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المقدمة ى
مػفالبدػػد أنايفا اػشالب ػػى را ةػأا ػ ٌػدثايمػكرا معٌةأػػىاتػنا ػػعريااكات أىتػلا ة ػ ااع ػرامػػفالبم ى ػػؿا

لب نا س قنام أىامىد البعقىت ةاكلبفار ةاكام عمقىناتناذبؾاكجى النام أىاكس ةةا ىدعةابغى الإلددل ةاكاك عدا
لب ىصالبم فذالبذما عدرامفاخالب الب ى راإبأاإ جىزا اك نامعرتنابخطىد الب عرماكاتجىءالب ػىصاتػنا
عرالبغزؿالألمكمامحمػالنادطىةػةا يػك ر ةاكايسػأملاتػنارسػـايػكرامفعمػةادىبح ك ػةالسػ طى لايفا اػكفا

لبدؤرثالبمراز ةاتنا مة ةالب يك رالب عرماكابذلا رلا ى رالبغزؿالالمػكماةػدال مػدا ػذلالبجى ػياب ز ػدامػفا
طىةػػةالبقػػكثالب خ ة ػػةاتػػنا ػػا ة الب ػػعرماكاممػػىاجعػػؿالبدحػػلا ػػفالألسػػدىياكلبمأ نػػىلالبجمىب ػػةاتػػنالب ػ صا

ػىياحػػددا
لب ػػعرمالبغزبػػنادلتع ػىنامػػفادكلتػػلالال جػػىياإبػػأاد لرسػػةالب ػػىصابأػػذلالب ػػكعامػػفالب ػػعراكام طةق ػ فادى جػ ي
دىبمحىكرالآل ة :ا

لب ىصابغةاكليطالحىنا .ا
لب ىصالبد نا .ا

لب ىصالألددنا .ا

لب ىصالبذل نا .ا

كلبػػذماجعة ػػىا جػ ادىبد لرسػػةا حػػكا ػػذلالب قسػ ـا ػػكالسػ قرلءالب ػكل دالب ػػعر ةالب ػػناجػػىءلاماعفػػةاتػػنا

ذيالبمكضك ىلاب ا ؼا فالبم جزالبفارمالبم ضمفاألسرلرالال غىؿالب عرما دا عرلءالبغػزؿالألمػكما

.ا

ػلالبد لرسػػةاتػػنا
كاػػىفالس حضػػىرالب ػػىصالبػػد نالةػػريامػػىا اػػكفاإبػػأامخ ةػػةا ػػى رالبغػػزؿاتقػػدادحعػ ٍ

لألسػػدىياكلبمعط ػػىلاكا ةكلمىطػػةالبةعػػىـا ػػفا ػػذيالبػػدكلتلاكاتض ػالنا ةػػأايسػػدىيا عةٌػػؽا ػػى رالبغػػزؿاد كظ ػػؼا

لبمكركلاتنا عرياكاتاىفالألمراجة ىناب ىادعدالبدةةاتنالإلطالعالبػدة ؽا ةػأالبمدك ػةالب ػعر ةالب ػنايظأػرلا
ب ىااكلمفالب ىصاكجمىب ى اتنا عرالبغزؿالالمكما .ا

كب شع رالبقػرنفالباػر ـاتػنالب فػكسالبعرد ػةالب ػنال جػذدلادفار ػىا حػكااةمى ػ اكاكلسػةكد اكايعػراكلضػ ا

تنالب عرات مؿا ذلالب شع را ى رالبغزؿاكالس مىالبغزؿالبعف ؼالبػذماكجػ ا ػعريا حػكالبعفػةادمػىا ػىصادػ ا
مػػلالب يػػكصالبقرن ػػةادلالنادػػذبؾا ةػػأامػػدلا ى ػ ادػػىبجكالبعػػىـابةقي ػ دثالب ػػناطدعػػلادطػػىدلالبعفػػةاكامػػلا
محىتظػػةا ػػد دثا ةػػأاسػػمعةالبف ػػىثالب ػػنا غػ ٌػزؿادأػػىاكاك ةحػػظال ض ػىنالج مػػىعااػػؿامػػفا ػػعرلءالبغػػزؿالبعف ػػؼا
كغ ر ـامفا عرلءالبغزؿاتػنالبعيػرالألمػكما ةػأال قػىءالبخطػىيالبم سػجـاككلبم سػؽاككلبػدلؿاةػدرالالماػىفا
ةأالبفارثالب نا ر ػدايفا قػدمأىاك جسػد ىاتػنا ػعريامع مػدلناتػناذبػؾا ةػأامػىا قدمػ الب يػكصالبقرن ػةامػفا

مىدثاتار ةا س ط لامفاخالبأىا قد ـاخطػىياجمػىبنا ػ النـامػلامقيػد ىلالب ػى را حػكالبخطػىيالبعف ػؼاكا
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تضالنا ةأا ؿارضىالبمحدكدةاكلب قريام أػىاكات قػىدادفاػريا حػكاد ػفاةػداخةػيالبعقػكؿاكلبقةػكيادمج نػ اتأ ػشا
ب الألرض ةالبخيدةاكلبغ ةادمدبكال أىالب عد ر ةاكاتاىفا ى رالبغزؿالأليمكماماع لنرامفا ذلالب ىصا(لبد ن)ا

مػػفادػػىيالالسػ م ىعادىبح ػػىثالبجد ػػدثالب ػػناجػػىءادأػػىالإلسػػالـام ػػشع لنرادأػػىال ػػدالب ػػشعراكاتضػالنا مػػىايكجد ػ امػػفا

محمكاللامعرت ةاكتار ةاةىدرثا ةأالح ضىفارؤ البذل ةا .ا

يمػػىالب ػػىصامػػلالبمػػكركلالألددػػناكاتقػػدااى ػػلالألمعػػىؿالبعرد ػػةا ػػنالألدػػرزاتػػنا ػػذلالبمجػػىؿاكاإذا

لس ك يا ػى رالبغػزؿالألمػكما ػذيالألمعػىؿامػلالب را ػزا ةػأايدعىد ػىالبدالب ػةامسػ كح ىناتار أػىابكضػعأىاتػنا
لطىرا جرد الب عر ةاب س رادذبؾا حػكالبقىبػيالبمحػىطادىب جردػةالب ػعكر ةامعدػ لنرادأػىا ػفالحسىسػى اك كلز ػ ا

لبدلخة ةا .ا

ك اذلاتقدااىفالب عىمؿاملاي كلعالب ىصالأليخرا–لب ىر خناكلبذل ن-ادة قىناغ رام ر ؿاكالاح كات ا

كاإذابحظ ىاةةٌةا عىمؿا ى رالبغزؿالألمكماملا ذيالأل كلعاتةـا اعرام أىاكاتاى لاب البقدرثاكلبمعرتةادا ف ػةا
لب عىمػػؿامػػلالبم ى ػػؿالب ػػنا أػػؿام أػػىاإلس ػ ىداةػػكثالب يػػك رالب ػػعرماكلبكيػػكؿاإبػػأالبفا ػرثالبمد غػػىثاكاتعػػرؼا
ا ؼا س قنامىدثالب ىصاب خرجاإبأاجمىب ةاالا كدأىا ىندةالإلاعىراكلب ارلرالبممؿاكابذلا س ط لايفا قكؿا

إ الس طىعاإدلرثالألمػكراإدلرثات ػةادػرعات أػىامػفاتػرضا فسػ ا ةػأالب ػىصاكبػ سالبعاػساكاتاػىفالسػ عمىؿا
قكمايكريالب عر ةاكالا قكلا ة أىاكات درزالب ػىصادش كل ػ البمخ ةفػةا
لب ى رابة ىصادىب اؿالألمعؿالبذما ٌ
يدلثات ةاالاكس ةةايكاغى ةاتنا ػعرالبغػزؿالألمػكماكاكس ا ػؼالبدحػلا ػفاجمةػةامػفالألمػكرالس ػفأىامػفا
دلادة ؽابمدك ةا عرالبغزؿالألمكمالب نال خذلامفالب ىصام أالناع لنرابد ىءامعمىر ةالب صالب عرما.اا ا

التمهود ى

التناصىلغةى ى
إفالب قة ياتنادعضالبمعجمىلا لبةغك ةا كية ىاإبأامع أالب ىصاتنالبةغةاإذا رليا دالدفام ظكرا

(لُُٕ ػ) ادمع أ الال يىؿ اكلالب ق ىءك ات قكؿ :ا(( قىؿ ا ذي البفالث ا ىص ايرض ااذل اك كلي أى ايم ا يؿا
دأى))(ُ) اك اك ش ن امع أ ابغكم انخر ا دؿ ا ةأ الال قدىض اكلالزدحىـ ا د البزد دم ا(لَُِٓ ػ) اإذ ا قكؿ ا:ا
((ل صالبرجؿال قدضاك ىصالبقكـالزدحمكل)) ا(ِ) ا.اكبكايرد ىا رج ايحدالبمع فاب اكفاةر دىن ا ابمفأكـا

لب ىص اددالب الاليطالح ة البحد عة ابكجد ى البمع أ البعى ن اياعر الب يىةىن ادأذي البدالبة اإذ اإف ا دلخؿا
لب يكصاكل يىبأىامعىنا د كامفاتارثالزدحىمأىاتنا و
صامىا .ا

التناصىاصطالحاًى :ى

الا
ال
امفالبحرؾالب قدمالبحد لاكاكممىاال ؾات اي اةدايحدلاجد ن
غؿاميطة الب ىصاح لنزاكلسعىن

قد ىنا اىد ايفا اكفات الخ الؼاددءلن امفا رجم اإبأاإ جىداي غةابغك ةاعىد ةابأذلالبميطة اكا زكالناإبأا
عر فى البم عددثالب ناةداالا خدـاس را ذلالبدحلاإذلامىادخة ىاتنا كلبمأىا؛األفالبمرلدام ا كالإلجرلءا

لب طد قناياعراممىا كا ظ رماكابذلاالا رلامفادكل نال مىم ىايفا كردا شثا ذلالبميطة اك عر فى ا
لبعد دثاكا ا
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ك ا فناد عر و
ؼ ايكالع فاممىايكردياسع دا ةكشالبذمادديامفاجكب ىاار س فىاتى أأادركالفادىرلاكا

إذا عدالب ىصا داارس فىايحدامم زللالب صالألسىس ةالب نا ح ؿا ةأا يكصايخرلاسىدقةا أىاكا
معىيرث ابأى اك اك يؿ اتكاك اإبأ اي اال اكجكد اب عد ر اال ا ف رض ا عد لنر انخر اك اتالدد ايف ا كتر ايحدللا

م سةسةةام ىدعةا يؿامعاىن(ّ)ا .ا

ك س رامحمدامف ىحالبس راذل اإذا كردا ذيالب عر فىلاب خةصاإبأايفالب ىصا:ا(( كاكس ةةا كليؿا
رسؿادغ رام ةؽام قدؿامس ك يا
ىؾام ًا
يا
الا مافايفا حيؿالبقيدامفايماخطىيابغكماددك اكاإذا اكفا
مدرؾ ابمرلم  .اك ةأ ا ذل اتإف اكجكد ام عىؽ اك اكةسطىن ام راىن اد أمى امف الب قىب د الألدد ة اك اكمف البمعى نا

ضركرماب جىحالبعمة ةالب كي ة ة))ا(ْ)ا .ا

كيخ لنرا ما ىايفا د أاريمامحمدامف ىحا((ايفالب ىصاظى رثابغك ةامعقدثا س عينا ةأالبضدطا

كلب ق فاإذا ع مداتنا م ز ىا ةأاعقىتةالبم ةقناكسعةامعرت اكةدر ا ةأالب رج ))(ٓ)ا .ا

كبعؿااعرثالبدرلسىلالألدد ةاكلب قد ةالب نال غةلاد شثالبميطة اك طكري(ٔ) اكا نالب نايدعد ىا فا

ىكؿالب ىصا ىكالنامفيالناكتنالب ظ راب ادىسأىيا .ا

التناصىفيىذعرىالغزلىاألمويى :ى

البغزؿ الألمكم اإحدل البظكل ر البف ة اك اذلل الألعر البدىبغ اتن الب ىطا
عد اظى رث الب ىص اتن ا عر ا

لب خ ةنالبذما فضناإبأالب ا ؿالبجمىبنابةخطىيالب عرمكاإذاإفالب ىصاظى رثاغ ةالبدالبةا س ط لا
لب ى ر ايف ا أؿ ام أى اك س عمر ى امف اخالؿ اإ ىدث الا ىؼ البمكركل اكدالب البم عةقة ادىبمىضنك اب ظأرا

دذبؾامدلاك نال بمددعادىب رللاكخز البعقىتناكلبمعرتناكاإذاالددامفايفا ىؾامددعا سـادى سىعانتىة ا

لب عر ةالبرحدةاكاكم ة و
ؽاكل ىنا مافامفايفا يؿادىبةغةالإل حىن ةالب ناكتر ىالب ىصاإبأامى ةالبقرلءللا
لبم عددثالب نا كية ادىب جةاإبأاتأـالبخطىيالب عرماكحمكال البدالب ةالال حىن ةاكاكمفا ىا مافاب ىايفا
س را ةأالب قس ـالبذماكضع ىيابأذيالبدرلسةاك كااىآل نا :ا
أوالًى:ىالتناصىالدونيى :ى
مظأر ا ذلالب ىصادعدثاي اىؿ اكم أىالب ىصاملالب صالبقرن نالبار ـاكلب ىصاملالب خي ىلا

لب ناكرداذار ىاتنالبقرنفالبار ـاكاكلب ىصاملالبحد لالب دكمالب ر ؼا .ا

أى/ىالتناصىمعىالقرآنىالكرومى :ى
مفالبطد عنايفا اكفالب صالبقرن نالبم دلالبعرالبذما غذما قة ةالبمسةم فالبفار ةا ةكل ىر أىاكادمىا

ت امفاة ـاسىم ةاكمظى رادالغ ةاكحضىر ةاالا مافاإغفىبأىاكاكب سادد ىنايفا اكفا ى رالبغزؿالألمكما

مفالبم شعر فادأذلالألسةكيالبف نالبمعجزاكاإذايعدالبقرنفالبار ـارلتدلن امفالبركلتدالب نال اشا ة أىا عرلءا
لبغزؿ الألمكم ابًمى ات امف اإمدلد ا جىردأـ الب عر ة ادغ أ البطىةىل البفار ة اكلبمكلةؼ البح ك ة الب ن ا اسنا

خطىدأـارك قىناجمىب ىناكا ةكلددل ىنات ىنام حك ىنادطىةةا مد ـادميدلة ةالبقكؿا .ا
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إذا د فاب ىامفالس قرلءالب يكصالب عر ةامىابةقرنفالبار ـامفايعرادىبغالأل م ةاتنا عرالبغزؿا

خىيةاكاإذااىفا معؿا– البقرنفالبار ـا– البمع فالبذما رتدا ى را
عىمةاكاكالس مىالبغزؿالبعذرماد ٌا
لألمكماد ٌا
و
لبغزؿادمعىف اةىدرثا ةأالس عىيا جرد الب عكر ةاكلح ضىفا جرد الب عر ةاكاكمفاذبؾامىا رلي اجة ىن اتنا

