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                                                                                                   المقدمــة                                                  
 :أىمية الموضوع .1

بصػته  رافػدا مػف ركافػد األدب العربػي المعاصػر  –يقؼ األدب العربي المعاصر في فلسػطيف 
  المرازيػػػػ  لػػػػدل العػػػػرب كليحػػػػدد معػػػػالـ الق ػػػػي, لييعٌبػػػػر اػػػػف كا ػػػػق التاػػػػر كال قافػػػػ  التلسػػػػطي ي  –

كالمسػػلميف اافػػ  كليي بػػتى ادالػػ  الق ػػي   المحكريػػ  للصػػراع العربػػي الصػػنيك ي الػػذم اهصػػؼ ب  ػػ  
لنػػػػذا فػػػػاف األدب , صػػػػراع ح ػػػػارم اسػػػػهردمت فيػػػػ  أرطػػػػر األسػػػػلح  التاريػػػػ  كال قافيػػػػ  كالماديػػػػ 

ميػػؽ ال ػػذكر   يػػا ك هي ػػ  لظػػركؼ ال ابػػ  ييعهبػػر أدبػػا  ريػػا ا, التلسػػطي ي  هي ػػ  لنػػذب اااهبػػارات
هػك الهعبيػر الك ػدا ي اػف معا ػاة األمػ   –أحػد ف ػكف األدب  –كالشعر . بمحاكرب كاال اه  كمكا ت 

ال ابػ  الهػي حتػزت همػـ  كأبػافكم    سػهقي الكا ػق السياسػي كاا همػااي للم همػق التلسػطي ي  بػؿ 
 .الشعراء لييبداكا ل ا آ ارا شعري  رالدة

 :سبب اختيار الموضوع .2

بع ػػػنا معػػػالـ الحيػػػاة لنػػػذا األدب مػػػذ اػػػاف  دب التلسػػػطي ي بدراسػػػات الميػػػ   ديػػػ  حػػػددحظػػػي األ
ركاػػػز بع ػػػنا اىرػػػر الػػػع أ ػػػر ال ابػػػ  الػػػع الػػػكاي ,  ي ي ػػػا حهػػػع كصػػػؿ الػػػع  مهػػػ  الحقيقيػػػ 

كدراسػات اههمػت بالشرصػي  , كالشعر في هػذا الػكاي األدبكدكر , كمسهقبل  ح ارة, التلسطي ي
كمالمػػه هػػذب الشرصػػي  ,  بػػؿ ال ابػػ  كبعػػدها اإلسػػراليليراع العربػػي التلسػػطي ي  ابػػر محػػاكر الصػػ

 (ُ).ابر أ ياؿ الصراع المرير كالطكيؿ
 
أف ا يػػػرا مػػػف شػػػعراء  إا, كالػػػع الػػػر ـ مػػػف  ػػػراء هػػػذب الدراسػػػات الهػػػي هعػػػددت اه اهاهنػػػا 

أديبػػا  طك ػػاف بااهبػػارب إبػػراهيـاسػػه  يا الشػػاار  إذاهػػذا , فلسػػطيف لػػـ يحظػػكا بدراسػػات الميػػ  كافيػػ 
فقػد ايًهبػٍت فيػ  . ابيرا م ؿ  يال  ناديا مف الشػعراء الػذيف شػاراكا فػي ال ػكرة بسػالح التاػر كالالمػ 

مػق ذلػؾ بقػي ا يػر . دراسات ا يرة حددت معالـ هكيهػ  الشػعري  كأامالػ  األدبيػ  ك  ػاياب الكط يػ 
 . مف الشعراء كاألدباء التلسطي ييف بعيديف اف حؽ الدراسات العلمي  المهرصص

 
كشػاار ا محمػػد العػد ا ي مػػف الشػعراء الػػذيف  يًمػطى حقنػػـ فػي م ػػؿ هػذب الدراسػػات ر ػـ أ ػػ  

- :كهشاؿ دراسه  أهمي  ابيرة أل  . يقؼ في مصاؼ الشعراء المبدايف الملهزميف بق يهنـ
 ػػدـ دكاكيػػف شػػعري  مه كاػػ  صػػدرت اػػف فاػػر كاع كااطتػػ  مهقػػدة كلعػػ  بليعػػ  كريػػاؿ كاسػػق  -

عػػرب كآامنػػـ كك ػػؼ معنػػـ فػػي معظػػـ األحػػداث الهػػي  ٌيػػرت مصػػير ابػػر بنػػا اػػف آمػػاؿ ال

                                                 
(ُ)

 (.ط)ؿ,ٓقبدسأُٞمٞع,اٗظش



 

 

 

 ة

حهػػع  ػػدا شػػعرب ك يقػػ  هاريريػػ  كأدبيػػ  هامػػ  شػػاهدة الػػع اصػػرها بمػػا ابػػرت ا ػػ  , حيػػاهنـ
 .أصدؽ هعبير

اك ػػ   سػػد بتلسػػطي ي  كح ػػكرب م سػػاة شػػعب  مػػف رػػالؿ ه ربػػ  ف يػػ  كا عيػػ  اػػاش أحػػدا نا  -
لي  بعيكف شعب  ك ػد أ قلهػ  شػقكة الحيػاة م ػذ مهشردا بعيدا اف أرض كط   المعهصب ير ك إ

اا هصػاب الصػنيك ي كمػػا هبػق ذلػؾ مػف هن يػر كهشػرد مػػف أرض  إلػعاا هػداب البريطػا ي 
 .أرض إلع

اك   لعكم ابير ل  صكات ك كات في هذا الميداف بما ألؼ مف معا ـ لعكي  اديدة م نا  -
, كالعديػػد مػػف الاهػػب ال حكيػػ , ةمع ػػـ األرطػػاء الشػػالع  كمع ػػـ األ ػػالط اللعكيػػ  المعاصػػر 

 ,ك يرها مف الاهب كالدراسات في هذا الم اؿ( في رمس  أ زاء) كاإلاراب, اال حك البسيط
فم ػؿ هػذب ال ػركة اللعكيػػ   علػت مػف شػػعرب حقػال لعكيػا   يػا فيػػ  القػكة البيا يػ  كالتصػػاح   (ُ)

 .في  ايتما شاءاللعكي  الهي ابرت اف حسف شاار مهمرس امهلؾ زماـ اللع  فحرؾ  كا

 
 علػػػت للعػػػد ا ي أهميػػػ  راصػػػ  شػػػالت فػػػي م مكانػػػا مك ػػػكاا  ػػػديرا بالػػػدرس  األمػػػكراػػػؿ هػػػذب 
 .كالبحث

 
 :مصادر الموضوع .3

ه كات مصادر الدراس  في هذا البحث فااف الع رأسنا دكاكيف محمد العد ا ي كما اهبػ  
دبيػػ  فػػي األدب التلسػػطي ي  ا ػػب العديػػد مػػف الدراسػػات األ إلػػع, هبااػػا فػػي م لػػ  األديػػب اللب ا يػػ 

- :كهي الع سبيؿ الم اؿ
 دراسات اامؿ السكافيرم: 

ك ػد هػر ـ فيػ  للشػاار , َُٔٗ-َُٖٔاألدب العربي المعاصر فػي فلسػطيف مػف سػ    -
 .محمد العد ا ي

 .ااه اهات الت ي  في الشعر التلسطي ي المعاصر -

 .َُٔٗ-ََُٗالشعر العربي الحديث في م ساة فلسطيف مف  -

 د الرحمف يا يدراس  اب: 

 .حهع ال اب .... حياة األدب التلسطي ي الحديث مف أكؿ ال ن    -

 
 دراس  ابد الرحمف الايالي: 

                                                 
 .ِّ – َّص, في هذا البحث ,آ ار الشاار, ا ظر  (ٔ)
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 .الشعر التلسطي ي في  اب  فلسطيف -

 دراس  كاصؼ أبك شباب: 

 .شرصي  التلسطي ي في الشعر التلسطي ي المعاصر -

 دراسات  اصر الديف األسد: 

 يف كاألرد زالحدي   في فلسط األدبي ااه اهات  -

 .ك د هر ـ في  للعد ا ي, الشعر الحديث في فلسطيف كاألردف -

 دراس  يعقكب العكدات: 

 .هر ـ للعد ا ي أي ا, أاالـ التار كاألدب في فلسطيف -

 
 -:صعوبات الموضوع .4

- : ذار م نا, كا نت البحث صعكبات أماف الهعلب الع معظمنا بعكف اهلل
  ممػػػػػا شػػػػػاؿ صػػػػػعكب  فػػػػػي الحصػػػػػكؿ الينػػػػػا ُٔٔٗطبااػػػػػ  دكاكيػػػػػف م ػػػػػذ اػػػػػاـ  إاػػػػػادةاػػػػػدـ ,

فا طررت للسػتر حهػع هما ػت مػف الحصػكؿ الػع  سػ   ديمػ  اػاف الشػاار محمػد العػد ا ي 
 .الداهكر اامؿ السكافيرم كالينا هصحيح  لا ير مف أشعارب برط يدب  إلع د أهداها 

  راصػ  أف العػد ا ي ذاػر فػي مقدمػ, صعكب  الحصػكؿ الػع  ميػق أامػاؿ العػد ا ي الشػعري  
أمػػا , ديكا ػػ  الػػركض أف لػػ  اشػػرة دكاكيػػف طيبػػق م نػػا رمسػػ  كهػػي الهػػي أ ريػػت الينػػا الدراسػػ 

الرمس  البا ي  كالهي ما زالت مرطكط  حاكلت الحصػكؿ الينػا كلاػف هعػذر ذلػؾ بسػبب كفػاة 
 .العد ا ي كا قطاع أربار أسره  الهي هقطف مدي   صيدا اللب ا ي 

  الاهػػابكلػػـ يرصػػ  أحػػد , لػػـ هيقىػػٌدـ ا ػػ  دراسػػ  الميػػ  إذ لػػ  الدراسػػات حػػكؿ العػػد ا ي كشػػعرب 
 يػر أ  ػا   ػد فػي بطػكف الاهػب كالم ػالت , باهاب مسهقؿ الع الر ـ مػف  ػزارة شػعرب ك رالػ 

 .سريع  إشارةبعض ركالع   إلعصتحات معدكدة هشير 

  مراسػػػػل  بعػػػػض  إلػػػع لػػػ  المرا ػػػػق فػػػػي األدب التلسػػػطي ي فػػػػي الماهبػػػػ  السػػػكدا ي  ممػػػػا دفع ػػػػي
 ا ػػب  إلػػع إلينػػا أح ػػتات العػػراؽ كاألردف كمصػػر ك طػػر للحصػػكؿ الػػع الاهػػب الهػػي  امعػػ

 .السكداف إلعالاهب الهي أح رهنا معي أ  اء  دكمي 

 
 -:منيج وخطة الموضوع .5

- :الهزمت في هذب الدراس  رطا م ن يا  الما الع
 ااههماـ بال ا ب الهاريري المهعلؽ بتلسطيف كما  رل لنا مف أحداث. 

 يف العد ا ي الشعري  مف رالؿ ما احهكت دكاكي   مف  صالد شعري  مه كا ارض م ام. 



 

 

 

 د

  م ا شػػ  هػػذب الم ػػاميف بمػػا حكهػػ  مػػف أفاػػار كآراء مػػق ااسػػهداؿ الػػع هػػذب الم ػػاميف مػػف
كالهاريريػػػػػ  كاا هماايػػػػػ  كمػػػػػف الكا ػػػػػق المعػػػػػاش سػػػػػكاء بمػػػػػا يكافقنػػػػػا أك بمػػػػػا  السياسػػػػػ الك ػػػػػالق 
 .يعار نا

 كالصػػكرة فػػي شػػعرب كالمكسػػيقعف ال احيػػ  الت يػػ  كذلػػؾ بدراسػػ  اللعػػ  هحليػػؿ دكاكيػػف الشػػاار مػػ ,
 .كبي ت مدلكؿ هذب الع اصر الت ي  كال تسي  كمدل ارهباطنا ب تسي  الشاار كشرصيه 

 
 أما خطة الموضوع فيي كاآلتي: 

ك ػػػد  ػػػدمت فػػػي الهمنيػػػد لمحػػػ  ,  امػػػت هػػػذب الرسػػػال  الػػػع مقدمػػػ  كهمنيػػػد كبػػػابيف كراهمػػػ  
 ػػـ ه اكلػػت الحيػػاة السياسػػي  كالحيػػاة , ف فلسػػطيف كأ بػػت فينػػا أحقيػػ  اػػرب فلسػػطيف بنػػاهاريريػػ  اػػ

 ػػػـ ه اكلػػػت , التاريػػػ  كال قافيػػػ  كالحيػػػاة اا هصػػػادي  كاا هماايػػػ  فػػػي التهػػػرة الهػػػي ااشػػػنا الشػػػاار
 . ش ه  كأامال  كااهقااه  كأسره  ك سب  كأرال   ك قافه  كآ ارب هي ه مفشرصي  الشاار كال

فقػػػد سػػػبؽ "   ػػػايا الم ػػػمكف فػػػي شػػػعر محمػػػد العػػػد ا ي"لبػػػاب األكؿ كالػػػذم بع ػػػكاف أمػػػا ا 
كاا ػػت فصػػكؿ هػػذا البػػاب , فصػػكل  همنيػػد صػػعير اػػف التهػػرات الهػػي ااشػػنا العػػد ا ي الػػع شػػعرب

 :ااىهي
 ك ػػػػد ه اكلػػػػت فيػػػػ  مكا ػػػػؼ العػػػػد ا ي القكميػػػػ  " الم ػػػػمكف القػػػػكمي كالػػػػكط ي:  "التصػػػػؿ األكؿ

كالهي ظنر مف راللنا هتاال  القكم مق أحداث , الشعري  المرهلت  كالكط ي  مف رالؿ أامال 
 .أمه  كأحداث كط  

  ه اكلت فيػ  شػعر العػد ا ي المهعلػؽ بالق ػايا السياسػي  " الم مكف السياسي:  "التصؿ ال ا ي
المرهبطػػ  بالعػػالـ العربػػي اامػػ  كبتلسػػطيف راصػػ  كالهػػي بػػدكرها أظنػػرت مػػدل كاػػي الشػػاار 

 .همام  بنا بنذب الق ايا كاه

 ه اكلػػت فيػػ  الق ػػايا اا هماايػػ  الهػػي هعػػرض لنػػا " الم ػػمكف اا همػػااي:  "التصػػؿ ال الػػث
العػػد ا ي فػػي شػػعرب كالهػػي بػػرز مػػف راللنػػا مربيػػا  ا حػػا كمصػػلحا ا هماايػػا كاايػػا يعمػػؿ الػػع 

 .م همع  مف المتاسد الهي أطاحت بصرح  األرال ي إصالح

 كه اكلػػػػت فيػػػػ  الق ػػػػايا المهعلقػػػػ  بمشػػػػاار " اإل سػػػػا يك الم ػػػػمكف الك ػػػػدا ي :  "التصػػػؿ الرابػػػػق
العػػػد ا ي الراصػػػ  اػػػالترر كالعػػػزؿ كالح ػػػيف كالحلػػػـ ك يرهػػػا مػػػف المشػػػاار الهػػػي أظنػػػرت اتػػػ  

 .كامؽ ااطته , كسع  حلم , كشدة ح ي  , فررب, كااهداؿ,  زل 

 
همنيػػده  ك ػػد سػبؽ فصػػكل ي "   ػػايا الشػاؿ فػػي شػػعر محمػد العػػد ا ي"كالبػاب ال ػػا ي اػاف بع ػػكاف 

 ػـ ب ػاء القصػيدة  , اف ب اء القصيدة ه اكلت في  ب اء القصيدة في القديـ كمػاطران اليػ  م ػت ه ديػد
- :األهيكاا ت فصكؿ هذا الباب الع ال حك , كالكحدة الع كي  في شعر العد ا كم



 

 

 

ٙ 

 كبي ت في  ه  رب باللع, ك د ه اكلت في  رصالص لع  الشاار كأسلكب " اللع :  "التصؿ األكؿ  
 ا ػب اهسػاـ أسػلكب  بالحامػ  كالرصػا   ك ػكة  إلع, الشعري  القديم  كاللع  القامكسي  المع مي 

 .السبؾ

 الرار يػػػػ  األكزاف كالهػػػػي أظنػػػػر اىلىػػػػؼى  المكسػػػػيقعكه اكلػػػػت فيػػػػ  " المكسػػػػيقع:  "التصػػػػؿ ال ػػػػا ي
مسػػػمكح بنػػػػا مػػػف  بػػػػؿ  كاػػػا مػػػػف اله ديػػػدات ال إحدا ػػػػ الشػػػاار بػػػ كزاف ك ػػػػكافي األ ػػػدميف مػػػق 

الدارليػػػ  الهػػػي أظنػػػرت برااػػػ   كالمكسػػػيقع. مط كالمكشػػػه كالمػػػزدكج ك يرهػػػالعرك ػػػييف االسػػػما
 . ميؿ ال عـ اإليقاع االيالشاار في ه كيد ه ا ـ شعرب الدارلي حهع ررج شعرا 

 كه اكلػػت فيػػ  الهصػػكير الشػػعرم ا ػػد العػػد ا ي مػػف رػػالؿ " الصػػكرة الشػػعري :  "التصػػؿ ال الػػث
كمػػػػػدل ارهبػػػػػاط هػػػػػذب الصػػػػػكر ب تسػػػػػي  الشػػػػػاار , رم كالا ػػػػػاليالهصػػػػػكير الهشػػػػػبيني كااسػػػػػهعا

كمػػدل مػػا هكحيػػ  هػػذب الصػػكر مػػف مػػدلكات اي اليػػ   ابعػػ  مػػف أحاسػػيس الشػػاار , كشرصػػيه 
 .كك دا  

  إليناكأ نيت البحث براهم  بي ت فينا أهـ ال هالج الهي هكصلت . 

 ػػـ الحدي ػػ  فالمهر مػػ  فابهػػدأهنا بالقديمػػ, كأ بػػت بعػػد ذلػػؾ  المػػ  ب سػػماء المصػػادر كالمرا ػػق   
 .فالرسالؿ ال امعي  فالدكريات

 .هذا البحث إهماـالع  إيامهذا كالحمد هلل اما ي بعي ل الؿ ك ن  كاظيـ سلطا   الع هكفيق  

 
كأريرا أ دـ أسمع آيات الشار لمشرفي الداهكر بشير اباس الع ما لقيه  م   مف ا اي  كاههمػاـ 

اهلل اػؿ ريػر كبػارؾ  ف ػزآهـ,   الهػي كافقػت الػع م ا شػ  البحػثاما كأشار ل    الم ا ش, كهك ي 
 .اهلل فينـ

.,,,كاليؾ المصير, كاليؾ أ ب ا, رب ا اليؾ هكال ا 
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 لمحة تاريخية عن فمسطين
 

ك علنػػا  لػػب ,  علنػػا حلقػػ  كصػػؿ بػػيف القػػارات إذا, ا اهلل فلسػػطيف مك عػػا مهتػػردا كهامػػاحبػػ 
رصػػنا بمسػػرل كمعػػراج  بيػػ   إذكبػػارؾ فػػي أر ػػنا , العػػالـ العربػػي كهمػػزة كصػػؿ بػػيف أ حالػػ  اافػػ 

ٍسػ}:  فقاؿ هعالع, محمد صلع اهلل الي  كسلـ افى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًب لىٍيالن مِّفى اٍلمى ػرىاـً ًإلىػع سيٍبحى ً ًد اٍلحى
ٍكلىػػ ي  ٍا ىػػا حى ػػع الَّػػًذم بىارى ٍسػػً ًد األىٍ صى كمػػف حكلنػػا يع ػػي بػػالد , ف علنػػا اهلل سػػبحا   مباراػػ  ,  (ُ){اٍلمى

كاذلؾ  علنا  بل  المسػلميف األكلػع ا ػدما اػاف المسػلمكف يكلػكف ك ػكهنـ شػطر بيػت ,  (ِ)الشاـ 
 ىػػػٍد  ىػػػرىل هىقىلجػػػبى كىٍ ًنػػػؾى ًفػػػي السَّػػػمىاء }:  العأف  ػػػزؿ  كلػػػ  هعػػػ إلػػػعالمقػػػدس زهػػػاء سػػػبع  اشػػػر شػػػنرا 

ًكهى  لجكٍا كي ي ٍيثي مىا اي هيـٍ فىكى رىاـً كىحى ؿِّ كىٍ نىؾى شىٍطرى اٍلمىٍسً ًد اٍلحى اهىا فىكى لِّيى َّؾى ً ٍبلى ن هىٍر ى ـٍ شىٍطرىبي فىلى يكى  . (ّ){اي
فاػاف أكلنػا ه ػرة , ري كلقد اا ت فلسطيف مكط ا لن رات مرهلت  مف األمـ الػع مػر الهػا 

كاا ػػػت , الا عػػػا ييف الػػػذيف م لػػػكا المك ػػػ  ال ا يػػػ  مػػػف الن ػػػرات الهػػػي ا طلقػػػت مػػػف ال زيػػػرة العربيػػػ 
الم ػاطؽ المحيطػ  بنػا بح ػا اػف الاػر كالمراػػع   إلػػعالمك ػ  األكلػع  ػد ا طلقػت مػف هػذب ال زيػرة 

ل  ػػكبي العربػػي مػػف بػػالد كاسػػهقر الا عػػا يكف فػػي ال ػػزء ا (ْ), فاسػػهقرت فػػي أرض سػػكريا كالعػػراؽ
العمالقػػ   إلػػعكير ػػق الطبػػرم  سػػب  الا عػػا ييف " أرض ا عػػاف"الشػػاـ الػػذم داػػع م ػػذ ذلػػؾ الحػػيف بػػػ 

كأهػؿ , كأهؿ اماف, كااف أهؿ المشرؽ, أمـ هتر ت في البالد, فعمليؽ أبك العمالق  النـ:  "فيقكؿ
 (ٓ)اـ الذيف يقاؿ لنـ الا عا يكفكم نـ اا ت ال بابرة بالش, كأهؿ مصر م نـ, كأهؿ الشاـ, الح از

 (ٔ)" كطسػـ هػـ العػرب, كحػديس, ك اسػـ, كأمػيـ, كالعمػاليؽ, ك مكد, فعاد:  "كيقكؿ في مااف آرر
 إلػعـ . مػف سػ   ألتػيف كرمسػمال  ؽ , ك ػد حاػـ الا عػا يكف فلسػطيف حػكالي ألػؼ كرمسػمال  سػ  

 .ـ. س   ألؼ ؽ 
فتي أكالؿ القػرف ال ػا ي اشػر  ؽ , لا عا ييفكال ديد بالذار أف التلسطي ييف هـ  سـ مف ا 
ـ ها رت  بالؿ  زر بحر اي   كراص   بالؿ  زيرة اريػت مػف  ػراء ه مػات القبالػؿ اليك ا يػ  . 

أف  إلػعاػف ماػاف  ديػد باح ػ  " بكلسػهي"كااف ممف ها ر مف  راء ذلػؾ  بيلػ  , الع هذب ال زر
فهك نػػت  حػػك الر عػػ  السػػاحلي  , كلاػػف فراا ػػ  مصػػر صػػدكها, السػػكاحؿ المصػػري   إلػػعكصػػلت "

                                                 
 (.ُ)آي  ر ـ , سكرة اإلسراء  (ُ)
, القاهرة مطبع  السعادة) ُط, اهاب مع ـ البلداف: م ابد اهلل يا كت بف ابد اهلل الحمكم الركمي البعدادم]أ ظر شناب الديف أ (ٕ)

 .ُِٗص, ٓج( َُٔٗ

(ٖ)
(ُْْ)آي  ر ـ سكرة البقرة

(ٗ)
 .ُُص( دكف هارخ, طبق ك شر الاهب اله ارم, بيركت) ِط, هاري  الق ي  التلسطي ي المك ز في , أ ظر  سط طيف رمار

(٘)
 .َُّص, ُج( هػُُّْ, المطب  الحسي ي  المصري , القاهرة), ُط, هاري  الطبرم: أبك  عتر محمد بف  رير الطبرم

 . تس الصتح ,  تس المر ق  (ٙ)
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كهما ػػػػت مػػػػف ااسػػػػهيالء الػػػػع األرا ػػػػي , (  ػػػػكب  ػػػػزة( )أرض ا عػػػػاف)ال  كبيػػػػ  العربيػػػػ  مػػػػف 
كارفػػت م ػػذ ذلػػؾ  (ُ)"مػػا بعػػد الارمػػؿ شػػماا إلػػعحهػػع ,   كبػػا, الممهػػدة مػػف   ػػكبي  ػػزة, السػػاحلي 

ينػػػا  ػػػد سػػػبق   ػػػزكح أرض ا عػػػاف كاسػػػهقرارهـ ف إلػػػعكه ػػػرة  بيلػػػ  بكلسػػػهي ". فلسػػػطيف"الحػػػيف ب سػػػـ 
هػذب الم طقػ  "أرض ا عاف كاسهقرارهـ فينا  د سبق   زكح هذب القبيل  مف  إلعبكلسهي كه رة  بيل  

القديمػػػ  فيمػػػا  بػػػؿ الهػػػاري  الهػػػي امهػػػدت الػػػع أفريقيػػػ  الشػػػمالي  كالبلقػػػاف "الن ػػػرات العربيػػػ  "  ػػػمف
كيظنػػػر مػػػف هػػػذا   (ِ)"كسػػػطكارفػػػت ب سػػػماء مك ػػػات أ ػػػكاـ البحػػػر األبػػػيض المه, كايطاليػػػا كاسػػػبا يا

 ػػكع مػػف  إلػػعممػػا يػػكحي , مػػكط نـ األصػػلي أرض ا عػػاف إلػػعاػػادكا  إ مػػاالهتسػػير أف التلسػػطي يف 
:  الػػػذم يقػػػكؿ" هيليردكبػػػار اهػػػكف"العال ػػػ  بػػػيف التلسػػػطي ييف ك الا عػػػا ييف يؤاػػػدها األ ػػػرل التر سػػػي 

, كأف مع ػع, هػك أحػد أسػمالنـ" التلسػطي ييف"كأف , هـ فػرع مػف الت يقيػيف السػكرييف" اايهركساييف"
هػػػك ال  ػػػكد " التلسػػػطي يف"كأف مع ػػػع " بحػػػارة ال يػػػؿ"فػػػي اللعػػػ  المصػػػري  القديمػػػ  هػػػك " األيهركسػػػؾ"

بحػػػارة "أ تسػػػنـ اسػػػهعلكا مك ػػػق بالدهػػػـ النػػػاـ فاػػػا كا هػػػـ " التلسػػػطي ييف"المػػػا بػػػ ف ,  (ّ)"المحػػػاربكف
كالهي هرهلؼ , ماء الت يقييف السكرييفاما أفاد  تس البحا   السابؽ كا دما هحدث اف أس (ْ)"ال يؿ

كرأم "  (ٓ)امػػػال بمن ػػػهنـ الحربيػػػ " التلسػػػطي يكف"أرػػػذ يعػػػدد هػػػذب األسػػػماء كم نػػػا "حسػػػب اقالػػػدهـ 
,  (ٔ)"هك أسـ لتريؽ مف الا عػا ييف اهرػذكا الحػرب كال  ديػ  حرفػ  لنػـ" التلسطي ييف"أي ا أف أسـ 

هػذا الماػاف بالػذات يؤاػد أ نػـ  إلػعحػر اي ػ  اكدة التلسطي ييف مػف  ػزر ب"الع ذلؾ هاكف كب اء 
كأف هذا المااف بالذات هك مكط نـ األصلي , المعركفكف في الهاري  في هذا المااف" العمالق "هـ 

, اػرب ا شػؾ فػينـ إذففنػـ , إلي كلذلؾ اادكا , المرصص  زء م   لهدريب ال  كد كا امهنـ في 
فػػي  كلػػ  ,  (ٕ)"الػػذيف ا ػػاهـ القػػرآف الاػػريـ"  بػػاركفال"كأ نػػـ هػػـ , كهػػـ ا عػػا يكف في يقيػػكف سػػكريكف

بَّاًريفى }: إسراليؿهعالع الع لساف ب ي   . (ٖ){ ىاليكا يىا ميكسىع ًإفَّ ًفينىا  ىٍكمنا  ى
 – إبػراهيــ ا ػدما  ػزح سػيد ا .كااف الينكد  ػد درلػكا فلسػطيف فػي أكارػر القػرف الهاسػق ؽ 

ل  كبي مف بػالد الشػاـ الػذم اػاف يعػرؼ حي نػا بػ رض ال زء ا إلعكآل  مف العراؽ  –الي  السالـ 
, كاليػ  ي هسػب الينػكد" إسػراليؿ"يعقػكب المعػركؼ باسػـ  إلسحاؽككلد , إسحاؽا عاف كفينا كلد ل  

مصػػر ا ػػػدما  إلػػػعاشػػر  المػػػا هػػا ركا  أ  ػػػعك ػػد أ  ػػب يعقػػػكب اليػػ  السػػػالـ مػػف السػػػيدة سػػارة 
                                                 

(ٔ)
 .ُّص, ي ي المك ز في هاري  الق ي  التلسط:  سط طيف رمار

(ٕ)
 .ِص,  ُْٕٗابريؿ , ِّالس   ,  ْال زء , م ل  األديب " مف هـ التلسطي يكف؟ : "معركؼ الدكليبي

(ٖ

 .ّص,  تس المر ق(

(ٗ)
 .ك تس الصتح ,  تس المر ق

(٘)
 .ك تس الصتح ,  تس المر ق

(ٙ)
 .ك تس الصتح ,  تس المر ق

 ))
.ك تس الصتح ,  تس المر ق
 ))
.(ِِ)آي  ر ـ سكرة المالدة
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ك ػػػد هاػػػا ركا ه ػػػاؾ كاظػػػـ , ـ .لسػػػابق ؽأصػػػاب ال ػػػدب األرا ػػػي الا عا يػػػ  فػػػي أكاسػػػط القػػػرف ا
, كهعر ػػكا لػػبطش فراػػكف ف رسػػؿ اهلل  بيػػ  مكسػػع اليػػ  السػػالـ لي قػػذهـ مػػف هػػذا الػػبطش, اػػددهـ

كاػػاف ذلػػؾ فػػي أكالػػؿ " أرض ا عػػاف"أرض سػػي اء همنيػػدا لػػدركؿ األرض المقدسػػ   إلػػعكي رػػذكهـ 
ينـ كاهػػب الػػينـ الهيػػ  فػػي كلاػػ نـ اصػػكا هػػذا الهاليػػؼ فحرمنػػا اهلل الػػ, ـ .القػػرف ال الػػث اشػػر ؽ

:  " اليػ  السػالـ كلسػاف  كمػ كيظنر مك تنـ هذا في  كل  هعػالع لسػاف  بيػ  مكسػع ,  (ُ)األرض 
ـٍ فىهى قىًلبيػكا } لىػع أىٍدبىػاًراي ـٍ كىاى هىٍرهىػدجكا اى ليكا األىٍرضى الميقىدَّسى ى الًَّهي اىهىػبى اللٌػ ي لىايػ اًسػًريفى يىا  ىٍكـً اٍدري  ىػاليكا , رى
كٍا ًمٍ نىا فىإً يى  كٍا ًمٍ نىا فىًإف يىٍرري ي هَّعى يىٍرري ي لىنىا حى بَّاًريفى كىاً  َّا لىف  ٍَّدري   (ِ){ َّا دىاًرليكفى ا ميكسىع ًإفَّ ًفينىا  ىٍكمنا  ى

ـٍ أىٍربىًعيفى سى ى ن }: كفي هحريمنا الينـ كالحاـ الينـ بالهي   كل  هعالع لىٍيًن رَّمى ه اى يىًهينيكفى   ىاؿى فىًإ َّنىا ميحى
لىع اٍلقىٍكـً اٍلتىاًسًقيفى  مف درػكؿ فلسػطيف فػي انػد كبذلؾ لـ يهماف الينكد   (ّ) {ًفي األىٍرًض فىالى هىٍ سى اى

كرلكهػػػا فػػػي انػػػد رليتهػػػ  يكشػػػق بػػػف  ػػػكف ابػػػر  نػػػر األردف فسػػػمكا لػػػذلؾ , مكسػػػع اليػػػ  السػػػالـ
ا ييف في اند يكشػق كفػي انػد مػف ك شب القهاؿ بيف الينكد كبيف الا ع. بالعبرا ييف لعبكرهـ ال نر

فاسػػهكلكا الػػع بػػا ي األرض الا عا يػػ  الهػػي ظػػؿ الا عػػا يكف , إسػػراليؿ ػػاءكا بعػػدب مػػف   ػػاء ب ػػي 
أف  ػاء ال بػي داكد اليػ  السػالـ كسػيطر الػع زمػاـ األمػكر فػي  إلػع (ْ)يحهتظكف ب زء ابير م نا

لػػ  ااسػػهيالء الػػع بيػػكس  ك ػػد درػػؿ فػػي حػػرب مػػق الا عػػا ييف حهػػع هػػـ, ـ . كسػػبع  ؽ  ألػػؼاػػاـ 
كرلػؼ داكد اب ػ  , كاا ػت آرػر حصػف مػف حصػكف الا عػا ييف, ك علنا ااصم  لمملاه ( القدس)

سػػليماف الينمػػا السػػالـ فاا ػػت فهػػرة حامػػ  مػػف أ ػػكل التهػػرات حيػػث أ ػػيـ فػػي انػػدب هياػػؿ سػػليماف 
ظلػت هػذب المملاػ  ك , كهكسعت الدكل  كازدهرت كأه امت حلتا مق الا عا ييف سااف البالد األصلييف

, حيػث ا قسػمت إلػع مملاهػيف بعػد سػليماف اليػ  السػالـ, ـ. كي  حهع هسعمال  ك ال   كاشػريف ؽ
حاليػا  كهػي  ريػ  سبسػطي  –كااصػمهنا السػامرب  إسػراليؿفاا ت مملا  في الشماؿ ارفػت بمملاػ  

مملا  في ك , "برت  صر"ـ بقيادة .ك د   ع الينا األشكريكف ااـ سبعمال  ككاحد كاشريف ؽ –
ارفت باسـ مملا  ينكدا كااصمهنا القدس كالهػي   ػع الينػا الالػدا يكف اػاـ رمسػمال  ال  كب 

كالالػػدا يكف  ػػـ التػػرس الػػذيف بػػدكرهـ  فاألمكريػػك ك ػػد حاػػـ بعػػد هػػذب الحقبػػ  , ـ .كسػػه  ك مػػا يف ؽ
نػد اليك ػاف  ـ  اء بعد ذلؾ ا, إلمبراطكريهنـفلسطيف اهراذهـ امالء  إلعسمحكا للينكد بالعكدة 

ـ حيػػث ألحػػؽ .ؽ ك ال ػػيفكا  ػػيف    ال مالػػالػػع أ ػػر العػػزكات الهػػي  ػػاـ بنػػا األسػػا در األابػػر اػػاـ 
كطػػرد ,  ػػـ الركمػػاف الػػذم شػػند حامنػػـ  ػػكرهيف ينػػكديهيف هػػـ سػػحقنما, اإل ريقيػػ فلسػػطيف بالدكلػػ  

                                                 
(ٔ)

دار بيركت للطباا  , دار صادر, بيركت)الاامؿ في الهاري  (: بف األ ير)از الديف أبي الحسف الع بف أبي الاـر الشيبا ي , أ ظر
 .ُٔٗ – ُٓٗص( ُٓٔٗ, كال شر

( ِِ - ُِ)  سكرة المالدة (ٕ)
 (ِٔ) سكرة المالدةٖ))

(ٗ)
 .َِّ – ََِص, الاامؿ في الهاري : ابف األ ير



 

 

 

-ٗ- 

ا قطػػق  كم ػػذ ذلػػؾ العنػػد. الينػػكد مػػف فلسػػطيف هحػػريـ سػػاا نا الػػع أم ينػػكد كراصػػ  مدي ػػ  القػػدس
أف درػؿ  إلعكبقع حاـ الركماف  الما ,  (ُ)اند الينكد بتلسطيف كهشههكا في البلداف الم اكرة لنا 

أف  ػػػاءت  إلػػػع إيمػػػا نـف عمػػػت بعػػػزة  تكسػػػنـ ك ػػػكة  اإلسػػػالـالتػػػاهحكف المسػػػلمكف فلسػػػطيف ب ػػػكر 
الحمػػػالت الصػػػليبي  فػػػي القػػػرف الحػػػادم اشػػػر المػػػيالدم الهػػػي  ػػػزت فلسػػػطيف ك يرهػػػا مػػػف بػػػالد 

أف ظنػػر القالػػد المسػػلـ صػػالح الػػديف األيػػكبي الػػذم  إلػػعكبقػػع األمػػر الػػع هػػذا الحػػاؿ , المسػػلميف
كظلػت فلسػطيف .   ع الع هلؾ الحمالت كفهه فلسطيف فػي  نايػ  القػرف ال الػث اشػر المػيالدم

أف  ػاء المسػلمكف األهػراؾ فػي القػرف  إلعبعد هذب القب  يهراكح الع حامنا دكيالت اربي  مرهلت  
حيػػث  ػػـ الق ػػاء الػػع , دس اشػػر فظلػػت هحػػت راػػايهنـ حهػػع  نايػػ  الحػػرب العالميػػ  األكلػػعالسػػا

الرالفػػػػ  اإلسػػػػالمي  المهم لػػػػ  فػػػػي الدكلػػػػ  الع ما يػػػػ  ممػػػػا اػػػػرض فلسػػػػطيف كبػػػػا ي الػػػػدكؿ العربيػػػػ  
 .يكم ا هذا إلعكاإلسالمي  لقب   المسهعمر األ  بي مف  ديد كبقيت فلسطيف في أسر ااحهالؿ 

 ػػ .رض السابؽ  لحظ أف الينكد ما كا فػي فلسػطيف مػدة  صػيرة كصػتنا هػػكمف رالؿ الع 
كسػكريا سكل حادث طارئ في هػاري  مصػر " ب ف مملاهنـ لـ هاف " مك ز الهاري "كيلز في اهاب  
دكف ا قطػػاع فػػي المقابػػؿ بقػػي الا عػػا يكف فػػي فلسػػطيف طػػكاؿ حقػػب الهػػاري  "  (ِ),كآشػػكر ك في يقيػػا

كحهع فػي انػد سػليماف اليػ  السػالـ كالينػكد فػي , لمحاكل  طردهـ م نار ـ ا رة الحمالت الينـ 
 .بؿ اقد معنـ سليماف حلتا لي مف  ا بنـ كياسب كدهـ, أكج  كهنـ لـ يعادر الا عا يكف أر نـ

                                                 
(ٔ)

 ُط,هاري  فلسطيف الحديث : ابد الكهاب الايالي,  كأ ظر ٕ – ُْص , المك ز في هاري  الق ي  التلسطي ي :  سط طيف رمار
 .ُٗ – ُٖص ( َُٕٗبيركت المؤسس  العربي  للدراسات كال شر )

(ٕ)
 .ُٓص,المك ز في هارخ الق ي  التلسطي ي  :  سط طيف رمار
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 رــر الشاعـعص
 

 -:الحياة السياسية .1

هعهبػػػر التهػػػرة الهػػػي ااشػػػنا العػػػد ا ي مػػػف أا ػػػر التهػػػرات حر ػػػا كذلػػػؾ بسػػػبب هت ػػػر الػػػع 
كاسػػهمر بػػدركؿ  ػػكات , الع مػػا ي اإلسػػالميالعنػػد  رأكارػػكظنػػرت بػػدايات هػػذا الصػػراع . لسػػطيفف

ك ػد  ػدر للعػد ا ي أف يشػند هػذب التهػرات المهعا بػ  فػي , اا هداب البريطػا ي ك يػاـ الدكلػ  الينكديػ 
 .هذا الصراع

 رإصػػػػداكمػػػف أهػػػػـ األحػػػػداث السياسػػػػي  البػػػارزة فػػػػي أكارػػػػر فهػػػػرة الرالفػػػ  اإلسػػػػالمي  هػػػػي 
بمسا دة  (ُ)حيث  امت  ماا  ااهحاد كالهر ي, الدسهكر في يكلي  مف ااـ ألؼ كهسعمال  ك ما ي 

كذلػؾ ليهسػ ع لنػـ , مف الينكد بتر   الع السلطاف ابد الحميد ال ا ي آرر سػالطيف هػذب الدكلػ 
لينػكد اػا كا كال ػدير بالػذار أف ا. الدكلػ  الهرايػ  العلما يػ  كا  امػ  اإلسػالمي الق اء الػع الرالفػ  

يسػػػعكف مػػػف كراء هػػػذب الرطػػػط  اػػػا كاأل نػػػـ  (ِ)بم ابػػػ  العقػػػكؿ المتاػػػرة كالمرططػػػ  لنػػػذب ال معيػػػ 
كبالهػػػالي ا تػػػراط اقػػػدها الػػػذم  ػػػاـ الػػػع هػػػذا . لدكلػػػ  الرالفػػػ  اإلسػػػالمي الق ػػػاء الػػػع الصػػػبع  

فقػػد ارهػػبط مصػػير فلسػػطيف بمصػػير ممػػا ي عػػؿ الطريػػؽ أمػػامنـ لتلسػػطيف ممنػػدا لػػذلؾ , األسػػاس
ك د أك ه هذا المتنـك السلطاف ابػد الحميػد  تسػ  ا ػدما , لرالف  كمصير السلطاف ابد الحميدا

لكدفعهـ ملئ الػد يا ذهبػا  إ اـ: "طلب الينكد م   أف يؤسسكا كط ا  كميا لنـ في فلسطيف فقاؿ لنـ
 ال ػيف ما يزيد اػف   المحمديلقد ردمت المل  اإلسالمي  , فلف أ بؿ بهاليتاـ هذا بك    طعي... 

