ق -8 رجال والـساء مـ العرب ال تراجؿ ٕشفر امقسا

والؿستشرققـوال  ،بقروت ،دار العؾؿ لؾؿليقـ ،ؾلزركا، ؿستعربقـ 

 .م1979 ،الطبعة الرابعة
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دار الؽتب  ،رح سؿقر جابرش ،ػفاينٕصأبق الػرج ا ،إغاين -9

ةال  .هـ1412 ،الطبعة الث اكقة ،تبقرو ،عؾؿق 

 ،طفرمحؿد الؿ بـ طؾل ق الحسـأب ،إشعارحاسـ إكقار وم -10

مون الث   ،تحؼقؼ صالح مفدي العزاوي فقةدار الشُّ مة ؼا  ،بغداد ،العا

 .م1987

ْعر -11 ع ،الجاهؾل الشِّ ؿد مح الدكتقر ،راءدراسة فِل مـازع الشُّ

ة اا ،ةالؼاهر ،مؽتبة وهبة ،د أبق مقسكمحؿ  .هـ1429 ،ٕولكلطبع

قؼ د / تحؼ ،ابـ رشقؼ ،هبف وكؼدعر وآدامحاسـ الشِّ  العؿدة فِل -12

ة العصر ،ادي هـداويالفطبد  ةالؿؽتب بعة إولك ،بقروت ،ي   .هـ1422 ،الط 

حؼقؼ طبد  ،لعربلدار الؽتاب ا ،ابـ إثقر ،الؽامؾ فِل التاريخ -13 ت

ة إ ،تبقرو ،دار الؽتاب العربل ،دمريلم تلس  ا  .هـ1417 ،ولكالطبع

ٕقاويؾ يف وجقه التـزيؾ طـ حؼائؼ غقامض  الؽشاف -14 وطققن ا

تبف وضبطف وصححف ر ،دار الؽتاب العربل ،شريزمخلا، التلويؾ

حسقـ أ  .حؿدمصطػك 

تؿ -15 دراسة  ،أمدي ،ام والبحرتيالؿقازكة بقـ شعر أبل 

جل ،اربحؿد مح ؼ د / طبد اهللوتحؼق ة  ،الؼاهرة ،مؽتبة الخاك الطبع

 .هـ1410 ،كإول

طبد اهلل الدكتقر  ،أبل تؿاموالـ ؼدي يف إبداع  الؿققػ الػؽري -16

طاا  .م2003 ،الؼاهرة ،ريب لؾطباطة والـ شدار غر ،ويلت 
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ربيزيديقان أبل ت -17 خطقب الت  تحؼقؼ محؿد طبده  ،ؿام بشرح ال

 .م1965 ،ارفدار الؿع ،طزام

ار د ،جؿمحؿد يقسػ كالدكتقر تحؼقؼ  ،َحَجر بـ ان أوسديق -18

ثةطبعة ال ،بقروت ،صادر  .هـ1399 ،الث ال

دار الؽتاب  ،ْصركا حـ  الدكتقر تحؼقؼ  ،قان حاتؿ الطائلدي -19

ة إولك ،بقروت ،العربل  .هـ1415 ،الطبع

 ،لدكتقر يحقك الجبقريصـعف ا ،زهقر بـ شديقان خدا -20

ة العرع مطبقطات مجؿ  .م1986 ،دمشؼ ،بقةالؾغ

حقاشقـــوض ،يأبق طبقدة البحرت ،ديقان الحؿاسة -21 ف محؿقد ع 

 .م1999 ،إولك الطبعة ،بقروت ،قةدار الؽتب العؾؿ ،رضقان

ف أحؿد  ،ريأبق هلل العسؽ ،الؿعاين نيقاد -22 شرحف وضبط كص 

ة تبدار الؽ ،حسـ بعة إولك ،بقروت ،العؾؿق   .هـ1414 ،الط 

اشــــ -23 ح ديقان   ،محؿد الؿرزوقل بـ بق طؾل أحؿدأ ،اسةلحؿــر

لم هارونأمقحؿد تحؼقؼ أ الطبعة  ،بقروت ،دار الجقؾ ،ـ وطبد الس 

 .هـ1411 ،إولك

حؼقؼ وشرح د  ،ثعؾبأبق العب اس  ،ن الخـساءاديقشـــــــرح  -24 ت

د العربلد ،/ فايز محؿ  بعة إولك ،وتبقر ،ار الؽتاب   .هـ1414 ،الط 

ر ضبطف  ،خاريام البإلما ،ح البخاريصحق -25 د محؿد طبد الؼا

ة إولك ،الؼاهرة ،الت ؼقى لؾرتاثدار  ،أحؿد ططا  .هـ1421 ،الطبع
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ي جاجالح بـ اإلمام مسؾؿ ،صحقح مسؾؿ -26 تحؼقؼ  ،الـقسابقر

وأحؿد طـايةأحؿد ز ة ا ،بقروت ،ربــلدار الؽتاب الع ،هـــقة   ،ٕولكالطبع

 .هـ1425

ـ م ،لسان العرب -27 ؾقياستحؼقؼ  ،ـظقراب ق شاديؿر س  ،ان أب

قدوم رتاثر الت  دا ،جدي فتحل الس   .م2009 ،الؼاهرة ،قفقؼقة لؾ

شعر -28 حؼقؼ محؿد طبد الؿـع ،جعػر بـ دامةق ،كؼد ال ؿ ت

 .دار الؽتب العؾؿقة ،اجلػخ

ؾؼ بلبل تؿام -29 البديعلي ،هبة إيام فقؿا يتع الـ اشر  ،قسػ 

ة العؾقم ،محؿقد مصطػك  .ـه1352 ،مطبع

ين ،صقمفـبل وخـ الؿتبق ةالَقَساص -30  تحؼقؼ ،الؼاضل الجرجا

عة طقسك مطب ،حؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ وطؾل محؿد البجاويوشرح م

ؾبل  .هـ1386 ،الح

مانقٕطَوَفَقات ا -31 تحؼقؼ د /  ،ابـ خّؾؽان ،ان وأكباء أبـاء الز 

 بقروت. ،دار صادر ،اسإحسان طب  
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(1) 

 

 طبدالعز ز الحارثل بـ ػ كا .د

 

  لـؼد مـ الجامعة اإلسرالمقة إدب وادكتقراه يف

 .بالؿد ـة الؿـقرة

 .س يف جؿقع الؿراحؾ التعؾقؿقة  درَّ

  ويف مشروع دعظقؿ الـادي إدبل بؿؽةطضق يف ،

 البؾد الحرام.

 ؽتروكقة.ة اإللحقػة مؽكادب صحػل يف ص 
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 مؾخص البحث:

ؾة هقؿـت يف مجالفا، فػل فرتة لقس ةردػسة متتعد هذه الدرا ؾق ت بالؼ

ؾق امتزاج الثؼافات  دية طؾك مجريات الشعر، ولؽـ مـالدراسات التؼ

حتؽاك آ وإدبقة، لؽل ترفد إدب طاـال هباالؿذت سؿ: برزوا مة ؼدية 

لؿغرب العربل: إْذ رسق إدب يف ار خاصة بروافد ثّرة، وقد برع داوالشع

الحديثة فؽاكتؿ والؼديدرسقا إدب  يف  فؼ الـظريات  دارسات غاية 

لك ذلؽ تجؾل كثقر مـ السؾقكقات طرب الؿـاهج الحديثة، الؿـػعة، يضاف إ

حزيـ يف شعر طـرتةالسقؿقائقة ع اإيؼ» احثل هذريت يف بوقد أج  ال

خدم«العبسل والؼديؿ، رسل إدب الحدطـد بعض دا ، ذا الـؿط الؿست يث 

قاطثف، وكؾ ذلؽ كف أكظر يف صرائؼ الحزن وبيقاطرب دفجؾت يف شعر طـرتة 

دور  اوأيًض ي الؿعتؿد طؾك تػؽقؽ الشعر وبـائف، الـؼد الؿـفجوفؼ 

مة الغقامض يف شعره، فقجدت أن  ضاح بعضيف إي «قؿقائقةالس» العل

وافع ٕسقدالحزن ط د ف طبؾة، حبف ٓبـة طؿو ـد طـرتة تتجؾك يف: لقكف ا

اف قبقؾتف طدم اطرت افروسقتف، وأخقًر  شلنا مـ أن يغضقحاسدية ومحاولة 

 بجؿقؾف يف سبقؾفؿ.

 لؽؾؿات الؿػتاحقة:ا

 تػؽقؽل. ،ـققيب، يؼاعإ، سقؿقائقة
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Research Summary: 

This study is unique in its field. For a long period of 

time, traditional studies have dominated the course of 

poetry. However, due to cultures mixing; critical and 

literary schools have emerged, so that it could enrich 

literature and poetry in particular. Literary scholars in the 

Maghreb have excelled as they have studied ancient 

literature according to modern theories. They have 

produced very useful studies. In addition to that, many 

behaviors through modern methods have been emerged. I 

have used in my research, «the rhythm of sad semiotics in 

the poetry of Anastra Abssi,» the same style used by some 

scholars of modern and old literature. Reading through 

Antra’s poems and his Diwan, I have looked at the 

methods of grief and its motives. All of this was carried 

out according to the critical approach based on poems 

dismantling and construction. Also; I have explored the 

role of the sign «semiotic» in the clarification of some of 

the ambiguity in his poem. I found out that the motives of 

grief in his poem are reflected in: the color of his skin 

(black), his love for his cousin Abla, the attempts of those 

who envy him to doubt his knighthood, and finally his 

tribe’s lack of recognition of his good favor to them. 
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 الؿؼدمة:

ة الؿقضقع: -أ   أهؿق

 يؽتشػ بعد، وبرغؿ كثرة الدراساتلّؿا  زكـ ديؿعربل الؼالشعر ال

ؿ تػل ذلؽ ل -وجفة كظري مـ ة التل تـاولت الشعراء، فنكؿاالتؼؾقدي

الحديثة إذا  جاد، ولذا أرى أّن الؿـاهجلا البحثالجاكب حؼف مـ الدرس و

ديؿ، فنهنا ستخرجما صبؼت طؾك  بػقائد تعقد طؾك  -حتؿا -الشعر الؼ

العربل، وشعر طـرتة العبسل كـز اثـا رتة لديدج اأفاقً الؿتذوق وتػتح 

حبف مـ الحقاة، ف مـ الدرس كحظمدفقن، خط ف الدارسقن فؼد مّر طؾق صا

اتؼؾقد امرورً  بذلؽ جاء كثقر ؿ فقف لؾؼصص الؿتقاترة، وهتسات درا، خضعيًّ

والقضع  اخاضعً  مـ الدراسات ؾؽ الؼصص، وفقفا ما فقفا مـ الـحؾ  لت

حقاتف تؽؿـ يف دراسة قة لشعؼحؼقسة ى أن دراوالتدلقس، وأر ر الشاطر و

خارالشعر در ة التل ٓ اسة صرفة بعقدة طـ الؿمثرات ال كعؾؿ صحتفا مـ جق

قضطدمفا، ولذا اكتسب  تجريد مـ اع الؿ كؾ طامؾ لذي بحثتف صػة ال

 خارج شعره.

 سبب اختقاره: -ب 
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ؾة الدراسات الجادة التل تـاولت الشاطر، فؼد ر اكظًر  فد رأيت أن ألؼ

وفؼ الطرق والؿـاهج  العربل يمصؾ لػفؿ الشعر لعربقة ببحثؽتبة اؿال

حتػا  قيتف وققؿتف التاريخقة.ظ الشعر هبالحديثة مع ا

فؼد وجدُت فقف  ؿتاع طـد قراءة شعر طـرتة،ستٓلؽ ايـضاف إلك ذ

والشعصدق ا قر، فؽؾ بقت يـبض بؿعاكاة أو يحث طؾك مؽرمة، لعاصػة 

ة اللصيراد اصريؼة إ اأيًض  ؿ الؿراد الذيعرية لشقر  يؼصده. فا دور يف فف

فر يف أصدق التل تتق ـرتة رجؾ صادق يتحؾك بالصػات الؽريؿةفع

 اصادقً  اقًّ ٕمقر، وبذلؽ جاء شعره كؼػ اسسػا الرجال، كؿا أكف يبتعد طـ

واتػقح مـف  كاة  .الؿعا  ٕلؿ والشؽقى

 :السابؼة الدراسات –ج 

ؾباحثة: اسة بلرياتف دوكـاداد ش بـ مجازات طـرتة - 1 ؾقؾقة ل غقة تح

ة الػفؿل،ب م الؼرى، رسالة ماجستقر،  دري ة أ  هـ.1423جامع

قطقة وفـقة، فاتـ مقض راسةالؼقؿ الخؾؼقة يف شعر طـرتة العبسل د - 2

ي اطبدالؾطق ؿ إدبل، ػ العامر، كاد  هـ.1430لؼصق

والسقرة الشعبقة طـرتالغـا الشعرالبطقلة بقـ  - 3  دشدا بـ ةئل 

.، محاًج كؿقذ  ؿد طػقػل

وإطـ - 4  .سطقرة فصقل يف التذوق إدبل، شؽري طقادرتة اإلكسان 
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 دراسات يف الؿجلت العؾؿقة: - 5

اإلكساكقة، العؾقم  ة طـرتة، أسؿاء خطاب، مجؾةعؾؼيف م التشبقف –أ 

ة البحريـ.  جامع

ؾة إلك تقثقؼ كسبة الشعر -ب  ؿد طبد أح ،«اًج شعر طـرتة كؿقذ» قائ

 .2013، معة الشارقةقض، جاطلتقاب ا

قس. خؿشداد، كادية ططا  بـ الػروسقة يف شعر طـرتة أخلق -ج 

ة العربقة وآداهبا، الؼاهرة، ة الؾغ  م.2010 مجؾ

خريـ آثرت أن ؿشرتـاك الؽثقر مـ الدراسات الوه كة مع شعراء آ

ختار ما اكػرد بدرا  سة طـرتة فؼط.ا
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 خطة البحث:

خطة ال متتؽقن  ؾقـ تؿفقد،وؼدمة، بحث مـ  ، وخاتؿة وففارس وفص

:وهل ك  التالل

 الؿؼدمة:

بؼة سبتشتؿؾ طؾك أهؿقة الؿقضقع و ب اختقاره والدراسات السا

خطة البحث.  و

ف الػـقة.وق بالشاطر التعريػ :يتضؿـو: تؿفقدال  قؿت

ول: معـك   واإليؼاع وفقف مبحثان:السقؿقائقة الػصؾ إ

ولالؿ عري.االبـ ورها يفودقائقة السقؿمعـك : بحث إ  ء الش

 ـك اإليؼاع ودوره يف مقسقؼك الشعر.الؿبحث الثاين: مع

زن يف شعر طـرتةاالػصؾ الث  ن:وفقف مبحثا ين: ملمح الح

ؾبان: رية.الحزن الظاهسقؿقائقة : ولإ ثلؿبحا  وفقف مط

ول  الحزن طرب الؾقن.: الؿطؾب إ

 الشؿ.البصر والذوق و الحزن طربالثاين: الؿطؾب 

ة الحزن الباصـقة.: ثاينلحث اؿبال  وفقف مطؾبان: سقؿقائق

ول  والػراق. إلؿ: الؿطؾب إ

شؽقى وإكقـ.: طؾب الثاينلؿا  ال

 ة:الخادؿ

 .لػفارسا
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 البحث: ـفجم

وقد استعـت اطتؿدت يف دراستل  ؾقؾل الـؼدي،  طؾك الؿـفج التح

ؽل ج البـققي بالؿـف ع الحزن طـد طوالتػؽق  اقدً عبسل، برتة العـلبقان كقاز

ٕساس وإخبارصص ـ الؿمثرات الجاكبقة كالؼط وقد جعؾت الركقزة ا  ،

 اب.والصقحؼقؼة هل الشعر، كل كصؾ إلك كتائج أقرب إلك الة الؿعتؿد

قؿقائقة إيؼاع  ة العبسل:الحزيـ الس  يف شعر طـرت

 التؿفقد:

 بـ ادقر بـ طؿرو بـ شداد بـ طؿرو بـ هق طـرتة: اطرالتعريػ بالش

 بغقض. بـ طبس بـ قطقعة بـ غالب بـ الؽابـ م فطق بـ مخزوم

ؾبل: شداد جده أبق أ ف، غؾب طؾك اسؿ أبقف فـسب إلقف، بقوقال ابـ الؽ

فوقال غقره: شد، شدا د بـ وطؿر بـ ةق طـرتوإكؿا ه وكان طـرتة ، اد طؿُّ

 إلقف دون أبقف. كشل يف حجره، فـسب

ال لفا زبقبة، داء يؼقمٍة سكف كان ٕوذلؽ أ وإكؿا ادطاه أبقه بعد الؽرب،

جاهؾقة إذا كان وكاكت العر ؾرجؾب يف ال مـ أمة  ل وكان ، تعبدهاسمـفؿ ولد 

حق أبلاء ادط ببكان سلعـرتة إخقة مـ أمف طبقد، و اء طـرتة إياه أن بعض أ

وا طؾك ققم مـ بـل ، العبسققنبعفؿ مـفؿ، فت فلصابقا طبس، العرب أغر

. ل لف أبقه: كر وأكت ُحرّ ؿ، فؼافرتة فقعفؿ، وطـؾقهؿ طؿا مفؾحؼقهؿ فؼات



 

 

 
111 

وأ ة العرب، ومـ أشد أهؾ زماكف  ه، ولف ؿ بؿا مؾؽت يدجقدهوهق أحد أغرب

د كثقًر «الؿذهبة» ؿكتل تسال معؾؼفديقان شعر أجقده  الؿعارك مـ  ا، شف

والغ قبقؾتفمع  رباء، ودخؾ يف شعره كثقر مـ الشعر أشفرها داحس 

 .الؿـحقل

                                                           

ؿسم بـ طبداهلل   (1) محؿد  قؼ أحؿدتحؼ ،الؼاهرة دار الحديث ،الشعر والشعراء ،بةقتق بـ ؾ

 244- 243ص:  ،م2003 ،1ج ،شاكر
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 :ٕولاالػصؾ 

 .واإل ؼاع قؿقائقةسالـك مع

 دؿفقد:

لتل تؼدم ادراسة حديثة مـ أهؿ الدراسات  الؼديؿسة الشعر تعد درا

الؼديؿةقًّاح اواقعً  لتػسقر الؿباشر لؽثقرتؼفت طؾك طاذأخ ، فالدراسات  ا  ا 

حبة، بـاًء طؾك القاقع الشعـ إحداث م حداث الؿصا ري الؿستـد لأل

ظفا مـ الدرس ح التر وكٓكتشايف ا ذاهب الحديثةوطـدما تقسعت الؿ

جتؿاط والتؿحقص: والدٓلقة  قةخرجت لـا دراسات ققؿة مـفا الـػسقة وآ

حقل ا ؿعاش لؾشاطر مـ خلل ال ج القاقعراستخوالؾغقية، وكؾفا تتؿحقر 

رتاثدون شعره  ف التل أ آك كتجتف، فالدراسات الحديثة أفرزت بظروف بقئت

ة لؿ تذكر الؿصادر الؼديو ،اقًّ ـسج اجًز ان طارأ الؼقس كمأ بلن الـا حؽؿً  ؿ

مة مة الفا ؾؽ الؿعؾق ف الدراسات الحديثة دثتأحلؿا  -مـ وجفة كظري -ت

وا إلك كظقـ ، ولؽـ الدراسمـ تطقر ٓٓتفسقؿر رجقا فاستخ قائقة شعره ود

والـظر يف أشعار الشعراء الؼدامك ذلؽ الحؽؿ، وٓ يؿـع أن يس تؿر الدرس 

شػ لؿ ء بلشقا ـا كظػرلعؾ العبسل، ففذا  همٓء الشعراء طـرتةـ وم بعد،تؽت

جتؿع طؾقف ضؾؿان: ضؾؿ ا عؾ دارس لشعره، ولوضؾؿ ال علؿجتؿالشاطر ا

ه الدراس قف اعًض ؽقن بة تهذ  الذي يستحؼ. ائفل
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 البـاء الشعري:ودورها يف السقؿقائقة عـك م: الؿبحث إول

ــــك تحؾ ــــة إل ــــدراس الحديث ــــت الؿ ــــل اتجف ــــؾ إدب ــــؾ العؿ ــــؾ ق بؽ

ـــاده ـــال، أبع ـــة  فحرف والؽؾؿ ـــف،  ـــف دٓلت ـــة ل ـــذلؽ الجؿؾ ـــا، وك ـــا دٓلتف لف

ــــت ال والبق ــــعرية،  ــــعري،الش ــــد  ش ــــوق ــــدً  ذهبك ــــق ابعق ــــقدة فـؼ ل: الؼص

ـــبلكؿ ـــثاؾف حق ـــل :  ـــط الت ـــرملقكش ـــقد الؿـص ـــة طؼ ـــلل الخؿس ة يف ػ خ

ــــل، ــــؾ إدب ؾق ــــات التح ــــؽ  آلق ـــــ تؾ ــــظ، وم ــــر الح وف ــــعر أ ــــان لؾش وك

ـــل ـــطؾحات الت ـــت الؿص ـــ ُطـق ة الش ـــ ـــة طر دعبدراس ـــة:راس ـــطم ؿقؼ ؾح ص

ــقؿقائ ــلف« ةقالس ــراين ص ــب الزه ــدكتقر معج ه ال ــرا ــا ي ــقي كؿ ــأؾفا الؾغ ا: هن

ـــ ـــارمػ ـــة بآطتب ـــردة حؼقؼ ة طرب: ٕهن ـــرد ـــةا كؿػ ـــرتق ـــؾ د، ت ـــل ٓبط بحؼ ل

ــف ــا فق ــر معف ــايف يحض ــقي ثؼ ــات  لغ ــؾكؾؿ ــؿقة  مث ــؿة والتس ــام الس والقس

ــؿ  ؿ الؿقس ــ ــقؿقاء والقس ــةوالس ــقؿ .والعلم ــّد الس ــق ح ــذا ه ــة،  اءقفف لغ

ــذهب  ــضبوي ــا ع ــك تعريػف ــاد إل ــ الـؼ ــطلح اتعريًػ ــكف قًّااص ــا تعـ ي أهن ــر : ق

ؿ أو » ــــ ــــةطؾ ــــارات(  دراس إلش ــــات )ا ــــالعلم مـتظؿ ــــة  ــــة مـظؿ  ة،دراس

ـــؾ إوربويػ ـــقض ـــردة ق ـــقؿن مػ جقاقالس ـــا إ ،قلق ـــؾقن أم ـــقن فقػض مريؽق

ــــكقؼاالســــقؿققص ــــؾ الؿغــــرب فؼــــد ترجؿقهــــا إل والعــــرب خاصــــة أه  ، 
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ــقؿقاءال» ــؿ  «س ــقؿقاءالوطؾ ـــ س ــؿ يؽ ــدً ول ل ــدً  اق ــا اجدي ـــ  وإكؿ ــرج م خ

ــاءة البـق ــؿ طب ــثقُك حق ــة  ــقؿق« ي ــل الس ــك اء يف تـتؿ ــا إل ــقلفا ومـفجقتف أص

ـــالبـق ـــفا م ـــة كػس ـــتـفقي ـــة ج مـ ـــة يف إظؿ لدراس ة الؿختؾػ ـــاري إلش ة ا ـــ كظؿ

ة العامــــة ــــف ول .«الثؼافــــ ف الــــذي يعؿــــؾ فق ؽــــؾ مصــــطؾح أدبــــل طؿؾــــ

جقاؿقالســق» ؿــؾذا فؿجــال طمجالــف، ولــ وكــذلؽ الـظــام غــة هــق الؾ قلق

ــــة  ــــذا دون الؾغ جقا إداء، ولف ــــقؿققلق ــــتؼرفالس ــــة اس ــــؾ مؿارس ائقة تظ

ـــك أهؿا ـــقم طؾ ـــا تؼ ـــا يجعؾف ـــذا م وه جقة،  ـــتـتا ـــةس ـــذا ق ـــة ال  أوت الؿدرك

 .القاطقة

ـــت  ـــنذا كاك ـــقف جقا ؿقالس ـــتؼرائققلق ـــة اس ـــا مؿارس ـــل أكـ ـــذلؽ يعـ ة، ف

ــا التلو ــقز لـ ــقح يج ــاء مػت ــام فض ــأم ؾق ــؾ والتح رب الي ــ ــاء وؾ ط ــؽبـ ، التػؽق

ـــقصفال ـــة كص ص الؼديؿ ـــق ـــ ـص ـــة وطؾقـ ـــذا مؽتقب ــــ ه ـــا م ـــؾ معف ا التعام

ـــؼ،  ـــال»الؿـطؾ ـــػف ـــداثل، يختؾ ـــد ح ـــا بع ـــقح م ـــص مػت ـــقب ك  ـص الؿؽت

ــاقهرج ـــص يًّ ـــ ال ــتطقا ط ــك يس حت ــب  ــد كت ــقؽل، فؼ ــارئ، يف لؽلس ع الؼ
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ة أ ــراء ــؾ ق ــلويًل ك ــل ت ــق يؼتض وه ــف،  ــف ويـتج ــتؿًر  ن يؽتب ــًر  امس ــد  اومتغق طـ

 .«قراءةكؾ 

ــــ أإذ ـــان كح ـــم ـــعم م ة الش ـــراء ـــان جؿالقاققػقـ لؼ ـــفر وبق ـــػ: ت  الؿقق

ــــتـد إ ــــذي يس ؿ ال ــــك االؼــــدي ــــةل ـــــ بقئ ــــاطر م ــــاحبة لؾش  ٕحــــداث الؿص

ـــداث ـــاغو وأح ـــديثقره ـــػ ح ـــة ي ، ومقق ـــات الحديث ـــك الـظري ـــُد إل عؿ

إلشــارل وا رب البـــاء والتػؽقــؽ، ؼــراءة الرمــقز  ات ومــا يـتجــف التلويــؾ طــ

وقــــ وكلهؿــــا والعاصػقــــة ػـقــــالالؼــــقؿ  فتحديــــدوكاقــــده،  فلــــف متذ ة 

ــت ــقـواس ـــؿط مع ــب ل ـــ  عؿال الؽات ــد مم ــا ترف ــة، كؾف ــال الالؾغ ــؾ ج ؾق تح

ــ ــة، تجع ــزة لطقػ ــة بؿق ــد الدراس ــؾ وتعض ـــم ـــ ال ــمتلل اص وهًج ــر يف  اًؼ يبح

ــــق فضــــائف ــــاس  ص يف أطؿاقــــف إلبــــرازالــــدراس ويغ ــــا فقــــف مـــــ إحس م

 وجؿال لؾػظ. وطؿؼ لؾؿعـك وتػؽقر

ـــة  ـــع حال ـــذي يتتب ـــقؿوال ـــا قائقة الس ـــاء الطؿ يفودوره ة البـ ـــ ـــعري ؾق ش

ـــدً  ـــعري ح ــــص الش ـــؿ ال ـــقة لػف ـــة أساس ـــدها دطام ـــة ايج ـــاك ووضقػ ، ففـ

ــــؾ ا ــــاكؼ داخ ــــة تتع ــــقط دققؼ ـــــص خق ــــعري ول ــــالش ــــا إش ااربؿتابعتف  يًّ

ــــقؿقائ ــــا ا قًّاوس ــــح لـ ــــقتتض ــــا تؼ ـــــ هـ ــــقرة، وم ــــك لص ــــر الؼرب ى أواص

ؾـصـــقص  وق الجؿـــالل ل وشـــائجفا مـــع التـــذ وق الجؿـــالل »و إن التـــذ
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ص الؾ ــق ــعرية ـص ــلش ــات الذق يفلف ــا  الققػ ـــ خللف ــتـطؼ م ــل يس ــة الت اتق

مـ إ ـــقا ـــذوق ك ـــقس الالؿت ـــت حاس ـــعر، ورافؼ ـــابقع الش ـــرت يـ ـــل فج ت

ــة ؾق ــف، ووٓ طؿ ــقر الدت ــق العب ــه ــقص ذات كؽجؿ ــقـ الـص ــذي تب ــة الل ال ف

ؿ خاصة  .«واقعفا : يستشعر حلوهتا مـوصعؿ وشؿق

ه دٓلـــة واضـــحة  ـــذ ة الدراســـات الوه يف فـــؽ حديثـــة طؾـــك أهؿقـــ

ـــ ــــ الة اػرش ؾؼ م ـــتغ ـــقرة لؿس ـــارئ بص ـــديؿفا لؾؼ ـــة لتؼ ص الؼديؿ ـــق ـص

 وآستقعاب.ب الػفؿ حديثة تؼر
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 لشعر:اره يف مقسقؼك ع ودوؼااإل  معـك: الؿبحث الثاين

ــللة يف الشــعر لق ؾقــة تإن الؿس شــؽقؾ لؿجؿقطــة مـــ ســت مجــرد طؿ

ــارة  ــلن يف أي طب ــق الش ــا ه ــاظ كؿ ــابع إلػ ــاك ص ــا هـ ــة، وإكؿ ــلغقي اص خ

ــــ ــــذا لف ــــؾي ؽقؾالتش ــــلم  جع ـــــ الؽ ــــعًر م ــــروب  اش ـــــ ض ــــره م دون غق

ــابع ال ــا الط ــلم، فؿ ؾل الؽ ــؽق ــعًر تش ــلم ش ــؾ الؽ ــذي يجع ــاص ال أو  ،االخ

 شعرية؟ قصقدةعؾف يج

ار مــــا يتصــــؾ باإلصــــشــــؽقؾ الزمــــاين يف الشــــعر هــــق كــــؾ تإن ال

ٕوزان ولــؿ  الؿقســقؼك لؾؼصــقدة، ولؼــد طــرف الشــعر العربــل الؼــديؿ ا

ـــا ـــؾ باإليؼ ـــؽعيحػ ـــة أن صبق ، ذل ـــة ذاالع ة العربق ـــ ـــك ؾغ ـــاطدت طؾ ـــا س هت

ــؽ،  ــ»ذل ــاك فارًق ــ اإن هـ ــقـ اإليؼ ــقب وال ــدة اع  ــف وح ــد ب ــاع يؼص زن، فاإليؼ

ة اا م أو يف البقــت الشــعري، أ طؾــك كحــق مــا يفتؽــرر لتــل تلـغؿــ ي الؽــل

ـــ ـــرتـــقالل الحرك و أكث ـــرتقـ أ ـــتظؿ يف فؼ ـــق مـ ـــك كح ـــؽـات طؾ والس  «ات 

ع، أي طؾـــــك اصلؿؼـــــة طؾـــــك الؾؽؾؿـــــ فــــالؿعقل يف البــــــاء الؿقســـــقؼك

ــــاتالحر ــــة  ك ــــػات الخاص ــــك الص ــــات إل ــــؽـات دون آلتػ ــــل اوالس لت

ــض، تؿ ـــ بع ــفا ط ــات بعض ــز الحرك ــ»ق ــذا تص ــرزل ــائ بح أب ــاع وض ػ اإليؼ

ـــؽالت ـــة غالًب ـــة الؿتحرك م إ اقيـق ـــد ـــةه ـــر القزكق ـــت  ص ـــبؼ أن قام ـــل س الت
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ـــ  ــققدها، وم ــا وتش ــربز ببـائف ــا ت ــف هـ ــاع ومققػ ة اإليؼ ــ ــدي وضقػ ــدً أالض  اب

ة اإليؼاطقةيف سقاق إشؽال زنالقمع صرف   .«قة البـق

ـــ ـــالتؽقيـ اإليؼ ـــذا ف ـــول ـــطً اطل يؿث ـــاصبقع اؾ وس ـــدا قًّ ـــة اإلب ع يف تجرب

ــ ــقـ ال ــارجلـص اب ي الخ ــعر ــة، أ لش ة العؿقؼ ــ ــف التؽقيـق ــا ووضائػ ــقـ م و ب

والبـي ــطحقة  ة الس ــ ــديث البـق ــد الح ــال الـؼ ــادة يف مج ــؿك ط ــة. س ة العؿقؼ ــ ق

ـــ ــال م ــنن آكتؼ ــز ) ف ــار(حق ــ اإلص ــقيـ ك إل ــتقى التؽ ــك مس ــقرة( طؾ )الص

ة ا ــ ــعقد البـق ـــ ص ــل م ــة، يعـ ــةإليؼاطق حق ًٓ  الـا ــا ــة اكتؼ ــة  الؿـفجق ـــ البـق م

ــــك ــــة إل ــــطح  ، أيالقضقػ ـــــ الس ــــتاالثم ـــــ  ب ــــر وم ــــؼ الؿتغق ــــك العؿ إل

حركــة، ومـــ الــقزن إلــك اإليؼــاع مــا دام أن الــقزن هــق ؽقن إلــك الالســ

ة اإليؼاع أو كؿط  .كسؼقتفق

ـــ ه ــوم ـــ ــا ا يتب ــالأن قـ لـ ــعري خؾ ــاء الش ــقيـ بـ ــاع والتؽ ـــ اإليؼ قط م

ـــــقؼك الد إوزانو ـــــة والؿقس ؾق ـــــة: اخ جق ـــــقل إذ ا»الخار ـــــقؼك تح لؿقس

ــك إيال ــقت إل ــاع ص ـــؼ ــر ت ط ــؼ كس ــف، وعصري ــاإاقب ــة( مؽ ــة )التؽراري ن قام

ــ ــزمـالتعاق ــؼ لؾ ؾق ــذا تع وه ــادة لؾ : ٕنب،  ــق إط ــاع ه ــرار اإليؼ ــل، تؽ ؿاض
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ــــا ـــــيف  فؽلكـ ــــراللزم ــــقؼك كػالؿق ض، وتػ ــــفاس ــــيف س ــــان متؾؼقف ا،  أذه

 .«بتؽرار طـاصر البـاء

ـــاس  ٕس ـــذا ا ـــك ه ـــظ أوطؾ ـــكلح ـــرتبط ارتباًص ـــقيـ ي ـــ ان التؽ  اوثقًؼ

ــاع ــد باإليؼ ــال ــؿ يؽ ــ ـاخؾل إن ل ــداخؾل ه ــاع ال ــف، فاإليؼ ــق كػس ــؽ ه ق تؾ

ــل ا ـــ البـ ــا م ــة وغقره ــات التحتق ــةلطبؼ ـــص الخػق ــذ ،يف ال ــات وه ه الطبؼ

ــ ــا إٓ بـق ــرب طـف ـــ تع ــإيؼا ةل ــة خػق ــو ة أطق ــا الص ــة لف ؾق ــة داخ ػات الطبقعق

ـــ ـــا، س ـــذاهت ـــار حرك ـــؽ يف إص ـــان ذل ٕوزقاء ك ـــات ة ا ـــة كالزحاف ؾق ان الداخ

ـــــؾ، ـــــ والعؾ ــــــأم يف غقره ـــــ ا م ـــــؾة ؼهر اإلياالؿظ ة الؿتص ـــــ ـــــرس اطق بج

والصـــقريتؽـــرار اإحـــرف أو  ٕســـؾقبل  و التضـــاد ا ـــر إلـــك  ،لـســـؼ أ آخ