ةكؿاجم ؿادع ةا :ا

عمى ِ
شير فُضِّمت ليم ُة القَ ِ
ألف ٍ
در

ِ
الناس مثمما
لقد فُضِّمت ُحسناً عمى

()ٚ

كةدالس ةأـالب ى راتنا جرد الب عر ةابغةالبقرنفالبار ـاكن ى اتشدخةأىاتناد ىءالب صاب غ ادىبدالبةا

اد ة الب صالبقرن ن اكيىغأى اتنا ك البغزبن اب عدر ا ف امدلا
لبمع ك ة الب ن ايرلد ى الب ى ر البذمالس غؿ ي
لة ى ادجمىؿالبمحدكدةا ةكلة ىعالآلخر فادذبؾاكاتجعةأىا فكؽا ةأاغ ر ىاامىا يفضؿاب ةةالبقدراكاكةدايادا
لب ى راذبؾامفاخالؿا ىي املاةكب ا عىبأا:ا﴿اااااااا﴾()ٛا .ا
يمىا مرادفايدنارد عةاتقداكظؼا(ب ةةالبقدر)ا كظ فىنانخرامغى االنرابمىاسدؽاكاإذا قكؿ :ا
كطعم س ِ
ِ
ويذيقني منو عمى ٍ
الخ ِ
مر
وجلاااااااعذباً
الفة َ
ُ
ُ
()ٜ
ِ
في ٍ
ِ
القدر ا
كميمة
ليمة كانت مباركـ ًة ااااااظمت عمي

تىبكلض ا ىايف الب ى ر ايرلدايفالبة ةة الب ن ا ع أى ادقري البمحدكدةا ا اكفامدىراة اكبأى اخيكي ةا

كي م ةا دياامىابة ةةالبقدراخيكي ةا دالبمسةم فالبذ فا دىراكفادأىاكب م ز ىا قضك أىادىبسأراتنا
إةىمةالبعدىدللام ىس فامسشبةالبكةلاكااذبؾالب ى رايرلدايفالبكةلالبذما قض املالبمحدكدةاكة ىن امم لنزا
س غة امعأىامفادكفايفا ض لام اكبكابحظةاكاامىالبمسةـالبذما س غؿابحظى اجم عأىاتنا ذيالبة ةةا

دىبعدىدثا .ا

ك ددكايفا ى رالبغزؿالألمكمامىازلؿام عةقىنادىس ةأىم الب صالبقرن ناتناخطىد الب عرماكاكمفاذبؾا

ةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا

بون بنا إالَّ  ،وال ِذ َمما
ال يرقُ َ

ِ
يم
َّ
إن الوشاةَ ٌ
كثير  ،إن أَطعت ُ

(ٓٔ)

إذ ايف الب ىص امل اةكب ا عىبأ ا :ا﴿ ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا
طىءالبدالبةادعدلن ا م قىن اكاإذاجعؿامفالب ى را
 ا﴾(ٔٔ)كايتىدالب ى راتنا قك ةالبمع أا ةكل
ي

مؤم ىن اكمف البك ىث امع د ف ا ةكلف ابـ ا ذار اذبؾ اك اتجىءل البس م ىن ة الب ن احمةأى الب ىص امالنمة ابًمى ايرلديا

لب ى را ةكلفابـاييرحاد ا .ا

ي كامج كفاب ةأاتناةكب  :ا
كمفالبذ فا شعركلادىب صالبقرن نالبار ـكاكيعٌراتنال سىعادالبةا ٌ
تََزي ُ ِ
نيـا ِعفَّ ٌة وتَكـ ُّرما
الحمِ َم ِب َوج ِييـَا
ُم َّن َعم ٌة تَس ِبي َ
َّن م َ
(ٕٔ)
وىاروت َّ
ِ
السحر منيا تعمَّما
كل
فَ ِت َ
داء َدو ُ
ُ
مك التي َمن َ
اؤهُ
كان ً

تقدا ىصاملاةكب ا عىبأا:ا﴿ ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا
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 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا
ا اااااااااااااا﴾(ٖٔ)اكات ةحظا
تنا ذلالب ىصا را زالب ى را ةأاإ رلدا( ىركل)اكةداخي ادىبذاراأل ايكؿامفا يذاراتنالآل ةاكبـا ذارا
مىركل اكاشف الإل ىرث اإبأ ايحد مى ا ع ن الالع ف(ٗٔ) اك اتشتىد الب ى ر امف ا ذل الب ىص اد ىف ا دث ا شع را

لبمحدكدة اتن الآلخر ف اك اكاش أى ا م ةؾ البسحر البذم الم ةا ا ىركل اك ك اب س ادىب نء البأ ف اإذ ا يذار اتنا

لبقرنفالبار ـا .ا

كمعة اةكؿاذمالبرمةا :ا

بقمبك منيا يوم َمع ُقمَ ٍة ِسح ار
سا
وعين كأن البابميين ّلب َ
و
نامعىف ا يع ا ةأاإ يىؿا جرد الب عكر ةاكا
كالا زلؿا ى رالبغزؿالألمكما ر ؼامفالب صالبقرن
مادعدلناجمىب ىناكت ىنا ةكل حىن ىناكاامىاتناةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا
ك م اخطىد الب عر ي
()ٔٙ
العقَد
َحدَّثونا أنيا َنفَثت
ُعقَداً يا َحبَّذا ِت َ
مك ُ
بقدال اشالب ى ركتن اإ يىؿاتارثا شع رالبمحدكدةا ة ا شع لنرا اىدا اكفامفاةد ؿالبسحراكا ةأاةكب ا
(٘ٔ)

عىبأا:ا﴿ااااا)ٔٚ(﴾ا يم لنراإبأاي ا رضأامفالبمحدكدةايما نءاح أا ةكلفا
اىفامفالب رالبذماذاريالبقرنفالبار ـكاتددالنامفالالس عىذثام ا ش نادػػا(حدذل) .ا
كمعة اةكؿا د دال﵀ادفاة سا :ا

ِ ()ٔٛ

َ ٍ
العقَد
وجدَّك َعن
لم تَسمُبيني َعقمي َ
ضعف ولكن بالنفث في ُ
كةداالا عمدا ى رالبغزؿالألمكماإبأالب عىمؿاملالب صالبقرن نا عىمالناير حىنايكامدى لنرادؿا ا فنا

دىال ىرثامس عمالنابفظةايكابفظ فا فجرامفاخالبأمىاطىةىلا ذيالباةمىلالإل حىن ةاب اكفابغةا عر ةاةىدرثا
ةأالح ضىفال فعىال الب فس ةاكاكمفاذبؾاةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا

وحبُّيا كان ُغرما
يا لقومي ُ ،

َصبر عنيا،
وكيف أسمُو ،
َ
وكيف أ ُ

()ٜٔ

كلبمس عمؿا ىا(اىفاغرلمى)اتنالبمع أا فس البذماكرداتنالبقرنفالبار ـا﴿ ا ا اا
ا﴾(ٕٓ)ا .ا
كبفظةا(لبم اش)الب نالس مد ىالب ى رامفايبفىظالبقرنفالبار ـاتىس عمةأىاتنالبمع أا فس اكاك ع نا

((لبمجةسالبمعدات امفىرشاكمخىداكطعىـ)) ا(ُِ) اكا((كة ؿام اشامجةساطعىـاكاأل أـااى كلا انكفابةطعىـا
كلب رلي اكلبحد ل ااعىدث البم رت ف اك ا ...اكة ؿ ام اش اطعىمىن امف اةكبؾ ال اش ى ا د اتالف اطعم ى ا ةأ اسد ؿا
لبا ى ةكاألفامفاد ك اب طعـا دؾال خذلاب ا اشثاب ائا ة أى)) (ٕٕ)كاك كرداجم ؿادع ةا ذيالبةفظةاتنا

ةكب ا :ا
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الحالل من ُقمَمِو
وشربنا َ

ٍ
بنعمة واتكأنا
فظممنا

(ٖٕ)

تقدالس مد ىامفاةكب ا عىبأا﴿اااا﴾(ِْ)ا .ا
ك س عمرالبعرجنادعضايبفىظالبقرنفالبار ـ(ِٓ)اإلعدىلا رؼا سيازكج (ِٔ)كات قكؿا :ا
نبتت في ِ
نجوم ربوٍة رمـــ ٍل
ِ
من تر ٍ
المقام إلى الركــ
اب بين

ش َّم ثراىـــــــا
نشر
الميت إِن َي ُ
ُ
ُي ُ
ِ
ـــن  ،براىا إاللو حين براىا(ِٕ) ا

يرلدامقىـاإد لر ـاالبمذاكراتناةكب ا عىبأا:ا﴿ااااااا﴾(ِٖ)اكا
كلبرافا كايحدايراىفالباعدةالب ر فةاكاكم اةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا

ِ
المقام و ِ
الحجر
بين
أبصرتُيا ليم ًة وِنسوتَيا
يمشين َ
َ
ت ش ناي م ةام زبةالبمحدكدةامفام زبةالبماىفالبذمالخ ىريالب ى ر اكاتجىءالب ىصالبماى ناإ حىن ىنا
()ٕٜ

كدلالنا ةأارتعةاماى ةالبمحدكدةا .ا

لفالبحياكاش أىا رلفاجأ ـاكااةمىا ضجلاجةكداي ؿالب ىراي دلاغ ر ىاكا
ك رلامج كفاب ةأا ر
ي

لفالبحياالا را ا ر ىحاتأنا جدداتناةةد ااةمىايضرملاالا طفئا
بيز دا ذلدأـاكياعرايبمأـاكااذبؾا ر ي

إ مىا عكدامرثايخرلاكاكمفالبكلض ايفالب ى رالس مداذبؾامفاةكب ا عىبأا:اااااا
 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا
اااا)َّ(اكاتشكحأالب ىصاإبأالس مرلر ةالبعذلياكاإذا قكؿا :ا
الحب نيراناً تمظى
وجدت
ُ
َ
فمو كانت إذا احترقت تفانت

وقود
قموب
العاشقين ليا ُ
َ
تعود
ولكن كمما احترقت ُ

(ٖٔ)

جمود
أُعيدت لمشقاء ليم
ود
ُ
كأىل النار إذ نضجت جمـ ُ
كةدا خ زؿالب ىصاملالبقرنفالبار ـالبفارثالب نا دكراتناذ فالب ى رات كجز ىاكاامىا كاكلض اتنا

ةكؿامج كفاب ةأا :ا

ِ
الييود
ذاك من
أحب السبت من كمفي بميمى
ُّ
كأني يوم َ
إذايظأرامج كفاب ةأا عةق الب د دادة ةأامفاخالؿا د ا فس ادىب أكداكاإذاي ايحيا كـالبسدلا
(ٕٖ)

ألمراتناما ك ى البذل ةاةدا خي اك خصامحدكد اامىا م زالب أكدا ذلالب كـاكامس كح ىن اذبؾامفاةكب ا
عىبأا:ااااااااااا)ّّ(ا .ا
ك شخذ البقىسـ اح لنز امف امسىحة الب ىص البد ن(ّْ) اك ات اكف امأ م ىن ا ةأ البخطىي الب عرم ادمى ا كردا

ا(لبددف) ا(ّٓ) اكا
ى ر البغزؿ امف اةسـ اددعض الألبفىظ الب ن اجىء اذار ى اتن البقرنف البار ـ اك اكم أى البقسـ اد ػ ي

لبددفاجملادد ةاكاك نامىا أد أىالبحىجاك حر ىامفاإدؿاكدقراكايكا نالب ىةةاكلبدقرثاكلبدع رالبذاراممىا
كي
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جكز اتن البأدم اكلألضىحن اك اكال ا قل ا ةأ الب ىث اك اسم ل ادد ة ابعظمأى اكسم أى(ّٔ) اك اجىء اتن الب ز ؿا
لبعز زا:ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا )ّٕ(اكاإذاةسـاجم ؿادىبددفا
إلعدىلايدؽاحد ابدع ةاكات قكؿا :ا

()ٖٛ

نيت
حمفت ليا بالبدن تدمى نحورىا
وع ُ
لقد شقيت نفسي بكم ُ
كمفالبجد ر ادىإل ىرث ا ىايفالبقسـ اامى االحظ ىيابـا افامفالب ىصالبمدى راإالاي البم فذالبذما

س ط لالب ى رامفاخالب اإ يىؿايحةامىا قكب اكلعدىلايدة اكاتةكالاكجكدا ذلالبقسـابىمىالس طىعايفا
يؿادفار اإبأاةةيامحدكد اكاكمىادلـالبقسـاةدايدلالبغرضالبذما ر ديالب ى رامفاخطىد احؽاب ىايفا

عديامفالب ىصا ةكلفااىفاديكرثاغ رامدى رثا .ا

كألفالبقسـامأـا دا ى رالبغزؿاأل ادب ؿايدؽاةكب اتأكاالا كل أايفايقسـادمىايةسـاد ال﵀اا

تناةكب ا ا:ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا(ّٗ) اكاإذايةسـال﵀ا ادىبفجرا
ك كالبكةلالبمعركؼاكاكدىبة ىبنالبع راك نالبع رثالألكؿامفاذمالبحجةاكاكلب فلاكلبك راك مىا كـالب حرا
ك كـا رتة(َْ) ا.اكالا ا فنامج كفاب ةأادأذلالبقسـات ةحق ادقى و
سـ انخركاتأكايقسـادى﵀ا ا الٌـالبغ كيكا
ي
لبمعظٌـاي ىـالبذد حةا
البماةٌـامكسأاامفاجدؿالبطكراكاك ي
كدقدر الب نا يجرمالبسففاتنالبدحراكاكد اة م ي
كلب حراكاك كادذبؾاةدالس عمرااؿاطىةىلالبقسـالإل حىن ةاكلبدالب ةاكلب نا ر دام أىايفاالا دعايمامجىؿا

بة ؾاد ايمىـامحدكد اكاإذا قكؿا :ا

أال زعمت ليمى بأن ال أُحبيــــا

بمى والذي ال يعمم الغيب غيــره

بمى والذي نادى من الطـور عبده

بمى والميالي العشر والشفع و ِ
الوتر

بقدرتو تجري السفائن في البحـ ِـر
وعظم أيام الذبيحة والنــ ِ
حر

(ُْ)

ك ظأراجمىب ةالألد ىلاي أىا قطرادىب كسؿاك ةؾالبركحالبكعىدةاإبأالبذؿايمىـالبمحدكدةاكا كردالبقسـا
دعدالبقسـادعدمىا عرالب ى را دـا يد ؽالبمحدكدةابقكب ايكاإ عى لنرام اب كا داحد ابأىاكاتأكااع رالبقىسـا
ب ز ؿا اأىاكر دأىامفاحد ا .ا
كةدا ظأرامؤعرللاد ةايخرلاإبأاجى يالبقسـاكاامىا كاكلض اتناةكؿااع را زثا :ا
ِ
ِ
وصمـت
المأزمين
نحرت لو
قريش غداةَ
ٌ
فقد حمفت جيداً بما َ
أىمَّـــــــــــــ ِت
وكبرت
حج
أُناديك ما َّ
ِ
الحجيج َّ
بفيفاء آل ُرفق ٌة و َ
كبرت من فو ِ
استيمَّ ِت
ومن ذي غزال
ق ُركبة رفق ٌة
وما َّ
أشعرت و َ
َ
ِ (ٕٗ)
ِ
فأحمَّــت
الحبل بيني وبينيا
وكانت لقطع
كناذرٍة نذ ارً َوفَت َ
كلس مرلرالبقسـاتنا عرالبغزؿالألمكما رلياكلضحىنا دايغةيا عرلءا ذلالبغزؿ(ّْ)ا ا
ا
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ب/ىالتناصىمعىالذخصواتىالدونوةى :ا
ك ىمأالبدالاللالب ىي ةا دا ى رالبغزؿالألمكماكالس مىاإذلامىاذارادعضالب خي ىلالبد ةا
لبرسؿ ااكلأل د ىء اإذ الس مد امف اةييأـ البمضىم فا
لب ن اكردل اتن البقرنف البار ـ اك اكم أى ا خي ىل ا ي