كر ػـ ذلػؾ ظػؿ الينػكد كااهحػاديكف ي نشػكف فػي ايػاف دكلػ   (ّ)"س   فلـ أسػكد صػحالؼ المسػلميف
كاهرذت  مااػ  ااهحػادييف فػي , الرالف  حهع اسهكلكا الع الحاـ في ااـ ألؼ كهسعمال  كهسع 

 إلػػعكك نػػت اػػؿ ا ايهنػػا , الكحػػدة اإلسػػالمي  َُٗٗاه اهػػا  كميػػا كاسػػهبعدت م ػػذ سػػ   " سياسػػهنا
شػلكف العػرب فػي ال ػكاحي  السياسػي  ك يرهػا أل نػـ ا  إهمػاؿ إلػعممػا أدل  (ْ)"األهراؾهرايا كالي 

سػكء أحػكاؿ العػرب كازديػاد  إلػعكأدل أي ػا , يعهبركف  مف   كميهنـ الطكرا ي  الهي يداكف لنػا 
فاك ػػكا ,   ػػكميهنـ الطكرا يػػ إلػػعهمسػػانـ بقػػكميهنـ العربيػػ  اػػرد فعػػؿ لمػػا  ػػاـ بنػػا األهػػراؾ بالػػداكة 

 إلعال معيات السري  للمطالب  بحقك نـ كباهكا ي هنزكف الترص  لال ق اض الع حاـ ااهحادييف 
أف  اءت فرص  الحرب العالمي  األكلع فاسػهعلهنا بريطا يػا له ليػب هػذا الشػعكر ا ػد العػرب  ػد 

                                                 
أحمد  كر , أ ظر –كهي ال معي  الهي اا ت هطالب بهرايا العلما ي  , ي هي الل    اله تيذي  ل معي  هرايا التهاة معي  ااهحاد كالهر (ٔ)

 .َُُص( ُِٖٗ, مطبع  بعداد, بعداد)أ ر األ لي  الينكدي  في سياس  الدكل  الع ما ي  ه اب فلسطيف : ال عيمي

 .ُُّص, تس المر ق, أ ظر (ٕ)

 .ِٗٓص( ُٖٓٗ, دار القلـ, دمشؽ) ٓط, ماالد ينكدي  ابر الهاري : ا  الميدا يابد الرحمف حسف حب (ٖ)

 .ّٖٕص,ٓج( دكف هاري , ماهب  ال ن   المصري , القاهرة) ْط, مكسكا  الهاري  ااسالمي كالح ارة اإلسالمي : أحمد شلبي(ٗ)
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ذلػؾ  يػؿ  آمليف مف كراء, ما فرا كا معنا الحرب بقيادة الشريؼ حسيف بف الي شريؼ , هرايا
كلاػػػف العػػػدر مػػػف طرفنػػػا اػػػاف مصػػػير هػػػذا , اسػػػهقاللنـ بعػػػد ا هنػػػاء الحػػػرب امػػػا كاػػػدهنـ بريطا يػػػا

ا ػت هقػيـ المكا يػؽ كالمعاهػدات , الك ت الذم اا ت هيم ػي فيػ  العػرب بااسػهقالؿفي  إذ, الهحالؼ
كر الػذم يماػف بريطا يػا كاػد بلتػ إصػدارك د هبػق ذلػؾ , مق فر سا ا هساـ البالد العربي  فيما بي نا

 .كطف  كمي لنـ الع أرض فلسطيف إ ام الينكد مف 
فقسػمت , كبعد أف ك عت الحرب أكزارهػا بػدأت اػؿ مػف بريطا يػا كفر سػا با هسػاـ الع يمػ 

كال ػا ي   ػكبي ك ػق هحػت , التر سػي  اإلدارةأحدهما شمالي ك ق هحػت ,  سميف إلعبالد الشاـ 
ف فػػػرض ا هػػػدابنا الػػػع فلسػػػطيف بمباراػػػ  اصػػػب  األمػػػـ ممػػػا ماػػػف بريطا يػػػا مػػػ, البريطا يػػػ  اإلدارة

كأ يمت بعد ذلؾ الحكا ز بيف األ طار العربيػ  المقسػم  ممػا سػااد الػع هشػهيت الشػمؿ . كه ييدها
كك ػػدت بريطا يػػا أف الترصػػ  سػػا ح  فػػي ظػػؿ هػػذب الظػػركؼ له تيػػذ كاكدهػػا الهػػي , كهتريػػؽ الالمػػ 

كااسػػػػهيطاف بنػػػػا كأاطػػػػهنـ حقك ػػػػا  إلينػػػا ةالن ػػػػر فػػػػي فلسػػػػطيف لػػػذلؾ سػػػػنلت لنػػػػـ أاطهنػػػا للينػػػػكد 
 .كامهيازات هتكؽ الحقكؽ المعطاة للسااف العرب األصلييف

ف سسكا  معي  سميت "ك د ه ب  ارب فلسطيف مف مسلميف كمسيحييف لنذب ال كايا الربي   
 د ك  (ُ)"كأرذت هقدـ المذاكرات برفض كاد بلتكر كالن رة الينكدي ( المسيحي  اإلسالمي ال معي  )

ا هشرت ال معيات في سالر فلسطيف كأرذت هصدر مذارات ااحه اج المههالي  الع الممارسػات 
الهػػي يقػػـك بنػػا البريطػػا يكف كالينػػكد الػػع السػػكاء كاػػاف فحػػكل  ػػرارات هػػذب المػػذارات رفػػض كاػػد 

كر ػػـ اسػػهمرار هػػذب , (ِ)بلتػػكر الن ػػرة الينكديػػ  كرفػػض داػػكل الينػػكد بػػ ف لنػػـ الحػػؽ فػػي فلسػػطيف
ممػػػا داػػػع , أف السػػػلطات البريطا يػػػ  اسػػػهمرت فػػػي هماػػػيف الينػػػكد مػػػف فلسػػػطيف إا ا ػػػات ااحه

 إلػعالشػامؿ المسػهمر  باإل ػراب" العرب في  يساف ابريؿ ااـ ألؼ كهسعمال  سه  ك ال يف بالقيػاـ
 اإل رابكاسهمر هذا  (ّ)"للينكد كيقـك حاـ كط ي  يابي األرا يأف هك ؼ الن رة الينكدي  كبيق 

شػػارؾ فيػػ  آاؼ الم اهػػديف مػػف فلسػػطيف ك يرهػػا مػػف الػػدكؿ العربيػػ  الم ػػاكرة , ه  أشػػنر رابػػ  سػػ
 إيقػػاؼكبعػػد فشػػؿ السػػلطات فػػي  كالينػػكدالػػذيف  ػػامكا بعمليػػات اسػػاري   اهلػػ  لسػػلطات اا هػػداب 

ال ظػػػر فػػػي الق ػػػي   بإاػػػادة إيػػػاهـالملػػػكؾ كالرؤسػػػاء العػػػرب ليك تػػػكب كااػػػدة   إلػػػعل ػػػ ت  اإل ػػػراب
كاػؿ ذلػؾ بم ابػ  المسػاف ل ػكرة شػعب فلسػطيف دكف أف يػركا بصػيص أمػؿ فػي , كحلنا حال اادا

ال ػكرة مػف  ديػػد مػف ريػؼ اػػاـ ألػؼ كهسػعمال  كسػػبع  ك ال ػيف ممػا ا ػػطر  إلػػعفعػادكا , كاكدهػا
دكلهػيف ينكديػ  كاربيػ  ك عػؿ مدي ػ   إلػعاحؿ مشػركع هقسػيـ فلسػطيف , بريطا يا أف هطرح حلكلنا

                                                 
, دار الالم  لل شر, بيركت)الع فلسطيف كما  اكرها  الصنيك ي الحديث فالعدكاف اإلسراليلي القديـ كالعدكا: محمد ازب دركزب (ُ)

 .ّْ-ّّص,ِج( ُٕٗٗ

 .ّٓص, تس المر ق , أ ظر (ِ)

 .ْٓص,  تس المر ق  (ّ)
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هذا ك د أاطع  ػرار الهقسػيـ . المقدس  الهي هرص الديا ات المساكي القدس دكلي  بسبب األمااف 
بالمل  مػف م مػكع مسػاح  بالدهػا لاػي هقػيـ  ْٕ.ٔٓمساحات شاسع  مف أراض فلسطيف "للينكد 

بالملػػ  للقطػػاع الػػدكلي حػػكؿ مدي ػػ  ٓٔ.َبي مػػا رصػػص المسػػاح  المهبقيػػ  . الينػػا" الدكلػػ  العربيػػ "
 (ُ)".المهحدة األمـ إدارةكك ع  هحت , القدس

كال دير بالذار أف ارب فلسطيف رف كا هػذا القػرار كازدادكا فػي  ػكرهنـ شػدة كا تػا حهػع 
با يػر مػف الػدكؿ المشػهرا  فػي  حػدمممػا , ال معيػ  العمكميػ  لرمػـ المهحػدة إلعكصلت أربارهـ 

اػػادةاهرػػاذ القػػرار الهتايػػر فػػي العػػدكؿ ا ػػ   الينػػكد  ذلػػؾفػػ زاج , األمػػـ لنيلػػ الق ػػي  مػػف  ديػػد  كا 
 (ِ)" يػاـ دكلػهنـ بػإاالفهذا المك ؼ ال ديد هك ك ػق حػد للم ا شػ  رير كسيل  لمكا ن  "كرأكا أف 

ك ػػد سػػاادهنـ بريطا يػػا الػػع ذلػػؾ فقػػدمت مكاػػد ا سػػحابنا مػػف فلسػػطيف كحددهػػ  فػػي اليػػـك الرابػػق 
, اـ دكلػهنـ يػاشر مف مايك ااـ ألؼ كهسعمال  ك ما ي  كأربعيف كهك اليـك الذم أالف في  الينكد 

كالع التكر م حهنا األمـ المهحدة اااهػراؼ ك بلهنػا ال معيػ  العمكميػ  ا ػكا دالمػا ابػا ي الػدكؿ 
كازدادت  قمػػهنـ الػػع  كاإلسػػالمي األرػػرل ممػػا زاد مػػف  ػػكرة أهػػؿ فلسػػطيف كبػػا ي الشػػعكب العربيػػ  

يكش العربيػ  حربػا كدرؿ الشعب التلسطي ي كال . دكؿ العرب كاألمـ المهحدة المهكاطل  مق الينكد
العصػابات الصػػنيك ي  فػي الرػػامس اشػر مػػف مػايك مػػف  تػس العػػاـ كدارت الحػرب ال ػػركس مػق 

أف الحرب حيسمت لصاله الينكد كذلؾ لما  اهسـ بػ  ال ا ػب العربػي مػف  إا, الع هرابنا المقدس
 يػ  اللهػيف اا هػا المرك   كالقبكؿ بالند ات كالحلكؿ السػليم  حيػث  بػؿ الزامػاء بالند ػ  األكلػع كال ا

اذ ما ت الينكد مف اسهعادة  ػكهنـ العسػاري  كالبشػري  فػي , كباؿ الع المقاهليف العرب كالمسلميف
 إلػعكشػرد أب ػاء فلسػطيف اػف أر ػنـ كديػارهـ فل ػ كا , العربػيالك ت الذم م ق ذلػؾ اػف ال ا ػب 

ألردف الػذم أشػرفت كالػع ال ػت  العربيػ  ل نػد ا,  طاع  ػزة الػذم أشػرفت اليػ  الحاكمػ  المصػري 
 .كالع األ طار العربي  الم اكرة ااألردف كسكريا كلب اف كمصر, الي  األردف

فقػػػػاـ الينػػػػكد بحػػػػرب اػػػػاـ , كاسػػػػهمرت األك ػػػػاع السياسػػػػي  الم ػػػػطرب   المػػػػ  بعػػػػد ذلػػػػؾ
كبحػػػرب اػػاـ ألػػؼ كهسػػعمال  كسػػػبع  , كهسػػعمال  كسػػه  كرمسػػيف بااشػػػهراؾ مػػق بريطا يػػا كفر سػػا

كصػػرفنا اػػف , المك ػػؼ السياسػػي للػػدكؿ العربيػػ  كإل ػػعاؼ,  ريػػزة الهكسػػق إلشػػباعكذلػػؾ , كسػػهيف
ك ػػد حػػاكؿ العػػرب الهعلػػب الػػع  طرسػػ  الينػػكد بلػػـ شػػملنـ . المطالبػػ  بحقنػػا فػػي أرض فلسػػطيف

فاا ػػت حػػرب رم ػػاف , كه ميػػق المػػهنـ كطػػرح مشػػاريق الكحػػدة لههظػػافر ال نػػكد كهه مػػق الطا ػػات
ك   فينا للينكد  ربات متا ل  هػزت ايػا نـ حهػع اػاد  ااـ ألؼ كهسعمال  ك الث كسبعيف الهي

ليهبػػػق ذلػػػؾ محػػػاكات , يهنػػاكل م نػػػا صػػػرحنـ لػػػكا هػػػدرؿ الػػػدكؿ الابػػػرل الهػػي أك تػػػت هػػػذب الحػػػرب

                                                 

 .ُِٓص, ِج( ُٖٔٗ,مراز األبحاث, بيركت)الصنيك ي  كحقكؽ اإل ساف العربي : أسعد زركؽ (ُ)

 .ُٕص( دكف هاري , الدار القكمي  للطباا , قاهرةال)فلسطيف بيف اصب  األمـ كاألمـ المهحدة : الع محمد الي( ِ)
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, الهػي لػـ هعػط الشػعب التلسػطي ي حقك ػ " اامػب ديتيػد"ك د هـ ذلؾ في اهتا ي  , الصله مق الينكد
بنػا ا هصػاب   إ امهػ يف كأاطهػ  صػت  الشػراي  فػي بؿ أ نا ااهرفت بالاياف الصػنيك ي فػي فلسػط

ليصػػؿ  إرهػػابنـكازداد  كاإلسػػالمي ألر ػػنا ممػػا زاد الينػػكد حػػدة فػػي اػػدكا نـ الػػع األمػػ  العربيػػ  
أب اء فلسطيف في الدكؿ العربي  الم اكرة للق اء الينـ كالع الركح ال نادي  الهػي ي طلقػكف م نػا 

 .بالعكدة ألر نـ إصرارهـكالع  
كه ا شػنا النيلػات دكف ,   ي  فلسطيف بػيف مػد ك ػزر ههػداكلنا المػؤهمراتما زالت كهذا ك 

راشػػػدة هػػػيقف أف  إسػػػالمي كالحػػػؿ الكحيػػػد لنػػػذب الق ػػػي  هػػػك اػػػكدة رالفػػػ  . أف هقػػػدـ أم شػػػئ يػػػذار
كهعلػع , الباطلػ العػادؿ كالينكديػ  الحرفػ   اإلسػالـالصراع بيف المسلميف كالينكد صراع دي ػي بػيف 

الػػع الينػػكد ك يػرهـ مػػف أاػػداء اهلل اسػػهرداد فلسػطيف ك يرهػػا مػػف بػػالد المسػػلميف  ال نػاد المقػػدس
 .المعهصب 

ك د  يٌدر للعد ا ي معايش  هذب التهرات ال الث الهي هرات أ رها في شعرب كشرصيه  فعبر 
 .ا نا أصدؽ هعبير كه  ر بنا أيما ه  ر
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ال قػػافي كالتاػػرم يػػذار ا بما ػػينا العلمػػي الابيػػر الػػذم فلسػػطيف الحػػديث اػػف حا ػػر  إف
بالمسػ د فقد ميز اهلل فلسػطيف . اإلسالمي ااف ل  دكر هاـ في الحرا  العلمي  كالتاري  بيف البالد 

كالػػذيف , اإلسػػالمياأل صػػع الػػذم  مػػق حكلػػ  ا يػػرا مػػف العلمػػاء كالمتاػػريف مػػف اافػػ  أ حػػاء العػػالـ 
ف  ركا بذلؾ الحرا  العلميػ  . البح ي  في ااف  العلـك الدي ي  كالد يكي اا ت لنـ المداكات العلمي  ك 

الع ما ي الػذم حػافظ  اإلسالميأف  اء الحاـ  إلعكاسهمرت هذب الحرا  الع مر العصكر , فينا
اػػاف م هشػػرا فػػي معظػػـ , مصػػحكبا بحراػػ  هعليميػػ  فعالػػ , ال شػػاط العلمػػي بهياراهػػ  المرهلتػػ "الػػع 

العنػد سػاءت كلػـ يبػؽ األمػر الػع هػذا الحػاؿ فتػي أكارػر هػذا  (ُ)"اإلسالمي   مدف األ طار العربي
األحكاؿ في الدكلػ  بسػبب ال ػعؼ الػذم هػز ايا نػا كمحاكلػ  الػدكؿ العربيػ  الق ػاء الينػا ليي نػكا 

ممػػا سػػااد  مااػػ  ااهحػػاد كالهر ػػي مػػف ااسػػهيالء الػػع , المهم ػػؿ فينػػا اإلسػػالمي ك ػػكد الرالفػػ  
همػاؿي اندهـ ال نؿ كالتسػاد كسػكء الحاػـ كااسػهعالؿ فازداد ف, الحاـ مرافػؽ الهعلػيـ المرهلتػ   كا 

هػ رر أب ػاء  إلػعفػ دل ذلػؾ  إصػالحفظلت المدارس كالاهاهيب الدي يػ  امػا هػي دكف أم ه ديػد أك 
ك ػػػػد  ػػػاء فػػػي  شػػػرة كزارة المعػػػػارؼ . فلسػػػطيف الهعليمػػػي كال قػػػافي كا هشػػػػار األميػػػ  كال نػػػؿ بيػػػ نـ

ألػؼ كهسػعمال  كأراػ  اشػر أ ػ  لػـ ياػف فػي فلسػطيف , ألؼ كهسعمال  ك ال ػ  اشػرالع ما ي  ااـ 

                                                 
أكراؽ العدد ال الث (  حك هقكيـ  ديد للحياة التاري  في البالد العربي  في المرحل  األكلع مف الحاـ الع ما ي: )ليلع الصباغ (ُ)

 .ٕٓص,َُٖٗ
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لػػذلؾ اػػاف  (ُ)كرمسػػ  كهسػػعكف مدرسػػ  ابهداليػػ  إاػػداديهافكمدرسػػهاف ,  يػػر مدرسػػ   ا كيػػ  كاحػػدة
كفػػي المقابػػؿ اا ػػت مػػدارس األ ليػػات  يػػر . ح ػػـ الهعلػػيـ فػػي حػػيف ييحػػـر بػػا ي الشػػعب مػػف ذلػػؾ

لػػذلؾ اا ػػت مػػدارس ,  ا ك يػػ  ما هنػػا مػػف الهتػػكؽ الػػع المػػدارس األهليػػ المسػػلم  ههمهػػق بامهيػػازات 
ممػا , األ  بي  هعػـ ربػكع فلسػطيف كاا ػت هقػدـ للطػالب م نا ػا يرػدـ فارهػا كسياسػهنا اإلرساليات

اف م ؿ هػذب   المسؤكليمف التااليات السياسي  النام  الهي هسااد الع بسط  تكذ البلداف  علنا 
كالحػاؿ اػذلؾ . هشػهيت الكحػدة العلميػ  كالهػرابط التاػرم بػيف الطػالب إلعرب المدارس كأدل ذلؾ بدك 

 تسػػنـ كاػػدد  اإلرسػػالياتبال سػػب  للمطػػابق كالصػػحؼ كالم ػػالت فقػػد اا ػػت  ليلػػ  يمهلانػػا أصػػحاب 
 .مف ال صارل

لػػػـ هػػػرد ميزا يػػػ  الهعلػػػيـ طػػػكاؿ انػػػد "  إذكفػػػي انػػػد اا هػػػداب البريطػػػا ي لػػػـ يهعيػػػر الحػػػاؿ 
 إلػعكهػي  سػب   ػليل  بال سػب  , مػف الميزا يػ  العامػ % ٓطا ي الػع فلسػطيف اػف اا هداب البري

 ْٖ/ْٕك ػد بلعػت ميزا يػ  الهعلػيـ اػاـ . مػف الميزا يػ % َّ إلػعميزا ي  الدفاع الهي اا ت هصؿ 
  ي  فلسطي ي اا ت هصرؼ الع المدارس الحاكمي  كالمدارس العربي  الراص  ( َََ.َٓٔ.ُ)

اػؿ ذلػؾ ,  ا ب هحكؿ الم نكد الشعبي لل ناد  د الينكد كالبريطػاف إلع, (ِ)"كالمدارس الينكدي 
 .ار ل  هقدـ الحرا  التاري  كال قافي  إلعأدل 

م ػاطؽ  إلػعكا دما أ اـ الينكد دكلهنـ املكا الع هشريد المكاط يف كهن يرهـ مف بالدهػـ 
ـ المرهلتػػػ  فػػػي دارػػػؿ المػػػدارس لمراحػػػؿ الهعلػػػي بإ شػػػاءفقامػػػت هيلػػػ  األمػػػـ الػػػع أ ػػػر ذلػػػؾ , أرػػػرل

 .فلسطيف كرار نا
سػػػاادهـ الػػػع ذلػػػؾ بر ػػػامج األمػػػـ , باههمػػػاـ األسػػػرة التلسػػػطي ي "ك ػػػد حظػػػي هػػػذا الهعلػػػيـ 

األمػػر الػػذم أدل ... كأ ظمػػ  الهعلػػيـ شػػب  الم ا يػػ  السػػالدة , كهشػػعيؿ التلسػػطي يف إل ا ػػ المهحػػدة 
 .(ّ)"سطي يهطكر امي في ادد المهعلميف مف أب اء الشعب العربي التل إلع

                                                 
, دار المعػػػارؼ, لقػػػاهرةا) َُٔٗ – َُٖٔاألدب العربػػػي المعاصػػػر فػػػي فلسػػػطيف مػػػف سػػػ   : اامػػػؿ السػػػكافيرم, أ ظػػػر (ُ)

 .ِٗص( ُٕٗٗ

, بيػػركت( )ُّٕٗ-ُْٖٗ)مشػاالت هعلػيـ أب ػػاء فلسػطيف فػي مرااػز ه معػاهنـ الابػػرل فػي الػدكؿ العربيػ  : مكفػؽ ياسػيف (ِ)
 .ُٔص( ُٕٔٗ, مراز األبحاث

السػ   السػابع  ,  ٖٓالعػدد, صػامد اا هصػادم ( أهداؼ الهعليـ ال امعي في ال ػت  العربيػ  ك طػاع  ػزة: )حمادب فراا  (  ّ)
 .ٖٔص,ُٖٓٗ
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أكلياء أمكر األطتاؿ اا كا ي يػركف مسػ ل  هعلػيـ أطتػالنـ "ك د احظ فريؽ مف الباح يف أف 
ك ػد كااػب هػذا ااههمػاـ فػهه الػدكؿ العربيػ  . (ُ)"كالاسػاء كالم كلمسالؿ الطعاـ  إشارهنـأا ر مف 

اديف أدت بعػد ك ػكد حراػ  الميػ  فػي مرهلػؼ الميػ إلػعممػا أدل , أبكاب  امعاهنا ألب اء فلسطيف
 بيؿ ااـ ألؼ كهسعمال  ككاحػد , دارؿ كط نـال امعات  إ شاءهمايف أب اء فلسطيف مف  إلعذلؾ 

اػػدد ابيػػر مػػف ال امعػػات كالمعاهػػد العلميػػ   إ شػػاءألػػؼ كهسػػعمال  ك ما يػػ  كسػػبعيف هػػـ , كسػػبعيف
كهػػذب , فلسػػطيفكاألااديميػػ  الهػػي اػػاف لنػػا الػػدكر فػػي دفػػق المسػػهكل المعرفػػي كال قػػافي لاافػػ  أب ػػاء 

كال امعػػػػات , ك امعػػػػ  بيػػػػت لحػػػػـ, ك امعػػػػ  بيرزيػػػػت,  امعػػػػ  الرليػػػػؿ: ال امعػػػػات كالمعاهػػػػد هػػػػي
, كأمػا المعاهػد, كاليػ  أصػكؿ الػديف بالقػدس, كالي  العلكـ الها كلك ي  ب بي ديػس, بعزة اإلسالمي 

 ػب اػدد ابيػر  ا إلػع, كالمعند الت ي الن دسػي البكلها ػؾ فػي الرليػؿ, فالمعند الشراي في  لقيلي 
 .مف المعاهد الهابع  للحاكم  كلنيل  األمـ المهحدة

 
 -:الحياة االقتصادية واالجتماعية .3

 ػػػػػػػػػػػػػػػالث                             إلػػػػػػػػػػػػػػػعالعربيػػػػػػػػػػػػػػػ   تالم همعػػػػػػػػػػػػػػػاي قسػػػػػػػػػػػػػػػـ الم همػػػػػػػػػػػػػػػق التلسػػػػػػػػػػػػػػػطي ي ابػػػػػػػػػػػػػػػا ي 
- :هي (ِ)طبقات ا همااي  

األامػػاؿ كمػػكظتي الدكلػػ   كر ػػاؿ اإل طػػااييفكهػػـ الػػذيف يسػػا كف المػػدف مػػف , طبقػػ  الح ػػر .ُ
 .كالحرفييف كالعماؿ كاله ار

كهػػػـ الػػػذيف يعملػػػكف فػػػي األرا ػػػي الزراايػػػ  كيشػػػالكف العالبيػػػ  العظمػػػع مػػػف , طبقػػػ  التالحػػػيف .ِ
 .السااف

فلسطيف كراص  م طق  بلر السبق   كب كهـ الذيف يسا كف الرياـ في صحارل , طبق  البدك .ّ
 .فلسطيف

 
 اإل ها ي   يعلب الينا طابق البساط   هي   اال اهنا حياة العرب اا همااي"لذلؾ اا ت 

, ك ليػػؿ مػػف امهنػػاف الحػػرؼ الصػػعيرة, الزرااػػي باإل هػػاج إااػػاف الم همػػق ا يشػػعؿ  إذ, البسػػيط 
مػ نـ  ركيػكف %( َٕ)ا ياػاد يهعػداب فاػاف , كااشهعاؿ باله ارة ال يق  في المحيط األهلي  تس 

 (ّ)".ذكات كأاياف كفقناء كمكظتكف%( َُ)مكف ك ح ريكف حرفيكف كمهعل%( َِ)مزاراكف 
                                                 

 .ُُٕص,مشاالت هعليـ أب اء فلسطيف : مكفؽ ياسيف (ُ)

اماف م شكرات دار ) ُط, ُّٗٗ-ُِِٗسياس  اا هداب اا هصادي  في فلسطيف : إبراهيـ ر كاف ال  دم, أ ظر (ِ)
 .َٔ- ُٓص( ُٖٔٗ,(ْ)سلسل  اهاب صامد , ألارمؾ

, دار اىفاؽ ال ديدة, بيركت ) ِحهع ال اب  ط... ي ي الحديث مف أكؿ ال ن   حياة األدب التلسط. ابد الرحمف يا ي (ّ)
 .ٓٓص( ُُٖٗ
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الهػرؼ مهػ  ريف بػ لكاف الح ػارة  إلػعكالميػؿ , ك د اهسـ سااف المدف بالهحرر مػف العػادات
, المكرك ػ كالبدك طبق  بسيط  محافظ  الع هقاليدها  التالحيفبي ما ظلت طبق  , المادي  المرهلت 

كر ػػـ هػػذا , فػػي المدي ػػ  يبػػالهطكر اا همػػااس  ػػي إذاممػػا  عػػؿ الهطػػكر اا همػػااي فينػػا بسػػيطا 
كظلػػػت , بىًقيىػػػٍت فلسػػػطيف بلػػػدا زراايػػػا ابػػػا ي الػػػدكؿ العربيػػػ  الم ػػػاكرة, الهطػػػكر الػػػذم شػػػمؿ المػػػدف

كامػػػؿ , اصػػػ اا  الرػػػزؼ كال سػػػيج كدبػػػ  ال لػػػكد, الصػػػ اا  فينػػػا معهمػػػدة الػػػع األامػػػاؿ اليدكيػػػ 
 (ُ).الس اد كاألبسط  كالصابكف ك يرها

الع ما يػػػ   اإلسػػػالمي اؿ فػػػي مرهلػػػؼ الم ػػػاحي فػػػي أكارػػػر انػػػد الدكلػػػ  كمػػػق سػػػكء األحػػػك 
, كزاد مػػػف هػػػذا ال ػػػعؼ سياسػػػ  ااهحػػػادييف القكميػػػ ,  ػػػعتت األحػػػكاؿ اا هماايػػػ  كاا هصػػػادي 

 إلػػعكلػػـ يقػػؼ األمػػر , دكف راايػػ  اإلمبراطكريػػ الػػذيف ك نػػكا اههمػػامنـ لهرايػػا كحػػدها كهراػػكا بػػا ي 
أرػذ رسػالؿ  إلػع إ ػاف اله  يػد  إلػع كاإل هاجاؿ القادريف الع العمؿ أرذكا الر  أ نـهذا الحد بؿ 

رلػك الػبالد مػف المػزارايف  إلػعممػا أدل , ال قؿ كال ر لهسريرها للقهاؿ في الحرب العالميػ  األكلػع
 .كالع سكء األحكاؿ اا همااي  كاا هصادي  كهعرض ال اس لل كع كالنالؾ

بريطػػا ي بسػػبب السياسػػات الهػػي  ػػاـ بنػػا له كيػػق كازداد األمػػر سػػكءا فػػي انػػد اا هػػداب ال
لػذلؾ أصػدر القػكا يف , للهرلي اف أرا ينـ ليحقػؽ كاػد بلتػكر الػذم م حػ  للينػكد كا  بارهـال اس 

لردم  هذا العرض فنك م ال أك ػؼ القػركض الزراايػ  الهػي اا ػت هعطػي للتالحػيف لهسػنؿ الػينـ 
فػػػي الك ػػػت الػػػذم مػػػر فيػػػ  األسػػػكاؽ  الزراايػػػ  المحصػػػكاتكأك ػػػؼ هصػػػدير , مصػػػاريؼ الزرااػػػ 

 ا ػػػػب ارهتػػػػاع أسػػػػعار أدكات الزرااػػػػ  اػػػػدكاب الحمػػػػؿ  إلػػػػع, بالمحاصػػػػيؿ المسػػػػهكردة مػػػػف الرػػػػارج
زهػد التػالح فػي أر ػ  كهرانػا بػال  إلػعاػؿ ذلػؾ أدل , كارهتاع معدؿ التكالد الع الػديكف, كالحرث

 .زراا  كفي بعض األحياف بيعنا ب  ماف زهيدة
,  ػػػد اسػػػهكلكا الػػػع اػػػؿ مرافػػػؽ الػػػبالد, انػػػد ااحػػػهالؿ الينػػػكدم األك ػػػاع فػػػي كارهلتػػػت

كاسػهكلكا الػػع اافػػ  األرا ػي الزراايػػ  ليقيمػػكا الينػا المسػػهكط ات كالمشػػاريق الزراايػ  الهػػي هرػػدـ 
ك د اسهعؿ الينكد العمال  العربي  لب ػاء دكلػهنـ المزاكمػ  ف  ػامكا ب نػكدهـ . مصالحنـ اا هصادي 
كمػق أف ذلػؾ حقػؽ بعػض اا هعػاش اا هصػادم , ي  كالزراايػ  كالصػ ااي أ رـ المشاريق العمرا 

أ ػػ  فػػي اىك ػػ  األريػػرة كبعػػد اسػػهع النا اػػف هػػذب العمالػػ  ظنػػرت البطالػػ   إا, لػػدل العمالػػ  العربيػػ 
شػػػاؿ صػػػعكب  فػػػي الحيػػػاة المعيشػػػي  لػػػدل المػػػكاطف  ااألسػػػعار ممػػػبػػػيف العمػػػاؿ مػػػق هػػػزامف ارهتػػػاع 

 .العربي

                                                 
مراز , بيركت( )بحث إحصالي) َُٕٗ – ََُٗ –كالص ااي التلسطي ي  يالهطكر الزراا: ا اف العام رم, أ ظر (ُ)

 .ُّ-َّص( ُْٕٗ, األبحاث
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همااي فقد امػؿ الينػكد  اهػديف الػع ه ريػد الشػعب التلسػطي ي المسػلـ كأما ال ا ب اا 
 .ب شر التساد كاا حالؿ لهدمير األفراد كاألسر كالم همعات كأرال  مف  يم  

مػػف  الكسػػالؿ النامػػ  للسػػيطرة   ااهبػػركبك ػػد حػػرص الينػػكد الػػع  شػػر هػػذا التسػػاد أل نػػـ 
سرااف ما س بدأ في الصحؼ داايف ال اس ك :  "الع معار ينـ فتي بركهكاكاهنـ يقكؿ حاماؤهـ

هػذب المهػق . إلينػااػالتف كالريا ػ  كمػا : الدركؿ في مباريات شػهع فػي اػؿ أ ػكاع المشػركاات إلع
 (ُ)."ال ديدة سهلني ذهف الشعب حهما اف المسالؿ الهي س رهلؼ فينا مع 

هػػػذا ك ػػػد اسػػػهطاع الينػػػكد هاػػػكيف  بػػػؿ مػػػف الشػػػعب العربػػػي فػػػي فلسػػػطيف ك ػػػد فػػػي هػػػذب 
أصػػاله   إلػػعأ ػػ  سػػرااف مػػا فطػػف هػػذا ال يػػؿ لكا عػػ  فعػػاد  إا, الملػػذات  ػػذاء شػػنيا كشػػرابا سػػالعا

 .كاقيده  كأصبه يشاؿ رطرا فعليا الع ادكب المعهصب ألر  
ك فاػػاف لػػ  الشػػعر  هػػذا ك ػػد هتااػػؿ العػػد ا ي مػػق هػػذب األحػػكاؿ فعبػػر ا نػػا أصػػدؽ هعبيػػر

 .بر مف رالل  اف أمه  كأمالناكط ي كالسياسي كاا همااي الذم االقكمي كال

                                                 
(ٔ)

بيركت دار ) ٔط,محمد رليت  الهك سي: هر م  كهعليؽ, كفالرطر الينكدم بركهكاكات حاماء صني: حاماء صنيكف
 .ُُٓص( ُِٖٗ, الاهاب العربي
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 شخصيـة الشاعــر
 
 :نشأتو وأعمالو .1

محمػػد العػػد ا ي فػػي مدي ػػ    ػػيف التلسػػطي ي  فػػي السػػادس كالعشػػريف مػػف مػػارس آذار اػػاـ كلػػد 
حااـ هذب المدي   في العند الع ما ي مما ما ػ  ( فريد ركرشيد)كااف كالدب , ألؼ كهسعمال  ك ال  

 .كدكما كدمشؽ كصيدافي   يف كطكلاـر ك زة , المدف العربي مف هلقي الكم  في اديد مف 
, ك ػػد اػػاف للعػػد ا ي مك ػػؼ هػػاـ مػػق الشػػاار أحػػـ دشػػك ي حػػكؿ مسػػار حياهػػ  األدبيػػ  كالعلميػػ 

فتي ال امع  األمرياي  ببيركت كبعد دراسه  في اليػ  الطػب مػدة سػ هيف امػؿ بكصػي  كالػدب الػذم 
 ا ي أمػػػاـ أميػػػر الشػػػعراء معار ػػػه  لقصػػػيدة ابػػػف زريػػػؽ كألقػػػع العػػػد (ُ),اػػػاف يريػػػد أف يػػػراب طبيبػػػا

 :البعدادم الهي مطلعنا
 ا هىٌعذليػػػػػػػػػػػػػػػً  فػػػػػػػػػػػػػػػإفَّ العىػػػػػػػػػػػػػػػٍدؿى ييكلعيػػػػػػػػػػػػػػػ ي 