ـــقع يف ـــا يش ــــ صبؼم رب ط ـــ ـــاع يع ــــ إيؼ ــــص م ـــق ال ف الا ج ـــ ـــػؾك الت ـــةخافس  ق

ـــس و ـــة ُتح ـــاسبطريؼ ـــا ُتؼ ـــر مؿ ـــعر أكث ـــــ تستش ـــًر  ،وُتؼ ـــا اكظ  لحققيتف

هري مـــ الجــقهــل قاكقكــف  وكلكؿــا ،ثــة يف كــؾ مؽــان مـــ الـــصالؿبثق

ـــ حق ـــاهر ةالـا ـــؾ مظ ـــد لؽ ـــة الؿقّل ـــا ه اإليؼاإليؼاطق ـــا فقف ـــرى بؿ ة إخ ـــ اطق

ة اإلصار كػسف.  بـق

ــؾ أي  ؾق ــاه فتح خباي ــػ  ـــ كش ــعري ٓ يؿؽ ــص ش ــتك فائـــف د ـاهؽواس

ـــربو ـــالغأ س ه إٓ ب ـــقار ـــداخؾغ ف ال ـــ ص يف إيؼاط ـــك ق ـــاء طؾ ـــدم آتؽ ل، وط
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جل: إذ اإليؼــاع الخــارجل هــق ااع الخــااإليؼــ ة اإليؼار الؿتصــؾة طقــة لبـقــ

تػعــقلت تحؽــؿ شــؽؾف ار مـــ والؼافقــة ومــا يحؿؾــف هــذا اإلصــ نبــالقز

جل فؼط.  الخار

ـــــذا كجـــــد أن هــــــاك  ؾة بـــــقـ هـــــذه  اارتباًصـــــوهؽ ـــــؼ الصـــــ وثق

ـــ ـــة اإليؼاطؾحات طالؿص ة الؿقداق ـــ ـــؾ مـظقم ـــخ ـــك هب ـــل يتحؾ ـــقؼك الت ا س

ول كشلت مـ أ  هذه الؾحظة.ف وحتك شعركا العربل 
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 :الػصؾ الثاين

 .ر طـترة شعمالمح الحزن يف

 :دؿفقد

ل ثؾ الحزن حالة كػسقة صبقعقة تتؿ ؾبقة مؿزوجة بإلؿ الـػس شاطر س بؿ

كؽسار  ة الؿرور بظروف ما.والشعقر با قج  الؼؾب كت

ع قًّافعؾؽاء البؽاء، أو البب رغبةمات كالطل زنولؾح ، أو اهنؿار الدمق

مة ضاهرة مـ طعترب االعقـقـ، وي ـم أهؿ طل ، كؿالبؽاء   نأ لمات الحزن

والؿقؾ وطدم ال ملمح القجف والتؽشقر وتغقر لؾقجقم رغبة يف الضحؽ، 

 فاوطدم رؤية أحد، أو الحديث مع الـاس ل لؾعزلة وآكطقاء، وآكػراد،

الؼدرة طؾك الـقم واإلصابة  دملمحف، وكذلؽ طومحزن ب مـ الكصق

ؾة، وكذلؽس أي ابإرق، أو العؽ طدم آستجابة  لـقم لػرتة صقي

.رالؿمث  ت الػرح

فالـػس مجبقلة طؾك  بلي شؽؾ اعيؼقد إلك اإلبد الحزنري أن ظويف ك

اززة فطرمع اأيًض  لالؽرامة، وه  ک ک ک﴿ :فؼد قال اهلل جؾ جللف يًّ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

ؾقا تلبك الضقؿ وتلكػ مـف، ﴾ڻ ں ں رو فل غ وهل: شفادة ط
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، ولؽـ صبقعة ؿتذوكف يف شئقهنحي ار لتؽقن لفؿ قاكقكً أن يتبـاها بـق البش

 الضعقػ، اإلكسان طؾك وتؿارسف الظؾؿ تحب -أغؾبفا يف –الـػس البشرية 

 فالذي إلسلم،ا قبؾ مـ ربقةالع رةالجزي يف معروفة والرق العبقدية وحالة

القؽ يف العصر ة الصعذلؽ ضاهر طـفـتج  ،يستعبد ٓ حؼقق لف وٓ ققؿة

هـ الع الجاهؾل، ف الخاصة.رقدية كاكت لف ضبومـ بؼل مـفؿ ر  وف

ؾقف العبقدية بظللفا، وٓ كرى استسلمف ؼّ لْ أ طرومقضع بحثـا شا ت ط

 لف اكتك –اسة الدرع مقض -لفا طـ ضعػ مـف، ولؽـ طـرتة العبسل

وا اصةالخ أجـدتف ؾة الرق بالرغؿ مـ شفرتف  قث تحت صائ لػرص يف الؿؽ

ة التل اكػرد هباا يز هبا طـ غقره مـ لسائح  العبقد. وتؿا

الرئقس يف بؼاء طـرتة لولعؾ ا قاكقـ الظالؿة يف العسبب  بسل رهقـ الؼ

ؾة هق حبف ٓب ؾة، وٓ الؼبق خر يجعؾف يت اسببً  أرىـة طؿف طب لؿ ع إجرآ

، قة القان العصبصغؿض والؿ جاع ومؼاتؾ صـديد ؿؼقتة، ففق فارس ش

الدكقا  ع الطريؼ، طـدما ضاقت بفلف امتفـ الصعؾؽة وقطـ أمثاوالؽثقر م

وغقرهؿ مـ الذيـ  اقرد، وتلبط شرً ال بـ السؾؽة، وطروة بـ لسؾقؽاك اذرطً 

ؾك مجتؿع وامتفـت اإلكساكقة.ثاروا ط  اهتؿ لؿا تػشك الظؾؿ 
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 ظاهر ةة الحزن الققائقؿس: إول ثالؿبح

 الؿطؾب إول الحزن طبر الؾقن.:

ؾؽ الحالةقان يف أي فـ يعؽس البإلالتعبقر   حالة الـػسقة لت

ات أكدت طؾك خاصقة ريلدراسات الحديثة وكذلؽ الـظااإلبداطقة، و

العبسل باع صقيؾ يف التعبقر الحزيـ طرب  الؾقن ودٓلتف الـػسقة، ولعـرتة

ع بعض الدراسقـ بروز ضؿقر الؿتؽؾؿ الؿباشر، ويرج قرغو الؿباشرلؾقن ا

 ؼدتف الذي لف دور بارز يفالؾقن وط تلثقري إلك الشعرطؾك سطح الـص 

جز الؾقن ك»بروز الضؿقر  وراء تحقل هام يف  انوكحـ كعتؼد أن حا

: الؼصقدة العربقة، وهق آكتؼال  مـ )ضؿقر الجؿع( إلك )ضؿقر الؿػرد(

وشعر طـرتة مؾلء بضؿائر  «إلقف إكظارلك لػت إ ةاجان يف حكف كٕذلؽ 

 أشفر لقن صغك طؾك شعره هقحالتف الـػسقة، ولعؾ تربز الؿتؽؾؿ التل 

 يؼقل: حقث :الؾقن إسقد

ؾــِب  الَعْؾَقــاءِ َدطـــل َأِجــدُّ إلــك   يف الط 

 

ــةَ   ــُغ الغاي ــِب  وأبؾ ـَ الرت ـــ ــقى مـ  الؼص

ـــ  ـــؾ  طبؾ  لع
َ

ــــل ـــحك وه ـــقر ةَ  تض  ةاض

 

ؿُحـقادي طؾك س  ضـ قرةَ ق صـوت  ِب الغ
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 .39: ص ،م1988 ،الؼاهرة ،لؾؽتاب

1: ص ،م1992 ،1ط ،بقروت ،دار صادر ،العبسلطـرتة  ،عبسللقان طـرتة ادي   (2) 02. 
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ؾؼ يف بـاء الصقرة الحزيـة طرب ف عؾف الذي ج« دطقـل» إمر عؾففق يـط

ؾقاء: صؾف إلكيق اهادئً  امـطؾؼً  قى مـ ال الع وكؾ  ،رتببؾ إلك الغاية الؼص

وية التل تركفا لقكف، ثؿ ذلؽ لؽل ترضك طـف طبؾة وتؿحق الصقرة السقدا

ؾبف بل ؾة الحالقة قطةمتب« ؾلع» جلرتداة اليعضد ص ، «وهل راضقة» بالجؿ

الصقرة  والجؿؾة  عؾ إمر وأداة الرتجلف مـالعلماتقة لؽل تؽتؿؾ 

وهل أؿؼدمات لؽهذه ال الحالقة، وكؾ حق ؿن تل يصؾ إلك كتقجة الرضا 

الشاطر يـتؼل كؾؿاتف  طبؾة صقرة الغضب وترضك طؾك لقكف، ويف رأيل أن

، «ة تضحللعؾ طبؾ: »ق يؼقلفف ،ةعرييتف الشرؤو قاءملتتبعـاية قصقى 

لك أن ف الؿـعؿة التل تشقر إلتلف دٓ« أضحك» فاختقاره لؾػعؾ الـاقص

اهالصاحب الؿؼصقد  أة ـ العقش ومؽاكة سامؼة، فالؿرقة ورغد مذو رف

وم الضحك، وهذه مـ لعربقة أشار لفا الشعراء يف تـعؿفا ورفاهقتفا بلا هنا كم

إلشارات  لقفا سعقفإ اضافً أبقاتف إكػة م يف طـرتةار لفا أشل الت ضؿـ ا

حتمالدؤوب لبؾقغ الغاية الؼصقى  وهل مطالب  ؾقف لقكف ـ الرتب،  ؿفا ط

جشؿ تؾؽ الؿشان الؾقن غقولق كاإسقد،   ق.ر الؾقن لؿا ت

 :مخادطتفققمف طؾك  اؼقل ٓئؿً يو

ـــــُأطا ِ ـــــًر ت ـــــِب  َٓ  اُب َده ـُ لعات ـــــق  يؾِ

 

ـــ  ـــُب َأْمـً ـــُر  اوأْصُؾ ــــ ُص ـــوِف الـ  م  ِب قاِئ

  َ ـــــُدين إ ـــــدً وُتقِط ـــــاُم وْط ين اي  ـــــرُّ  َتُغ

 

ـــــ  ـــــُؿ حًؼ ـــــفُ  اوأطؾ ـــــدُ  أك ـــــاذِب  وط  ك

ــــ  ــــَدْمُت ُأكاًس ــــْذُت أَوات   اَخ ــــَخ  اقارًب

 

  ِ ـــْقك ـــبَ لَِع ـْ أْص ـــ ـــاِرِب ل َوَلؽِ  ُحقا كالَعؼ
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ـَ َزبقبــــة ُيـــــاُدوكـل يف ــــؾؿ يــــا ْبــــ  السِّ

 

ـَ ا  ــ ــا اب ــِؾ ي ــداِم الخق ــَد ص ــِب وطـ  ٕصاي

ـــقٓ   ـــا ول ـــقى م ـــلذل  الف ـــثؾفؿ مثؾ  لؿ

 

ــــعْت أُ   ــــِب وٓ َخض عال ــــل لؾث  ــــُد الَػ  س

أصـبحْت  إذا الخقـُؾ  قـقملستذكرين  

  

ــا الػرســاتجــقُل   ـَ هب ــق ــارِب  ُن ب  الؿض

خر  وهذا  ؾة يف اكؼطة  الحزن طرب كربةتتجؾك فقف تعبقر آ ٓكطلق الؿتؿث

، لؿعاكاتف لرئقسار الذي يف كظره هق السبب العتاب، وهـا يعاتب الده

ؾقـ وٓ يالدهر كبؼقة ققما وهذ ن ستؿع لشؽقى شاٍك، ثؿ يعرب بف الحزف ٓ ي

ٓس مـ  وصؾب إمان« ؾبوأص» القاوف العطػ رتسلم طرب حإلك ضػة ا

وا ت  ، وتستؿر معاكاة الالحادثا أماين إيام لف وهق وطد  طرب حزنلؿصائب

زيـة شارات الحذه اإلب، فبعد هزيػف ففق وطد كاذما يؾبث أن يـؽشػ 

الؿعإلػ بـا يد دْت طـده الحزن، وهل جحقد التل ولّ اكاة الحؼقؼقة لك 

ئب التل طاإقارب، بؾ ُج  ربف بلهنؿ أقاأقاربف، فتصقير كا مـفا مـ ّؾّ  الؿصا

 إلػاظالشؽؾ الغـل الذي تتخذه  صقرة هلفال»لعؼارب لفا دٓلتفا كا

ذاتقة  بةـ تجرقت ذاتف طيف القالـص الشعري، والتل تعرب  والؽؾؿات يف

هتدف إخاضفا ال ؾ يف واقعة وهل دفع الؿتؾؼل إلك التلمقلك ققؿة شاطر، و

حزيـة أ ، ويرسؾ«ةـ خلل الرؤية الشعريم  لعقدةا طرب ايًض إشارات 

                                                           

 .103 :السابؼ ص   (1)

 .103 :ص بؼالسا   (2)

= 
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مة فقؼقل وهل آٓمفلؾؿفـة التل زادت مـ  ـؽقر « اخدمت أكاًس : »الخد ويف ت

ا ف، كؿمؼقف مـ ققل الذي ؾ التجاهؾردة فعدٓلة ققية طؾك « اأكاًس » ؿةكؾ

مة قؿة الشاطر وهل طدم آكتػاءدٓلة لؼتحؿؾ أهنا  دون  أكاس بخد

خريـ: بؾ أطؿ والالف التطقطقة أ ة الحزن ريب، وتعقد كربؼشؿؾت البعقد 

وهق ؿي ارتبط بطرب آسؿ الذ طـدما ، فؼقمف «زبقبة» أمف اسؿعاكاتف ولقكف 

و الؼهتدأ العاصػة ويتققػ غ ة ـ زبقبة دٓلقفؿ يـادوكف بابطؾاهتؿ بائؾ وغارز

ووضاطة الـسب، وطـدماطؾك آ رسان والخقؾ يـادوكف تدركفؿ الػ حتؼار 

س الؿحقطقـ بف، ول ـاقضان تتـازطفتففذان مققػان م بابـ إصايب، ؽـف أكػ

، «ى ما ذل مثؾل لؿثؾفؿولقٓ الفق: »ويبقـ لـا صربه طؾقفؿ فقؼقل كيستدر

واه طؾك الظبب صربإذن س س  بؾة فؼط، ففقلع حبفحتؼار هق ٓؾؿ  فار

طـ ملوى لف  ويبحث، اوغربً  اقً رش إرضجاع ويستطقع أن يطقي وش

ؾبفرفع مـ ققؿتف ي  صريؼة وتعؾؼ بحب طبؾة الدامل الذي ضؾ ولؽـف رهقـ ق

لتل تدل طؾك ا« لقٓ« ائب وتجشؿ إهقال، ويف استخدامفصفـال الؿ

واضحة طلفدامف يف استخ، د غقرهامتـاع شلء لقجق ؾك تراكؿ ا دٓلة 

 لـػسقةاستؼصاء « ما ذل: »قلفن، كؿا أن التعبقر بالذل يف قات الحزطؼب

                                                           
= 

راسة يف الشؽؾالشجاهؾل يف كتب الؿختارات الشعر ال  طالؿ  ،نوالؿضؿق عرية د

ديثة لؾـشر وا لؽتب الح  .252ص:  ،1ط ،نإرد ،زيعلتقا



 

 

 
111 

حظ طؾك شعر»وٓ تصدرها،  رتل تتؼبؾ إوامرتة الحزيـة الطـ  ومـ الؿل

ٕسالقب ااطـرتة قؾة  خرى، ستخدامف أسؾقب الـفل مؼاركة با إلكشائقة إ

طبقديتف  بعض الشلء، بسببة ؿضطربطـرتة ال كػسقة وأضـ سبب ذلؽ

 .«اء حريتفلسعل وروا

ـــع الق ـــاد م ـــد أن ويف طـ ـــع بع ـــق ـــؿ ذرًط ـــاق هب ـــقل  اض ـــره يؼ ــــ يعق لؿ

 ه:بسقاد

ـــ   ـــئـ أُك أس ـــق اقدً ل ـــُؽ ل  ينفالؿس

 

ـــقادِ   ــا لِســ ــدي مــ وَم ـْ دواءـِجؾ ـــ  ــــ

ــــُد الَػحْ   ـْ َتْبُع ــــ ـــــلَوَلؽِ ــــاُء َطـــ  ش

 

  َ  ـــؿاءــالس  ـْ جـقِّ ْرِض َطـَكُبْعِد إ

والحزن، فبدأ كلمؿضة جرطات  أصاب الشاطرفؼد    مف بـمـ إلؿ 

فؼد حريف القاو الذي « أك» لػعؾلشرط، ثؿ طؼب باالتل فقفا معـك ا« ـلئ»

قن» الػعؾ فلصؾالـقن، و عؾ شؽؾ الػ أصبحإداة شرصقة فؼد  وٕن« أك

ؾقف بعد دخ رصل ط ريدة ف حالة ، وهلاومً مجز« كأ» هؽذاقل العامؾ الش

شاطر ـا حتجسد ل والحرية، ولذا الة ال  اجع سريعً سرتاالؿسؾقبة مـ الـسب 

تصار الؿعاكاة هل دٓلة طؾك اخو« فالؿسؽ لقين: »واستجؿع ققاه وقال

بف شجقكف وطلتف إلك  حزيـة فعادت ايؿتؾؽ كػًس  تربير لؾقاقع، ولؽـفو

                                                           

راسة مقضقطقة  ،شداد العبسل بـ  شعر طـرتةخؾؼقة يفقؿ الالؼ ،العامر دالؾطقػفاتـ طب   (1) د

21ص:  ،هـ1430 ،بلكادي الؼصقؿ إد ،مقضقطقة وفـقة 2. 

 .88ص:  ،عبسلديقان طـرتة ال   (2)
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ج لف، وذلؽ كرالتذ  أرسؾذي الللم رف الجر اطرب ح بلن السقاد ٓ طل

حتك ااكؽسارية شارات إ لؼافقة، أثرت طؾك بؼقة كؾؿات الشطر الشعري 

ؿبدع إلك ـؼؾ إثر مـ الوتوتتلثر،  تمثر»لفا تلثقرها فقف ففذه الؾغة الشعرية 

حظ استخدام حرف السقـ الؿفؿقس «اأمقـً  كؼًل  الؿتؾؼل البقتقـ  ويل يف 

خؾل لدى الدا وإلؿػسل لـسار امـ آكؽ ك حالةأربع مرات مؿا يدل طؾ

ر، ولذا فؼد حص الشاطر لساتف يف جؾده فؼر الشاطكتقجة القاقع الؿري م ط ر 

ؾةن الجؾد ، أي قد يؽق«واءـ دلسقاد جؾدي موما : »طـدما قال  لف معض

خر، ولذا اف وفروسقتف تعؽس واقعً دامقولؽـ صػاتف وإ صقر  تتـقع» آ

ػـل، فؿـداء االرتكقبات الؾغقية لأل ي يدور كسؼ فؽريف  اؽقن مـظقمً ي فا مال

ومـفا ما يؽقن ذ حسب  ة يتسؿ بدفؼ العاصػةا مروكحقل بمرة الؿضؿقن، 

 لـسؼل فقـعؽس طؾك ابآكػعال الـػستلثر ، أو ما يالؿققػ القجداين

اـ الشعراء إثرياء لغقوطـرتة م «ار الؼصقدة بشؽؾ طامسالؾغقي يف م  يًّ

وقاقًّ وإكشائ الؼقؿة التعبقرية،  الـصفضاء لسائدة طـده يف ا ـؿطقةد حؼؼت ال، 

ط جؿؾ اشارية ٓستـبضاءات مـ التؽفـات اإلفيف وجعؾت الؿتؾؼل يسبح 

وقد ري الوإشارات تث ٕسالقب اإلتخط»ؿتؾؼل،   كشائقة طـد طـرتةت ا

                                                           

 .201: ص ،الخؾؼقة يف شعر طـرتةقؿ الؼ   (1)

ي ،ٕدبلتذوق الـص ا ،رجاء طقد   (2)  .54ص:  ،قطر ،الػجاءة بـ دار قطر
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ات تعبقرية، حؼؼت إثارة الؿتؾؼل، فضاء إلكٓلتفا الـؿطقة الؿعروفة د

 .«يةتـقيعات التعبقرالهذه  ٓسقؿا هرشطت فؽوك

 اه يـقع يف ذكر الؾقنكر لعؼدة الؾقن التل ٓزمت طـرتة اواستؿرارً 

 إسقد فقؼقل:

 َيـــقَم الطِعـــانِ قـــُؾ ُد لـــل الخَ َوَتشـــفَ 

 

ُقفـــــــا َألـــــــَػ ُس بِـــــــَلّكل أُ     رَبــــــــفَفرِّ

ـــــرى أَ   ـــــدي ُي ـــــاَن ِجؾ ـــــَقدً َوإِن ك  اس

 

ـــــزٌّ وَ   ـــــاِرِم ِط ـــــل  يف الَؿؽ ـــــفَفؾ  ُرتَب

 

 

ًٓ شاول الحا اقق طر أن يجد معاد ٕسقد، فقصػ  يًّ لعؼدة لقكف ا

والرمح كلدو يؽثر مـ ذكر السقػ ادائؿً  بطقٓتف: إذ ات معادلة والخقؾ 

اللػؼ ـ وجقد مشفد الخقؾ بالرغؿ ، فالشاطر يستصحب ودكق الرتبةد 

ؾق تخػكشفقد مـ البشر ٓ   الشاطراتخذ »فؼد  فؿ بطقٓتف وإقدامف، ولذاط

ؾة لإلفصاح طط الشر قبمـ أسؾ ، وربط حسـ «طؼدة الؾقن» ؼدتفـ طوسق

ٓ كتقجة ػسف وكرم خؾؼف ماهل إإن طزة ك : حقثالعؼدةذه خؾؼف ومؽارمف هب

قيض » رةفؽ ف، وهـا تظفرد لقكسقا  –يف كظري  -ةويعد طـرت .«لـؼصاتع

                                                           

لحؿادة ممسسة  ،العدول يف جؿالقاتج آكزياعرية ش ،خقرية حؿرة العقـ   (1) راسات ا لؾد

 .11: ص ،م2001 ،1ط ،إردن ،شرالجامعقة والـ

 .90ص:  ،العبسلديقان طـرتة    (2)

 .218ص:  ،عبسلال شداد بـ الخؾؼقة يف شعر طـرتة الؼقؿ   (3)
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ثؼايف كاقد  لؿجتؿعف وطاداتف، ففق امـ أهؿفؿ كؼدً  بؾ الشعراء: أكثر مـ

ؾك  طاب  ة فقؼقل:تؿعف أشقاء كثقرمجط

ـــــاتؿَ   الش
ْ

ـــــتؿفا ل ـــــؿ أش ـــــل ول  طرض

 

ــــاذريْ   ــــلـ إوالـ ــــا دم ــــؿ ألؼفؿ  ذا ل

 اقـديؿً العربقـة ومـفـا الثؼافـة  ات كثقـرةد طرفتـف ثؼافـكؼـ»والـؼد الثؼـايف  

وأخلقـف بػ طـرتة مـ خصقمف واضح، فؼد ق، فؿقاوحديثً  ادروه بالشتؿ 

ؾقف الرد بال خؾـؼ  ؿن والسقػ، والشتـابالس وإكؿا ردهؾسان، تلبك ط لقس مـ 

ــؾ ــاراتة ـســاء، ولــذا يحؿــؾ طـــرتال الرجــال: بــؾ صــػة اتصــػ هبــا رذائ  إش

 اع فقؼقل:ريب الشجؾ إديب إالرجؾ الؿتعؼ

ــؾ الحٓ يح لرؿ ــف ا ــق ب ـــ تعؾ ــد م ــُب ؼ  ت

 

 

ـــف الغو  ــــ صبع ـــل م ل الع ـــا ـــُب ٓ يـ  ض

غلبؾ  .جاوزهٕكف ت :فعـرتة يـػل طـ كػسف الحؼد  ـْ كؾ طؾك  يـب م

واستسؿق بف كػ ؾؽ إخلق، وطـرتة أخذ مـ  قاتف قع حف أن يتحؾك بت

جتؿاطقة كش افؽر ااصً آ بحثف ويع يًّ وهذا ماي د الثؼايف: ُطرف ب الجف،  ففق »الـؼ

فة كشا طً بط فؽري يتخذ مـ الثؼا ؽقره ويعرب طـ لبحثف وتػ اشؿقلقتفا مقضق

وسؿاهت  .«امقاقػ إزاء تطقراهتا 

                                                           

 .33 ص: ،ة العبسلديقان طـرت   (1)

 .305ص:  ،دلقؾ الـاقد إدبل   (2)
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حقػة الولعؾ الص ؾقف هل لقكف إسقد، خطاهبا دة التل ق صقم طـرتة ط

ؾة:  اثقًر وقد دافع ك ، بؾ رأيـاه يحقلفا إلك صػطـ هذه الخص ة يعتز هبا

هؿقة الؾقن ويشقد بشجاطتف، وٕ اجاكبً  يطرحفابالؿسؽ، وتارة  افكتشبقف

دامك كصب أطيف تحريؽ الصق قـفؿ، رة وتؼريبفا فؼد جعؾفا الشعر الؼ

شاطر » قهنا بالؾقن الؿـاسب كؿا أن صقرتف يؾلصقرة دون أن ع آ يدفال

 .«وإكؿا متحركةدة لقست جام

عد أن فب ،ـرتة العبسلقة طـد طذا رمزية كػسويعد آتؽاء طؾك الؾقن 

ٕسقد، كجدقطاكا مـ خذٓن ققمف لف وتع ه يؾجل إلك معادل قره بؾقن أمف ا

وب فقؼقل:  لؾفر

ــــ ــــت طبًس ــــتج اكادي ــــاابقا بالؼفاس  ـ

 

ـــ  ـــوبؽ ـــارم ل ـــقض ص ـــؾؿ ؾ أب  يـج

وبقـ  ،كاسؿ مباشر ٕبقضام ففـا ربط بقـ متباطديـ بقـ الصار 

زطف وهق  الفاجس الـػسل الذي ك الـداء جل إل، فالشاطر لإسقدالؾقن يـا

وهل اكؿدخؾ لتغؾقب كػة  الطريؼة القحقدة التل لبقاض طؾك السقداء، 

لخقؾ لفؿ، ة ابعد مداهؿ ٓإ اتباهً عقروكف اكذ ٓ يققمف: إ فقفايستجقب لف 

ـصر هام مـ طوالخقال » الخقال، شاطر بذكائف طزف طؾك وترفال ولذا
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وا ـلطـاصر الػـ،  رتاع  لخقال يع ٓ رابطة بقـؿفا ر بقـ طـاص والجؿعآخ

والسؿة  واإلغراب  دهؿلغالقة طؾك الخقال طـاطادة،  الربط وهل الجؿقح 

وإش  .«ةتباطدتل تبدو مقاء البقـ إمقر 

ا أن ما هبالؾقن الؿباشر طؾك طلمات الحزن، بلتلثقر ؼتصر اولؿ ي

مة يقحل بؾقن م تشلء بف قاقات العا ـايا الـصقصطؿقر يف الس ، فالشاطر ث

 يؼقل: طـدما

ـــــ الجقاء تؽؾؿ ـــــ ـــــة ب ـــــا دار طبؾ  لي

 

ـــباًح   ـــل ص ـــةدا او طؿ ـــؾؿلو ر طبؾ  اس

ــــــاقتل  ــــــا ك ــــــت فقف ــــــاو فققػ  كلهن

 

لؿتــــة ـــحاجــقضـــــل دٌن ٕفـــــ   ؾـقما

الجقاء  ـــــ ـــــة ب ـــــؾ طبؾ ـــــاو و تح  أهؾـ

 

ـــــــــــــزن فالصــبالحــــــــ  ـــــــــــــؿان ـــ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؿ  فالؿتــثؾ

 

نشارة ال ٓ يؽقن ء، والـداء ـدافا مع حرف الاضحة طرب إصللتحزن وف

لعبؾة  اطر كادى ديار طبؾة ومسؾؿ طؾقفا إكرامً أو بعقد، والشا بلؼريإٓ 

لفق مـ  ـ أهؾفاخؾت م أرض واسعةيف  طؾك كاقتفقجقده الؿحبقبة، ف

 اان الؿػارق هق الؿحبقب، أيًض ة إذا كر صعقبويزداد إم دواطل الحزن،

جزع الـػس ثػة لمؽ بصقرة« القاو» حرف العطػاستخدام  قدل طؾك 

إلك ذلؽ تؽرار  ـضافي، ؾؾ الذي مـقت بفجال إمرأمام  ووهـفا وضعػفا
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ظر إلك البعد الؿؽاين الـ ايًض يـة، وألحزاف دٓلتف واحد لالدار مرتقـ يف بقت 

ه طؾكبقـ الحققـ لف تلث  ة البشرية.لطبقعا قر

ٕسقد كان صاغ ؿ ة بحؽن طـد طـرتطؾك صقرة الحز اقً ولعؾ الؾقن ا

والؿصاطب، ولؽـ طـد  قر مـ الؿتاطبثة الؾقن التل تسببت لف يف كؼدط

، ار أيًض حؿٕ الؾقن احزن طربالتؿعـ يف شعر طـرتة كجد أكف يستؼبؾ ال

لساة لف، و فعـدما أروع  ؼ خصؿفلذا يذييبطش بالخصؿ فنكف يتذكر كؾ م

 يؼقل: : حقثالؼساوة صـقف

ـــــق ــــٍة َتَر  ؾِ وَحؾِ ـــــد  َغاكِق ــــُت ُمج  ًٓ ْك

 

َ َتؿ  ــــْدِق إ ــــُتُف َكَش ــــق َفريَص ـــــؿِ ُؽ  ْطَؾـ

ــــةٍ َس   ـَ ـــِؾ َصْع ـــُف بِعاِج ـــداَي ل ــــْت َي  َبَؼ

 

ـــاِش كافِـــ  ــوِرش ــــــــ ــ ْقنِ ـَذٍة َكَؾ ـْ  ـَدمالَع

 إلك أن  ؼقل: 

ــــ ِجٍج َكــــ ــــد  ـــاةُ ِرَه الوُمــــــ ــــفُ  ُؽؿ  كَِزاَل

 

ـٍ َهــــــــَر   ـــ ـًٓ ُمْؿع ــ ـــؿِ ُمْس وٓ  ابــ ـِ  َتْسؾ

ــ  ــِؾ َصْعـَج ــل بِعاِج ــُف َكػِّ ـــةٍ ــاَدْت ل  ــــــــ

 

مِ   ــــق  ـــقِب ُمَؼــــ ـــْدِق الُؽُع ــــٍػ َص  بُِؿَثؼ 

ـِـــاَفَشَؽْؽــــ  ْمِح ُت ب َ لرُّ ـــــفُ َصـــؿِّ ثِ إ  قاب

 

ـــر    ــا بُِؿَح ــك الَؼـ ــريُؿ طؾ ـــَس الَؽ  مِ لق

 اؽـ يقمً فعـرتة لؿ يا، ؼفاطر يتؿثؾ الحزن طرب البطقٓت التل يحؼفالش 

ؾقف فنكف ٓ غولؽـف إذا بُ  ،ق ويعل معـك الحقاةف ذو أخل: ٕكامعتديً  ل ط

والصقرة أكػة تبقـ لـا ققة طز لـا  د وصػصربه، فؼيؿتف ويرحؿ خصؿف، 
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والؾقن الحراضف فقؿا ـا كـظر إلقف أن، طرب استخدامف ٕلػالحدث وكلك كة 

ق/  بارزان، فؿثًل  ، / يؼيـشـففشؽؽت/جزر/  ة/صعـققلف: تؿؽ ضؿـ

ؾة لؾؿعـف قرة، ولعؾ اإلمعان مـ لؾص مبقـة كفذه ألػاظ ققية إداء مقص

لذي لدم اوز لقن احل بربالخصؿ، تقلجـدلة الشاطر يف القصػ الدققؼ 

الؼتقؾيبعث طؾك ال ة، وإن كان  لؾقصػ  ضرو لف، والـاهق طد حزن ٓ محال

لمؾ، ويـؼص ويتفقفا  يتلمؾفا ويزيد ةة فـقالدققؼ يظـ أن الشاطر أمام لقح

قت، فربؿا قػ مققػ م روحف ػيبؾحظة  بقـؿا الؿق ًٓ ويؼد  ، صبح مؼتق

، يًل صقـرتة كا مـف طلذي طاوهذه الدٓٓت إكؿا تصب يف ققالب الحزن ا

ا قن إحؿر طؾك ك لـتقجةفؽاكت  قرة، ولطغقان الؾ لعؾ الؿلحظ امؾ الص

إفعال و»ص، طؾك مساحة الـ الإفعطؾك الـص السابؼ هق صغقان 

جة آكػعال طـد الؿـشئ ػاع درتإدبل تدل طؾك ار غقاهنا طؾك الـصوص

والصػات التل تدل طؾك ٕسؿاء  ؾ . ولع«كقةالعؼل طؾك العؽس مـ ا

 والـاضر تف ومغامراتف،سف بـػسف، ففق الـاصؼ باسؿ بطقٓطـرتة أكصػ كػ

 آمً يف صقاتف آ يخػل، كؿا أكف ارطً با احدثً ومت اصادقً  الشعره يجده مصقرً 

إلشارا طـدما  فؿثًل « السقؿقائقة» ماتقةالعل تكػسقة تدل طؾقفا بعض ا

ؾك خصؿف فنكف يف يد مٓ ي»ؼة الحؼق يتحدث طـ التغؾب ط إحؿر  ـ الؾقنر
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سان، وإكؿ د ما وراالدم الذي يبصره كؾ إك يخرب أن  الدم، فحقـء ا يري

يصػحصاكف تسربؾ بال مديفا ويعركاالبطقلة التل  دم ففق  . «ف هبان ي

حقثرتةـوهذا ما لؿستف مـ شعر ط هرة الؾقن طؾك مساحة ااكتشرت ض : 

الدٓلة، و ؿعـكلبعقدة اشادية ذات دٓلة إر لشاسعة مـ كصقصف، وه

 مغزى يف –تحؿؾ  بدلؾقن ٓ القةتؽـ مـ حال، فنن الدٓلة الجؿ ؿاومفْ »

ؾؽ ـم -شؽقؾقةوالت الشعرية الصقرة  محض مـ دأبع هق ما يةرمزال الؼقؿ ت

جاهؾل صادق الفولذا  .«البصرية الدٓلة شعر والشعقر غالبً اشاطر ال ، ال

واؾذال معرفة هل»تف فػؾسػة الشعر الجاهؾل وماهق كتشاف لؾقجقد، ت 

والقجقد الخارجل، و الشاطرجقد الذات  ـ يؼقل الشعر إكؿا حق ذلؽ أن 

خرى تتؿؾص. «ايخؾؼ ذاتً   اوجقدً  لتحؼؼ لـػسفا قةمـ ذاتف إصؾ أ

 .مستؼًل  اخاًص 

الذي يستقطب فقف الشاطر جؿالقات الضدية يف  ؼويف هذا الـس

، ااطتبارها أضدادً  أمام ايؼػ حاجًز تـاسؼ استخدام إلقان، كجد أن ال

فا دورً فالـقازع الـػسقة ٓ شؽ  التحؽؿ يف آكػعآت، ولؽـ يف  اأن ل
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ؾـا أمام ام الشاطر كصر يف كقـ أو أكثورود لق يؼقل  تحان كػسل حؼقؼليجع