كلأل دلؼ البم كخىث اب

ر امف اخالبأى اإبأ ا جرد البذل ة اك اك س دط ام أى الألدعىد البفار ة ااكلال حىن ة اكتقىنا

بيكر الب عر ةاكاك رتىنابمع ىياكيح اكاتأكا قنامىا خدـال أىضا ذيالبيكرثاتناخطىد اب جعؿام ا

كليالنازم ىناد فامىامعة ازمفالأل د ىءا(لبمىضن)اكمىا معة ازمفالب عرا(حىضر الب ى ر)اكاكمفاذبؾامىا

كرد اتن اةكؿ امج كف اب ةأ البذم ايرلد ايف ا كيؿ امدل ا عةق ادة ةأ اتىس كحأ ايكرث ا عةؽ الب يىرل ادقدسا
سأااكاإذا قكؿا :ا

ذر ِ
شارق
ُّ
أحن إلييا كمما َّ

كحب النصارى قُدس عيسى بن مريما
ِّ

(ٗٗ)

ك س غؿا د دال﵀ادفاة سالب خي ةاذل أىاإلظأىرا مسا ادرة ةا ةكلي لرريا ةأا دـا راأىاكاكجعؿا

لألمرام عةقىنادخركجالبمس اك نا المةاس م ىن ةايرلدامفاخالبأىاد ىفا زم ا ةأا دـالبق ىـادأذلالألمرا–ا
رؾارة ة-اإالادعدايفا أنااؿا نءاتنا ذيالبد ىاكاتخركجالبمس ادالبةا ةأاددل ةالب أى ةابأذيالبد ىاكا

ت قكؿا :ا

ِ
المسيح
خرج
بيا
ُ
وتَركيا إذا َ
وقالوا َدع ُرقي َة واجتن َ
فادعداحدكلالألمراد و
ىصانخركاإذا قكؿا :ا
يمىالألحكصاتقدا ٌدرا ي
ِ ()ٗٙ
المقصد
كانت خباال لمفوائد
ترجوا مواعد بعث آدم دونيا
َ
(٘ٗ)

كلبذما ددكايفا عرلءالبغزؿالألمكماةدا قىسمكلايكرثاحيالب يىرلابع سأا اكاإذاارر ىاياعرا

مفا ى راكاكم اةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا
وغضيض الطرف ِمكسال الضحى

ِ
األغـــن
أحور المقمة كالرئم

ِ
بالوثن
حف النصارى
َم َّـر بي فــي نفــر يحففنــــــــــــو
مثل ما ّ
إالاي أـالخ ةفكلاتناس م ىن ةا ذلالب كظ ؼاكاتأ ىا مرايرلدايفا د فا دةالبمحدكدةاكي م ةام زب أىاإذا
()ٗٚ

عامفالبحياكلبرتعةاكلبأ دةاكلإلجالؿكاك كلتؽالبعرجنا مراتنا ذيا
م نامحىطةادشخر ىلاإحىطةات أىا ك
ي

لبيكرثاكاإذا قكؿا :ا

ِ
لموثن
نصارى الروم

()ٗٛ

رن ما أمرت
من
إعظاميا ينظُ َ
َيقُ َ
َ
يمى ا د دال﵀ ادف اة س ات راإبأاجمىؿ البمحدكدةاح مى ا د ايكر أى اديكرث امى ا ي ةؽ اتن اا سةا

و
امفايعرا
لب يىرلاكاألمر فالألكؿاز ىدثاتنا شا دا ذلالبجمىؿاكاكلآلخر ابد ىفاي م ةا ذيالبيكرثاكمىا را
تنا فكسالآلخر فاكات قكؿا :ا

كأنيا ُدمي ٌة
َّ
مصو َرةٌ
كم اةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا

ِ ()ٜٗ

ٍ
الع ُبد
في ِب َيعة من كنائس ُ

دمي ٌة عند راىب ذي اجتياد
71
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المحر ِ
اب
َّ

(ٓ٘)
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ك س عمرا ى رالبغزؿامسشبةا عددالبر دىفاالدخىؿامضىم فاإ حىن ةاإبأايكريالب عر ةكاإذا ظأرا

ىر ىن اامىا دا مرادفايدنارد عةالبذما
يكرثالبقسالبم عدداظأك لنراإ ا

رامفاخالؿا ذلالالس عمىؿاإبأا

مدلاجمىؿالبمحدكدةالبذما اؤعراح أا ةأاييعيالب ىسا شع لنراكاك كالبقسالبذماالا غة اتنالبد ىاغ را

دىدثال﵀اا ضرعاإب احىمالناتناةةد الإل مىفالبمطةؽادى﵀ااكاح أا ذلالبقساإفاريلا ذيالبمريثايدىا

إب أىاكات قكؿا مرا :ا

ولو أنيا برزت لمنتَ ِ
طويل ِ
ِ
الميل  ،يبت ِيمو
قس ،
ص ٍـب
ّ
ُ
سيَّار أ ٍ
ومبتَقمُــــو
أنيس بيا،
رض ال َ
َ
فييا شريعتُ ُو ُ
ِ
سعيو َرَممُو
أىون
س ُو،
وسعى  ،و ُ
لصبا،وألقى عنو ُبرُن َ
(ٔ٘)
ِ
وح َّ
قسيم َغ َزلُـو
حتى ُيعاي َنيا ُمعاينــ ًة
ق لِ ِّ
غزالً ُ ،

ك حمؿالإل ىرثاذل أىاةكؿالبعرجنا :ا

طر ٍ
ِ
اىب تعبَّد مما أ
الحور لو تبــدو
من
ألشم َ
ُ
َحرزتو الصوامعُ
َ
(ٕ٘)
ثمانين عاماً ،راميا إن دنت لـــو
وضاق بو محر ُ
َ
ابو وىو واسعُ

كم اةكؿامج كفاب ةأاي ضىنا :ا

س
رواجح اكفال مريضات أعين إليين يصبو الر ُ
اىب المتنطِّ ُ
يمىااع را زثات دىبغاتنا شع رالبمحدكدةات قنامفالبر دىفاي داخضك ىناكخ ك ىناإبأال﵀اات خصا
(ٖ٘)

قطىع اتأـا سىةكفاكرلءا ذلالب شع را
ر دىفامد فادأذلالب شع را ةأالبرغـامفا دىد أـالبم كليةةامفادكفال
و
كةداخركلاراعىن اسجدلن اكاكتناذبؾامدىبغةا ركـام أىالب ى راإعدىلاجمىؿا زثاك شع ر ىا ة اك ةأالآلخر فا

إبأالبدرجةالب ناالا قىكـات أىار دىفامد فا ذلالب شع راكات قكؿ :ا

كةكب ا :ا

دين والذين َع ِيدتُيــم
ىبان َم َ
ر ُ
الميا
لو
س ِمع ُ
َ
يسمعون كما َ
ت َك َ

ِ
العذاب قــعودا
يبكون من َح َذر
َ
(ٗ٘)
ُّ ِ
وســــجودا
خروا ل َّعزةَ ُركعاً ُ

تنزلوا والعصم من ِشع ِ
ِ
الجبال الغادر
ف
ىبان َمدين لو رأوك ّ
ُر ُ
َ
ُ ُ
كمفالب خي ىلالبكلردثاتنالبقرنفالبار ـاكلب نا فى ؿامعأىا ى رالبغزؿالألمكماكاتجعةأىانب ةامفا
(٘٘)

نب ىلالبردطاد فاخطىد الب عرماكدالبةالب خي ةاكاكترشامفاخالبأىايرض ةاخيدةادمعط ى أىالبمع ك ةا

لبدالب ةاكا مؽا دتقأىالإل حىنناكا خي ةالب دناإدر سااتناةكؿاجم ؿادع ة :ا
ِ ()٘ٙ
اشتاق إدريس إلى ِ
جنة ال ُخمد
تاق إلى ريح جيبيا كما
َ
واني لمش ٌ
ٌ
كتنا ذلادب ؿا ةأاعقىتةالب ى رالبد ةاكاإذاالا مافايفاي اؿامفا ذيالب خي ةا(لب دناإدر سا

 )ام طةقىن اس م ىن ىن امى ابـ ا عرؼ امدبكالب أى الإل حىن ة اك اك ذل ا ع ن اي ا– الب ى ر ا– ا ةأ اد لر ة ااىمةةا
دقية الب دن اإدر س ا اداؿ ا في ال أى اك ذل اكلض اجدلن امف اخالؿ البردط البمكتؽ البمالنـ اد ف ال

كل

ىؽاإدر ساابج ةالبخةدا .ا
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كةداكظؼاذكالبرمةا خي ةا(بقمىفالبحا ـ)ابد ىفا شع راحضكرامنا ةأالآلخر فاكاح أايفابقمىفا

ةأامىا م لاد امفاحامةاكل زلفا د شاح مىا لر ىاكات قكؿاذكالبرمةا :ا
()٘ٚ
لقمان الحكيم تعرضَّت لعينيو مي ِ
برق
أن
ولو َّ
ساف ارً كاد َي ُ
َ
َ
ادعدلن انخر اةكلم البمدىبغة اكلالترلط اتن ا ا ة اكمقىرد املا
ت الحظ اي ضىن ايف الب ىص البقرن ن ايخذ ي

لبمحدكدةاتعةأاسد ؿالبمعىؿاكال﵀ا اجعؿامفابقمىفاكةي ام دعىن ابةحامةاكاكذكالبرمةا جعة ام د ىنا
امفا
كم ذ الن ايمىـ اجمىؿ ايمن اك اك ذل ا ك احىؿ الب ى ر البعى ؽ البذم ا رل ايف اجمىؿ امف ايحي ايدأر ااؿ ى
ى دياك اسرااؿالبقكل داك مردا ةأاجم لالبقكل فا .ا

ك ىؾايمرامأـا كايفالب ى راتنامدىبغ ا ةكلسرلت ا ةكلترلط ايدةىنات ىناكب ساكلةع ىنا .ا

ج/ىالتناصىمعىالذعائرىالدونوةى :ى

كبـ ا حير الب ىص البد ن ا د ا ى ر البغزؿ الألمكم اتن البمجىؿ البد ن ا ةأ الب ص البقرن نا

كلب خي ىل البكلردث اتن البقرنف البار ـ اك ادؿ ايتىد امف الب عىنر البد ة الإلسالم ة ام طةقىن ام أى اإبأ ا يك را

معى ى الب فس ةاكامس عم لنر الإل حىن ةالباىم ةاتنامعؿا ذيالب عىنراكإذ اجىءلام سجمةاكم سقةاملاس ىؽا
ي الب عرماكاتضالن ا فا كس لالبدالاللالبمع ك ةامفاخالؿا كظ فأىا كظ فىن امعد لنر ا فايتاىرياكاب غدكا

مالنمة ابمعى اكم أال األبفىظ اك رلا د ك ا د مأى ادطىةىل ا عر ة ا م قة البرؤ ة ام سعة البدالبةك اكمف ا ذيا

لب عىنر ا(لبحج) اتجم ؿ ا ذار ادع ة اك ك ا ؤدم ا عىنر البحج اد ف البيفى اكلبمركث اكتن ا ذل الألمر ا المةا
ا ةأالبرغـامفاي ا

س م ىن ةايكجد ىالب ىصامفىد ى ا يفالب ى راالا س ط لايفا قىكـاكجكدادع ةاتناذ
ؤدماتر ضةالبحجالب نا دعلادىإل سىفاإبأا و
ىبـ انخراالا ذارات اإالال﵀اكاكمىا عى امفا عيالبسعنا
د فالبيفىاكلبمركثا جعؿالإل سىفامر قىناالا ذارا نىناإالاا ف ةا شد ةا ذيالب عىنرا ةكل أىء ىاكاكملا ذلااة ا
س سةـاجم ؿابذارلادع ةاكات قكؿا :ا
وموجـف
اع
بين ســـ ٍ
ُ
وبـــين الصفا والمروتين ذكرتكم بمختمف من َ
(ٖٓ)
ِ
ف
ىي الموت بل كادت عمى
وعند طوافي قد ذكرتُ ِك َمـــــ َّرةً
الموت تضع ُ
يمى ا مر ادف ايدن ارد عة ات عىمؿ امل ا ع رث ايخرل امف ا عىنر البحج ا عىمالن اس م ىن ىن اك اب كيؿ امفا

خالبأىالبمع أالبسىدؽاتنال غىب ادىبمحدكدةاكذ كب اك كا ؤدما ع رثارمنالبجمرللاكات قكؿا :ا
()ٜ٘
ِ
ِ
بثمان
الجمر أم
رميت
بسبع
لحاسب
فواهلل ما أدري  ،واني
ٍ
ُ
َ
ك ذي اإ ىرث امف اخالؿ الب ىص اإبأ ا دث اذ كب اك فا ري ادىبمحدكدة اك اتةـ ا عرؼ ا دد البجمرلل الب نا
رمى ىاي ناسدلايـاعمىفاكاك ددالبجمرللالبمطةكيا كاسدلاجمرللا .ا

ك كظؼالبعرجنا كـالب فراتنالبحجابد ىفابقىن ادىبمحدكدةاكات قكؿا :ا
فكفى بو ىج ارً لنا ولكم

اليجر ؟
أنى  ،وذلك فاعممي
ُ
(ٓ)ٙ
حتى يشتت بيننا النفـ ُــر

ال نمتقي إال ثالث منـ ًى
تىس عمرالب ى را(عاللام أ)ا(ُٔ)ا ك كالب كـالبعىبلاح فا فرالبحجىجابإل ىرثاإبأاي الب قأادأىاألفا
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تنامعؿا ذلالب كـا ج ملات البحجىجااةأـاكاشفالبةقىءااىفايم لنر اإجدىر ىن االاطك ىن امفالبمحدكدةاكاكمعة ا

ةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا

يوم التقينا عشية َّ
النفَ ِر

(ٕ)ٙ

ىاج حزني وعادني ذكري
قد َ
تالا كل أا ى رالبغزؿالألمكمامفاذارالبمحدكدةاكم ة اإب أىاح أا ةكلفااىفاتنا عىنرالبحجاكالب نا

اكفات أىالبحج جام غةكفاد شد ةا ذيالب عىنراالاغ راسكل ى(ّٔ)اكات قكؿا ي يالدفاردىحا :ا
البنية والســ ِ
تـر
ُالم عمى ليمى ولو استطيعيا وحرمة ما بين ّ
أ ُ
(ٗ)ٙ
لممت عمى ليمى بنفسي ميم ًة ولو كان في يوم التحالق و ِ
النحر
ُ

ك ضلا ى رالبغزؿالألمكما(لبيالث)امفاضمفا ىي البد ناكاتأكاالا ا فنادذارالبمحدكدةاتنا