 

 (ِ) ىػػػػػػػٌد  يلػػػػػػػًت حقػػػػػػػان كلاػػػػػػػف لػػػػػػػيسى يىسػػػػػػػمعي ي  
 

 : كل  في معار ه  إلعفع دما كصؿ العد ا ي 
 رىأىٍيهيػػػػػػػػػػػػ ي ًاٍ ػػػػػػػػػػػػدىها كالػػػػػػػػػػػػدَّمقي مي ػػػػػػػػػػػػطربه 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي كالكىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػدي    يىٍدفىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  الً تٌػػػػػػػػػػػػػػػػػفي يىحًبسى
 

ـى ًبنىػػػػػػػػػا  فىًرٍلػػػػػػػػت  ىٍتسػػػػػػػػؾى هىػػػػػػػػػٍدرم مػػػػػػػػا ألىػػػػػػػػ
 

 يػػػػػػػػػػػػػكـى التػػػػػػػػػػػػػراًؽ كمػػػػػػػػػػػػػا هيبديػػػػػػػػػػػػػً  أٍدميعيػػػػػػػػػػػػػػ ي  
 

 دمػػػػػػػكعه لسػػػػػػػتى هيٍبصػػػػػػػػرها المػػػػػػػ  يكفػػػػػػػي 
 

 (ّ)كفػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػلكًع أ ػػػػػػػػيفه لسػػػػػػػػتى هىٍسػػػػػػػػمىعي ي  
 

 
اليػ  اىداب فػػي  إلػيك ػؼ أحمػد شػك ي ك بلػ  كأصػر اليػ  أف يهػرؾ اليػ  الطػب كيهحػكؿ  

كسػػػرااف مػػػا لبػػػع العػػػد ا ي هػػػذا الطلػػػب , لػػػع أف يصػػػبه شػػػك ي كالػػػدب الركحػػػيا, ال امعػػػ   تسػػػنا
كأ نػع دراسػه  فػي هػذب الاليػ  فػي اػاـ ألػؼ كهسػعمال  كسػبع  كاشػريف  (ْ),كاحهتظ ب بكه  الركحي 

العراؽ كأصػبه أسػهاذا  إلع ـ سافر بعد الهررج , حاصال الع باالكريكس في اللع  العربي  كآدابنا
 . ا كي  المرازي  ببعدادفي دار المعلميف ال

فلسػػطيف كأصػػبه أسػػهاذا لػػكداب فػػي اليػػ  ال  ػػاح الكط يػػ   إلػػع ػػـ اػػاد العػػد ا ي بعػػد ذلػػؾ  
 ػػـ , سػػ   ألػػؼ كهسػػعمال  ك ػػالث ك ال ػػيف إلػػعب ػػابلس مػػا بػػيف سػػ   ألػػؼ كهسػػعمال  ككاحػػد ك ال ػػيف 

رشػػيدي   رابػػ  هسػػق القػػدس كامػػؿ فينػػا أسػػهاذا لػػردب العربػػي أي ػػا فػػي الاليػػ  ال إلػػعا هقػػؿ بعػػدها 

                                                 
 .ُُِص, األديب العربي المعاصر في فلسطيف: اامؿ السكافيرم, أ ظر (ُ)

( ُّٔٗ-ُِٔٗ, دار اله امف للطباا  كماهب  ال ن   لل شر, بعداد) ُط,أباء بعداديكف في األ دلس: محسف  ماؿ الديف (ِ)
 .ّٔص

 .ِّْص(ُٕٔٗ,  معي  اماؿ المطابق الهعاك ي , اماف )أاالـ التار كاألدب في فلسطيف (: البدكم المل ـ)يعقكب العكدات  (ّ)

 .ُُِص,األدب العربي المعاصر في فلسطيف: اامؿ السكافيرم, أ ظر (ْ)



 

 

 

-ٔٗ- 

ههلمػذ الػع يديػ  ألػكؼ , اتػؤا  ػادرا..كمربيػا فا ػال"ااف في اؿ هذب التهرات معلما  ا حا , س كات
ك ػامعهي دمشػؽ , الطلب  م ريرة ال اشل  في الالي  الرشػيدي  بالقػدس كدار المعلمػيف العاليػ  ببعػداد

حػػيف يلقػػي الػػدرس الػػع "اف كاػػ, (ُ)"كحلػػب ك يرهػػا مػػف معاهػػد الهعلػػيـ فػػي المػػدف العربيػػ  األرػػرل
هعلـ كيشبق ر باه  في , لهقبؿ ما ي تعنا, كالقلكب متهح , اىذاف مرهت , ا    في محراب, هالميذب

اػػؿ ذلػؾ ماػف العػد ا ي مػػف التػكز فػي امهحػاف المعلمػػيف األالػع فػي الػػـ " (ِ)العربيػ  كآدابنػا  اللعػ
اػػاف هػػذا اامهحػػاف معػػدا كفػػؽ م نػػاج ك , الػػ تس كالهربيػػ  كالهػػدريس  ظريػػا كامليػػا بدر ػػ  اامهيػػاز

كفػاز أي ػا فػي اػاـ ألػؼ كهسػعمال  ككاحػد كأربعػيف بال ػالزة ,  امع  ل دف في الهربي  كالػـ الػ تس
كالهػػي شػػملت شػػعراء فلسػػطيف " حػػرب الطػػالرات"األكلػػع فػػي المبػػاراة الشػػعري  الهػػي اػػاف مك ػػكانا 

 :حيث  دـ العد ا ي  صيده  الهي مطلعنا (ّ)كاألردف
كَّ  ػػػػػػػرى الػػػػػػػذجاري هىرى  اػػػػػػًت األفػػػػػػػالؾي كا هشى

 

ػػػػػػج الت ػػػػػػاءي الرَّحػػػػػػب كالبػػػػػػرج كالبحػػػػػػري    (ْ)ك ى
 

 
كالع أ ر ال اب  الهي حلػت بالشػعب التلسػطي ي فػي اػاـ ألػؼ كهسػعمال  ك ما يػ  كأربعػيف  

 إلػعف  ػاـ فينػا سػه  أشػنر  ػـ اه ػ  بعػد ذلػؾ , مدي   الزر اء مشردا اف كط ػ  إليها ر العد ا ي 
ع الهػػػرديس فػػػي اليػػػ  الن دسػػػ  فػػػي ال امعػػػ  السػػػكري  الهػػػي هيعػػػرؼ اىف ب امعػػػ  سػػػكريا حيػػػث هػػػكل

المعػػاش اػػاـ  إلػػعأف أحيػػؿ  إلػػع ػػـ امػػؿ ب امعػػ  حلػػب كبػػدار المعلمػػيف كالمعلمػػات فينػػا , دمشػػؽ
 .ألؼ كهسعمال  كأربع  كسهيف

فاػػػاف رليسػػػا ل معيػػػ  , ك ػػد شػػػعؿ العػػػد ا ي أامػػػاان إداريػػػ  إلػػػع  ا ػػػب املػػػ  فػػػي الهػػػدريس 
كرليسػا لقسػـ المحا ػرات فػي ب ايػ  كسػت , ببيػركت األمريايػ ركة  الك قع األدبيػ  فػي ال امعػ  الع

كرليسػا لل  ػ  اله تيذيػ  العليػا لالهحػاد القػكمي التلسػطي ي فػي محػافظهي حلػب , فػي ال امعػ   تسػنا
, كرليسػػػا للقسػػػـ العربػػػي لالمهحا ػػػات فػػػي دالػػػرة المعػػػارؼ العامػػػ , إبػػػاف الكحػػػدة بػػػيف مصػػػر كسػػػكريا
كأريػػرا مػػديرا لشػػرا  الاػػات فػػي المدي ػػ  الم ػػكرة حهػػع اػػاـ ألػػؼ , كميػػدرا لاليػػ  المقاصػػد فػػي صػػيدا

كأصػػبه ا ػػك , للعػػكم كاألدبػػي كاإل هػػاج ػػـ ا صػػرؼ بعػػد ذلػػؾ للبحػػث , كهسػػعمال  كهسػػع  كسػػهيف
 .ـُُٖٗشرؼ في الم مق اللعكم األرد ي حهع   ب زيت حياه  ااـ 

 
 
 :اعتقاالتو .2

                                                 
 .ّٓص, ُّٕٗأاهكبر , ِّالس   , َُال زء , م ل  األديب" العد ا ي كمع ـ األرطاء الشالع :  " ميؿ براات (ُ)

 . تس الصتح ,  تس المر ق (ِ)

 .ِْص, ُْٕٗأ سطس , ّّالس   , ٖال زء , م ل  األديب" مق العالم  محمد العد ا ي: "حساف الااهب, أ ظر (ّ)

 .ِٓص(ُْٓٗ,الماهب  العصري , بيركت)ديكاف اللنيب : محمد العد ا ي (ْ)



 

 

 

-ٔ٘- 

أك مػػف سػػطكة , مػػف  ب ػػ  ااسػػهعمار سػػكاءالحيػػاة الشػػئ الا يػػر ـ اػػا ع العػػد ا ي مػػف آا
فقػد ااهقلهػ  السػلطات البريطا يػ   ػالث مػرات أ  ػاء . ب ي  لده  كااف في الحالهيف صابرا محهسػبا

مػػػػدير المهحػػػػؼ ( أيليػػػػؼ)املػػػػ  فػػػػي القػػػػدس  يػػػػٌدـ للمحاامػػػػ  فػػػػي أحػػػػداها بهنمػػػػ  ا هيػػػػاؿ المسػػػػهر 
مدي   يافا لمكا ت  الكط ي  الم اه   لنا  إلعزت السلطات كلاف ا , التلسطي ي في باب السامرة

كأ ػذر بػالطرد رػالؿ دراسػه  فػي مدرسػ  الت ػكف األمريايػ  بصػيدا , كأفر ت ا   بعد رمس س كات
 (ُ).الكحدة العربي  إلع كداي صيدهيف ها ـ فينا ااسهعمار  إللقال 

 
عمال  كسػػبع  كاشػػريف ألقػػع كأ  ػػاء دراسػػه  فػػي ال امعػػ  األمريايػػ  ببيػػركت اػػاـ ألػػؼ كهسػػ

- :الع  بكر الم اهديف كالهي مطلعنا" شنداء العركب "  صيدة بع كاف 
 كأشػػػند أدمػػػق القلػػػـ, اتاػػػؼ دمكاػػػؾ

 

(ِ)حمػػػػػػػػػػػراء هنهػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػهر الظلػػػػػػػػػػػـ كالػػػػػػػػػػػ قـ 
 

 

 
ااهقلهػػػ  السػػػلطات  التر سػػػي  كاػػػادت هطػػػردب مػػػف ال امعػػػ  لػػػكا  إلقالنػػػاكبعػػػد ا هنػػػاءب مػػػف 

 لػػػيالت المػػػدير العػػػاـ للشػػػرط  اللب ا يػػػ  آ ػػػذاؾ الػػػذم يقػػػكؿ ا ػػػ   كسػػػاط  صػػػديق  ابػػػد الػػػرحيـ بػػػؾ
كينػػدئ مػػف  ػػكرة , لاػػي يرتػػؼ كطػػ ة الحاػػـ, ييعٌيػػر مػػف هر مػػ  المػػاهي الع يتػػ "أ ػػ  اػػاف : العػد ا ي

كلػػكا أ  ػػي ا ػػت  ػػاب  كسػػيف أك , فػػي ذلػػؾ   احػػا ابيػػرا, ك ػػد   ػػه رحمػػ  اهلل. القا ػػي العسػػارم
 (ّ)."ي  ال نالي أد ع مف التكز بالشنادة ال امع

اا ػػػت المػػػرة األكلػػػع ا ػػػدما , ك ػػػد ااهقػػػؿ أي ػػػا مػػػرهيف فػػػي العػػػراؽ أ  ػػػاء املػػػ  بالهػػػدريس
كال ا يػػ  ا ػػدما شػػرح لطلبهػػ  أهػػداؼ , البريطػػا ي الػػع  العػػراؽ اا هػػدابحػػرض الػػع ال ػػكرة  ػػد 

- :ؿفقا, ك د ابر العد ا ي اف آام  هذب كااهقااه  الا يرة. الصنيك ي  كمبادلنا الندام 
 لىػػػػػػػػلٍف سػػػػػػػػلٍرتي حيػػػػػػػػاهي فػػػػػػػػي ميقارىاػػػػػػػػ و 

 

ٍ هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىبا   للعػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ييٍرهقي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالظلـً مي
 

ٍرتي ًسػػػػػػػٍ  ان ببيػػػػػػػركتو  كَّا ػػػػػػػي, اػػػػػػػـ زي  كرى
 

بػػػػػػػػػػػا  رى ػػػػػػػػػػػفَّ الكٍيػػػػػػػػػػػؿى ك الحى  ًسػػػػػػػػػػػٍ فه ببعىػػػػػػػػػػػدادى شى
 

 كميعهقىػػػػػػػػػػػؿ, ياػػػػػػػػػػػؿه كفػػػػػػػػػػػي ًفلٍسػػػػػػػػػػػطيفى ه 
 

ػػػػػػػػػػ ىع  بػػػػػػػػػػا, بىلىػػػػػػػػػػٍكتي فيػػػػػػػػػػ  ال َّ  الػػػػػػػػػػبطش كالايرى
 

 يًد ميٍ ػػػطنىدان كالهشػػػر , كذيٍ ػػػتي فػػػي ال تػػػيً 
 

 (ْ)ك يػػػػػػػػػػرم بم لنمػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا ًرؿءهيػػػػػػػػػػ ي ٍ ًابػػػػػػػػػػا 
 

 
 

                                                 
 .ّّْص,فلسطيفأاالـ التار كاألدب في : يعقكب العكدات (ُ)

 .ُٗص( ُٓٔٗ, الماهب  العصري , بيركت)ديكاف الك كب : محمد العد ا ي (ِ)

 .ْٖص. ُْٕٗمارس , ّّالس   , ّال زء , م ل  األديب( لاؿ  صيدة  ص : )محمد العد ا ي (ّ)

 .َُص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ْ)



 

 

 

-ٔٙ- 

 :أسرتو ونسبو .3

كهػػػػي العاللػػػػ  المعركفػػػػ  با ػػػػرة كزرالنػػػػا كحاامنػػػػا ( ركرشػػػػيد)أسػػػػرة  إلػػػػعي هسػػػػب العػػػػد ا ي 
كهػػك  أحػػد األ ػػداد  إلػػعكه هسػػب هػػذب األسػػرة , كمن دسػػينا ك ادهنػػا العسػػارييف كشػػعرالنا كرسػػامينا

. إليػ القرف الهاسق اشر كآ ر أف ه هسب األسػرة م ااش في م هصؼ الذ( ركرشيد باشا الحس ي)
كهػك العربػي المعهػز بعركبهػ  كبقكمػ   لرااسػرةهرؾ العػد ا ي هػذا ال سػب لمػا ك ػد فيػ  ا هسػابا ك د 

" محمػد ركرشػيد"باسػـ  ُّٔٗا ت معركفػا حهػع اػاـ . "يقكؿكفي ذلؾ  (ُ)لذلؾ ربط  سب  بعد اف
كأ ػا مػف  سػؿ الحسػف بػف ( اػد اف) د األسرة البعيػد  إلع" ركرشيد" ـ هرات اسـ  دم ألبي كهك 

 ك اؿ في ذلؾ , ِ"العد ا يأصبحت معركفا ب سـ محمد الع إلع اد اف كم ذ ذلؾ الهاري  
لػػػػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػػػػـ ركرشػػػػػػػػػػػػيدو كلمػػػػػػػػػػػػا مِّ  كحي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَّ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األااسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ا هسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابا   هىمي
 

بػػػػػػػػػػػػػيج , لقػػػػػػػػػػػػػد ظلمػػػػػػػػػػػػػكؾى  ـي يعري  فالػػػػػػػػػػػػػدَّ
 

طابػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػف الزَّهػػػػػػػػػػػػراء سػػػػػػػػػػػػاؿى سػػػػػػػػػػػػ ي كى
(ّ) 

 

 
  -:وثقافتو أخالقو .4

 -:أخالقو -أ 

, فا ل  اريمػ   علهػ  يحظػع بماا ػ  االيػ  لػدل ا يػر مػف ال ػاس ب رالؽالعد ا ي امهاز 
فنػك الػذم , فمف هذب األرالؽ العزة كالارام  الهي حػاكؿ العػد ا ي أف يػداك أب ػاء أمهػ  للهحلػي بنػا

راد لػػ  سػػدرة الم هنػػع فػػي ا ػػاف كأ, يهزلػػؼ لػػدل الملػػكؾ كالرؤسػػاء كذكم السػػلطاف إفرفػػض لشػػعرب 
 :فقاؿ, السماء ماا ا

 هرفػػػػػق اػػػػػف مػػػػػدح الملػػػػػكؾ  صػػػػػيدم
 

 كأكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزاء البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدم 
 

 فلػػـ ي ػػد, كصػػعرت رػػد الشػػعر ابػػرا
 

 (ْ)اػػػػػػػػػػرش رلػػػػػػػػػػكد اإللنػػػػػػػػػػاـسػػػػػػػػػػكل سػػػػػػػػػػدرة  
 

 

                                                 
هاري  الشعر العربي : كا ظر أحـ  بش.    ّّْ – ّّٓسطيف صأاالـ التار كاألدب في فل: يعقكب العكدات, أ ظر (ُ)

 .ْْٔ – ّْٔص ( بدكف الطبع  أك ماا نا أك هاريرنا)الحديث 

 .ٕص,ديكاف اللنيب. محمد العد ا ي (ِ)

 .ٖص,  تس المصدر (ّ)

 .ْص,ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ْ)



 

 

 

-ٔ - 

 
فقػػػد فػػػهه  لبػػػ  ألب ػػػاء أمهػػػ  مسػػػامحا ك ػػػافرا لنػػػـ , كهحلػػػع العػػػد ا ي بػػػالحلـ كسػػػع  الصػػػدر

 .زاهنـ
- :فقاؿ

ػػػػػكا  فىٍليىٍعًتػػػػًر اهللي مػػػػػا  ػػػػالكا كمػػػػػا ا هرىحي
 

ـٍ اىظيمػػػػػػػػػػػػػا, المػػػػػػػػػػػػػ  ـًمػػػػػػػػػػػػػفى    منمػػػػػػػػػػػػػا ًإٍ منيػػػػػػػػػػػػػ
 

 ا ي ػػػيؽي بمػػػا, فػػػإٌف صػػػدرم رىٍحػػػبه 
 

ػػػػػرو   ٍ اى  (ُ)منمػػػػػا طىعىػػػػػع كطىمػػػػػا, يػػػػػ هيكف مػػػػػف مي
 

 :ك اؿ أي ا
 فلسػػتي سػػكل اإلرػػالًص كالعشػػٍلـ رياِّبػػا

 

ك لػػػػػػػػػػػػػبو كفػػػػػػػػػػػػػي  بػػػػػػػػػػػػػيفى  ػػػػػػػػػػػػػكمي ميقىسَّػػػػػػػػػػػػػـً  
(ِ) 

 

فنػك يقػدـ ركحػ  فػداء , كالتداء في سبيؿ األهداؼ السامي  كالعايات العظػاـ  باله حيكهميز أي ا 
سالم لكط   كلعركبه    :فقاؿ, كا 

 
 إذا اػػػػاف فػػػػي مػػػػكهي حيػػػػاة لمػػػػكط ي

 

 (ّ)فػػػػػػػػػ تس لػػػػػػػػػ  القربػػػػػػػػػافي إٍف ي تىػػػػػػػػػًق ال ػػػػػػػػػٍزر 
 

- :فاديا اركبه  ك اؿ
 كفػػػػػػػػػػيَّ الشػػػػػػػػػػااري الػػػػػػػػػػكط يج يتػػػػػػػػػػًدم

 

ايركبهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي دـه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو كامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
(ْ) 

 

 
 -:الػػػػػػػػػػػذم حػػػػػػػػػػػاكؿ التر سػػػػػػػػػػػيكف أف يسػػػػػػػػػػػلبكب مػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػرر به صػػػػػػػػػػػيرهـ فقػػػػػػػػػػػاؿ أسػػػػػػػػػػػام كمتػػػػػػػػػػػديا 

 

ـي الػػػػػػػدِّيف الحى يػػػػػػػؼى  ػػػػػػػلىبكهي  فليهى ػػػػػػػي, سى
 

كأيطٍلػػػػػػػػػػػػػػػؽى اإلسػػػػػػػػػػػػػػػالـي , ا ػػػػػػػػػػػػػػػتي الًتػػػػػػػػػػػػػػػداءى  
(ٓ)

 

 

 
- :فقاؿ معهمرا, كااف محافظا الع شعالر دي  

 كطتػػػػػػػػػت بالاعبػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػراء معهمػػػػػػػػػرا
 

 مهقػػػػػػػػػػػػػػد اإليمػػػػػػػػػػػػػػافأهػػػػػػػػػػػػػػدم بػػػػػػػػػػػػػػركح مػػػػػػػػػػػػػػف  
 

 كالرسػػػكؿى معػػػان , أىداػػػك ًإلنػػػي كريحػػػتي 
 

كالك ػػػػػ ي مػػػػػف دمعػػػػػيى المٍ نمػػػػػؿِّ ً ػػػػػدج  ىػػػػػًدل 
(ٔ) 

 

 

                                                 
  .ُِٓص, ( ُٔٔٗ, ري بيركت الماهب  العص)ديكاف الركض : محمد العد ا ي (ُ)

 .ُُِص, ديكاف ف ر العركب  : محمد العد ا ي (ِ)

 .ُٔص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي (ّ)
 .َْص:  تس المصدر (ْ)
 .ُْٓص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ٓ)

 .ُِٗص,  تس المصدر (ٔ)
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أاػالـ "الرفيع   علت يعقكب العػكدات صػاحب اهػاب  كاألرالؽ ألحمدبالرصاؿ اؿ هذب 
لػػػك  ػػػدر هػػػذا الػػػ  للشػػػاار العػػػد ا ي فػػػي ف ػػػر الػػػداكة : "يقػػػكؿ ا ػػػ " التاػػػر كاألدب فػػػي فلسػػػطيف

كشارؾ في لمرهارة ي رب مق الصتكة ا إلعكلنا ر  اإلسالـدرلكا في أكالؿ مف المحمدي  لااف مف 
كل افس أبا ذر العتارم في حماسػ  , ك شرها الم  الهكحيد إاالءال ناد بما ملات يمي   في سبيؿ 

فػػي حظكهػػ  لػػدل  , كحسػػاف بػػف  ابػػت األ صػػارم, كال نػػر بػػ  كالػػدفاع اػػف الػػديف الطنػػكر لإلسػػالـ
 .(ُ)"اإليمافطر الرسكؿ بشعر  زؿ يعبؽ م   ا

 
 -:ثقافتو -ب 

ااسػػػػهعداد  إلػػػػع باإل ػػػػاف , ههحػػػػدد اكامػػػػؿ ا يػػػػرة فػػػػي ب ػػػػاء الشرصػػػػي  ال قافيػػػػ  لرديػػػػب
هلعػػب , ف  ػػد أف مالمػػه الشرصػػي  ال قافيػػ  هػػذب هبلػػكرت ابػػر مػػؤ رات ا يػػرة, الشرصػػي كالمكهبػػ 

فػإف دراسػات  كاػذلؾ, كال امعػ  الػع بلكرهنػا كصػنرها كهك يننػا, المدرس  دكرا أساسػيا فػي ب النػا
كمحاكاهػػ  الذاهيػػ  بػػال نكض كالر ػػي بمسػػهكاب ال قػػافي هسػػااد أي ػػا فػػي هػػذب البلػػكرة كهػػذا  اإل سػػاف
 .الهشايؿ

كالبيلػػ  ال قافيػػ  , كمػػف ه ػػا فػػ ف فنػػـ شرصػػي  العػػدا ي ال قافيػػ  ههحػػدد مػػف رػػالؿ المدرسػػ 
الهػي اا ػت هعقػد فػي كا شػؾ أف الم ػالس , فكالدب ااف حااما للمدي   كمحػط ر النػا, الهي ااشنا

 ا ػب  إلػع, بيت كالدب كاللقػاءات شػالت ال ػكاة األكلػع كال ػذكر األساسػي  فػي امليػ  ب الػ  ال قػافي
هػػذا اللقػػاء الػػذم أ ػػر الػػع مسػػهكل حياهػػ  , دراسػػه  فػػي ال امعػػ  األمريايػػ  كلقالػػ  بػػ مير الشػػعراء

 .الطبيبفطلق الي ا العد ا ي األديب بعد أف ااف العد ا ي , العام  كالراص 
مػف ال قافػ  النػا  علػت مصػادرب  لالسػهزادةكا ريب أف  نـ العد ا ي للقراءة كهشك   الدالـ 

فمػػف رػػالؿ اسػػهقراء سػػريق كمحػػدد ألهػػـ مصػػادر هػػذب ال قافػػ   الحػػظ أ ػػر القػػرآف , ال قافيػػ  مهعػػددة
 :كهك القالؿ, الاريـ في هاكيف هذب الشرصي  كهحديد مالمحنا 

  شػػػػػػػػػػ ت الػػػػػػػػػػع التصػػػػػػػػػػحع صػػػػػػػػػػبيان 
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػق شػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرالنا ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت العيبابػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػـ هىػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػرى آم اهلًل ًكردان 
 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراح اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبج يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهنـي الاهابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
(ِ) 

 

مق , ف رذ مف صكرهـ كأريلهنـ كألتاظنـ كأكزا نـ, كه  ر باألدب العربي القديـ شعرب ك  رب
يػ  مػف اال ػات هريل يمارسػنـفػابهار فػي هشػايؿ الصػكر , أحداث بعض اله ديدات ليكالـ العصػر

كالمربعػػػػات  كالمسػػػػمطاتكبمػػػػا ابهػػػػق مػػػػف األكزاف المسػػػػهحد   االمكشػػػػحات ,  ديػػػػدة بػػػػيف أ زالينػػػػا
 .كالمزدكج ك يرها

                                                 
 .ُّْص , إاالـ التار كاألدب في فلسطيف: يعقكب العكدات (ُ)

 .ٖص,ديكاف النيب: لعد ا يمحمد ا (ِ)
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حيػػػث ارهيػػػر مػػػف  بػػػؿ الحاكمػػػ  البريطا يػػػ  لهر مػػػ  هقريػػػر ل  ػػػ  , كأ ػػػاد اللعػػػ  اا  ليزيػػػ 
لعربيػػػ  سػػػنال بال قافػػػ  ا إلمامػػػ  علػػػت  اإل ػػػادةهػػػذب , العربيػػػ  إلػػػياللػػػكرد بيػػػؿ الملايػػػ  البريطا يػػػ  

كما ػ  ذلػؾ أي ػا مػف , ف نؿ مف ا كزهػا الشػئ الا يػر ممػا أ ػرل ريالػ  كصػكرب كمعا يػ , كميسكرا
الا يػر مػف  إا ػابالسير الع  ظاـ المالحـ العربي الم ش  حيث  ظـ ملحم  األمكم  الهي  الت 

اء الشػػػالع  كهظنػػػر  قافػػػ  العػػػد ا ي أي ػػػا في ركهػػػ  اللعكيػػػ  الهػػػي أفػػػرزت ل ػػػا مع ػػػـ األرطػػػ. ال قػػػاد
كاديػػػػدا مػػػػف , كمع ػػػػـ األ ػػػػالط اللعكيػػػػ  المعاصػػػػرة كال حػػػػك البسػػػػيط كاألاػػػػراب فػػػػي رمسػػػػ  أ ػػػػزاء

 .اللعكي  كال حكي  في الصحؼ كالم الت العربي المقاات 
كظنػػر هػػ  ر العػػد ا ي باألحػػداث الهاريريػػ  الهػػي اسػػهدؿ بنػػا فػػي مكا ػػيق ا يػػرة مػػف شػػعرب 

كم ػاؿ ذلػؾ  كلػ  محػذرا اا  ليػز مػف  ػدر , مهػ  أك ألادالػ ك  رب للهػذاير كالهحػذير سػكاء ألب ػاء أ
 :الينكد في العنكد السابق 
 ايػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػيهـي ! أينػػػػػػػػػػػػػػػػػا اا ايػػػػػػػػػػػػػػػػػري 

 

  ػػػػػػػػدرى صػػػػػػػػنيكفى فػػػػػػػػي  ميػػػػػػػػق العنػػػػػػػػكدً  
 

كا بعػػػػػػػػػػػػػػػيشو رى يػػػػػػػػػػػػػػػدً    ػػػػػػػػػػػػػػػد راػػػػػػػػػػػػػػػٍهنـ مػػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػػبلاـ دكلػػػػػػػػػػػػػػػ  الركمػػػػػػػػػػػػػػػاًف حهٌػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػازي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكيان  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِّهـٍ ميكسى  ف زٍكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بشى
 

 كرمٍكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبؤس كالهى ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 فىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطيسه لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف طتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى الايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينـ بيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّةو كاىديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 فى الهػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كطىنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػرى األرضى مػػػػػػػػػػػػػػػػػ نـ
  

ًريػػػػػػػػػػػػػدً   مسػػػػػػػػػػػػػهريحان مػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػبالًء المى
(ُ) 

 

 
هػػي "اػػؿ هػػذب المػػؤ رات ال قافيػػ  الهػػي صػػقلت شرصػػي  العػػد ا ي  علهػػ  يػػدرؾ أف ال قافػػ  

فلـ يعػد ياتػي , ر نا اصر اكاله كع في هذب ال قاف   ركرة اذلؾ يت, سالح  الحقيقي كال ركرم
هػك يحػس ب ػركرة  كا  مػا, العربيػ  كحػدها بال قافػ الشاار الم قؼ أف يلـ بالشعر العربػي كحػدب أك 

لػػذلؾ اا ػػت  (ِ)"األشػػياء كيعمقنػػا إلػػع  ظرهػػ أف همهػػد  قافهػػ  فهشػػمؿ اػػؿ مػػا يماػػف أف يكسػػق مػػف 
 .العربي  باهب  ال مي   الاهب أ رل مما  عله  شاارا ك ا دا كلعكيا ,  قافه  العد ا ي مه كا  ك زيرة

                                                 
(ٔ)

 .ُِٔ – ُُٔص , ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي

 .  اياب كظكاهرب الت ي  كالمع كي , الشعر العربي المعاصر: از الديف اسماايؿ(ٕ)
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 الشاعرآثار 
 

- :اآلثار المطبوعة: أوال
 :اآلثار الشعرية -أ 

 .ُْٓٗ –بيػػػػػػػػػػػركت  –الماهبػػػػػػػػػػػ  العصػػػػػػػػػػػري   –ديػػػػػػػػػػكاف اللنيػػػػػػػػػػػب  -ُ
 

 .ُٕٓٗ –الماهبػػػ  العصػػػري   –ملحمػػػ  شػػػعري   –ديػػػكاف األمكمػػػ   -ِ
 

 .ُٓٔٗالماهبػػػػػػػػ  العصػػػػػػػػري  بيػػػػػػػػركت  –ديػػػػػػػػكاف ف ػػػػػػػػر العركبػػػػػػػػ   -ّ
 

 .ُٓٔٗبيػػػػػػػػػػػػػركت  –الماهبػػػػػػػػػػػػػ  العصػػػػػػػػػػػػػري   –ديػػػػػػػػػػػػكاف الك ػػػػػػػػػػػػػكب  -ْ
 

 .ُٔٔٗبيػػػػػػػػػػػػركت  –الماهبػػػػػػػػػػػػ  العصػػػػػػػػػػػػري   –ديػػػػػػػػػػػػكاف الػػػػػػػػػػػػركض  -ٓ
 

 

 :اآلثار القصصية -ب 

 (. ص  كا عي   رت لمؤلتنا.  )حلب –مطبع  سعد  –في السرير   -ُ

 . الث  صص بااشهراؾ مق آرريف –الطرالؼ لرطتاؿ  -ِ

 .سيرة أبي بار الصديؽ بااشهراؾ مق آرريف -ّ

 .الرك   رمس  أ زاء بااشهراؾ مق آرريف -ْ

 .الكرداف الكفي -ٓ

 
 :اآلثار في النقد واألدب -ج 

 .ُِّٗ –القدس  –أمير الشعراء شك ي بيف العاطت  كالهاري   .ُ

 
 :اآلثار في النحو والمغة -د 

 .ال حك البسيط -ُ

 (.يشمؿ  ميق القكااد العربي ) – أ زاءرمس  في  اإلاراب -ِ

كطبق طبعػ   ا يػ  لػ تس الماهبػ  , ُّٕٗ –بيركت  –ب اف ماهب  ل –مع ـ األرطاء الشالع   -ّ
 .ُّٖٗااـ 

 .ُٖٓٗبيركت  –ماهب  لب اف  –اللعكي  المعاصرة  األ الطمع ـ  -ْ
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- :اآلثار المخوطة: ثانيا

 :اآلثار الشعرية -أ 

 .ديكاف العركب -ُ

 .ديكاف العبير -ِ

 .ديكاف كحي التؤاد -ّ

 .ديكاف  لب -ْ

 .ديكاف زهر -ٓ

 (.ملحم   زلي )ديكاف سلمع  -ٔ

 
 :اآلثار القصصية -ب 

 (. ص   رت حكاد نا للمؤلؼ)اربي في برليف  -ُ

 .أ اصيص مك كا  -ِ

 (.سبع  كهسعكف أ صكص )أ اصيص لرطتاؿ  -ّ

 (.أربع  أ زاء)أ اصيص هر م  أك هعليؽ  -ْ

 (.هلريص كهعليؽ) صص االمي   -ٓ

 .أ اصيص التدالييف -ٔ

 
 :اآلثار في النحو والمغة -ج 

 .فلست  األسماء -ُ

 (.ما لنا كما الينا)معا م ا  -ِ

 .الطب في معا م ا -ّ

 
 :اآلثار األدبية والنقدية -د 

 (.هسع  أ زاء)مقاات أدبي  كدراسات  -ُ

 .كالحر المقتعالشعر  -ِ

 .العركب  في الشعر ال اهلي -ّ

 .العركب  في شعر العصريف الراشدم كاألمكم -ْ

 .العركب  في شعر العصر العباسي -ٓ
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 (.في سبع  اشر م لدان )ب العربي كطرالت  ركالق األد -ٗ

 .آراء كركاطر في األدب -َُ

 
 :اآلثار المتنوعة/ ىـ
 . زءاف –امر بف الرطاب  -ُ

 .ركالق امر بف الرطاب -ِ

 .هاري  حياة المؤلؼ" أ ا" -ّ

 (. زءاف( )ا همااي )الركاطر  -ْ

 (.اشرة أ زاء)طرالؼ العرب  -ٓ

 (.  ر كشعر)المات رالدة  -ٔ

 .المرأة في اللع  العربي  -ٕ

 (.مذارات سياسي )ف الذاارة م -ٖ

 .طا كر -ٗ

 (.مذارات سياسي )أحداث  -َُ

 (.هك ينات  كمي  كا همااي )اىراء  -ُُ

 .صكر مف البشر -ُِ

 .دركس في الحياة -ُّ

 .بطكات العرب -ُْ

 . ااهي -ُٓ
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 البـاب األول
 

 قضايا المضمون في شعر محمد العدنانـي
 

 الم مكف القكمي كالكط ي: التصؿ األكؿ 
 كف السياسػػيالم م: التصؿ ال ا ي 

 الم مكف اا همااػي :التصؿ ال الث 
 كاإل سا يالم مكف الك دا ي  :التصؿ الرابق 
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- :تمييد
طبيع  الحياة الهي ااصرها العد ا ي ههسـ با ير مف الهعييرات ال ذري  الهي هؤ ر فػي  إف 

يػ  فػي فهػرة حاػـ  مااػ  فتػي طتكلهػ  ااصػر أكارػر انػد الدكلػ  الع ما , اإل سا ي ب اء الشرصي  
كااصػػػػر  حافػػػػػؿ اا هػػػػػداب , كالعربيػػػػػ  راصػػػػػ  اإلسػػػػالمي ااهحػػػػاد كالهر ػػػػػي الػػػػذيف ظلمػػػػػكا األمػػػػػ  

ككاي المرططات الصنيك ي  , البريطا ي كهي هدكس هراب كط   العالي الذم يتدي  باؿ ما يملؾ
ت التاري  الهي  يرت ككاي أي ا طاللق التار العربي كالهحكا, هكي  أب اء أمه  إذاب  إليالرامي  

كشاهد  ػياع فلسػطيف كهشػريد أهلنػا كمك ػؼ ال يػكش العربيػ  , في ب ي  الم همق العربي كهشايل 
كاػػػايش م اهػػػدة األمػػػ  العربيػػػ  للػػػهرلص مػػػف أ ػػػالؿ ااسػػػهعمار ,  يػػػر الحػػػاـز فػػػي الػػػدفاع ا نػػػا

 .كمحاكلهنا هكحيد الالم  كلـ الشمؿ مف أ ؿ هحقيؽ  اياهنا
يقػػدـ ل ػػا ا يػرا مػػف الم ػػاميف الشػعري  الهػػي ابػػر عر العػػد ا ي ك علػ  اػؿ ذلػػؾ أ ػػر فػي شػػ 

كاػػػف مسػػػه دات العصػػػر السياسػػػي  كاا هماايػػػ  كال قافيػػػ  , مػػػف راللنػػػا اػػػف همكمػػػ  كهمػػػـك أمهػػػ 
كمف رػالؿ ااسػهقراء لػدكاكيف العػد ا ي ظنػرت أربعػ  م ػاميف يماػف ه اكلنػا رػالؿ , كاا هصادي 
- :كهذب الم اميف هي, فصؿ مسهقؿ اؿ م مكف في بإفراد, هذا الباب

 .الم مكف القكمي كالكط ي -ُ

 .الم مكف السياسي -ِ

 .الم مكف اا همااي -ّ

 .كاإل سا يالم مكف الك دا ي  -ْ
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 الفصل األول
 

 المضمون القومي والوطني
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 المضمون القومي والوطني

 
 :المضمون القومي: أوال
اارب ه ػػاب ب ػػي  كمػػ  العػػرب مػػف رػػالؿ كهػػك الم ػػمكف الػػذم ابػػر فيػػ  العػػد ا ي اػػف مشػػ 

كفػػي  صػػالدب الشػػعري  الهػػي هر ػػق هػػذب المشػػاار لههتااػػؿ مػػق األمػػ  العربيػػ  فػػي أفراحنػػا كأحزا نػػا 
- :ك د احهكل هذا الم مكف الع الق ايا اىهي . آمالنا كآامنا