 رتة:طـ

ـــــــــ ـــــــــنِن َت ـــــــــةً َف ـــــــــل ُغرابق   ُؽ ُأّم

 

ـَ   ــــــ ِ ــــــاٍم بِفــــــا ِطبَتـــــــلأم  بـــــــاِء ح

ـــــــٌػ   ـــــــنِّكل َلطق ـــــــقضِ  َف ـــــــالظُّ  بِب  اب

 

ـــــــــ  ِ َوُس ـــــــــقالل إ ـــــــــلؿِر الَع  ذا ِجئَتـ

ـــــــرارُ   ِ ـــــــقٓ ف ـــــــَوَل ـــــــقَم ال  َقغكَك َي

 

ــــــدَتـل  ــــــرِب َأو ُق ــــــدُتَؽ يف الَح  َلُؼ

 

 

 

قػ والرمح، كؿا واصػا هبؿا  ر لقكقـ ضاهريـ،ؼد استخدم الشاطف الس

يف ققلف وهق الؾقن إحؿر الذي يشقر قًّاضؿـ القكً  ماستخد : إلك الؿعركة 

التضاد الؾقين بقـ »أن  دا، ويرى بعض الـؼ«تـلقد لحرب أو ؽ يف الؼدت»

رات د قد مـح الشاطر فرصة اإلطلن طـ الؼدٕسقبقض وبقـ اإ

والبطقلقةإخ وسفؾ لف مفؿة لققة  خ،  وقد أشار «صؿالـقؾ مـ ال  ،

ؿـً  الشاطر ، ففذه «غرابقة مـ أبـاء حام: »ما قالطـد اإلك لقن أمف ض

مة ا ، شؼاءال قد جؾبت لؿعؼدةالؿتلز الشاطر ولذا فؼد تؾطػ مع  لؾػارس 

إلهاكة لف مـ قبؾ خصؿف، لجرحام، برغؿ اخصؿف باحرت  الـازف جراء ا

، «إذا جئتـل» بؽؾؿة ايًض أ، و«نإ» أداة التلكقدسف بالؾطقػ طرب فقصػ كػ

إلػاظ تحؿؾ أخلققات طالقة اففذه  ر  : حقثجدًّ أثبتت طدم اكػعال الشاط
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 ًٓ د لؽل يعتدي طؾقف إكؿا إذا أكف ٓ يذهب ٕحكؿا ره، جف طـ صقيخر اكػعا

وآكتؼاص فنن م لف الؿقت، وكلال اءه مـ يريدج قػ حظ تؽثتشػل بف 

وات التلكق  /ولقٓ/لؼد/ إذا، وهل تشقرفنينفنْن/» والظرف والشرط دأد

واخؾف، إلك  جة يف د ر وأضـ أن الشاطر لؿ يؼصد مـ »سقؿقائقة الحزن الؿـد

مل وإكؿا ير، وإسقد( إبقض) الظاهرة لؾسلح قكقةالؾ ؿع الصػةذا الجه

طر معـكبف إلك  دلقل الـػسل الؿسق ففق يريد أن طؾقف،  أبعد، لف صؾة بالؿ

الضيمك جتؿاع  ؾ مـ فاطؾقت دية لؿد أن ا يف أرض  فيعْب السلح أو يؼؾ

تؿامً  الشعرية طـد الشاطر«االؿعركة   حقث :. وهذه مـ ضؿـ الؿؼدرة 

خقالجف الـػ بداعاإل طـاصر ضػو طر مع  طرب أكقاع اإلبداع سقة، كؿا س

ؾة يف إيؼاع الؽؾؿالسقؿقائقة زن ت الحدٓٓ والجالؿتؿث جؿؾة »ؿؾ، ات  فال

ًٓ مع شاطرية لقست طؿًل لا ة مشعة يتقلد ققأو فعالقة مغؾؼة، ولؽـفا  زو

ؾة تتؿخض طـ جؿؾ اإلشعاطقة فالجؿ والجطـفا ققة لفا كػس الطاقة  ؿؾ ، 

كصقص لقس إلك حصرها  طـ تتؿخض اأيًض  وهذهقص، طـ كص

 .«سبقؾ

ٓم ريحتبامـ  يؼاع الحزن السقؿقائل ذكر الؾقؾ وما بفدواطل إومـ  : وآ

 يؼقل: حقث
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ـــةٍ  ـــؿ لقؾ ـــردً  ك ـــداِء مـػ ـــرُت يف البق  اس

 

ـــُؾ والؾ    ـــفُ  ْق ـــت كَقاكُب ـــْد مال ـــْرِب ق  لِْؾَغ

ــْت   ــا هنؿ ؿ ــل كؾ  ــل ورمح ــقػل أكقس  س

 

ــأ  ــُد ال حاِل س ــادِّ ـــاَل جامــ إلقف ــفُ ــــــــ  كب

ــُت   ــِديٍر َمزْج ــْؿ غ ــاءَ  َوك ــفقـــ الؿ ـــِف دًم  اـ

 

ـــقحش  ـــباِح وراَح ال ـــَد الص  ـــفُ  طـ  صالب

ـــ  ـــليف ايــا صامًع ـــْد ب ـــل ط ـــعٍ   هلك  صؿ

 

 بفُ وٓ تــرْد كــلَس حتــِػ أكــت شــار 

حة  فػل هذا الـص تعاضدت إلقان  والضؿـقة، مؽقكة لق الصريحة 

ؾقؾية اربالخ« بؽؿ» بدأزن، فؾػفا الحائقة يسقؿق  لتل تدل طؾك طدد لقس بالؼ

ؾقؾ صـق السقاد، امـػردً  لتل طاشفاؾقالل امـ ال طر دأ فقف الشاوكص يب، فال

ح شؽبالسقاد ٓ  قتفب تبعث « امـػردً » ال مـأكف مؾلء بالفؿقم، كؿا أن ال

ؾة طؾك القحداكقة: إذْ  جؿ قؾ والؾ» قةالحال ٓ أكقس وٓ خؾقؾ، ثؿ يعؼب بال

ر لحزن طرب ذكا فعـدما شرع يف تشريح دواطل، «كقاكبف قد مالتغرب لؾ

مـ  اشقئً  ك الصقرةصبغ طؾثؿ جؿؾة الحال، أ االؾقؾ والحال صريحً 

ركالؼتامة، ثؿ  مة بعد ذلؽ استد ا بشلء يبعث طؾك فلخذ يؾقهن الصقرة قتا

 ؾؿ وكذلؽالؿتؽ إلقف ياء اإمؾ ورد اطتبار الـػس، فذكر السقػ مضافً 

يدية ن أٓت الحدأ ادهاػأراد أن يقصؾ رسالة م و أن الشاطريبدح، والرو

ويلحظ » ،قفؿ اصؿئـان إلوٓ  أمانخقر مـ البشر الذيـ ٓ التل ٓ تعؼؾ

ؾقؾ يف طققيف الشعر الجاهؾل أ ؿدقؼال ؿ هق جسد لف حركات هنن ال
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حقاة شعر  ال حركوأصراف، ومؼاديؿ وم خقر، وذلؽ ما يؽسب  ة، ، و

ؾقف ويجعؾ وإل ائً م حظ أن «بقان وتعدد الؼرائـ والـسبالؽثافات   وكل

 كاكتت الحزن سقاًء أـ طباراـرتة العبسل ٓ يستطقع آكػؽاك بحال طط

، فلحظـا الرسؿ تو طـ صريؼ العلماصريؼ إلقان أ أو طـطرب الرسؿ 

والسقر ؾقؾ  حبففق طـ صريؼ إلقان وذكر ال ػ ة السق، وكذلؽ مصا

تاء  اأيًض ؽثرة، خربية لؾدٓلة طؾك الال« كؿ» ظ تؽراركلح ، ثؿحوالرو

 دآطتدالة طؾك ٓات لؾدتـقع الؿـصقب اطؾ يف: سرت/مزجُت/ وأيًض الػا

وطد ختؿ الؿشفد ك، ا/ صامعً ا/ دمً امـػردً : لخـقع كؿا يفام بالـػس  ؿا 

ف : ٕكـفم الـقؾ الةحستلؾدٓلة طؾك ا« وٓ ترد» متبقطة بالـفل« ُطدْ » بإمر،

حة الؿاضقةه، فػل الحؿام قبؾ أن يدركقسقف يسؼقفؿ كلس  تـقطت  الؾق

 لف أن يـام طؾك مثؾ طـرتة ُحّؼ  رس، فػاالصقرة الؾقكقة بنيؼاطفا الحزيـ

وال وفرسف تسرج لف، والطعام يؼدم  ائف،بحرس يحقطقن بخالػراش القثقر، 

حقث ق مـ هق هو اصريدً القحش كا مـ مصاحبتف لؾبقداء ولف، ٓ كؿا شاهد

والالشجاط وسؿق الـػس، ولذة  لذي يؾتؼط تؾؽ قد البصقر هق اا فالـاؼقة 

إلشارات مـ الؿشاهد وال ؾقهن: ٕصقرا ؾة بتؼ واستخراجا كػق  ب الـص 
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ؾة ما، كػقؾ بلن  امعقـً  اما، أو لقكً  اإن مشفدً »دفائـف،  ، أو مـحـك لجؿ لؾسؿاء

 .«امعقـً  قًّاطاصػ ازامً و التلشاطر، أطـد ا قًّاأخلق ايضلء بؿػرده خقارً 

 بصر:لذو  والن طبر الشؿ وا: الحزثاينالؿطؾب ال

وققة وال الذ ب ـرتة بحسوالبصرية طـد ط ةشؿقتـقطت صقر الحزن 

والؿشفد الؿراد، وٕالحال والؿشاهد غقاتف كؾفا اصطبن حة  ت بالؿرارة 

ع كان الل ات التالؿملؿة، فؼد تبقـ لـا مـ خلل كصقصف بعض إبق طاب

ة الحزن، فؿثؼؾقدي يؾػفل التالغزل  :ققلف لا بعباء

ـــ ـــارْت إلقف ـــاأش ـــد غروهب ـــؿُس طـ  ا الش

 

ــقد    ــقل: إذا اس ــتُؼ لدُّ ال ؾع ــاْص ك ف ــد ج  يبع

ا ال  ـــال لفـــ ـــدُر الؿـقـــُر أٓ اســـوق  ػريب

 

ــــل   ــــؽ مْثؾ ــــْعدِ يففنك  ــــال ويف الس    الَؽؿ

ـــــا  ـــــْت لثامف ـــــؿ أرخ ـــــاًء ث ـــــْت حق  فقل

 

ـــرْت   ـــد كث ــــ  وق ـــدِّ م ـــَب خ ـــق ها رص  ردال

 ســقاجل جػقهنــا مـــ اوســؾْت حســامً  

 

ـــ  ـــاصع الؿْقِػ أبقكس ا الؼ ـــ ـــدّ ف ـــِػ الح  ره

ــــــف َوْهـــــَق مُ   ــــــُتؼاتـــــُؾ طقـاهـــــا ب  دٌ غؿ

 

ــٍب أن  ـْ طج ــ ــقُػ يف وم ــع الس ــدِ  يؼط  الغؿ

ـــةُ   ح ـــقمة ُمركِّ ـــاف َمْفض ـــا إَطط  ُ  الَحش

 

ـــــــدِّ   ـــــــة الؼ ـــــــراِف مائس ـــــــة إص  مـعؿ

امفـــايبقـــُت فتـــاُت الؿســـِؽ تحـــَت    لث

 

ـــــــزدا  ـْ فق ـــــــ ـــــــدّ أكػ ُد م ـــــــفا أرج الـ  اس

ـــبح  ـــقء الص ـــُع ض ـــَت جب ويطؾ ـــاتح  قـف

 

ــا  ــدفقْغش ــعرها الَجع ــك َش ـْ دج ــ ــٌؾ م  ُه لق
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ـــــــقـ ثـا ـــــــاياوب ـــــــؿْت  ه ـــــــا تبس   إذا م

 

ـــدامٍ   ـــديُر م ـــ م ـــراَح بالش   فديؿـــزُج ال

 

 

ؼصقدة تلحؿت الحـقاس وتعاضـدت لتشـؽقؾ لقحـة فـقـة لفػل هذه ا

ة الـص، قر أثـاءوكتذوق وكشؿ كـظر س، فـحـ الحقا إبداطقة، تتعاور فقفا اء

ــالؼرا» ــقف ة الؿقض ــقلء ــح لحؼ ــؾ طقة مس ـــ أج ــة م ــقة وطقـ ــؿ  حس ــد أه تحدي

ــارات ال ــقالخق ــا،شخص ــة فقف ــك  ة الػاطؾ ؿ طؾ ــ ــػ ترس ــتقىوكق ــؾ مس ـــ  ك م

ــ ة دٓٓت تقيات الؿػالؿس ــقد ــا:اؼ ــقب فقف ــقاء الؿرغ ــر  ٕش ــل العـاص أطـ

ل وضـػ العـاصـر العبســرتة . فع«يقضػفااإليجابقة التل يـتؼقفا الشاطر و

والـص يف إليجابقة يف كصفا إن الروح الؿـؽسرة  غزلل، إٓجقه العام كص ، 

ؾق عادة غروب الشؿسه، فياتطؾ مـ ثـا وهـذه يشلء بدكق ال بدايـة ؾ الؿظؾؿ 

طؾك الحزن والخقف، فـل ُيعؾـؿ مـا يف ذلـؽ الؾقـؾ  طثةارة البصرية البالصق

ولليت طخـر يـلحزيـ أؿشفد اوال، مـ خقر أو شر فـنذا » ،ؼـب الؿشـفد إ

ؾقؾـة، ؾؿتـان: ضؾؿـة شـففـذه ض« د الدجكاسق ػافة تحؿـؾ شـحـات حزيــة ق

ل ل ربؿـا تخػـالغقبقـة التـثقـر مــ الؿعـاين يتحؾـك فقفـا ك جكالد أسقدّ بقـؿا 

ؾتؼـل مـع بعضـفا»، اصقاهت الؽثقر يف يف  وهذه إصداء التل تثقرهـا الؿعـاين ت
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لقـات عـاين العتـل تـربط بـقـ الؿات اللعلقـأكـقاع ا ة، ومــطلقات طديـد

والشـطؼقة والخقطقوالؿ الجدلقة إلشـارات الج «ؽقةبة  ة دلقـة إشـارفؿـ ا

ــال ــل لحظ وه ــا  ــؿس لف ــش ــة، وتحدي ــارة وداطق إلش ــلء د ا ــروب يش ـــ الغ ة ط

وهؿقمـف  قةكبالؾحظة الزما ؾقـؾ بتباريحـف  حقؾ: إذ يعؼبفـا ال ؾة لققت الر الؼات

ؾقؾجاء د وصقلف، ثؿ الؾثام طــ أمقطل  ي، أيالبدر: أٓ اسػر لفا فؼال ور ال

ــال ــ جؿ ــا ح ــؽ، وهـ ــاطر بوجف ــة أن اول الش ف الحزيـ ــ ــقرةـظرت ــل الص  يعط

 ـ محـقط إحـزان، فاسـتخدم كؾؿـةظؾؿة ططّؾف يجؾق ال افاتحً  اصرية لقكً الب

ة الشاطر العالقة فؼـد اسـتخدم « ـقرؿال» حظ هؿ  الػاًضـألتؾقيـ الصقرة، ويل

ؾقا، ا سؿائقة لألذهـان  ه ألػـاظ تعقـدوهـذ الؿـقـر/ الغـروب البدرلشؿس/ط

واطتـدادؿق الشـاطر بـػس حتؼـار هبـا رغـؿ الصـعاب هسـف  الـت د تقوقـ، وآ

 فـا الحـزيـ طـرب الؿشـفد الػضـائل الؿػتـقحاطية الحزيـة بنيؼالصقر البصر

و أمـا »طــ البشـر،  الؾصـحراء بعقـدً ذه قـوتحبالذي يدل طؾك طزلة الشـاطر 

ـ طـاصـر ثلثـة: الؿحتـقى مـجؿـالل ٓ يخؾـق  إيؼـاعففـل  الشعرية الؽؾؿة

واإليحـاال  يؽـقنت الخـالص، وهبـذا والصـق، ؼ الؿخقؾـةء طــ صريـعؼؾل، 

ــا ــالفا بغقره ــات إ اتص ـــ الؽؾؿ ــم ًٓ خ ــا ــاإيؼاط رى اتص ــة  قًّ ــك الغاي ــمدي إل ي
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أبؾـغ ، ولذا فؼد طرب الشاطر طـ أهدافف بنيؼاع الؽؾؿة الشـعرية «لؿطؾقبةا

وهت والـرمح:حف بعل سلعبقر،  ٕشـعار طــرتة  د السقػ   جـدهيإذ الؿؼتػـل 

حقـ: ب امدطقمً  ة اسلح السقػ والرمحسل  ربة.لؿع، وسلح الؽؾؿ

 اتذوق طـرتة لبعض الصقر كجدها يف غالبف ةا الـظر يف صريؼوإذا أكعؿـ

مرة خالصة، ولؽـف يحاول أن يضقػ طؾقفا بعض الطعقم لؽل تزداد 

 يؼقل: ا، ففقحلوهت

 ا إذا مــــا تبســــؿتـاياهــــبــــقـ ثو

 

ــراح بال  ــزح ال ــدام يؿ ــدير م ــفدم  ش

إٓ إهنا بة، لؾرأي أهنا حؾقة طذصقرة الذوققة وإن ضفرت ففذه ال 

ة، ؾالشاطر جراء تعـت طؿف يف تزويجف طبوقفا ذيتلؿرارة التل تعؽس ا

، ولؽـ افقصػ مذاقفا بالعسؾ ومذاق الخؿر الؿؿزوج بالعسؾ أيًض 

ا صقرة طابرة لؽل يضع هنؿ العذب؟ أم أالطع ة ذلؽوجد طـرتال هؾ السم

 الؿعرتف بف؟إلكسان مقضع ا كػسف

شعار تؽقن جدون أن بعض إؾل يلدارسقـ لؾشعر الجاهكثقر مـ ا

والحصقل، فالـص قض القاقع بعقدة الأرولؽـفا طؾك  قًّافـ قةصاد ققع 

س الـص مـ خلل»طبارة طـ شبؽة مـ العلقات،  تلعبة  ويدر  العلقا

ى ك الؿستقػسف طؾس طؾك الـاقد إٓ أن يضع كلقبقـ طـاصره، وخؾقة الدا
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ؾط بقـ الؿستالذي يختاره لـػسف دو لمؾ وطـدما كت «تقيان أن يخ

وققة يف هذا وسابؼتقفا البصرية سقة كجدها ٓ تخؾق طـ ؿلصقرة الشا الذ

ول الشاطر أن يتـػس أجؿؾ ما يف طصره صقب مشؿقم مـ  الـص، فؼد حا

خت سؽ، ويفج الـار أرفا والؿ ؾؼ ظري أن الشاطر  كد  تؾؽ طـدما يط

طائؾل لف جق ذاهتا، وإكؿا صـاطة  هبا وصػ طبؾة يف يؼصد ٕوصاف ٓا

وايربطف   قوه فؼد وصؾ إلك معـك طؿقؼ، حساس بالؼقؿةإلبالؿسئقلقة 

طدم الحصقل طؾك استؼرار أسري وزوجة وأوٓد ومـزل وهقبة، فلخذ 

ؽ الشاطر ػولذا لؿ يـ مر،يستؼر لف إؿا يثئات رعض الؿفدجقه ببيؾطػ 

ة اا طـ  لسقداوية فقؼقل:لصقر الحزيـ

 اع ضقء الصبح تحـت جبقـفـويطؾ

 

ــــ   ـــؾ م ـــاه لق ـــعرها فقغش ـــك ش دج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال  جع

 

يف جبقـفا  حتك تعقدصوهل فؿا أن يرى ضقء الصبح  بف  قرة متخقؾة، 

وإلؿ االصقرة قسًر  مة  تا إلشاراءت طربج : حقثلؾقراء لؾؼ قة قؿقائالسة  ا

شة يف الؿتؿثؾ ع الؽثقػ/فقغ ريؼ االػعؾ الؿضار ٕسؿاء الحالؽة اه، وطـ ص

ختؿ الؿد، وربلجعلسقاد، لقؾ/دجك/شعرها/ايف ا  لجعدة اؿبقت بؽؾا 

وال واقعل، هشاطر لقربز لـا معـك إلؿ كؿا هق،  ويف اطتؼادي أن سبب »ـا 

ختػاء التصـع أو التؽؾػ يعقد إلك و ترجؿة  شعره ا كانـرتة: إذقعقة طاا

ال ؿ يؽـ لديف بؾقة، فؾٕحاسقسف الداخ احالتف الـػسقة، واكعؽاًس ؼقة لحؼق

                                                           

1 ص: ،بقؼطل كظرية وتطالؿـفج الؿقضق   (1) 7. 
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ؾتزويؼ أو التؽؾ معتؿؾة هل ؿا تف كره واكػعآؿف تصقير مشاطه وكؾػ، ل

 .«يف كػسف

 ققلف:تدل طؾك الؿقاقػ الحزيـة  وققة التلذالصقر الومـ 

ـــُؾ  ـــاَدرُت َيلُك ـــاِرٍس غ ـــؿ ف ـــ َك  فُ َلحَؿ

 

ــِذئاري ااضــ  ــرل ــرِ ااُت ِب َوكاِس  َٕكُس

ح الحزن: إذ قش تبدو فقفا ملمؾك وهل صعام لؾقحفصقرة الؼت 

تخدام الشاطر إلػاظ حظ اسريؿة، وكلبشر الحقاة الؽـل الإصؾ يف ب

ري/الذئاب/كاسرات/ تـاسب الحدث،ققية  فعؾك ققهتا إٓ إن إكسر ضا

حزيـ قائل  قيفذلؽ  متؿثًل  إيؼاطفا السقؿ حؿف يلكؾ لكؾ طرب/ رة إ ص

حظ يف مرحؾة ققية وشجاط وإن بدت لـا أهنافالصقرة طؿقؼة الحزن  ة. ويل

دما يذكر الصقر طـ صريؼ قـ طـح بقـ صقرتحزيـ أكف يتلرجة الإيؼاع طـرت

 صػ الؿعركة فنن الصقر البصرية والذوققة والشؿقةيقاس، فعـدما الح

قجة كاصعة لصقر هبة تبدو ار طبؾيذك ا، وطـدمالدمارتعؾقها روائح العدم و

قؼقالحزن الذي تخػق ططرة حؾقة، رغؿ واخف الصقرة الحؼ ؾ طـرتة، ة لد

:ففق يؼق  ل

 ِ ـــنِن  ضُ َذا ُضؾِْؿـــُت وإ ــــٌؾ ْؾِؿـــل ف  َباِس

 

ـــــرٌّ َمَذاقَ   ــــؿِ ُم ـــــُف َكَطع ـــــؿِ  ُت  الَعْؾَؼ

                                                            

 .243: ص ،شداد العبسل بـ قؿ الخؾؼقة يف شعر طـرتةلؼا   (1)

 .153ص:  ،ديقان طـرتة العبسل   (2)

 .23ص:  ،السابؼ   (3)
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ــك ــا يتجؾ ــدره، وهـ ــقن ص ــان مؽـ ــف لبق ــتخدم حقاس ــاطر يس ــرتة فالش  طـ

وه ـ يظؾؿفرح بلن مما يصطـد لالحؼقؼ ف إلـك الفـلك،  رب طــ فنن م لـ ــا طـ

امجاز اتعبقًر الؼتؾ  يشـبف طعؿ الؿـر الـذي بـال ولؿ يصرح بـف: بـؾ كــك طــف يًّ

ــ ــاطر ؿ، وكالعؾؼ م الش ــتخدا ــظ اس ــرةلح ــقؿ بؽث ــرف الؿ ــثلح حق ورد يف  : 

ضؾؿت/ضؾؿل/مّر/مذاقتف/كطعؿ/العؾؼؿ، فحرف الؿقؿ صقت مجفقر، 

ــق  ــالٓ ه ــديدٓ باوخق رب ــق لش ـــ إص ــػتان، ات الؿم ة الش ــ ــطة، مخرج تقس

م الؿتقسطة، عرب طـ سؾسؾة مـوي رب طـ أٓ ة الشػتان، ويع سؾة سؾ مخرج

ٓم  حة التمـ أ والتل ضافل يعالؿرب لظؾؿ ا، ولـذا فـاهبا ذرطً  قشفا الشاطر 

ــة ــاطر، والظؾؿ ــاس الش ــة بنحس ــا مرتبط ــبعض، وكتقجتف ــفا ال ــان ببعض  مرتبط

ؾق والظلفال والؾ  ؾقـشعرها احاور يستم ظؾؿم  ؾ، لشاطر فتشؽؾ إحساسـف بال

 مسـار طـرب قًّامػصـؾ اؾل بالؾقـؾ محـقرً سـاس الشـاطر الجـاهيشؽؾ إح» فؼد

تؾـػ الؿقضـقطات التـل مــ اسـتؼطاب لؿخرتفده يسؿا ، بةالشعريتجربتف 

ــلثقرت ـــ ت ــف م ــا ل ــف، لؿ حقات ــف يف  ــغؾ بال ــؽلت  ش ــف بؿش ــف وإحساس يف وجداك

 .«طصره

قر بـارع يؾـتؼط مشـاهده مــ ل أكـف مصـالجاهؾ لشاطرطـ ا فوالؿعرو

ول »جقل فقفا، الصحراء التل يت قرة ؾصـما كلحظـف يف الشـؽؾ الحسـل لوأ

                                                           

لؽت ،عر الجاهؾللشان يف اؽالزمان والؿ ،فقغالل باد يس   (1)  ،1ط ،إربد ،يثب الحدطالؿ ا

 .129ص:  ،م2008
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 ة، فـنن الؽثـرة الؽـاثرة مــ الصـقر الجاهؾقـةالبصـريق الصـقرة الجاهؾقة هـ

ة العبســل بنيؼاطفــا «بصـرية ــد طــرت ــقر الحزيــة طـ ــتطقع إيجـاز الص . وكس

 قسؿقـ:ت يف تؿثؾ اائل أهنالسقؿق

 ا جؿقؾة، سـقاءً وإن بدت يف أصؾفيشؿؾ الصقر الحزيـة : ولالؼسؿ إ

وق ع الحـزن، ق مــ صـابٓ تخؾـ أو شؿقة فنهنا قةأكاكت بصرية أو سؿعقة أو ذ

ــذكر طب  اة أو خقؾـف فــنن الحقـاة تؽتســب صعًؿــؾــوكلحـظ أن طـــرتة طــدما يت

: طــدما الثـاينلؼسـؿ ـؿـا اقحقاة، بالمؾ ويؿقؾ إلك إ اخاًص  اوصقرة ومذاقً 

وية، ولـذا خـرج داكــة سـقدافـنن الصـقرة ت تفقبقؾصقر الؿعركة أو جحقد ي

ؿ السؿع والبصر، إذ التح لتصقير:قد أسفؿت يف ا طرجؾ جقارح الشا»فنن 

ــق ــد، ه واح ــقاق  ــس يف س ــل  والؾؿ ــة الت ة الؽامؾ ــ ــع الؿتع ــاوب م ــقاق التج س

تـاسـبفا  ؽاكقـة، وإملؾحظـةادد هـذه تجإلك شؿؾت الشاطر التذكر يف إيؿاءة 

 .«رب الزمـط

ــائ ـــ الؼص ــع فقوم جتؿ ــل ا ــد الت ــاع الح ــا اإليؼ ــقرف ــؿعقة  هزيـ بص الس

والشؿالوالبصرية و  ة:ققل طـرتقة ذوققة 

ــــْت  ــــك طجب ـْ فت ــــ ــــةُ  م ــــذل طبقؾ  متب

 

ــا  ــاِحٍب ط ــاجع ش ــؾري إش ـْص  كالُؿ

 

 

                                                           

مؽتبة  ،ضقء الـؼد الحديث يفجاهؾل ال شعر الـقة يفالصقرة الػ ،لرحؿـكصرت طبدا   (1)

1: ص ،م1976 ،طؿان ،إقصك 87. 

لؿؽان يف الشعر الجاهؾل   (2) 1: ص ،الزمان وا 1 5. 
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ـــــا ـــــْعِث الَؿػ ـــــْرباُلفُ رِ َش ــــــفٍج ِس  ِق ُم

 

ه  ـــــد  ـــــؿ ي ًٓ ل ـــــق ـــــؿ  ـْ ح ـــــؾيول  رتج

 الحديــــَد إذا اكتســــك إٓ ليؽتســــ ٓ 

 

ـــــ  ـــــؾوك ـــــاور مستبس ـــــؾُّ مغ  ذلَؽ ك

ـــَد فنك    ـــبَِس الحدي ـــا ل ـــاَل م ـــد ص ـــاق  ؿ

 

ــــدأ ال  ــــحدص ــــدِه ل ــــِد بجؾ ــــؾي  ؿ يغس

ـــاَح ف  ـــتض ـــك اؽْت َطجًب ـــا فت ـــْت: ي  وقاَل

 

ــــؿ  ــــا ل ــــَؽ كلهن ــــر فق ــــؾ ٓ خق  تحػ

ول ت  ػسـقة ـقازع الؽـ الـؾقب الرؤية التل تبعث إمؾ، ولغفالشاطر حا

رتاه اجـذبً دار إكـ تجذبف إلك شـاجع/ اري إؿـة، طـتقا الػاًضـأيسـتخدم  فـ

ــد ــؿ ي ــعث/ ل ــل إشاحب/ش ــؾ/ٓ يؽتس ــد، فالٓ الحدهـ/لؿ يرتج ــاطر ي ش

حزن شتعرتيف قتا ؼـد فباكتصـار ممقـت، هزجـة ديديـ وإن بـدأت كػسـف مة و

ول الشاطر يف مجؿؾ شعر ؽــف وره وله أن يغؾب الؾقن إبقض بؽؾ محاحا

حل إذ ي»: اذريعً  فشًل  فشؾ ة الالؾقن إبقق ٕمؾ الؽبقر ة ا ت تل كاكـض بؽؿق

ــا  ــا، كؿ ــئ هب ــف تؿتؾ ــقض كػس ــقن إب ــب الؾ ؾق ــك إأن تغ ــقد طؾ ــة  يفس حال

ـــ ـــا ي ـــتؿازجفؿ ؾق ـــة قحل بتغ ـــك طتؿ ـــعة طؾ ـــؾ الـاص ة إم ـــ ـــلسب صاق  الق

 .«ـقطؼوال

ا هبـل يـزيـ ات التوهـا تؽؿـ براطة الشاطر الجاهؾل يف التؼاط الؿمشر

مــ  ا فقفـامـ الصـحراء بؽـؾ مـصف ـاقت ا مـظر جؿالللهندو وكقصقدتف، فتب

                                                           

 .59ص:  ،بسلالعديقان طـرتة    (1)

 ،1ط ،بريدة ،الؼصقؿ إدبلكادي  ،لؿتـبلالؾقن يف شعر اطـصر  ،باقازي هلل أحؿداطبد   (2)

199  .91ص:  ،م3
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ومتع، ٓم  لـؿ ققـ أهنـؿ الجـاهؾ الشـعراءولفذا فـنن الغالـب طؾـك » أحلم وآ

هـدففؿ ؽــ لن التصقير يف حد ذاتف مـ حقث هـق تصـقير، وقكقا يؼصدويؽ

حقاكػسقة، وضرورات معـقية، ومقا هق التعبقر طـ حاجات ة رتقة بصققػ 

ة أكثر، والؿؼاركةلؿتؾؼل مـفا ما يجـل جؿالق ة آكتشاف   .«تع

ــابؼوي ـــص الس ــظ يف ال ؾقب ال لح ــ ٕس ــاطر  م الش ــتخدا ــاس وه ــقار  ق ح

ذلـؽ مـا حـدا  جؿقـع العصـقر، ولعـؾصـر الجـاهؾل وشـائع يف الع أسؾقب

 كؿـا أن لؾحـقار دٓلتـف»ؼطف طؾك حالة الشاطر الـػسقة، أن يس دببعض الـؼا

ة الؿمالـػســ ة الدالــة طؾــك كــق والؼؾــؼاحالــة د التــل يعقشـــفا  ٓضــطراب 

ـــــــــاطر ـــــــــ ،«الش ـــــــــاويلح ـــــــــلل اإلش ــــــــــ خ ـــــــــؽ م رات، ظ ذل

وقالت/كلهنا  ــاحؽت/ ــؾفتض ــؿ تحػ ــذه ل ــقار، فف ــر لؾح ــق  طـاص ــت ج جعؾ

ــاطاصػ اص مشــحقكً الــ ــل يف قــراراقًّ ف أ ت، ولؽـــف يخػ  اوكــارً  امؿعـًــ الًؿــكػســ

 كامـة.