لبحجاكادؿا عدلياإبأاذار ىاتنالبيالثاكاكلألكبأاد ايفا اكفاخى عىناالا ةأ ايما نءا فاإةىمةالبيالثا
ك شد أىادىب اؿالبيح اكاإالاي ا ع رؼادى غىب ا ذلاك خىؼاممىاس ا يا ة امفاذ يا؛األ االا ؤدما

يال ادخ كوعا ىـاكاكتاراالا درحا فاذارال﵀ااكاتجم ؿاالا غىدرادع ةاتارياح أاتنالبيالثاكات قكؿا

:ا

(٘)ٙ

يكتب الممكان
لي الويل مما
أُصمي فأبكي في الصالة لذكرىا
ُ
كمعة اةكؿاذمالبرمةالبذما غؿادذار(من) اتالا عرؼاييةأالبضحأالع فايـاعمى ةاكاكلبالتلا

يفالبفرؽاد فالبعدد فاب ادالبةاس م ىن ةا
قكؿا:ا ا

رامفاخالبأىالب ى راإبأايمامدلا كام عةؽادمحدكد اكاإذا
()ٙٙ

صميت الضحى أم ثمانيا
أُصمي فما أدري إذا ما ذكرتُيا أثنتين
ُ
يمىا مرادفايدنارد عةات كظؼا(لبيالث)ا كظ فىن انخرام عةقىن ادىبيفىلالبحس ةالبجمىب ةابةمحدكدةاكا

تيظأراعقؿايردلتأىاإفا أضلابةيالثاكات قكؿا :ا

()ٙٚ

تنبتر
ُ
تكاد من ثقل االرداف إن نيضت إلى الصالة ُبعيد البسر ُ
ك ىؾ اتر ضة ايخرل ا ضمأى ا ى ر البغزؿ الألمكم اإبأ اميىدر ا ىي البد ن اتضالن ا ف البحجا

كلبيالثايالاك نا(لبي ىـ)اكاتمج كفاب ةأا م أاب ةأاكبقىء ىاامىا م أالبيىنـالبمىءاكاكيمامىءا؟اإ ا

لبمىءالبدىرداكتنا ذلاإ ىرثاماعفةا دؿا ةأا دثا عةؽالب ى رادمحدكد ا عةقىنا اىدا اكفايم ةاةداالا حقؽا

كات قكؿا :ا

ِ
كما يتمنى ِ
صائم
الماء
بارَد
ظ ُل أُمني
النفس إياك خالياً
أَ َ
َ
ُ
كمفالبجد رادىبذارايفامعؿا ذلالب ىصا ددكاألكؿاك ةةاي امفادىيالب شع رالبد نالإلسالمناكب سا
()ٙٛ

ىيىن امدى لنر اك اكتن ا ذل ا نء امف البيحة اإذل امى ايخذ ى البخطىي الب عرم ا ةأ اظى ري اكباف اإف احىكب ىا

فحي اكتأم ابىمىاتأم ىالبمرلدامفا ذلالب كظ ؼاإالامفاخالؿاإ رلداتارثالب ىصات اكاتىب ىصا ىا ةكلفا

اىفاغ رامدى راإالاي اةدايدلاغرض اكمد غأالب ى رامفاإدخىب امفاضمفاخطىد الب عرما .ا
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التنـــــاص يف شعر الغزل األهوي

أ .م  .د  .دالل هاشن كرين

د/ىالتناصىمعىاألحكامىالقرآنوةى:ى ى
و
ةامعىف ادالب ةاذللارؤ ةا م قةاكلم دلدللات ةا
كةدالس كحأا ى رالبغزؿالألمكمامفالألحاىـالبقرن
عمراإ ى ىاتنال طالؽا الم البس م ىن ةاب اع ؼاطىةىلالب صالب عرمالإل حىنناكاتأكاالا دغنامفا
كامس الن
لب ىصالبد نالبزخرتةاكلبز ةالبةفظ ةاكاإ مىا امفامفاكرلءاذبؾالخ رلؽامقيكد ابةد ةالبةغك ةاكلبدالب ةا

لبم س قرث اتن اذ ف ااؿ امف البمددع اكلبم ةقن ابخةؽ ال عى ىل ادالب ة اةىدرث ا ةأ اإ أىض البيكرث الب عر ةا
ك ىطأىالب خ ةناتناخطىد اكرلتدلن امأمىن امفاركلتد اتار اكات اكفادذبؾامسؤكالن ا مىايكرديامفالألحاىـا
لبقرن ةاإذ امى ا ىصامعأىاك اكمف ا ذيالألحاىـ ادتل البد ةاك اكةد اكرد اذبؾاتن اةكب ا عىبأ ا ا اا
 ا ا ا ا ا ا ا ا ا )ٔٗ(اكاإذاكردالب ىص اتناةكؿا مرادفا
يدنارد عةا :ا

قد خط في ِ
الزبر فاطمبو بدمي

(َٕ)

من لم يقدني يوما  ،ولم يدني

ك ددكايف الب ى ر ايرلد الةحىـ ابفظة البد ة اتنا ىي البد ن اب د ير البمحدكدة امفالبق ؿالبعمدك اتجعةأىا
غ راةىيدثالبق ؿا؛األ أىايرؽامفايفا اكفامجرمةاتناحامأىا ة اكايمىاتنايكرثايخرلابةق ؿات ح ط ا

لب ى رادحاـالبقيىصاكاتناةكب ا :ا

افعمي باألسير أحــدى ثالث

اقتميو قتالً ســـريعاً ُمريحـاً
النفس بالنفــ
أو أقيدي فإنما
ُ
أو ِ
صميو وصالً ُيقَُّر عميــو

فافيميين ثم ُردِّي جوابـي
َّ
ِ
عــذاب
ال تكوني عميو سوطَ

ِ
ـ ِ
الكتاب
فصال في
ـس
قضاء ُم َّ
ً
(ٔ)ٚ
شر الوصال وص ُل ِ
الكـ َذ ِ
اب
َّ
إن َّ
َ

كمرجلاحام اجىءامفاةكب ا عىبأا ا ا ا ا ا ا ا اا
 )ِٕ(اكاكةكب ا عىبأا ا ا ا ا ا ا ا ا ا )ّٕ(اكاكةكب ا
عىبأا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا
اااااا)ْٕ(ا .ا
و
اكداةمىلامق ضدةامعؿا
كمفالإل ىرللالب ىي ةالب نايكرد ىا ى رالبغزؿالألمكمامىاذارياذا لنراسر عىن

مرادفايدنارد عةا :ا
ا
اةمةالإلسالـ(ٕٓ)اكاكاةم ىا ىدا ةكلرـ(ٕٔ)اكاكلبجف(ٕٕ)اكاامىاتناةكؿا
ِ ()ٚٛ
ف
تبل اليوى
كأني يعانيني من ِّ
فأتبعين الطرف ُم َ
الجن خاط ُ
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هـ/ىالتناصىمعىالحدوثىالنبويىالذروفى :ى
كلبذما ددكاب ىاممىاسدؽايفالب ىصالبد نا دا ى رالبغزؿالألمكمااىفامع مدلن اتنايغةياجكل د ا
ةأالبقرنفالبار ً
ـابمىابةا ىيالبعز زامفاخيكي ةا دالبمسةم فاكاكمىا معة امفاركحى ىلا مسا غىؼا

لبقةكي ا د ـ اك اكمل ا ذل ااة ا جد ام سعىن ابةحد ل الب دكم الب ر ؼ اتن اغزبأـ(ٕٗ) اك ا ةكلف ااىف اال ا ضى نا
مسىحةالب ىصالبد نالب نا غةأىالبقرنفالبار ـاتنا ذلالبغزؿاكاكمفالب ىصاملالبحد لالب دكمالب ر ؼا

ةكؿاجم ؿادع ةا :ا

مميك الناس في البعد و ِ
اليجر
ال تيجريني يا بثين وأحســني
وخافي َ
وجاء بو سفيان حقاً عن ُّ
الزىـري
فقد جاء قو ٌل عن رجال أتوا بو
رووهُ بإسناد عن الحسن البصــري
(ٓ)ٛ
أخاه تولّى اهلل عنو إلى الحشــ ِـر

وأخبرني بو أيضاً غير واحــد

فإن ييجر اإلنسان فوق ثالثــة

تقدالة دساةكب امفالبحد لالب دكمالب ر ؼا:ا((الا قىطعكلاكالا دلدركلاكالا دىغضكلاكاكاك كلا دىدال﵀ا

إخكل ىاكاكالا حؿابةمسةـايفا أجرايخىياتكؽاعالل))ا(ُٖ)ا .ا
ثانواًى:ىالتناصىاألدبيى :ى

يعدالب ىصاملالبمكركلالألددنادب الن امأمىن ا ةأاعقىتةالب ى راكلر دىط ادمىاكرداتناحضىر امفا
ييطر اعقىت ة اك اكمف ىحىن ادىر لنز ا س ط ل الب ى ر امف اخالب ات امغىبؽ البحضىرث البعرد ة ادمى الم ىزل اد امفا
حمك و
الل امعرت ةاكعقىت ة امخ ةفةا فذ ام أى الب ى ر اب س عمر ى اتن ام جزي الب عر ةاك ك البغزب ةك اكم طةقىنا
معأى االس فىؼ اة ـ الج مى ة اكمأىرلل اجمىب ةك اكب ددك اخطىد الب عرم امفعمىن ادىبعمؽ اكلبرؤ ة البفةسف ةا

لبذل ة اكلبخىية اد اك اكمف ا ى ا ظأر ابةم ةقن امأىرث الب ى ر اكحذة اتن ا طك ل البمس ةزمىل البحضىر ةا
كم حأىاي غةات ىضةا ضفنا ةأاغزب ا ىبةامفالبمعرت ةام سجمةاملالألتاىرالب نا قدمأىات .اكمفا ىا
س ط لايفا قسـا ذلالبمحكرا ةأال جى ف :ا

أ/ىالتناصىمعىالمثلى :ى
لس قأ ا ى ر البغزؿ الألمكم امىد الب رلع ة امف الألمعىؿ البعرد ة الب ن ا معؿ اخالية ا جىري الألمـا

ميكرثالبمج ملاداؿامجىال الالج مى ةاكلبس ىس ةاكلبعقىت ةاكلبد ةا...البخاكاتقدامعةلالبميىدرالب رلع ةا
و
ةاكاتقىملاددكرامأـاتنا ىي ابًمىا حمة امفا
–لألمعىؿ-البمع فالبذما أؿام ا ى رالبغزؿامىد الب عر
و
طىةىلاإ حىن ةا رتدا جرد الب عر ةاددالاللاإددل ةات ىناكتار ىناكاتاى لالألمعىؿالبمر ازالبذمالر ازا ة ا
ى رالبغزؿاب حفاا ىفا ي الب عرمادمضىم فا خدـالب كلزعالبدلخة ةاكلال فعىاللالبكجدل ةابد (ِٖ) اكا

كمفاذبؾامىالس عمة ا مرادفايدنارد عةاتناةكب ا :ا

(ٖ)ٛ

وددنا وُنعطَى ما يجود ،لو أنو لنا رائم ،حتى يؤوب المنخ ُل
ك ى اةد الس حضر الب ى ر البمعؿ ا(ح أ ا ؤكي البم خؿ) اكلبم خؿ ا ك ا((رجؿ اتن البزمف الألكؿ اك كا
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لبقىرظالبع زماسىرا طةيالبقرضاتةـا رجلاإبأالب كـاكات قىؿا(ح أا ؤكيالبم خؿ)اترلحايضريامعالنا معؿا
د اتن الب شس ا ف الب نء)) ا(ْٖ) اك اكب س اامى ا ك ـ ا ىرح البد كلف ا ةأ اي البم خؿ الب ارم البذم اسج ا
لب عمىفادفالبم ذراكبـا عكداكاكةدالس طىعالب ى رايفا كتؽاتناردطاةيةا ذلالبمعؿاملا جرد الب عكر ةا

تنالب شسامفا حق ؽامىا ر دياكاكم اةكؿاذمالبرمةا :ا
تقارب حتى تطمع التابع الصبي

(٘)ٛ

وليست بأدنى من إياب المنخل

ك ذاراذكالبرمةالسم البعى ناكاإذا قكؿا :ا

وال العنزي القارظ الدىر حابيا

وأنت غريم ال أظن قضاءه

()ٛٙ

تمسشبة اردط اةية البمعؿ ادىبحىبة الب عكر ة البم معةة ادىب شس ا د الب ى ر اةد احمةل اع لرء ادلؿ ا ةأا

لإل حىء اكلب ةم البمفضناإبأالإل جىز البذمايح ى الب ص الب عرماك اتجىءل البخيكدة البمعرت ة اكلب عكر ةا
م دمج ىفاتنالالس عمىؿاكاكمفالألمعىؿالبعرد ةالألخرلالب ناكظفأىا ى رالبغزؿاتنامىد الب عر ةا(ةرعا

لبعيىابذمالبحةـ)اك كامعؿايضريابمفا د اتى د (ٕٖ)اكاكم اة اكؿا ي يادفاردىحا :ا

(ٖٖ)

وقد قرعت في أم عمرو لي العصا
قديماً كما كانت لذي الحمم تقرعُ
ك ر دالب ى را ىاي اب ـاتناحدأىاكيد ا ة اكاكمعة اةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا
وقد قرعت في وصل ىند لك العصا

(ٖٗ)

قديماً كما كانت لذي الحمم تقرعُ

كةكؿااع را زثاي ضىنا :ا

(ٓ)ٜ

وقد قرع الواشون فييا لك العصا
وان العصا كانت لذي الحمم تُقرعُ
كةد الس ك ي ا ى ر البغزؿ الألمكم الألمعىؿ البعرد ة الس عىدىن ااىمالن اك امكظفىن اإ ىي اإلحدلل امسىحةا

م دعةادىبدالاللاكلبمع أاكاكمفاذبؾالبمعؿا(مر أاكالااىبسعدلف) (ُٗ)اكتناةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا
ِ
ِ
ِ
وخد ُن َك مـــن ِ
دون أحدانكا
الصفاء،
رب
ربك  ،ت ُ
واذ ىي ت ُ
(ٕ)ٜ
طاب ،ليس كســعدانكا
الســ ارةُ،
واذ كل مرعى رعتو َّ
وان َ

ك ىكؿا ذيالألمعىؿامكلةؼاتار ةاكل د اكبكج ةاكعقىت ةا جعؿالبم ةقنادىحعىن ا فالبعمؽالبدالبنابأى اكا

مد عدلن ا فالبرؤ ةالبسطح ةا؛اب س ا ؼاةدرللالبةغةالال ىج ةا درالبمحياللالال حىن ةاكاكمفالألمعىؿا

لألخرلالب ناطرةأىا ى رالبغزؿالألمكماكالبمعؿا( ـالب عىرادكفالبدعىر)اكاكيضريا ذلالبمعؿابكيؼا
لبمكدثاكلبقري(ّٗ)اكاكةداكظف ا مرادفايدنارد عةاتناةكب  :ا
(ٗ)ٜ
ِ
ِ
ِ
المحاف ِشعا ار
دون
الشتاء ِشعاره
ويفوز َم ْن ىي في
ُ
أكرم بيا َ
كمعة اةكب ا :ا
(٘)ٜ
ٍ
ِ
ف م َّ
عنى بيا صبوب شعا ار
المحاف لمشغو
ثم كانت دون
ُ
وقول جميل بثينة :
()ٜٙ
ِشعارهُ حين يخشى القر والصردا
نعم لحاف الفتى المقرور يجعميا
ك س غؿا ز دادفالبطعر ةالبمعؿا(يةيرامفاإدأىـالبقطىث)ا(ٕٗ)ا؛ابيد فاةييرا كم اكذبؾاتناةكب ا :ا
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ِ
القطاة َّ
ويوماً كإبيام
مزيناً