 
- :التغني بأمجاد السابقين -1

ر بما ػػينا الهليػػد لمػػا فيػػ  مػػف هعهبػػر األمػػ  المسػػلم  كالعربيػػ  راصػػ  مػػف األمػػـ الهػػي هتهرػػ
 اإلسػػالـكلمػػا حملهػػ  هػػذب األمػػ  الػػع ااهقنػػا مػػف  شػػر رسػػال  , مكا ػػؼ اػػزة كارامػػ  كحػػؽ كاػػدؿ

 .ك نل  الما, الرالدة في ربكع العالـ ف بدلت ظالم   كرا
 

- :اؿ ذلؾ دفق العد ا ي للهع ي بنذب األم اد فقاؿ
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاللكا الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  اٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالرج
 

 ٍه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداكًكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادان اىرفى  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن ري ِّ
  

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتح اها ً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاان كًذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةن كلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا األدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  كاي
 

 يشػػػػػػػػػػػندكا فػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػرب اػػػػػػػػػػػالعيٍرًب  ػػػػػػػػػػػالدا 
 

 كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدان  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد راي اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

دادا  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان ككى  دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قيضي اى
 

 ه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك ا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن ... سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاللكها 
 

 (ُ)أصػػػػػػػػػػػػبحٍت للم ػػػػػػػػػػػػًد فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػد يا مػػػػػػػػػػػػرادا 
 

 
كداع لمسالل  الهاري  ا نا كمس ل  الربا , العد ا ي في هذب األبيات ب م اد أمه  هع ع

كالعداة الذيف كلكا األدباء فرارا , كالكهاد كاأل  اد كالدماء الهي ر بت الهراب   اا كذيادا
 .كالعنكد الهي راكها في ك ت ه قض في  الدكؿ العنكد كالمكا يؽ كالكداد

  
 
 

                                                 
 .ٗٓص, ديكاف اللنيب : محمد العد ا ي (ُ)
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كداع لمسالل  الهاري  اف  الدهـ في , ـ في مك ع  بدر الابرلكهع ع أي ا ب م اده 
فااف لاؿ  ال   م نـ كاحد , هذب الحرب الهي سحقكا فينا الشرؾ دكف ليف كفر كا صتكؼ الاافريف

كا , مف األباة  الشكس المؤم يف الذم يركض ال قق بقلب االصرر ه ت ر م   الم ايا ايك ا
- :فقاؿ,   بعدب حكر العيف في   اف التردكسيبهعي مف ذلؾ سكل الحماـ هزؼ ل

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلك الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فعل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دارت رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر طحك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحق ا الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دكفى ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكؼ الاافري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صي  كمزَّ
  

 لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِّ  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نـ شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اعه 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًس األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًة المؤم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضي ال َّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقق بيٍعيىهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ًحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـه   يىري
 

ػػػػػػػػػػػػػػكرى فػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػًردٍكًس ًاي ػػػػػػػػػػػػػػايىػػػػػػػػػػػػػػزيؼج    الحي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الم ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا, بقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو االصَّ
 

(ُ)الػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أادالػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  ا ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍت ايك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 

 
الهع ي بالم  ر متيد لهش يق اىرريف كحملنـ الع األ هداء "كرأل العد ا ي أف  

- :لذلؾ  اؿ (ِ)"بالممدكح
 فلػػػػػػػػػػػػػػػػػف يي ػػػػػػػػػػػػػػػػػدم إلػػػػػػػػػػػػػػػػػع أمػػػػػػػػػػػػػػػػػس الهتػػػػػػػػػػػػػػػػػاته 

 

 إذا ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مكؿ  ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 الشػػػػػػػػػػػػعكب سػػػػػػػػػػػػكل اظػػػػػػػػػػػػاتكمػػػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػػػع 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكابا  (ّ) شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كالصَّ
 

 

 
اا هػداء بالسػابقيف اا أ ػ  هع ي  هذا الذم  صد م   هش يق الالحقػيف كحملنػـ الػع كر ـ  

ك ػػد أف  كمػػ  بػػاهكا الػػع هػػذب األم ػػاد بمػػا   ػػع لنػػـ الزمػػاف الينػػا مالحػػـ ف شػػ اهـ بلحك ػػ  حهػػع 
- :كاللنك معربديف فقاؿ العد ا ي في ذلؾ, الحمر كللصبكات, أ ساهـ أما ينـ فراحكا للصعار

 كًبه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف متارر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم 
 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًد مظتَّري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الري    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسي ري
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ ب ػػػػػػػػػػػػػػػػا الٌزمػػػػػػػػػػػػػػػػافي هىػػػػػػػػػػػػػػػػكلن   فىعى َّػػػػػػػػػػػػػػػػع, ك ي
 

 ف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ا ليحك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا, مىالًحمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كأ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ا اىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىٍل ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبهى كٍ بًه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ًل ىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً صى صي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران فريح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  رشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي الصَّ  بكاًت حي
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعارى ميعىٍربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ا   (ْ)ك لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهًمسي الصَّ
 

 
 

                                                 
 َٕ - َٕص,  تس المصدر (ُ)

 .ٗٓص ,  تس المصدر (ِ)

 .ُُٕص ,  تس المصدر (ّ)

 .ِٖص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي (ْ)



 

 

 

-ٕ - 

كفػػي لحظػػ  طعػػت فينػػا المشػػاار ال تسػػي  اا تعاليػػ  الػػع شػػاار ا الػػع أ ػػر المػػذابه الهػػي  
داػع العػد ا ي الػع هػرؾ الهع ػي بنػذب , أ يمت ألب اء كط   امذبح  دير ياسيف كاتر  اسـ ك يرهػا

فنػػك , بالم اليػػات كا هما ػػ  مػف الهػػ ر كالهشػػتي مػف أادالػػ كهػػرؾ  عمػ  العػػال الهػػي هربطػ  , األم ػاد
, كك بػ  ركمػؿ, كهػدمير   ايػر, كا داـ امػرك, كازم  رالد, ك سكة  يركف, يريد لراداء  هل  ظالـ

 :فقاؿ, فبعض هذب األاماؿ ا هقبلنا  عم  األم اد, كفعؿ هكااك في ا هناؾ المحاـر
  ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ه , فىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفه بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفو إٍف اػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلهـٍ 

 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهـ  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح ى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازـً    بعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو إذا ري
 

 عمػػػػػػػػػػػػػػً  العيػػػػػػػػػػػػػػالدايك ػػػػػػػػػػػػػػا بحػػػػػػػػػػػػػػؽِّ اهلل مػػػػػػػػػػػػػػف  ى 
 

 كمػػػػػػػػػػػػػف كهىػػػػػػػػػػػػػر األم ػػػػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػػػػػف انػػػػػػػػػػػػػد آدـً  
 

ٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركءًة  ى  للمي
 

ػػػػػػػػػػٌهع المعػػػػػػػػػػارـً   ػػػػػػػػػػعى و فػػػػػػػػػػي الًحلػػػػػػػػػػـ شى  كًمػػػػػػػػػػف سى
 

ـى ميرلً ػػػػػػػػػػػػػالن   ,كهػػػػػػػػػػػػػاهكا ل ػػػػػػػػػػػػػا الًحٍقػػػػػػػػػػػػػدى العمػػػػػػػػػػػػػي
 

 كفهاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً , كً ٍلطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى أابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  
 

 الػػػػػػػػػدهري مػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػٍكؿ فعًلػػػػػػػػػـكبطشػػػػػػػػػان يىشػػػػػػػػػيبي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػالدـً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػركر الصَّ  ك لبػػػػػػػػػػػػػػػػػان اهٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػان االصج
 

 ,كازمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى رالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو , ك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفً 
   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكؿ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارـً كا    ـى امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركو االسِّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 

 كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدميرى   ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز كك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ركًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو 
 

 (ُ)المحػػػػػػػػػػػػػػػػارـً با هنػػػػػػػػػػػػػػػػاًؾ ككٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػدى هيالاػػػػػػػػػػػػػػػػك  
 

 فلػػػػػػػف هسػػػػػػػمىقى الػػػػػػػدج يا سػػػػػػػكل  النػػػػػػػكًؿ  اًصػػػػػػػػتان 
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  كا أيذيفي العىٍليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الزَّ
(ِ) 

 

 
 -:الوحدة العربية -2

هعهبر الكحدة حلما ي ا ي ال تس األ سا ي  الع مر العصكر كذلؾ لما هحقق  لنا مف أمف 
مػػػف أ ػػػؿ ذلػػػؾ هع ػػػع , ك ػػػكة كاػػػزة كارامػػػ   ابعػػػ  مػػػف  مػػػق الشػػػمؿ كهكحيػػػد الالمػػػ  كرص الصػػػؼ

ف علكهػػا بػػذلؾ , ـ كالشػػعكبالشػػعراء بنػػا اعيػػرهـ مػػف األدبػػاء الػػذيف ك ػػدكا فينػػا مصػػدر  ػػكة لرمػػ
 .مصدر ايحاء كالناـ لا ير مف أامالنـ األدبي 

 
كراص  بعػد أف , العد ا ي ابا ي الشعراء أحس ب همي  هذب الكحدة ألمه  العربي كشاار ا 

فتػي اػاـ . فاػاف مػف دااهنػا م ػذ األربعي ػات مػف هػذا القػرف, لقع مف فر هنا كشهاهنا الذؿ كالنػكاف
هحيػػ  العيػػد كالهػػي  كأربعػػيف ا هنػػز العػػد ا ي فرصػػ  ايػػد التطػػر ليقػػدـ ألمهػػ   ألػػؼ كهسػػعمال  ككاحػػد

 :فقاؿ, داع مف راللنا الع الكحدة فاا ت هذب بم اب  الداكة األكلع الهي هظنر في دكاكي  
ػػػػػادً  ـى ال َّ طػػػػػكًب يىػػػػػدان  ! اكاًصػػػػػ  اػػػػػك ي فػػػػػي الري

 

ربػػػػػػػػػػػا, الػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػبالءً    هػػػػػػػػػػػذكًدم الكيػػػػػػػػػػػؿى كالحى
 

 فػػػػػػػػابهًع ي, السَّػػػػػػػػٍمقً  ػػػػػػػػد اػػػػػػػػاف م ػػػػػػػػديًؾ ًمػػػػػػػػؿءى 
 

 حهٌػػػػػػػػػػػػػػع يىٍعليػػػػػػػػػػػػػػكى الشجػػػػػػػػػػػػػػنيبا, م ػػػػػػػػػػػػػػدان ييحلِّػػػػػػػػػػػػػػؽي  
 

                                                 
: محمد  العد ا ي, أ ظر  –هك القالد األلما ي الذم أر ق  كات الرلتاء الع العلميف في الحرب  العالمي  ال ا ي  : ركمؿ (ُ)

 .ََُص, ديكاف اللنيب 

 ََُ - ٗٗص,  تس المصدر (ِ)



 

 

 

-ٕ9- 

زيهػػػػػػػػػػػػػا اٍلػػػػػػػػػػػػػػ قِّقػػػػػػػػػػػػػي الكىحػػػػػػػػػػػػػدةى الابػػػػػػػػػػػػػرل هعزِّ  كحى
 

ـي مرهىعبػػػػػػػػػػػػػػػػا, أىرػػػػػػػػػػػػػػػػالؽي  اًصػػػػػػػػػػػػػػػػع ن   كالًعلػػػػػػػػػػػػػػػػ
(ُ)

 

 

 ػػدد العػػد ا ي داكهػػ  للكحػػدة فػػي اػػاـ ألػػؼ هسػػعمال  كأربعػػ  كأربعػػيف م هنػػزان م اسػػب  ك ػػد  
, ب المرة مشكب  باألمؿ في اسهنالؾ ف رهػا الػذم أصػبه  ريبػاك د  عؿ داكه  في هذ, العيد أي ا

 :فقاؿ
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػذًب كىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر!أىيجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 

 

ٍهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العيييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي , ًب أطلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ    كأٍبرزى
 

لَّقىػػػػػػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػػػػػػي الت ػػػػػػػػػػػػػػػاًء  ٍسػػػػػػػػػػػػػػػران   فىيػػػػػػػػػػػػػػػا ىكٍ , حى

 

بَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤيكبي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب فىري  ـً ا ً صي
 

ـٍ , كا ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيكا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكااـي   كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكااي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاان ًم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي    ا ييهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركبي شى
 

 إٍف هىً ػػػػػػػػػػػػػػيٍؽ بالِّصػػػػػػػػػػػػػػعاًب مػػػػػػػػػػػػػػ اـ صػػػػػػػػػػػػػػدكر
 

 ءكب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر رحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددهر فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ذ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ههػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءل ا هرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافكا 
 

 إف هصػػػػػػػػػػػػػػػػبركا ا هريبػػػػػػػػػػػػػػػػكا, بعػػػػػػػػػػػػػػػػد  نػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 فالػػػػػػػػػػػػػػذم ا , كاطػػػػػػػػػػػػػػردكا اليػػػػػػػػػػػػػػ س إف دهػػػػػػػػػػػػػػع
 

 فػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػدو ا ييصػػػػػػػػػػػػػيبي , يرطػػػػػػػػػػػػػئ اليػػػػػػػػػػػػػكـ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػطج مػػػػػػػػػػػػػػػػػف أرادى  ينك ػػػػػػػػػػػػػػػػػان   مػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ى ى
 

 ا شػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ي ه ريػػػػػػػػػػػػػػػػػبي كمػػػػػػػػػػػػػػػػػ, ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػارو  
 

 هػػػػػػػػػػػػػربص األسػػػػػػػػػػػػػد  بػػػػػػػػػػػػػؿ أف هػػػػػػػػػػػػػثو األسػػػػػػػػػػػػػدي 
 

كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هي بميبهعاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي  
(ِ) 

 

كيػداك العػرب لاػػي , يػداك  كمػ  للكحػدة الهػي يراهػا محلقػػ  فػي الت ػاء اال سػرفالعػد ا ي  
كي ظػػر الشػػاار , ليصػػطادكا بنػػا هػػذب الكحػػدةيع صػػكها كي علػػكا مػػف  ػػكهنـ كأمػػا ينـ شػػبااا كأشػػرااا 

فيػداكهـ الػع الصػبر الػع هػذب المهااػب كهلػؾ الصػعاب , لهػي هحػكؿ دكف هحقيقنػاالع الصػعاب ا
ك علنػػا بدايػػ  , كهنػػكيف مصػػاب األرطػػاء الهػػي ا هرفكهػػا, كبعػػث األمػػؿ فػػي ال تػػكس, كطػػرد اليػػ س

 .ك عؿ الع ار بداي  ال نكض هماما ااألسد الذم ي ب في اؿ مبهعاب بعد الربكض, الصكاب
دة العربيػ  دكف يػ س أك ملػؿ مػف اػدـ اسػه اب   كمػ  لداكهػ  أك كيم ي شػاار ا فػي داكهػ  للكحػ

داػػػع , كفػػػي ذاػػػرل بػػػدر الابػػػرل, فتػػػي اػػػاـ ألػػػؼ كهسػػػعمال  كسػػػه  كأربعػػػيف, األذاػػػاف ل صػػػيحه 
فك ػػدهنـ , العػػد ا ي  كمػػ  للهماسػػؾ كالكحػػدة مبي ػػا لنػػـ مػػا هعيػػد الػػينـ هػػذب الكحػػدة مػػف م ػػافق  مػػ 

 :هقكض البعاة كهذهب ا نـ الداء فقاؿ
 إابػػػػػػػػػػػػػػػػدكا انػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػدرو !  ػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػكميب

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا مهماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي ا   كاك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا االصَّ
 

 فكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهاـ هقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكض اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو 
 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفي اكه لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ايـ  
 

 الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحان مبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ     لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا –إف هتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكههـ  -كاك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج , ك لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان   إٍف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب شى
 

  ينىدٍِّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مسهبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ا 
 

 كاىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم
 

ـى    (ُ)طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًة المعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي االبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

                                                 
 .ْٗ – ْٖديكاف الك كبك ص : محمد العد ا ي (ُ)

 .َُُ – ََُص , ديكاف ف ر العركب  : عد ا يمحمد ال (ِ)



 

 

 

-ٖٓ- 

كي ػػرب شػػاار ا العػػد ا ي ألمهػػ  م ػػاا بمعراػػ  بػػدر الهػػي اا ػػت مػػدااة لهكحيػػد صػػتكؼ 
ب المسلميف في ال زيرة العربي  كيرل أف فلسطيف الهي هعلقب بنا األما ي سه مق أي ػا اػؿ القلػك 

- :فيقكؿ, كهحدهـ لهرهـر ال كالب كالش كف
 

 لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاة ال صػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر
 

 اادي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أ 

 

 ككحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت ال زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة فاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهقرت
 

 بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر    رك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كأحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهكرؽ ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الااشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي ا 
 

 ك ابهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مق اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو 
 

 ف رهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر ال كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك ا 
 

 ,ك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يا
 

 (ِ)ك مشػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػع هػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػدهكر مم ػػػػػػػػػدي ا 
 

 
يف سػػكؼ ه مػػق حكلنػػا القلػػكب امػػا  معػػت بػػدر  لػػكب كاذا اػػاف العػػد ا ي يػػرل أف فلسػػط 

المسلميف العػرب مػف أهػؿ ال زيػرة العربيػ  ف  ػ  لػـ يػذار السػر الػذم اػاف كراء ه مػق  لػكب شػباب 
كاػػذلؾ ا ػػدما  عػػؿ القلػػكب ههػػ لؼ كه همػػق ف  ػػ   عػػؿ , هػػذب ال زيػػرة فاػػا كا االب يػػاف المرصػػكص
 ليا أف ر اؿ ال زيرة في معرا  بػدر اػاف كمف الكا ه . سبب ه معنا كه لتنا هي  اب  فلسطيف

ك قػػع مػػا فػػي  تكسػػنـ مػػف , كألػػؼ بػػيف  لػػكبنـ, كراء كحػػدهنـ األسػػالـ الػػذم ف ػػر طا ػػات  تكسػػنـ
 .فاا كا يدا كاحدة  ربت أركع األم اؿ في م دها كصتاءها, هبا ض كهحاسد كه ابز

ليػػـك  ابهنػػا  المػػ  كهنكيػػدها فتلسػػطيف الػػع ا, ف ابػػ  فلسػػطيف ا هعػػد فاػػرا كا مبػػدأ هقػػاـ اليػػ  كحػػدب
كالمذابه هقاـ الع ر ابنـ في اؿ بلد فمػا أدت , كأهلنا يشردكف في اؿ لحظ , يزداد يكما بعد يكـ

بػػؿ ازداد العػػرب فر ػػ  , هػػذها ال ابػػ  كهلػػؾ اىاـ إلػػع أم اهحػػاد كا إلػػع  مػػق المػػ  أك رأب صػػدع
 .ة منددة أياهـ بالتهؾ كالدمار كالهشهتحهع امهدت يد الينكد الع البالد العربي  الم اكر , كشهاها

 
كيشهد ايماف العد ا ي بالكحدة حهع أ   هنكف أمام  ال ابات كالمصالب اذا اا ػت سػهؤدم  

- :فنك يرل أف  اب  فلسطيف  عم  أل نا اا ت مدااة أللت  كاراء بيف العرب, الع كحدة أمه 
 هلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ال ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكبيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 

  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اىؿ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 

 ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ  ميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأيق
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿ ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػادً , مػػػػػػػػػػػػػػػػػف رمػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿو  
 

رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو , فه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكا أللتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و   كا 
 

 كاألحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً , كأطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًح ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرً  
 

                                                                                                                                            
 .ّٕ- ِٕص, ديكاف النيب : محمد العد ا ي (ُ)

 .ّٕص,  تس المصدر  (ِ)



 

 

 

-ٖٔ- 

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفاعو , مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةو  ك ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضو 
 

 اهحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم 
 

 
, بػػػػالرطكب الهػػػػي هقسػػػػـ ظنػػػػرب, كيرحػػػػب العػػػػد ا ي اػػػػذلؾ بػػػػال زكح اػػػػف شػػػػعب  كأصػػػػحاب  

كبػػالمكت , كبػػالح يف الػػذم يتهػػر  لبػػ  حهػػع ي ػػذرب با هنػػاء العمػػر, كبالػػدكاهي الػػي هحػػكؿ دكف مػػرادب
- :كبالدمار طالما أف في  شمؿ أمه  كاهحادهـ, ييهـ  سل  كي علنـ دكف راع كهادالذم 

 
 مربػػػػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػػػػال زكح اػػػػػػػػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػعبي

 

 كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدم, كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارفي, كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابي 
 

ـي ظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم  مرحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالريطكب هقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدكاهي هىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ دكف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادم 
 

 القلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح حهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ب
 

 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرا العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر زيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 

 فسػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ي لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إاٌ 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يحهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد, كم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

ـي  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلع   مرحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالردل يييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل دكف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 

 إف اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ , مرحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمار
 

 (ُ)لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياب  األ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 

 
الكحػػػدة العربيػػػ  حػػيف ااهبػػػر  ابػػػ  الهػػػي  ػػػدمنا العػػد ا ي مػػػف أ ػػؿ كر ػػـ هػػػذب اله ػػيحات  

اا أف رؤسػاء أمهػ  كحاامنػا لػـ يقيمػكا , فلسطيف  عم  كحيف رحػب ال ػزكح ر ػـ مػا فيػ  مػف م سػي
 :فقاؿ شاار ا, هذب الكحدة

ٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؟ كا   فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالايـ هرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذلهيـٍ

 

 م معي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعد ا أذاايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ لىيي  
 

ف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلهـ ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اله ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان   كا 

 

 كمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  تكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران كهك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب األرزاء صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفان ا ف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك حملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اؤكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الم ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذركا أف ا ه يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
 

 (ِ)بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؾ مكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ا 
 

 
يقبؿ العد ا ي باله ايؿ كالمحؽ كشرب األزراء كلك حملت اػؤكس المػكت شػريط  أف يػ هي 

رض مػف أ ػؿ ذلػؾ شػف العػد ا ي ه كمػا الػع اػؿ الػداكات الهػي اا ػت هعػا, العرب بنا مهكحػديف
كاألشػػكري  فػػي العػػراؽ كالتي يقيػػ  فػػي بػػالد , فاػػرة الكحػػدة كهػػداك إلػػع اله زلػػ  االتراك يػػ  فػػي مصػػر

- :فقاؿ في محاكل  فرا   مصر, الشاـ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العيركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إاٌ 

 

 م ػػػػػػػػػػػػػػؿي مػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػػػػػػػاىـً م ػػػػػػػػػػػػػػذي القػػػػػػػػػػػػػػديـً  
 

                                                 
 ُِِص ,  تس المصدر (ُ)

 .ُْْص, ديكاف اللنيب : محمد العد ا ي (ِ)



 

 

 

-ٖٕ- 

 ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده , كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽي , كًفلىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيفي 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاد  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه  
 

 شػػػػػػػػػػػػػػػمؿ يعريػػػػػػػػػػػػػػػبى إمػػػػػػػػػػػػػػػاٌ  ه مػػػػػػػػػػػػػػػقي ال ػػػػػػػػػػػػػػػادي 
 

 فر هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ 
 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يـً , هرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يـ     مػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػري  ليػػػػػػػػػػؼ رحػػػػػػػػػػهـ! يػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػحابي 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمهاـ فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحع اللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات زمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرهـ بالبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر العيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً  
 

 ,كلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ان , أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهـ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب من ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً , كا   ككفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحي
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هـٍ , لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف هكهرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف
 

 (ُ)افى ذم ال ِّ ػػػػػػػػػػػػػػػاًر الاػػػػػػػػػػػػػػػريـً  سػػػػػػػػػػػػػػػؿي اػػػػػػػػػػػػػػػد  
 

كيهحقؽ أمؿ العػد ا ي بالكحػدة كذلػؾ ا ػدما أذاع الػرليس  مػاؿ ابػد ال اصػر ربػر  يامنػا  
ال منكريػػػ  "بػػػيف مصػػػر كسػػػكريا اػػػاـ ألػػػؼ كهسػػػعمال  ك ما يػػػ  كرمسػػػيف الػػػع أف هسػػػمع بلػػػداهما 

- :فقاؿ العد ا ي معبرا اف هذب الترح " العربي  المهحدة
ػػػػػػػػػػػػػػا مى  ان ي يبػػػػػػػػػػػػػػلس العربػػػػػػػػػػػػػػالٌمػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػعمتي  ى

 

 فػػػػػػػػػػػػاض دمػػػػػػػػػػػػق القلػػػػػػػػػػػػب كا سػػػػػػػػػػػػابا, بكحػػػػػػػػػػػػدةو  
 

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رأم األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الم شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد بار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 
 

 هبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ كالحقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا, شيمكسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  
 

 ف ػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػدر مرمػػػػػػػػػػػػكران بعبطهػػػػػػػػػػػػ  
 

 كراح يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يص فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  طىربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػك أهػػػػػػػػػػػػػػيج مػػػػػػػػػػػػػػف األ ػػػػػػػػػػػػػػالع م طلػػػػػػػػػػػػػػؽه 
 

با   لػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػيمـ مصػػػػػػػػػػػػػػػران يمهطػػػػػػػػػػػػػػػع السجػػػػػػػػػػػػػػػحي
 

ٍلهىًنبػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػطَّ مي  الػػػػػػػػػػػػػػػع شىتىػػػػػػػػػػػػػػػػىيٍ , ان شػػػػػػػػػػػػػػػٍك ان كحى
 

تَّا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي كهىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   (ِ)فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذِّ أليٌمهًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  رى
 

كه ػػـ الػػيمف فػػي ال ػػامف مػػف مػػارس اػػاـ ألػػؼ كهسػػعمال  ك ما يػػ  كرمسػػيف الػػع  الكحػػدة  
 : فقاؿ العد ا ي في ذلؾ, (ّ)" اهحاد الدكؿ العربي "ليصبه بعد ذلؾ , القالم  بيف مصر كسكريا 

 كالت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكان بعرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً 

 

 (ْ)نػػػػػػػػػػػػا األمػػػػػػػػػػػػؿ الم شػػػػػػػػػػػػكد أصػػػػػػػػػػػػبه دا يػػػػػػػػػػػػاب 
 

ققػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةه  امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت داالمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كحي
 

 (ٓ)كمصػػػػػػػػر العػػػػػػػػػرًب كالػػػػػػػػػيمفً , الػػػػػػػػع الٌشػػػػػػػػػاـً  
 

, كيهعاظـ أمػؿ العػد ا ي كيمهػد طمكحػ  ليػرل اػؿ الػدكؿ العربيػ  ك ػد أصػبحت دكلػ  كاحػدة 
لػػدكؿ  بػػؿ أف أرل ا, الػػذم اػػاف زيهػػ  أف ي ػػب , كأر ػػك مرلصػػا أا ي طتػػئ سػػراج الحيػػاة: "فقػػاؿ

كابػر اػف  (ٔ)"الكايػات المهحػدة"كصار أسمنا ,  د اهحدت, العربي  النا مف رلي نا إلع محيطنا 
- :هذب المشاار بقكل 

                                                 
 .َّ – ِٖص , ديكاف الك كب : محمد العد ا ي( ُ)

 .ٗديكاف  ف ر العركب  ص : محمد العد ا ي (ِ)

معند الدراسات , دار ااهحاد العربي للطباا  , القاهرة )اليمف شمال  ك  كب : محمد محمد سطيح  ,أ ظر (ّ)
 . َُّ – َُِص ( ُِٕٗ,ااسالمي 

 .ٗص, ديكاف ف ر العركب  : محمد العد ا ي (ْ)

 .ُُّص ,  تس المصدر  (ٓ)

 .ٔٓص,ُُٕٗأاهكبر ,  َّالس    , َُال زء , م ل  األديب (( الع هالؿ  ا ي: ))محمد العد ا ي (ٔ)



 

 

 

-ٖٖ- 

 مػػػػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػػػػت أحلػػػػػػػػػػػـ أف أحيػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػع زمػػػػػػػػػػػف
 

 فيػػػػػػػػػػػػػ  أرل أملػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػي  صػػػػػػػػػػػػػر ا رصػػػػػػػػػػػػػبا 
 

 بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر الكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل ألمه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ا نػػػػػػػػا   ػػػػػػػػت بعػػػػػػػػد ليػػػػػػػػؿ المح ػػػػػػػػ  الح بػػػػػػػػا 
 

 دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر مره ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا, كبالػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماء    هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كأ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكان بعر 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدج ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األردف راحهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 
 

 كيمسػػػػػػػػػػي المر تػػػػػػػػػػكف هبػػػػػػػػػػا, مػػػػػػػػػػق الح ػػػػػػػػػػاز 
 

 كفػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػراؽ يطػػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػػبه مبهسػػػػػػػػػػػػمان 
 

 (ُ)كفػػػػػػػػػي ال زيػػػػػػػػػرة   لػػػػػػػػػي الك ػػػػػػػػػد معهصػػػػػػػػػبا 
 

 
كا مػػا هػػي كسػػيل  لهحقيػػؽ مػػا , كشػػاار ا العػػد ا ي يػػرل أف الكحػػدة ليسػػت  ايػػ  فػػي ذاهنػػا 

فيػػرل أف هشػػمؿ الكحػػدة مصػػر كسػػكريا كلب ػػاف , مػػف آمػػاؿ فػػي اسػػهعادة فلسػػطيف اسػػهقر فػػي  تسػػ 
ك يرهػػا مػػف الػػدكؿ العربيػػػ  ليصػػ ق بػػذلؾ طك ػػػا الػػع الصػػناي   الػػػذيف اهرػػذكا مػػف أرض فلسػػػطيف 

 :كاكدة الحؽ السليب إلع أهلنا فقاؿ, كياكف ذلؾ بم اب  مقدم  اسهردادها, مسهقرا
 كبالم ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان 

 

 صػػػػػػػػػػػنايف طك ػػػػػػػػػػػان مرابػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػرباحػػػػػػػػػػػكؿ ال 
 

 ك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهرد فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطي ا يؤازر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

  صػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف اهلل ي لػػػػػػػػػػػػك الشػػػػػػػػػػػػؾ كالريبػػػػػػػػػػػػػا 
 

 مشػػػػػػػػػػر  ,  لػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػرب, كهلػػػػػػػػػػبس القػػػػػػػػػػدس
 

 أ كابنػػػػػػػػػا القشػػػػػػػػػبا, مػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػد ليػػػػػػػػػؿ األسػػػػػػػػػع 
 

 كصػػػػػػػػػػرره ي , كي ػػػػػػػػػػحؾ المسػػػػػػػػػػ د األ صػػػػػػػػػػع
 

 ك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فك نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزت القببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

*** 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػدان بيافػػػػػػػػػػػػػػػػػا كحيتػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ه ػػػػػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػػػػػالن 

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أم اد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإف الطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ إ 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػتي   العػػػػػػػػػػػػػػرب لػػػػػػػػػػػػػػف هلقػػػػػػػػػػػػػػي مراسػػػػػػػػػػػػػػينا
 

 (ِ)فالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ا هربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا, إا بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 

                                                 
 .ُٕ – ُٔص, ديكاف ف ر العركب  : محمد العد ا ي (ُ)

 .ُٖ – ُٕص ,  تس المصدر  (ِ)



 

 

 

-ٖٗ- 

كداايػػا الػػع الكحػػدة , كظػػؿ محمػػد العػػد ا ي مهع يػػا بالكحػػدة الهػػي  امػػت بػػيف مصػػر كسػػكريا 
كفػػي اػػكدة , الابػػرل بػػيف الػػدكؿ العربيػػ  لمػػا لنػػذب الكحػػدة مػػف فعاليػػ  فػػي الق ػػاء الػػع  ااسػػهعمار

فسػػرااف مػػا ا هنػػع انػػد , كلاػػف آمػػاؿ العػػد ا ي لػػـ ياهػػب لنػػا ااسػػهمرار, يب الػػع أهلػػ الحػػؽ السػػل
الكحدة في سبهمبر ااـ ألؼ كهسعمال  ككاحد كسهيف حيف ك   ال باط السكريكف بيا ا ابر اذاا  

كالهي اسهمرت  راب   ػالث سػ يف , دمشؽ يعل كف في   ناي  اندها بيف القطريف السكرم كالمصرم
الينا األم  العربي  اىماؿ العظاـ كالمسػؤليات ال سػاـ إا أ نػا آلػت إلػع اا تصػاـ ك صؼ القت 

 (ُ).كالتر  
 
كلقد ااف كا ػق هػذا اا تصػاـ أليمػا الػع  تسػي  العػد ا ي بااهبػارب ممػف اػا كا يحملػكف بنػا  

 كلاػف هحطمػت  تسػ  كرػاب, كمف الداايف لنا  بػؿ حػدك نا كمػف المهػ لميف بمػ س التر ػ  كالشػهات
" بقايػا حاػامي"كالػع آ ػر ذلػؾ  ظػـ  صػيدة أسػماها , حلم  ك اات داكه  كطعت آام  كم سػي 

- : اؿ فينا
 ككحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  حركهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ التطػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  
 

 كألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنركها
 

 ل ػػػػػػػػػػػػػػػػرب أهػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػػػػػػػػػراـً  
 

 كأ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح كها
 

 حما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـً  
 

 كأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلق حطمكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 فر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالاالـً  

 

  اػػػػػػػػػػػػػػػ ت  ػػػػػػػػػػػػػػػػرح فػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم

 

 كسػػػػػػػػػػػػرت شػػػػػػػػػػػػطر مقػػػػػػػػػػػػامي 

 

 ك نيهػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػي ذهػػػػػػػػػػػػػػػػكؿو 

 

 كأدمعػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػي ا سػػػػػػػػػػػػػ اـً  
 

طػػػػػػػػػػػامي    كرحػػػػػػػػػػػػت ألقػػػػػػػػػػػػي همػػػػػػػػػػػػكمي  (ِ)الػػػػػػػػػػع بقايػػػػػػػػػػا حي
 

كهبدأ ريب  أمؿ العد ا ي بالعرب كب شباؿ  حطاف الذيف هع ي بنـ  ؿ حياه  بالظنكر في  
مباشػرة بعػد  صػيدة بقايػا حاػامي كالهػي  ػاءت " ريب  الظف"فتي  صيدة أسماها ,  صالدب الشعري 

 :فقاؿ, ف ريب  أمل  هذبابر فينا ا
 بػػػػػػػػػالعرب –كحػػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػػرب  –إ ػػػػػػػػػي اتػػػػػػػػػرت 

 

 كأبػػػػػػػػػػػػػػيً ,  ػػػػػػػػػػػػػػكمي الػػػػػػػػػػػػػػذيف بػػػػػػػػػػػػػػ مي أفهػػػػػػػػػػػػػػدم 
 

  عػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػدهران أ شػػػػػػػػػػػػػدها, اػػػػػػػػػػػػا كا أهػػػػػػػػػػػػازيج

 

 ف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحكا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ كالاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 

 كاػػػػػػػػف مػػػػػػػػديه الػػػػػػػػكرل فػػػػػػػػي سػػػػػػػػالؼ الحقػػػػػػػػبً   كأ  كا اف الم د في هاريرنـ ابقا
                                                 

(ٔ)
الم ظم  العربي  للهربي  , هك س , ُٖٓٗسبهمبر ( ادد راص اف الكحدة العربي )م ل  شلكف اربي  : أ ظر الم ظم  العربي  للهربي 

لماذا هتشؿ مشاريق : بعد ربق  رف الع اا تصاؿ)م ل  الم همق : ابد الرحمف ال اصر, كا ظر  –عدها كما ب َُص , كال قاف  كالعلكـ
 .ِٕ- ِٔص  ُٖٔٗأاهكبر ,  ُٕالس    ٖٕٔالعدد !( الكحدة بيف العرب؟

(ٕ)
 ُّٔ - ُّٓص , ديكاف الك كب: محمد العد ا ي



 

 

 

-ٖ٘- 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػـ ا ه ػػػػػػػػػػػػػػكا   ػػػػػػػػػػػػػػب األحقػػػػػػػػػػػػػػاًد بيػػػػػػػػػػػػػػ نـي 
 

 ف  يػػػػػػػػػػػػكب الشػػػػػػػػػػػػر كالعطػػػػػػػػػػػػبً كاشػػػػػػػػػػػػركا اػػػػػػػػػػػػ 
 

 كأ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد كالقربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نـ
 

 لػػػػػػػػػػـ يعرفػػػػػػػػػػكا بيػػػػػػػػػػ نـ مػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػػبً  
 

 ج ػػػػػػػػػػػػػػػػد ا ب قػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ , كأرهتػػػػػػػػػػػػػػػػكا ألسػػػػػػػػػػػػػػػػ ان حػػػػػػػػػػػػػػػػران 

 

(ُ)كا أدب, م نػػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ذكؽو  
 

 

 
كطالما ربط العد ا ي الكحدة بهحرير فلسطيف كذلؾ ب حدا نا كطك ا حكؿ ا ؽ اسراليؿ  ـ  

ف    فػي المقابػؿ ك ػد أف فشػؿ الكحػدة العربيػ  كا تصػامنا أدل , كافهراسنـاا ق اض الع الينكد 
- :فقاؿ, إلع ازدهار أحالـ الينكد كآمالنـ ك ياع فلسطيف كآماء األم  العربي  ااف 

 كالعاصػػػػػػػػػػػػػػػػبكف فلسػػػػػػػػػػػػػػػػطي ان  ػػػػػػػػػػػػػػػػد ازدهػػػػػػػػػػػػػػػػرت

 

 (ِ)بعػػػػػػػػػػػػػػػد هشػػػػػػػػػػػػػػػريد كحرمػػػػػػػػػػػػػػػاف, أحالمنػػػػػػػػػػػػػػػـ  
 

 
حػدة كفقػد ال قػ  فػي أمهػ  كاصػبه يػرل أف كلقد اههز ا هماء العد ا ي بعػد هػذا اا تصػاـ للك  

ر ػػػـ أف , كأف المصػػػالب بعػػػد ه ػػػرهـ بيػػػاف سػػػكاء اا ػػػت  ابػػػ  أك مكهػػػا , اا هسػػػاب لنػػػا ا ي ػػػدم
 .العد ا ي سرر  ؿ شعرب في مدح العرب كالهع ي ب م ادهـ