                                                           

1قرات جامعة لثؼافة يف بـاء الؼصقدة الجاهؾقة مـشأثر ا ،ملازخالدق د الصاؿمح   (1) 7 

 .254ص:  ،م2008 ،1ط ،لقبقا ،أكتقبر

أثرها يف إدالجبطقلة الشاطر  ،ػ خؾقػقسمل ي   (2) ة  دار قباء ،ء الؼصصلااهؾل و لؾطباط

199 ،لؼاهرةا ،والـشر  .111ص:  ،م8
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 .قةـن الباصة الحزسقؿقائق: الؿبحث الثاين

 :لؿ والػرا ل: إالؿطؾب إو

شعري بحققيؿت طؾك الـػس  مقؽقتف، ففق ذو تلثقرديـاتف وياز الـص ال

مالبشرية، لؿا  تسؾسؾ جرس الؿعاين وة إلػاظ وـ حركقيتؿتع بف 

وات توسرب أغقار الـص الشعري يح، الحروف إلك أد الؽثقر مـ  تؽتـزاج 

ا الجؿؾة  سقاقتمدي دورها يف  والؿعاين ٕلػاظمػاتقح الـؼد، وإذا كاكت 

سقؿقائقة ال يف رسؿ الؾقحة أينوقعفا فنن الؿقسقؼك لفا  ،الشعرية

طـفا ابـ  وإكقـ: إذ يؼقلوالػراق لشؽقى وا إلؿ رالحزيـة، طرب محاو

زلة تتخقؾ  صففل تجري مجرى إشخا»إثقر:  مـ البصر، فإلػاظ الج

وقار،  مفابة يف السؿع كلشخاص طؾقفا ؾ تخقت لػاظ الرققؼةإوو

جزء  «اجأخلق ولطافة مزاثة ولقـ كلشخاص ذوي دم ٓ والؿقسقؼك 

الجاكبؼك تشؽوالؿقسق ،فالـص بؽؾ مؼقمات ـيتجزأ م الخػل لؼبقل  ؾ 

ابؽة يػضل بعضفا شولذا فالـص كصقص وطلقات مت ،ص يف التذوقالـ

ؾـا بلن الػ شفؿ الؿإلك بعض، وٓ كبالغ إذا ما ق  صقة الؿبدع يؽؿـخعرب طـ 

 : إلؿمؿا ققؾ يفرسف الؿقسقؼل، و جيف

ـــَت  ـــقاوهاجصرب ـــاُء الس ـــَؽ الظب  كحت

 

ـــــقٌح   ــــدت مـفـــا س ــــارحغـــداةَ  غ  وب

                                                            

لؽاتب و يفلسائر ؾ الؿثا ،رإثق بـ محؿد بـ كصر اهلل   (1) حؼقؼ: أحؿد  ،الشاطرأدب ا ت

 م.1962 ،الؼاهرة ،دار هنضة مصر ،صباكةي وبدوالحقيف 
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ـــتغ ـــْت ب ـــقاال ـــال إش ـــك كلكؿ  ُق حت

 

ـــادحب  ـــِد ق ـَ القج ـــ ـــقيف م ـِ يف ج ـــدي  زك

 تخػـل حـّب سـؿراَء حؼبـة ً  َت وقد كــ 

 

ــــ  ــــذي َأْك ــــا بال ــــُبْح َٓن مـف ــــائَف  ُح َت ب

 َتعــِذريــل لــق ُت ري لؼــد ُأطــِذرْ ْؿــلعَ  

 

ــــت و  ـــدرً خش ـــُح  اص ـــؽ كاص ـــُف ل  غقب

ــاذل كــْؿ مـــ يــقم    حــرٍب شــفدتفُ أط

 

ـْظـــٌر بـــا  ـــف َم ـ قال  لُح جـــِذ كـــادي ال

ـــد  ة التجري ـــ ـــا قؿ ـــ هـ ـــف شخًص ــــ كػس ـــاطر م ـــؾ الش ـــعري: إذ جع  االش

ـــ ـــة رآخ ـــف والدٓل ـــؼ يؽؾؿ ـــب يف  وصػ ـــؾ لؾؿخاص ـــاء الػاط ـــؽ ت ـــك ذل طؾ

ـــ ـــاصرب ـــابت/ وك ـــذلؽ ف الخط ـــؽ/ وك جت ـــؾ ج يف ها ـــف ك ـــك إك حت ـــة،  ف

ـــر ـــلق ـــف و اى أن شخًص ـــر يباري ـــل يآخ ـــؿش ـــع الػض ـــف، فاتس ـــزن مع اء الؿح

ــة ــف لقح ــؽؾ ل ــف لقش ــحراوية ت أمام ــع فقص ــا الظرت ــذكرف ــؿ يت ــاء، ث ـــ ت ب ــع م رب

ؿ ا ــ ــؾ إل ــدأ مراح ــف، فتب ؾب ــقيداء ق ــؽ ليف س ــرب تحري ــداخؾل( ط ــاصـل )ال ب

ٕشـــقاق ه اإل/ القجـــد/جقيف/ قـــادح، فا تــــزة بـــإلؿ ؽم شـــاراتفـــذ

ــــؿ بؿال ــــػع ــــدام، فف إلق ــــرا ــــقـ ل ح ــــة ب حـ ــــقاقب صا ٕش ــــةالدا ا ؾق يف  خ

وإق ـــدر،  ـــطالص ـــد اض وق ـــال،  ـــقمف لؾؼت ـــك خص ف طؾ ـــ ـــار الدام ـــقى رمت ك ف

ــرب ــارة  اإلط ــقؿقائقة ش ــديـالحالس ــة تغالت/بزك إلشــارة ، زيـ ــقن ا ــد تؽ وق

ــدوإ وق ــلء،  ة يف أي ش ــاد ــق الزي وه ــق  ـــ الغؾ ــك م ــ ل ــان ال ؾق ــقن الغ ذي تؽ

ــب ــايس ف ازدح ــؾ مب ــقاق داخ ٕش ــغةا ا ــل  لؿض ـــ تالت ــا ل ــؽ، ربؿ ــؾ ذل تحؿ

ـــؾ  ـــا أن كتلم ـــؽ ولـ ـــربتؾ ة الؿع ـــقر ـــؾ الص ـــديـ داخ ـــقد زك ـــة يف وج ة الؿاثؾ

                                                           

 يؼدح بف الشرر. ما . بزكديـ: الزكد37قـ ص: بسديقان طـرتة الع   (1)
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ــق ــج ــان وم ــد ٓـ الؿمف إكس ــك ي أي م ــقر ـــ م ــا م ــد لف ــار، ب ــعؾ الـ ـ يش

ــ ــقرة ت ه الص ــذ ــدً ذفف ــة مؾل اهب بعق ــك كتقج ص إل ــق ــقق ػخؾ ة الش ــق ــا ق اده

ــاط ــدا بالش ــذي ح ؿ ال ــ ــؽوإل ــقرة، ر لتؾ ــ الص م الص ــا خت ــؾ  ــقرولع د ة يزي

ـــ ا ــم ؿ الؿؿ ــ ــدأهٕل ــدما ب ــرتة، فبع ــد طـ ــض طـ ــا بص ــة فقف ــاء ظا القرة لطقػ ب

ــذلؽ ــاره، وك ــف ويس ـــ يؿقـ ــحراء ط ــا ب الص ــؾ م ــؽ ــاء، فقف ــات وم ـــ كب ا م

ــــقرة تــــدرج  ــــقطر ط فبــــدأتيف الص ــــقازع الـػســــقة تس ــــات ؾــــالـ ك مجري

ــدخقل  ــد يف ال والقج ــؿ  وإل ــقق  ــدا الش ــؿ ب ــقرة، ث ــالص رب أل ــ ــقان باصـط ة ق

ـــقنيتخؾؾفـــا ال ٕســـ ؾ واا ـــقن قد  ـــ رإحؿـــلؾ ـــؿ يـتف ـــقن إخضـــر، ث ل والؾ

ــ ــقػ ــفد بؾػ ــفدؾ الؿش ــؽ الؿش ــؾ ذل ــا أن كتخق ــالح، ولـ ــ ظ ك ــف م ــا فق ـ وم

ــروز ــؿوت ب ــقر جف ــار ت»، ةلؾص ــل فالـ ــؽؾ كػع ـــ ش ــقري م ــؽؾ تط ــؾ بش ـتؼ

ــاء ك ــك إيح ــلػإل ــت ، س ــل تؿثؾ ــة الت حق ــا الرو ــا أبعاده ــة لف ــة ديـق ــك رؤي ؿ إل ــ ث

ــرفيف ــ تص ــؾ ه ــعقب، ذات مث ــل يفه الش ــرتفف ــا  اث ال ــل لف ــد العرب ــة ق رؤي

 .«لـــك آكعؽـــاس الـػســـلل الؿـــادي إلـػعـــتطـــقرت مــــ الشـــؽؾ ا

جقفف وٓ ة: إذْ حظ طـد طـرتوهذا ما لق   تخبق.الـار تضطرم يف 

 الحز ـة ققلف:قة دبالعالمالؿػعؿة اومـ صقر الػرا  

 َطّؿا كـان يْفـقى ويْطؾـُب  َسل الؼؾب

 

 وٓ يتعتــــــُب  ٓ يشــــــؽق وأصــــــبَح  

                                                            

افـ اقًر الجاهؾل )تػس صقرة الـار يف الشعر ،يقبأن اكجقب طثؿ   (1) شر ( العؾؿ واإليؿان لؾـقًّ

1ص:  ،م2009 ،1ط ،يعلتقزا 41. 
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ــ  ــص ــحا بع ــْؽٍر واكتخ ــةَد ُس ــد ِذل   ك بع

 

ـــذي  ـــب ال ـــق وقؾ ـــل يف ـــُب ْى الع  يتؼؾ

ـــذ  ـــُد م ــــ تري ـــْؿ ُأداري م ـــك ك تلإل  ل 

 

ـــ  ـــدأب ـــُب ذل جف ـــاها وتغض  ي يف رض

 ؾـــــةُ ! أيـــــاُم الجؿـــــاِل قؾقؾـــــةٌ ُطبق 

 

ــــة  ــــا دْول ــــذهُب  لف ــــؿ  ت ــــةٌ  ث  ٌ  معؾقم

ـــاد  ـــِد ك ـــك الُبع ـــبل أين طؾ ـــل تْحس  مٌ ف

 

ــــُب و  ــــار  ٓ الؼؾ ــــرام ايف ك ــــذ  لغ  ُب مع

ل قد سؾقُت َطــ الفـقىوقد قؾُت إ   كِّ

 

ـــ  ـــان موَم ـــذُب ـْ ك ـــقُل ويْؽ ـــل ٓ يؼ  ثؾ

ــــل  ــــؽ فامض ــــئِت  َهجرت ــــُث ش  حق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوجرِّ   ب

 

الؾب  ُب مـــ الـــاس غقــري ف  قــب يجــرِّ

ــ  ــك َرْب ــك طؾ ـْ أمس ــ ــْد ذل  م ــزلٍ لؼ ـْ  ِع م

 

 

ــدُب   يار ويـ ــد  ــِؿ ال ــك رس ــقُح طؾ  يـ

ـــد ا  ـــتخدم فؼ ـــاطر صس ـــف اإلباالش ـــة قات ـــد داطق ـــقر لحش ـــربةالص  الؿع

ــ ــف، ط ــات كػس خؾج ــذا»ـ  ــالؼ ول ــة راءةف ــرب  الؿؿتع ف ط ــ ــذي كدرس ـــص ال لؾ

ــ ٓٓت ــف ود ــبقفقمؽقكات ــا الدة تؼقف التش ــتجلء الرؤي ــك اس ــا إل ــل ك ــعرية الت ش

ــاءت مـب ــل ج ــرتة، الت ــا طـ ــاس ثيؿتؾؽف ــاول إحس ــري يتـ ــػ فؽ ـــ مقق ــة م ؼ

ــــاجس ــــاطرة هب ــــذات الش ــــق ال ــــاينر اإلكالؿص ــــاةايف  س ــــالـ«لحق ص . ف

ـــ ـــقرالس ـــة كا ةابؼ ص ـــران، ويلحق والفج ـــراق  ـــة لؾػ ـــظ صؼ ـــؽح ـــرب ذل  ط

ـــراق الؿت ـــا الػ ـــة ققامف ـــارة حزيـ ـــلق إش ـــة يف الإص ـــؾؿثؾ ـــ» ػع ـــؿ  ،«لس ث

ة العتــبد ذلــؽ بلفعــاطؼــب بعــ  ل مضــارطة ربؿــا يػفــؿ مـفــا اســتؿراري

                                                           

 .97ص:  ن طـرتة العبسلديقا   (1)

 ،كؾقة أداب ،كساكقةمجؾة العؾقم اإل ،التشبقف يف معؾؼة طـرتة ،أسؿاء سعقد الخطاب   (2)

1: ص ،م2004صقػ  ،8العدد  ،البحريـجامعة  2. 
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ـــقب/ ــــ الؿحب ـــؽقى م ـــقى/  والش ـــرغؿ يف ـــب، وب ـــؽق/ يتعت يطؾب/يش

ــــــد االت ــــــػ لعقاج ــــــات اللؽثق ــــــرب م ــــــراق ط ــــــحا/الػ  دكتخك/بعص

ـــة/قؾذ ـــالرغؿل ـــب، ب ــــ ب/ يفقى/يتؼؾ ـــ م ـــدذل ـــا جاكـــب  ؽ فؼ ٓحظـ

ذلــــؽ الػعــــؾ ؾ ثــــ الرجــــقع، ويؿيف آكؽســــار الــــذي يشــــؽؾ أمــــًل 

 .ؾبالؿضارع/يفقى/ يتؼ

ــال  رب إرس ــ ة ط ــرت ــد طـ ــاء طـ ــك الؽربي ــقة إوتتجؾ ــا الؼ ــؿ مـف ــارة يػف ش

ـــل ـــب الت ـــل تحس ـــل/ ف رب الـف ـــ ـــاءت ط ـــب،  ل/ وٓج ـــدوالؼؾ ـــرب الـ اء ط

ـــة وف ـــأدا الؿحذ ـــدت ـــة، والـ ـــالقب» اءف/ طبقؾ ٕس ه ا ـــذ ـــرز ه ــــ أب ـــل  م الت

ــاطراك ــد الش ــعري طـ ـــص الش ة ال ــ ــك رقع ــرت طؾ ــاوز التش ــد تج وق ــ،  اء دـ

ــــا ــــك مع ــــؾل إل ــــاه إص ــــده معـ ــــدي طـ ــــد والقط ــــرة، كالتفدي ــــة ث ٍن كثقػ

 .«والتحبب

وات وغق مـ الصقر لفا الدور إوهذه إد ي، رــاء الشـعيف الببـرز رها 

ــا أن ــري هب ــقن وح ــكاب تؽ ــعقر ع ـــ ش ــؾ كػة م ـــ داخ ــة م ــاطر مـطؾؼ ــف، الش س

جة بخقاصره، ومعربة طـ رؤيتف الخاصة لألشقمؿتو حتك تز ها دي دورماء، 

التـل  ملشعري، ويتضح صرب الشاطر طؾك مـرارة إيـاالؿـقط هبا يف الـص ا

ؾة يف كظـره ؾق فـا طـ ذكر فقعـربؼ أن تـسـعقدة تسـتح اأياًمـ ف لـؿ يـَر : ٕكـتبدو ق

                                                           

 .204 ص: ،قات العدولشعرية آكزياح يف جؿال   (1)
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ـــارات  نش ـــب ـــؾ يففراقق ـــة تتؿث ـــام: ة حزيـ ـــال// أي ـــة/ الجؿ ؾقؾ ـــمعؾ ق  /ةقم

 .معذب كار الغرام/ كادم/ ب/البعد/تذه

ة الؿعــربة ففــذه  ؿقؼــة مراحــؾ ط ايًضــأـ الػــراق تعضــدها طــالؾقحــ

ٓ طــقدة بعــده، ويظفــر  يومســؿقات شــاحبة تشــلء بؾحـــ الػــراق الــذ

ى هجرتــــؽ/ فامضــــلذلــــؽ  ، سمـــــ الـــــا /جربل//ســــؾقت/الفق

ه ا» ــذ ــلفف ــؾ الت ــ لؿراح ــر هب ــذ أم ــاطر مـ ــا الش ة الفقػ ــا ه الػت ــذ ــر ه ء ان أبص

اءت بعــد أختفــا، ن طــػ طـفــا، مراحــؾ مرتتبــة، وكــؾ مرحؾــة جــإلــك أ

ــاطو ــدو أن الش ــة يب ـــفـ مفؾ ــت بق ــف كاك ــقـ كزوت ــف ب ــارع كػس ــا يص ــان فقف ر ك

ف ا ـــذي ٓ يريـــد أن لوشـــرف ـــع ال ـــرفق ـــة أن يع ـــار بعـــد بره خت ـــف، فا ػ يخدش

 .«طـفا

 :قـوإكالشؽقى : ثاينؿطؾب الال

 ى طـد طـترة العبسل:مـ صقر الشؽق

ـــــ ـــــفِ  ْزَور  اَف ِ ــــا بِؾِباك ـــــِع الَؼـ ـْ َوْق ــــ ِ  م

 

 و 
 

ـــــل ــــــَؽا إَِل ِ  َش ــــــؿِ ب ــــــَرٍة َوَتَحْؿُح  َعْب

كــــاَن َيــــْدِري َمــــا الُؿحــــاَوَرُة  لــــق 

 اْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَؽك

 

ــــل  ِؿ ـــلَم ُمَؽؾِّ ـــْؿ الَؽ ـــق َطؾِ ــــؽاَن ل  َوَل

 

                                                           

زاق طبد إمقر    (1) ويـ الؼرآن الؽريؿ ودوا الثلثقة بقـف الثـائقة ووحراين المع ،راالطقر

ردن ،طثؿان ،دار الرضقان لؾـشر والتقزيع ،شعراء الؿعؾؼات السبع  ،م2012 ،1ط ،إ

 .285ص: 
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ـــــ  ـــــولَؼ ـــــل َوأَ َػك َكػْ ـْد َش ـــــَب س ذَه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـا ُسْؼَؿَف

 

ــقِ   ـــقاق ــَر أَ ُؾ الَػ ـَْت ــَؽ َط ــِرِس َوْي   مِ ـدِ ْق

 

 

ـة، هل يف ذاهتا مـ زيح قة لرسؿ صقرةفؼد حشد الشاطر صاقاتف اإلبداط

وال الصقر التل والؿحبقبة ؿيتػــ الشارع يف رسؿفا، فصقرة الخقؾ  عركة 

حة  ر، الؽثق ـ الشؽقىتحؿؾ مقد سقطرت طؾك جؾ شعره، ففذه الؾق

خقؾلشؽقوالـاضر  ى قشؽ للؿعاكاة طـرتة، فف اسقدً طـرتة يجدها تج ى 

ؾـا »، ورحايشتؽل وٓ ي طؾك الخقؾ ويف الحؼقؼة الخقؾ ٓ أسبغفا وإذا تلم

ف أصدق تعبقر، ـكظركا كظرة متلكقة فاحصة كجد أهنا طربت طمعؾؼة طـرتة، و

ارت بقـ طـرتة لتل داالحقار  : فؾغة«وذلؽ بعد أن كسؾؿ بؿؾؽتف الشعرية

وألخقؾة و  مظفرها العام يف لبستأؿ وتربم مـ القاقع، وإن هل لغة شؽقى 

والشؽق لجراح، ففذه صقرة طؿقؼة ا رةـ الـبال وكثم ىلبقس الؿعركة 

متـقطة طؾك  ارً وتتخذ لغة الحقار صق»لفا،  االحقار مصدرً اتخذت 

ؿـل ة التعضؾت صبق وربؿا مستقى الشاطر الجاهؾل بصقرة أو أخرى،

حقسان اواردة طؾك ل  قؼف رفقـ يتقحد مع فرسف، فقجد فلشاطر الػارس 

ؾتف  .«رح

                                                           

 .30ص:  ،رتة العبسلديقان طـ   (1)

لحؿقد طؾللطبدا   (2) لؽتاب ،ـؼد الحديثات مـ مـظقر الالؿعؾؼ ،رحؿـ طبدا  دار ا

 .74ص:  ،1ط ،م2010 ،لؼاهرةا ،ديثالح

رها يف  لشاطر الجاهؾلبطقلة ا   (3)  .85: الؼصصل ص إداءوأث
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حة التل رسؿفا الشاطر خقؾـف والؾق إشـارات سـقؿقائقة  ؿـؾتح لشؽقى 

ـــدها  ـــة جس ـــدحزيـ والح ـــدد  ـــك التج ـــدل طؾ ـــل ت ـــال الت ـــقالل إفع ث وت

ــؽا/ ه الؾقيطرب/فازور/ش ــذ ــؿ/ فف ــان/ طؾ ــتؽك/ لؽ ة الؿدري/ اش ــ ــة ح ؾقئ

ــبال ــرحـ اش ــا كج ؾـ ــل تجع ــلـػس ــؾ وكد الش ـــ الخق ــاحبفا، ؽقى م ــفا ص ؾبس

ؾة ا  بعربة وتحؿحؿ» عارية يفشستٓفالجؿ
ّ

ة ؿقق التمدي غالبً تليت » «شؽا إلل

ٓسـتعاري : ٕنـ صريـؼ التشـبقفتـليت طـ فـقة أطؿؼ مــ تؾـؽ التـل  الـظـام ا

 .«ػ طلقات جديدة بقـ إشقاء، ويملػ بقـ الؿختؾػاتشيؽ

ة الشؽقى مـ بسيؼقل يف و والغرام: حتباريقؾ معاكا  الحب 

هدي  ــا ل ش ــ َن دْمع ــا ــكإذا ك ــدَػ ق  أجح

 

ــــد  ــــا تتقق  ــــتقاقل يف الحش ــــاُر اش  وك

ــــا   ــــوهقف ــــك م ـــــ أ ات يخػ ُـّ م ــــ ك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى  الف

 

ـــؼام    ـــقُب س دُ وث ـــد  ـــقٍم يج ـــؾ  ي  ل ك

ــــرب  ــــقاقل بص ــــُؾ أش ــــدً أقات  اي تجؾ

 

 يف ققـــــِد الغـــــراِم مؼقـــــدُ    
َ

 وقؾبـــــل

ــــــك   ــــــاهلل  إل ــــــُؽق َج ل قْ أش م ــــــْق َق َر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْؾَؿُف  ؿْ وُض

 

 دُ طؾـك الُبعـد َيْعُضـ لًّ ِخـإذا لؿ أِجـْد    

ـــاتؾل   ـــة ق ـــبُّ طبؾ ـــك ح  أمس
 

ـــل  خؾقؾ

 

ــــديوبلْ     ــــل ش ــــٌد والحُ ِس ــــدُ س ـ   اُم ُمَف

ـــ   الـ
ّ

ـــل ـــراٌم طؾ ـــٍؽ ح ـــةَ  مال ـــا ابـ  قُم ي

 

ـْ َفْرُشُف      ْؿُر الَغضـا كْقـػ َيْرُقـدُ جوَم

ـــؿ الط   ـــك يعؾ ـــلكدُب حت ـــُر أكس ـــلق  ـ

 

ــز   ــاُم ايح ــل الحؿ ــل ل ــرِّ ـٌ ويرث  دُ لؿغ

ــــثُِؿ   ــــوَأل ــــ اأْرًض ــــا مؼقَؿ ــــِت فقف  ةأْك

 

ــُر     ــرى إَرِض َيْب ـْ ث ــ ِ ــل م ــؾ  َلفقب  دُ َلَع

                                                            

ؾطباطة وا ،الشعريقرة الػـقة يف الـؼد الص ،الرباطل طبدالؼادر   (1) را لعؾقم ل  ،لـشردا

 .95 ص: ،هـ1405 ،1ط ،الرياض
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ــِت   ــةَ  العــؿِّ تائــفٌ  َرَحْؾ ـَ   وقْؾبــل يــا اْب

 

ــِر     ــك أث ــانطؾ ــدُ  إضع ــب يـش ك  لؾرِّ

ت ا  طرب بث ٕكثك يف هذا الـسؼ الذي يستقطب فقف الشاطر جؿالقا

زن، كؾؿح إ باريحت قة فرالظ« إذا» يف سقؿقائقة لؿرتتبة طؾك ذلؽثار االح

إذ لؿ يعد  :مـ حقلف القجقدفالشاطر يـػل  :وما تحؿؾف مـ أفؼ لؾؿستؼبؾ

ك الدمع يبثف شؽقاه :يـصػف ويف الؽقن مـ يسؿعف أ عؾف ويج ولذلؽ لجل إل

ؾقف  ، وإن كان الزمـاشاهدً  حقاتف  دةأمضك مة قد وأن طـرت»قد جار ط مـ 

قؾ لحؿؾ راية صإقع أن تـػل استعداده لعبقدية ٓ تستطهذه ا، فنن اطبدً 

شعقر بالشؽقى أمًر  قب الباصـلالؾف، فنن ذلؽ قد جعؾ مـ «الحرية  اوال

الـص تجسدت معاين اليف افارقً  تلحؿت و: الػـل دقص شعره، ففـا يف هذا 

ية ر  مـ إشارات التضاد كثقر بقـجؿعت  : حقثالؼقؿة الشعرية مع الشعق

ر، وبرغؿ مـ ألؿ جؿرش القاتؾ/ ققد، الـقم/ فالدمع/ الـار، أمثؾ: 

طؾك الؿؽابرة تدل  الػاضً دم أالشاطر يستخ إنالشؽقى واكؽسار الـػس إٓ 

مؼقد/ بلسل  /ؾتأقا يف: هقفات/ كؾؿحفآستسلم كالتل وطدم ا

 .شديد/الحسام مفـد

ؾبمعركة داخؾقة باصـقهل  طرشافؾؽ الوالؿعركة الدائرة يف  قة، ة ق

حظ أن شطر ف مـ الجقالحزن التابعة  رةوالدلقؾ إشا ، فالؿل الؿتؼد

                                                           

 .142ص:  ،سلديقان طـرتة العب   (1)

 .32ص:  ،طـرتة عؾؼةالتشبقف يف م   (2)
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حظ أكف يشتعؾ بـار«ققديف الحشا تت لوكار اشتقاق»البقت:   ية، الؿل

حبفإل ختار طـرتة ما يعترب طـ  ؾة طرب إرسال سقؿقائقة  ػاظ، فؼد ا وألؿف لعب

إلشارية التا قاق/ آشتلؿعذب، فؾػظ: الـار/ لؼؾب اا بعة مـالحزن ا

مرقف، وهق  ؾك مشروع ضؾ صقيًل اصـقة طقد، كؾفا دٓٓت بالحشا/ تتق ي

ول كتؿاكف،  جر القيحا الدمقع  ضعحتك اكػ قطرة، فؽاكت  خرج طـ الس و

 ل كتقجة حتؿقة لتؾؽ الـار.ه

جقفف،طيتققػ ولؿ   ـد ذلؽ الحد: بؾ كتقجة لؾبعد واشتعال الـار يف 

ب الؿرض اي زيًل هأصبح  جدد لف، وبركؾ ي لتلرتدي ثقا غؿ ذلؽ قم ت

، وإن ؾدآستسلم، ففق يؼاتؾ إشقاق بالصرب والتج تلبك طؾقف شجاطتفف

ؾب ك  يف حب طبؾة، ثؿ يرسؾ شؽقاه امؼقدً ف كان ق إلك اهلل يف لحظة رجقع إل

والال  ؼؾ، فقشؽق ققمف وضؾؿفؿ، فؾؿ يعد أحد يسؿع لف أو يرى،عـػس 

إشارات الحزن كف يستسؾؿ طرب أإٓ  شقاق ومؽابرة الـػس،إ ةفقر وبرغؿ

ؾة يفال حزيـ/ويرثك/ سلكدب: حرام طؾل الـقم/ ؿتؿث حؾت/ ر /وألثؿ/

 ./ يـشدعانضإائف/ ت

ؾؿا مـ قة التل لؾصقرة الباصـق ااتت تشؽؾ أصًر ففذه الؾقحة الحزيـة ب

الحزيـ طاشؼ مـ فالشاطر تؼطع، وكػسفا الؿ ةالشعراء تـاولفا بلبعادها 

جـقن يشعوا»، الطراز إول ـالحب لف  كار لفا  ر، ولؾؼؾبر كؿا تشعر ال

والح ؾقف ؿحر يف فراش الؿلفب يحرق الجسؿ،  ألؿ الػراق،  مـب يتؼؾب ط
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شاطر قد  ذا يؽقنوهب :«إلقفا وهل كقران حبفا كقران تـسب ولؾحبقبة ال

لذا فؼد باتت و :ققمفوحبقبة تجؾت طـده الرؤية يف الشؽقى طرب محاور ال

شجقن اة مثارً لحزيـالصقرة ا ش لؾ حبف لعبؾة ئؽقى الؽاالـابعة مـ ال ـة مـ 

 لف.ٓذوضؾؿ ققمف لف باستعباده وإ

 كقـ طـد طـترة ققلف:ٕومـ صقر ا

ــؾ يفـ ــا طب ــي ــؿ ؽق ـــ كع ــؽ م ــا يلتق  م

 

اين طؾــــك أطــــدإذا    ئؽ الؼــــدرارمــــ

 ؾتفـاؼيا مـ رمت مفجتـل مــ كبـؾ م 

 

ــــفؿ   ــــاتلتبلس ــــا بُ  ق ــــُر رؤه  َطِس

ؾبقة كتـ تراكؿ مـ إوارة طفإكقـ طب  اد أو طفقجة للضجاع الؼ

حظ أن إكقـ يف إبقات ا حرٔالحب، وكل ف الـداء الذي جاء كػة كابع مـ 

ٓسؿ ٓسؿ  طؾك تصريح با إلؿ  الؿقصقل )مـ(، فؼد برح)طبؾة( وا

رة فنن ئة مستؼكبؾة هافخرج الصقت الؿبحقح طرب الـداء، وإذا كاكت ط

حزيـة،مـ خلل إشارا ؿة لؾخطقب، وذلؽدائ ةطاشؼفا يف مؼارط  ت 

عستتفـئؽ/ كعؿ/ رماين/ أطدائؽ/ أسفؿ/ قاتلت، وي  ؿر معاكاتف م

 ؽـقكات صدره فقؼقل:م

ـُ لـا اُأطاتـــــُب َدهـــــًر   ِصـــــحٓ َيؾـــــق

 

مُع اوأخػل الجقى يف   ؾب والـد  ؼ ضـحل  لفا

ــقْ   ــام َط ــَع إَي  ــقمل م ــَوَق ــل كٌن طؾ  َدم

 

ــــــ  ــــــقين بالَؼـ ــــــْد صَؾب ــــــػاِئِح ا والَوَق  ص 

                                                            

افـ اقًر الجاهؾل )تػسار يف الشعر صقرة الـ   (1)  .231ص:  ،(قًّ

 .143ديقان طـرتة العبسل ص:    (2)
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ــــد ـــــ حب وق ــــدوين ط ــــأبع ــــٍب أحبُّ  فق

 

ــــ   ـــٍر ط ـــبحُت يف قػ ـــسفلص ـــازح إك  ك

ـــــا رَ   ـــــْؾ َح  بُّ فق ـــــةً ٓ تْجع ـــــايت َمَذم   ق

 

ــــــقـ   ــــــْقيت ب ــــــقاِئِح اوٓ َم ـ  ــــــاِء ال ِّس  ل

ــــقًل   ـــــ َقت ــــ ولؽ ــــفُ َي ــــُر حْقَل ق  ْدُرُج الط 

 

ــ  ــل م ــاُن الػ ــرُب غرب ــقاكوتش  حلـ ج

الؿضارع الؿتضعالػ فصقرة إكقـ تجؾت طرب   ٕكقـؿـ بقح اؾ 

ؾقـ ٕحد هر مستؿردالف: «أطاتب» ؽ فؼد صاغ كتقجة لذلو :بعـاده ٓ ي

والدمع،  وإكقـ طرب ؿإل كؿا تجؾك الصقت الباصـل يف محاور الؼؾب 

ؾف وطشقرتفأالشؽقى مـ  ه الصقر ه قؿة  ةففؿ طقن طؾك مـ يريد قتؾف، وهذ

ٕه : ٕناصـل الحزيـٕلؿ البا ، فنذا فؼدت والعزوةهؿ السـد  العرفؾ يف ا

وان إلؿ يلصػة يف إهؾ فل أمان لؾحقاة، وٕاهذه  حة   عةسحتاج لؿسا

ختار لؽل يستقطب اكػعآتف ويتؿدد طؾقفا الطقيؾ  الشاطر البحر فؼد ا

ر أوقع أثًر »ـف، قأك ن الشع ، ٓمتل اولذلؽ كا ر  ف أسؿككيف الـػس الصق

ؤم تتقازن أجزائف وتا، ولوأدقف لؾؽلملؿقسقؼقة ا ابؼ طؽقيـف البـائل، وتل

قسقؼليف هذا ال ولذا فؼد وجد طـرتة «طـاصره حقثضالتف تقزيع الؿ  : 

هبباح بؽؾ ما يجقل  ٓم، وذلؽ طرب إشارات آكقة خاصر تتؿثؾ  مـ أكقـ وآ

ع/ طقن طؾك  ؾبقين ل/مديف: أطاتب/ أخػل/ الؼؾب/ الدم ا / بالؼـص

                                                           

 .114ص:  ،بؼساال   (1)

 ،ةالؼاهر ،رشصر لؾطباطة والـهنضة م ،الـؼد إدبل الحديث ،لمحؿد غـقؿل هل   (2)

 .435ص:  ،م2001
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تف تـطقي طؾك طمعا : ٕنـرتة بشعر جقدطرب طوالصػائح، ولذا فؼد   ؾؾكا

رتاكؿة، ويف اختقار قافقة الؿشبع كػاسال العاصػل الؿؿة بآكػعم  ،سؽ لأل

سط الحؾؼ، ومـ أجؾ ذلؽ أكتسك الـص وحرف الحاء مخرجف مـ و

وإكقـ، ؼمقسق ور د تققػيوٓ »ك حزيـة مؽسقرة تـاسب مؼام العتاب 

 كػسف كالغـاء غؿقة يفوبعث الؾذة الـ لسامعقؼك طـد حد إصراب أذن االؿقس

قسقؼك يف أبقات حسف ساب الؿ ح الشعرب، وإكؿا تـ ساط ادث أكغامً فت يف  دت

لحالة الـػسقة لؾشا الؽشػ طر، وتجسد اإلحساس الؿستؽـ يف صبقعة طـ ا

سقؼك العذبة تمدي دورها كؿ ،«ؿؾ الشعريعال يفـبغل، ا يفالؿق  شلهنا 

وات الداط حة اإلب تؿددا تحزن التل رأيـاهقة لؾذلؽ شلن إد ع داطؾك مسا

ـ دور حديثف ط طـد« يدهربرت ر»صػف الشعري لؾشاطر، كالؾقن الذي و

ذوق تإكـا كتغؾغؾ بسجقتـا يف صبقعة الؾقن، ف: »الؾقن يف الشعر طـدما قال

خر صػاتف دفلهطؿؼف أو  إلك ثؿ كؿضل ضقطقة الؿق أو تدرجف، وبؿعـك آ

ه ا بؼة بقـ هذ  .«كػعآتٓالؾقكقة وبقـ ا لصػاتالؿطا

                                                           

 :ص ،سؽـدريةاإل ،الؿعارف مـشلة ،عربلالالشعر ؼك يف ؿقسقال التجديد يف ،طقدرجاء    (1)

9. 