لعيني ضحاه غالباً لي باطمُو

()ٜٛ

كةدا ىؿالبمعؿالبحظالألكتراتنالبيكرثالب عر ةالب نا اةأىا ى رالبغزؿالألمكماكاتالا ا فنادمىا
و
كرديامفامعؿاكلحدات عدلاإبأامعة فاالس امىؿانب ى الب يك ر ةاكاامىاتناةكؿااع را زثا :ا
ِ
ٍ
ي َّ
بالميل يحطــ ِـب
يمق
أصبحت
عزة
رأيت ابن َة الضمر َّ
كمحتطب ما َ
َ
()ٜٜ
عم أنيـــــــا كبيض األنو ِ
ق في الصفا المتنصب
وكانت تُمنينا وتز ُ

َّ
إذاإف الب ى راةدااعؼاتنايكريالس عمىؿالألمعىؿاكاب س ز دامفامىا رم ا ذيالألمعىؿامفادالاللا

س م ىن ةاكب

رامفاخالبأىا مىا ر دالب عد را

اكاتشكردالبمعؿا(يىخدطامفاحىطياب ؿ)اكالبخدطالاليىدةا

مرثاكلإلخطىءامرثايخرلاكاكحىطيالبة ؿااذبؾاالا عرؼامىا ح طد ات جملامىا ح ىجاإب اكمىاالا ح ىجاإب ا

تأكاد فالبخطشاكلبيكلي(ََُ) اكاكاذبؾاحىؿا زثاإذاالا فرؽاد فامىا فعأىاكمىا ضر ىات خةطاد فالبج دا
كلبردمءاكاب س امؿاد اكيؼا زثادشفا ش أىا شفا ذلالبحىطيالبذما جملالبحطياب الناكا ةكلذلاجمع اب النا
و
ةأايخالطامفاحطياك ياتالا س ط لالدرلؾالب نءالبذما ر دياكايمىالبمعؿالآلخراتأكا(ي زامفا
كةلا
د ضالأل كؽ)اكاة ؿا:ا كاذارالبرخـاكلبذاراالاد ضاب اكاكة ؿا:البرخمةايدعدالبط راكا لنراأل أىا د ضاتنا
عىؼالبجدىؿ(َُُ)اكاتأكا ا ؼا فايعكدةا حق ؽامرلدالب ى را .ا

ك دخؿالبمعؿا(باؿاجد دابذثه)ا(َُِ)امفاضمفا ىصا ى رالبغزؿالألمكماامىاتناةكؿالألحكصا :ا
(ٖٓٔ)

وكل جديد تُستمذ طرائفو
ما لجديد الموت يا بشر لذة
كااىفامع ىي ابة ى راتنا
كلبمعؿا(اىبقىدضا ةأالبمىء)ايضريابمفاب ساد ديا نءاممىايخذ(َُْ) ا
ي

د ىفاحىب اإذا قكؿامج كفاب ةأا :ا

ِ
ٍ
األصابع
روج
الماء
كقابض عمى
ِ
فأصبحت من ليمى الغداةً
ُ
ُ
خانتو فُ ُ
ك زدلداتى ة ةالألمعىؿاتنا عرالبغزؿالألمكماإبأالبدرجةالب نا رلات أىالألمعىؿابأىامسىحةاكلسعةا
(٘ٓٔ)

تنالالس عمىؿالبدالبنالبس م ىنناكاكمفاذبؾالبمعؿا(حسفاتنااؿا فامفا كد)(َُٔ) اكاامىاتناةكؿا مرا

دفايدنارد عة :ا

وتعرت ذات يوم تبتــــرد
َّ

زعموىا سألت جاراتيــا

عمركن اهلل أم ال يقتصـــد

أكما ينعنني تبصرننـــي

حسن في كل عين من تـــود
ٌ
()ٔٓٚ
وقديما كان في الناس الحسد

فتضاحكن وقد قمن لـيا

حسداً حممنو من شأنـيا

كجسداجم ؿادع ةا جرد الب عكر ةاد ىي املالبمعؿا(ي ذيامفالبح رج)(َُٖ)اكاتناةكب  :ا
فمثمت فاىا قابضاً بقرونيا

()ٜٔٓ

شرب النزيف ببرد ماء الحشرج

امىااىفالبمعؿا(يترخارك ؾ)ايمازلؿاتز ؾاكل ا ؼاحىض النر(َُُ)اكاتناةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا
(ٔٔٔ)
ٍ
المتكبر
بحفظ ربُّك
كالك
روعيا
فقالت وقد النت و َ
أفرخ ُ
ُ
ا
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كلبمعؿا(يةسأامفالبحجر)ا(ُُِ)اكاتناةكب ا :ا

قمب َك أقسى ِمن َح َجر
ترح ُمني
َع َ
أم لنا ُ
مرك اهللُ أما َ
ي)اك كالبمجريالبذما قةيالألمكراك ح ؿالبح ؿات أى(ُُْ)اكاتناةكب  :ا
ابح َّك ها
ؿا يةةَّ ه
كلبمعؿا(إ ي
(٘ٔٔ)
فقرب ُكالَّ
رفيق
ب المسان
وجرى بيننا َّ
ُ
ُح َّو ٌل ُقمَّ ُ
(ٖٔٔ)

مؿالبمعؿا(يحرامفالبجمر)ا(ُُٔ)املاةكؿامج كفاب ةأا :ا
كع
ُّ
لييب النار بين جوانحي
فإن
َّ
َ
كلبمعؿا(ي ىدماسدى)ا(ُُٖ)اتناةكؿااع را زثا :ا
أيادي سبا ما كنت يا عز بعدكم

الج ِ
مر
إذا ُذكرت ليمى ُّ
أحر من َ

()ٔٔٚ

()ٜٔٔ

فمم يحل لمعينين بعدك منظر

ب/ىالتناصىمعىالموروثىالحكائيىالعربيى :ى
طةؽ ا ى ر البغزؿ اتن البعير الألمكم امف امى ا ةؽ اتن اذ

امف امكركل احاىنن االس عمىري اتنا

الب عر ةاكاحىمالنامع ااؿامىا حك ا ذيالبحاى ىلامفاةدرثادالب ةاإلترلغأىاتناخطىد الب عرماكب عةكا

د جرد الب عر ةاإبأاي مىؽامع ك ةاةىدرثا ةأاإ أىضا جرد الب عكر ةاكاكلب عد را أىاخ را عد راكاكمفا
ذبؾامىال ىدا ة البعريالبذ فااى كلا جعكفاي ىـالباألاكات ج ملام أـاةدىنؿا أاتناماىفاكلحداكات قلا

أـاكاتإذلاةكضكلاخ ىمأـاكلت رةكلاكرجعكلاإبأايكطى أـاسىء ـاذبؾاكاتسمنالبخة طاك ـالبقكـالبذ فا
ايبفةاد
ٌ
يمر ـاكلحداكاكم امىاكرداتناةكؿا مرادفايدنارد عةالبذمالس طىعايفا ردطاد فا ذلالبمكركلالبحاىننا

ك جرد البذل ةاكاإذا قكؿا :ا
كةكب اي ضىنا :ا

بان الخميطُ زما َن ُو وقد يسقم المرء الصحيح َّ
التذ ُكر
ُ
تذكرت إذ َ
َ
َ
ُ ُ

(ٕٓٔ)

(ٕٔٔ)

بالبين ثم أجد البين فابتكروا

ط الذي تيوى قد ائتمروا
َّ
إن الخمي َ

ك ددكاب ىامفاخالؿالس قرلءالب يكصالب عر ةايفا مرادفايدنارد عةاةدالس عىفاداةمةا(لبخة ط)(ُِِ)ااع لنرا
بًمىا حمة ا ذيالباةمةاد فاط ى أىامفامكركلاحاىننا .ا
ك درجالبمع قدللامفاضمفا ىصا ى رالبغزؿالألمكماكاكمفاذبؾامىا ع قديالبعرياةد مىناي ااىفا

لبكلحد ام أـ اإذل اخدرل ارجة اذار السـ ايحي الب ىس اإب ات ذ ي اخدر ى اك اكةد الس ةأـ ا ى ر البغزؿ ا ذلا

لبمع قداكجعة اةىد لنر ا ةأالب عد را فايتضة ةالبمحدكدةاكاك أىايحيالب ىساإب اكيةردأـاإبأا فس اكاكمفا

ذبؾاةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا
ِ
أدعوك ما ضحكت سني وان خدرت
كةكب اي ضىنا :ا

دعوت دعاء العاشق الطرب
رجمي
ُ

(ٖٕٔ)

(ٕٗٔ)

وأُكثر دعواىا إذا خدرت رجمي

أىيم بيا :في كل ممسى ومصبح
ُ
كةكب اي ضىنا :ا
(ٕ٘ٔ)
أدعوك با ِ
ِ
ِ
سمك ال أُكنى
ذكرتك صادقاً ،وصرحت إذ
إذا خدرت رجمي
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كمفالبمع قدللالألخرلالب ناكردلاتناغزؿالب ى رالألمكم(ُِٔ) ا(لخ الجالبع ف)اك كال قىداسىندا

دالبعريادشفامفا رؼا

الب م فا حدلاب البخ راكاامىاتناةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا

خمجت عيني اليمين ٍ
بخير

عين مأمون ُة الخمجان
تمك ٌ

كةكب اي ضىنا :ا

()ٕٔٚ

ِّ
كالمبشــــ ِر
سائح
ظبي
لو اختمجت عيني أَظُ ُّن عشي ًة
و َ
ٌ
أقبل ٌ
كمعؿا ذلالب فىؤؿادىخ الجالبع فاييد امعاكسىنالب كـاإذا خىؼامفاحدكلاماركياإذلامىارتلالبع فا
()ٕٔٛ

كاكةداجملالب ى راد فالبمع قد فا(خدرالبرجؿاكلخ الجالبع ف)اتناةكب ا :ا

وتضـرب
تيتاج عيني
لرؤيتيا
ُ
ُ
()ٕٜٔ
فيذىب
ليذىب عن رجمي الخدر
ُ

إذا خمجت عيني أقو ُل لعميــــا
إذا خـــدرت رجمي أبوح بذكرىا

كالزلؿا ى رالبغزؿالألمكمامس م لنراملالالمدلدللالب نا مديادأىامع قدللالبعريا؛األ أىا ضفنا ةأا

يكريالب عر ةاإ ىرللاس م ىن ةا ز دامفا ىطأىالب يك رم(َُّ)ا .ا
ج/ىالذخصوةىالتراثوةى :ى

يمىالبم أؿالبعىبلالبذما أؿام ا ى رالبغزؿالألمكمامىد الب ىي ةاتأكالب خي ىلالبم أكرثاكا

ك ذلادب ؿاكلض ا ةأامعرت اكعقىت اك دـال غالة (ُُّ) اكاكمفاذبؾاذارياألسمىءا عرلءاسدقكيادىب جردةا

لبغزب ةاكاامىا كاكلض ا دالألحكصالبذما ذارا ركثاكلب أدماك مىا ى رلف(ُِّ)اكاإذا قكؿا :ا
(ٖٖٔ)

لكان وجدي بسعدى فوق ما وجد

لو قاس عروة والنيدي وجدىما

كةكب اي ضىنا :ا

بعفراء والنيدي مات عمى ىند

سن الحب قبمي إذ شــقي
فعروة َّ

كم اةكؿاة سادفاذر ا :ا

فما وجدت وجدي بيا أم واحــد

وال وجد العذري عروة في اليوى

(ٖٗٔ)

وال وجد النيدي عمى ىنـــد

(ٖ٘ٔ)

كوجدي وال من كان قبمي وال بعدي

ك اعؼاجم ؿادع ةامفاذارالألسمىءاب ز دامفالبطىةةالإل حىن ةالبدلبةا ةأا جرد الب عكر ةاكات ذارا

لبمرةشامضىتىناإبأالألسمىءالب ناسدؽاذار ىاكات قكؿا :ا

مرقش ،واشتفى من عروة الكمد

قد مات قبمي أخو نيد وصاحبو

وقد وجدت بيا فوق الذي وجدوا

وكميم كان من عشق منيتـو

()ٖٔٙ

كلبذم ا ددك اب ى ا ى ا مسؾ ا ى ر البغزؿ الألمكم ادذار ا ؤالء الب عرلء األ أـ اسدقك ـ الب جردة ا فسأىا
ك ى كلامىا ى كلامفاك اللا

َّ
ماياد ا ةأايفامعى ى ا
رؾادأىا ؤالءالب عرلءاملا ى رالبغزؿالألمكماكالبذ

ي داكيةسأاكاإالا ي يادفاردىحاتأكا عاساذبؾاكات جعؿامفاكجدياالا ضى
مفاذبؾالدفا جالفاكاإذا قكؿا :ا
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يجده
قبمي من أجل صباب َة ُ

ووجدت ووجداً لم يكن أحد

كمده
تبمت ىند ففات بنفسو ُ

()ٖٔٚ

عجالن الـــذي
إال ابن
َ
ايسمىء األ د ىءا
ك دىبغ امج كف اب ةأ اتن اإ رلدي األسمىء الب خي ىل ات ز د ا ةأ ايسمىء ا ؤالء الب عرلء
ن

ك خي ىلامعركتةاكاإذا قكؿا :ا

مسمم
يمق
لعمري ما القى جمي ُل بن معمـــ ٍـر
كوجدي بميمى ال ولم َ
ُ
أعجـــم
ولم يمقو قبمي فصيح و
ولم يمق قابوس وقيس وعـــــروة
ُ
يسمـــم
وال كاد داود من الحب
ُ
ــم
وتوبة أضناه اليوى
ِّ
المتقس ُ

صبا يوسف واستشعر الحب قمبـــو
وبشر وىند ثم سعد ووامــــق

المصم ُم
البالء
وماروت فاجاه
ِّ
ُ
()ٖٔٛ
المكرُم
أبو القاسم الزاكي النبي
َّ

وىاروت القى من جوى الحب سطوةً
ُ
سيد الـورى
ولم يخ ُل منو المصطفى ّ

ةكلف ااىف الب ىص امل الألسمىء ا ى ا ىيىن اغ ر امدى ر اإال اي احمؿ امع اإ ىرلل اس م ىن ة ايتىدلا

اكحكطل ا جرد الب عر ة اددالالل اإ حىن ة اك اإذ ا ددك اب ى امف ا ذل الب اع ؼ اتنا
لب ى ر اتن اد ىف امعى ى
ٌ

لألسمىء ا اع فىن اخف ىن امعد لنر ا ف البحىالل الب عكر ة الب ن ا ىي الب ى ر اك اتاؿ السـ اكرد اذاري ايجمؿ اةيةا
اسجؿ امل ا ذي الألسمىء اك ايمى الإلطىر البخىص ات حمة ا
اىمةة ات اك اتقية البحي ا ن الإلطىر البعىـ البذم ي

خيكي ةالالسـالبمذاكراكاتمعالن اجمع األسمىءالب عرلءا(جم ؿادع ةاكاكة سادفاذر اكاك ددال﵀ادفا
جالفاكاك رثادفاحزلـ)ااةأـا م اكفاإبأالبحيالبيىدؽالبذما يرجـادىب عةؽادمع كةةاكلحدثاالاغ راكاإالا