 
كيهعرض العد ا ي الع ه مق الينكد مف اؿ بقاع األرض كهكحدهـ في ا ام  دكلهنـ الع  

فػػػػي حػػػػيف أف العػػػػرب ه معنػػػػـ , يف دكف أف ي معنػػػػـ دـ كا لسػػػػاف كا أم ػػػػاد كاحػػػػدب أرض فلسػػػػط
- :أكاصر اديدة االلع  كالدـ كالهاري  المشهرؾ مق ذلؾ لـ يهحدكا كلـ يهماساكا

 
 كالعاصػػػػػػػػػػػػػػػػبكف فلسػػػػػػػػػػػػػػػػطي ان  ػػػػػػػػػػػػػػػػد ازدهػػػػػػػػػػػػػػػػرت 

 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريد كحرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف, أحالمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 

 كهحػػػػػػػػػػػػػػػػػدكهـ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػكبنـ , لملمػػػػػػػػػػػػػػػػػكا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿ

 

 كرل ال ػػػػػػػػػػػا يإلػػػػػػػػػػػع فلسػػػػػػػػػػػطيف فػػػػػػػػػػػردكس الػػػػػػػػػػػ 
 

 كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س ي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق أب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد دـه 

 

 كا لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافه كا أفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ إ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
 

*** 

 كلاػػػػػػػػػػػػػػ نـ فػػػػػػػػػػػػػػي ًفلسػػػػػػػػػػػػػػطيف  ػػػػػػػػػػػػػػد ا همعػػػػػػػػػػػػػػكا 
 

 (ّ)م ػػػػػػػػػػػػػؿ الح ػػػػػػػػػػػػػارة فػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػكار بيلػػػػػػػػػػػػػدافً  
 

 

                                                 
 .ُْٔ – ُْٓص ,  تس المصدر (ُ)

 .ُْٖص ,  تس المصدر  (ِ)

 .ُّٗ – ُّٖص ,  تس المصدر  (ّ)
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- :أما اف هترؽ العرب ر ـ األكامصر الهي ه معنـ  اؿ 
 كهربيطي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا , ك حػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ه معي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القيربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 

ـج اللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اف ك ٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   افً أ
 

 كأر ػػػػػػػػػػػػػػػ ا بػػػػػػػػػػػػػػػدـً األ ػػػػػػػػػػػػػػػداًد  ػػػػػػػػػػػػػػػد ركيػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 

 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػا لتػػػػػػػػػػػػػػػػكا ب اتػػػػػػػػػػػػػػػػافً , مػػػػػػػػػػػػػػػػاهكا الينػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 

 كهحػػػػػػػػػػػػػػػػت  بهنػػػػػػػػػػػػػػػػا الزر ػػػػػػػػػػػػػػػػاء  ػػػػػػػػػػػػػػػػد  بهػػػػػػػػػػػػػػػػت 

 

 (ُ)فشػػػػػػػػػػػػػػػػػػمر ا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافً , فركا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 فمػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ر ػػػػػػػػـ اليػػػػػػػػ س  ػػػػػػػػد مرػػػػػػػػرت
 

 (ِ)كلػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػ  ه لشػػػػػػػػػػػػطافً , م ػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػتيف 
 

 
ساس  ػكمي مهػ  را فػي يبدك مف رلؿ هذب األبيات أف العد ا ي طرح مشركع الكحدة الع أ 

فػ  رت فػي اقػكؿ األدبػاء , ذلؾ بالتارة السالدة في اصرب كالهي أكلت ال ا ػب القػكمي اػؿ ا ايهنػا
كلعل ػا  لػهمس للعػد ا ي العػذر فػي اػدـ طرحػ  الكحػدة الػع . كالشعراء الػذيف يعهبػركف لسا عصػرهـ

أي ا لـ هاف مهبلكرة بنذا كذلؾ ألف التارة اإلسالمي  كالصحكة التاري  اإلسالمي  , أساس إسالمي
لػػذلؾ اا ػػت ا ألفاػػار األرػػرل كراصػػ  القكميػػ  حػػالزة , المتنػػـك كهػػذا الح ػػـ الهػػي هػػي اليػػ  اليػػكـ

 .الع الميداف التارم مما هرؾ أ رب في  قاف  العصر
  
هذا ك د فطف الينكد الع رطكرة التارة القكمي  الع ايا نـ في أ نا هذيب رباطنـ كه عػؿ  

لذلؾ طرحكا كحدهنـ كلـ شهاهنـ الع , ينكد يهبعكف  كمي  البلد الهي يقط كف في اؿ  ماا  مف ال
فسهعلكا هذب العقيدة أٌيما اسهعالؿ للـ هذا الشهات المه ا ر , أساس دي ي  ابق مف اقيدهنـ الينكدي 

, فري ػ  آ ػـ هارانػا  –حسػب زامنػـ  –ف علػكا الن ػرة الػع أرض الميعػاد , في سالر بلداف العػالـ
كشػالكا المنػـ , مكا دكلهنـ باسراليؿ كهي هع ي ابد اهلل كهػك اسػـ سػيد ا يعقػكب اليػ  السػالـ كأس

فقػػد  علػكا   مػ  سػيد ا داؤد اليػ  السػػالـ كسػط رطػيف أزر ػيف االمػػ  , ليعبػر اػف اقيػدهنـ أي ػا
 .كيع كف بذلؾ أ نـ سيقيمكف دكلهنـ الم هظرة مف ال يؿ الع الترات, الع  نر ال يؿ ك نر الترات

 
كال ػػػدير بالػػػذار أف أم كحػػػدة ا ه رػػػذ لعقيػػػدة األمػػػ  كك ػػػدا نا أم ااهبػػػار ا ياهػػػب لنػػػا  

االمشػركع ال ال ػي بػيف مصػر كسػكريا كليبيػا فػي , اما لـ ياهب لا ير مف مشػاريق الكحػدة, ال  اح
كمشػركع , كمشركع الكحدة بيف مصر كليبيا كبيف سكريا كليبيا كبيف هك س كليبيا, بداي  السبعي ات

كاػػاف آررهػػا مشػػركع كحػػدة بػػيف ليبيػػا , الكحػػدة بػػيف الػػيمف الشػػمالي كال  ػػكبي كبػػيف سػػكريا كالعػػراؽ
فاػػؿ هػػذب المشػػاريق لػػـ ياهػػب لنػػا ال  ػػاح أل نػا لػػـ هػػدرس دراسػػ  مه  يػػ  كلػػـ ه رػػذ اقيػػدة , كالمعػرب

                                                 
مؤسس  , بيركت ) ُط, القامكس المحيط: م د الديف محمد بف يعقكب التيركز أبادم, أ ظر , اسـ زحؿ : ايكاف (ُ)

 .ُٖٓٓص ( ُٖٔٗ, الرسال 
 .َُْ- ُّٗص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي (ِ)
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أسػػػس مدركسػػػ  مه  يػػػ  ا هقهػػػرف ابػػػدا بالع لػػػ  "فالكحػػػدة ي ػػػب أف هقػػػـك الػػػع , األمػػػ  أساسػػػا لنػػػا
فالق ػػايا المصػػيري  ا ههعلػػؽ بر بػػ  حػػااـ أك اه اهػػات حػػزب ... كاأل دفاايػػ  العاطتيػػ  السػػرا  ك 

كال قطػػػػ  األهػػػػـ فػػػػي   ػػػػي  الكحػػػػدة ههعلػػػػؽ بااهمػػػػاد األسػػػػاس التاػػػػرم كالك ػػػػدا ي الػػػػذم يػػػػربط ... 
كهػػػذا ا يهحقػػػؽ سػػػكل بااهمػػػاد المػػػ نج األسػػػالمي ... ال مػػػاهير العربيػػػ  بربػػػاط ك يػػػؽ ا ي عصػػػـ 

, آف ل ا أف   همق ألف األسالـ يداك إلع هذا اله مق"كالي  فقد ,  (ُ)...قياـ دكل  الكحدة أساسا ل
سػالـ هقػق كذهب اؿ ا ليـ الع ه مق ا يحمػؿ شػعار اإل, كأل  ا أف لـ   همق بشعار اإلسالـ كحدب

كيقاهػػػػؿ المسػػػلمكف ارػػػػكا نـ مػػػف المسػػػػلميف هحػػػت ظػػػػؿ لػػػكاء  يػػػػر لػػػػكاء , الحػػػركب بػػػػيف المسػػػلميف
 (ِ)".ـاإلسال

 
, كال ػػدير بالػػذار أي ػػا أف المػػاء المسػػلميف اههمػػكا بمشػػركع الكحػػدة الػػع أسػػاس اسػػالمي 

كمػػف هػػؤاء العلمػػاء الشػػي  محمػػد أبػػك زهػػرب الػػذم رأل أف , كك ػػعكا فػػي ذلػػؾ حلػػكلنـ كأطػػركحهنـ
 (ّ)الكحدة اإلسالمي  ههحقؽ في  ال   أمكر هي

كأف ههحػػد مشػػاار ا , عصػػريات كالقكميػػاتأف هعهبػػر األرػػكة األسػػالمي  فػػكؽ اػػؿ ال  سػػيات كال -أ 
حاػػـ هاليتػػي  تػػذب رسػػكؿ اهلل صػػلع كأف   ػػق فػػي حسػػباب ا أف أكؿ , باإلحسػػاس بنػػذب األرػػكة 

اهلل الي  كسلـ هك المكاراة بيف المنا ريف كاأل صار كبيف األ صػار أ تسػنـ كبػيف المنػا ريف 
رػكة اإلسػالمي  هػي القػادرة فتعؿ الرسكؿ صلع اهلل الي  كسػلـ يػدؿ الػع أف األ, أ تسنـ أي ا

الع هذا اله ميق كأف العقالد كالهاليتػات هػي كحػدها القػادرة الػع أحػداث الكحػدة كأف مادم نػا 
 .ا يؤدم إا الع التر  

, هحقيػػؽ الكحػػدة ال قافيػػ  كاللعكيػػ  كاا هماايػػ  الهػػي ه مػػق بػػيف مشػػاار المسػػلميف كأحاسيسػػنـ -ب 
, المسػلميف شػيلا كاحػدا ليػؤدم بنػـ الػع هػدؼ كاحػػدفهاػكف  قاهػ  المسػلـ كاحػدب بحيػث يقػرأ اػؿ 

, كي همعػػكا الػػع اػػؿ شػػئ يرفعػػ  كيحقػػؽ العػػزة للمسػػلميف, كيحػػاربكا اػػؿ مػػا فيػػ  هػػدـ لإلسػػالـ
 .م همق مسلـ الع مبادئ ااسالـ الصحيح كيؤدم الع  ياـ 

حربػا سػكاء أاا ػت , أا هقـك بيف ا ليـ اسالمي كآرر حرب أيػا اػاف  كانػا كأيػا اا ػت أسػاليبنا -ج 
ا هصادي  أك ا هماايػ  أك سياسػي  أك اا ػت بالالمػ  أك ب مػق الكسػالؿ الحربيػ  اىرػرل أل نػا 

 .هؤدم إلع أ عاؼ  كم المسلميف كهنكيف ش  نـ

                                                 
(ُ)

 .ِٕص, ٖٕٔالعدد , م ل  الم همق : ابد الرحمف ال اصر

م شكرات , بيركت) ُط, أك الهقريب بيف المذاهب السبع   –الكحدة اإلسالمي  : ابد الاريـ بي آزار السيرازم, يقه م (ِ)
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الكحػػدة الهػػي ياػػكف أساسػػنا الػػديف "بنػػذا المتنػػـك يماػػف أف ي ػػمف للكحػػدة ال  ػػاح كالػػدكاـ ألف 
كا مػا الهتر ػ  , كا لكف كلػكف, ؽ بيف   س ك  ساألسالمي هاكف العدال  الحقيقي  الهي ا هتر 

 .ك يرها مف األفاار الندام ,  (ُ)في هكزيق العدال  هاكف في الع صري 
 

 -:شحذ اليمم واستنياض العزائم -3

فبػػادر بػػ ظـ , أدراؾ العػػد ا ي كظيتػػ  الشػػعر فػػي المعراػػ  كمػػا يهراػػ  فػػي الػػ تس مػػف أ ػػر
ليهسػ ع لنػـ , يشػحذ فينػا النمػـ كيسػه نض بنػا العػزالـ صالدب الملهنب  مسهعال اؿ م اسب   كمي  ل

فنك م ال يشحذ ازالـ أب اء سػكريا الػذيف , الهرلص مف األسهعمار الذم شمؿ معظـ الدكؿ العربي 
فيذارهـ ب بالنـ الشػنداء الػذيف سػقطكا هحػت ااهصرهـ الظلـ كالتهؾ مف  ب   المسهعمر التر سي 

- :رايات الم د دفااا اف كط نـ
 
 ذالػػػػػػػػػػدان   ػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػكرة األمػػػػػػػػػػس أبػػػػػػػػػػكؾ 

 

 مػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػكطف العػػػػػػػػػػػػػالي ف رلػػػػػػػػػػػػػدب الػػػػػػػػػػػػػذاري  
 

 كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي أ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك هاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رت
 

 كهػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػد أهػػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػػداكؾ ياكلػػػػػػػػػػدم الػػػػػػػػػػكهر 
 
 

 يتشػػػػػػػػػػػػػػػاؾ ظلػػػػػػػػػػػػػػػ ي فمػػػػػػػػػػػػػػػت كلػػػػػػػػػػػػػػػكاء الترػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 كأ ػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػطري , أبػػػػػػػػػػػػكؾ لػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػطر 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػلف لػػػػػػػػػػػػػػـ ه ػػػػػػػػػػػػػػد  بػػػػػػػػػػػػػػران مشػػػػػػػػػػػػػػادان فنػػػػػػػػػػػػػػذب
 

 ح ايػػػػػػا  ػػػػػػلكع الم ػػػػػػد يػػػػػػا ب ػػػػػػي هػػػػػػي القبػػػػػػر 
 

 لي لهحريػػػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػػػكرياأرؽ دمػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ العػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

فركحػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ااسػػػػػػػػػػػػػػػػػهقالؿ أمه ػػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػػرن  
(ِ) 

 

 
الشػػباب الػػع ال نػػاد حػػامليف رايػػات ك ػػد آهػػي اسػػه ناض العػػد ا ي للنمػػـ  مػػارة حيػػث سػػارع  

فلـ يبػؽ  ا ػ  مػف  ا ػاهنـ اا , ف ذا كا معسارات العدك الكيؿ كدمركها, الترار الهي حملنا آباؤهـ 
 :لعد ا ي كاصتا ذلؾفقاؿ ا, أذا كها مف كيؿ ب سنـ  تكسنـ

 كسػػػػػػػػػػػػػػارا الػػػػػػػػػػػػػػع حيػػػػػػػػػػػػػػث العػػػػػػػػػػػػػػدك معسػػػػػػػػػػػػػػاري 

 

 فػػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػػػػؼ م نمػػػػػػػػػػػا يامػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػذار 
 
 

 أف دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و فمالب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 (ّ)ك ػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػع لعكدهمػػػػػػػػػا ال صػػػػػػػػػري , كاػػػػػػػػػادا  
 

 

                                                 
 .ُُٕمقاؿ لمحمد أبك زهرة ص ,  تس المر ق (ُ)

 .ُٔص, ديكاف اللنيب : محمد العد ا ي (ِ)

 ُٕ تس المصدر ص  (ّ)
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كيسهعمؿ العد ا ي اسلكب الحامػ  فػي حتػرب النمػـ الهػي يظنػر مػف راللنػا رالصػ  اقلػ   

- :ك مرة ه ربه  ك م  معرفه 
 بعػػػع فػػػي سػػػاح  الػػػك يفمػػػف راح ي

 

 م ػػع المػػكت ا ػػ  كاسػػهطاؿ بػػ  العمػػر 
 

 كمػػػػف طلػػػػب اسػػػػهقالل  بسػػػػكل الػػػػدما
 

 (ُ)أك دك نػػػػا العمػػػػر , هػػػدفؽ م ػػػػؿ العمػػػر 
 

- :ك اؿ
 كلاػػف, مػػا ا يػػب أف يصػػحك السػػعد

 

 أف يطػػػػػػػػػػػػػكؿ الاػػػػػػػػػػػػػرل اليػػػػػػػػػػػػػ  ا يػػػػػػػػػػػػػبي  
 

 ف   مكا السَّػ, اح في األفؽ   مي ي 
 

اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي يىًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعدى كا هىهري

 

ٍ ػػػػػػػػده , مع ػػػػػػػػع الشجػػػػػػػػركًؽ ًاػػػػػػػػزج  إفَّ  مى  كى
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءه بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً    هىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزي الشجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكبي  كا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػاطمل جكا" رالػػػػػػػػػػػػػده "ايلج ػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػكـى 
 

 (ِ)مالشػػػػػػػػػػػمس الترػػػػػػػػػػػار ا ػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػركبي  
 

الهػي امهز ػت بالحامػ  أف الػذم يبعػع المػكت فػي هػذب األبيػات ييٌذار العػد ا ي أب ػاء أمهػ   
ر الػدماء هػدفؽ دمػ  اػالبحر العػامر أك ياػػكف كأف الػذم يطلػب ا سػهعالل  بعيػػ, بػ  العمػركيسػهطيؿ 

كيسهمر شاار ا في شحذ همـ أب اء أمه  فيرل أ   ا ا ب أف ي هي . البحر العامر دك   في القكب
, السعد كيزكؿ ااسهعمار كلاف الع ب في دكاـ اند الارل كالظلػـ كااسػهبعاد مػف  بػؿ المسػهعمر

عرب أف يع مػكا السػعد م نػا  بػؿ أفكلنػا ألف مع ػع   م  مؤمل  بالسعد فعلع الكيرل أف في األفؽ 
كأف النػػػـ اليػػػـك أصػػػبحكا رالػػػد ليبقػػػكا الػػػع شػػػمس الترػػػار دكف , الشػػػركؽ ا ػػػدب اػػػز كم ػػػد كابػػػاء

 . ركب
كيسػػػهعمؿ العػػػد ا ي فػػػي حتػػػرب للنمػػػـ أسػػػلكب الهػػػذاير بالمػػػاض الػػػذم هظنػػػر فيػػػ  ال عمػػػات  

ا الذم سػادت بػ  األرض فػي ك ػت اػاف الهربكي  الهي يندؼ مف كرالنا ربط حا ر األم  بما ين
كيػداكهـ , كيذارهـ أف ايف الهاري  ما زالت ه ظر الػينـ ليعيػدكا الم ػد الابيػر, الزماف في  اصيبا

كذيػػب اذا , كالم ػػد كالػدهر حمػػؿ اذا أرادكا القػكة, الػع هػػرؾ الرػكؼ ألف حػػاؿ الرػالؼ الػػي المشػػيب
- :أرادكا الذل  كالنكاف

  ػػػػػػػػػديمان ! يػػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػكمي األبػػػػػػػػػاة

 

 كالزمػػػػػػػػػػػػػػاف اصػػػػػػػػػػػػػػيبي , سػػػػػػػػػػػػػػدهـ األرض 
 

 إفَّ اػػػػػػػػػػيف الهػػػػػػػػػػاري  هر ػػػػػػػػػػك إلػػػػػػػػػػياـ
 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػيس فػػػػػػػػػػػػػػياـ إا السػػػػػػػػػػػػػػرل ال  يػػػػػػػػػػػػػػبي  
 

 يكمػػػػان ا هرػػػافكا مػػػػف صػػػػكل  الػػػػدهر 
 

  ابػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػيبي , مػػػػػػػػف يرػػػػػػػػؼ م ػػػػػػػػػ  
 

ـٍ   حمػػػػػػػػػػػػؿ دهػػػػػػػػػػػػراـ إذا مػػػػػػػػػػػػا أردهػػػػػػػػػػػػ

 

 (ّ)ذيػػػػػبي ! يػػػػػا اػػػػػرب, إف شػػػػػلهمكب, كهػػػػػك 
 

                                                 
 . تس الصتح ,  تس المصدر (ُ)

 .ََُص, ف ر العركب : ديكاف: محمد العد ا ي (ِ)

(ٖ)
 .َُِص ,  تس المصدر
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ع الشػػاار مسهشػػعرا بعظػػـ رسػػاله  ه ػػاب يبقػػ, كمنمػػا اشػػهدت ال ابػػات كزاكؿ اليػػ س القلػػكب
ااف هك يداكها لهاتي ػ  فػي , فتي الك ت الذم اا ت في  أم  العد ا ي في بحار الي س, أب اء أمه 

- : ياهب األهراح ليدكم ااصؼ الب س مف رالد كصالح
 اىتِّ ػػػػػػػكا اليػػػػػػػ س يػػػػػػػا ر ػػػػػػػاؿ الاتػػػػػػػاحً 

 

 كأدف ػػػػػػػػػػػػػػػػػكب فػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ينػػػػػػػػػػػػػػػػػب األهػػػػػػػػػػػػػػػػػراحً  
 

 , تػػػػض العػػػػرب اػػػػ نـ الاػػػػؿ الػػػػذؿِّ 
 

 كزا ػػػػػػػػػػػػػػكا هػػػػػػػػػػػػػػاج العلػػػػػػػػػػػػػػع باأل ػػػػػػػػػػػػػػاحي  
 

.................................   
 لػػـ يػػزؿ فػػي ارك  ػػا  اصػػؼ البػػ سً 

 

 (ُ)كصػػػػػػػػػػػػػػػالحً , يػػػػػػػػػػػػػػػدكم مػػػػػػػػػػػػػػػف رالػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 
كيحاكؿ العد ا ي اسه ناض سكريا بعػدما رأل مػف اسهشػراء الينػكد كهعػاظـ أمػرهـ  

فيحػاكؿ العػد ا ي أف يعيػر , مػ  هػذارالعرب كهسليمنـ لنذا الكا ق دكف ابػداء  أم مقاك مقابؿ راكد 
هصػػاب فلسػػطيف بمراطبػػ  سػػكريا حا ػػا أياهػػا بػػال نكض كمقاكمػػ  مػػف هػػذا الراػػكد م هنػػزا ذاػػرل ا 

- :الصناي   كااسهعمار
 ح ا ػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػكريا يػػػػػػػػا  لػػػػػػػػب  ػػػػػػػػكمي 

 

 أميطػػػػػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػػػػف ازيمهػػػػػػػػػػػػػػًؾ الح ابػػػػػػػػػػػػػػا 
 

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليبييف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج   فماانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الصَّ
 

 داة أذؿَّ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا الر ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 فرلػػػػع, أهػػػػع, صػػػػالح الػػػػديف م ػػػػؾً 
 

  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران يبابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهـ  
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نـ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نـ  طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق
 

 مػػػػػػػػػػف األ  ػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػر اػػػػػػػػػػاب آبػػػػػػػػػػا 
 

 سػػػػػػػكؼ يقػػػػػػػكـ فيػػػػػػػؾ  ػػػػػػػدان صػػػػػػػالح 
 

 (ِ)كي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراي   العقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 
كلي نػكا حاكؿ العد ا ي شحذ أب اء  كم  كاسه ناض ازالنم  ليق كا الع المسهعمر هاذا  

 .اند الظالـ الذم ريـ الع معظـ البالد العربي 
- :مشاركة العرب آماليم -4

شارؾ العد ا ي أمه  في آمالنا كأفراحنا في مكا ؼ اديدة ذلؾ لما ك د في هذب المشػارا  
فتػػػي حػػادث أمهػػػ    ػػاة السػػػكيس كحػػػادث , مػػف منمػػػ  اظيمػػ  الػػػع الشػػاار أف يؤدينػػػا ه ػػػاب أمهػػ 

 ه  القػػكات البريطا يػػ  كالتر سػػي  كاألسػػراليلي  الػػع مصػػر فػػي اػػاـ ألػػؼ العػػدكاف ال ال ػػي الػػذم شػػ
دكف اسهمرار العمليات الحربي  بػيف القػكات بح   أف هدرلنا ا ما يحكؿ " كهسعمال  كسه  كرمسيف

                                                 
 .َّ – ِٗص,  تس المصدر (ُ)

 .ُِِ -ُُِص , ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي (ِ)
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فقػػاؿ العػػد ا ي معبػػرا اػػف ,  (ُ)"المصػػري  كااسػػراليلي  ممػػا ههعطػػؿ معػػ  سػػالم  المالحػػ  فػػي الق ػػاة
- :لحدي يففرح  أمه  بنذيف ا

ٍم ػػػػػػػػػػػػػا القى ػػػػػػػػػػػػػاةى ب مػػػػػػػػػػػػػًر بػػػػػػػػػػػػػ سو   كأمَّ
 

  ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي اا  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًز لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ديرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي  
 

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

 كلىقَّ َّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أاادي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 (ِ)فاسػػػػػػػػػػػػهاا كا, بلػػػػػػػػػػػكا م نػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػٌدكاهي 
 

- :ك اؿ
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىٍت ا الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  كفر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى

 

 االتتػػػػػػػػػػػػػػػػا يًق فػػػػػػػػػػػػػػػػي ر ػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػػالدم 
 

 مز هنػػػػػػػػػػػا ا هتا ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػػػاؿو 

 

 علهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكرة اإلزبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً   
 

 لػػػػػػػـ هاػػػػػػػد مصػػػػػػػر بالحديػػػػػػػد هحػػػػػػػدَّل
 

 مريػػػػػػػػػػػػػػػػػػق العهػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً , لنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن  
 

 كهحػػػػػػػػػػػػيط الق ػػػػػػػػػػػػاة بال ػػػػػػػػػػػػار حهػػػػػػػػػػػػع 
 

 اتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اإلراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 

 ا يشػػػػػػػػف الاػػػػػػػػابكس حربػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػا 
 

 (ّ)هتػػػػػػػػض ال تػػػػػػػػف ا ػػػػػػػػ  اػػػػػػػػبء الر ػػػػػػػػادً  
 

 
مهػ  الػع القػكل كيبػدك أف العػد ا ي أاهبػر معراػ  العػدكاف ال ال ػي الػع مصػر ا هصػارا أل

لػػذلؾ   ػػػدب أا ػػر مػػػف الهع ػػي بنػػػذب المعراػػ  فػػػي حػػيف أ نػػػا ا هعهبػػر اػػػذلؾ أل ػػ  اػػػاف , المنا مػػ 
فتػػي الك ػػت الػػذم اا ػػت المظػػالت ااسػػراليلي  ههػػدفؽ الػػع ممػػر مػػهال , ي قصػػنا الهرطػػيط السػػديد

ب أف ر ػاؿ الػع  ا ػ. (ْ)اا ت الطالرات المصػري  اػا زة اػف ايقافنػا لعػدـ هػكافر الك ػكد للطػالرات
فصػالح سػالـ مػ ال يقهػرح الػع , ا نػاء الحػربال ػكرة أ تسػنـ شػعركا بنػذا الع ػز فبػدأ بالمشػاكرات 

أ  ػا ي ػب أف    ػب الػبالد مػف "ابد ال اصر بح ػكر ابػد الحاػيـ اػامر كابػد اللطيػؼ البعػدادم 
أل أف كأ هػػػرح الػػػع أف يعلػػػف بيا ػػػا الػػػع الشػػػعب يربػػػرب فيػػػ  ب  ػػػ  ر ... كيػػػالت الهػػػدمير كالهرريػػػب

كأف يعلػػف أ ػػ  سػػيطلب ك ػػؼ القهػػاؿ ااسهسػػالـ , المصػػلح  هسػػهداي ه  ػػب الػػبالد الػػدمار كالرػػراب
كفػػػي الك ػػػت  تسػػػ  هقػػػدـ  مػػػاؿ لل  ػػػ   (ٓ)"السػػػتير اا  ليػػػزم" هريتليػػػاف"ك قػػػـك ك سػػػلـ أ تسػػػ ا لػػػػ ... 

 ػمف كأف ه, للػدكؿ المعهديػ  ي عػؿ مصػر محايػدب اسكيسػرا كاػذا   ػاة السػكيس" بطلػب " ما زيس"

                                                 
 .ُٔص ( دكف هاري , طباا  دار ال شر ل امعات املصري , القاهرة) اء ك ا   السكيس معرا  سي: محمد اماؿ ابد الحميد (ُ)

 .ُّٔ – ُّٓص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ِ)

 .ٖ تس المصدر ص  (ّ)

 كأ ظر ابراهاـ – َِٖص ,  ُج( ُُٖٗ, الهقدـمطبع  , القاهرة) –حصاد العمر  –صتحات مف الهاري  : صالح شادم, ا ظر (ْ)
, دار القدس, بيركت ) ُط, ميراليؿ الركرم: هر م " ُّٕٗ – ُٕٔٗدراس  للقرار األسراليلي في حربي "القرار ااسراليلي : ك  ر

 .ّٔ- ّٓص ( ُٖٕٗ

 .ّْٓص, ُج( ُٕٕٗ, مطابق األهراـ اله اري , القاهرة )مذارات ابد اللطيؼ البعدادم : ابد اللطيؼ البعدادم (ٓ)
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كالع ما . (ُ)"ي  ب البالد كيالت الحرب كالدمار كالرراب كااحهالؿهذب الدكؿ حياد مصر كذلؾ 
يبدك أف العد ا ي لـ ياف مقدرا لمصير هذب الحرب كذلؾ له  رب بالدااي  الهي أاقبهنا كالهي حكلت 

 .النزيم  ا هصارا
فتػػي العػػراؽ  امػػت , حنـكيم ػػي العػػد ا ي فػػي مشػػارا  أب ػػاء أمهػػ    ػػاياهـ كآمػػالنـ كأفػػرا

كفػػي السػػااات األكلػػع مػػف هػػذا ,  ػػكرة   ػػت الػػع الحاػػـ الملاػػي كأال ػػت  يػػاـ ال منكريػػ  العرا يػػ 
- :اااالف  اؿ

 
 اهلل أابػػػػػػػػػػػر إزاؿ الكيػػػػػػػػػػػؿ كالحػػػػػػػػػػػرب

 

   العػػػػػربي , ر ػػػػػـ العػػػػػدل, كحققػػػػػت حلمنػػػػػا 
 هػػػػػػػػػػؤازرهـ, ك ػػػػػػػػػػار أبطػػػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػػػداد

 

 فػػػػػػػػػػ كدل الشػػػػػػػػػػر كالاػػػػػػػػػػرب, يػػػػػػػػػػد إالػػػػػػػػػػ ً  
 

 ع إ الهػػػػػػرا رفعػػػػػػتٍ كدؾَّ اػػػػػػرشه الػػػػػػ
 

 (ِ)لػػػػػػػػػ  داػػػػػػػػػالـ  امػػػػػػػػػت فك نػػػػػػػػػا  صػػػػػػػػػب 
 

- :ك اؿ معبرا اف مدل فرحه  أي ا بنذا الحدث
  ػػيعت مػػف فرحػػي العظػػيـ صػػكابي

 

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػمعت ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة األحبػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
 

 كرلعػػػػػػػػػت أبػػػػػػػػػراد الك ػػػػػػػػػار  ميعنػػػػػػػػػا
 

 كفقػػػػػػػػػػػدت سػػػػػػػػػػػيطرهي الػػػػػػػػػػػع أاصػػػػػػػػػػػابي 
 

 كم ػػيت أ تػػز بػػيف صػػحبي  بطػػ ن 
 

 كاػػػػػػػػػػػػػػػ   ي فػػػػػػػػػػػػػػػي اي ٍتتيػػػػػػػػػػػػػػػكاًف شػػػػػػػػػػػػػػػبابي 
 

  مػػػػػػػػػػػػت اػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػكاطف  ابلهػػػػػػػػػػػػ  كل
 

 كحملػػػػػػتي مػػػػػػف صػػػػػػادفت مػػػػػػف أصػػػػػػحابي 
 

 كههتػػػػػت مػػػػػف أ ػػػػػكار  لبػػػػػي م شػػػػػدان 
 

 كمرحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بال حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبً  
 

 (ّ)معمكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؤهـ بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابً   ف صبحكا في لحظ و , سحؽ الطعاة
 

 

حلػػػكؿ ايػػػد التطػػػر اػػػاـ ألػػػؼ كهسػػػعمال  ككاحػػػد كأربعػػػيف لين ػػػلنـ كي هنػػز العػػػد ا ي فرصػػػ  
 :فقاؿ ابر مك ات ااذاا , فرحهنـ ب  بحلكل  كليشارانـ

 رد الصػػػػػػػػػياب  ال  بػػػػػػػػػا! مػػػػػػػػػكج األ يػػػػػػػػػر

 

 كأحمػػػػؿ لنػػػػـ مػػػػف سػػػػالـ العيػػػػد مػػػػا اػػػػذبا 
 

 ألتيػػػػػػػػت السػػػػػػػػماح الػػػػػػػػع, إذا سػػػػػػػػريت
 

 ارفػػػػػػػػت السػػػػػػػػادة العربػػػػػػػػا,  ػػػػػػػػر الك ػػػػػػػػكب 
 

.................................   
 يطيػػػػر بنػػػػا, هحيػػػػ  المسػػػػ د األ صػػػػع

 

 با شػػػػػػطر الح ػػػػػػاز رسػػػػػػكؿ يسػػػػػػبؽ السػػػػػػح 
 

 أ صػػع الم ػػع اعبػػ  حػػؼ ال ػػالؿ بنػػا
 

 باهػػػػػػػػػػػت لاػػػػػػػػػػػؿ فهػػػػػػػػػػػع ذم  نيػػػػػػػػػػػ و أربػػػػػػػػػػػا 
 

 إف لنػػا, العػػربطػػؼ يارسػػكؿ بمصػػر 
 

 (ُ)شػػػػػػػػعبان همامػػػػػػػػان يشػػػػػػػػيد العلػػػػػػػػـ كاألدبػػػػػػػػا 
 

                                                 
 .ّْٔص ,  تس المر ق  (ُ)

 .ٖٕص , ديكاف ف ر العركب  : محمد العد ا ي (ِ)

 .َٖص :  تس المصدر (ّ)
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كصػػ عاء كاامػػارات كاكاصػػـ ال ػػاد  ػػـ يػػ مر العػػد ا ي الرسػػكؿ أف يطػػكؼ الػػع العػػراؽ 

بػػػ  كاابهسػػػاـ لل كالػػػب حهػػػع يقهػػػرف صػػػبه كيرػػػهـ هحيهػػػ  هػػػذب بػػػداكة العػػػرب الػػػع ااحهتػػػاؿ , اافػػػ 
- :الم ع

ـي , كافػػػػػػػا ي, هػػػػػػذا هػػػػػػػك العيػػػػػػػدي   كلػػػػػػػي ًبًنػػػػػػػ
 

بػػػا  ػػػدىل العيٍمػػػًر يىٍ لػػػك األي ػػػسى كالطَّرى  ًايػػػده مى
 

 كابهسػػػػػػمكا, احهتلػػػػػػكا بالعيػػػػػػدً ! يػػػػػػا  ػػػػػػكميى 
 

ػػػػػػػػبه الم ػػػػػػػػع ا هربػػػػػػػػا   للٌ البػػػػػػػػاًت هػػػػػػػػركا صي
 

 مػػف لػػـ ي ػػب فػػكؽ صػػدر الػػدَّهًر م هًرلػػان 
 

 (ِ)الػػػػػكٍيالًت  ػػػػػد ك بػػػػػاألتػػػػػع أرػػػػػا , اليػػػػػ ً  
 

 
كفي ذار  ال التر سييف اف سكريا شارؾ العد ا ي شعبنا كأمه   ميعا فػي هػذب الم اسػب  

- :فقاؿ
ـى فػػػػي الٌصػػػػدر ايرسيػػػػ   فاػػػػاف  ػػػػالءه  ػػػػا

 

 ك  َّػػػػػػػع لػػػػػػػ ي مػػػػػػػف م بػػػػػػػر األ ػػػػػػػلًق القلػػػػػػػبي  
 

 كازدهػػػػػػػرت اىمػػػػػػػاؿ فا حسػػػػػػػر األسػػػػػػػع

 

 كأ بػػػػػػػػػػػػؿ مزهػػػػػػػػػػػػكا ب ػػػػػػػػػػػػا األمػػػػػػػػػػػػؿ الرطػػػػػػػػػػػػبي  
 

 تس  ػػػػػػد فسػػػػػػيح و كباهػػػػػػت رحػػػػػػاب الػػػػػػ 
 

 كأرصػػػػػػػب مػػػػػػػف  عمالنػػػػػػػا الترفػػػػػػػد ال ػػػػػػػدب 
 

 كهبػػػػػػػػػت  سػػػػػػػػػيمات األصػػػػػػػػػيؿ اليلػػػػػػػػػػ  
 

 ك ػػػػػػػػػػاءت إلػػػػػػػػػػع   ػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػكري  هحبػػػػػػػػػػك 
 

 كمر ػػػػػت الرػػػػػديف فػػػػػي هػػػػػرب مػػػػػكط ي
 

 ف اسػػػػػػػػب رػػػػػػػػدينا الشػػػػػػػػذا العػػػػػػػػابؽ الهػػػػػػػػرب 
 

 كراحػػػػػػت   ػػػػػػـك الليػػػػػػػؿ هعمر ػػػػػػا هػػػػػػػكل
 

 كفػػػي الطػػػرؼ كمػػػض سػػػحرب التػػػذ ا يربػػػك 
 

 ك ػػػػػػػػردت األطيػػػػػػػػار فػػػػػػػػكؽ اصػػػػػػػػك نا
 

 بػػػػػػػػػػات ه هازهػػػػػػػػػػا اللػػػػػػػػػػبي ,  ع لحػػػػػػػػػػكفو شػػػػػػػػػػ 
 

 كفػػػػػي بػػػػػردل األمػػػػػكاب حػػػػػااي رريرهػػػػػا
 

   ػػػػػػػػػػاء اعػػػػػػػػػػابو صػػػػػػػػػػكهنا فػػػػػػػػػػاهفه اػػػػػػػػػػذبي  
 

 ك  ػػت الػػع العاصػػي الٌ ػػكاايري بعػػدما
 

 ديك ػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػكح كال ػػػػػػػػػػػدب, شػػػػػػػػػػ ه ا أ ي ػػػػػػػػػػػان  
 

 كفػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػػػت للعركبػػػػػػػػػػ  فرحػػػػػػػػػػ  
 

 (ّ)كلػػػػػػػػـ هرػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف هرديػػػػػػػػًد أ عام ػػػػػػػػا درب 
 

 
ء اػػػف سػػػكريا ا يشػػػارا  فينػػػا اب ػػػاء أمهػػػ  فقػػػط بػػػؿ هػػػذب بػػػذارل ال ػػػالاف فرحػػػ  العػػػد ا ي 