رية العراققة ،آفاق الـؼد التشؽقؾل ،الصراف طباس   (2) لجؿفق دار  ،الثؼافة واإلطلم وزارة ،ا

 .277ص:  ،م1979 ،الرشقد
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لدطاءؽتؿان إكقـ الؿقجع يتقجل ًٓ واستؽؿا قن  ف طـرتة با بلٓ تؽ

وهذه مـ رفعة الـػس، ويدطقحقات ٓ يؿقت بقـ الـساء،  اأيًض  ف مذمة،  بلن 

ـ إكق ، فصقرة ساحات القغل بقـ الػرسان ومؼارطة إبطاليفوإكؿا 

حة سقؿقائقة بابدأت ب ب الطقيؾ لؽؾ مـ احزيـة طرب العتصـقة تشؽقؾ لق

لساتف، ثؿ شرع ادورً  لف أنيعتؼد  مـ إيف كػض البقح ط يف م هؾ رب الشؽقى 

ت  اوة وسـدً الذيـ مـ الؿػرتض أن يؽقكقا طز بالدطاء بالؿق ثؿ يختؿفا 

ؾقف يف الدكقؽال حقاة كريؿة طزت ط  ا.ريؿ لؽل يـال 

 ه:كقـ طـدصقر إومـ 

 افنكؿـــ إن كــــت أزمعـــت الػـــراق

 

ــــت ركابؽ  ــــزم ــــؿ ـؿُ ــ ـــــؾ مظؾ ؾقــــ  ب

ــــ  ــــارا م ة أهؾف ـــــقل ــــل إٓ حؿــ  اطـ

 

 حب الخؿخـؿوسط الديار تسػ  

 الخؿخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؿ

 

شقفـا تجسف حقؾ  قؾ لقًل اطر طرب الرحد لؿعاكاة ال وكان وقع الر

والخقف، وكؾحظ ذلؽ طرب أداة اربآ امصحقبً  والقجؾ  ع  لحصر تقا

طك تدلؿشفد مفقب اسب، فا( الذي يشبف اكؼباض الؼؾ)ما/ إٓلؼصر، وا

والخقف لؿا   كؾؿح صقرة الحزنقؾ، وف مـ الذهقل إبان الرحصابأالقجؾ 

والؿ ؼصر،رالؿرتاكبة  وال والحصر  تؽثقػ كؿا أن  كبة مـ أدوات الشرط 

ٕفعال قة الحركة وسرطة الرحقؾ، وذلؽ طرب: كـت/ ؽؾك ديـامقطيشقر  ا

                                                           

1ص:  ،لة العبسديقان طـرت   (1) لخؿ7  اإلبؾ. لكؾفؿ: كبات تخ. ا
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حقؾ، زمعت الأ إلشارةر ِت مكث/ تؽؿـ يف تاء الػاطؾ الؿ فا  / أزمعِت،كـ

حزيـة أرسؾفا يف كؾؿة: أهؾفا، ففذه إشاؾقفالضؿقر العائد ط ايًض أو ا رات 

كات كػسف، فؽاكت لقحات سقؿقبالشاطر لقبقـ  حزيـة تـبض قائعض مؽـق ة 

والػراوبإلؿ  وإكقـ، وٓ كستطقع استعراض شعر طـرتة  قالشؽقى 

ـ، ولؽلشعر الحؽثرة ال امًل ك  ك كؿاذج هل يفحث طؾاقتصر هذا الب ـزي

ؽس ا لحؼقؼةا ة العامة لشعره.لرؤمختارات تع  ي
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 :ةالخادؿ

، البحث مع شاطر ريف هذا  أبحرُت  ققؼ اإلحساس، طذب إلػاظ

والشعقر، افقجدتف صادق  اػس، وكظرت يف شعره كثقًر ـطزيز ال لعاصػة 

مة وتؿفقد وتعؼبفؿا بؼفؿا مؼؾقـ تساسة يف فصوطؾك أثر ذلؽ جاءت الدر د

شاطر وكتاجؾتف لعالتؿفقد جؿة، وخات والػصؾالف ؾحديث طـ ال  شعري، 

ول تحدث حقث جاء ذلؽ طرب « ؼاعواإليلسقؿقائقة امعـك : »ت فقف طـإ

اء الشعري، ـودورها يف البالسقؿقائقة إول: معـك  رمحقريـ الؿحق

شعر، وقد بقـت قسقؼك اله يف ميؼاع ودوروالؿحقر الثاين: طـ معـك اإل

لقات هب حدوأهنا مذة ؿقائقالسقمعـك  ؾك العلمة وطيث يؼقم طؾك الع

واالشعرية، يـظر  ؾقؾ  ح وأخص لتػؽقؽ، وكذلؽ دإلقفا بالت ور اإليؼاع 

ؾل ل  ؽؾؿات مـ جرس وتـاسؼ لإلشارة وغقرها.ؾاإليؼاع الداخ

تؿفقد  ة طربيف شعر طـرتالثاين: تحدثت طـ ملمح الحزن  الػصؾ يفو

معـل  سقؿقائقةبال اخاًص الػصؾ جعؾت هذا اه، ودور الحزن يف الـػس و

 ـ:ة لؾحزن وقسؿتف إلك مطؾبقاهرالظ

ول: الحزن ط إلقان، كان  مـؽل طـرتة طؾك جؿؾة رب الؾقن، فؼد اتإ

 والؿطؾب الثاين: طـقكتف بـ الؾقن إسقد أشفرها، ثؿ الؾقن إحؿر،

ال الحزن طرب» والالحقاس  حزن صاغقً صروالبذوق شؿ   ك تؾؽطؾ ا، فؽان ال
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، الحزن الباصـقة سقؿقائقة« انث الثاين جاء تحت طـقوالؿبح الحقاس،

 اء يف مطؾبقـ:وج

ول وال :إ  ػراق.إلؿ 

وإكقـ.  والثاين: الشؽقى 

ؾبف وتشتعؾ مـف  فيف هذا الؿبحث يـبض ب قًّان الحزن داخؾوكا ق

حتك غدا وح ػف ورمحف، فعاش طقشة خقؾف وسقؽقاه ليبث ش اقدً أضلطف، 

والبعقدالؼري مـ إقصائقة  .ب 

 الـتائج:

جؿقع سؿ صقرة الحزن طرب رلعبسل صريؼة فريدة يف ا ةلعـرت - 1

وات الؿت  حة لف.اإد

 وخؾؼف طال.شعره صادق وإحساس رهقػ  - 2

دٓلة تالؾقن طـده اكتسب دٓلة - 3 بع طؾك مـ الصػة الؼطعقة لؾ

حزاكف.  أ

ر  احقاكً وأسف ٓكؽسارات كػ اتخدمف كثقًر سقد اسٕالؾقن ا - 4 يؽاب

 ػاخر بف.فق

هده أثـاء يشا إلك الؾقن إحؿر الذي قدإسة الؾقن طـرتتجاوز  - 5

ضل. وكلكف لقن الؿعارك  تعقي
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ختػت ألقان - 6 حقاتف وإن ذك ا جة مـ  قض بها كالؾقن إرالبف

 وإخضر.

ف إي - 7 ؾقؾ.لصحراء يففدوء اػف الفدوء كـؼاع مؿقز يؽتل   ال

ؾة وكؽران جؿمـ  ايتؼد كارً  وصدره اقكً طاش مغب - 8 مـ  فقؾحبف لعب

 ؾتف.قبق

 التقصقات:

ديؿالعـاية التامة  - 1  .اما زال بؽًر  قث: حبرتاثـا الؼ

رب الؿدارس الحديثة التقجف لدراسة - 2  .الشعر ط

كـا  اذلؽ سقؽشػ لـا أمقرً  : ٕنشعرص يف طؿؼ اللغقازيادة  - 3

.كج  فؾفا

طا - 4 ئد وبالعـاية بؿ ا تؽشػ : ٕهنالصقر الشعرية داياتلع الؼصا

 .رالشاط كػسقة

وإ - 5 ت الـػسقة  : ارهؿأشع دبقة لؾشعراء طرباإلكثار مـ الدراسا

. ؿإهن  طؾؿان متلزمان

وقل الصقرة ل إدخال الرسؿ التخقؾل كرافد مفؿ يف إيصال - 6 ؿتذ

ٕدب، طرب .الؿعـ قة تؼربحرسقم مق ا  ك
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طل الؽؿال زكف فنكـا ٓ كدة وحالؿاتعة مع شعر طـرت هذه الرحؾةوبعد 

وفضؾ التؿامؿؾ وٓ عيف ال  حصؾ اف وإن تؼصقًر فنن أصاب أهدافف فؿـ اهلل 

والشقطان واهلل الفادي  فؿـ .لإكػسل   ك سقاء السبقؾ
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 ففرس الؿصادر والؿراجع

.الؼر - 1  آن الؽريؿ

والقر الجاالشاطباسؿ إدريس قاسؿ،  - 2 اسة فؾسػقة جقد درهؾل 

ة العكز در، مرضاهرائقة  .م2014، 1ط ربقة، بقروت،اسات القحد

والؿؽان يففقغاللباديس  - 3 جاهؾل، ط ، الزمان  الؽتب الؿ الشعر ال

 الحديثة.

ولخقرية حؿرة  - 4 مسسة م، العقـ، شعرية آكزياح يف جؿالقات العد

والـشر، إالحؿادة  قة   .م2001، 1طردن، لؾدراسات الجامع

ــــص إ - 6 وق ال ـــذ ـــد، ت ـــاء طق ـــل،رج ـــري دب ــــ دار قط ـــاءة،ال ب  ػج

200قطر،   م.3

ة عراء العربل، مـشل، التجديد يف الؿقسقؼك يف الشرجاء طقد - 7

 ؿعارف اإلسؽـدرية.ال

ــد - 8 ــروف الثـا رزاق طب ــاين الح ــار، مع ــر الطق والإمق ــة  ــقـ ثئق ــة ب لثق

ــعراء الؿ ـــ ش واوي ــريؿ ود ــرآن الؽ ــات الؼ ــبعؾؼ ــر ع، دالس ــقان لؾـش ار الرض

 م.2012، 1ط ردن،والتقزيع، إ

ــعد - 9 ؾقح، إ س ــ ؾقب دمص ــ ــقث س ــائقة، دار البح ــة إحص ــة لغقي راس

140، الؽقيت، العؾؿقة  هـ.0

 التــذوق يف فصــقل ســطقرةوإ اإلكســان طـــرتة، طقــاد شــؽري - 10

ؾؽ جامعة ل،إدب 140 الرياض، سعقد، الؿ  م.. هـ2
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ــاس - 11 ــراف طب ــاق ،الص ــد آف ــؽقؾل،ا الـؼ ــة لتش ــة الجؿفقري  ،العراقق

 .م1979 الرشقد، دار م،واإلطل الثؼافة وزارة

ـــل، الؿعؾؼـــ - 12 ـــد طؾ ـــدطبـــدالرحؿـ طبدالحؿق ـــقر الـؼ ــــ مـظ  ات م

 .م2010ة، لحديث، دار الؽتاب الحديث، الؼاهرا

ــدالػت - 13 ة الؿق احطب ــقي ــافع، طض ــك ــة  قؼكس ــعري، مؽتب ـــص الش يف ال

 هـ.1405، 1ط ،إردنالؿـار، 

ة الػـطبدالؼادر الرباطل، الصق - 14  عري، دارا لعؾـقميف الـؼـد الشـقـة ر

والـشر، الرياض، طلؾطب 140، 1اطة   هـ.5

ــ – 15 ـــطب ـــ، الؿ ــراع  فجدالؽريؿ حس ــؼ، ش ــة وتطبق ــقطل كظري الؿقض

والـشر، طلؾد  م.2،1996راسات 

ــد - 16 ــداهلل أحؿ ــ طب ــل، زياباق ــعر الؿتـب ــقن يف ش ــر الؾ ــادي ، طـص ك

 .م1993، 1بريدة، طإدبل، لؼصقؿ ا

طـالؿ الؽتـب ؾقـة، ح الؼصـقدة الجاهد الػقػـل، مػـاتقؿأح هللطبدا - 17

والتقزيع، إربد،  م.2014، 1ط الحديث لؾـشر 

 .م1991، 2ؽػقر، ط، الخطقئة والتالغذاملداهلل محؿد طب - 18

ــعراء  - 19 ــدوي، الش ــده ب ــل، اطب ــعر العرب ــفؿ يف الش ــقد وخصائص لس

ة الؿ ة االفقئ  م.1988ؽتاب، الؼاهرة، لعامة لؾصري

لعربل )طرض ـؼد االجؿالقة يف ال إسؿاطقؾ، إسس ديـز الط- 20

 .م1992لعربل، الؼاهرة، دار الػؽر ا ،وتػسقر ومؼاركة(
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ل- 21 ، 1ج، ط، يؼاع(تحرك )بـقة اإلالسؽقن الؿ -طؾقي الفاشؿ

 الؽتاب وأدباء اإلمارات. اتحادم، مـشقرات 1992

، 1ت، طـرتة العبسل، دار صادر، بقروط يقاند، لالعبس طـرتة - 22

 م.1992

ــد - 23 ـــ اهللطب ــؾؿ ب ـــ مس ــ ب ــديث قتقب ــعراء، دار الح والش ــعر  ة، الش

 م.2003، 1ر، جاكمحؿد ش ، تحؼقؼ أحؿدالؼاهرة

اد دشـ بــ ؼقؿ الخؾؼقـة يف شـعر طــرتةػ العامر، الفاتـ طبدالؾطق - 24

وفـق ي الالعبسل، دراسة مقضقطقة  ؿ اة، كاد  هـ،1430، ٕدبلؼصق

ؾقـة ء الؼصـقدة الجالثؼافـة يف بــا ، أثـرالحـازملمحؿد الصادق  - 25 اه

20، 1أكتقبر، لقبقا، ط 17ـشقرات جامعة م  .م08

ــد طػقػــ - 25 ــقرل محؿ والس ــعر الغـــائل  ــة بــقـ الش  ة الشــعبقةالبطقل

 .م2001شداد كؿقذجا،  بـ طـرتة

ؾل أبق حؿدة، يف  - 26 وق الجؿالل محؿد ط  بلأ بـ سقيد لؼصقدةالتذ

 م.1995، 1ط إردن،ر، كاهؾ القشؽري، دار طؿا

لـؼد إدبل الحديث، هنضة مصر لؾطباطـة هلل، امحؿد غـقؿل  - 27

 م2001والـشر، الؼاهرة، 

ب كػايف - 28 ة هؾل يفالشعر الجا مـذر ذي دراس ات الشعرية  ب الؿختار  كت

بؽيف الش ضؿقن، طالؿ الؽت ة لؾـشر وا ؾ والؿ قزيعالحديث  دن.رٕا، 1ط، لت

ــان  - 29 ــالرمقج ــعدويؾ وس ــازط ل  ــؾلالب ــد ا ، دلق ــلـاق ــل، الؿرك ز إدب

 ، الدار البقضاء، الؿغرب.3يف العربل، طالثؼا
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ــػ، - 30 ؾق ــػ خ ــل يقس ــ م ــاهؾلبطقل ــاطر الج ــا يف إ ة الش ء داوأثره

 م.1998هرة، الؾطباطة والـشر، الؼ الؼصصل، دار قباء

ــان ك - 31 ــب طثؿ ــقرة أجق ــقب، ص ــار ي ــعرالـ ــقًر ا يف الش ــاهؾل )تػس  الج

واإل( العقًّافـ  .م2009، 1زيع، طيؿان لؾـشر التقؾؿ 

صر اهلل- 32 ـ ك ـ محؿد ب الؿثؾ الس ب ب وإثقر،  دب الؽات الشاطر، ائر يف أ

ؿد  قيف تحؼقؼ: أح ي الح مصر، الؼاهرة، اكةبصوبدو 19، دار هنضة   م.62

 ضـقء يف لجـاهؾلا الشعر يف الػـقة صقرةال طبدالرحؿـ، صرتك - 33

 .م1976 ؿان،ط إقصك، مؽتبة الحديث، ـؼدال

 الطباطـة شركة وشعره، حقاتف: فذللال بذؤي أبق الشؿلن، كقرة - 34

 .م1980 ،1ط دية،السعق

 سائؾ الجامعقة:رال

ف دراسـة بلغقـة بــ جـازات طــرتةمؿـل، بدرية الػف - 1  شـداد وكـاياتـ

ؾقة، جام ؾق م الؼرى، رسالة ماجستقر،تح ة أ  ـ.ه1423 ع

 ت والؿجالت: االدور

جتؿاطقلؾعؾقم اإلكساك الشارقةمجؾة جامعة  - 1 وآ  ة.قة 

ة العربقة - 2 ة الؾغ ة الؼ مجؾ  اهرة.وآداهبا، جامع

ؾة – 4  .بجدة إدبل الـادي ات،مطل مج

ي إدبل الثؼايف بجدة.مجؾة ج - 5  ذور، الـاد
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(5) 

 قدؼقف السحـان أحؿد طبداهلل فد. 

 

 قسرؿ إدب( لعربقرةبؽؾقة الؾغرة ا أستاذ مشارك( ،

 .يف جامعة أم الؼرى

 يف الدراسات إدبقة مـ جامعة أم الؼرى، اه دكتقر

 هر.1111لعام 
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 ؾخص البحثم

ؾؼ اهتؿ الحسد يف الشعر العربل هرةإن ضا ام الباحثقـ وطـايتفؿ لؿ ت

قاهر إخرى التل شاطت طؾك ألسـة الشعراء ظكؿا ٓقت غقرها مـ ال

ء العصر أو شعراقاء كاكقا شعراء قدماء س رهؿاا يف أشعوسجؾقه

–ه لظاهرة كدرة أو قؾة إبحاث حقلفا وقد دفعـل لدراسة هذ ث.الحدي

حسد مشفوإن قال قائؾ إن أبق -اقدهدم وجكاد أققل طوأ ت ال قرة ذائعة ا

ت الؿشفقرة فحسب، بؾ تالصقت، فلققل إن هذا البحث لؿ يف ؿ بإبقا

ة ادر الؼـ خلل الرجقع إلك الؿصم هتاايف حد ذ الحسد اهتؿ بظاهرة ديؿ

واوي ظ وذلؽ يف أثـا الشعريةـ والد وإلػا ء تلصقؾل لؿػفقم الحسد 

ة الحسد يف بعض معاكقع لتبط مالتل قد ترإخرى  رت يف وقد اقتص، فاػظ

وه ـبحثل هذا طؾك دراسة كؿقذج واحد فؼط م  قالشعراء الؿحدثقـ 

ري طبد الرحؿـ» الشاطر الظاهرة طـده حؼفا مـ  ذهلف لحتك أطط «شؽ

واقاإضافة إلك ب ،الدراسة ر لـػسقة التل دفعت ن الحالة الشعقرية  بالشاط

أو  الحاسد لحالةف ديث طـفا مع وصػالحهرة ود هذه الظاإلك القققف طـ

ؾةبلقست يف ديقاكف . وكاكت مادة الشعر لحاسديـا ؾق لؿحاولة  :الؼ

: إذ طات الحسدضقمق عوتـق ،فاومػفقمالقققف طؾك هذه الظاهرة 

طات ما بقـقطت التعددت وت قضق الؿحبقب  حسد يف الحب وما كالفـ ؿ

آل إلقف حالف،  ما الشاطر طؾكحسد  مـ وصال وود ولؼاء دفع بالحساد
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والػطـة فلحسد يف الؿاوكذلؽ ا والذكاء  والعؾؿ  والجاه   لفل والؿـصب 

ؿ، ـعال هه طؾك هذمحسقد مـ إمقر الؿفؿة التل تجعؾ الحاسد يحسد

ول هذه الكا هذا وقد لػت اكتباه شاطر ومـفا كذلؽ ؿقفتـا ضقطات 

بالتػصقؾ مـ محا ـقضح ذلؽ  مباحث هذا خلل سدة إقارب كؿا س

يف الحسد  اطرالش جفة كظرضحت وحث. ويف الػصؾ الثاين والب

 كظره حقل هذه الظاهرة إلك قسؿقـ: : فؼد اكؼسؿت وجفةوالحساد

ؾ الػصا ، وأخقًر ى: كظرة تشاؤمقةخرإوػاؤلقة. كظرة تإولك: 

مع الؼدماء « طبد الرحؿـ شؽري» اطرالشقضقح ما اتػؼ فقف ت الثالث وفقف

واختلالححقل ضاهرة  دثقـوالؿح والحساد  ا أيًضا، كؿفؿ مع ففسد 

 .سقظفر يف هذا البحث
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Research Summary 
The researchers did not care about the phenomena of 

envy in the Arabic poetry and did not pay any attention as 
they did with the rest of the other phenomena which were 
common among the poets. Ancient poets and the poets of the 
modern age recorded them in their poems. 

One of the main reasons that led me to study this 
phenomenon is the lack of research on this subject - I can say 
that it does not exist- there are those who say that there are 
famous poetry verses about envy and I say that this research 
is interested in the phenomenon of envy in itself and not only 
in the verses about envy. 

I saw this clearly when I came back to the old sources and 
poetic pediment, and chose in this research to study only one 
model of modern poets, who is the poet «Abdul Rahman 
Shukri» s. 

In order to give that phenomenon its importance of study 
and research this is in addition to clarifying the psychological 
situation that made the poet to talk about this phenomenon 
and its details as he described the state of envy The poet has 
written many poems that discussed the phenomenon of envy 
as there are varied topics between the envy of love and 
meeting which made the haters envy the poet. In addition to 
the envy of money, Readiness, Position, intelligence and 
acumen, it made the haters envy the poet, and the poet took 
envy of relatives we will explain this in detail by researching 
this research. 

In the second chapter we will show the poet's point of 
view which was divided into two parts First: optimistic look 
and the other is a pessimistic view, Finally, the third chapter 
clarifies the agreement between the poet «Abdul Rahman 
Shukri» with the ancients and modernists on the phenomenon 
of envy and corruption in addition to the difference with them 
also, as will appear in this research 
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ةمالؿؼد  

ما لؿ  نساكطؾؿ اإل الؼؾؿ،إين أحؿد اهلل العؾل إكرم، الذي طؾؿ ب

صل يعؾؿ، ثؿ أتبع ذلؽ ـ، الؿرسؾ رحؿة لؾعالؿقك ة والتسؾقؿ طؾبال

دلؾؿتؼ وإماًما وقدوة لؾعالؿقـ، محؿ قل العربل الرسالـبل إمل و قـ 

ف الفاديـ وصحبف ا ؾك آل عدوط  لرافعقـ لؼقاطد الديـ، وب

: طبد العصر الحد ث طـد شعراءهرة الحسد اضمقضقع  لؿ يـؾ

مـ البحقث  الؽثقر اهتؿام الباحثقـ، ففـاك« اًج ذؽري أكؿقرحؿـ شال

قاؿقة التل تـاولت عؾال الشعراء  تـاولت شعر هر شعرية مختؾػةض

وايا دثقـلؿحا  -لطلاص حدود يف–ػة، لؽـ أحًدا لؿ يتعرض مختؾ مـ ز

متؿثًل يف « العصر الحديث طـد شعراءضاهرة الحسد » دراسة لؿقضقع

ػسقة تحديد الحالة الـمفؿ يف  ثرأ لؾحسدإذ : شؽريشعر طبد الرحؿـ 

وهلحاسديـ مًعااو اءلشعقرية لؾشعروا احف مـ خلل إيض سلحاولق ما ، 

 ي وهق مـ شعراء العصر الحديثـ شؽرطبد الرحؿشعر التطبقؼ طؾك 

ؾؼ و كػسقةبقضقػة  الحسدؼقم فقفا التل ي آت متعددة لدى حشعقرية وخ

 .اطرالش

 قضقع:أسباب اختقار الؿ
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كػسقة طؾك ف مـ آثلحسد لؿا لابظاهرة لعربل ا رعالشتلثر  .1 ار 

ـْ ال صؾك –الشعراء، فؼد قال الـبل  يحسده، وهؿ هـا حاسد كػسف وطؾك َم

 .«كاد الحسد  غؾب الؼدر: »-ؿف وسؾاهلل طؾق

لدراسة امـ الـاحقة إدبقة ب درسضاهرة الحسد لؿ ت ٕن .2

ة الؿ درست والتحؾقؾ ولؽـ حق  الديـقة الؼرآكقة.ة قحقا والـاقثقلقجمـ الـا

حظة .3 غقرهؿبعسد يسقطر طؾك أن الح مل ، فل ض الشعراء دون 

بار الشعراء، يف طـد كمـ الدواويـ  ػظة الحسد وجقد يف كثقركؽاد كجد لؾ

خريـ، حقـ أهنا تؽررت طـد  اومـ أمثالفؿ شاطركا مقضقع هذ شعراء آ

رت قطس فة لؿاذامـ معرومـ هـا ٓ بد  ،«طبد الرحؿـ شؽري» البحث

ؾقف هذه الظاهرة  ؟هغقردون  ط

 :هداف البحثأ

أشعار  خلل مـؼاربف مـ ألػاظ الحسد وما ييد معـك حدت .1

وا براز مع  لؿحدثقـ،الؼدماء  ة الؿختؾػة اؿعاين الأثر آختلف يف إ لدال

ػاًضا أخرى غقر الحسد تدل طؾك لالشعراء استخدمقا أ: إذ إن طؾك الحسد

 .الؿعـك ذاتف

                                                           

ربف   (1) دار  ،لبـان ،قروتب ،)د.ط( ،ؿد قؿقحةمحمػقد  تحؼقؼ/ ،يدالعؼد الػر ،ابـ طبد 

لؽتب   .2/170 ،ت()د. ،ؾؿقةالعا
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جقف  سدحالح أثر تقضق .2 ة الشيف تق واللؾح اطررؤي  ؿحسقد.اسد 

 .اطرظر الشباب الحسد مـ وجفة كأسمعرفة  .3

لتل يدإثبا .4 ا قضقطات  ا: الحب، د، مـفخؾ فقفا الحست تـقع الؿ

والؿال،  والجاه،   ة... إلخ.وإسروالؿـصب، 

ــ ــك دراس ــع إل ـــ دواف ــك م ــا مض ــد ةلؿ ــاهرة الحس ــذا ض ــك ه ــت إل ، اّتجف

خدمـة كافعـة لرغبة يف تؼديؿ دراسة  ؾف:حؾقتبحثف وك عقت إلوس ،الؿقضقع

بـؾ بـرزت طقائـؼ طـدة،  ،يؽـ سفؾ الؼقـاد لؽـ الؿقضقع لؿ ،بقةعرالؾغة ال

 :ؿا يليتـ إبرازها فقيحس

 إشؽالقة البحث:

ــؽالقة الب .1 ـــ إش ــث يف تؽؿ ــع ح ــر يف جؿ ــت الؽثق ــل طاكق ــعار أكـ ٕش ا

والخال هتا مــ شـتا ، وَلؿِّ ؿحدثقـاصة بظاهرة الحسد طـد الشعراء الؼدماء 

وقـدرةما لدي بطقن الؽتب، باذل  ول مـا أمؽـــل الحصـم ،مـ جفد  ر حـا

العـاء  أن هذاغقر -بالبحث يف الجزء التؿفقدي الخاص وذلؽ-والجؿع، 

ة الؿطـاف بتحؼقـؼ مـا يصـبق ما يشعر الؿرء بايتلشك طـد لقصقل إلك غايـ

 .إلقف

ؿقضـقع ال السعة هذو، طفاُتعّد بالؿئات مع تـقّ  لؿملػاتولؽقن تؾؽ ا

ــنن  ــف ف ــّدد جقاكب ــقد وتع ــذلت فمفْ الجف ــا ُب ــف ؿ ــبح حق ــة، ويص ــك قؾقؾ ـــ تبؼ س

 هـذا العؿـؾ، ؿقل يفقـث يتعـّذر الشـاذج مـفا هق الؿطؾقب، وحآكتؼاء لـؿ
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ّثـؾ ؿفا واختلف مـاهجفا، يصبح آكتػاء بلطؿال توتـّقط الؿملػاتلؽثرة 

 .فؿؿالطة طـ أقّ الحؼقؼا يف إططاء الصقرة ذلؽ التـّقع كافقً 

ظاهرة لؾقصقل إلـك ال هذهالػؽر يف إشغال  جفد كبقر يف أحتاج إلك .2

ــقة واال ــا الشــحالــة الـػس ــل مــر هب ــد ألشــعقرية الت ــد ســباب اطر، وتحدي الحس

ويف هـذا الؿقـدان تـليت كتـائج الدراسـة  اد،وكقػقة تعامـؾ الشـعراء مـع الحسـ

 .هتا بؼدر ما ُيبذل فقفا مـ جفدروثؿ

 :ؾك الـحق أدلث طحق ات البمحتءت جاوطؾقف 

ختطرضت فق الؿؼدمة: ، الؿقضقع، وأهدافف قارفا أسباب ا

ف، وكؿا  ذج لؾظاهرة.وإشؽالقت

 :يتتـاول فقف أسلالتؿفقد: 

 عر ػ الحسد لغة واصطالحا.د

 لدالة طؾك الحسد.إلػاظ ا

 الػر  بقـ الحسد والغبطة.

 :ـ شؽريطـد طبد الرحؿ الحسد مقضقطات: لػصؾ إولا

والجؿال ول:إ الؿبحث  .الحسد يف الحب 

وا حسدال ث الثاين:الؿبح والجاه   لؿـصب.يف الؿال 

حق: الثالثالؿبحث  حسد يف أمقر   اتقة مختؾػة.ال

 د والحاسد ـ:ظرة طبد الرحؿـ شؽري لؾحسكالثاين:  الػصؾ

قة. الؿبحث إول:  كظرة تػاؤل
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 تشاؤمقة.كظرة  ؿبحث الثاين:لا

لحسد يف دـاولف لظاهرة ا ـ شؽريرحؿلاف طبد اختال: الػصؾ الثالث

 قـ:ابؼدػاقف مع السوا

مع  فيف الحسد وكقػقة تعامؾاطر الش رأي ختلفاالؿبحث إول: 

ه الظا  هرة.هذ

تػاقالؿبحث الثاين:  مع هذه  فالحسد وكقػقة تعامؾ يف اطرالشرأي  ا

 الظاهرة.

ف البحث مـ كتائ ة:ؿالخاد  ج.تتضؿـ أهؿ ما تقصؾ إلق
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 الحسد لغة واصطالًحا: ر ػعد: تؿفقدال

 ، وحسده كعؿةحسده طؾك كعؿة اهلل حسد:: »البلغة يف أساسجاء 

الجسد،  يلكؾ الحسدا. وتؼقل: إن اهلل، وكؾ ذي كعؿة محسقده

د، وهؿا يتحاسدان. والؿحسدة مػسدة. وققم ح سدة وُحساد وُحس 

ـ قال: ]م :دونُمَحس  وإكابر  أي وجدتف حاسًدا.لحسدتف فوصحبتف 

 بسقط[ال

 سرررررردةا محدؾؼاهررررررالعررررررراكقـ إن 

 

 «ُحسررراًدا اسام الـررر دررررى لؾ ررروٓ 

َس ﴿: وال الـعؿة، قال تعالكالحسد هق تؿـل زف  ْحُسُدوَن الـ ا َأْم َي

ـْ َفْضؾِفِ 
ِ ـْ ﴿لك: وقال تعا ،﴾َطَؾك َما آَتاُهُؿ اهلُل م

ِ إَِذا  َشرِّ َحاِسدٍ َوم

 .﴾َحَسدَ 

 مـفـ يسؾؿ يؽاد ٓ ثلثة: »-وسؾؿ فؾقط اهلل صؾك–رسقل وقال ال

؟ ـفـ يا رسقل اهلللؿخرج ما فؿا: ققؾ. «والظـ والحسد ةالطقر :أحد

سدت فل تبغ، وإذا ضــت فل رت فل ترجع، وإذا حا تطقإذ: »قال

                                                           

دار  ،لبـان ،بقروت ،1ط ،اسؾ طققن السقدتح/ محؿد ب ،أساس البلغة ،الزمخشري   (1)

لؽت 141 ،ب العؾؿقةا 1هـ/ 9 زآب اكظر أيًضا:. و1/188 ،م998 الؼامقس  ،اديالػقرو

 ،سان العربل ،. وابـ مـظقر1/298 ،د.ت() ،قؾجر الدا ،بقروت ،)د.ط( ،الؿحقط

 ،.3/148 ،()د. ت ،صادردار  ،الػؽر دار ،بقروت ،1ط

 (.54أية ) ،سقرة الـساء   (2)

 (.5أية ) ،سقرة الػؾؼ   (3)
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 .«تحؼؼ

حظ أن الؿعـك الؾغقي هق الؿعـك آ صطلحل ذاتف، وٓ فرق وكل

.  بقـفؿا

 حسد:الك لدالة طؾالػاظ إ ومـ

ما يُ جاء يف صحقح البخاري )ب التحاسد: ك طـ التحاسد اب  ـف

ؾك اهلل ط-سقل : قال الروالتدابر( وسؾؿص ـ إياك: »-ؾقف  والظـ، فنن الظ ؿ 

وا وٓ تباغضقا، قا، ذب الحديث. وٓ تحسسقا وٓ تجسسأك وٓ تحاسد

وا، و  .«كقكا طباد اهلل إخقاكاوٓ تدابر

سد إٓ يف اثـتقـ: ٓ ح: »ؾؿ أيًضاوسف اهلل طؾق ل صؾكوقال الرسق

ففق يؼضل  تاه اهلل الحؽؿةؼ، ورجؾ أ مآ ففق يـػؼف يف الحآتاه اهلل رجؾ

 .«عؾؿفاا ويهب

، قال إبؾقس لجـقده: أب بـ وقال طؾل قا بقـ الـاس ألؼل صالب

                                                           

محؿد  تح/ ،فاجسلواهـ لذاالس وأكس الؿجالس وشحذ هبجة الؿج ،لربابـ طبد ا   (1)

لؽتدا ،انلبـ ،قروتب ،)د.ط( ،مرسل الخقلل  .1/406 ،)د.ت( ،العؾؿقةب ر ا

2هـ/ 1423 ،ار ابـ كثقرد ،دمشؼ ،1ط ،لبخاريصحقح ا ،البخاري   (2) ب  ،م002 تا ك

 .1519ص ،إدب

 .1/408 ،هبجة الؿجالس   (3)
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 .ٓن الشركالتحاسد والبغل، فنهنؿا يعد

كة شار د إ أيلطرفقـ: ابقـ  فالتحاسد يؼتضل الؿ ن كؾ مـفؿا يحس

 ـد الشعراء.كجده ط ر، وهذا كادًرا ماأخ

 ة:سد والغبطالػر  بقـ الح

ِط  ؼقل: صؾُب العرِف مـ الطلببط: تغ: »البلغة جاء يف أساس كَغْب

شاء. وتؼهق أذكاب الؽلب: و ل جسفا لقتعرف سؿـفا كؿا ُيػعؾ بال ق

وف«الؾفؿ غبًطا ٓ َهبًطا: »العرب وهق يف حال ، بطبقط ومغتغلن م. 