إ أـ ا م عكف ادىبخيكي ة الب ن ا جعؿ ااؿ اكلحد ام أـ امخ ةفىن ا ف الآلخر اك اكاذل الألمر ادجمع ايسمىءا

لأل د ىء ا( كسؼ اك اكدلكد اك اكلب دن امحمد) البيالث اكلبسالـ ا ة أـ اجم عىن اك اعـ اجمع األسمىء ا خي ىلا

معركتةاكم أى ا( ىركلاكمىركلاك اكلبمةؾ الب عمىفادفالبم ذر اكغ ر ـ)ا .اامىاكظؼ ا مر ادفايدن ارد عةا
خي ىلالبمةكؾاتنا ىي اب ؤادا ظمةا ش اكات قكؿا :ا
كنت أرتجي
لعمري لقد نمت الذي ُ
فميس اليوم كمثمي كسرى وىرمز
َ

ك يؼالألحكصامحدكد ادعدثايفىلا

ليا حسن عباد وجسم ابن واقد

أحذر
و
ُ
أصبحت ال أخشى الذي كنت ُ
()ٖٜٔ
وال الممك النعمان مثمي وقيصر

راإب أىامفاخالؿاذارادعضالألسمىءاكات ق اكؿ :ا
(ٓٗٔ)

وريح أبي حفص ودين ابن نوفل

كب جسد ا ى ر البغزؿ الألمكم ا جرد الب عكر ة ا ذار احد عىن ا دك ىن ا ر فىن امد مىن ادذار ايسمىء البركلثا

لبذ فارككياب عدلايحةااالم اكمفاعـامد غىيات قكؿا :ا

وجاء بو سفيان حقاً عن الزىري

جاء قول عن رجال أتوا بو
فقد َ
وأخبرني بو أيضاً غير واحــد رووه بإسناد عن الحسن البصري

فأن ييجر اإلنسان فوق ثالثــة

ِ
الحشر
أخاه تولى اهلل عنو إلى
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امىاةدا اكفالبغرضامفاذارادعضالألسمىءا شا دلنا ةأاطأىرثا سيالبمحدكدةاكييىب (ُِْ) اكاكةدا

ذارالب ى رالسـاةد ةةامىاب

رامفاخالبأىاإبأالبمع أالبذما ر دي(ُّْ)ا .ا

د/ىالتناصىمعىالذعراءى :ى
بقداكجدا ى رالبغزؿ الألمكماتنالألديالبعردنالبقد ـامىدثاغ ة(ُْْ) ا مافابأىايفا مديادإمدلدلا

ادمعىف اك رلا ي امع ة امف ادكف اخكؼ ايك اكجؿ ا س ط ل امف اخالب الس غالؿا
وا
دالب ة ا خطأ ادأى الالب زلـ
لب الة البفارماد اكد فالب عرلءالآلخر فا؛ابذلاةدا رليا ىصاملا عرلءالبعيرالبجى ةناب رتداخطىد ا
لب عرم ادمرجع ىل امعرت ة اكماك ىل اعقىت ة اك اإذ ات امغىب ؽ الب ص الب عرم البقد ـ اتىس عمر امى ا مافا

لس عمىرياإلغ ىءا جرد الب عر ةاكاكمفاذبؾامىاكرداتناةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا
كي ال تشك عمى التجنب أنيا

إذايفا جزالبد لامشخكذامفاةكؿا

(٘ٗٔ)

عندي بمنزلة المحب المكرم

رثادفا دلدالبعدسنا :ا

وقد نزلت فال تظني غيره

()ٔٗٙ

مني بمنزلة المحب المكرم

كةدا ع رالبماىفا جك ىن اتناةةيالب ى رات عةؽاد اب سجامفارمكزيادالبةاكتا لنراإذا س حضراةكؿا

يحدالب عرلءالبجى ة فاامىاتعؿا مرادفايدنارد عةاتناةكب ا :ا

()ٔٗٚ

تموح ،عمى طول الزمان ،عراصيا كما الح في كف الفتاة وشوميا
ُ
تىب ى رالس مدا د البد ىرالبدلرسةامفاةكؿاطرتةادفالبعددالبدارما :ا
لخولة إطال ل ببرقة ثيمد

تموح كباقي الوشم في ظاىر اليد

()ٔٗٛ

ك جةأاتى ة ةالب ىصاملا يكصالب ى رالبجى ةناح مىا يؼالبعرجنامىا غؿاادىب امفا مكـا
مح طةاد اكا ؤدماد اإبأالبسأراامىا سأرالبمةدكغاكاإذا قكؿا :ا
ينام الميل إال
ُيسيد ما ُ
تفنا ذلالبمع أاةدا ضـاةكؿالأل أا :ا

()ٜٔٗ

غشاشاً مثل تسييد السميم

(ٓ٘ٔ)

وعادك ما عاد السميم مسيدا

ألم تغمض عيناك ليمة أرمدا

ك ةأ ا ذل الب مط امى ا زلؿ الب ىص امل الب عرلء اةىنمىن اك اتقد الس قأ ا ى ر البغزؿ الألمكم اجزءلن امفا

حىءا
ىي امفا عرلءايدرالإلسالـاكلبعيرالألمكماكاكةدا كعا ذلالالس قىءاإ ىرثن اك ضم ىن اك ةم حىن ا ةكل ن
ةكل مىء ً
اكابمىاد أـامفا قىرياتنالب جردةالب عر ةاكالس مىاتنامجىؿالألتاىرالبمطركحةاتضالنا فامخ ة أـا
ن
كبغ أـالبم راةاكلبعالمىلالبدلبةا ةأا ير ـاكالب نا سأـاتناإخيىيالب صالب عرماكاكلغ ىءامدبكال ا

كامى حةاإ ىيايفةالبد مكمةاكاضمفارؤ ةاتى ةةاتنالبمجىؿالبمكس قناكلبمعجمناكلب را دناكلبدالبناكاكةدا
اؿالب عرالإلسالمنامع ىناع لنراكم طةقىناإددل ىناب ى رالبغزؿالألمكماكاكمفاذبؾاةكؿالبعرجنا :ا
ا
ا
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بعد العزاء وبعد الصبر قد ُغمبا

ىاج الفؤاد ،وأسى الحمم قد عزبـــا
ك قريا ذلامفاةكؿالبحط نةا :ا

الصبر قد غمبا
اء  ،وان
إن العز َ
َ

قالت أُمامة ال تجزع فقمت ليا

كاذبؾاةكؿالبعرجنا :ا

جوازي من نعاج الرمل عينا

كأن دليمين بين ييدي
ّ
ك حكا ذلالبد لاةكؿالب مىخا :ا

(ٔ٘ٔ)

(ٕ٘ٔ)

(ٖ٘ٔ)

(ٗ٘ٔ)

خدود جوازي الرمل عين

إذا األرض توسد أبرديـــو

كةكؿالبعرجنا :ا

شجي الحجل يغتال العجيزة مرطو

لبذما قريامفاةكؿالألخطؿا :ا

أسيمة مجرى الدمع ،أما وشاحيا

كةكؿالبعرجنا:ا ا

واما وشاحاه عميو فأممقا

(٘٘ٔ)

()ٔ٘ٙ

فيجرى ،وأما الحجل منيا فال يجري
ٍ
شيء مصيره لذىاب
كل

ِ
العيد أنت؟ أم ُحمت بعدي
أعمى
ك جزا ذلالبد لاي د اتنا را د ادقكؿالبحىرلادفا دىدالب ارما :ا
()ٔ٘ٛ
كل شيء مصيره لمزوال غير ربي وصالح األعمال
كلبذم ا ددك اب ى امف الألد ىل البسىدقة ايف ا ى ر البغزؿ الألمكم اةد ال مد اتن ا ىي امل الب عرلءا
أاكالاتنالبةفظاد أمىاكاك مافاب ىايفا قكؿا
لإلسالم فال مىدلنا اىدا اكفامدى لنراكالا كجداترةىناالاتنالبمع ا
إ اجىءايخذلاياعرام ا ىيىناكاكمفاذبؾاي ضىناةكؿالبعرجنا :ا
()ٜٔ٘
وأنف كحد السيف َّ
وصدر كفاثور المجين ومعضم
دق وحاجب
كمعؿا ذلالبد لاةكؿاجم ؿادع ةا :ا
(ٓ)ٔٙ
وصدر كفاثور المجين وجيد
سبتني بعيني جؤذر وسط ربرب
()ٔ٘ٚ

كي ضىناةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا
جميالً ،وأىوى الغور إن تتيموا
أرى ما يمي نجداً ،إذا ما حممتو
لبذمال مدات ا ةأامع أاةكؿاجم ؿادع ةا :ا
(ٕ)ٔٙ
يغور إذا غارت فؤادي ،وان تكن بنجد يييم القمب مني إلى نجد
كةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا
(ٖ)ٔٙ
واني لتغشاني لذكر ِ
يخف ليا ما بين كعبي إلى قرني
اك روعة

(ٔ)ٔٙ

ك ظ رياةكؿايدنايخرالبأذبنا :ا
واني لتعروني لذكر ِ
كما انتفض العصفور بممو القطر
اك ىزة
إذلاةدا كعالب ىصاملا ذيالب كل دالب عر ةا ةأالبقكلسـالبم راةاد فا ؤالءالب عرلءكاتجىءام االنا
تنال جى ىلامخ ةفةاكاتأكاإمىا ش نادىبةفظاكلبمع أاسك ةاكا ةكلمىادىبمع أابكحدياكا ةكلمىادىبةفظادكفاغ ريا .ا
ا
(ٗ)ٔٙ
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الثالثى:ىالتناصىالذاتيى :ى
قيدادىب ىصالبذل نا ىصالب ى راملا فس ايماي ا قلالب ىصاملا يكي البسىدقةاكاكمفاذبؾا
ةكؿالبعرجنا :ا

والمنيخين بعدىم بالحصاب

ال ورب المكبرين بجمع

ال يحول الفؤاد عنك بوٍد

أبداً ،أو يحول لون الغراب

(٘)ٔٙ

كتنا ذ فالبد فا ىصالب ى راملاةي دثاسىدقةاب اكاإذا قكؿا :ا

والمنيخين خمفيم بالح ِ
صاب

إنني والمجمرين بجمـــع
لم أحل ِ
عنك ،ما حييت بودي

أبداً أو يحول لون الغر ِ
اب

ك ىصالبعرجناتناةكب ا :ا

ـتان أعمى القصور بين الظر ِ
اب

أييا القصر ذو األواسي وذو البسـ

ووقاك المميـك وشـك الخـر ِ
اب

زانك اهلل بالعمـارة منــــو

ملاةكب ا :ا

أييا القصر ذو األواسي وذو البسـ
خصـك اهلل بالعمـارة منــــو

()ٔٙٙ

()ٔٙٚ

ــتان بين القصور فوق الظر ِ
اب

ووقـاك المميـك وشـك الخر ِ
اب

()ٔٙٛ

كمعؿ ا ذلالب ىصامىا كاإالا شا دابة جردةالب عكر ةالب نا مرادأىا ى رالبغزؿالألمكماكا ةكلةرلرادمىا

عى امفا كلزعادلخة ةا د كياإبأا ذلالب ارلركاكم اي ضىناةكؿا مرادفايدنارد عةا :ا
قالت عمى رقبة يوماً لجارتيا ماذا ترين فان القمب قد تُِبال
...........................

..........................

فجاوبتيا حصان غير فاحشة برجع قول ولب لم يكن خطال

كت ا ىصاذل ناملاةكب ا :ا

قالت عمى رقبة يوماً لجارتيا

()ٜٔٙ

ما تأمرين فان القمب قد شغال

فجاوبتيا حصان غير فاحشة برجع قول وأمر لم يكن خطال
كةدا ىصالب ى راتنالبمع أاتقطاامىاتناةكؿالبعرجنا :ا
إذا بل نضخ الزعفران لبانو

(ٓ)ٔٚ

مع المسك يزدادان طيباً ويعبقا

إذا ىرؾامع ىياتناةكب ا :ا

(ٔ)ٔٚ

(ٕ)ٔٚ

جيد يمج عمى المبان سخابو

فبدا وما عمدت بذاك تبرما

كلبذما ددكاب ىامفالب كل دالب عر ةالبسىدقةايفالب ىصالبذل نااىفاةىنمىن ا ةأال زلعالب ص البجد دا

مفالب صالبسىدؽا ةكلفااىفا ىؾاعمةا غ راتنادعضالألبفىظابا أىايدلالبمع أا فس اتنايغةيالألح ىفاكا

كةدا كردالب ى رالبمع أاذل امفادكفالال مىدا ةأالألبفىظا فسأىا ةكل مىا اكفا ىي ادىبمع أاالادىبةفظا ى
93

التنـــــاص يف شعر الغزل األهوي

أ .م  .د  .دالل هاشن كرين

الخاتمةى ى
خةصاممىا قدايفا ى رالبغزؿاتنالبعيرالألمكماسىراد ىي ا حكال جى ىلالس طىعامفاخالبأىا
يف ا جكامفاسطكث الب ىص ا ةأ اخطىد الب عرماكاب سجؿ ادذبؾ اةدرثاتىنقة ا ةأ ا طك ل الب ىصابخدمةا
الب عر ةاالايفا جعؿام جزيالب عرمام قىدلنابة ىصاكاكمفاذبؾا س ط لايفا ؤاداحق قة ا مافا ى را

لبغزؿ الألمكم امف الب عىمؿ اد اؿ اإددل ن امل الب ىص اكدمحىكري البمخ ةفة الب ن ال خذ ى الب ى ر ام طةقىلا
طةؽام أىاإبأا حف زالبمدك ةالب عر ةا حكالب الة البفارماكلبعقىتناكاكاى لالبمحىكرااىآل نا :ا

ُ .لب ىصالبد نا:اإذااىفامع مدلنا ة اكالس مىات مىا خصالبقرنفالبار ـاإذا عىبؽاملا يكصاد ةامحددثا
مفالبقرنفاكاتضالن ا فالس د ىن ا خي ىلاةرن ةاسى دلا ةأال سىعارؤ ةا ى رالبغزؿالألمكماكل ف ىحا
خطىد الب عرم ا ةأ ا كلبـ اغ ة ادىبدالالل اكلإل حىءلل اك ايمى البحد ل الب دكم الب ر ؼ ا ةكلف ااىف ا معؿا

لبميدر البعى ن ابة ىص البد ن اإال اي ى ابـ ا ةحظ ا ك ىن ايك ااعرث اتن ا كلجدي اة ىسىن اإبأ الب ىص امل البقرنفا
لبار ـاكابعؿالبسدياتناذبؾا عكداإبأا عةؽالب ى رادىبميدرالألكؿاأل البدس كرالألكؿالبذما غؿا فس ا

د اتضالنا فا شخرا دك فالبحد لالب دكمالب ر ؼا.