كاألمػؿ ا بػؿ , كاألسػع فػي ا حسػار, كاىماؿ في ازدهار, شاراه  الطبيع  ب سرها فالقلب في ارس
ك ػػػاءت الطبيعػػػ  لهرسػػػؿ  سػػػمات , كالػػػ تس اهسػػػعت كأرصػػػب مػػػف  عمالنػػػا التدفػػػد ال ػػػدب, مزهػػػكا

                                                                                                                                            
(ٔ)

 .ْٔ – ْْص , ديكاف الك كب : محمد العد ا ي
 .ُٓص ,  تس المصدر  (ِ)
 .ّٗ – ُٗص ,  تس المصدر (ّ)
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, دينا فػػي هربػػ  فعلػػؽ فينػػا العطػػر  ػػات سػػكريا هحبػػك فمر ػػت رػػك ػػاءت أي ػػا , األصػػيؿ العليػػؿ
كرريػػر ميػػاب بػػردل , كاألطيػػار كأشػػ عت بلحك نػػا األ صػػاف, ك  ػػـك الليػػؿ الهػػي راحػػت هعمػػر هػػكل

حهػع امػت الترحػ  اػؿ , ك كااير العاصػي الهػي هع ػع, الذم ااف اع اء الاعاب في حس   كفه ه 
 .بيت مف أب اء العركب 

دف كمػرااش كهػك س كالررطػـك لرالصػنـ كا هنز العد ا ي هذب الترصػ  كه ػئ مصػر كاألر 
- :فقاؿ اف األردف, مف المسهعمر

 كلػػػػػـ يبػػػػػؽ فػػػػػي األردف  ػػػػػيش أاػػػػػا ـو 
 

لػػػكبي   كطػػػارى  ي
 (ِ)الك ػػػدي هحملػػػ  ال اػػػبي  (ُ)

 

 -:كاف مرااش كهك س  اؿ
ػػػػػػػػٌرااشو    ػػػػػػػػـ هيػػػػػػػػك يسو , كزحػػػػػػػػزحى اػػػػػػػػف مي

 

 (ّ)فػػػػا  لع الكيػػػػؿ كالرهػػػػتي , بػػػػالءي فر سػػػػا 
 

- :كأما اف السكداف  اؿ
 داػػػػػػػػت الريرطػػػػػػػػكـي سيػػػػػػػػؤؿى أيسػػػػػػػػكًدهاكأر 

 

ٍلػػػػػػبي   َـّ الػػػػػػع المسػػػػػػهعًمريفى لنػػػػػػا العى  (ْ)كهىػػػػػػ
 

 
السادس مف أاهكبر اػاـ ألػؼ كهسػعمال  ك ال ػ  كسػبعيف , حرب العشار مف رم افكفي 

ممػا زاد األمػ  العربيػ  ااهػدادا , القػكات ااسػراليلي الهي حققت فينػا ال يػكش العربيػ  ا هصػارا الػع 
- :العد ا ي معبرا اف فرحه  كفرح  أمه  فقاؿ, ك ق  ب تسنا

 كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػبه دمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػـ دأمػػػػػػػػػػػػػػػػػاء, فيػػػػػػػػػػػػػػػػػ     حهػػػػػػػػػػػػع أهػػػػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػػػػكـ أطر ػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػبَّنـ
 

 كدمػػػػػػػػػػػػػاؤهـ ركيػػػػػػػػػػػػػت بنػػػػػػػػػػػػػا أر اؤ ػػػػػػػػػػػػػا
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ران ألحبػػػػػػػػػػػػػػػػػاب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػكا شػػػػػػػػػػػػػػػػػنداء 
 

  مػػػػػػػف يسػػػػػػػته الػػػػػػػدـ ظالمػػػػػػػان مهعطرسػػػػػػػان 
 

 كيشػػػػػػػػػػػػػػػػفي حربػػػػػػػػػػػػػػػػان اػػػػػػػػػػػػػػػػالردل هك ػػػػػػػػػػػػػػػػاء  
 

 كيػػػػػػػػػػػػػػدؾ آمػػػػػػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػػػػػػعكب بريلػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمنا اإلذا ؿ كاإليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاء 
 

 ,الػػػػػػػػػذم ا قػػػػػػػػػ , يػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػادح الػػػػػػػػػديف
 

 فػػػػػػػي حكمػػػػػػػ  الحػػػػػػػرب ال ػػػػػػػركس دمػػػػػػػاء 
 

....................................   
 فػػػػػػالعرب آسػػػػػػادي المعػػػػػػامًق فػػػػػػي الػػػػػػد ع

 

 كاسػػػػػػػػػػػػػػهعبدكا اىاء,  نػػػػػػػػػػػػػػركا العػػػػػػػػػػػػػػدل  

 

 مػػػػػػػػػػف فرحيػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػراـ ك ػػػػػػػػػػاهـ

 

 كحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اىاء, شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

  ػػػػػػػػد اطػػػػػػػػر الهػػػػػػػػاري  ذاػػػػػػػػر فهػػػػػػػػكحنـ

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل أ بػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو كه ػػػػػػػػػػػػػػػػػكاكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ا 

 

                                                 
 َُْٗأسس ك اد ااـ  ـ ,  مف  كات ال يش البريطا ي ُِٔٗكامؿ في العراؽ ااـ  ُٕٖٗكلد ااـ , هك كف  ا كت  لكب (ُ)

أبك ح يؾ هتكؽ الع : ))م ل  الدسهكر, أ ظر. ُٖٔٗكهكفي في مارس ااـ , ُٔٓٗال يش العربي في األردف الع أف   ع في ااـ 
  .ُٕ – ُٔص , ُٖٔٗمارس ااـ ,  ُٔالس   ,  َِْالعدد ( ل دف(( )لكرا س العرب"

 .ٓٗص , محمد العد ا ي ديكاف الك كب  (ِ)
 .ٔٗص ,  تس المصدر  (ّ)

 . تس الصتح  ,  تس المصدر  (ْ)
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 :مشاركة العرب آالميم -5

فاػػاف شػػعرب هعبيػػرا امػػا ياػػف فػػي  تسػػ  مػػف , هتااػػؿ العػػد ا ي مػػق   ػػايا أمهػػ  فػػي آامنػػا 
فتػػػي بػػػالد الشػػػاـ حيػػػث  مػػػاؿ باشػػػا القالػػػد الهراػػػي كا ػػػك  مااػػػ  , حر ػػػ  كأسػػػع الػػػع مػػػا هال يػػػ 

كفػهه السػػ كف , د المشػا ؽف صػب ألب النػػا أاػك , ااهحػاد كالهر ػع الػذم سػاـ أهلنػػا ألكا ػا مػف الظلػـ
فقػػػاؿ , الػػػع مصػػػراانا للشػػػرفاء الػػػذيف  ػػػدمكا دمػػػاءهـ رريصػػػ  مػػػف أ ػػػؿ حريػػػ  كطػػػ نـ كاسػػػهقالل 

- :العد ا ي معبرا اف هذب اىاـ
 هػػػػػك العسػػػػػؼ ا يػػػػػ لكا يسػػػػػددب الػػػػػدَّهري 

 

 الػػػػػػػػع من ػػػػػػػػ  المحػػػػػػػػزكف أ ناػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػرج  
 

 أهارػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػ  اىاـ ههػػػػػػػػػػػػرل ا  َّنػػػػػػػػػػػػا 
 

 الشػػػػػػػػػػعري ذأب فػػػػػػػػػالةو اػػػػػػػػػضَّ أحشػػػػػػػػػاءها  
 

 فراحػػػػػػت هبػػػػػػث الشػػػػػػاـ رػػػػػػالص كدهػػػػػػا
 

 كمػػػػػػػا الػػػػػػػكد إا ال ػػػػػػػاب يػػػػػػػ نش كالظتػػػػػػػر 
 

 رماهػػػػا  مػػػػاؿ باألسػػػػع يصػػػػرع الم ػػػػع 
 

 كأرهقنػػػػػػػػػػػػػػا ماشػػػػػػػػػػػػػػاء للعاشػػػػػػػػػػػػػػـ ال ػػػػػػػػػػػػػػر 

 
 

 حػػػػد صػػػػيدها للحهػػػػؼ  ػػػػد  صػػػػبت لػػػػ  
 

 أرا ػػػػػػػػػيه مػػػػػػػػػف أاكادهػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػت الترػػػػػػػػػر  
 

 الكهػػػػػػػا كف ػػػػػػػر الم ػػػػػػػد يتهػػػػػػػر  بطػػػػػػػ 
 

 يعهيهػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األبػػػػػػػػػػػػػػػػػرار زا نػػػػػػػػػػػػػػػػػـ البشػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 هػػػػػػػػػػػػػـ إا إبػػػػػػػػػػػػػاء  تكسػػػػػػػػػػػػػنـ كمػػػػػػػػػػػػػا كزر 
 

 (ُ)فيػػػػػػػػػػا حبػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػكزر, كأ نػػػػػػػػػـ اػػػػػػػػػػرب 
 

 
- :فقاؿ, كك ؼ مق سكريا أي ا  د ااحهالؿ التر سي

 هػػػػػػرل هػػػػػػدمكا البسػػػػػػهيؿ ايمػػػػػػا يشػػػػػػيدكا
 

 ل ػػػػػػػػػا م لػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػي  كفػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػدفف الحػػػػػػػػػر 
 

 لقػػػػػػػػػػػػػػد برسػػػػػػػػػػػػػػك ا حق ػػػػػػػػػػػػػػا كهسػػػػػػػػػػػػػػربلكا
 

 (ِ)كالعػػػػػػػػػرب أايػػػػػػػػػاهـ الرهػػػػػػػػػر, بماػػػػػػػػػرهـ 
 

 
عػػػػاة الػػػػذيف ألنبػػػػكا ظنػػػػكر شػػػػعكبنـ كب ػػػػكا العيػػػػكف كههعػػػػاظـ آاـ العػػػػراؽ مػػػػف حاامنػػػػا الط

- :لمرا بهنـ ف اشت مشاار العد ا ي ك اؿ
 ل ػػػػػػػػػا م لػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػي  كفػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػدفف الحػػػػػػػػػر   زؿ العراؽ البعي مشبكب اللظع

 

 لقػػػػػػػػػػػػػػد برسػػػػػػػػػػػػػػك ا حق ػػػػػػػػػػػػػػا كهسػػػػػػػػػػػػػػربلكا
 

 كالعػػػػػػػػػػػػرب أايػػػػػػػػػػػاهـ الرهػػػػػػػػػػػػر, بماػػػػػػػػػػػرهـ 
 

 

                                                 
 .ُِ- ُُص , ديكاف اللنيب : محمد العد ا ي (ُ)

 .ُّص ( ُُٖٗ, دار الاهاب العربي, بيركت)مرهار الصحاح : محمد بف أبي ابد القادر الرازم, أ ظر  –العدر : الرهر (ِ)



 

 

 

-ٗٙ- 

بنـ كب ػػػػكا العيػػػػكف ألنبػػػػكا ظنػػػػكر شػػػػعك كههعػػػػاظـ آاـ العػػػػراؽ مػػػػف حاامنػػػػا الطعػػػػاة الػػػػذيف 
- :لمرا بهنـ ف اشت مشاار العد ا ي ك اؿ

  ػػػػػزؿ العػػػػػراؽ البعػػػػػي مشػػػػػبكب اللظػػػػػع

 

 فاصػػػػػػػػػػػػػػػػ ر   هػػػػػػػػػػػػػػػػ   حػػػػػػػػػػػػػػػػيـ اػػػػػػػػػػػػػػػػذابً  
 

 أحصػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػع أب الػػػػػػػػػػػػ  أ تاسػػػػػػػػػػػػنـ 

 

 كالشػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ م ػػػػػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػػػػػدد األ يػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  
 

 ي ػػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػػ ف حطامػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػـ 
 

 ال ػػػػػػػػػػػػريه لػػػػػػػػػػػػ  أحػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػرابً اػػػػػػػػػػػػاف  
 

 كأرهتػػػػػػػػػػػػػكا آذا نػػػػػػػػػػػػػـ, ب ػػػػػػػػػػػػػكا العيػػػػػػػػػػػػػكف
 

 كاب رلػػػػػػػػػػػػػػؼ البػػػػػػػػػػػػػػابً كهرصػػػػػػػػػػػػػػدكا األفػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كهػػػػػػػػػػػػذراكا بػػػػػػػػػػػػالظف فػػػػػػػػػػػػي أحاػػػػػػػػػػػػامنـ
 

 مهشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كهف األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابً  
 

 حهػػػػػػػع  ػػػػػػػدا القطػػػػػػػر الشػػػػػػػقيؽ مقػػػػػػػابران 
 

 كالعمػػػػػػػػػػػد ا يػػػػػػػػػػػؤكم سػػػػػػػػػػػكل القر ػػػػػػػػػػػابً  
 

 ككزارة اإلامػػػػػػػػػػػػار لػػػػػػػػػػػػـ هػػػػػػػػػػػػؾ هبه ػػػػػػػػػػػػع
 

 إا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كف لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكة األ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  
 

 فنػػػػػػي كزارة,  ػػػػػػد أرطػػػػػػ كا فػػػػػػي اإلسػػػػػػـ
 

  ػػػػػػػػػػػد أ شػػػػػػػػػػػلت لرػػػػػػػػػػػرابً  –يػػػػػػػػػػاكيحنـ  - 
 

 ك كاػػػػػػػػػػػكا أب اءهػػػػػػػػػػػا, الػػػػػػػػػػػبالد نبػػػػػػػػػػػكا 
 

 ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػكا  ػػػػػػػػػػػػػػػػراءهـ مػػػػػػػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػػػػػػػالبً  
 

 هطػػػػػػػػكم الرايػػػػػػػػ   كمػػػػػػػػان فػػػػػػػػكؽ ال ػػػػػػػػرل
 

 كاألطيػػػػػػػػػػػػػػابً , كهػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػديباج 

 

  ػػػػػػػػػد أكردكا الشػػػػػػػػػعب المعػػػػػػػػػدل آسػػػػػػػػػ ان 
 

 (ُ)رمػػػػػػػرةو كر ػػػػػػػابً , حػػػػػػػيف ارهػػػػػػػككا مػػػػػػػف 
 

 
يعػػػرض العػػػد ا ي فػػػي هػػػذب األبيػػػات آاـ الشػػػعب العرا ػػػي الهػػػي ذا نػػػا مػػػف حاامػػػ  الػػػذيف 

ك علػكا الظ ػكف امػاد , الي  أ تاس  كأكردكب الس كف ك علكب يهم ع المػكت بػدا مػف الحيػاةأحصكا 
كسػػػرركا كزارة األامػػػار لب ػػػاء السػػػ كف بػػػدا مػػػف ب ػػػاء المسػػػااف كالمرافػػػؽ , أحاػػػامنـ ال ػػػالرة اليػػػ 

 .ك امكا هـ الع  الديباج كهراكا الراي  هتهرش ال رل, العام 
 

ل زالػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػدامي الػػػػػػػػػػػػػػذم أحد ػػػػػػػػػػػػػػػ                       كيعهصػػػػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػػػػد ا ي ألمػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػػػػرح ا
- :التر سيكف

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػـ م ػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػرح ال زالػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 

 ك  ػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػع حلمػػػػػػػػػػػػػي الم ػػػػػػػػػػػػػازر 
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلرت ليالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 

 كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر, براػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف حز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 كم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت آامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

 أ ػػػػػػػػػػػػػػػذؼ بنػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػي ك ػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػالر  
 

 كال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر الع يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتج 
 

 كهػػػػػػػػػػػػك هػػػػػػػػػػػػادر, ػػػػػػػػػػػػػؼ يػػػػػػػػػػػػرج صػػػػػػػػػػػػدرم 
 

 كهراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًر اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (ِ)ػػػػػػػػػػػػػػػػات  الػػػػػػػػػػػػػػػدمكًع مػػػػػػػػػػػػػػػف المحػػػػػػػػػػػػػػػا ر 
 

                                                 
 .ّٖ – ُٖص , ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ُ)

 .ُٕٗ – ُٖٕص , ديكاف الك كب: يمحمد العد ا  (ِ)



 

 

 

-ٗ - 

كم ػ  آامػ  دكف , لقد أرؽ العد ا ي  ػرح ال زالػر فسػل  لياليػ  الػع براػاف حز ػ  ال ػالر 
كسػات  ػ رب الع يػؼ كهػرؾ لر ػدار اتاتػ  دمػكع العيػكف هاراػا آامػ  , أف يقذفنا في ك   أم  ػالر

 .كأحزا   هؤر  
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع                                داايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ك , كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا ي آاـ ال زالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااش 

- :الهذرع بالصبر
  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكس مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابران 

 

 كارت  ياهبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالر 
 

 كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااشو 
 

 ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػكا الػػػػػػػػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػػػػػػػػبًر ال زالػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍكا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكس المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًت أط

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؿى العركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  كال زالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  
 

 كمشػػػػػػػػػػػػػػػػكا الػػػػػػػػػػػػػػػػع   ػػػػػػػػػػػػػػػػث الشػػػػػػػػػػػػػػػػيك

 

 خ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهكا فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركٍ  
 

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

 فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذراكا بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 (ُ)فللظلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت آرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر !  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي 
 

 
هلػػػؾ , كشػػػارؾ شػػػاار ا آاـ أمهػػػ  فػػػي حػػػرب حزيػػػراف اػػػاـ ألػػػؼ كهسػػػعمال  كسػػػعب  كسػػػهيف 

, الحرب الهي املت الع  ا هقاؿ التار الصنيك ي مف مشركع ا شاء الدكلػ  الػع مشػركع هكسػيعنا
مشركع الصنيك ي أبعادا سياسي  كا هماايػ   ديػدة كشػالت  هػالج لل"الما ب ف هذب الحرب أاطت 

هػػذب الحػػركب المحػػؾ العلمػػي ارهيػػار مػػدل مالءمػػ  المشػػركع الصػػنيك ي للظػػركؼ ال ديػػدة الهػػي 
فتػػػي الك ػػػت الػػػذم اا ػػػت فيػػػ  القػػػكات ااسػػػراليلي  ه رػػػذ  (ِ)"كا ننػػػا فػػػي احهاللػػػ  لررا ػػػي العربيػػػ 

حشػػكد "اا ػػت هرسػػؿ , لػػؾ الػػع المػػر رػػالؿ  لسػػات الا يسػػته نيزاهنػػا ال ناليػػ  للقهػػاؿ كهعلػػف ذ
:  كيؤاػػد ذلػػؾ ابػػد اللطيػػؼ البعػػدادم فػػي مذاراهػػ  فيقػػكؿ (ّ)" ال ػػيش المصػػرم الػػع سػػي اء للهنػػكيش

أما بال سب  لما يندؼ الي   ماؿ مف هحريؾ  كاه ا العساري  الع سي اء ف    ا يماف أياػكف  ػادا "
الػع  صػر باسػهعادة شػـر الشػي  كا مػا ينػدؼ فقػط الحصػكؿ , في الدركؿ في معراػ  مػق اسػراليؿ

لػػذلؾ اػػاف اسػػهعداد . (ْ)"كهنديػػد مالحػػ  اسػػراليؿ فػػي م ػػايؽ هيػػراف دكف الػػدركؿ فػػي معراػػ  حربيػػ 
بػدكف  ََٕٔحػرب )كبػذلؾ درػؿ ال ػيش المصػرم , ال ا ب العربػي لنػذب الحػرب اسػهعدادا  ا صػا
ااكزهنػػا  ػػدرة القػادة الػػع الحػػرب كلػػـ يعكزهػػا الهػػي  ٔٓه نيػز كا ااػػداد حقيقػػي همػػاـ احػرب سػػ   

م همعػ   علػت آاـ العػد ا ي اؿ هذب العكامػؿ . مما حقؽ النزيم  في المعراهيف (ٓ)( السالح فقط
                                                 

 .ُّٖ – ُٕٗص ,  تس المصدر (ُ)

 .ُِٓص ( ُْٖٗ, مطابق دار ال احظ, دمشؽ) ُط, ُّٕٗ – ُْٖٗاألرض في التار اا همااي الصنيك ي : اماؿ الرالدم (ِ)

 .ُِٗص , صتحات مف الهاري : صالح شادم (ّ)

 . ِْٔص,  ِج, مذارات ابد اللطيؼ البعدادم: ابد اللطيؼ البعدادم (ْ)

 .ِِٗص, صتحات مف الهاري : صله شادم (ٓ)
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بنذب النزيم  شديدة أل   لـ يرطر ببال  أف هنـز هذب القكات العربيػ  الهػي أرػذت مػف أسػباب القػكة 
- :برا اف هذب اىاـفقاؿ مع. المادي  كالمع كي  الشئ الا ير

 
 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ أ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 ا أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽٍ , أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ا نزم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ إذا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهمعت إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد يزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽٍ , الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركح يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 
 

 كي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤرؽٍ , صػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرم 
 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرؼ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات حهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 

 رك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽٍ  
 

 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ أ َّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِّؽٍ , أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ا نزم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   (ُ)ا أيصَّ
 

 
- :ؿ أي ا فيناك ا

 كأكدل, فحزيػػػػػػػػػػػػػػػػػر اف شػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لبػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 فػػػػػػػػػػػػػي الع تػػػػػػػػػػػػػكافً , بشػػػػػػػػػػػػػباب القػػػػػػػػػػػػػريض 
 

هًػػػػػػػػػػػي  فطػػػػػػػػػػػاش صػػػػػػػػػػػكاًبي, اى ىػػػػػػػػػػػرٍت أيمى
 

ػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػٌدمقي  ا يػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػػػا ي   كهىمى
 

 أ ػػػػػػػػػػا إف  الػػػػػػػػػػت المصػػػػػػػػػػالب  ػػػػػػػػػػكمي
 

 اذ  لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريه باألشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ افً  
 

 ك ػػػػػػػػػػػػػػدت  ػػػػػػػػػػػػػػكهي ال كالػػػػػػػػػػػػػػب حمػػػػػػػػػػػػػػران 
 

 (ِ)كشػػػػػػػػرابي مػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػاض مػػػػػػػػػف أ تػػػػػػػػػا ي 
 

 
عػد ا ي مػق أب ػاء أمهػ  معبػرا اػف آامنػـ كم سػينـ كحػركبنـ با ػا مػف رػالؿ ك ؼ الكهاذا  

 .مك ت  هذا آام  كأحزا   كحر ه 
 
 :المدح -6

كذلػؾ لمػا اػاف يال يػ  الشػعراء كالمػداحكف , ااف المديه ذا  يم  ابيرة في العصكر القديم 
ك ػد سػار بعػض . مف رااي  كاطاء مف  بؿ الممدكحيف مما ااف يحتزهـ لقكؿ المزيد مػف  صػالدب

ذلػػؾ بسػػبب الظػػركؼ السياسػػي  , الشػػعراء فػػي العصػػر الحػػديث الػػع هػػذا الػػ نج كلاػػف بصػػكرة أ ػػؿ
فقػد احهػكت شػعارهـ الػع  بػرة مػف الهزلػؼ , كاا هصادي  كاا همااي  الهي يمر بنػا العػالـ العربػي

ف ػػا هػػذا كبقػػع الػػبعض اىرػػر مػػف الشػػعراء را, كالهنػػديؿ أفقػػدت الشػػعر  داسػػه  كماا هػػ  السػػامي 
 .كمف أم اؿ هؤاء شاار ا محمد العد ا ي, المسار كمحافظا الع ماا   أشعارب

 
                                                 

 .ِٔص, ُْٕٗأ سطس , ّّالس   , ٖال زء , م ل  األديب" مق العالم  محمد العد ا ي: "حساف الااهب (ُ)

 .َٓص,  ُُٕٗيكليك  َّالس   ,  ٕال زء , م ل  األديب " مف محمد العد ا ي الع الشاار الملنـ فؤاد الرفااي: "محمد العد ا ي (ِ)
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بؿ ها ـ اؿ الذيف يهزلقكف بشعرهـ لي الكا العطايا , كلـ ياهؼ العد ا ي بهب ي هذا المسلؾ
- :في األبيات الهي  اؿ فينا (ُ)ك د الؽ العد ا ي الع الشاار امر أبك  كس, كالمعا ـ

 
 ض العركبػػػػػػ  باح ػػػػػػان ك ػػػػػػربت فػػػػػػي أر 

 

 اػػػػػػػػف صػػػػػػػػاحبو حلػػػػػػػػٌك الشػػػػػػػػمالؿ أم ػػػػػػػػدً  
 

 كا يػػػػرل, ييعطػػػػي الػػػػع الحمػػػػد الا يػػػػرً 

 

 ف ػػػػػػػػالن لػػػػػػػػ  فػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػكًد إف لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػزدد 
 د

 كيصػػػػػػكف ك نػػػػػػي اػػػػػػف سػػػػػػكاب مبػػػػػػادان 
 

 حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب م لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أك أزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 ذ

 كأ ػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػزايـ لػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػذار رالػػػػػػػػػػػػدو 
 

 (ِ)يبقػػػػػػػػع الػػػػػػػػع مػػػػػػػػر الزمػػػػػػػػاف السػػػػػػػػرمدً  
 

 
الػع اهبػات أ ي أ ف بارام  الشػاار أف هػراؽ " : ذب األبياتفقاؿ العد ا ي معلقا الع ه

الملنػـ مػف سػمال  الػع أرض األ ريػاء المكبػكءة باأل ا يػ  كا ت أر ك أف ا ي زؿ شاار ا , األ  ياء
 (ّ)".كالمشكه  ب ركب اللنك كالم كف, كالعار   في  حيـ المباذؿ

 

بػػػ ف يحملػػػكا "الشػػػعراء بػػػ ف  ك ػػػد ك ػػػ  العػػػد ا ي  ػػػداء الػػػع ال قػػػاد الػػػذيف يصػػػححكف مسػػػيرة
اا اذا  امكا ب اماؿ  ليل  كه حيات , حمالت شعراء الع اؿ شاار يندر ارامه  بمدح األ رياء

- :لذلؾ  اؿ العد ا ي اف شعرب (ْ)" ابيرة مف أ ؿ أمهنـ كاركبهنـ ككحدهنـ
 

 هرفػػػػػػػق اػػػػػػػف مػػػػػػػدح الملػػػػػػػكؾ  صػػػػػػػيدم

 

 كأكطػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػػكزاء البيػػػػػػػػػػػػػػاف  شػػػػػػػػػػػػػػػيدم 
 

 فلػػػـ ي ػػػدٍ  ,كصػػػعرت رػػػد الشػػػعر ابػػػران 
 

 سػػػػػػػػػكل سػػػػػػػػػدرة اإللنػػػػػػػػػاـ اػػػػػػػػػرش رلػػػػػػػػػكدً  
 

 ربػػػػػػػػػ ت بػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػؿ أركع ما ػػػػػػػػػدو 

 

يسػػػػػػػػػيري الػػػػػػػػػع هػػػػػػػػػاـ األبػػػػػػػػػاًة الصػػػػػػػػػيد 
(ٓ)

 

 

 

                                                 
كاهب في م اؿ القص  كالشعر كالمسرحي  كل  العديد مف الدكاكيف , مف أسرة معركف  بالهصكؼ كالشعر ُُّٗكلد في حلب ااـ  (ُ)

 .ُُٕص , أحمد  بش هاري  الشعر العربي الحديث, أ ظر –كامؿ معلما  ـ مديرا لمطبكاات حلب كاذااهنا , الشعري 

 .ْٓص ,  ُّٕٗأ سطس , ِّالس   , ٖال زء , م ل  األديب (( أبك مكسعديكاف امر : ))محمد العد ا ي (ِ)

 . تس الصتح ,  تس المصدر (ّ)

 . تس الصتح ,  تس المصدر ((ْ

 .ْديكاف ف ر العركب  ص : محمد العد ا ي (ٓ)



 

 

 

-٘ٓ- 

كاذا ااف العد ا ي  د هرفق اف مدح الملكؾ كأكطف شعرب  كزاء البياف كصعر رد الشعر ابػرا فلػـ 
 امػاؿ كه ػػحيات اا أ ػ   ػد ك ػػد أف ه ػاؾ شرصػيات  امػػت ب, ي ػد سػكل سػػدرة الم هنػع مقػرا لػػ 

أحللهػػ  "كمػػف هػػذب الشرصػػيات الػػرليس  مػػاؿ ابػػد ال اصػػر الػػذم  ػػاـ ا ػػ  , ابيػػرة مػػف أ ػػؿ أمهنػػا
كالقالػد الػذم حػٌكؿ ال منكريػ  , كللشعراء حاس  سادس  هميز السميف مػف العػث ,  لبي  بؿ أف آراب

ؾ هع ػع العػد ا ي لػذل (ُ)"العربي  المهحدة ك لكب الشعكب العربيػ   اطبػ  الػع  لعػ  حصػي   للعركبػ 
ب امػػػاؿ ابػػػد ال اصػػػر فػػػي معظػػػـ دكاكي ػػػ  كراصػػػ  ديػػػكاف ف ػػػر العركبػػػ  الػػػذم شػػػمؿ الا يػػػر مػػػف 

- :فنك ا دما سمق بقياـ الكحدة بيف مصر كسكريا  اؿ, القصالد اف أامال  مدح 
  

 لمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػميت  مػػػػػػػػػاان ي بػػػػػػػػػئي العربػػػػػػػػػا
 

 فػػػػػػػاض دمػػػػػػػقي القلػػػػػػػًب كا سػػػػػػػابا, ًبكىٍحػػػػػػػدةو  
 

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

 مػػػػػا اطػػػػػر الاػػػػػكف ذاػػػػػر اسػػػػػم  أبػػػػػدان 
 

 إا ابػػػػػػػػػف   بػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػلكع صػػػػػػػػػبا 
 

 مػػا  ػػػاء بعػػد صػػػالح الػػديف مػػػف بطػػػؿو 
 

 ل مػػػػػػق الشػػػػػػمؿ  ػػػػػػد  ػػػػػػدبا, سػػػػػػكل  مػػػػػػاؿو  
 

 ما ػػػػػػػػػػػػػػػي , اق ػػػػػػػػػػػػػػػاء اهلل, ازيمػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 فػػػػػػي سػػػػػػكاها الم ػػػػػػد مػػػػػػا ر بػػػػػػا, كسػػػػػػيرة  
 

 لػػػػػػػك اػػػػػػػاف  مػػػػػػػ  للعليػػػػػػػاء مػػػػػػػف سػػػػػػػببو 
 

 (ِ)السػػػػببا, ابػػػػد ال اصػػػػر, لا ػػػػت كحػػػػدؾ 
 

 
فنػػك مػػ ال  ػػالي , الػػذم طالمػػا دااػػب ريػػاؿ العػػد ا ي فػػي مدحػػ  –بالكحػػدة لقػػد أ ػػر األمػػؿ  

فقػد ك ػد العػد ا ي أ ػ  لػـ يػ ت , في مدح  ل ماؿ ابد ال اصر كذلؾ لمػا  ػاـ بػ  مػف هحقيػؽو لحلمػ 
 ي كممػا اشػؾ فيػ  أف  ػكرة الحمػاس الهػي ااه تػت العػد ا. بعد صالح الديف مف بطؿ سػكل  مػاؿ

سماا  بهحقيؽ حلم  ابر األ ير الع لساف  ماؿ هي الهي  عله  يقدـ ل ا م ؿ هذب الصكرة ا د 
كاا لك أ   طالق حراػ  الهػاري  العربػي كااسػالمي لقػرأ صػتحات مػف البطكلػ  كالتػداء , مف المدح 

بطػػكات كلسػ ا بحا ػػ  الػػع أف  عػدد مكاػػب هػػذب ال, للحتػاظ الػػع الكحػػدة كالارامػ  كالعػػزة ااسػػالمي 
فنػك مكاػب طكيػؿ  ػدا ابهػداء مػف صػالح الػديف كالمظتػر  طػر بػؿ اػيف  ػالكت الهػي , ااسالمي 

, اادت لرم  ااسالمي   ب نا كأك تت  حافؿ الههار الهي أرادت أف هنػدـ ايػاف األمػ  ااسػالمي 
الحميػد كا هنػاء بالسػطاف ابػد , فاا ت ايف  الكت فهحػا  ديػدا فػي د يػا ااسػالـ كالعػزة ااسػالمي 

ال ا ي في مكا ت  البطكلي  ه اب فلسطيف الذم م ق الينكد مف الن ػرة الينػا ا امػ  كطػ نـ المزاػـك 
كمحاكلهػ  لػـ شػهات المسػلميف بطػرح فاػرة  يػاـ ال امعػ  ااسػالمي  ليقػيـ الكحػدة الػع أسػاس , فينا

 .أسالمي
                                                 

 .ٕص , ديكف الك كب : محمد العد ا ي ُ))

 .ُِ - ٗديكف ف ر العركب  ص : محمد العد ا ي( ِ)
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 ػ  لػكاب مػا طالػت مػف المبالعػ  فيػرل أالعد ا ي في مدح محقؽ حلم  كأمل  بشػئ كيسهمر  

كا ذاؽ   بػكؿ , كلما هت ػر ازم ػا  ػط حهػع أصػبه االبراػاف يعلػي,  كادم ا ك  ت الع األاداء
لذلؾ فشاار ا ا يرض أف هلقع مراسي ا الهي ربا نا  اصر اا فػي حيتػا مػق أف شػيلا , كيؿ الررب

- :مف ذلؾ لـ يحدث
 

 لمػػػػػػػا طالػػػػػػػت  كادم ػػػػػػػا, لػػػػػػػك ا  مػػػػػػػاؿ

 

 دم شػػػػكاهي احهػػػػع ا ق  ػػػػ ا الػػػػع العػػػػا 
 

 لػػػػػػػػػػػـ ههت ػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػط ازمه ػػػػػػػػػػػا, لػػػػػػػػػػػكاب
 

 حهػػػػػػع  لػػػػػػت فػػػػػػي ب ػػػػػػي  ػػػػػػكمي برااي ػػػػػػا 
 

 مػػػػػػػػػا ذاؽ   بػػػػػػػػػكؿ كاصػػػػػػػػػبه , لػػػػػػػػػكاب
 

 فػػػػػػػػي حكمػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػرب ز كمػػػػػػػػان ك سػػػػػػػػلي ا 
 

 كلػػػػػػـ هسػػػػػػيطر الػػػػػػع األ ػػػػػػزاًء أ سػػػػػػر يا
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ هنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد اػػػػػػػػػػػػػػػػػػ االـو  كاري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

  اصػػػػػػػػػػره ا يره ػػػػػػػػػػع أبػػػػػػػػػػدان , ربا نػػػػػػػػػػا
 

 (ُ)فػػػػػي  يػػػػػر حيتػػػػػا بػػػػػ ف هلقػػػػػي مراسػػػػػي ا 
 

 
فنػػك , كي عػػؿ شػػاار ا  مػػاا حبيبػػا شػػعؿ القلػػب ف صػػباب حهػػع  علػػ  مػػدار صػػبكه  كح ي ػػ  

 :الذم أ ساب   اب كارب  ك مد  راح  كاتاؼ دمكع  لب  الحزيف
  يػػػػػا شػػػػػعؿ  لبػػػػػي! يػػػػػا  مػػػػػاؿ الحبيػػػػػب

 

 كح ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي, كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداران لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكهي 
 

 كاربػػػػػػػػػػػي , أ ػػػػػػػػػػػت أ سػػػػػػػػػػػيه ي  ػػػػػػػػػػػ ام

 

 كا بعػػػػػػػػػػػػػػػػػاث األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػيف هلػػػػػػػػػػػػػػػػػك األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 

  مػػػػػػػػاؿ  راحػػػػػػػػيأ ػػػػػػػػت  ػػػػػػػػمدت يػػػػػػػػا 
 

 (ِ) ػػػػػػػػػـ اتاتػػػػػػػػػت دمػػػػػػػػػق  لبػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػزيف 
 

 
كلعل ػا  لػهمس العػذر . العد ا ي في مدح  هذا مهحمسػا لػ  لمػا  ػاـ بػ  مػف أامػاؿكيم ع  

بهحقيػؽ الكحػدة م ػذ األربعي ػات كذلػؾ ألف شػاارا االعػد ا ي اػاف يحلػـ , للشػاار فػي مقااهػ  هػذب 
فما , كف ل  يعلف ابد ال اصر اف  يامنا, كمابؿ ااف مف العامليف كالداايف لنا د, مف هذا القرف

لذلؾ  علػ  مػدار اػؿ سػعادة , ااف أماـ شاار ا اا أف يمدح  باؿ ما يملؾ مف  كة كحماس كبياف
, كلاف سرااف ما رابت آماؿ الشاار ا دما آلت هذب الكحػدة الػع الػزكاؿ. حلت في العالـ العربي

 .لق كت الع حيففهك ؼ اف المدح كاتر بالعرب كاسهسلـ للي س كا
 
ك ػد مػدح العػد ا ي الطػرؼ ال ػا ي مػف  طبػي الكحػدة كهػك الػرليس السػكرم شػارم القػكهلي  

- :فقاؿ ا   مصكرا  لب  كهك يل م , لما ااف ل  مف دكر في هحقيقنا
                                                 

 .ُِٖص , ر تس المصد ُ
 .ِٔص,  تس المصدر ِ



 

 

 

-ٕ٘- 

  
 كراح يلػػػػػػػ ـ شػػػػػػػارم كهػػػػػػػك فػػػػػػػي ظمػػػػػػػػ 

 

 الػػػػػػع معػػػػػػيف مػػػػػػف اإلرػػػػػػالص  ػػػػػػد اػػػػػػذبا 
 

 كلػػػػػـ يعػػػػػرب م صػػػػػب يع ػػػػػك الزمػػػػػاف لػػػػػ 
 

 أف يتػػػػػػػػػػػدم بػػػػػػػػػػػ  العربػػػػػػػػػػػا كآ ػػػػػػػػػػػر اليػػػػػػػػػػػكـ 
 

 فحػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف شػػػػػػػػعب  ارشػػػػػػػػان داالمػػػػػػػػ 
 

  لػػػػػػػػػػػػبه بحػػػػػػػػػػػػب أبػػػػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػػػػا  ا ك بػػػػػػػػػػػػا 
 

....................................... 
 فػػػػػإ  ي حػػػػػيف شػػػػػارم ال ػػػػػدب طػػػػػالع ي 

 