 .«تؽرمَت فارتبط...بِط واستؼقل: ُأكرمَت فاغتِغبطة. و

الـعؿ مـ ذلؽ  م زوالمـ كعؿ مع طدما طـد الشخص بطة تؿـل فالغ

ؾقس ذلالشخص  .ؽ بحسد، ف

ؾقف اهلل ؾكص–قال الرسقل   فؼوالؿـا يغبط الؿممـ: »-وسؾؿ ط

شريػ الحديث ففذا« يحسد ـب لػرقا لـا وضح ال  لحسد:وا ةالغبط ق

 الحسد فؿذمقم. أما محؿقدة فالغبطة

يؿ أبقات يف الشعر الؼدالغبطة،  ٕبقات التل ُذكرت فقفا لػظومـ ا

                                                           

 .1/409 ،السابؼ   (1)

 .694/ 1 ،اس البلغةأس   (2)

 .7/359 ،العرب نلسا ،ابـ مـظقر   (3)
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ؾؽ طـ   كؼالخقروهق الذي بـك  -مؾقك العراق مـ–الـعؿان إطقر الؿ

وأبعدهؿ مغارا، والسدير، وكان مـ أشد مؾقك العرب كؽاية  يف إطداء 

ا مـ يف أهؾفا وسبك وغـؿ كثقًر  الؿصائبر كثكثقرة وأ ارارً غزا الشام م

جتؿع لف مـ اا لؿؾؽف وا ضابطً ا حازمً ، وكان صارمً ٕمقالا ٕمقال ا

يف  دزه سـةوبعد ثلثقـ  .ما لؿ يجتؿع ٕحد مـ مؾقك الحقرة ائروالذخ

ؾؽ وإمقال   د التؿقؿل:يز بـ ، فؼال طديالتل طـده والذخائرالؿ

ك   ـــــذ  ـــــؼ الخق رب   ْر وت ــــــذ أإرك  ش

 

ــــ  ــــاـرف ـ ــــدو ،يقًم ــــُر  ىلؾف  تػؽق

ـــــ  ـــــفُ  هُ ر  َس ـــــر ،مال ـــــوكث ـــــا يؿ  ـة م

 

ـــ  ــرٌض لبوا ،ؾؽـ ــر مع ــديُر  ،ح  والس

ـــف  ؾب ـــارطقى ق ـــف ،ف ـــ :الؼ ـــا غب  ـوم

 

 ة طــــ 
ّ

 ؟يصــقُر  إلــك الؿؿــات حــل

ـــ وإ ،والؿؾـؽ ،الػـلح ؿ بعدث   م 

 

ــــة  ــــ ـ ــــقرُ  ؿُ وارهُت ــــاك الؼب  هـ

 وققل الشاطر: 

 إذ كررررررررررررؼالخقر رب ودبررررررررررررقـ

 

 

 ؽقررررررولؾفررررردى دػف  قمرررررا أشرررررر 

 ررررررروكثررررررة مرررررا  ؿسرررررره حالرررررف  

 

 ؾؽ والبحررررر معرضررررا والسررررد ررررررر 

 ررررررفؿررررا غبقؾبررررف وقررررال فررررارطقى  

 

 حرررل إلرررك الؿؿرررات  صرررقرطة ررررر 

 
                                                           

 الؽسر لغة يف إمة بالضؿ وهل الطريؼةة بوإم ،والؽسر الديـلضؿ ة باوإم»   (1)

 مؿ(.ألؾسان ) ا« والديـ

سؽـدر ؿعؾلؾ ،ار العرب أخبهناية إرب يف   (2)  ،1251 ،)د. ط( ،إرمـلأبؽاريقس ؿ إ

 .36ص ،كاكبقرقق يف سمرسقؾقة  يفالؼعؾة عة مطب
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يف صقدةقر غقيف  شؽري الغبطةطبد الرحؿـ وقد استخدم  : إذ قال 

 قصقدتف )شؽقى الصديؼ(:

 ـرررت فقرررف بغبطرررةسرررلكدب طفررردا ك

 

 دبرفذي أكرا كاد الرع العفررجوهؾ   

ن فقف بـعؿة وغبطة ولؽـ هذه الغبطة ٓ كايتذكر الزمـ الذي  ففا هق 

واكؼضك بؿا فقف يتحسر طؾك ا ففا هقتدوم   مـ غبطة.لزمـ الذي ولك 

:ل يف قصقدوقا  ة )وطظ الؿقت( فؼال

 كغرربَط الؿقررَت حالررفقررٌؼ بـررا أن ؾخ

 

 غررررررورالؿقـ فرررررنن حقررررراة العررررر 

غبا» ةكا لػظطرخدم شااست  ل استخدامف ا البقت مـ خليف هذ« طةل

رعالؾػعؾ  وا« كغبط» لؿضا ٓستؿرار  ار ستحضالدال طؾك التجدد وا

ؾؽ يف استخدالصقرة، و رؿـ شؽري الػعطبد الرحشاطركا م اك ع ؾ الؿضا

: وأرى أن الؿتؽؾؿؾؿقـ ٓ الؿػرد ال طؾك الؿتؽدهـا يف صقغة الجؿع ال

–مـ كؾ شلء  لؿقت راحةن ارى أذ هق يإ لشاطر:عؾة يف كػس اهذا ل

ؤم التل اشتفر هبا شاطركاؾهذه كظرتف الدالة طو ل قؼويريد أن ي -ك التشا

                                                           
= 

لف/ د. ثرو ،الؿعارف ،ابـ قتقبة   (1)  ،ارفار الؿعد ،رةاهالؼ ،4ط ،اشةت طؽحؼؼف وقدم 

 .647ص ،)د. ت(

 ،()د. م ،()د. ط ،فةلؾتعؾقؿ والثؼا اويممسسة هـد ،بد الرحؿـ شؽريديقان ط   (2)

1ص ،م2012 6. 

 .218ص السابؼ   (3)
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رك هذه الحؼقؼة وأن كغجب طؾقـا جؿقي ؾك بط وكحسد الؿًعا أن كد قتك ط

ة الؿ والغرور.ؾفراقفؿ لتؾؽ الحقا  قئة بالؿتاطب والشرور 

إٓ  فاتتشبقات والارآستعوما هذه : »ؽريطبد الرحؿـ ش وقال

ـء تختؾػ يف ضاأشقا واحدة ٓ خلف بقـفا، فؾقس فهرها، ولؽـفا يف ك فا 

در ٓ الؽريؿ غؿاما، والشؿس ٓ تـؽزئقر رطدا، وٓ الوالجؿقؾ قؿرا، 

قره، و بقب، وٓلغقاب الح ؾقؾ يـجاب لحض ؽـ الغبطة بالصقرة لال

ة الؼؿر ؾقؾ  .«ءاالحسـاء كالغبطة بال

 :«ملـجقكجل ا» ة قصقدوقال يف

 كرررٌس ولرررذةٌ ر ررررِ الرررذكرِ اومرررا يف م

 

 َمرررـ أهرررقاه أصررربح كائَِقرررا كرررانإذا  

 عرررلف مكأدؾرررؽ كجرررقٌم كرررـ أبصرررر 

 

 امغبقًصا مـ العقش حالَِقروأبصرن  

 احالَِقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

شاطر ؿشتؼاهت« الغبطة» ةػظاستخدام ل آثر ال الؿختؾػة: إذ استخب م دا 

ف ى أكوأر« طغب» لػعؾمـ ا« مغبقط» وهقاسؿ الؿػعقل يف هذا البقت 

ماضل أو حاضر –محدد ـ ا ٓ لؾدٓلة طؾك زمؿ الؿػعقل هـاستخدم اس

إزمـة، أي هذه حالف يف ثبقت يف جؿقع البؾ لؾدٓلة طؾك  -أو مستؼبؾ

حقكؾ و  ـ.قت ويف كؾ 

                                                           

 .70ص ،شؽري ديقان طبد الرحؿـ   (1)

 .272 ،السابؼ   (2)
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وافالػرق  والغبطة  خرضبقـ الحسد   : ٕنح، فؽلهؿا كؼقض أ

ؿة طـ الؿحسقد الحاسد يتؿـك زوال الـ قة اهالؽربغض ولا مع حؿؾع

الحسد يف التؿـل فحسب أي ع أما الغبطة فتشرتك مـة لؾؿحسقد. والضغق

ؾ الؿغبقط مـ ك دىأن الؿغتبط يتؿـك ما ل والفا ودون أن يحؿ عؿ دون ز

والغؾ.يـؿ طـ الؽقـ ضؾقطف ما ب  راهقة 
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 .طـد طبد الرحؿـ شؽري الحسد مقضقطاتٕول: االػصؾ 

 لجؿال.واالحب  حث إول: الحسد يفالؿب

والجؿا يعد د حسديسباب الحسد التل ال مـ أطظؿ ألحب   الحاس

ق هباكادا مـ الـعؿ التل : ٕهنالؿحسقد طؾقفا اإلكسان، وهل  ًرا ما يرز

الحؼ خالل مكعؿة الحب  طبد قال ، أو غؿ وهؿ ـ أي مصالحقؼل ال

:رحؿـ شؽري يف حسد الحاسد لؾحب، يف قصقدتف )حآلا  ت الحب(

 ك إكـررررلحتررررالـررررقم كرهررررت قررررد 

 

 ؽؿ لررررررؿ أكررررررؿأدرررررراين صررررررقػ قلرررررر 

 لرئـررررررأبررررررالل والفررررررقى  ب مررررررا 

 

 إن رمررررررراين حاسرررررررد برررررررالتفؿ 

بب ما آلت إلقف مـ طدم الـقم بساصػقة والـػسقة وعفقصػ حالتف ال 

ؿا يتفؿف بف الحاسد مـ أجؾ بويمكد أكف لؿ يؽرتث   الؿحبقبة،التػؽقر يف

وأن  فؿا،طؾك حب ـالؿحبقحسد إذ طادة الحاسد تعؽقر صػق الؿحبة: 

والحب فحس يشغؾ بالف هقالذي   .بالفقى 

ال ؿل طبد الرحؿـ شؽري يف حسد الجؿال، وهق هـا جوقا

 قدتف )حديؼة(:الحديؼة، يف قص

 ابفافقحرررررررررررررررراء زان شررررررررررررررررب

 

 رن الربقرررررررررررع إزهرررررررررررقلررررررررررر 

 حقررررررررررث الػرائررررررررررد جؿررررررررررة 

 

 دزهرررررررررررق برررررررررررلروع مـظرررررررررررر 

 
                                                           

شؽري   (1)  .38ص ،ديقان طبد الرحؿـ 
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 فررررررراالبَ مرررررررـ كرررررررؾ محسرررررررقد 

 

 ؾ ومـرررررررررررررررررقرء مؽؾررررررررررررررررر 

صقدتف )فتـة ، فقؼقل يف قيـ يف الحباسدالح لك حسدإ شاطركاويشقر  

:الطف  ر(

 خقُر الفقى حبُّ الػضائؾ والـفرك

 

 ال وإكرررررررداد.ثرررررررومرررررررقدة إم 

ُـّ الػترررررك كػعالرررررف ومؼالرررررف   ضررررر

 

 وخصررررالف مررررـ مضررررؿر أو بررررادي 

 دكقَّرررررررة بررررررراصاًل لٓ درِمَقـِّرررررررل با 

 

 فتؽررررقن أكررررت مظـررررة الحسرررراد 

مـ ، الذي يراه الطفقرذري حب العالره يف طـ وجفة كظ يعرب الشاطر 

حالػضائؾ، ولؽـ ؾة يفف يؼقل لؿ  بقبتف ٓ بد أن يجتؿع الـؼص مع الػضق

كظرة سقء  تـظر إلقف لذا يطؾب مـفا أٓ :محب ي إكسان محب أو غقرأ

ؾ طبقعة اإلكساكقةففذه ال  وحتك ٓ تؽقن قد ضؾؿتف وضـت بف سقًءا كؿا يػع

والحا : إالحساد  دون الؿحب حسسقء فقن الا يظـقم ذ طادةسدون ذلؽ

 .ف طؾك الحبقبومحب

ة أيويؼرن ال ه الؼصقد والحؼد يف هذ  ا فقؼقل:ًض شاطر بقـ الحسد 

ًضراا ب كؿفاذه  ذهرب القبراُء ُمبغَّ

 

 ادِ كؽرررب إكررراَم وفرررتَّ يف إطضررر 

 محامرررًدا ومحاسرررـًا وإذا وجررردت 

 

 ادخؾصت مرـ إدكراس وإحؼر 

                                                            

1ص ،السابؼ   (1) 9. 

 .227ص ،بؼالسا   (2)

شؽريطبد الرحؿديقان    (3)  .227ص ،ـ 
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 ظاهر الطبقعةتك أن م، حببب الحبسـ حسد ثؿ يعرب طؿا أصابف م

 الحب، فقلخذ شاطركا يف تصقير حال كؾ مـ ر طؾك هذاكافة تحسد الشاط

والشؿس، واصـ، والريح، والـجالغ» والؽقاكب،  دتف فؼد حس« لبدرؿ، 

ة السابؼة مظاهر الطبق  آل إلقف حالف بسبب حبف، فؼال: اطؾك مع

ـُ كالـ  ـْ ولرٍف بُِؽرؿْ شرقان ِمروالغص

 

هبؼررررررقَر زهررررررزَّ الهرررررر   قَّررررررادِ الؿ دِّ

 كقـفررراُح دبؽرررل شرررجقها بلوالرررر  

 

 ك الر رراح طؾقررؽ مررـ حسرراديحترر 

 جؿرالؽؿل ااشرؼً والـجُؿ  قمض ط 

 

 اديلؿحرربِّ إلررك الحبقررب البرركظررر ا 

 اقرٌص رووكقاكُب الػؾرؽ الؿردار  

 

 ؽ زادهررررا والحرررراديبُّررررصرًبررررا فح 

  ضرةوالشؿُس صػراُء الجبرقـ مر 

 

 سرررررقادِ والبرررردر شرررررقب بقاضررررف ب 

 جؿاُلررف تـ القجررقدَ فررذي أكررت الرر 

 

 ادي!لؿشرق  الصر ا غًؾة الؼؾب ا 

 :قسؿقـت وكلحظ أن مظاهر الطبقعة قد اكؼسؿ 

وقدول: فرح لفذا الحب وصرب لفالؼسؿ إ : ذا الؼسؿ يفه تؿثؾ ، 

وا»  .«ؽقاكبلالغصـ، والـجؿ، 

واغت اظ وحؼد، وقد تؿثؾ هذا والؼسؿ أخر: حسد هذا الحب 

والبدلشوالريح، ا»: ؿ يفالؼس والبقت ا«رؿس،  يح وهل لذي ذكر فقف الر. 

ة الحسد طـد اهربؽل مـ شدة حسدها لفؿا، لف أهؿقة كربى يف ضت

                                                           

 .227ص ،بؼالسا   (1)
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حتك: إذ إكف يرى كػسف كثقري اشؽري فا مـ سبحت الرياح كػأص لحساد 

صقرة معربة  ـ وتـقح، فقا لفا مـئذا فحسب، بؾ تبؽل وتهولقس  هحساد

ـ خلل ل الطبقعة ومصة مـ خلخاب يف الحه لحساد طـ كظرة الشاطر

 ًضا.البشر أي

فات الخاصة بؽؾ قى أن الشاطر قد ُوفؼ يف هذا التؼسقؿ والتشبوأر

يػرح طـدما يرى  ـْ ة، ففـاك مَ لبشريطبقعة ا: إذ إهنا تؽاد تتػؼ مع القسؿ

خر يحؿال ت غحبقبقـ سعقديـ فرحقـ، وهـاك قسؿ آ ًظا قسد ويؽاد يؿق

إلك بب الحب: فقؾجل قف حالفؿا بسوما آل إل، ؿاب بقـفح رآه مـبسبب ما 

والؽراهقة.الحس والحؼد   د 
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 .والعؾؿ لؿـصبد يف الؿال والجاه واسلؿبحث الثاين: الحا

ؾؼ تهرة الحسد يف أمقر لظا ث، أشؽآهذا الؿبح يفسقف أتـاول  تع

 ن،اإلكسا، ففذه إشقاء مؿا ُيحسد طؾقفا بالؿال، أو بالعؾؿ، أو بالؿـصب

حباه اهلل تطؾك العؾؿ الاإلكسان  سدح وخاصة ، فؽثقر مـ عالك إياهذي 

ك  و كعؿ كثقرة أهؿفا ماذالحاسديـ يرون أن صاحب العؾؿ  وهبف اهلل تعال

ؿ اإياه مـ  ف التل تجؾب كعؿة العؾ والؿال شفرة والرزق  والجاه  لل والصقت 

ول   سدوهل ح طبد الرحؿـ شؽري هذه الظاهرة أٓوالؿـصب، لذا تـا

الصػات » :ف بعـقانيف إحدى مؼآتفؼال  العؾؿ،الػطـة و ذوب الؾبق

 :«الؿحسقدة

لسف مـ كقؾ الؿرء لؾشلء يؽقن طؾ د: إن حسشقبـفقرقال » ك قدر ي

د صاحب سباب الحسد، فؼد ُيحب أساسل مـ أسسبهذا القلس مثؾف: و

والعؿارات والسقارات، د  الضقاع  ولؽـ حاسده قؾؿا يؼصده بحس

مـ العبؼرية  ؾ الذي يستؿدجقح إصقلرا العؼؾ حبده لصاكحس

ُيحسد يف فرتات غقرلؿقروثة صا ؾة ػاهتا. فإول  الحاسد يرجق  : ٕنمتص

وساصتف لدى  الخقر مـ جاهفيف، أو يرجق ـال الخقر طؾك يديف مؿا لدأن ي و

إولقة أكثر مؿا يعد ع شػاطتف طـده...ففق يعدها أسباب الػمـ تـ حقاة 

: وٓ يجقالحسباب اأ رية مـالعبؼ لة س طؼ ا يجؾقن بل مال قدر م ؾ الـا
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بات الؿادية آ بل طؼؾم ا الؿرء قدر حسد هٓ يحسد. فالؿقهق

ؾقالؿق  .«ةهقبات العؼ

رك تؿام دأن الحاسد م -فقفا حؼقؼة ٓ جدالوهذه –ا يرى فشاطرك

وال ولك ٕا ٕن :عبؼرية أفضؾ بؽثقر مـ كعؿة الؿالاإلدراك أن كعؿة العؾؿ 

حسد يف العؾؿ أشد : لذا فالل وجاه و...إلخبعدها مـ ما ل تصـع مالتا هل

 إخرى. الحقاة مـ الحسد يف أمقر

 :«شؽقى» دةقال يف قصقو

رررا مرررذاقفاحقررراٌة كررردمِع ال  عرررقـ أمَّ

 

 ، رررررا ووأ فؿرررررر   ُعفرررررا فقجقرررررعُ قمَّ

 ل أكرررررا كاشرررررٌد وإِنَّ إمررررراينَّ التررررر 

 

 فؼرررراققع، صررررريف كحررررقهـ َكررررُزوعُ  

ـْ لرؿ ُ َجر الـراسِ  ل يفـِ مَ دَّ َدؼَ    اِركِلَمر

 

َركِررررررل أنَّ    الررررررذكاَء  ررررررروعُ  وأخَّ

ررررررٌد  وأخرررررررين   أنَّ الؾبقررررررَب محسَّ

 

 ل بفرررا و طقرررعُ صرررطؾرررك فطـرررٍة  ع 

 كلكِّل بجاري الـفرر صرخٌر دحرقزه 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالْ 

 

 رجررررقعُ ار ررررات مررررا لؾجؿقاه ورررررر 

  ؿررررُّ لررردادل واحرررًدا بعرررد واحررردٍ  

 

 عُ  ضررق  الفررقانمل، وطقشررل يفأمررا 

 لِّ الرررـػِس صاطرررة سرررائدٍ ذ َجرررعُ وَأوْ  

 

رررك، وقررردمً    وْهرررق مطقرررعُ  كررران ادعؾَّ

 أ خشررررقن مـِّررررل خؾررررًة طبؼر ررررةً  

 

 ُء صرررـقُع؟فقغؾرررق مؼررراٌل أو  سرررق 

البررررر  يف  كجتؾررررقن أن ٓ  ُ غررررو ب 

جك  الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردُّ

 

ـٍ وٓ صقررب الـسررق    ضررقُع؟ ؿِ بعررق
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 لقطرةٌ  إِكؿرا العرقُش فقا كػرس صربًرا 

 

 شررػقعُ  ءُ الؼَضرراُ ْشررِؼل  ومررا لؾررذي 

 رررالصرػ احقاَة الطرامحقـ طق إِنَّ و 

 

تاِء رررر   !ربقررعـ وطررقَش الؼرراكعقشِّ

ؾؿ، ومع هذا فنكف ٓ يـال ما لعاؼد طرب هـا طـ حسد الـاس لصاحب ف 

ك بؾ طؾك الـؼقض مـ ذلؽ، فالـاس تحؼ مـ مؽاكة مرمققة يس تخش

بال الؾبقب حتك ٓ يشالؿشفقر  ة هناي يف ف: لذاتفر أمره ويعؾق صقتػطـة 

ل ه هل صبقعة الحقحؽؿة أكف ٓ بد مـ الصرب ٕن هذبؼصقدة يختؿفا ال اة ف

والشؼاء لؾقصقل إلك الؿبت بد مـ والؽد ك غالؽد  والؿراد: فالصرب 

محقـ مـ والشؼاء   أصحاب العؼقل التل يحسدها كثقرمـ صػات الطا

ؽؽاكتفا يف الحقاة، ذلؽ ٓ تلخذ م طؾك الرغؿ مـمـ الـاس و ذل  كؾ 

الشاطر  ىرأ عباقرة ومؿا قد يصؾقن إلقف: لذالمـ إذكقاء اخقف ب السبب

والشفرة هؿ أقؾ صقلدمف يف القضائػ أو الؿـاصب أو امؿـ تؼ اكثقرأن  ت 

والػطق ٓ ذكب لف إٓ أكف مـف بؽثقر، وه والذكاء  ة مـ أصحاب العؼقل  اك

ف إٓ التل لؿ  لف. الحسد دون ذكب تجؾب ل

يرى فقفا « حسدبحر ال» عـقانلة بي مؼارشؽلرحؿـ وقد كتب طبد ا

طؾك أن الحقاة ٓ وهذا يدل  -دبحر الحس -شبففاطـ أن الحقاة كؿا 

دم ا ضاهرة قديؿة ق: ٕهنحسد ما دام اإلكسان باققا فقفاال تخؾق مـ ضاهرة

حقديؿ قدم ال ؿا أن البحرفؽ« بحر» البشرية: ولذا قال سد زمان فؽذلؽ ال
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إن لؿ –لحقاة معظؿفا اة لقمكد أن االحقإلك  دحسضاف اليف الحقاة، ثؿ أ

والم -تؽـ كؾفا واؾقئة بالحسد  والغؾ  د، ولؽــل أرى يف حؼد  لؿؽائ

قرة، ففق مؾئ بالخقرات القفكؿا أن البحر ٓ يخؾق مـ الشر ف سػالققت ك

والحسد كذلؽ، فؾؾ الذي ذكر  جف مذمقم وهقحسد وجفان وفالحقاة 

 :قال لحسد الؿذمقم،ٓ اغبطة لا ؿعـكب يراد محؿقد وهق ما ووجف

الحالحقاة هل بحر الحسد، ويس» وجاهفؿ  قاة ٕرزاقفؿعك الـاس يف 

والؿؽر ك وقد يدفع حقبؿا يسلكبالؽقد  بعضفؿ ن يف بحر مـ الحسد، 

ر ال وقد يعقبعًضا كل يظف ًض دافع طؾك متقن أمقاجف،  يف ـ بعضفؿ بع ا 

الؿاء  سطح ؿس طؾكشلا ملئبشبف أؾة فؼد تؽقن قـ. أما الؿجامإحاي

 جؿالف ما يف البحر مـ قبح وبلءبيخػل 

 بحرررر الحسرررد ح إحقررراء يفسررربَ  َ 

 

 فاطتصررررؿ بالصرررربر فقررررف والجَؾررررْد  

 اقتعررررررد صررررررفقدف مستبشررررررًراو 

 

برررر سررررابًحا   ديف الؿررررقج مـررررف والزَّ

 ا مرررـ طـرررت إمرررقاج ٓحؽً ضرررا 

 

 الؽؿررررردمـفرررررا بغائرررررُؾ الُ ررررردَفُع  

 َدِجررررْد  مررررقاج يف الشررررطِّ كظررررر إا 

 

 دـفررررررزم إمررررررر بررررررَد فررررررا مُلجَّ  

 طؾرررت مقجرررة حؼرررد فاصرررطبر إن 

 

 !ؾررررردمرررررقج يف ذرى الرررررقؿِّ خ يُّ أ 

 وإذا مررررررا رمررررررة ٓحررررررت فررررررال 

 

 ف كالسرررررـدقرررررمرررررة فدحسرررررب الر 

 ررررررال وإذا ٕٕت الشررررؿس طؾررررك 

 

 زبررردأخػرررت قررربح مرررا دون ال َقؿِّ ررررر 

 هل كقررررَد الخررررب ُ ْخػرررر كؿؼررررال 

 

 ْؼرردقش يف لررمم وحِ إْن سررطا يف العرر 

 



 

 

 
111 

 :فؼرررررؾ لؿررررراءر برررررؽ اغررررراوإذا 

 

 ؿ حسرررام يف قرررراب قرررد ُغِؿررردكررر 

 فقرررررررررررررف ٓ دلمؾرررررررررررررفرب ُدرٍّ  

 

 إن مرررـ غرررا  طؾرررك الررردر وجرررد 

 أكررررررررررررت إذاقءة بررررررررررررمخدرة  

 

 دا برررالؾمم إن ُأْغرِْقرررَت وْغرررمرررا صػررر 

 خررررار وكررررـ أكجررررد السررررابح إن 

 

 َطُضررد طؾررك الُفْؾررِؽ  لؾررذي أشررػك 

 بررالػتكد الغرردر أحجررك لررقس مجرر 

 

 دمجرررروغرررراد أي مجررررد كالررررف إ 

 لـررراس جفرررقل خرررائػؿرررؼ احأ 

 

 ورطرررررردكؾؿررررررا ٓح لررررررف بررررررر   

 يف العررقش وٓ الؿررقت أذىلررقس  

 

 ؾرررك الرررردرب وردطسرررار  ـَمررر إن 

 ُمْتَعررررررٌب  َّٓ إ الؿررررررقَت  ذُّ ٓ  َؾرررررر 

 

 سرررفر العرررقش ويف الؿرررقت رقرررد 

 دةصقبفررررا مررررـ رقرررررقرررردٌة  ررررا  

 

 «بؾرررك وسرررفدبعرررد أن طررراكك وأ 

ػاظ التل جعؾتفا إلة بقـ قده الؼصحظ أن شاطركا قد جؿع يف هذكل 

 امؽررً ، «الؾمموالؽقد، والحؼد، وسد، الح: »هلمداًرا لفذا البحث، و

ا يدل طؾك اقرتان الحؼد بالحسد اقرتاكً  مؿاثلث مرات « الحؼد» لؾػظة

عً فؿا ميؽاد يجعؾ د لحسد ُذكر ة: فنذا ذكر ايف كؾ مـاسب اتلزمان م الحؼ

دل طؾك تلزم هذه ؿا يرتقـ مم «الؾمم» والعؽس صحقح، ثؿ ذكر لػظة

ة الحسد  .الصػات لظاهر

د طاف أو الصػات الدالة صشاطر إور الوقد ذك ؾك ضاهرة الحس

حاسد والتل غالبً ذكرإضافة إلك  أغؾب ا ما تجتؿع يف ه صػات اإلكسان ال
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حقشخصقات الحاس خائػ، وقل، جفوأحؿؼ، وأوغاد، ودر، غ: »ديـ، ك

 .«أذىو

اإلكشائقة الؿتـقطة، كحق:  القبك إسؾطر هـا وقد اطتؿد الشاط

وأسؾقب  ،كـ(وقؾ، واصطرب، واكظر، وقتعد، او، ر )اطتصؿأسؾقب إم

( داستخثؿ  (الـفل )فل تحسب م التؼديؿ والتلخقر يف )إذا غار بؽ الؿاء

والؿجروؼدم اف يف قراب قد كؿ حسام ، وكذلؽ يف )«الؿاء» ر طؾكلجار 

)لقس يف و ف برق ورطد(،ح لكؾؿا ٓ)ومؾف(، )رب در فقف ٓ تلوغؿد(، 

لؽ لؿا لألسالقب  يف)وت أذى(، العقش وٓ الؿق الؿقت رقد( وذ

الؿراد مـ خلل أسالقب متـقطة تحث غ إلكشائقة مـ أهؿقة يف تبؾقا

ف يفن الشاطر هـذر: ٕوتشجع وتحذر وتـ ظ  مـزلة القاطا جعؾ كػس

وقد ضفر لالعار بالحقاة الخبقر بشئقهنا،  ل اطتؿاده خل ؾقا مـج ـا ذلؽف 

جقابف: أي الػعؾ رط وفعؾ الش طؾك أسؾقب الشرط الذي يؼتضل

ؾؼل بؿا يؼقل وبخربتف يف ؿتـع السامع أو الؼارئ أو الؼوكتقجتف: حتك ي

 هذه الحقاة.
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 ػة.حقادقة مختؾ يف أمقر لحسدا: لثالثا الؿبحث

 ،دحاس الخطاب: ما كاكت طؾك أحد كعؿة إٓ كان لفا بـ قال طؿر

 .جؾ أققم مـ الؼدح لقجد لف غامًزا.الر لق كانو

فا محاسدة ـذا الؿبحث طدة أكؿاط مـ الحسد محت هيـدرج ت

ٕقارب،   د الرحؿـ شؽري يف قصقدتف )الؿشـقق(:طبقال ا

 فاطرررآثؿررف ضرراقت إرض طررـ م

 

 الؿؾحرررررقدبرقرررررة طـفرررررا تاض ررررررر 

 ررررررحؿؾتررررف طؾررررك الر رررراح وأطؾت 

 

 قررردبالقط زاجرررًرا ف طرررـ الـررراسررررر 

 ررررالاس بالؿؿررات كررلن الـرر  عررظ 

 

 درشد مسررررتجؾب مررررـ التبعقرررررررررر 

 حرراؾررف فُجؿعررت حقلررف الررقرى  

 

 ؿحسررررقدل حسررررقد ووقػررررة ال 

ف ون إلقظرهق شاطركا يصػ لـا حال مشـقًقا وقػ الـاس يـففا  

اطر هـا يف مققػ الحسقد مرة ومققػ جعؾف الش وقدحؾؼقـ حقلف، مت

خر ؾؽ. ففمقتتف طؾك  سدوكفيحالـاس فؽلن ى، الؿحسقد مرة أ  ذهت

خرى وهق الحسد يف تعد مـ قبقؾ إبقات حقاتقة أ هـا الحسد يف  أمقر 

.  الؿقت

حسد يف أمقر أخرى كؿا يف طبد الرحؿـ شؽ وقال ري أيًضا يف ال
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د طبدهالش تف )رثاءقصقد  (:قخ محؿ

 الؿررررقت يف حؽؿررررف ومررررا أخطررررل

 

 ولؽرررررررـ لؽرررررررؾ بؼررررررراء أمرررررررد 

 سررردوالحاف فضرررؾل مرررـ كرررا وقرررد 

 

 طؾقرررررف وجرررررد زمرررررانحترررررك الن  

 لررررررؿ دؼصررررررري فقررررررا آ ررررررة اهلل 

 

 الحررؼ مررـ قررد جحرردفؼررد طرررف  

 مررررـ حاقررررد شررررلوككررررؿ رام و 

 

 فؿرررررا ذم فضرررررؾؽ حترررررك حؿرررررد 

 وهررؾ  جفررؾ الضررقء إٓ العؿرررك 

 

 د! الرمرررررتؼص الشرررررؿس إٓو ـررررر 

 اإٓ الرضررر  ـؽرررر العقرررب وهرررؾ 

 

 وهؾ  جحد الػضؾ إٓ الحسرد! 

 الحسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد!

 

مة الشعب، فا طمؽاكت فاخصقة لقات يف رثاء شإبهذه  ق ـد طا فف

وقد أشار إلك أن الحاسدلكساين العالؿلعظقؿ ذو إفؼ اإلالؿصؾح ا يـ ، 

ا يحسدون- ؾقؾ طؾك ما أويت مـ كعؿ يف الذيـ كاكق ٕمقر الشقخ الج  ا

ةة الؿختؾقاتقالح ؿد طبده بعد مؿاتفقد استػ -ػ قخ مح وا مؿا قام بف الش ، اد

ؾقا فؾؿ ولـ  ؿافْ لقا ومقاؿا مفْ أن الحاسديـ  طؾك ويمكد ؾقا مـ فع يؼؾ

دائًؿا ما لخذ يف ضرب إمثال التل ياسدون ُكثر، ثؿ كف: فالحاقدون الحشل

 ـ لف ققؿة.تؼؾؾ شلن م

ة العقد(:  وقال يف )حسر

 لعقد بعضرفؿبا ئ بعض الـاس فـ

 

 وفرررررقد بقرررررـفؿ ووفرررررقدرى ودتررررر 

 
                                                           

 .37ص ،السابؼ   (1)
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حاضرر  و ـسقن ماضل البرمس أو

 ردىالررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 قدحؼررررقررررـفؿ وبدرررررات ودخػررررك  

 بالعقرد كراطؿمررئ يف العقرد كؾ او 

 

 دوكررررؾ محررررب ضرررراحؽ وسررررعق 

 ا وحسررةً لل يف العقد شرجقً  ولؽـ 

 

 حسررررررقدلَ ـ  ؾتررررررذه َؿرررررروإين لِ  

الـاس    قد وهتـئتفؿبالعوفرحتفؿ طؾك سعادهتؿ ففا هق شاطركا يحسد 

حسد الؿحبقـ  ذلؽ ي شؼقـبعضفؿ بعًضا، وك ذي  العا طع البعد لؿ يستال

حة بؾ ؾؽ اؿ مـ تمفأن يحروالفجر  داء، وهـا يتللؿ هؿ ضاحؽقن سعلػر

ؾؽ وسعادهتؿ الغامرة ول ؿمـ فرحتفالشاطر  ذهتؿ بالعقد بسبب حسرتف ت

حتف بالعقد. ففذه إوحزك مقر ك أالحسد طؾ بقات مـ قبقؾف وطدم فر

والقحقاتقة  والسعادة  حة  وامختؾػة مـفا الحسد طؾك الػر .صال   لؾؼاء

:)الحس يفشؽري  وقال طبد الرحؿـ  قد(

 إخرررقان الصرررػاء قؾقرررؾأخ لرررل، و

 

  ـ خؾقرؾ؟داسرخؾقؾ وهرؾ يف الح 

  ـ وأكثررررواوإن مررردحقين جاهرررد 

 

 طؾقرررؾ دؿؾؿرررؾ حؼررردا والحؼرررقد 

 ؼرؾوإن هرق لرؿ    عقـ طؾك شتؿل 

 

 امتقـ  ؼررقللصررٓ وبعررض امؼررا 

حبف إيااء لف فالحسقد يحسده طؾك مدح إصدق  ه. ففق حسد طؾك و

حقات  والؿديح لف. حب إصدقاء عؿةة يف كثؾقة متؿأمقر 

                                                           

شؽري   (1)  .157ص ،ديقان طبد الرحؿـ 

 .176ص ،لسابؼا   (2)
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 .والحاسد ـلؾحسد  طبد الرحؿـ شؽري ةكظر الػصؾ الثاين:

 الؿبحث إول: كظرة دػاؤلقة:

ومشفقر ططؾك الرغؿ مؿا هق ش لـظرة يف ا تشاؤمل ـ شاطركا أكفائع 

جقاكب هذا التػاؤلقأغؾب أمقر الحقاة، إٓ أكـل ٓحظت كظرتف  ة يف بعض 

لؾحسد وفقؿا يحسده طؾقف الحساد، التػاؤلقة  فظرتة يف كثؾوالؿتؿالبحث، 

 قصقدتف )دلقؾ الشقق(:طبد الرحؿـ شؽري يف ل اق

 مؽاكررة عبسررطت لؽررؿ بررقـ الضررؾق

 

 قفراء كز ؾفرراب ٓ  رلبك الطؾرك الؼؾر 

 ل  رررررجقـ ططػررررةمررررالولؽررررـ آ 

 

 لرررد ؽ ولرررق أن الجػررراء رسرررقلفا 

 والحسرقد طرذ رها قت بـػسرلشؼ 

 

 اطرذولف قبحبوال ائلفؽقػ شؼ 

 اطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذولف

 

،  ٓإيشتؽل مـ شققف لؿحبقبتف فؾؿ يجد ففا هق  الجػاء رسقٓ لف

حتك أن الحـا يصػ لـا حالف فؼد أوقع كػسف يف الشؼاء وه سقد هق وأتعبفا 

واالذي  ـْ يؾقم ويعتب. وهذه إبقات مـ قبقؾ  لحبقب هقيتعذر لفا  َم

حسقد أو الحاسد فؼد وصر التػاؤلقكظرة الشاط ف بلكة لؾ ؿس ؾتوييتعذر ف ػ

ٕطذار ي يـؽر ويؾقم ويعتب لذامـ صقر الحسقد دكاه تطاخلف ما  ا

 يتؿـك زوال الحب بقـ الؿحبقبقـ.و

ة الا يف قصقدة )خطل الوقال أيًض   عبد(:حر وإصاب

                                                           

شؽري   (1)  .32ص ،ديقان طبد الرحؿـ 



 

 

 
111 

 ن مجرردا مررمثالاسررد العبرردفررال دح

 

 بـرررراه لفررررؿ رب صغرررراة أوامررررره 

رية حلـ اتحدث طي إذ :قةما فقف مـ الـظرة التػاؤلالبقت فقف ففذا  

حتك بؾغ تؿجقده لؾحرية أن أطوطشؼف  مـ أن خطل إحرار أفضؾ  ـؾلفا 

 خدم الـفل معك ما أصابف، لذا استإصابة العبقد، فل داطل لحسد العبد طؾ

الؿضا (.تحرع )ٓ الػعؾ   سد

 :«كجقى» وقال يف قصقدة

 طاشررؼ وحبِّررَل فضررٌؾ لؾررذي أكررا

 

ـْ  ومرا كررؾُّ حرربٍّ    رُ فرراِخ هررق َفْخرُر َمرر

 مـ قد كان مثؾرؽ بفجرة حببُت وأ 

 

  ررا البررقاكرُ ـررل الؿـاطفشررطَّْت بررف  

ُركقرررررف  ذ   كرررررؾُّ قرررررقٍل دؼقلرررررفكِّ

 

 ـَ حرررررز وهقفرررررات ٓ دجررررردي ال 

 الخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررقاصرُ 

 

ـٍ وأختوكـررررت وإ رررراه ك  فرررراعررررق

 

 كسررررررٍّ غقََّبْترررررف الضرررررؿائرُ وكـًّرررررا  

ـٌ ا كجرقب الؾوكـ   قرَؾ، والؾقرُؾ فراد

 

 رُ ِسررجررُر حاوالػ كررممُّ الػجررَر،وكـررا  

 كرراطؾررك رغرؿ الحسررقِد ودادُ كران و 

 

 ـ السررررائرجرررهقاًمرررا ودحـاًكرررا دُ  

مـ خلل كظحهذه إبقات قؿة يف التعبقر طـ كظرة شاطركا لؾ  رة ب 

ةقئة بالحب والقفاػاؤلقة مؾإيجابقة ت والػخر والبفج فان  والعر والػضؾ   ء 

حتك ررحؾة مـ الؼا لؿوصل معً قد ائؿ، ففا هؿا والقصال الد  بحاأصب 

رتقان، بؾ وك هنؿاكل ؾؼ إٓ هؿا، د مهنؿا سر ٓ يعؾؿف أحلطقـان ٓ تػ ـ الخ

                                                           

1ص ،سابؼال   (1) 1 0. 