امىاكجد ىايفا ى رالبغزؿالبعذرمااىفاياعرا كجأىا حكالب ىصالبد نادىبمكلز ةاملالب ى رالبير اكا
َّ
ذلاإفادؿ اتإ مىا دؿا ةأا كا دا ف اكيدؽا كل ىيا جىيالبمحدكدةاك كا دخؿاحد اتناركحالب يكصا
ك

لبقرن ةالب نالس عمةأىايكاكظفأىاخدمةابفاريا .ا

ةكلفالب ىصالبد ناةىـا ةأا ىصالبفارثامىاد فالب سة ـادأىايكاةةدأىايكاجعةأىاد ةامأ م ةاتناخطىد ا
لبغزبنا.
ِ .لب ىص الألددن ا :اكةد ا معؿ ا ذل الال جىي ادىب ىص امل البمعؿ اكمى ا حمة امف ا ح و
ىل امعرت ة اتضالن ا فا
لبدالب ة اك اكلب ىص امل البمع قدلل البعرد ة الب ن ا حمؿ امكركعىن احاىن ىن اكةد اي ى ل ا ى ر البغزؿ ا ةأ ام ا

غزب ايك لنر ا عد ر ة امالنمة اب جرد الب عكر ة اكل فعىال البكجدل ة ا .اكاىف الب ىص امل اي عىر الب عرلءا

لبجى ة ف اكلإلسالم ف اكلألمك ف ادكر امأـ اتن ا حر ؾ الب جردة الب عر ة امف اخالؿ ام الألبفىظ ادالاللا
مع ك ةام ك ةاكاكةدامعؿا ذلالب ىصاميد لنراعقىت ىنال سـاد ا عرالبغزؿالألمكما.

ّ .لب ىصالبذل نا:ابـا اؿالب ىصالبذل نالبمسىحةالبعدد ةاة ىسىنادمىاي ديالب ىصالبد ناكلب ىصالألددناكا
إذااىفامق ي لنرا ةأا ى ر فا مىالبعرجناك مرادفايدنارد عةا .ا

كيخ لنر ا يؿ اإبأ ا جة امؤدل ى ايف الب ىصادش اىب البمخ ةفة اةد ايغ أا جردة ا ى ر البغزؿ الألمكما

ديرؼالب ظرا فالآلب ىلالب نال مد ىالب ى رالبذماياداد لر

اكلماى

اتناردطالبمىضناكمىا حمة ا

مفاعرلءادىبدالبةالإل حىن ةاكلبجمىب ةاملاةدر ا–ا ى رالبغزؿا–البعقىت ةاكلبمعرت ةا .ا

ا
ا
ى
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الهوامش
(ُ)ابسىفالبعريا:امىدثا( يص)ا .ا
(ِ)ا ىجالبعركسا:امىدثا( يص)ا .ا
(ّ)ا ظرا:امعجـالبميطةحىلالألدد ةالبمعىيرثا:آُِا .ا
(ْ)ا حة ؿالبخطىيالب عرما(لس لر ج ةالب ىص)ا:آُُّّْ-ا .ا
(ٓ)البميدرا فس ا:اُُّا .ا

(ٔ)ا ظرا ةأاسد ؿالبمعىؿاالالبحيرا:الب ىصادرلسةاتنالبخطىيالب قدمالبعردنا:إٖ-ا .ا
(ٕ)اد كل ا:اَُْا .ا
(ٖ)البقدرا:اّا .ا

(ٗ)ا رحاد كل ا:أُٗا .ا
(َُ)البميدرا فس ا:آِّا .ا
(ُُ)الب كدةا:اَُا .ا
(ُِ)اد كل ا:اَِِا .ا
(ُّ)البدقرثا:اَُِا .ا

(ُْ)ا ظراةكب اتنالبد كلفا:إُٖاكاإذاذارا ىركلاكمىركلا .ا
(ُٓ)اد كل ا:إُِاكالبدىدة فا:ا ىركلاكمىركلا .ا
(ُٔ)ا رحاد كل ا:اَُّا .ا
(ُٕ)البفةؽا:اْا .ا

(ُٖ)اد كل ا:إٕا.

اا

كاغرمىا:امالزمىاالا فىرؽا .ا
(ُٗ)ا رحاد كل ا:آّّا ي
(َِ)البفرةىفا:آٔا .ا

(ُِ)ا فس رالبقرنفالبعظ ـا:إِْٔ/ا .ا
(ِِ)البا ىؼا:أُِّ/ا .ا
(ِّ)اد كل ا:اُٖٖا .ا
(ِْ)ا كسؼا:اُّا .ا
(ِٓ)ا ظرا:اد كل ا:آُٖا .ا

(ِٔ)ا زكجالبعرجنايـا عمىفاد لادا رادفا مركادفا عمىفاكيمأىاسا ةاد لاميعيادفالبزد را .ا
(ِٕ)اد كل ا:آّاكاد لر ىا:اي ش ىا .ا
(ِٖ)البدقرثا:آُِا .ا
(ِٗ)ا رحاد كل ا:أُّاكالبحجرا:ا كالبحجرالألسكداتنالباعدةا .ا
(َّ)الب سىءا:أٓا .ا
(ُّ)اد كل ا:اْٖا .ا

(ِّ)البميدرا فس ا:اّٗا .ا
(ّّ)الب سىءا:إْا .ا
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(ّْ)ا ظرا:اد كلفا عراذمالبرمةا:اَِْا؛اكد كلفالبعرجنا:اُْٖاكاُٗٔا .ا
(ّٓ)ا ظر:د كلفالبعرجنُُٔ:ا؛كد كلفا كدةادفالبحم رّٖ:؛كد كلفامج كفاب ةأ:اَُٗا .ا
(ّٔ)ا ظرا:ابسىفالبعريا:امىدثا(ددف)ا .ا
(ّٕ)البحجا:أّا .ا
(ّٖ)اد كل ا:اّٖا .ا
(ّٗ)البفجرا:اُّ-ا .ا
(َْ)ا ظرا:ا فس راكد ىفااةمىلالبقرنفالبار ـا .ا
(ُْ)اد كل ا:اُُِِِّ-ا .ا
(ِْ)اد كل ا:اْْا .ا
(ّْ)ا ظرا ةأاسد ؿالبمعىؿ:اد كلفالبعرجنا:أُُاكإذايةسـاد عىنرالبحجاكاُُٖٕٕٗ-ا .ا
(ْْ)اد كل ا:اَُِا .ا
(ْٓ)اد كل ا:أّا .ا
(ْٔ)ا عريا:إّا .ا
(ْٕ) ا رح اد كل ا :إّٖ ّٖٖ-اك ا حفف ا :ا حطف اد اك البكعف ا :البي ـ ا .اكلبظى ر اي اال ا قيد البي ـ ادمع ىي البمعركؼ األفا
لب يىرلاالا عددكفالألي ىـاكاكبعة ايرلداإحىطةالب يىرلاديكرثابةمس ايكابةعذرلءا .ا

(ْٖ)اد كل ا:اُْا .ا

(ْٗ) اد كل ا :إٔ اك البد عة ا :ام عدد الب يىرل اك البعدد ا :اةدىنؿ ا أ الج معكل ا ةأ الب ي لر ة ادىبح رثاكم أـ الب ى ر ا دم ادف از دا
لبعدىدما .ا
(َٓ)ا رحاد كل ا:أْا .ا
(ُٓ) البميدر ا فس  َّٕ:ا كم يي:ةىنـ ا يةن اك ات أى ا ر ع اكمد قة ا :ات أى ام رد اكمشاة اك اكي كف اسع ارمة  :اكيسأؿ اس ريا
لبحع لاذبؾالب كعالبسر لالبمسمأاد ػػ(لبرمؿ)ا .ا

(ِٓ)اد كل ا:اْٗا .ا
(ّٓ)اد كل ا:اُّْاكالبم طسا:البدىبغاتنالب طأ را .ا
(ْٓ)اد كل ا:اُِْْْْ-ا .ا

(ٓٓ)البميدرا فس ا:آَُا .ا
(ٔٓ)اد كل ا:إٔاكالبج يا:اطكؽالبقم صا .ا
(ٕٓ)اد كل ا:اِّٗاكا درؽا:ا حٌ را .ا

(ٖٓ)اد كل ا:اُُّاكلبمكجؼا:البمأركؿالبمسرعا؛اك ظرا:ا عرا ي يادفاردىحا:آَُا .ا
(ٗٓ)ا رحاد كل ا:اَّٖا؛اك ظراتنالبمع أا فس ا:اد كلفالبعرجنا:إّاكاُْٖ .ا
(َٔ)اد كل ا:اّْا .ا

(ُٔ)ا ظرا:اد كلفالبعرجنا:آُٔا .ا
(ِٔ)ا رحاد كل ا:أُْا؛اك ظرا:ا عرا ي يادفاردىحا:إٗا .ا
(ّٔ)ا ظرا:اد كلفامج كفاب ةأا:آّاكاُّٗا؛اك ظرا:اد كلفااع را زثا:اْْاكأُْا .ا
(ْٔ)ا عريا:إٗاكالبد ةا:البد لاتنالباعدةاكالب حىبؽا:البحةؽاك دذالب عرا .ا
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(ٓٔ)اد كل ا:اَِّا .ا
(ٔٔ)اد كل ا:آِٔا .ا

كالبد ً
سرا:البمىءا .ا
(ٕٔ)ا رحاد كل ا:اُّٗا ي
(ٖٔ)اد كل ا:آُٖا .ا
(ٗٔ)الب سىءا:اِٗا .ا

صابنامفاةى ةناكالبقىكدا:اجزلءالبقى ؿا مدلناكابـا د نا:ابـا ِّ
ؤدا نا
(َٕ)ا رحاد كل ا:آَْاكالبزدرا:البا ىياكابـا قد نا:ابـا ق َّ
ى
َّ
لبد ةاكاكلبد ةاجزلءالبقى ؿاخطشا .ا

(ُٕ)البميدرا فس ا:آِاكالبقكدا:اة ؿالب فسادىب فسايكالبقيىصا .ا
(ِٕ)البدقرثا:اُٖٕا .ا
(ّٕ)البدقرثا:إُٗا .ا
(ْٕ)البمىندثا:آْا .ا

(ٕٓ)ا ظرا ةأاسد ؿالبمعىؿا:اد كلفا عراذمالبرمةا:أا .ا
(ٕٔ)ا ظرا:اد كلفالبعرجنا:اُِٗا .ا
(ٕٕ)ا ظرا:اد كلفا عراذمالبرمةا:آْٔا؛اكد كلفا كدةادفالبحم را:آّا .ا
(ٖٕ)ا رحاد كل ا:اِِْاكام دؿالبأكلا:اذل يالبعقؿا .ا
(ٕٗ)ا ظرا:اد كلفالبعرجنا:آُٖاكاإذالة دساةكؿالبرسكؿاا:ا((إفاممىايدرؾالب ىسامفااالـالب دكثالألكبأاإذلابـا س ً اتىي لا
مىا نل))ا .ا

(َٖ)اد كل ا:اَُُا .ا
(ُٖ)ا ىر خادم ؽا:اَّّْ/ا .ا
(ِٖ)ا ظرا:ا ةأاسد ؿالبمعىؿا:اد كلفالبعرجنا:اُُّا .ا
(ّٖ)ا رحاد كل ا:إِٖاكارلنـا:امر دا .ا

(ْٖ)اجمأرثالألمعىؿا:أُُّ/ا؛اك ظرا:امجملالألمعىؿا:اُُُِ/ا .ا
(ٖٓ)اد كل ا:اَٗٓا .ا
(ٖٔ)البميدرا فس ا:آِٔا .ا

(ٕٖ)البمس قيأاتنايمعىؿالبعريا:اَِِٖ/ا .ا
(ٖٖ)ا عريا:اَُُا .ا

(ٖٗ)ا رحاد كل ا:آِِ اكاكليؿا ذلالبمعؿايفاحامىن امفاحاىـالبعريا ىشاح أاي ً ىراتقىؿاالد ا:اإذلال ارلامفاتأمنا نىنا
كادفاحممةالبدكسناكاةضناد فالبعرياعالعمىنةاس ةاكا
دالبحاـاتىةر نابنالبمجفادىبعيىاألر دعاكاك ذلالبحاـا كا م ار
ي
تةمىاادرايبزمكيالبسىدلامفاكبديا قرعالبعيىاإذلاغةطاتناحاكم ا .ا
ٌ

(َٗ)اد كل ا:اَْْا .ا

(ُٗ)البمس قيأاتنايمعىؿالبعريا:اِّْْ/ا .ا
(ِٗ)ا رحاد كل ا:اِٗٔاكالب ري:البرت ؽالبمسىكماتنالبسِّفاكالبخدفا:البحد ياكلبيىحياكالبس لرثا:اي ةأااؿا نءاكاك نايمىافا
ت أىاةرلاكزركعاكاألاكاكم أىالبطىنؼاكالبسعدلفا:ا دلامفايتضؿا دىلالبدىد ةاكيط د ا .ا

(ّٗ)البمس قيأاتنايمعىؿالبعريا:إِّٗ/ا .ا
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(ْٗ)ا رحاد كل ا:اُْٖاكالب عىرا:امىا ةنا عراجسدالإل سىفادكفامىاسكليامفالبع ىيا .ا
(ٓٗ)البميدرا فس ا:اُٗٓا .ا
(ٔٗ)اد كل ا:اٗٓا.ا ا

(ٕٗ)البمس قيأاتنايمعىؿالبعريا:اُِّٖ/ا .ا
(ٖٗ)ا عريا:آْا .ا
(ٗٗ)اد كل ا:آْٖاكالأل كؽا:البرخمةاكا ضلاد ضأىادح لاالا ىؿاكالبيفىا:البيخرثاكالبم ييا:البسىمنالبمر فلا .ا
(ََُ)البمس قيأاتنايمعىؿالبعريا:اُّٗ/ا .ا
(َُُ)البميدرا فس ا:اُِْ/ا .ا

(َُِ)البميدرا فس ا:اُِِٗ/ا .ا
(َُّ)ا عريا:آُْا .ا
(َُْ)البمس قيأاتنايمعىؿالبعريا:اَِِٖ/ا .ا
(َُٓ)اد كل ا:آُٓا .ا

(َُٔ)البمس قيأا:أِّ/ا .ا
(َُٕ)ا عريا:اَُُا .ا
(َُٖ)البمس قيأا:اُِّٗ/ا .ا
(َُٗ)اد كل ا:اِْا .ا

(َُُ)البمس قيأا:إُِٔ/ا .ا
(ُُُ)ا رحاد كل ا:اُِِا .ا
(ُُِ)البمس قيأا:اُِِٖ/ا .ا
(ُُّ)ا رحاد كل ا:أُٔا .ا

(ُُْ)البمس قيأا:اُُِْ/ا .ا
(ُُٓ)ا رحاد كل ا:آِِا .ا
(ُُٔ)البمس قيأا:أُّ/ا .ا
(ُُٕ)اد كل ا:اُُٖا .ا

(ُُٖ)البمس قيأا:اِٖٖ/ا .ا
(ُُٗ)اد كل ا:اِّٖا .ا
(َُِ)ا رحاد كل ا:اُِٖا .ا
(ُُِ)البميدرا فس ا:اُّٖا .ا
(ُِِ)ا ظر:البميدرا فس :إُٖكآَِاكأِِاكاِْْاكأِٓاكاِٗٗاكاَّٖاكاُّْا .ا
(ُِّ)البميدرا فس ا:إِا .ا

(ُِْ)البميدرا فس ا:اِٖٕاكاك ظرا:اةكب اتنالبمع أا فس ا:اَِٖا .ا
(ُِٓ)البميدرا فس ا:اَِْا .ا
(ُِٔ)ا ظرا:اد كلفالبعرجنا:اُْٖا(مع قداجدؿالبيىبؼ)ا؛اك رحاد كلفا مرادفايدنارد عةا:اّْٗا(مع قدالبأد ؿ)ا.ا ا
(ُِٕ)ا رحاد كل ا:اّٖٗا .ا
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(ُِٖ)البميدرا فس ا:اُِٗا .ا
(ُِٗ)البميدرا فس ا:اِٖا .ا