 بعػػػػػػػػكدب مػػػػػػػػف فػػػػػػػػـ األهػػػػػػػػكاؿ  ػػػػػػػػد صػػػػػػػػلبا 
 

 كركحػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػك فػػػػػػػػي الن ػػػػػػػػاء يبػػػػػػػػذلنا
 

 كيعػػػػػػػػػػػػػػػاؼ األهػػػػػػػػػػػػػػػؿ ال شػػػػػػػػػػػػػػػبا, لقكمػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

  ع  زمػػان بػػدكت فػػي اػػيف  تػػس فػػي الػػد
 

 (ُ)أمػػػػػػػػػاـ م ػػػػػػػػػد لشػػػػػػػػػارم بالػػػػػػػػػدما اهبػػػػػػػػػا 
 

 
فػػػ ف العػػػرب  ػػػد أطلقػػػكا بػػػدريف ا , كرأل العػػػد ا ي أف الػػػركس اذا أطلقػػػكا فػػػي األفػػػؽ  مػػػرا 

- :فقاؿ, يبارينما أحد في  سبنما كهما شارم ك ماؿ
 

 إف أطلػػؽ الػػركس فػػي أفػػؽ الػػد ع  مػػران 

 
 

 مػػػػػػػػػػػهف الت ػػػػػػػػػػػاء إلػػػػػػػػػػػع اليالػػػػػػػػػػػ  رابػػػػػػػػػػػا 
 

 يف مالنمػػػػػػػافػػػػػػػالعرب  ػػػػػػػد أطلقػػػػػػػكا بػػػػػػػدر 
 

  ػػػػػػػػػػػػد يبارينمػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػكرل  سػػػػػػػػػػػػبا 
 

 شػػػػػػػارل الػػػػػػػذم الػػػػػػػؿ الهػػػػػػػاري  هامهػػػػػػػ 
 

 (ِ)كشػػػػػد إلػػػػػع الشػػػػػعرل لػػػػػ  ط بػػػػػا,  ػػػػػاران  
 

 كفهػػػع, كاألسػػػمر التػػػذ امػػػالؽ الػػػك ع
 

 (ّ)كصػػػػػػػػػباح الم ػػػػػػػػػد مرهقبػػػػػػػػػا, أحالم ػػػػػػػػػا 
 

 
الهػػػػي شػػػػعلت فر سػػػػا ب  ػػػػااهنا  (ْ)كمػػػػدح العػػػػد ا ي الم اهػػػػدة ال زالريػػػػ   ميلػػػػ  بكحيػػػػدر 

- :فقاؿ, فااهقلكها كأذا كها ألكا ا مف الهعذيب كالقنر, الكط ي 
  ميلػػػػػػػػػػػػ  إيػػػػػػػػػػػػا ملايػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػػبو 

 

 كاسػػػػػػػػػػػػػػػهطابا, هتػػػػػػػػػػػػػػػا  حػػػػػػػػػػػػػػػك البطكلػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

  ميلػػػػػػػػ  إيػػػػػػػػا  ػػػػػػػػياء لػػػػػػػػـ ياػػػػػػػػف لػػػػػػػػي 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػكل ف ػػػػػػػػػػػػػػرو ي يػػػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػدربا 

 
 

 أ ػػػػػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػػػباب  سػػػػػػػػػػػػػػبؿ األمػػػػػػػػػػػػػػا ي

 

 كرد إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اركبه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابا 
 

 صػػػػػػبرت الػػػػػػع العػػػػػػذاب كلػػػػػػـ هبػػػػػػكحي
 

 ؾ الصػػػػػػػػػػػػػػػحابابسػػػػػػػػػػػػػػػرؾ ف فهػػػػػػػػػػػػػػػديت بػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 فا ػػػػػػػػػت أبلػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف ارف ػػػػػػػػػا, سػػػػػػػػػات
 

 (ُ)لعمػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي ال لػػػػػػػػػع رطبػػػػػػػػػا 
 

                                                 
 .ُُ- َُ تس المصدر ص  ُ

 .َّْص, مرهار الصحاح, محمد الرازم, أ ظر  –  ـ سماكم : الشعرم ِ

 .ُٓ – ُْص , ديكاف ف ر العركب  : محمد العد ا ي ّ
أ ظر  – ا مف العذاب كاله ايؿ ألكا"ذا  كها  كهي الم اهدة ال زالري  الهي  اهلت التر سييف في حرب ال زالر حهع ك عت في أسرهـ ف ْ

 .ٗٓص , ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي
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فتػػي , كمػػدح شػػاار ا العػػرب بمػػا ارفػػكا مػػف شػػ اا  كاػػـر كابػػاء كا ػػارة كبعيرهػػا مػػف الشػػيـ 

- :ش ااهنـ  اؿ
 

 مػػػػا فػػػػي مػػػػ  ع ليػػػػكث العػػػػرب سػػػػار  ه 

 

 <بػػػػػػػؿ فػػػػػػػي اػػػػػػػزالمنـ يػػػػػػػـك الػػػػػػػك ي حمػػػػػػػـ 

 
 

 اذا ه ػػػػػػػػػػػػادكا الػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػذؿ كه ػػػػػػػػػػػػحي و 

 

 (ِ)كفػػػػػػػي أحػػػػػػػدا نـ  ػػػػػػػرـي , ا رتافػػػػػػػان لبػػػػػػػك  
 

 
- :كفي حسف  كارهـ  اؿ

 حهٌػػػػع إذا الػػػػردل, يعػػػػزج بقػػػػكمي ال ػػػػاري 
 

 هملاػػػػػػػػ ي الرجٍاػػػػػػػػبي ,  ػػػػػػػػكل رطتػػػػػػػػ ي يكمػػػػػػػػان  
 

 –إف هػػػػـ هبسػػػػمكا  –ياػػػػادي   ػػػػاء اهلل 
 
 

 كيبػػػػػػػدك لؤلػػػػػػػؤ المبسػػػػػػػـ الرطػػػػػػػبي , ينػػػػػػػشج  
 

 كيربػػػػػػػػػػد م ػػػػػػػػػػ  الك ػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػراهـي 
 

 (ّ)بي مػػػػف األحػػػػداؽ ي ػػػػدلق اللنػػػػ,   ػػػػابان  
 

 
 :ك اؿ أي ا

 ك ػػػػػارهـ فػػػػػي حمػػػػػعن مػػػػػف اػػػػػؿ ااديػػػػػ و 
 

ـي    (ْ)حهػػػػػػػػع ياػػػػػػػػاد مػػػػػػػػف األ ػػػػػػػػدار يعهصػػػػػػػػ
 

 
كمػدح العػػد ا ي أرػالؽ العػػرب فػي ااػػرامنـ كااػػزازهـ لل ػار مسهعشػػرا بػذلؾ أصػػال  العػػرب  

ك د كرد ذلؾ في أحاديث ا يرة م نػا , الهي حض الينا الديف اإلسالمي الذم أكصع بال ار ا يرا
مػػػا زاؿ  بريػػػؿ :  " ػػػاؿ رسػػػكؿ اهلل صػػػلع اهلل اليػػػ  كسػػػلـ:   ر ػػػي اهلل ا نػػػا  الػػػتحػػػديث االشػػػ

كاػػػػاف العػػػػرب  ػػػػد ارفػػػػكا بحسػػػػف ال ػػػػكار كا ػػػػارة , (ٓ)"يكصػػػػي ي بال ػػػػار حهػػػػع ظ  ػػػػت أ ػػػػ  سػػػػيكر  
ك عػػؿ ال ػػار فػػي ح ػػع مػػف , كلاػػف العػػد ا ي بػػال  فػػي هػػذا ال ػػكار, الحمايػػ كمػػف يطلػػب , المله ػػئ

, كالمعركؼ أف المػكت كالق ػاء كاأل ػدار بيػد اهلل سػبحا   كهعػالع. دارالمكت كمف   اء اهلل كاأل 
فػ ف رر ػت المبالعػ  اػف  طا نػا لػهمس معهقػد األمػ  كدي نػا كأاطػت . كما ألحػد فينػا مػف سػلطاف

ف عؿ   ػاء اهلل ينػش اذا , صالحي  هذب األمكر لعير اهلل سبحا   كهعالع هاكف بذلؾ  ير مكفق 
ا مػا أمػرب اذا أراد شػيلا أف :  "اذا هػـ   ػكا كاهلل سػبحا   كهعػالع يقػكؿ العرب ابهسمكا كيريد ك ن 
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 .ّٕص, ٖج, ّـ( ُّّْ
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ليرتػؼ مػف كطػ ة هػذب المبالعػ  اا " يااد"كر ـ أف العد ا ي اسهعمؿ لتظ  , (ُ)"يقكؿ ل  اف فياكف
اذا  ػػرت الػػع "فالمبالعػػ  هقبػػؿ . أ نػػا هبقػػع شػػديدة الػػع األسػػماع أل نػػا هعػػارض أصػػال فػػي الػػديف

, كدليػؿ ذلػؾ ك كانػا فػي اله زيػؿ الػع  ػركب مرهلتػ , ذا رأم  منػكر العلمػاءم نج اااهداؿ كهػ
امػػا درج  الػػع ذلػػؾ أبػػك  ػػكاس كابػػف , كيػػذـ مسػػهعملنا, كهػػرد اذا  ػػاءت الػػع ك ػػ  األ ػػراؽ كالتلػػك

 (ِ)"ك يرهـ, ها ئ األ دلسي كالمه بي كأبك العالء 
 
اػرمنـ                  كم ع العد ا ي في مدحػ  ألمهػ  العربيػ  ك كمػ  العػرب فعػف     

- : اؿ
 

 صػػػػػػػحالؼ كشػػػػػػػهنا يػػػػػػػد الاػػػػػػػـر الػػػػػػػذم
 

  ػػػػػػػدا م ػػػػػػػرب األم ػػػػػػػاؿ يشػػػػػػػدك بػػػػػػػ  الراػػػػػػػب 

 

 فشػػػػػػػػرؽ حهػػػػػػػػع اطػػػػػػػػر الشػػػػػػػػرؽ ذاػػػػػػػػرب

 

 ك ػػػػػػػػػػػػػػرب حهػػػػػػػػػػػػػػع اػػػػػػػػػػػػػػاد يعشػػػػػػػػػػػػػػق  العػػػػػػػػػػػػػػرب 
 

 كأ ػػػػػػحع فػػػػػػـ الػػػػػػد يا يشػػػػػػيد ب ػػػػػػكدهـ
 

 (ّ)كأ ػػػػػػع يبػػػػػػارم العػػػػػػرب فػػػػػػي  ػػػػػػكدهـ شػػػػػػعب 
 

- :ك اؿ
 ه ػػػػػػػػػػػػػػدل أاتنػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػال كد م نمػػػػػػػػػػػػػػران 

 

ايلجنيػػػػػػػػػػػػػػـ, لطػػػػػػػػػػػػػػالعج كالنػػػػػػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػػػػػػاهـ ا 
(ْ) 

 

- :كمف أ ا هنـ ككفاءهـ  اؿ
 كهينػػػػات ي   ػػػػع, معي ػػػػكف فػػػػي ال لػػػػع

 

 فهػػاهـ اػػف اإل  ػػاد منمػػا الهظػػع الاػػربي  

 

 حلػػػػػػػػػػػكا بالكفػػػػػػػػػػػاء  تكسػػػػػػػػػػػنـ, كأسػػػػػػػػػػػياد

 

 (ٓ)كمرهعػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػال كد م بسػػػػػػػػػػػط رحػػػػػػػػػػػبي  
 

 
- :كاف الذياد اف أارا    اؿ

 كاألاػػػػراض بػػػػيض مصػػػػك  ه , كيحيػػػػكف
 

 ا  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهن, هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رج 
 

 كبػػػػػػػالظبع, يػػػػػػػذكدكف ا نػػػػػػػا بػػػػػػػال تكس
 

 (ٔ)فػػػػي الػػػػذكد اػػػػف حصػػػػ نا اػػػػذبي , كمػػػػر الػػػػردل 
 

 ك ػػػػػػػػد كازف األطػػػػػػػػكادفي الػػػػػػػػركع لػػػػػػػػبنـٍ 
 

 (ٕ)ليػػػػػػػػػبج  –إف مػػػػػػػػػس ار ػػػػػػػػػنـ  –كلػػػػػػػػػيس لنػػػػػػػػػـ  
 

- :فقاؿ, كمدح العد ا ي أي ا لب اف الهي حظيت ب  امه  
                                                 

 .ِٖآي  ر ـ , سكرة ياسيف ُ

 .ّّٕ – ّّٔص ( ُٖٔٗ, دار الاهب العلمي , بيركت), ّط, البياف كالمعا ي كالبديق –الـك البال   : أحمد مصطتع المرا ي ِ

 .ّٗص , ديكاف الك كب: محمد العد ا ي ّ

 .ُٗٓص, ديكاف ف ر العركب  : العد ا يمحمد  ْ
 .َْديكاف الك كب ص : محمد العد ا ي ٓ
 .ُٕٖٔص , القامكس المحيط , التيركز أبادم, أ ظر, كهي حد السيؼ, متردها ظب : الظبع ٔ
 .ُْ – َْص , ديكاف الك كب : محمد العد ا ي ٕ



 

 

 

-٘٘- 

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً ! لب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي 

 

 (ِ)ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  (ُ)كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
 

 اء اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الملنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ج

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ي كالر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً ( ـ) 
 

 زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  –كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػافظ التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػحع 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكاؿً  –الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميف ( ـ) 
 

 كال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لج ال قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ 
 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماري  ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً ( ـ) 
 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزارع اىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 (ّ)الصػػػػػػػػػػدر المطػػػػػػػػػػؿِّ الػػػػػػػػػػع المحػػػػػػػػػػاؿً ( ـ) 
 

 
الػذم حمػؿ رسػال  ااسػالـ كرايػ  الػع ال يػؿ ,  ـ ااد العػد ا ي بمدحػ  الػع الما ػي الهليػد 

فمدح الرسكؿ صلع اهلل الي  كسلـ كامر بف الرطاب كرالد بف , الحؽ ك شرها في ربكع العالميف
فقػػاؿ فػػي مػػدح الرسػػكؿ اليػػ  الصػػالة كالسػػالـ الػػذم يعهبػػر دليل ػػا الػػع المحػػد كال بػػات الػػع , الكليػػد

- :المبدأ األسمع
 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل دليل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

  ػػػػػػراء ظمػػػػػػ ل إلػػػػػػع الػػػػػػدـً كال, إلػػػػػع الم ػػػػػػد 

 

 فلػػػػػػػػػػػػـ يهزحػػػػػػػػػػػػزح مػػػػػػػػػػػػرة  يػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػعرةو 
 

 كلػػػػػػػػػػػػـ يهاػػػػػػػػػػػػهـً , اػػػػػػػػػػػػف المبػػػػػػػػػػػػدأ األسػػػػػػػػػػػػمع 
 

  -كالرصػػػػػػـ األلػػػػػػد منػػػػػػا ـ –كصػػػػػػمـ 
 

 (ْ)الػػػػػػع  يػػػػػػؿ مػػػػػػا يبعػػػػػػع ي صػػػػػػه كمرػػػػػػذـً  
 

كفي مدح  لش ااه  ك الدب فػي ف ػض ال حافػؿ الل ػب كا دامػ  الػذم يػركع أادالػ  بمػا  
- : اؿ, يسقينـ مف الم ايا مر ميف

 الرسػػػػػػػػػػػػػػكؿ أرػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػالدو  كحسػػػػػػػػػػػػػبنـ
 

 يتػػػػػػػػػػػػػػػػض ال حتػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الل ػػػػػػػػػػػػػػػػب الحرك ػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػيمعف فػػػػػػػػػػػػػي   احيػػػػػػػػػػػػػ  ا هحامػػػػػػػػػػػػػان 
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػػػػػػػػػض رلتػػػػػػػػػػػػػػػػ  طعي ػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اماهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مه ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي ا    كيك ػػػػػػػػػؿ أركاػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػي القلػػػػػػػػػب حهػػػػػػػػػع
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػإف محمػػػػػػػػػػػػػػػػدان يسػػػػػػػػػػػػػػػػقع الم ايػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 (ٓ)فيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربنا األاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم مر مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 
 

                                                 
 .ّٕٔص , القامكس المحيط, التيركز أبادم, أ ظر, بيت الظبي: الا اس ُ

 .َُِٕص ,  تس المر ق , أ ظر –مك ق  ياب سهر العركس : كالح اؿ, ا اي  اف ال ساء: ربات الح اؿ ِ

 .ُٖٖ – ُٕٖص , ديكاف الك كب: محمد العد ا ي ّ

 .ُُِْص , القامكس المحيط, أ ظر التيركز أبادم , هي آل  القطق كهك ه ا ا اي  اف السيؼ  –مرذـ  – طع  : رذم  ْ
٘
 .َُٖص , ديكاف ف ر العركب  :  ا يمحمد العد
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كا ػػع  كشػػ ااه  كر احػػ  كمػػدح شػػاار ا امػػر بػػف الرطػػاب ر ػػي اهلل ا ػػ  فػػي ادلػػ  كه 
- :فقاؿ, اقل 

 ك ػػػػػػد كطػػػػػػد التػػػػػػاركؽ بالعػػػػػػدؿ ملانػػػػػػـ
 

 كاللػػػػػػػػػػػػػػػبج , كمػػػػػػػػػػػػػػػا امػػػػػػػػػػػػػػػر إا الشػػػػػػػػػػػػػػػ اا  
 

 لػػػػػػػػػػػلف  نلػػػػػػػػػػػكب كهػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػيف   ػػػػػػػػػػػكدب
 

 كا مػػػػػػػػػػػػازب ا ػػػػػػػػػػػػبي , فمػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػازب  ػػػػػػػػػػػػكبه  
 

 كأصػػػػػػػػػػبه مػػػػػػػػػػف أساسػػػػػػػػػػنا بعػػػػػػػػػػدب الصػػػػػػػػػػلب    للػػػػػكرل صػػػػػرح المسػػػػػاكاة سػػػػػامعان  ب ػػػػػع
 

 الينػػػػػا شػػػػػبكؿ العػػػػػرب شػػػػػبكا  مػػػػػيعنـ 
 

 (ُ)ابػػػػكا, مػػػػذفطمكا, السلسػػػػاؿ كمػػػػف كردهػػػػا 
 

 
كمػػػدح شػػػ اا  رالػػػد لكلػػػب الحػػػرب الػػػذم ارفهػػػ  الريػػػؿ كالبيػػػد كالحػػػرب بصػػػكاه  كبسػػػيت   

 :فقاؿ, رااؼ الحد الذم ي ذب األركاح ا    ممع طا
 سػػػػػػ ذار دكمػػػػػػان لكلػػػػػػب الحػػػػػػرب رالػػػػػػدان 

 

 كالحػػػػػػػػػربي , كالبيػػػػػػػػػد, ك ػػػػػػػػػد ارفهػػػػػػػػػ  الريػػػػػػػػػؿ 
 

 يصػػػػػػػكؿ بسػػػػػػػيؼو رااػػػػػػػؼ الحػػػػػػػد المػػػػػػػا
 

 (ِ)لػػػػػػػج بػػػػػػػ  السػػػػػػػعب, ركاحهعػػػػػػػذل مػػػػػػػف األ 
 

 إذا هػػػػػػػػػػػزة هحػػػػػػػػػػػت الع ػػػػػػػػػػػاج حسػػػػػػػػػػػبه ي 
 

  ػػػػػػػذير الػػػػػػػردل مػػػػػػػف حػػػػػػػدب يقطػػػػػػػر الراػػػػػػػبي  
 

 اػػػػػػػ ف صػػػػػػػقيؿ المػػػػػػػهف اػػػػػػػاف ممع طػػػػػػػان 
 

 (ّ)ي مػػػػػػػػػق أركاح العػػػػػػػػػدل حكلػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػذب 
 

 
 -:اآلمل بالنصر -7

الهػػي همػػر بنػػا األمػػ  العربيػػ  مػػف  اسػػ  الػػع  اسػػ  كمػػف هزيمػػ  مؤلمػػ  الػػع ر ػػـ ال ابػػات 
حهػع فػي "بال صػر فظػؿ دالمػا مهتػالال , ف ذلؾ لـ يتؿ اف ازيم  العد ا ي شػيلااا أ, هزيم   اهل 

العػػد ا ي ..   ػػد , كهػػك هػػك س  ػػد يصػػؿ حػػد الهشػػاؤـ, فهػػرة الهػػك س الهػػي همػػر بنػػا األمػػ  العربيػػ 
القاسي  الهي مر بنا هك شرصػيا كمرر ػا بنػا كمػرت . بر ـ اؿ األحكاؿ, اما اكد ا دالما, مهتالال

ياتػي ألمهػ  مػا ا ػت مػف أحػزاف كم سػي فعلينػا أف هرفػق , أل ػ  اػاف مؤم ػا أ ػ  (ْ)" كأمهبنا بالدب 
اػػػؤكس األسػػػع , التاد ػػػ  ُْٖٗم ػػػذ  ابػػػ  ,  ػػػد شػػػرب ا – حػػػف العػػػرب  –أل  ػػػا "أملنػػػا كمع كياهنػػػا 

ركفػػا مػػف يقصػػـ , الحػػزفكمػػا اػػد ا  طيػػؽ  شػػ  كاحػػدة مػػف , كالهشػػريد كالقلػػؽ كالشػػؾ حهػػع ال مالػػ 
  (ٓ)"ظنكر ا

 
                                                 

 .ّْ – ّّص , ديكاف الك كب: محمد العد ا ي ُ

 .ُِْالقامكس المحيط ص : أ ظر التيركز أبادم: ال كع : السعب ِ

 .ّْص, ديكاف الك كب : محمد العد ا ي ّ

 .ْْص, ُّٕٗ, أاهكبر, ِّالس    َُال زء , م ل  األديب(( مع ـ األرطاء الشالع : ))محمد ابراهيـ ْ

ص , ُّٕٗأاهكبر , ِّالس   , ُال زء , م ل   األديب (( مف محمد العد ا ي الع القاص األسهاذ الياس   صؿ: ))محمد العد ا ي ٓ
ْٗ. 
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فنػك مػ ال , حاكؿ العد ا ي هك ي  حرا  ال قد كاألدب لردم  األمػؿ كبع ػ  فػي ال تػكسك د 
 ػػاؿ العػػد ا ي فػػي " مصػػرع  ر اطػػ "مسػػرحيه  الشػػعري   (ُ)ا ػػدما  ػػدـ لػػ  الشػػاار اػػد اف مػػردـ بػػؾ

كاػف فػهه , ا فلسػطيف الػذبيه, ي ظـ ل ا مسرحي  اف فلسطيف ال الرة التداليػ ليت الشاار : " قدها
هػػي , كبػػث الػػركح اا نزاميػػ  فػػي الشػػعكب, ألف حػػرب الهيلػػيس ال تسػػي ,  اػػف مصػػرانا ر اطػػ  ا

لػذلؾ اػاف العػد ا ي دالمػا  (ِ)"اليكـ أشد كط ة مػف حػرب الصػكراي  كالقػذالؼ كالطكرابيػدات كاأللعػاـ
, صػػالح الػػديف األيػػكبي كايتيػػ  طػػردب  ػػزاة العػػرب كمسػػهعمري "يػػداك الشػػعراء لػػ ظـ مسػػرحي  اػػف 

, كفػػي أفػػكاهنـ أ يػػاب األفػػااي, كفػػي صػػدكرهـ  لػػكب الػػذلاب, مه اػػريف ب يػػاب الػػديف الػػذيف  ػػاءكا
ا ػدما هكحػدت مصػر كالشػاـ هحػت , الهػي اػادت فاػرت الػينـ , كهزمػكا  يكشػ ا, كا هػاحكا بالد ػا

كاػف , اف رالد بف الكليد الذم هػـز بعبقريهػ  الػرـك كالتػرسكيداك أي ا أف ي ظمكا  (ّ)"راي  كحدب
كاػػػف امػػر بػػف الرطػػاب الػػذم الم ػػا العدالػػ  كال زاهػػ  فػػػي , لػػـ الشػػمؿ بعػػد هتػػرؽ أبػػي باػػر الػػذم

فبعػػد ال ابػػ  فػػي اػػاـ ألػػؼ , ك ػػد سػػرر الشػػاار  طااػػا ابيػػرا مػػف شػػعرب لبػػث هػػذا األمػػؿ  (ْ).الحاػػـ
- : اؿ, كهسعمال  كرمس  كرمسيف

 أرل رلػػػؼ سػػػهر العيػػػب بػػػارؽ  ن ػػػ و 
 

 كيبهسػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػزمف, هع ػػػػػػػػػػػػي لنػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػد يا 
 

 ا شػػػػػػػػػػباب هاحلػػػػػػػػػػتيقػػػػػػػػػػكـ بنػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػ
 

 بنػػػػػػػػػػـ أاػػػػػػػػػػيف للم ػػػػػػػػػػد ا هعػػػػػػػػػػرؼ الكسػػػػػػػػػػف 
 

 يصػػػدكف اػػػف مػػػاؿو مػػػف العػػػرب دافػػػؽو 
 

 ياػػػػػػػػػػػػػػػػكف ل راسػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػعكبنـ الػػػػػػػػػػػػػػػػ مف 
 

 كيشػػػػػػػػركف بػػػػػػػػاألركاح   ػػػػػػػػات اػػػػػػػػد نـ

 

 مهػػػػع ااهسػػػػحكا األاػػػػداء ذكدان اػػػػف الػػػػكطف 
 

 كلػػػػػػػػػػف يملاػػػػػػػػػػكا إمػػػػػػػػػػا ه ػػػػػػػػػػادكا الػػػػػػػػػػك ع 
 

 (ٓ)الاتػػػػػػػػف, هػػػػػػػػكاة أرا ػػػػػػػػيه الحمػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػكل 
 
 

 
ل ابػ  فلسػطيف ي مػؿ العػد ا ي بعػكدة لػكاء األسػا درك   الػع بلػدب األـ  كفي الذارل العاشرة

- :كاكدة فلسطيف الع أب النا مف أيدم الصناي   الطعاة فيقكؿ, سكريا ر ـ أ كؼ الهرؾ كالع ـ
 كاإلسػػػػػػػػػا دركف ل ػػػػػػػػػا,  ػػػػػػػػػدان يعيػػػػػػػػػركف

 

 كالع ػػػػػػػػػػػػـ, هعػػػػػػػػػػػػكد ر ػػػػػػػػػػػػـ أ ػػػػػػػػػػػػكؼ الهػػػػػػػػػػػػرؾ 
 

 ك ػػػػػػػػػػػد زراػػػػػػػػػػػت, ك سػػػػػػػػػػػهرد فلسػػػػػػػػػػػطي ان 
 

 كالػػػػػػػػػػػػػػرمـ, داثمػػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػػنايف باأل ػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 يػػػػػػػػػػرل الينػػػػػػػػػػكد  ػػػػػػػػػػدان م ػػػػػػػػػػا امالقػػػػػػػػػػ 
 

 ه علنػػػػػـ لحمػػػػػان الػػػػػع ك ػػػػػـً , فػػػػػي الحػػػػػرب 
 
 

                                                 
مف كمارس المحاماة كالق اة كأهقف التر سي  كاا  ليزي ك كل  العديد  َُْٗكهررج مف الي  الحقكؽ ااـ  ُُٕٗكلد في دمشؽ ااـ  ُ

هاري  الشعر العربي : أ ظر أحمد  بس –كهك ابف الشاار السكرم رليؿ مردـ بؾ رليس الم مق العلمي العربي , شعري الدكاكيف ال
 .َٕٗ-َٖٕص , الحديث

 .ْْص, ُّٕٗابريؿ  ِّالس   , ْال زء , م ل  األديب" مصرع  ر اط : "محمد العد ا ي ِ

 . تس الصتح ,  تس المصدر ّ

 .ح  تس الصت,  تس المصدر, أ ظر ْ

 .ْٗديكاف ف ر العركب  ص : محمد العد ا ي ٓ
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 يػػػػػػركف  سػػػػػػكر العػػػػػػرب مراػػػػػػدةن ,  ػػػػػػدان 
 

ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػر االػػػػػػػػػػػػػػػػػديـً    هػػػػػػػػػػػػػػػػػرمينـ بالم ايػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحي
 

  ػػػػػػػػدان  صػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػينـ   ر ػػػػػػػػػا حممػػػػػػػػػان 
 

 ه سػػػػػػػػػػع  نػػػػػػػػػػ ـ مػػػػػػػػػػا فينػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف الحمػػػػػػػػػػـً  
 

  ػػػػػػػػػػدان سػػػػػػػػػػ  زؿ   ػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػي ربػػػػػػػػػػكانـ
 

 رـً كالحقػػػػػػد طػػػػػػي بػػػػػػيف األ ػػػػػػالع فػػػػػػي  ػػػػػػ 
 

 س صػػػػػنرهـ فػػػػػي  ػػػػػكؼ بكهقػػػػػ و ,  ػػػػػدان 
 

 هحػػػػػػػػػػػػػدك  حػػػػػػػػػػػػػافلنـ طػػػػػػػػػػػػػران إلػػػػػػػػػػػػػع العػػػػػػػػػػػػػدـً  
 

 كرايػػػػػػػػ ه  -كالني ػػػػػػػػاء –سػػػػػػػػ تهؾ ,  ػػػػػػػػدان 
 

 (ُ)أك  يػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػ تطـً , باػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػ تطـو  
 

 
- :فيقكؿ, العد ا ي بال صر الع التر سييف في ال زالر كالع اا  ليز في امافكي مؿ 

 لبػػػػػػػػػػػػػدها, كه  لػػػػػػػػػػػػػي  يمػػػػػػػػػػػػػ  دا ػػػػػػػػػػػػػاء
 

 لعػػػػػػػػػدر كالػػػػػػػػػ قـو أهػػػػػػػػػؿ ا,  ػػػػػػػػػكر التر سػػػػػػػػػيس 
 

 فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال زالػػػػػػػػػػػػػػػػػػر آسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده إذا زأركا 
 

 كاأل ػػػػػػػػػػػػػػػػـً , دكل زليػػػػػػػػػػػػػػػػرهـ فػػػػػػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 كمػػػػػػػػػا فر سػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػدينـ فػػػػػػػػػي  حافلنػػػػػػػػػا
 

 سػػػػػػػػػػػػػكل  طيػػػػػػػػػػػػػق أكركبػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػ ـً  
 

 كفػػػػػي امػػػػػاف سػػػػػي  كا اا  ليػػػػػز  ػػػػػدان 
 

 (ّ)فػػػػػػػػػػػي إطػػػػػػػػػػػراؽ م نػػػػػػػػػػػزـً , (ِ)إزاء  الػػػػػػػػػػػبى  
 

                         كا يماهتػػػػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا ي بال صػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػع فر سػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يريػػػػػػػػػػػػػػػػػدها أف هػػػػػػػػػػػػػػػػػ هي
- :صا رة

  ػػػػػػػػػدا هػػػػػػػػػ هيف صػػػػػػػػػا رة! أيػػػػػػػػػا فر سػػػػػػػػػا
 

 (ْ)أرض العػػػػػػرب م بعػػػػػػ , كردا مػػػػػػف النػػػػػػكؿ 
 

 
كيمهد أمؿ العد ا ي ليرل  يكش العرب كهي هحكس أرض باريس له عؿ مف بالد السػيف 

- :أ دلسا
  ػػػػػػدا ه ػػػػػػكس  يػػػػػػكش العػػػػػػرب ظػػػػػػافرة

 

 رػػػػػػػػػالؿ بػػػػػػػػػاريس هلقػػػػػػػػػي الراػػػػػػػػػب كالمح ػػػػػػػػػا 
 

 دكت ح ا ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإف ! اهلل أابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 هزلػػػػػػػػػػػػزؿ راػػػػػػػػػػػػف المعهػػػػػػػػػػػػدم كه ػػػػػػػػػػػػا, بنػػػػػػػػػػػػا 
 

 كأصػػػبحت أرض شػػػعب السػػػيف أ دلسػػػان 
 

 كالزم ػػػػػػا, سير ػػػػػػق العػػػػػػرب فينػػػػػػا الرصػػػػػػـ 
 

 كلػػػػػػػػػػػػػف يزحػػػػػػػػػػػػػزحنـ ا نػػػػػػػػػػػػػا امالقػػػػػػػػػػػػػ 
 

 مػػػػػػػػف الرطػػػػػػػػػكب هػػػػػػػػػزؼ الكيػػػػػػػػػؿ  كالشػػػػػػػػػ  ا 
 

 كلػػػػػػف هػػػػػػرل  يػػػػػػر  عػػػػػػر الػػػػػػيـ مػػػػػػدف نا
 

 (ٓ)كسػػػػػػػػػػػػػػػػػكل أمكهػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػا, فر سػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

- :دادكي مؿ العد ا ي أي ا بزكاؿ حلؼ بع
 كحلػػػػػػػؼ بعػػػػػػػػداد لػػػػػػػػف يبقػػػػػػػع لػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػره 

 

 (ُ)فػػػػػػي أر ػػػػػػ ا فيػػػػػػزكؿ السػػػػػػـ فػػػػػػي الدسػػػػػػـ 
 

                                                 
 .ٔٓ – ٓٓ تس المصدر ص  ُ

 .ٕٓص ,  تس المصدر , ا ظر  –كااف ل  دكر فعاؿ في ال ناد  د اا  ليز , هك اماـ اماف الشراي ِ

 . تس الصتح ,  تس المصدر  ّ
 .ْٕص ,  تس المصدر  ْ
٘
.  ؿ,ٗلظأُقذس
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- :كزكاؿ الذيف  شزكا كباهكا ي همركف ب مر أمرياا ك يرها

  ػػػدان هزيػػػؿ   ػػػكد ال ػػػاد مػػػف ك شػػػزكا
 

 كبػػػػػػػػػػػػػاهكا ألمرياػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف الرػػػػػػػػػػػػػدـً , م ػػػػػػػػػػػػػا 
 

 فلػػػػػػف  ػػػػػػرل اػػػػػػاهالن أ صػػػػػػع مطامعػػػػػػ 
 

 مزهػػػػػػػػكا الػػػػػػػػع الحشػػػػػػػػـ, أف يلػػػػػػػػبس الهػػػػػػػػاج 
 

 لػػػػػك اا ػػػػػت داالمػػػػػ , ي العػػػػػرشكيعهلػػػػػ
 

 (ِ) مػػػػػػػػا ـ الشػػػػػػػػعب لػػػػػػػػـ ير ػػػػػػػػق لمػػػػػػػػهنـ 
 

 
فاألمؿ ا د العد ا ي ا بد م   ألمهػ  أل نػا أصػبحت فػي أمػس الحا ػ  الػع شػعاع ي ػئ  

 بػؿ أف يقصػـ ظنكر ػا حمػؿ الهشػاـؤ الػذم , كالع  ش  مف الت ؿ هحملنا  تكسػ ا, طريؽ الي س"لنا 
, كالذم هابػدت  يكمػ  السػكد فػي سػماء العػالـ العربػي, احراف الع القلكب كال تكس كالمنج كاألرك 

 :فقاؿ" (ّ)حهع ح بت ا    كر الهتاؤؿ كشعاع اايماف
 

 ابػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػف ف ػػػػػػػػػػػػػػػػر ل ػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

  يػػػػػػػػػػػػر رالػػػػػػػػػػػػد, فالليػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػاضو  

 

 ,كالعػػػػػػػػػػػػػػػرب لبسػػػػػػػػػػػػػػػكا الرمػػػػػػػػػػػػػػػاد
 

 ف مػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػعبي  يػػػػػػػػػػػػر رامػػػػػػػػػػػػدٍ  
 

 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان هزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادبي 
 

 ريػػػػػػػػػػػػػػػهه سػػػػػػػػػػػػػػػهٍحطيـ اػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ مػػػػػػػػػػػػػػػاردٍ  
 

 كييزلػػػػػػػػػػػػػػػزؿ الظلػػػػػػػػػػػػػػػـ ال مػػػػػػػػػػػػػػػكح
 

 (ْ)كيسػػػػػػػػػػػػحؽ الطػػػػػػػػػػػػا ي المعا ػػػػػػػػػػػػدٍ  
 

 
 
 
 -:خيبة األمل -8

فطػاؼ , بالمسػهقبؿ الم يػرصكر العد ا ي في  صػالدب السػابق  ربػط األمػؿ المشػرؽ الػدافؽ 
كهـك ب ا في مسػارب كب ػاء اػالـ مهعيػر يقػكـ الػع اااهػزاز , في د يا مف الرؤل كاألحالـ ال ميل 

ؽ بعػالـ م ػالي هػاـ ا يػرا برسػـ آمالػ  الراصػ  بػ  فحلـ شاار ا الع أ ر هػذا األ ب ػا, العركب بنذب 
شػعر بػكرزة األسػع كريبػ  األمػؿ ك سػاكة  , حهع اذا اصطدـ بالكا ق كأحػس ب ػعط  ك قلػ , كب مه 

 .الحياة كا طرابنا
 

                                                                                                                                            
 .ٕٓص,  تس المصدر  ُ
 .ٔٓص, لمصدر تس ا ِ
 .ْْص.ُّٕٗابريؿ  ِّالس   , ْال زء , م ل  األديب" مصرع  ر اط : "محمد العد ا ي ّ

 .ُِٔص , ديكاف الك كب: محمد العد ا ي ْ
 



 

 

 

-ٙٓ- 

ػػػدـ بكا ػػػق م قػػػؿو بػػػالحزف كاأللػػػـ القكميػػػ  , فتلسػػػطيف هػػػي فلسػػػطيف المحهلػػػ , فالعػػػد ا ي صي
كالػدكؿ العربيػ   ػدت ,  ػكرم كاحػد امػا هك ػقير الع لحظ  فعػؿ العربي  لـ ههحرؾ مف مرحل  اله ظ

كمشػػاريق الكحػػدة لػػـ هػػ  ه فػػي لػػـ , دكا  ػػعيت  مهتااػػ  هلعػػب بنػػا كبحاامنػػا  ػػكل الشػػرؽ كالعػػرب
كرؤسػػاؤها أذا ػػكا شػػعبكبنا مػػرارة الحيػػاة ف ػػيقكا الػػع أ تاسػػ  ك  ػػكا الػػع , شػػهاهنا ك مػػق المهنػػا

العػػػد ا ي أ ػػػرت فػػػي  تسػػػ  ك علهػػػ  يشػػػعر بريبػػػ  األمػػػؿ  اػػػؿ هػػػذب المعطيػػػات الهػػػي شػػػندت. أحػػػرارب
فعبر اف هذا الكا ق المؤلـ بقصالد هي صكرة مف  لبػ  ال ػريه كفاػرب , كبمرارة النزيم  في الهعيير