شؽريديقان طبد الر   (2)  .243ص ،حؿـ 
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وق ة إ صال دائؿ لقؾ هنار، يف كاف  .-صباح، مساءلقؾ، فجر، -تاوكان الق

لشاطر: رغؿ حسد الويؼقل ال والقصا  حاسديـ لفؿا طؾك هذا الحب 

 أن إلكل ف الحابوالحب قد آل اصؾ والتػاهؿ: فنن هذا القد والقد والتق

شؼ ٓ يصؾ والع ؾة الفقام  طر يرى أن لشاالحب فحسب، ففا هق ا لؿرح

قض ا بؾ طؾك الـؼلفؿ دور يف تعؽقر صػق الحب بقـفؿ الحاسديـ لؿ يؽـ

 ك درجات الحب.ا إلك أسؿك وأرقعً د وصل ممـ ذلؽ فؼ
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 كظرة دشاؤمقةالؿبحث الثاين: 

ؾك اد ط)حس تفقديف قص فيف ققل شاطركاتتؿثؾ الـظرة التشاؤمقة طـد 

 الصرب(:

 صررررررررابر كؼررررررررؿ الحسرررررررراد أين

 

 ماد البرررررررائسفررررررر رب صررررررربر يف 

 قررررررد رأوين ذا سررررررالم صررررررارم 

 

 ؾرررررؿ يف سرررررالح الػرررررارسرب ث 

الرحؿـ شؽري: إذ  التشاؤمقة طـد طبدظرة دلقؾ طؾك الـهذان البقتان  

حاسدون أ يصػ حالف طـدما  ،وأكف بذلؽ ذو كعؿ وفضؾ، صابر كفضـ ال

مـ حالتفؿ  ا ُكثر مثؾل صابريـ طؾك الرغؿاًس كجدون أت بؿاؿ رفؼال لف

مة والشدبالؽئق وأن همٓء الحساد قد ضـقا أكف يتصػ بالصرا ة ة البائسة. 

وقد خداطة فحقـ أن الؿظاهر الذي يبدو أكف لفؿ مثًل بالسقػ  ضرب، 

 وضعقػ. لحؼقؼة بف كسرقاصع حاد وهق يف ا

:صػعقاال ذاتف )كؾؿاتوقال أيًضا يف الؿعـك  ) 

 زدرررل الررردكقا وأمسررركطت طأضرررا

 

 مررررلمقن الحػقررررػ لجـرررراح الررررذ 

 أ حسررردين طؾرررك صررربري أكررراس 

 

 ولررقس الصرربر محؿررقد الؿررذا  

 دتف )القتقؿ(:قصق وقال يف 

                                                           

شؽرييقان طبد الرد   (1)  .39ص ،حؿـ 

 .62ص السابؼ   (2)
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 لعقررد قسررقةس بالن سرررور الـرراكرر

 

 ف در رررؼ الررردمع وهرررق صررربقبطؾقررر 

 لؾررررذ ـ أضؾفررررؿ ظررررؾ حسررررقدا  

 

 مـ العقش، فقـران الـعرقؿ رصقرب 

 رصقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب

 

قؿ الذي توهق هـا الق ،ظرة تشاؤمقة لؾحسقدكطـ  ت تعرباقه إبففذ

حة الـاس  ،لـاس طؾك رغد العقش لقس هذا فحسبد ايحس بؾ إن فر

مقة أكاكقة هنا كظرة تشاؤع، إبف قسقة ودمقؿ بف تجعؾ يف قؾوسرورهبالعقد 

د مثل.ت الػرح الؿعدودٓ تحب الخقر حتك يف لحظا  ة كالعق

وشعقره وطقاصػف لقة اصػ شخصو الغ يفقد ب وأرى أن الشاطر قتقؿ 

قف  اقًّ سقًدا أكاكحفجعؾف يبدو  عقشتف ويريد أن مٓ يشعر إٓ بـػسف وما آلت إل

.ا مثؾف يف بمس س جؿقعً يصبح الـا  وشؼاء

 والزمـ الخرب(: صقدتف )الشاطريف قوقال 

 ر قائؾفررامرراذا أفررادت بـررات الشررع

 

  طرررررداوة حسررررراد وطرررررذال؟إٓ 

العداوة وإطداء وذلؽ عقٓ يشعراء القل إن يؼيريد أن   شقن بدون 

: حاسديـ، إٓ أن هذا البقت دلقؾ طؾك كظرتف التشاؤمقةوال سبب الحسادب

ؾك إطداء ٓ الحصقل طبف إؾ الشعر وكاتية فضقؾة يف قائٓ يرى أف ٕك

كؿا رآها كثقر مـ الشعراء  الـظرة التػاؤلقةها مـ مـظقر روالحساد، ولؿ ي

بؾ هل  طؾك كعؿة ٓ ذكب لفؿ فقفامحسدون  اءلشعرـ أن ام وبعده قبؾف

                                                           

 .80ص السابؼ   (1)

 .109ديقان طبد الرحؿـ شؽريـ ص   (2)
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ؿ التل فضؾفؿ اهلل هبا طؾك غقرهؿ مـ طباده.أطظؿ مـ   الـع

 احبف(:الؽسؾ وصوقال يف )

 رررررال  ـرررال مرررا ضرررؿـ وراطرررف أن

 

 فقشررؼك بؼررقل حاسرردهؿسعك رررر 

ـ الحصقل طؿا يريده ويسعك ف أكف يخاف ويخشك مفالؽسقل حجت 

حجة واهقة، وهل كظرة تشسدياقـ الحأطمـ ا إلقف خقفً  ؤمقة اـ، وهل 

ؾقة  ؿ السبب وراء هذا الؽسؾ.أتقاك ؿ فقفا أن الحساد ه  قح

 :قد(وقال يف )سراب ال

 ـبسطس وجفا غقر مي إلك الـاألقِ 

 

 ؼؾررررب غقررررر مسرررررورقفؿ بِؼرررروأدَّ  

 قى رجررؾلررؿ أبصررر سرر ؾػررتُّ أين د 

 

 العررداوة مخضررقب إضررافقربررادي  

 فررقاشررل طق  طؾرركهررؿ  حسرردوين 

 لأسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررػ

 

 رقشل طؾقؾ وصـعل غقرر مشرؽطق 

 وإحؼرراد صرربعفؿ الشررر والؽررذب 

 

 غقر مسرتقروالحؼد يف الطبع باد  

 مسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتقر

 

د مـ إكف أيـؿا تقجف ٓ يج يؼقلإبقات: إذ اؤمقة يف هذه تشكظرتف 

يرى أهنؿ يحسدوكف طؾك الرغؿ أن ا أو حاسًدا، و طدًوا أو حاقدً الـاس إٓ

احد لـا أكف ج يرى هبا كعؿة، وهـا يبدو ق ٓد ففحسك تاج إلتححالتف ٓ 

اة حقكر لـعؿ اهلل، فضًل طـ أكف ٓ يرى خقًرا يف الـاس بؾ ويف الغقر شا

                                                           

 .134ص ،السابؼ   (1)

 .179ص لسابؼا   (2)



 

 

 
 
111 

ف وصػفؿ : ٕكر يـتظر مـ الـاس الخقكف ٓيمكد حؼقؼة أطامة، وهق 

والحسد، بصػات: العدو، و  ، والؽذب، ففذه صباطفؿ الحؼد والشر، 

ؾة فق ـ هذه مؤمقة تدل طؾك تشاؤمف أكثر تشا كظرةد كج، ففؾ فؿالؿتلص

 بقات!.إ

د إذ ن طبد الرحؿـ شؽري أكثر مـ الـظرة التشاؤمقة لؾحسد ولؾحسا

جةاتؽ ت طؾك ظ أن هذه الـظرة سقطركلحالسقاد: إذ  د تصؾ إلك در

 ؿعقـ.الظـ بالـاس أج الحقاة ويف سقء كظرتف يف

والؾقم» وقال يف قصقدة  :«بقـ العذر 

 الؽررررقاذِب  ظـقنِ ين بررررالؾررررقأٓ طؾ

 

 الـقاهررِب ِب قؾبررل لـَْفرر وٓ دتركررقا 

 وٓ دسرررللقين كقرررػ أكرررت فرررنِكـل 

 

قررررِب أرى الؿررررقَت يف هجررررر الحب 

 لؿجاكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررِب ا

 

ُـّ الوك  أمـًرررا ولرررذةً  حررربَّ ـرررُت أضررر

 

 بالحررربُّ بررقـ الـقائررر لًّ طؾررفجررار  

 لسفِؿ والسرفُؿ قادرٌؾ ومـ لل بـزع ا 

 

 ِب فرررررف كالؿخالرررررإِذا ولغرررررت أصرا 

 ا بؼؾرررررٍب مقلَّرررررفٍ رفًؼررررربابـرررررا أحأ 

 

 غائرِب كثقر الجقى طػِّ الفقى والر 

جعؾرررت لؽرررؿ طرررذًرا طؾرررك الصررردِّ  

 واسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررًعا

 

 ئرررربقررررُر طااذٌر غفرررنن فررررمادي طررر 

 قؾررةٍ مرا كرران لررل يف حربِّؽؿ وجررُف حو 

 

 هِب وجقُه الؿرذا توقد ُسدَّ وكقػ  

 وخؾَّػتؿررقين أحُسررُد الـرراَس حرربَّفؿ 

 

 صراحبوأوحشتؿقين مـ حبقرٍب و 

ػْ و   برفؼرررررةٍ  إِن مرررررررُت  ينُتؿرررررقخؾَّ

 

 إصراحببؽقُت طؾك فْؼد الؾدات  
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 أكررا شررارٌب فقرا كشررقة الحررب الرذي 

 

 ر مررُّ العقاقرِب لخؿُؾ اهق الحبُّ مث 

 العقاقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررِب 

 

ومـفا الحب، فصقر لـا  اؤمقة لألشقاء،تشهق يعرب لـا طـ كظرتف الففا 

ؾقالحب بنكسان يظؾ قر ط  قزم تؿفالهنا سف، حتك أكف جعؾ الحب كؿف ويج

ؾب ول أن يطؾب مـ مع ذلؽ ففق ٓ يجد مـ يـتزطفا مـف، وهـا يحف وق ا

حباب  ؾؼ طؾقفؿكؿا –إ لسابؼة لؾحب بلن ارتف فؼ، ويعؾؾ كظالر -أص

ٕطذ العقب لقس ؾتؿس ا حبقب يف صدود التل جعؾت الؿ ارفقف بؾ أكف ي

آل إلقف عذر ٓ يعقب دائؿ: لذا يؼقل إن قؾبف ي ك حتحالف. الؿحبقب فقؿا 

يحسد  وصؾ إلقف مـ جػاء وبعد جعؾ كػسف هـا هق مـ ما بسبب فأك

جة خريـ طؾك الحب لدر ت لػة، ويف مابة مر بصحبة متحأكف يبؽل كؾؿا  أ

ٓ بد ل ثؾقؼة ثابتة وهل أن الحب مالـفاية يؼر حؼ ف مـ طقاقب الخؿر 

خقؿة.  و

حظ هـا اطتؿاده  ٕسالقبوكل  أٓ)كحق: اإلكشائقة الؿتـقطة،  طؾك ا

ل ترتكقا/ وٓ تسللقين/ كقػ أكت/ فل تحسبقا وٓين/ قؾطؾ ف  /

ا (..إلخ.تعجبقا/ أن ذلؽ  وأرىسؾقب الـفل: لـسبة إطؾك ٕوكاكت 

طربة لؾحب ففق يرى البسبب كظرة الشاطر  حقاة أجؿؾ ما يف ال حبالؿض

حقان أخرى يراه أسقأ ما فقفا قب بصقغ متعددة، ، لذا يـفك اويف أ لؿحب

يعرب لؾؿحبقب طـ تحؿؾف لؽافة أكقاع الصد  حتكذلؽ  دأرا كفيبدو أو

                                                           

شؽريديقا   (1)  .241 ،ن طبد الرحؿـ 
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والت لػ بقـفؿالفجر يف سبقؾ البؼاء والتقاصو .ؾ   ا

ظرة الشاطر لؾحتقدة ففذه الؼص دعرب طـ ك والحس ف قد حسد : ٕكب 

وهس الـا سان ـا أكد لـا حؼقؼة كػسقة، أٓ وهل أن اإلكطؾك الحب، 

اء طـ قصالؿحب دا قر قصد، فؼد غطـ  مأاسد لحد مـ ائًؿا محسقد سق

جر ب وصؾ الحال بالشاطر الؿحب الذي  ب كافة أشؽال الحسد يف الح

وهذكلك أ.. إلخ إ.جاهيف الؿال ويف الو ه حالة كػسقة ف أصبح هق الحاسد. 

صؾ إلك كافة مباهج قفا اإلكسان إلٓ شعقرية يصؾ  ففق دائًؿا يريد أن ي

قئً د ا يػتؼوترف ومال وجؿال وطـدمحقاة مـ حب لا  قرفنكف طـ غ مـفا اش

حتك يحسد أصحاب هذه ا -غالًبا-إرادة  مـ  إن كان قد مر ببعضلـعؿ، 

 الحاسديـ. دـ حسفقفا م طاكك التلالتجارب 
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 الػصؾ الثالث:

ظاهرة الحسد وادػاقف مع  دـاولف ليف ياختالف طبد الرحؿـ شؽر

 .السابؼقـ

 

هذه  مع فعامؾدة وكقػق يف الحسد رأي الشاطر ٕول: اختالفالؿبحث ا

 الظاهرة:

 أوري يف حديثف طـ الحسقد طـد طبد الرحؿـ شؽ يؽؿـ آختلف

ى أكف اختلف جقهري: إذ إكـا أرو ف طـ الغريب،مـ خلل حديث سدالحا

وهذا ما فعؾف طبد الجؿع بق ة أولؿ كعتد طؾك الؿؼارك د،  والحسق ـ الغريب 

حـقـ الغريب شؽري فؼال يفالرحؿـ   س(:ؿب الشروطـد غ قصقدتف )

 وطفرررردكاك ٓ حسررررقًدا وٓ غرررررا

 

 خصررقبال صؿقحررا إلررك الؿؽرران 

ح الغر  إلك ما يصبق  ؾعتطقد وٓ أكف مبلكف لقس بحسيب ففا هق يؿد

يف وصـف مـ خصب مـ مظاهر ؿؽان وغقره ة الإلقف كؾ إكسان مستؼر 

 الطبقعة.

ـ خلل تشبقف طبد الرحؿمـ  د شاطركاطـوكذلؽ يؽؿـ آختلف 

 إكسان لف روح يقسقس لفا الشقطان بالحسد، قال يفكف لب ؾبحرل شؽري

                                                           

شؽريدي   (1) 1ص ،قان طبد الرحؿـ  1. 
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م الؽازيـق باإل  ـدرية(:سؽقصقدتف )حؿا

 ٓ دحررررررررررررررررده والبحررررررررررررررررر

 

 طررررررررررررررررررقل إبرررررررررررررررررردإٓ ب 

 و دولرررررررررررررررررررةكلكرررررررررررررررررررف ذ 

 

 مؽؾررررررررررررررررررررؾ بالزبررررررررررررررررررررد 

 ذو مفجررررررررررررررررررةكلكررررررررررررررررررف  

 

 بالحسرررررررررررررد سمقسرررررررررررررق 

حظ آختلف مـ خلل   الرحؿـ شؽري استخدام طبد وكذلؽ كل

دقػضقخلل تـ لحسد مضاهرة ا الدالة طؾك الشخص الحسق  ف الصػات 

ت ػإذ جؿع الص خائـًا أو خبقًثا: سًدا أو حاقًدا أو لئقًؿا أوسقاء كان حا ا

مـ قًّا خؾق الؿجتؿع لشخصقة الحاسدة الحاقدة متؿـالتل قد تجتؿع يف ا

ه الصػ :قتـل كـت إلفً ات الؿذمقمة: فؼال يف قصقدتف )لهذ  ا(

 رررر ح ؿرراكررام كثررؿ أحـررق طؾررك إ

 

 شررػقؼ طؾررك الرضررقع القلقرردـق رررر 

 هرررازْ قرررر طِ لرررق درررراين وطزدرررل غ 

 

 حررربؽؿ  رررا طبقررردي!وقرررقلل: أ، ةٍ  

 رجررر لٍ ذِ جررر بسرررؿقن طرررـ  وهرررؿ 

 

 اك غقررررر طؿقرررردوطررررقش هـرررر رررررؿٍّ  

 ؿبسرررررررررؿ وقرررررررررقامفتـرررررررررقين ب 

 

 دوأطررررررررقـ وخرررررررردو وبجقررررررررد 

 لررقس فررقفؿ مررـ خررائـ أو خبقررث 

 

 أو ل ررررقؿ أو حاقررررد أو حسررررقد 

  

                                                           

1ص ،السابؼ   (1) 3. 

 .89-88ص ،يحؿـ شؽرديقان طبد الر   (2)
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مع هذه ف الحسد وكقػقة دعامؾيف  رالشاطرأي ػا  دين: اثابحث الالؿ

 .اهرةالظ

والح اتػاق شاطركايتؿثؾ  ـ قل ضاهرة الحسد  بؼلمع احاسدي ـ سا ق

والؿقاقػ تتمج واللحؼقـ يف  أيت:ؿثؾ يف ؿقطة مـ أراء 

 الحسقد جاهؾد: 

ؿ مؿزق(:يف  فؼال  )اس

 ؿل حسررررقد ل ررررقؿر اسررررَكررررإذا ذَ 

 

 فومزقررررررررررف بررررررررررقـ أسررررررررررـاك 

 حؿقررٌد  وكبرررٌ  يزجررالررل احت كأبرر 

 

 امررررررئ طبرررررد أضرررررغاكف! قَّ ُجرررررهُ  

 الفجق أو بذكر اسؿف،ا هق شاطركا يرتفع طـ مجاراة حاسده بفف 

ؾقف بصػات لقؿ مـ هؾف طؾك الرغجال بتويؽتػ س كثرة حديثف حاسده ط

ف بقـ أسـاكف(. فقف أو بصػات لقست ؿقدة بدلقؾ ققلف )مزق ح  بؿ

 سقدطؾك الح لصبرا: 

 د(:الحسف )بحر ت قصقديفقال 

 بح إحقررراء يف بحرررر الحسررردسررر 

 

 ر فقررررف والجؾرررردفاطتصررررؿ بالصررررب 

 واقتعررررررد صررررررفقدف مستبشرررررررا 

 

 زبرررردالو الؿررررقج مـررررف يف سررررابحا 

 إمرررقاج، ٓ ضررراحؽا مرررـ طـرررت 

 

 مـفرررررا بالؽؿررررردالغائرررررؾ  ررررردفع  

 مرررقاج يف الشرررط، دجرررداكظرررر إ 

 

 بررررررددلجفررررررا مـفررررررزم إمررررررر  
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 إن طؾرررت مقجرررة حؼرررد فاصرررطبر

 

 ؿ خؾرررد؟لرررقا يف ذرى جأي مرررق 

سد. ويسعك الـ»  اس يف الحقاة ٕرزاقفؿ فالحقاة هل بحر الح

كلكؿوجاهفؿ   ، والؿؽر قن يفبالؽقد  وقد بحر مـ ا ا يسبح ع لحسد.  يدف

يظفر الدا قد يعقـ بعضفؿ فع طؾك متقن أمقاجف. وبعضفؿ بعًضا كل 

ؾة يف ابعًضا يف إحايقـ. أما ا والتحقات، لؿجام ن أشبف قفؼد تؽلحقاة 

حر مـ قبح ء الشؿس طؾك سطح الؿاء يخػل بجؿالف ما يف البٓبأل

وال طؼد مؼاركة بقـ طؿؼ . فالشاطر هـا«وبلء بحر وطؿؼ ال غؾالحسد 

أن هـاك  قاة مـ حسد وغؾ فل بدف كاصًحا بالصرب طؾك ما يف الحوأمقاج

 صداف.خرب مخبقء كؿا هـاك در بقـ إ

 حبف وهق  ؽـ لف وحف أكف  ـص ذ  ظفرلحاسد لؾؿحسقد؛ إخداع ا 

 :الضغقـة والحؼد والغؾ

دوجوقد   ،( يصػ فقفا الحسقددت قصقدة كامؾة بعـقان )الحسق

مخادع لؼدماء أن الحسقد إكسان متؾقن فقفا مع الشعراء ا ػؼوأهؿ ما يت

 يبطـ، قال: يظفر لف خلف ما

 أخ لرررل، وإخرررقان الصرررػاء قؾقرررؾ

 

 خؾقؾ وهرؾ يف الحاسرد ـ خؾقرؾ؟ 

 صرؾة  سرتجقدهالرل خ ما بدت إذا 

 

 صقاهرررا طـقرررػ طـرررد ذاك طجرررقل 

 
                                                           

شؽري ديقان طبد   (1)  .440ص ،الرحؿـ 
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 :دبرردو مـررل ر بررة قررال باسررؿا وإن

 

 دخقرررررؾ فأٓ إكفرررررا صبرررررع لد ررررر 

 ؿدحل حاضررا، ومد حرفبو و شد 

 

 إذا غبررررت طـررررف كالفجرررراء ثؼقررررؾ 

 اكلكؿرررر و بسررررؿ لؾررررزاري طؾررررلَّ  

 

 حررقـ  ؼررقل أحسررـَت  : ؼررقل لررف 

حاسد هبذولؿ يؽت  ر قأن يصريد ه، بؾ يدع محسقا التؾقن مػ ال

ـْ يح صاحبفؿ هق َم وأكف طدو لفؿٕصدقاء الؿحسقد أن   قال: ،سدهؿ 

 أكـرررل ذو طرررداوةو رررقهؿ صرررحبل 

 

 وأصررررقل فؿفررررق قل بعقرررربأجرررر 

 غترررررررررراب وأين حاسرررررررررردوأين م 

 

 فضرررؾفؿ وأذ رررؾ قرررب طؾرررقفؿأط 

وا طررررررـ شررررررقؿتل إذا اسررررررتخبر 

 ومحاسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررـل

 

 ال و ؿقرررؾقرررقٓ مشرررؽ جؿجرررؿ  

 رواثررر ـ وأكوإن مررردحقين جاهرررد 

 

 حؼررردا والحؼرررقد طؾقرررؾ ؿرررؾؾؿد 

  ؼرؾ  عقـ طؾك شتؿل وإن هرق لرؿ 

 

 ـ  ؼرررقلمؼرررآ وبعرررض الصرررامتق 

 كررررلين ودردررررفو بغضررررـل سرررررا  

 

 قلػضررؾل ومررا دبغررل لرردي ذحررب 

 ةأن دـررررقي مصررررقب غـًؿررررا و عترررردَّ  

 

 ين يف الشررررررؼاء أققررررررؾأو طؾررررررلَّ  

 ققررردا يف ضرررؾقطفجحقؿرررا م كرررلن 

 

 دمججرررررف ر رررررح طؾقرررررف دجرررررقل 

 وجففررا لحؼرردقـ مررـ اصاققررف شرروف 

 

  رررررررروع إذا أبصرررررررردف و فرررررررقل 

 كقراقما مرـ الحؼرد طافال زال مسرؿ 

 

 قلمررـ هررقاه كؽرروٓ زال طـررل  

حظ أن  تؽقن جالشاطر استخدم تشبقف وكل ديدة لتصقير ات تؽاد 

                                                           

1-175ص ،السابؼ   (1) 76. 

شؽري   (2)  .176ص ،ديقان طبد الرحؿـ 
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تؽاد  إلك أن الـارصؾ بف لشخص الحسقد مـ مشاطر دكقئة تمدى ما يؽـف ا

ولؿ يؽتػ  .د وغؾـ حؼصدره م ألؿما يتلكؾف بسبب الحسد وبسبب 

ح وصػ ال بؾ  قالشاطر هبذا القصػ  وهذه  ،ـ مـ الحؼداسد بلن لف شقاص

ؾقغةال ـ صػاالة طؾك ما وصد صقرة ب  ت مذمقمة.ؾ إلقف الحسقد م

 -ؽـ كؾي لؿ وإن–قد جؿعت معظؿ  تطقع الؼقل إن هذه الؼصقدةوكس

الدالة طؾكالصػا ة جديدؾقغة البلا فاتضافة إلك روطة التشبقإالحسقد  ت 

ه الشخصقة يف كؾ زمان ومؽان  .التل تصػ هذ

 الؿختؾػة قد مقر الؿحسطؾك اكشغال الحاسد بلالشعراء  ف معاقاتػ

ٓ التعومع   .ب الشديدهذا لـ يـال إ

: طبد الرحؿـ شؽري يف )لؼاء قال ؾك صد(  ط

 كبقرررت  ؾفرررق بـرررا صرررد وطاذلـرررا

 

  بقت مـ وهؿرف  ؾفرق برف الحسرد 

حاففا هق   شاق غؾ تالذي يش دسال ؿحبقبقـػؽقره بلمقر الع ويظـ  وال

عً يؾف اأهنؿ حقـ أن بقـفؿا قان ويستؿتعان م ومع  ،راقوف جػاء وبعدا يف 

وه ،شدة التػؽقر يف أمقرهؿ يـام لقًل مـ ٓ يستطقع الحاسد أن هذا ؿف و

ال :رانالذي تقهؿف مـ أهنؿا طاشؼان ساه ًل فصار  حسد يؾفق ويعبث بف لق

والجلافعؾ كؿا  الؿحبقبقـ. ػراقػاء   ب

                                                           

 .54ص ،السابؼ   (1)
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ة الغا  :درة(وقال يف قصقدتف )الزوج

 َزوّ قك إذا خرررأي شرررلء  جـرررل أ

 

 ر الـػررررقر؟غقرررر ٓ دؼر ررررف مررررـ َج  

 ـِررررلدطاين أخررررل وقررررال: أقِؾْ فرررر 

 

 ذكرررب الؾ رررقؿ الحسرررقد إن ذكبرررل 

  الحساد تؾػة طـ أطقـالشعراء طؾك كتؿان الـعؿ الؿخ معف ادػاق: 

ؾة سعد(:س ولقؾة كحل) ري يفقال طبد الرحؿـ شؽ  ق

 رررركـغػررؾ الرردهر  ررا حبقبررل فؼررؿ 

 

 صرق الالقصراب زماكرا دون  ػْض رر 

 اسررررررًّ  الحقاسرررررد طرررررـ ؿْ ؽرررررتِّ وكُ  

 

 ؾرررررقالا جشررررق ً  هُ قَ أن كررررردطُ  جررررؾَّ  

 لحرررررقادث آمررررراوكبرررررادر قبرررررؾ ا 

 

 بة وغؾرررررررقال وكشرررررررػل صررررررربآً  

 بقبرررلا الررردجك فؼرررؿ  رررا حاحتقاكررر 

 

 كتخرررذه إلررررك القصرررال سرررربقال 

ل الؿتػؼ طؾقفا يف الشعر العربالحساد مـ إمقر مـ  اقفً ن خافالؽتؿ 

والشاطا بؾ ويفا وحديثً قديؿً  َل ﴿تعالك: ؼقلف ؿؾ بر هـا يع الحقاة طامة،  َقا

 
 

 أية ففذه ﴾ُرْؤَياَك َطَؾك إِْخَقتَِؽ َفَقؽِقُدوا َلَؽ َكْقًدا َٓ َتْؼُصْص َياُبـَل

ؿة حالؽريؿة  الـع  اهلل صؾك–لرسقل ال اوقد ق .دٓ تحستك لألمر بؽتؿان 

ؾقف تؿان، فنن كؾ ذ اءقض طؾك استعقـقا: )-ؿسؾو ط  يحقائجؽؿ بالؽ

 .ـ الحسادلؾـعؿ مـ أطق تؿان حػظإذن فالؽ. كعؿة محسقد(

                                                           

شؽديقان طبد الرح   (1)  .125صريـ ؿـ 

 .57ص ،ؼالساب   (2)
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 لخادؿة والـتائجا

لظاهرة الحسد يف أمقر الحقاة طر طـ كظرة الشا يعرب هذا البحث

ول ط قد تـا ظاهرة مـ ه الري هذشؽ الرحؿـبد الؿختؾػة بشتك صقرها: و

. كؿا -خلل مباحث هذا البحثكؿا رأيـا –ضقطاهتا قا ومكافة جقاكبف

حالة الـػسق رأكف لؿ يغػؾ ال حسقد:ية لؾحاسد ولؾة الشعق ، أي لؽ ؿ ؾقفؿا

خرى رأ ؽ الشاطر كػسف: فؼدطؾك ذل وأوضح مثآ يـاه مرة محسقد ومرة أ

ـا كد لأذلؽ ل مـ خلوب، الـاس طؾك الحبعض قد حسد  د: ٕكفحاس

طر الؿحب الذي جرب فؼد وصؾ الحال بالشا قريةٓ شع حؼقؼة كػسقة

هق الحاس أكفكافة أشؽال الحسد   .دأصبح 

هق  ضاهرة أن الشاطر كػسف أصبح وهل هرة أٓؽررت هذه الظاوقد ت

قد وهتـئتفؿ بعضفؿ الـاس طؾك سعادهتؿ وفرحتفؿ بال الحاسد فؼد حسد ع

لل خس مـ د رؤيتف لسعادة الـالؿجرتللؿ ا ؿثة حقـثال. ثؿ مرة بعًضا

والشعقرية التل مر هبا الشاطر مـ  هذا طـ ضحؽاهتؿ. لة الـػسقة  الحا

ع سقاعض فئات الؿجتحسده لب خلل ؾك هء حسدؿ ؿ يف الحب أو ط

وا  لسعادة.الػرح 

ــقل ــؿ أق ــ :ث ــر  دلؼ ــؽري أكث ــرحؿـ ش ــد ال ـــ الـطب ــاؤمقة م ــرة التش ظ

حظ أنلؾحساد   سـقءكظرتف يف الحقاة ويف طؾك سقطرتة ره الـظهذ : إذ كل

ومـع ذلـؽ فنكــا لـؿ كػتؼـد لـظرتـف التػاؤلقـة لفـذه  ،الظـ بالــاس أجؿعـقـ
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قـر مــ الػصـؾ الثـاين، ولعـؾ خث إالؿبحـ ل مـا أثبتـف يفرة مـ خلالظاه

الشـاطر  كظرةعفا إلك ظرتقـ التشاؤمقة والتػاؤلقة مرججؿع الشاطر بقـ الـ

حقـاؿؾ مـب أجالح فق يرىف :الؿضطربة لؾحب ويف أ  ىن أخـرا يف الحقـاة 

 .يراه أسقأ ما فقفا

 وقد خرج البحث ببعض الـتائج، مـفا:

ـعؿالحسد هق تؿـل زو .1 وقد استخدم ال ال ماء ء الؼدالشعراة، 

وفرققا بقـوالؿحدثقـ الحسد هبذا  ف وبقـ الغبطة وهل تؿـل مع الؿعـك، 

والفا مـف.لدى   الشخص مـ كعؿ مع طدم ز

ح أمقريف  الحسد قعو .2 د يفقاة كافة، فقجدكا الال الحب  حس

والجاه، ويف العؾؿ والوالجؿال، ويف  ـصب  والؿ ػضؾ، وغقرها مـ الؿال 

ة الؿختؾػةمقر الحإ  .قاتق

وال شاطركاجؿع  .3 الـظرة التػاؤلقة  هرة ـظرة التشاؤمقة لظابقـ 

 واحدة فحسب.طؾك كظرة  رالحسد ولؿ يؼتص

بالـسبة  ريـ شؽلرحؿد ابشعر ط ؾكصغت الـظرة التشاؤمقة ط .4

 لؾـظرة التشاؤمقة ٓرب يف هذا البحث بؾغت الـسبة إك ذإ :لحسدلظاهرة ا

 .التػاؤلقة

وااظ )البقـ ألػشؽري  ـبد الرحؿطجؿع  .5 والؾمم( يف حسد  لحؼد 

،  فولأثـاء تـا رتاك وهذا إن دل طؾك شلء ففق يدل طؾلظاهرة الحسد ك اش
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مـ ال  .ائصخصهذه إلػاظ يف كثقر 

، ةلؿختؾػ)الحسد( بؿشتؼاتف ا طركاشام تخدسا .6 : )الحسد

سقد، الحاسدون، الحساد، الحسقد،  ...( سقاء الحقاسدالحاسد، الؿح

ضافة إلكان باوسقاء أو بالتعريػ،  بالتـؽقر ك لؿػرد أم بالجؿع، إ

والؿضارعاستخدام الػعؾ ال حسد، ي ؿاضل )حسدوا(  ت ( الدال ) حسد

وأن هذه  ع أبًدا بؾ هل باققة م ـؼطعلـ تؿ ولظاهرة الطؾك آستؿرار 

 ر.شالب

صػفؿ وآرائفؿ شاطركا مع  اتػؼ .7 والؿحدثقـ يف و الشعراء الؼدماء 

واختؾػالحسد و حقل ضاهرة يف بعض التشبقفات دماء الؼ طـ الحساد، 

ٕوص .هبا الحػ اف التل وصأو ا  اسد
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 الؿصادر والؿراجع ثبت

، لسـقدن اقاسـؾ طقـب البلغة، الزمخشري، تحؼقؼ: محؿد أساس .1

 بـان.العؾؿقة، بقروت، ل بدار الؽتم، 1998هـ/ 1419، 1ط

وشحذ  .2 وأكس الؿجالس  ، ابـ والفاجس الذهـهبجة الؿجالس 

بقروت، خقلل، دار الؽتب العؾؿقة، مرسل المحؿد الرب، تحؼقؼ: طبد 

 .لبـان

هـداوي لؾتعؾقؿ  مسسةم، م2012ان طبد الرحؿـ شؽري، ديق .3

 .ةوالثؼافة، الؼاهر

يالبخاري، بخلصحقح ا .4 ار ابـ كثقر، دم، 2002/ هـ1423، 1ط، ار

 دمشؼ.