(َُّ)ا ظرا ةأاسد ؿالبمعىؿا:اد كلفالبعرجنا(مع قدايترغلات البعر ى)ا:أِ اكاُْٖ ا؛اكد كلفا ددل﵀ادفاة سا(مع قدا فنا
دمىءالبمةكؾامفا ىاةىد )ا:اُِا .ا
ى

(ُُّ) ظرا ةأاسد ؿالبمعىؿا:اد كلفا عراذمالبرمةا:آِٓا(ذاراحىـادفا كح)ا؛اك رحاد كلفا مرادفايدنارد عةا(ذارالبع ؽ)ا
:إُْا .ا
(ُِّ)الب أدما:ا كا ددل﵀ادفالبعجالفا.ا ظرا:الألغى نا:آِِِْ/ا.اك ركثا:الدفاحزلـايىحيا فرلءا ى راإسالمناا ياتنا
لبغزؿالبعذرما .ا

(ُّّ)ا عرالألحكصا:أٔا .ا
(ُّْ)البميدرا فس ا:إٓا .ا
(ُّٓ)اة ساكبد أا:اُٖا .ا

(ُّٔ)اد كل ا:اَٗٓٔ-اكايخكا أدا:ا كا ددل﵀ادفا جالفا ى راجى ةناكايحيا دلناك زكجأىاتةـا جياب اكاكل أزايدكياتريةا
طةقأىاكاكبمىايحىا دـاكمرضاإبأايفامىلامفاحدأىا.اكمرةشا:ا كا مركايكا كؼادفاسعدالبطىنناكايحيا
سارياتجعة ا
ٌ
و
اكاعـالضطراإبأاسفراكاك دمىارجلا رؼايفايدى ىالضطراإبأا زك جأىا
يد ةا م ايسمىءايغ لنراكاكخطدأىاإبأا م اتشجىد
بًمىاييىد امفاسكءاحىؿاكاتمرضاكسىراخةفأىادىحعىن ا أىاكاكمىلاك كا ةأاك ؾابقىنأى.اك ركثا:ا كالدفاحزلـالبعذرماكا

يحيالد ةا م ا فرلءاكخطدأىاكاعـا زكجلانخراكخرجلامع اتناغ ىيا ركثاتنالب ىـاكاتخدؿاكمرضاك قؿادىحعىن ا أىا
إبأايفامىلادكلدمالبقرلا .ا

(ُّٕ)ا عريا:اُٖا .ا
(ُّٖ)اد كل ا:إُٖا .ا
(ُّٗ)ا رحاد كل ا:اَِِا .ا

(َُْ)ا عريا:إُْ اكاكاىفا دىدادفاحمزثاسر ىناسخ نى احةكلناكايحسفالب ىساكجأىناكايضريالبمعؿادحس اكاكلدفاكلةدا:ا كا عمىفا
دفاكلةدادفا ددل﵀ادفا مراكاكيدكاحفصا:ا كا مرادفا ددلبعز زااىفا ط لنراكاكلدفا كتؿا:الدىفااىفادىبمد ةاكاىفات ى نىا
.ا ا

(ُُْ)اد كل ا:اَُُا .ا

(ُِْ)ا ظرا:اد كلفالبعرجنا:آُ ا– آّ اكاإذاذارا(ةيناك ددا مساك ى ـ)اك ـايسمىءابسىدثاةر شا؛اك رحاد كلفا مرادفا
يدنارد عةا:اِّٗاإذاذارا( كتؿاك ددا مساك ى ـ)اكاكآِّاإذاذارا( ددام ىؼ)اكاكّٕاإذاذارا(بؤمالدفاغىبي)ا:اك كا
جداجى ةنا.امفاسةسةةالب سيالب دكما.اا
بؤمادفاغىبيادفاتأراكامفاةر شا–امفا د ىفا–ا ٌ
ةر شابد اكد ناد اكاك ـادطكفااع رثا .ا

ايدكااعيا.ااىفالب قدـاتنا

(ُّْ) ا ظر ا :ا رح اد كلف ا مر ادف ايدن ارد عة ا :أِّ اك اإذ اذار اةد ةة اجر ـ اك ن اةد ةة ا رد ة ااى ل ا زؿ اماة ا ةكلب أى اليأرا
إسمى ؿايرلدالب ى رامفاذار ىايفالبحياةد ـاجدلناكمر دطادأذيالبقد ةةا .ا

(ُْْ)ا ظرا:ا رحاد كلفا مرادفايدنارد عةا:اََّاةكب ا :ا

ما سمي القمب إال من تقمبو

ااإذا ىصاملاةكؿالب ى را :ا

وما سمي اإلنسان إال لنسيو

وال الفؤاد فؤاداً غير ان عقال
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(ُْٓ)البميدرا فس ا:اِّٖا .ا
(ُْٔ)اد كل ا ُُِ:ا

(ُْٕ)ا رحاد كل ا:اّّٗا .ا
(ُْٖ)اد كل ا ّٗ:ا
(ُْٗ)اد كل ا:اٖٗا .ا
(َُٓ)اد كل ا:آُّ ا
(ُُٓ)اد كل ا:اُُْا .ا
(ُِٓ)اد كل ا:اَُ .ا

(ُّٓ)اد كل ا:اّٗا .ا
(ُْٓ)اد كل ا:اُّّا .ا
(ُٓٓ)اد كل ا:أُْا .ا
(ُٔٓ)اد كل ا:اٗٔ .ا

(ُٕٓ)اد كل ا:اُْٖا .ا
(ُٖٓ)اد كل ا:اآْا .ا
(ُٗٓ)اد كل ا:اٖٗا .ا
(َُٔ)اد كل ا:أٔا .ا
(ُُٔ)اد كل ا:آّّا .ا
(ُِٔ)اد كل ا:إِا .ا
(ُّٔ)ا رحاد كل ا:اَِْا .ا
(ُْٔ)ا رحاي عىرالبأذب فا:إٓٗا .ا
(ُٓٔ)اد كل ا:اُْٖا .ا

(ُٔٔ)البميدرا فس ا:أُُا .ا
(ُٕٔ)البميدرا فس ا:إُْا .ا
(ُٖٔ)البميدرا فس ا:آُُا .ا
(ُٗٔ)ا رحاد كل ا:اَِّا .ا

(َُٕ)البميدرا فس ا:اََّا .ا
(ُُٕ)اد كل ا:آُٔاكالبةدىفا:البيدرا .ا
(ُِٕ)البميدرا فس ا:إِاكالبسخىيا:البقالدثامفاةر فؿا .ا
ا
ا
ا
ا
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قائمةىالمصادرىوالمراجع ى
 لبقرنفالبار ـا اُ .لألغى نا:ايدكالبفرجالأليفأى نا(لّٔٓق)اكادلرالبا يالبعةم ةاكاد ركلاكاد.لا.

ِ .ىجالبعركسامفاجكل رالبقىمكسا:امحمدامر ضأالبزد دما(لَُِٓق)اكادلرايىدراكاد ركلاكأَُّقا.
ّ .ىر خادم ؽاكاالدفا سىاراكا ر يا:ا ددالبقىدراددرلفاكامط:اركضةالب ىـاكاُِّٗ ػا .ا
ْ .حة ؿالبخطىيالب عرما(لس لر ج ةالب ىص)ا:اد.امحمدامف ىحاكالبمرازالبعقىتنالبعردناكالبدلرالبد ضىءاكادلرا
لب ك رابةطدى ةاكلب راكاد ركلاكآُٖٗـا .ا

ٓ .فس ر البقرنف البعظ ـ ا :ا مىد البد ف ايدك البفدلء اإسمى ؿ ادف ااع ر البقر ن البدم قن ا(لْٕٕق) اك ادلر البمعرتةا
بةطدى ةاكلب راكاد ركلاكابد ىفاكاُّٖٖقُٗٔٗ/ـا .ا
ٔ .فس ر اكد ىف ااةمىل البقرنف البار ـ ا :الب خ احس ف امحمد امخةكؼ اك البما دة البععمى ة اك ادغدلد اك اطُ اكا
ُُِْقَََِ/ـا .ا

ٕ .لب ىصادرلسةاتنالبخطىيالب قدمالبعردناكاد.اسعدالد لر ـا ددالبمج داكا ناد رياك يح ح ا:اي.دا جىعامسةـا
لبعى ناكامط:ادلرالبف لر دماكادغدلداكاطُكاََُِا .ا
ٖ .جمأرثالألمعىؿا:ايدكا الؿالبعسارما(لّٓٗق)اكادلرالبفاراكاد ركلاكاَُْٖقُٖٖٗ/ـا .ا
ٗ .د كلفالألخطؿاكا رحاكةدـاب ا:امأدمامحمدا ىيرالبد فاكادلرالبا يالبعةم ةاكاد ركلاكأُٖٗـا .ا
َُ .د كلفالأل

أالباد را(م مكفادفاة س)اكا رحاك عة ؽا:اد.ـا.امحمداحس فاكالب ى راما دةالآلدليادىبجمىم زاكا

لبمطدعةالب مكذج ةاكاد.لا .ا

ُُ .د كلفا كدةادفالبحم رالبخفىجناكا ا:اخة ؿاإد لر ـالبعط ةاكامطدعةالالر ىداكادغدلداكإُّٖقُٗٔٗ/ـا .ا
ُِ.

د كلفاجم ؿا ى رالبحيالبعذرماكا ا:اد.احس فا يىراكالب ى راما دةاميراكادلراميرابةطدى ةاكاد.لا .ا

ُّ.

د كلفالبحط نةاكادركل ةاك رحالدفالبسا لا(لِْٔق)اكا ا:ا عمىفامحمدايم فاط اكاما دةالبخى جناكالبقى رثاكا

ُْ.

د كلفالب مىخاكا حق ؽا:ايالحالبد فالبأىدماكامط:ادلرالبمعىرؼالبمير ةاكالبقى رثاكاطِكإُٕٗا .ا

ُٓ.

د كلفا عراذمالبرمةا:اك كاغ الفادفا قدةالبعدكماكا ي ناد يح ح اك ق ح ا:ااىر ؿا رما ساماىر ناكا
طدلا ةأا فقةاجىمعةاامدر جاتنامطدعةالباة ةاكإُّّقُُٗٗ/ـا.

ُٔ.

طُاكإُٖٗـا .ا

د كلفاطرتةادفالبعدداكا ارحالأل ةـالب

مرماكا حق ؽا:ادر ةالبخط ياكبطفنالبيقىؿاكامطدك ىلا:امجملالبةغةا

لبعرد ةاكادم ؽاكإُٓٗا .ا
ُٕ.

د كلفا د دال﵀ادفاة سالبرة ىلاكا حق ؽاك رحا:البدا كرامحمدا كسؼا جـاكادلرايىدراكاد ركلاكاد.لا .ا

ُٖ.

د كلف البعرجن ا :اركل ة ايدن البف الب خ ا عمىف ادف اج ن ا(لِّٗق) اك ا رح اكحقق ا :اخض ر البطىنن اكر دا
لبعد دماكالب راةالإلسالم ةابةطدى ةاكلب رالبمحدكدثاكادغدلداكاطُاكإُّٓقُٗٓٔ/ـا .ا

ُٗ.

د كلفااع را زثاكا ا:اد.اإحسىفا دىساكادلرالبعقىتةاكاد ركلاكإُُٗـ .ا

َِ.

د كلفامج كفاب ةأاكا ا:ا ددالبس ىرايحمداترلجاكالب ى راما دةاميراكادلراميرابةطدى ةاكاد.ل .ا
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رح اي عىر البأذب ف ا :اي عة ايدن اسع د البحسف ادف البحس ف البسارم ا(لِٕٓ ػ) اك اركل ة ايدن البحسف ا ةن ادفا
ىرايحمداترلجاكا
سأادفا ةنالب حكماكا فايدنادارايحمدادفامحمدالبحةكل ناكا فالبسارماكا ا:ا ددالبس
ٌ

رلجع ا:امحمكدامحمدا ىاراكاما دةادلرالبعركدةاكالبقى رثاكاد.لا .ا
ِِ.

اكةدـاب ا:ا دداي.ا ةنامأ ىاكادلرالبا يالبعةم ةاكاد ركلاكاد.لا
رحاد كلفا مرادفايدنارد عةا(ّٗ ػ)اكا رح ٌ

ِّ.

عرالألحكصادفامحمدالأل يىرماكاجملاك حق ؽا:اد.اإد لر ـالبسىمرلنناكامطدعةالب عمىفاكالب جؼالأل رؼاكا

.ا

ِْ.

ُّٖٖ ػُٗٔٗ/ـا.

عرالبحىرلادفا دىداكامفاضمفاا ىياد كلفاد ناداراتنالبجى ة ةاكاجملاك حق ؽاكدرلسةا:ا ددالبعز زا دكماكا

مط:ادلرالبز رلءاكاميراكاطُكاُٖٗٗا.
ِٓ.

عرا ي يادفاردىحاكا حق ؽا:اد.ادلكداسةكـاكامط:الإلر ىداكادغدلداكأُٖٗا .ا

ِٔ.

عرا ز دادفالبطعر ةاكاي عةاحى ـايىب البضىمفاكادلرالب رد ةابةطدى ةاكلب راكلب كز لاكاسى دلاك لزرثالإل الـا

ِٕ.
ِٖ.
ِٗ.

ةأا رياكامطدعةايسعداكادغدلداكاد.لا .ا

يىراكالب ى راما دةاميراكادلراميرابةطدى ةاكاد.ل .ا
ة ساكبد أا عراكدرلسةاكا ا:اد.احس فا ٌ

لبا ىؼ ا فاحقىنؽ الب ز ؿاك كف الألةىك ؿ اتناكجكي الب شك ؿ ا :ايدك البقىسـ اجىر ال﵀ امحمكد ادف ا مر البزمخ رما

لبخكلرزمنا(ّْٕٖٔٓ-ق)اكاطدعةاطأرلفاكاد.لا .ا

بسىفالبعريا:اجمىؿالبد فامحمدادفامارـادفام ظكرا(لُُٕق)اكاطدلاك راك كز لادلرالبحد لاكالبقى رثاكا

ُِّْقََِّ/ـا .ا
َّ.

مجملالألمعىؿا:ايدكالبفضؿايحمدادفامحمدالبم دل نالب سىدكرما(لُٖٓق)كا ا:امحمدامح نالبد فا ددالبحم دا
كاطدلادلرالبمعرتةاكاد ركلاكاد.لا .ا

ُّ.

لبمس قيأ اتن ايمعىؿ البعري ا :ابةعالمة الألد ي ايدن البقىسـ اجىر ال﵀ امحمكد ادف ا مر البزمخ رم ا(لّٖٓق/ا

ِّ.

معجـالبميطةحىلالألدد ةالبمعىيرثا:اسع دا ةكشاكادلرالبا ىيالبةد ى ناكاد ركلاكابد ىفاكاسك درساكالبدلرا

ُُْْـ)اكادلرالبا يالبعةم ةاكاد ركلاكاطّاكإَُْقُٖٕٗ/ـا .ا
لبد ضىءاكالبمغرياكاطُاكآُٖٗـا.

ا
ا
ا
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