ريد، ابـ طبد ربف، تحؼقؼ: د/مػقد محؿد قؿقح .5 ة، دار العؼد الػ

. قروت،تب العؾؿقة، بالؽ  لبـان

 بقروت.بادي، دار الجقؾ، الؼامقس الؿحقط، الػقروزآ .6

دار الػؽر، دار صادر، بقروت، ، 1طقر، لسان العرب، ابـ مـظ .7

 .ـانلب

وقدمقتق ، ابـرفاالؿع .8 ، 2ثروت طؽاشة، ط رالدكتقلف:  بة، حؼؼف 

 .ر الؿعارف، الؼاهرةدا
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خبار العرب، لؾ .9 ريقس ر ؿعؾؿ إسؽـدهناية إرب يف أ أبؽا

مـلإ  .1251، كاكبقر يف سققمرسقؾقة يف الؼعؾة  ، مطبعةر

: الؿجلت  والدوريات

ة الرسالة، يقكقق،«ػات الؿحسقدةالص» مؼالة 1  م.1936 ، مجؾ

ة الرسا«لحسدحر اب» المؼ 1  .م1935رب ؿلة، ديس، محؾ
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 امللحقات





 

 

 

 
313 

 

 

 اخلرب األوه:
 ِـ.0441 لمعاً األوىل جمشتْ يعقد مبكة العسبية المػة دلىع أوٍاء دلمص

جتؿءعاف الؿؽرما  بؿؽا  العربقا  الؾغا  مجؿاع أمـاء  مجؾس عؼد  العاءيي ا

ول  عشاق  الؿؽرما ، بؿؽا  والصاـءع  التجءريا  الغرف  يف ها،0441 لعءم إ

 ها.01/6/0441 إربعء 

ؾس  ترأس جتؿءع ج  حؿقد، ابـ عبداهلل بـ صءلح الدكتقر الشقخ معءلل آ

ٕذاتءد الادكتقر  الؿجؿاع، أمـء  مجؾس رئقس وافتتحفاء بؽؾؿا  ترحقبقا  ا

 .الحربل عؾل بـ العزيز عبد. ي.أ

جز ؾس  عؾك بقاءن ماق إلذاااتقجق  لؾخطا  واشتؿؾ بركءمج الج  لؾؿجؿاع ا

 وكؾؿ ٍ  ؿدرب الؿعتؿد يف التـؿق  البشري ،جقهرجل ال أيؿـ الدكتقر قدمف

م  التـؿق  عـ  زكاءن آل مباءر  قادمفء الادكتقر الؿجؿع يف الؿءلق  وآذتدا

 يف لؾؿشااءرك  التحضااقري الؿجؿااع لربكااءمج وعاار ٍ  الؿجؿااع، مستشااءر

 قدماف الؼارآن،، لغا  يف قادوة تؽاقن ها )كقػ0440 لعءم الثؼءيف مؽ  مؾتؼك

جز ل،الحرباا الاادكتقر الؿجؿااع رئااقس  مقزاكقاا  عااـ وأعؼبااف بعاار  مااق

 .الؿجؿع
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إلذاااتقجق  خطتف رذؿقًّء الؿجؿع اعتؿد وقد هذا  عرِضافء إثاَر  الجديادة ا

جتؿااءع جؾساا ِ  يف ومـءقشااتفء  رؤياا  عؾااك الخطاا  وتشااتؿؾ.. الؿااذكقرة آ

ؾ   وقااد الؼءيماا ، إعااقام خؿساا  يف وبرامجااف الؿجؿااع عؿااؾ لخطاا  شااءم

جتؿءع حضر  :وهؿ ؿجؾس،ال أعضء  مـ طءئػ  آ

 ٕذااتءد معااءلل بءفقااؾ، ماادير جءمعاا  أم  عؿاار عبااداهلل/ الاادكتقر ا

 .الؼرى

 الؼاقيحص، أماقـ العءصاؿ   عباداهلل باـ محؿد/ الؿفـدس معءلل

 .الؿؼدذ 

 الحءرثل، الؿدير العاءم لؾتعؾاقؿ  مفدي بـ محؿد/ إذتءد ذعءية

م   .بؿـطؼ  مؽ  الؿؽر

 لإحؿدي، رجؾ أعؿء عق  بـ يقذػ/ الشقخ ذعءية. 

 كعؽال، رئاقس الغرفا  التجءريا   محؿد بـ هشءم/ إذتءد ذعءية

م   .الصـءعق  بؿؽ  الؿؽر

 كقري، رجؾ أعؿءل صءلح زيءي/ إذتءد ذعءية. 

 الفقج، رجؾ أعؿءل عبداهلل/ إذتءد ذعءية. 

 وي، الؿدير العءم لؿؽتب  آل أحؿد بـ عبداهلل/ إذتءد ذعءية طء

م   .العؿؾ بؿـطؼ  مؽ  الؿؽر
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 إكااديجء ، ماادير فاارع وزارة الثؼءفاا   صااءلح/ ٕذااتءدا ذااعءية

م   .واإلعالم بؿؽ  الؿؽر

 

 

 اخلرب الثاٌي:
 .اجملىع يوقع عمى اتفاقيات طساكة وع بعض اجلّات احلكووية

عؼد الؿجؿع اتػءققءت شراك  مع بعض الجفءت الحؽقمق ، شؿؾت أمءكا  

جتؿءعقااا  والتـؿقااا  آ ة العؿاااؾ  وفااارع وزار بؿؽااا   العءصاااؿ  الؿؼدذااا ، 

والصـءعق  بؿؽ  الؿؽرم ؛ ودلؽ عؾك هاءمش  والغرف  التجءري   الؿؽرم ، 

ول لؿجؾس أمـء  الؿجؿع هذا العءم، الؿعؼقي يف مؼر الغرفا   جتؿءع إ آ

ة الؿـصرم. خر ى أ والصـءعق  بؿؽ  الؿؽرم ، يف شفر جؿءي  التجءري  

 

 اخلرب الثالث:

 اإلسرتاتيجية  خطتْ بظأُ عىن طةوز يقيي مبكة العسبية المػة دلىع
 عـقاهنااء عؿااؾ ورشاا  -الؼاارى أم جءمعاا  مااع بءلتعااءون – الؿجؿااع أقااءم

إلذااتقجق  الخط »  أيؿاـ الادكتقر قادمفء ،«بؿؽا  العربقا  الؾغ  لؿجؿع ا

 يف الؿعتؿاد والؿادرب الؼارى، أم بجءمع  التؿريض كؾق  عؿقد جقهرجل

 قااقؿ ووضااع العؿااؾ، ؿااقدجلـ تحؾااقال الخطاا  تضااؿـت.. البشااري  التـؿقاا 

ٕهاادا  القذااءئؾ ويراذاا  مؼاحاا ،  مسااتؼبؾ اذتشاارا  عؾااك الؿعقـاا  وا
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ٕذااءتذة ماـ طءئػا  القرشاا  يف شاءر .. الؿجؿاع  وأعضااء  إكاءييؿققـ، ا

 .العربق  بءلؾغ  الؿفتؿقـ مـ وغقرهؿ الؿجؿع،

 

 اخلرب السابع:
 يالعمى البحث بوصمة» عٍواٌّا عمىية أوشية يقيي مبكة العسبية المػة دلىع

 القسٌي. سعيد الدكتوز اجملىع لعضو «المػوي
ول ربقع مـ الثء  السبِت  مسء ِ  يف  عشاَر  لؾحءيَي  الؿقافؼ ها،0441 لعءم إ

 ُأمساق ً  الؿؽرما ِ  بؿؽا َ  العربقا ِ  الؾغا ِ  مجؿاعُ  كظؿَ  ما،8102 لعءم كقفؿرب مـ

ه يف الِعشااء ِ  صااالةِ  بعاادَ  عؾؿقاا ً    َمؼاار 
 

 ،-يةالعااء َوْفااؼ- بؿؽاا َ  الزاياادي بحاال

. العؾاؿِ  ُطاالِب  ماـ وطءئػا ٌ  والثؼءفاِ ، وإيِب  الؾغا ِ  وجقهِ  بعُض  حَضرهء

ـُ  عبُدالعزيزِ  الدكتقرُ  إذتءدُ  الؿجؿعِ  رئقُس  وافتتَح    ب
 

  عؾل
 

 الؽؾؿ َ  الحربل

ًبء ٕمساق ، وبشفقيِ  الؿحءِضِر، بءلضقِػ  مرح   لؼاء  عاـ متحادًثء واذاتطري ا

م  مؽ   مـطؼ أمقر ذؿق   الؿجؿعِ  وفدِ   يف الؿجؿاع بقجاقي ُذر   الذي الؿؽر

 مشاجًعء حاءفًزا كؾؿءُتاف وكءكات مساقرتف، يف إكجءزات مـ حؼؼف وبؿء مؽ ،

 البؾااد يف الؼاارآن لغاا  خدماا  يف والعطااء  الجفااد مااـ مزياادٍ  لبااذل لؾؿجؿااع

 الؼاار ، ذااعقد الاادكتقر بءلؿحءِضاار الحرباال الاادكتقر وعاار  . إمااقـ

ؾ » هااق الااذي الؿحءضاارة وبؿقضااقع  ،«الؾغااقي العؾؿاال البحاا  بقصاا

ؾ ، وعـ العؾؿل، البح  عـ وتحدث جقاف كالماف وخاتؿ الؿج  الشاؽر بتق

 العؾؿقا ، ورقتاف تؼاديؿ يف الؿحءِضُر  شرعَ  ثؿ. والؿتءبعقـ الحءضريـ، إلك
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ؾ ،) الؿحءضرة بؿصطؾحءت فعر   از ،،الؾغا  العؾاؿ، البح ، البقص  ورك 

 حقاا  مااـ – قففاا ه؛وأطااقرا وشااروطف البحاا  مػفااقم عؾااك الحااديَ  

 أطاقراه، يف اتػاء  عؾاك والعؾاقم، الػـاقن باءختال  يختؾػ -آصطالح

 ويف.. التؼاقيؿ ثاؿ الؿخَرجاءت، ثاؿ الؿعءلجا ، ثاؿ الؿادَخالت، هال التل

 الـظريا ، ثؿ التجرب ، ثؿ الػرضق ، ثؿ الؿؾحقظ ، عؾك يؼقم الذي مـفءجف

 التـظااقؿ :هااق رالؿحءضاا تعريااػ َوْفااؼ والبحااُ  . الـتقجاا  أو الؼااءكقن ثااؿ

ٓذااتؼرا ) العؼااؾ ٕعؿااءل الؿعقااءري ؾقااؾ والجؿااع، ا ٓذااتـبء ، والتح  وا

 والؿساطقرة الؿـظاقرة الحؼءئؼ وطؾب التعؿقؿ، والتجريب، وآذتـتءج،

 يف الشاءئع  العقاقب عـ لؾحدي  الؿحءِضر واكتؼؾ. مطؾؼ  أم كءكت كسبق 

 قطاا ؿحال ءتالبقءكاا لؼقاعااد آفتؼااءرُ : ومـفااء الؿعءصاار، الؾغااقي البحاا 

 يف ومااء البحثقاا  لؾؿشااؽالت التصااقر كؿااءل إلااك وآفتؼااءرُ  بءلػقائاات،

ؿا ُ  الؿداَخالُت  أذَفَؿِت  وقد. واإلجرا  آختقءر يف والحشقُ  حؽؿفء،  الؼق 

 .وكؼءًشء بحًثء الؿحءضرةِ  مقضقعِ  إثرا ِ  يف الحءضريـ إذءتذةِ  لبعضِ 

 

 اخلرب اخلاوص:
 القسى. أً جاوعة وع تفاِي ركسةو يوقع مبكة العسبية المػة دلىع

م  بؿؽ  العربق  الؾغ  مجؿع وقع   تػاءهؿ، ماذكرة الؼرى أم وجءمع  الؿؽر

ول ربقع مـ عشر الثءل  إربعء  ظفر  لؾحاءيي الؿقافاؼ هاا،0441 لعءم إ
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 الجءمعا  بؿؼار عبادالعزيز الؿؾاؽ بؼءع  م8102 لعءم كقفؿرب مـ والعشريـ

 .العءبدي  يف

 إجارا  يف والجءمعا  الؿجؿاع باقـ التعاءون إلاك شءرةاإل الؿذكرة تضؿـت

 وتؼااديؿ والتؼـقاا ، العؾؿقاا  آذتشااءري  والدراذااءت العؾؿقاا  البحااقث

 .الؿجتؿعق  الخدمءت

 مـفاء الؿتعؾاؼ الجءكب يف ،8101 الؿؿؾؽ  لرؤي  تحؼقؼء الؿذكرة هذه وتليت

 كاا بءلؿؽء وإيؿءكااء. والبحثاال العؾؿاال والعؿااؾ العربقاا ، بءلؾغاا  بااءلـفق 

 الرذاءل  وبلهؿقا  والبحثال، العؾؿل الؿجءلقـ يف الؼرى أم لجءمع  ئدةراال

 العربقا ، الؾغا  خدما  يف الؿؽرما  بؿؽا  العربقا  الؾغا  مجؿاع يمييفء التل

 .والؿقدا  الشبؽل الػضء يـ عرب لفء والتؿؽقـ

 الشااقخ معااءلل أمـءئااف مجؾااس رئااقس الؿؽاال الؾغااقي الؿجؿااع عااـ وقااع

ٕذاتءد ماديرهء معاءلل الؼارى أم جءمعا  وعـ ؿقد،ح ابـ صءلح الدكتقر  ا

 .بءفقؾ عؿر بـ عبداهلل الدكتقر

 

 اخلرب الشادض:
 الفقيْ حاجة» يف اجملىع عَ حياضس احلسبي عبدالعزيز. د.أ اجملىع زئيص

 .«العسبية المػة إىل
 ماـ الساءيس السابِت  مساء َ  مؼاره، يف عؾؿقا  أمسق ً  بؿؽ  الؾغ  مجؿعُ  أقءمَ 

خرة جؿءيى  م،8102 لعاءم يـاءير ماـ عشار الثاء  الؿقافؼ ها،0441 لعءم أ
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 ومااـ والثؼءفاا ، والػؽاار الؾغاا  أهااؾ مااـ كبقاار جؿااع إمسااق َ  شاافد وقااد

 .وبءحثقـ أذءتذة مـ الشرعق ، بءلعؾقم الؿختصقـ

ٕمساق  محءضرة عـقان وكءن  ألؼءهاء ،«العربقا  الؾغا  إلاك الػؼقاف حءجا » ا

ـُ  عبُدالعزيزِ  الدكتقر إذتءد   ب
 

  عؾل
 

 .الؿجؿع رئقس الحربل

 الػؼفاال الاادرس يف العربقاا  الؾغاا  مؽءكاا  حااقَل  الؿحءضاارةِ  مقضااقعُ  يارَ 

ًٓ  وتلصاااقاًل  تػساااقًرا ـ.. وترجقًحاااء واذاااتدٓ  البحااا  أن الؿحءضااار وباااق 

 يف عؾقفاء يعتؿد وهق.. العربق  الؾغ  عؾقم عـ لف غـك ٓ والػؼفل الشرعل

حثف مـ كثقر ؾ أم وأوري ومسءئؾف، مبء  هاذه ارتباء  تقضح عديدة دجؿءوك ث

 إصاقلق ، بءلؿبءحا  مـفاء يتعؾاؼ مء ذقؿء وٓ الؾغقي ، بءلعؾقم الؿبءح 

 .مثاًل  إلػءظ كدٓٓت

ؿاا ُ  الؿااداَخالُت  أذااَفَؿِت  وقااد  إثاارا ِ  يف الحءضااريـ إذااءتذةِ  لاابعضِ  الؼق 

 .وكؼءًشء بحًثء الؿحءضرةِ  مقضقعِ 

 

 اخلرب الشابع:
 القادً الثقايف وكة ملمتقى األوه التحضريي اءالمق يف يظازك وكة دلىع

 الؾؼااء ِ  يف َزكااءن، آلِ  مبااءر ٍ  الاادكتقرِ  بؿستشااءِره مؿااثاًل  مؽاا َ  مجؿااعُ  شااءر َ 

 ،”الؼارآن بؾغا ِ  قادوةً  كؽاقنُ  كقاَػ “ الثؼاءيف  مؽا َ  لؿؾتؼك إولِ  التحضقري  

 ذاااعِ التء آثـاااقـ صااابءَح  عباااِدالعزيزِ  الؿؾاااِؽ  بجءمعااا ِ  آجتؿاااءعُ  وُعؼاااد

 .ها0441 لعءمِ  إولك جؿءيى مـ شريـلعوا
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ؾتؼاك إكجاءِح  يف تسافؿُ  التال وآحتقءجاءُت  اإلمؽءكاءُت  الؾؼء ِ  يف وكققش  م

 الرئقسا ِ  الؿتؾؼاك ورش ِ  يف لؾؿشءرك ِ  والتحضقرِ  ها؛0440 لعءمِ  الثؼءيف  مؽ َ 

 الؿ الساؿق   صءحِب  مـ وتشريٍػ  برعءي ٍ  الؿؼبؾِ  شعبءنَ  يف ذتؼءمُ  التل
 

 ؾؽال

 مؽا َ  مِـطؼا ِ  أمقرِ  الشريػقـ، الحرمقـ خءيمِ  مستشءرِ  الػقصِؾ، خءلدٍ  قرِ إم

م   .الؿؽر

 

 اخلرب الثاوَ:
، لألستاذ الدكتوز «بني الٍحو والبالغة»اجملىع يٍظي ذلاضسة عٍواٌّا 

 .ظافس العىسي
خرة جؿءيى مـ الرابع السبِت  مسء ِ  يف  التءذاع الؿقافاؼ هاا،0441 لعاءم أ

ربا مـ  ُأمساق ً  الؿؽرما ِ  بؿؽا َ  العربقا ِ  الؾغا ِ  مجؿاعُ  كظاؿَ  م،8102 لعاءم يارف

ه يف الِعشء ِ  صالةِ  بعدَ  لغقي    َمؼر 
 

ـِت . بؿؽا َ  الزايادي بحال  إمساق ُ  وتضاؿ 

 والـؼاد البالغا  أذاتءد العؿاري غرمءن بـ ظءفر الدكتقرِ  لألذتءدِ  محءضرةً 

ؾقاا  وكقااؾ الؼاارى، أم بجءمعاا  ؾقااء ذااءتلؾدرا العربقاا  الؾغاا  ك  والبحاا  الع

  لاأليب الساعقيّي  العؾؿّقا  الجؿعّق  إيارة مجؾس رئقس العؾؿل،
ّ

. العربال

 بعاُض  إمساق َ  حضاَر  وقد. «والبالغ  الـحق بقـ» الؿحءضرة عـقان وكءن

 .العؾؿِ  ُطالِب  مـ وطءئػ ٌ  والثؼءفِ ، وإيِب  الؾغ ِ  وجقهِ 

 فااءفءفتتح ؿااع،الؿج عضااق الؼاار  ذااعقد الاادكتقر ذااعءية الؿحءضاارة أيار

 مؽاا ، مجؿااع جفااقي بعااض عااـ وتحاادث والحءضااريـ، بءلضااقػ مرحًبااء
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م  يف ورئقِسف  الؿجؿاع معاء  عاـ الحادي  يف واذتطري العربق ، الؾغ  خد

 الؽؾؿا  يحقاؾ أن قباؾ ببعِضافء، الؿعـقيا  وصاالاء والجؿعقا ، والجءمع 

 الـحااق عؾؿاال مجااءل بتحديااد العؾؿقاا  ورقتااف باادأ الااذي الؿحءضاار، إلااك

واخاار باالحقال يعـاال الـحااق فعؾااؿ بقـفؿااء؛ لؿزايؾاا وا لبالغاا ،وا  الؽؾؿاا  أ

حقالفااء أو وبـااء ، إعراًبااء  عؾااؿ وأمااء.. الجؿؾاا  يف مقاقعفااء تغقاار بحسااب أ

م  اإلعاراب ضابط تتجاءوز معاءن مـ دلؽ ورا  بؿء فقعـك البالغ   والساال

 عؾاك -الـحاق ماع – اشاتؿؾ ذاقبقيف كتءب أن الؿحءضر وأفءي. الؾحـ مـ

 الـحاقيقـ ماـ غقاره عـفاء أعار  الؿعاء ، عؾاؿ يف ػرقا مت بالغق  مسءئؾ

وا الذيـ  .بعده جءؤ

ول  كظري  يف الجرجء  عبدالؼءهر جفقي البسط مـ شل  يف الؿحءضر وتـء

 عؾاك اعتؿاءيا والبالغق ؛ الـحقي  القجفتقـ مـ الؽالم تـءولت التل الـظؿ

 يف ُر والـظاا ـحااق،ال يؼتضااقف مااء وفااَؼ  الؽااالم وضااع: هؿااء رئقسااتقـ كؼطتااقـ

وقف بءب كؾ وجقه  .وفر

 الجؿؾاا  يف البالغاال والؿعقااءر الـحااقي الؿعقااءر عااـ الؿحءضاار وتحاادث

 الـظؿ كظري  خالل مـ الـص، ويف الؿتعدية، الجؿؾ ويف القاحدة، العربق 

 .الجرجء  لعبدالؼءهر مـؼقل  بـصقص رأيف ياعؿء الؿذكقرة،

 حااقالـ بااقـ ءتالؿصااطؾح تااداخؾ عااـ بءلحاادي  محءضاارتف خااتؿ ثااؿ

 .معـقي  مؼتضقءت مـ كءشئ بلكف دلؽ معؾاًل  والبالغ ،
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 إذءتذةِ  مِـ الؿداِخؾقـ، بعُض  الؿـص ِ  إلك َتقافدَ  الؿحءضرةِ  اختتءمِ  وبعد

ؿااا ِ  بُؿاااداخالتِفؿ أذاااَفؿقا الاااِذيـ الحءِضاااريـ،  مقضاااقعِ  إثااارا ِ  يف الؼق 

 .وكؼءًشء بحًثء الؿحءضرةِ 

ـِ  ومِـ  ذاؿقر والادكتقر عبادالرحؿـ، يـالاد هباء  رالادكتق الؿاداِخؾقـ باْق

 الفقجاء ، أباق يءذاقـ والادكتقر الـاقري، عبدالحؿقاد والدكتقر الدروبل،

 والاادكتقر الثبقتاال، ذااعقد محؿااد والاادكتقر حؿقااد، عباادالعزيز والاادكتقر

 عباااداهلل والااادكتقر الغءمااادي، ربقاااع محؿاااد والااادكتقر حؿااادان، ذاااعد

 .وغقرهؿ الشـؼقطل،

 

 اخلرب التاسع:
وفوًدا لمزيازة االستطالعية لمىجىع، واالطالع عمى وٍظآتْ  ىع يشتقبناجمل

 وأعىالْ.
م  بؿؽ َ  العربق ِ  الؾغ ِ  مجؿعُ  اذتؼبَؾ  ه يف الؿؽر  ماـ طالبقًّاء وفاًدا أمس مؼر 

 حقاُ   الشاؿقري؛ فقصؾٍ  الدكتقرِ  بنشراِ   الُؼرى، أم   بجءمع ِ  اإلعالمِ  كؾق ِ 

وا ؾعقا الؿجؿَع، زار  مؾػ   إلك واذتَؿُعقا عؿؾِف، ؼ ِ وطري آتِف،مـش عؾك واط 

 
 

ُمقا عـف، تعريػل  .الؿجؿع ُأذتقييق يف أيا ٍ  تجءرَب  وقد 

 يف وكااءن بااءٕريّن، الخقرياا ِ  آرتؼااء ِ  جؿعقاا ِ  مااـ وفاادٌ  الؿجؿااعَ  زار كؿااء

ؾاع وقاد الؼار ، ذاعقدٌ  الادكتقرُ  الؿجؿاعِ  عضاقُ  اذتؼبءلِفؿ  عؾاك القفادُ  اط 

 .فقف العؿؾِ  لسقرِ  وشرٍح  ريٍػ تع إلك َؿعواذت الؿجؿع، ُمـشآِت 
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 العاطس: اخلرب

 زئيص دلىع وكة جيتىع وع وشؤولي دلىع المػة املصسي بالقاِسة.
ٕذاتءد مجؿع الؾغ  العربق  بؿؽ  زار رئقس  الحربال عبادالعزيز الادكتقر ا

جتؿع الؼءهرة، يف الؾغ  مجؿع  الشاءفعل، حسـ الدكتقر إذتءد برئقسف وا

ٕذاااات وأمقـااااف وكااااققش يف الؾؼااااء   ..ماااادكقر عبدالحؿقااااد الاااادكتقر ءدا

ٓت التعااءون بااقـ الؿجؿعااقـ  الؿقضااقعءت الؿشاااك ، وخصقصااء مجااء

ٓت عؿؾفء الؿشا .. مـ الؿجءمع يف مجء  وغقرهؿء 

 

 اخلرب احلادي عظس:
 .اجملىع يعمَ اسي الفائز األوه مبشابقتْ الظعسية املخصصة لمظباب

ـَ مجؿُع مؽَ  اذَؿ الػءئزِ  لؼِب شءعِر الشبءِب مـ مجؿاِع مؽاَ  بجءئزِة و َأعؾ

بعَد فرِز أذؿءِ  الخؿسِ  إوائِؾ يف الؿرحؾِ  التحؽقؿقِ  إولك، ثؿ عارِ  

مشءركءتِفؿ يف حسءب الؿجؿع بتقيا؛ لؾؿشءرك  يف التصقيب بءإلعجاءب 

 لؾػءئز بءلؾؼب. تال دلؽ الؿرحؾ  التحؽقؿق  الـفءئق .

ء كاءن الػاقُز ماـ كصاقِب الشاءعِر لتصاقيِت مًعاووفًؼء لـتقجتال التحؽاقِؿ وا

 م.8102محؿد ريء  شؽر؛ لقؽقَن شءعَر الشبءب مـ مجؿِع مؽَ  لعءِم 

والؿجؿااُع يفـااُئ الػااءئَز بءلؾؼااِب، وبؼقااَ  الػااءئزيـ الخؿسااَ ، ويرجااق لبؼقااِ  

ء أوفَر يف مسءبؼءٍت مؼبؾٍ  إْن شء  اهلل.  الؿشءركقـ حظًّ
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حتػاء   ءبؼ  شعري أعؾـ تـظقؿ مس الؿجؿع قد وكءن يف ييسؿرب الؿءضال؛ ا

لاروح التـاءفس اإلباداعل يف الشاعر  بءلققم العاءلؿل لؾغا  العربقا ، وإدكاء ً 

شاءعر الشابءب » بقـ الشبءب خءص ، يحقز فقفء الػءئز إول لؼاَب  العربل

 .خؿس  آٓ  ريءل ، ومبؾغَ «مـ مجؿع مؽ 

 

 اخلرب الثاٌي عظس:
فاء بيوً المػة  املىمكة  احتً املتداولة يفوا يتصدز الوسطمق ومساجملىع ي

 العسبية العاملي.
حتػء  باءلققم العاءلؿل لؾغا  العربقا   م، عادة فعءلقاءت، 8102أقءم الؿجؿع ا

وقاد تصادر القذاؿ  ومـ بقـفء: وذؿ مجؿع مؽ  يحتػال بءلعربقا ،  إطال  

ا عاادة  م الؿتداولاا  يف الؿؿؾؽاا  العربقاا  السااعقيي ، يف تااقي قءئؿاا  القذااق

 ذءعءت.

 

 الث عظس:ثاخلرب ال

ازكة يف االحتفاء أوري وٍطقة وكة لمىظزئيص اجملىع يتمقى دعوة وَ مسو 
 يوً العاملي لمػة العسبية.بال

تؾؼك رئقس الؿجؿع إذتءد الدكتقر عبدالعزيز بـ عؾل الحربل يعقة مـ 

م  حتػاء  بقاقم الؾغا  العربقا   ،ذؿق أمقر مـطؼ  مؽ  الؿؽر لؾؿشءرك  يف آ

وقاد شاءر  رال الؿجؿاع بؿباءيرات  ف وبءذاؿِ ئاقس الؿجؿاع بءذاؿِ عءلؿل. 



 

 

 

 
325 

ؾك خطءب ذؿق أمقر مـطؼ  مؽ ، وكءن الؾؼاء  حاءفال  هبذه الؿـءذب ؛ بـء  ع

والـفاق   بؽثر مـ الؿبءيرات التل تـبئ عـ عـءي  اإلمءرة بءلؾؾغ  العربقا  

 هبء.

 

 عظس: السابعاخلرب 

دعوة وَ اجملىع سبي يزوز الشوداُ تمبية لزئيص اجملىع أ. د. عبدالعزيز احل
 المػوي الشوداٌي.

 رئااقُس مجؿااِع الؾغااِ  
 

 الحرباال
 

تؾؼااك إذااتءُد الاادكتقُر عبااُدالعزيز بااـ عؾاال

العربقااِ  بؿؽاا ، رذااءلً  مااـ مجؿااِع الؾغااِ  العربقااِ  يف السااقيان، بتعققـِااف يف 

 لؾؿجؿع. وتضاؿـِت الرذاءلُ  اإلشاءرَة إلاك قارا
 

ِر معاءلل الؿجؾِس العؾؿل

زراِ  السااقيا   إذااتءِد معتااز مقذااك عبااداهلل، بنعااءيِة رئااقِس مجؾااِس الااق

 يف عضاقيتِف، ودلاؽ 
 

، واعتؿاءِي الادكتقِر الحربال
 

ـِ الؿجؾِس العؾؿال تؽقي

هاا، الؿقافاؼ لؾخاءمِس ماـ 0441بتءريِخ السءيِس والعشريـ مـ صػَر لعءِم 

 م.8102كقفؿرَب لعءِم 

ك الدكتقُر   يعاقَة الؿجؿاِع اهذا وقد لب 
 

لؾغاقي  الساقيا   لحضاقِر الحربال

جؾسِ  الاحقِب بءلعضاقيِ  الجديادِة لؿجؾاِس الؿجؿاع يف الساقيان، التال 

ـِ ماـ ربقاٍع إوِل الؿـصارِم، الؿقافاِؼ  ـِ والعشاري ُعؼدْت صبءَح ياقِم الثاءم

 لؾسءيِس مـ ييسؿرَب الجءري.
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 عظس: اخلاوصاخلرب 
صطمح يف العام سوعة املصطمح بعٍواُ: )املصدوز اجملمد الثاٌي وَ وو

 .العسبي( لعضوي اجملىع أ.د. عبدالسمحَ الشميىاُ، وأ.د. أمحد الميثي
صدر الؿجؾد الثء  مـ مقذقع  الؿصطؾح الذي يحارره عضاقا الؿجؿاع 

ؾقؿءن، الاذي  والادكتقر عبادالرحؿـ السا إذتءدان الدكتقر أحؿد الؾقثال 

ه يار الـشر العءلؿق  جقن  بـجءمقز. تصدر

ؿ الؿصاطؾح شءر  يف تحرير  مـ العؾؿاء  الؿتخصصاقـ يف عؾا الؿجؾد ثؾ  

هؿ: الادكتقر عؾال الؼءذاؿل )العارا / الؿغارب،، الادكتقر حساـ يريار 

)الؿغااارب،، الااادكتقر عبدالحؿقاااد زاهقاااد )الؿغااارب،، الااادكتقر خءلاااد 

القعباقيي )الؿغارب،، الادكتقر حسااـ حؿازة )لبـاءن/ فركساء،، الاادكتقرة 

ؾقاااء ،، الااادكتقرة هاااءيي فقربالتساااف ويرماااقث )ألؿءكقاااء/ بؾجقؽاااء كقركق

)بؾجقؽء،، الدكتقر قءذؿ السءرة )ذقريء/ مصار،، الادكتقر ذاعقد شاقءب 

ؾـدا،، الادكتقر  )إرين/ أمريؽء،، الدكتقر أحؿد الؾقثال )مصار/ اذاؽقت

حسقـ إيياقس )الؿغارب/ بؾجقؽاء،، الادكتقرة هقؾغا  ياكقؾاز )بؾجقؽاء،، 

ؾقؿءن )ذااقريء/ بؾجقؽااء،الاادكتقر عباادالرحؿـ  ة الؾغقياا  الساا والؿحاارر  ،

واربقرتـ )كـدا، ومسءعدة التحرير الطءلب  كريؿا  تؽـاقكل  الدكتقرة كءرا 

 )جءمع  الؼءضل عقء  يف مراكش/ جءمع  لقفءن يف بؾجقؽء،.

 

 عظس: الشادضاخلرب 
 ذلاضَسة افتتاحية ُيمقيّا ٌائب زئيص امَلجىع بكمية اآلداب تطواُ:
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ـ بااقيرع محءضااَرًة افتتءحقاا  ئااقس الؿجؿااع أ.ي. عباادالرحؿألؼااك كءئااب ر

ٔياب، جءمع  عباد الؿءلاؽ  والؿءذا بؽؾق  ا ؾؽ الدكتقراه  ؾبءحثقـ يف ذ ل

ؾقاؾ إلاك التشاؽقؾ، “السعدي، تطقان يف مقضقع:  الـص الؾغقي ماـ التح

ى إولااك،  ”يراذاا  يف ُطااُر  إكشااء  الااـص م الخؿااقس جؿااءي ودلااؽ يااق

ؾقاا  آ ،8102يـااءير  01الؿقافااؼ  ـَ بؿركااز الاادكتقراه بؽ ياب تطااقان، وقااد بااق 

البءحُ  أهؿقَ  البح  يف ققاعد إكشء  الـصقص، وهق مقدان لؿ َيحَظ ماـ 

لهؿق  كبقرة.  الؾسءكققـ الؿعءصريـ ب
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