- :ال ازؼ
 

فىٍهنػػػػػا العيػػػػػربي ٍحػػػػػكؿى فىمػػػػػي  يابسػػػػػم ن اىرى
 

  ي ػػػػػػػي فػػػػػػػإف المي ػػػػػػػع زلػػػػػػػٍت بنػػػػػػػا  ػػػػػػػدمي 
 

 كأهػػػػرع اليػػػػ س اػػػػ س الػػػػ تس فا ػػػػدفعتٍ 
 

 هرػػػػػػػػػػػبط فػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػف الظلػػػػػػػػػػػـً  كلنػػػػػػػػػػػع 
 

 كالمػػػػػػػػػػػػػا اح فػػػػػػػػػػػػػي شيػػػػػػػػػػػػػٍطاً ً  أمػػػػػػػػػػػػػؿه 
 

 ر ػػػػػػػػػػػت العبػػػػػػػػػػػاب بعػػػػػػػػػػػزـو  يػػػػػػػػػػػر م ػػػػػػػػػػػ لـً  
 

 حهٌػػػػػػػػػع إذا رله ػػػػػػػػػي أدراهػػػػػػػػػ  ر عػػػػػػػػػتٍ 
 

 ُأحالمػػػػػػػػػػػػي العربػػػػػػػػػػػػي مر ػػػػػػػػػػػػكب  بػػػػػػػػػػػػدمي 
 

 
فػػػ ف  لبػػػ  أي ػػػا اصػػػابه  , كامػػػا  ابػػػت البسػػػم  اػػػف فػػػـ العػػػد ا ي الهػػػي طالمػػػا اػػػرؼ بنػػػا 

الػػذيف ك ػػؽ فػػينـ األلػػـ الػػع حػػاؿ العػػرب  آهػػات الحسػػرة كأكطػػف فيػػ  اليػػ س حهػػع بػػات يشػػاك مػػف
- :فقاؿ فينـ, ف يعكا  قه  كريبكا أمل 

 كالنػػػػػػػػػػػػػػػؼ  لبػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػع اىمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 

 كلنػػػػػػػػػػػػؼ  تػػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػػع أحيػػػػػػػػػػػػاء اػػػػػػػػػػػػالرمـ 
 

 إيقػػػػػػػػػاظ ما ػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػكمي مػػػػػػػػػف النمػػػػػػػػػـً   ك تت ازمي كشعرم كالحياة الع
 

 كاليػػػػػػػ س يقهل ػػػػػػػي –كرحػػػػػػت أرػػػػػػػدانـ 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نـ ريحا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ –مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نـ  
 

 لػػػػػػػػدـ  مػػػػػػػػران فػػػػػػػػي اػػػػػػػػرك نـكأسػػػػػػػػاب ا
 

 أل عػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػـز م  ك ػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػرـً  
 

 كأ تػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػركح إاصػػػػػػػػػػػاران لػػػػػػػػػػػهحملنـ
 

 الػػػػػػػػع   ػػػػػػػػاحيف مػػػػػػػػف بطػػػػػػػػش كمػػػػػػػػف  قػػػػػػػػـً  
 

 كأ ػػػػػػذؼ الشػػػػػػػعر راػػػػػػدان مػػػػػػػف م ػػػػػػػابراـ
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػ ف اػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  كافيػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػف الحمػػػػػػػػػػػػػػػػـً  
 

 بػػػػػػػػػ  أهػػػػػػػػػز الركاسػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػـ مشػػػػػػػػػرف ن 
 

 الػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػحاب كأحيػػػػػػػػػع ميػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػمـً  
 

 كأسػػػػػػػػػمق التلػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػدكار مػػػػػػػػػا ههتػػػػػػػػػتٍ 
 

ِركحػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػينـ بػػػػػػػػػػػػ  ملنكفػػػػػػػػػػػػ  كفمػػػػػػػػػػػػي 
 

 

 

                                                 
 .ُِّص , ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي ُ

 .ُِْ – ُِّص ,  تس المصدر  ِ
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, فظػؿ يسػاب الػدـ  مػرا فػي اػرك نـ, أمه  لـ يعبػركا داػكاب هػذب أذ ػا صػا ي كلاف أب اء  
كيسمق التلؾ , كينز الركاسي الشـ, كيقذؼ الشعر رادا مف م ابرهـ, كي ته الركح اصارا لهحملنـ

يطيػػػركا الػػػع   ػػػاحيف مػػػف  كدكف أف, دكف أف ي رػػػذ العػػػـز الم  ػػػكف مػػػف ال ػػػـر, الػػػدكار مػػػاههؼ
- :مك تنـ اما  اؿ العد ا يكااف , البطش كال قـ

 ,كهػػػػػػك م ت ػػػػػػر, فمػػػػػػا أاػػػػػػاركا ههػػػػػػافي
 

 سػػػػػمعان اػػػػػ  نـي اػػػػػ  نـ فػػػػػي مطبػػػػػؽ الصػػػػػمـً  
 

 كاػػػدت يتهػػػػؾ بػػػػي اليػػػػ س المريػػػػر ك ػػػػد
 

ُأصػػػػػبحت مػػػػػػف فهاػػػػػػ  لحمػػػػػػان الػػػػػػع ك ػػػػػػـ 
 

 

 كا هيػػؿ   ػػر شػػبابي فػػي الربيػػق أسػػعن 
 

 ِرـً كرحػػػػػػػػػػػػػت أردح مت كاػػػػػػػػػػػػػان إلػػػػػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػػػػػ 
 

 
, العػػد ا ي أب ػػاء أمهػػ  ك ػػد سػػلمكا لحاػػامنـ الطعػػاة القيػػاد حهػػع أصػػبحكا ابيػػدا لنػػـكيػػرل  

- :فعادر دـ رتا     با ك اؿ
 يصػػػػػػػػػػػػػدهـكرػػػػػػػػػػػػػاؿ أب ػػػػػػػػػػػػػاء اػػػػػػػػػػػػػد اف 

 

 مػػػػػػػػػػػف الزاامػػػػػػػػػػػات مااػػػػػػػػػػػا كب مػػػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػػػـً  
 

 حهػػػػػػػع إذا شػػػػػػػامنـ ظػػػػػػػال لمػػػػػػػف  ابػػػػػػػكا
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػػادة األك ػػػػػػػػػػػػػػػػاد النػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 

 كأبصػػػػػر القػػػػػكـ  ػػػػػد شػػػػػادكا لنػػػػػـ صػػػػػمان 
 

 مػػػػػف أابػػػػػد الصػػػػػ ـً  –كيحنػػػػػـ  –ف صػػػػػبحكا  
 

 فػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػدـ الحػػػػػػػػػػر رتا ػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػبان 
 

 كا صػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػكافي م ػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػالر ـً  
 

 كصػػػػػػػار مػػػػػػػف ريبػػػػػػػ  اىمػػػػػػػاؿ مبهلسػػػػػػػان 
 

 ايػػػػػػػػػػػػػػػافق  ػػػػػػػػػػػػػػػد رمػػػػػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػػػػػدهر بػػػػػػػػػػػػػػػاليهـً  
 

 كبػػػػػػػػػػػػػػات هعريػػػػػػػػػػػػػػدب التهػػػػػػػػػػػػػػاف زم ػػػػػػػػػػػػػػرةن 
 

 ّهطعػػػػع الػػػػع صػػػػرر  اىسػػػػاد فػػػػي األ ػػػػـً  
 

 
  بالعرب الذيف ااف يتيدهـ                   ب مػ  العد ا ي الع اترا ككصلت ريب  أمؿ  

- :فقاؿ, كأبي 
 بػػػػالعربً  –ر ػػػػـ القلػػػػب  –أاػػػػاد أاتػػػػري 

 

 كأحسػػػػػػػػب الحػػػػػػػػدث المن ػػػػػػػػكر أ ػػػػػػػػدر بػػػػػػػػي 
 

 فلسػػػػت أرل, أيديػػػػر طرفػػػػي فػػػػي  ػػػػكمي
 

ْكالاػػػػػػػػػػػػػػػػػربً , كاألدكاءً ,  يػػػػػػػػػػػػػػػػػر الهتسػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 

  
لػػذلؾ ك ػػد اب يعا ػػب , كر ػػـ هملػػؾ اليػػ س مػػف العػػد ا ي اا أ ػػ  بطبعػػ  ا يقبػػؿ هػػذا الحػػاؿ

- : لب  الع هذب ال عم  الم سكي  في  كل 
 ااهبػت  لبػػي الػع اليػػ س الػذم  شػػبت

 

 م ػػػػػػػػػػػػ  األظػػػػػػػػػػػػافر حهػػػػػػػػػػػػع اػػػػػػػػػػػػاد يصػػػػػػػػػػػػرا  
 

                                                 
 .ُِٓص, مرهار الصحاح: أ ظر محمد الرازم –رشب  ال زار الهي يقطق بنا اللحـ : الك ـ ُ

 .ُِٓص, ديكاف اللنيب : محمد العد ا ي ِ
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 كرحػػػػػػت أمسػػػػػػه دمعػػػػػػان  ا يػػػػػػان سػػػػػػتحتٍ 
 

ُكحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة القلػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أدمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي , سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكل ي  
 

 

 
الػػع كال ابػػات الهػػي حػػد ت ألمهػػ  ممػػا ا يػػدع م ػػاا للكمػػ  , كلاػػف  لبػػ  يكا ػػ  بالحقػػالؽ 

فقػاؿ , بؿ أ   يطلب مف العد ا ي أا يداع الصبر الػذم ا طا ػ  لػ  بػ , هذا الي س الذم هك في 
- :شاار ا الع لساف  لب 

 ا هػػػػدع الصػػػػبر الػػػػذم صػػػػترت: فقػػػػاؿ
 

 كاسػػػػػػػػػػػػػػػهنكهؾ أربعػػػػػػػػػػػػػػػ , م ػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػػػػكا ه 
 

 ألػػػـ هػػػر المػػػكت فػػػي أرض ال زالػػػر  ػػػد
 

 ألقػػػػػػػػػػػػػػػع اصػػػػػػػػػػػػػػػابي كدؾ العيػػػػػػػػػػػػػػػؿ مدفعػػػػػػػػػػػػػػػ ي  
 

 ك ي حممػػػػػػان صػػػػػػبت اليػػػػػػ  بػػػػػػراايف الػػػػػػ
 

 لػػػػػػػػػػػػػـ يلػػػػػػػػػػػػػؽ  طػػػػػػػػػػػػػر لنػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػدان يركاػػػػػػػػػػػػػ ي  
 

 امػػػػػػا ا ه ػػػػػػرت , كباهػػػػػػت العيػػػػػػد أشػػػػػػالء
 

 أفػػػػػػػػػػػػػالذ أابػػػػػػػػػػػػػاد شػػػػػػػػػػػػػعبو  ػػػػػػػػػػػػػار أ معػػػػػػػػػػػػػ  
 

 كللشػػػػػػػػػيكخ أ ػػػػػػػػػيفه ا ػػػػػػػػػدما احه ػػػػػػػػػػركا
 

ِلػػػػػػيسى يسػػػػػػمىعي ي ,  يػػػػػػر ال ػػػػػػمير مصػػػػػػيران  
 

 

 
كيػرل , كهمكت أما ي العػد ا ي كآمالػ  ألف المصػاب أ ػكل كأابػر مػف مشػاارب كمػف صػبرب

- :فيقكؿ معبرا اف هذا المكت كاف اسهعالؿ الحااـ ل عؼ شعكبنـ, ا لنذا الي س تس  مسهسلم
 ماهػػػػػت الػػػػػع  ػػػػػرؼ البؤسػػػػػع أما ي ػػػػػا

 

 ك ػػػػػػػػػػيق الشػػػػػػػػػػعب فػػػػػػػػػػي األكهػػػػػػػػػػاـ رااي ػػػػػػػػػػا 
 

 حهٌػػػػػػع إذا الهىنىبىػػػػػػتٍ ,  ػػػػػػد سػػػػػػا  ا  ى ىمػػػػػػان 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ي أهَّرػػػػػػػػػػػػػػػػػذت مٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػا القرابي ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ّأطمااي
 

 

 
فعبػر اػػف  ػياا  كألمػ  الػع هػػذا , الػػذم طالمػا حلػـ بهحقيقػ  ػاع أمػؿ العػد ا ي كهاػذا 

 .ال ياع مف رالؿ شعرب السابؽ

                                                 
ٔ
 .ّٕص,  تس المصدر 

 . ْٕ – ّٕص,  تس المصدر ِ

 .َٕص ,  تس المصدر  ّ
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 :لوم وعتاب -9

ك   العد ا ي ألب اء  كم  لكما كاهابا الع مكا تنـ الهي  صركا فينا اه اهػ  كه ػاب أب ػاء 
هػػذا الهعػػاب همسػػات مػػف الر ػػ  كاألرػػكة أل ػػ  اػػاف ينػػدؼ مػػف كراءب أف يقكمػػكا كاػػاف فػػي , كط ػػ 

كمػػف ذلػؾ اهػاب العػد ا ي لػػكزارة المعػارؼ السػكري  لمػا طلبهػػ  , ارهـااك ػا نـ كيصػححكا مػف مسػ
بعد  ابهنـ .. الذيف ل  كا الع سكري , التلسطي ييف))في ااـ ألؼ كهسعمال  كرمسيف مف األساهذة 

ألدرالنـ في مالؾ الدكلػ  بعػدما , أف يؤدكا امهحا ا في المكاد الهي يدرسك نا, التادح  في فلسطيف
كالػػػػدا ي بالاتػػػػاءة كاألرػػػػالص ك لنػػػػـ , اػػػػاميف شػػػػند لنػػػػـ راللنػػػػا القػػػػاص... درسػػػػكا فػػػػي سػػػػكري  

كم نـ مف امػؿ : " اصدا  تس كيقكؿ العد ا ي  ُ(( امعيكف مف متارر الهدريس في العالـ العربي
ك ػػػػد رد العػػػػد ا ي الػػػػع كزارة . ِ"ب ػػػػع  كاشػػػػريف اامػػػػا بػػػػذؿ راللنػػػػا  ػػػػياء اي يػػػػ  كزهػػػػرة شػػػػباب 

 :ها الع هذا األمهحافالمعارؼ السكري  معاهبا أيا
 

 أمػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػمف البقػػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػريضه 
 

 كأمهعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرش الرالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ا 
 

 كلمػػػػػػػػػػػػػػػػا يبلػػػػػػػػػػػػػػػػ  العشػػػػػػػػػػػػػػػػريف اامػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 كي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب أ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ا 
 

 يسػػػػػػػػاؽ إلػػػػػػػػع امهحػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي القػػػػػػػػكافي
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األربعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا الرػػػػػػػػػػػػػػػػط كافا ػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػزيالن 
 

ّفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف الرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ا 
 

 

 
هاب  للكزارة الػع هػذا اامهحػاف الػذم  ػدمكب الػع الػذيف أاطػكا  ػؿ العد ا ي لكم  كايك   

فمػػػ نـ مػػػف هػػػكلع الشػػػعر   احػػػ  كبقػػػاءب ف علػػػ  فػػػي صػػػتاؼ الرالػػػديف , فاػػػرهـ كرالصػػػ  املنػػػـ
كامػػػؿ فػػػي الهػػػدريس اشػػػريف اامػػػا فػػػي ا يػػػر مػػػف , االعػػػد ا ي الػػػذم  ظػػػـ القػػػكافي كأبػػػدع القػػػريض

م لنـ امهحا ا لهرهبػر مسػهكاهـ المعرفػي ك ػدرهنـ الػع  ـ ه هي الكزارة له ر , اكاصـ الدكؿ العربي 
, كياكف الرطب الػينـ  سػيما, فاذا لـ يكفقكا رسركا المالؾ كالعمؿ بؿ كالمعيش  كاأل ام , األداء

كاذا اهب لنـ التكز في  فا نـ يقهصكف الحػظ , فنـ المشردكف اف بالدهـ كالمن ركف مف أكطا نـ
 .السميف كالمالؾ كالعمؿ كاأل ام 

                                                 
 .ُُٗص , ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي ُ

 .الصتح  تس ,  تس المصدر ِ
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, كرددت الربػع  صػالدب  ػكرا ك ػارا, كيهس ؿ العد ا ي معاهبا امف أ شدت الع ادؿ مػا هع ػع

أصػػبه فػػكؽ رأس الم ػػد ها ػػا هػػ ٌلؽ ديٌرة فػػي كالػػك ع أهك ػػا حهػػع , كهػػك الػػذم أشػػ ع الطبيعػػ   عمػػا
- :امهحاف لهصبه في  مف ال ا حيف ـ يقاؿ ل  هقدـ , العالميف  اطب 

 
 دو مػػػػػػػػالؾ رلػػػػػػػػ, أمػػػػػػػػف درػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػالؾ

 

 فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع المهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقي ا 
 

 كأ شػػػػػػػػػػػػػػػدت الع ػػػػػػػػػػػػػػػادؿي مػػػػػػػػػػػػػػػا هع ػػػػػػػػػػػػػػػع
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػحران مبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاران , كرددت الربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكران 
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األربعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا الرػػػػػػػػػػػػػػػػط كافا ػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػزيالن 
 

ُفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف الرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ا 
 

 

 
لػع الػذيف أاطػكب  ػؿ يك   العد ا ي لكم  كاهاب  للكزارة الع هػذا اامهحػاف الػذم  ػدمكب ا 

مػػػف هػػػكلع الشػػػعر   احػػػ  كبقػػػاءب ف علػػػ  فػػػي صػػػتاؼ الرالػػػديف فمػػػ نـ , فاػػػرهـ كرالصػػػ  املنػػػـ
كامػػػؿ فػػػي الهػػػدريس اشػػػريف اامػػػا فػػػي ا يػػػر مػػػف , االعػػػد ا ي الػػػذم  ظػػػـ القػػػكافي كأبػػػدع القػػػريض

نـ الػع  ـ ه هي الكزارة له رم لنـ امهحا ا لهرهبػر مسػهكاهـ المعرفػي ك ػدره, اكاصـ الدكؿ العربي 
, كياكف الرطب الػينـ  سػيما, رسركا المالؾ كالعمؿ بؿ كالمعيش  كاأل ام فاذا لـ يكفقكا , األداء

كاذا اهب لنـ التكز في  فا نـ يق صكف الحػظ , أكطا نـفنـ المشردكف اف بالدهـ كالمن ركف مف 
 .السميف كالمالؾ كالعمؿ كاأل ام 

  
, كرددت الربع  صالدب  كرا ك ػارا, دؿ ما هع عالعد ا ي معاهبا امف أ شدت الع ا كيهس ؿ 

كالػػك ي أهك ػػا حهػػع أصػػبه فػػكؽ رأس الم ػػد ها ػػا هػػ لؽ درب فػػي , كهػػك الػػذم أشػػ ع الطبيعػػ   عمػػا
- : ـ يقاؿ ل  هقدـ امهحاف لهصبه في  مف ال ا حيف,  اطب العامليف 

 مػػػػػػػػالؾ رلػػػػػػػػدو , أمػػػػػػػػف درػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػالؾ
 

 فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع المهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقي ا 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػا هع ػػػػػػػػػػػػػػػع كأ شػػػػػػػػػػػػػػػدت الع ػػػػػػػػػػػػػػػادؿي 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػحران مبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاران , كرددت الربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكران 
 

  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدب ف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب الحزك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 إذا   ػػػػػػػػػػػػػع الطبيعػػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػػاف  تحػػػػػػػػػػػػػا
 

ف   ػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػػػك ي اػػػػػػػػػػػػػػػػػاف األهك ػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كا 

 
 

 كأصػػػػػػػػػػبه فػػػػػػػػػػكؽ رأس الم ػػػػػػػػػػد ها ػػػػػػػػػػان 
 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لؽ درب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المعالمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 هقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ امهحػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو : يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ُلهصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ال ا حي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟ 
 

 

                                                 
 . تس الصتح ,  تس المصدر  ُ



 

 

 

-ٙ٘- 

داك العد ا ي أصحاب هذا القرار أف يس لكا اف شعرب بيت المقدس كالم ابر كال ػكادم  ـ ي 
 .ألكؼ المع بيف كأمكاج األ ير كب ع  كم  كالتصحع لي الكا ال كا ب ا   كاف  درب كماا ه 

 
ال ا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدركؿ ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكش العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لتلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ                               كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارل 

- :هبا أي االعد ا ي معا
 هعػػػػػػػػػػػػػػػػالكا  سػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ اليػػػػػػػػػػػػػػػػـك ال قابػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض ك عهػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ العهابػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

........................................ 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػدكاـ لػػػػػػػػػػػػػػػػدكد! ب ػػػػػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػػػػػكمي

 

 يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أف ينشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابا 
 

- مادم ػػػػػػػػػػػػا ررافػػػػػػػػػػػػان  –اػػػػػػػػػػػػالـ  لػػػػػػػػػػػػـك 
 

 أاادي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا ه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ذلابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػلف هزمػػػػػػػػػػػػػػكا  حافل ػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػاا
 

 فإ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هزم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابا 
 

 داك ػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػف هراذل ػػػػػػػػػػػػػػػػا داك ػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدكا للػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ع أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػابا 
 

 أمػػػػػػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػػػػػػع األزاهػػػػػػػػػػػػػػر ا ػػػػػػػػػػػػػػدليبان 
 

 ِامػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػ قض فػػػػػػػػػػػػي ال لػػػػػػػػػػػػػع اقابػػػػػػػػػػػػػا 
 

 
, يك   العد ا ي لكمػ  كاهابػ  لب ػي  كمػ  الػع هرػاذلنـ حهػع بػاهكا ررافػا كأاػداؤهـ الػذلاب

مػكا أاػدالنـ بالسػباب كيذارهـ بنزيم  ال يكش العربيػ  فػي فلسػطيف ب  ػاؿ أاػدالنـ  يػر ا نػـ هز 
 ـ يداكهـ لهرؾ الهراذؿ كالعكدة للك ع ااألسكد الع اب ألف مف   ع األزاهر ا دليبا , كالشهالـ

 .مف ال صر ا امف  قض ال لع اقابا مف النزيم 
 

كأ ػػ  , كيك ػػ  العػػد ا ي اهابػػ  أي ػػا ألمهػػ  الهػػي ك ػػد أف اػػؿ كاحػػد م نػػا ا ينمػػ  اا  تسػػ 
كيػػرل أ ػػ  لػػك ا هػػذا الشػػعكر كذاؾ الهرػػاذؿ لمػػا ك ػػد ا زاامه ػػا بنػػذب ,   ػػاذر شػػرا ألريػػ  ليتهػػؾ بػػ

كا رأي ػػا اصػػاب  ال ػػبف كالعػػار كالهعهيػػر كالعػػـر هعصػػب , الصػػكرة فنػػـ الػػذلاب كشػػعكبنـ مػػف العػػ ـ
كيحذرهـ معاهبػا بػ  نـ أف ظلػكا فػي  ػكايهنـ هػذب كلػك يكلػكا أمػكرهـ القالػد الشػ اع , أر  ا كهشرد ا
- :نـ حهما سالركف الع العدـاابف الكليد ف  
 مػػػػػػاذا دهػػػػػػع اليػػػػػػـك  ػػػػػػكمي! يػػػػػػالقكمي

 

 فه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكا لتر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدً  
 

 اقػػػػػػدكا أمػػػػػػػس فػػػػػػي دمشػػػػػػػؽ ا همااػػػػػػػان 
 

 اب ي يل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ب ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا أر  
 

 ف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش, فرطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ , فالهلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
 

 ف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد, فػػػػػػػػػػػػػػػػػػارهالؼ 
 

  ػػػػػػػػػد ه اسػػػػػػػػػكا اػػػػػػػػػدكهـ كهػػػػػػػػػك يسػػػػػػػػػعع
 

 ا هحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكؿ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 
 

                                                                                                                                            
 .َُِص ,  تس المصدر  ُ

 .ُُِ – ُُٕص , ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي ِ



 

 

 

-ٙٙ- 

 كراحػػػػػػػػػػػػػكا, ك  ػػػػػػػػػػػػكا بيػػػػػػػػػػػػ نـ سػػػػػػػػػػػػيكفان 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفعكف ااهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعمكد 
 

 يطلػػػػػػػػػؽ الصػػػػػػػػػااقات ههػػػػػػػػػرل ك ػػػػػػػػػكمي
 

 

 يطلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف احه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نـ بالبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 ايػػػػػػؼ هصػػػػػػتع إلػػػػػػع احه ػػػػػػاج أمراػػػػػػا
 

 ُكهركمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف آلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الهنكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 لػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػـ هيلػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف األمػػػػػػػػـ النػػػػػػػػكج 
 

 ِ ميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان إا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ الينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 
 

م ػػػػ   بػػػيف أهػػػػؿ  كيقػػػدـ العػػػد ا ي اهابػػػػا للرؤسػػػاء كالحاػػػػاـ العػػػرب باسػػػلكب  ميػػػػؿ ه ػػػدل
- :الحياء

 أيػػػػػػف الػػػػػػذيف هتػػػػػػدل الشػػػػػػعب من ػػػػػػهنـ
 

 كيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكف إذا أ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادهـ فشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكا 
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنـ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ إا ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤهـي 
 

 

ف رحلػػػػػػكا  فػػػػػػي ردمػػػػػػ  الشػػػػػػعب إف حلػػػػػػكا كا 
 

 ,كالحػػػػػػػػػرب دالػػػػػػػػػرة, ي سػػػػػػػػػكف أ تسػػػػػػػػػنـ
 

 ّكلػػػػػػػيس فػػػػػػػينـ إذا ما ػػػػػػػادل الػػػػػػػردل كاػػػػػػػػؿ 
 

 كيحتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف راايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهـ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نـ 
 

  ػػػػػػػػؿي م  نػػػػػػػػا إف داػػػػػػػػاهـ فػػػػػػػػي الػػػػػػػػك ي األ 
 

 كاهلل يالػػػػػػػػػػػػؤهـ ممػػػػػػػػػػػػا يحيػػػػػػػػػػػػؽ بنػػػػػػػػػػػػـ 
 

فػػػػػػػػػػػالمكت ييػػػػػػػػػػػدبري مػػػػػػػػػػػالـ يقبػػػػػػػػػػػؿ الك ػػػػػػػػػػػؿ 
ْ 

 

 -:الييجاء -11

 فابهػدأت مشػاارب هػذب بهسػ يؿ, هطكرت مشػاار العػد ا ي ال تسػي  ه ػاب هرػاذؿ أب ػاء أمهػ 
كا هنػػت بن الػػ  المػػر الػػذم م ػػؿ  مػػ   كرهػػ  ال تسػػي  كاا تعاليػػ الع , ريبػػ  أملػػ   ػػـ اهابػػ  كلكمػػ 

ذلؾ ه اءب القاسي للزاماء الرؤساء كالملكؾ العرب الذيف هراذلكا اف   ايا أمهنـ كمف , مكا تنـ
ف ػػار الػػينـ العػػد ا ي  ػػكرة اارمػػ  , كاػػا كا لمصػػاله المسػػهعمر أحػػرص مػػف مصػػاله ب ػػي  لػػدهنـ

- :فقاؿ اف ريا هنـ, كه اءهـ ه اء مرا
 كهػػػػػػات مػػػػػػف الػػػػػػكحي المػػػػػػؤ ج ماحقػػػػػػان 

 

 مػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػكرة الحمػػػػػػػػػراء ي ػػػػػػػػػرمنا الشػػػػػػػػػعر 
 

 هلػػػػػػػػػػػػػػهنـ األك ػػػػػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػػػػػػف زامال ػػػػػػػػػػػػػػاف
 

 

 ك ػػػػػػػػػد لتنػػػػػػػػػـ أحيػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػي الاتػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػدر
 

 كمػػػػػػادركا, فاػػػػػػـ أزكرا األرصػػػػػػاـ سػػػػػػران 
 

 بػػػػػػػػػػػػ ف فػػػػػػػػػػػػؤاد الػػػػػػػػػػػػدهر لػػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػري  
 

 أبػػػػػػػػػػػػػػاحكا حمػػػػػػػػػػػػػػاهـ للعػػػػػػػػػػػػػػدك ريا ػػػػػػػػػػػػػػ  
 

كلػػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػػهطق إرتػػػػػػػػػػػاء  ػػػػػػػػػػػرمنـ سػػػػػػػػػػػهري  
ٓ 

 

 

                                                 
 هك رليس الكايات المهحدة آ ذاؾ: هركماف ُ

 .ُٔٔ – ُٓٔص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي ِ

, مطبع  مصر, م مق اللع  العربي , القاهرة)المع ـ الكسيط : هيـ مصطتع كآرركفابرا, أ ظر –ال باف كالعا ر كالبليد : الكاؿ ّ
 .َُٕٔص , ِج( َُٔٗ

 .ُِّص , ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي ْ

 .ْْص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي ٓ
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ي  فػػي هػػذب األبيػػات لحػػاؿ ذكم السػػلطاف الػػذيف يبرمػػكف ااهتا يػػات السػػر يهعػػرض العػػد ا ي 
كالػػدهر ا يرتػػع سػػرا كا ياػػهـ , مػػق أاػػداء أمػػهنـ معهقػػديف بػػ ف ذلػػؾ يظػػؿ سػػرا رتيػػا اػػف شػػعكبنـ

كي ظر شاار ا الػع هػؤاء القػادة فػال يػراهـ اا . اربارا للذيف را كا شعكبنـ كأباحكا حماهـ لراداء
الرػػز  اذا لبسػػكا, مسػػهكرديف هشػػب كا بالارسػػي المزيػػؼ كهمنػػـ مػػؿء ال يػػكب كلػػيلنـ حمػػر المرػػازم

كديد نـ حشػكا البطػكف , ال تيس هبرهركا الع شعكبنـ كلك اا ت شعكبنـ هال ي الم ي  كهي ااري 
كيسػيؿ العػابنـ اف رأكا العػادات كلػك اػاف الكاحػد مػ نـ , شراه  كاف اػاف شػعبنـ يلقػي الم يػ   العػا

- :فقاؿ شاار ا, شيرا فا يا
 فػػػػػػال أرل, أ لػػػػػػب طرفػػػػػػي فػػػػػػي الػػػػػػبالدً 

 

 يقطػػػػػػػػػاف كاايػػػػػػػػػا, ب مهػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػر , زايمػػػػػػػػػان  
 

 هشػػػػػػػػػػػػػػبث بالارسػػػػػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػػػػؿ مزيػػػػػػػػػػػػػػؼو 
 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػادة المسػػػػػػػػػػػػػػػهكرديف الػػػػػػػػػػػػػػػدكاهيا
 

 النػػػػػػػػػػػػـ,  ػػػػػػػػػػػػرامنـ مػػػػػػػػػػػػؿء ال يػػػػػػػػػػػػكب
 

 اسهسػػػػػػػػػا كا المرازيػػػػػػػػػا, إذا ماد ػػػػػػػػػا الليػػػػػػػػػؿ 
 

 إذا لبسػػػػػػػػػكا الرػػػػػػػػػز ال تػػػػػػػػػيس هبرهػػػػػػػػػركا
 

ف لقػػػػػػػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػػػػػػػعب الم يػػػػػػػػػػػػػػػػ  ااريػػػػػػػػػػػػػػػػا   كا 
 

 كديػػػػػػػػػػد نـ حشػػػػػػػػػػكا البطػػػػػػػػػػكف شػػػػػػػػػػراه 
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػك كرد الشػػػػػػػػػػػػػػػػعب الم يػػػػػػػػػػػػػػػػ  طاكيػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 سػػػػػػاؿ لعػػػػػػابنـ, ف شػػػػػػاهدكا العػػػػػػاداتكا  
 

 ُفا يػػػػػػا, ااشػػػػػػؽ العيػػػػػػد, كلػػػػػػك اػػػػػػاف شػػػػػػيران  
 

- :ك اؿ ا نـ أي ا
 ك اده ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اب بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء  لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

 

 بكافرهػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػدرا, كأكسػػػػػػػػػػػػػػػػػم  زا ػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 
 

 فالع ػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػؤ ج, اذا مػػػػػػػػػػػا هال ػػػػػػػػػػػكا
 

 

 كبػػػػػػػػػػػػث هػػػػػػػػػػػػكل ي لػػػػػػػػػػػػك أما ي ػػػػػػػػػػػػا ر ػػػػػػػػػػػػرا
 

ف حػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػ نـ بطػػػػػػػػف ح ػػػػػػػػرب  كا 
 

 كادرع العػػػػػػػػػػػػػػػػػدرا,   ػػػػػػػػػػػػػػػػػاح ب البنهػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

 راح ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي  كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مهب حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ك 
 

ِكهػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػ  فرػػػػػػػػػرا, بما ػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف  اػػػػػػػػػر 
 

 

 
كين ػػػػػػػػػػػػػكا العػػػػػػػػػػػػػد ا ي  اده ػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػذيف يقػػػػػػػػػػػػػابلكف حمػػػػػػػػػػػػػـ الم ايػػػػػػػػػػػػػا برطػػػػػػػػػػػػػاب رايػػػػػػػػػػػػػؾ                                    

- :اللن   
 يراػػػػػع الحمػػػػػاـ ب ػػػػػي  ػػػػػكمي ه ػػػػػا بػػػػػال

 

 ب ػػػػػػػػػػيش شػػػػػػػػػػػديد الػػػػػػػػػػبطش  ػػػػػػػػػػػرار, رفػػػػػػػػػػؽ 
 

 كبعػػػػػػػػػػػض  اده ػػػػػػػػػػػا األك ػػػػػػػػػػػاد امػػػػػػػػػػػدكا
 

 

  ػػػػػػػػػػػاج رايػػػػػػػػػػػؾ ال سػػػػػػػػػػػج رػػػػػػػػػػػكارإلػػػػػػػػػػػع احه
 

  ػػػػػػػػد ا ت ػػػػػػػػرت, ه ػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػا رة الػػػػػػػػد يا
 

 م نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الق ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أمريايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار 
 

 كا ػػػػػػد ا ا ت ػػػػػػرت فػػػػػػي اػػػػػػؿ ااصػػػػػػم 
 

 ّح ػػػػػػػػػػػػػػػػا ر هػػػػػػػػػػػػػػػػػددت بالتهػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كال ػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 

                                                 
 ْٓص,  تس المصدر ُ

 ْٖص ,  تس المصدر ِ

 .ٕٓص ,  تس المصدر ّ
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كم ػػػاؿ ذلػػػؾ , بعيػػػ نـ كذلػػػؾ لبيػػػاف مػػػدل ر قػػػ  الػػػينـ, كيرػػػص العػػػد ا ي بالن ػػػاء زامػػػاء 
 ُ-:ه اءب لشمعكف كسامع الصله

 كالػػػػػػػػذم, لمر ػػػػػػػػثكشػػػػػػػػمعكف لب ػػػػػػػػاف ا
 

 ِكمػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػاميا, يقػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػامي 
 

 
ك د ه ا شاار ا أي ا الملؾ فيصؿ ملؾ العراؽ ككلع اندب ابد اال  كرليس كزارة  كرل 

- : داة  ياـ ال منكري  العرا ي  ّالسعيد
 كبػػػػػػػات فيصػػػػػػػؿ ا ػػػػػػػد الهػػػػػػػرؾ مػػػػػػػؤهزران 

 

 كا ال شػػػػػػػػػػػػػبي , اها ػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػاؽو , بػػػػػػػػػػػػػالرزم 
 

 ك ػػػػػػػد اداػػػػػػػع  ػػػػػػػل  أف الرسػػػػػػػكؿ لػػػػػػػ ي 
 

 

 كلػػػػػػػػػػػػيس الػػػػػػػػػػػػع طػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػػػػبي ,  ػػػػػػػػػػػػد
 

 زكك أدبو , آؿ الرسػػػػػػػػػػػػػػكؿ ذكك رلػػػػػػػػػػػػػػؽ
 

 كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ا رلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كا أدب 
 

 كرالػػػ  الك ػػػد أمسػػػع فػػػي الػػػكرل مػػػ الن 
 

 الػػػػػػػػػػػػع الريا ػػػػػػػػػػػػ  هعػػػػػػػػػػػػرل  لبػػػػػػػػػػػػ ي ال ػػػػػػػػػػػػكب 
 

 فمػػا دهػػع العػػرب مػػف اػػار يحيػػؽ بنػػـ
 

ا اػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ الرػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ي هسػػػػػػػػػػػػػػػػػبي    كا 
 

 كمػػػػػػا ابػػػػػػدي اإللػػػػػػ  سػػػػػػكل, ابػػػػػػدي اإللػػػػػػ 
 

 ر ػػػػػػػػػػػػػع رتا ػػػػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػػػػبي ابػػػػػػػػػػػػػدو بحػػػػػػػػػػػػػب ال 
 

 كراح  ػػػػػكرل يشػػػػػؽ ال يػػػػػب مػػػػػف امػػػػػػدو 
 

 ْكيلطػػػػػػػػػػػػػػػػـ الرػػػػػػػػػػػػػػػػد معهاظػػػػػػػػػػػػػػػػان كي هقبػػػػػػػػػػػػػػػػث 
 

 
كيػػذهب الحاػػـ الملاػػي مػػف العػػراؽ كيػػ هي حاػػـ ابػػد الاػػريـ  اسػػـ الػػذم يقػػؼ م ػػ  شػػاار ا  

كالػػع مػػا يبػػدك أف , ر ػػـ أف حامػػ  اػػاف حامػػا كط يػػا رالفػػا للحاػػـ الملاػػي, أي ػػا مك تػػا ه اليػػا
بق مػػف مك ػػؼ الػػرليس  مػػاؿ ابػػد ال اصػػر الػػذم اػػاف معاديػػا لعبػػد الاػػريـ مك ػػؼ العػػد ا ي هػػذا  ػػا
- :فالعد ا ي أرذ  تس ااسـ في ه اءب ك اؿ ٓ"آ ـ"كالذم أطلؽ الي  أسـ 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػداد آ منػػػػػػػػػػػػػػػػػا ه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

   ػػػػػػػػػػػا: فقلػػػػػػػػػػػت, الػػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػػعب األبػػػػػػػػػػػي 
 

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

 بيعربػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ 
 

 ٔكلػػػػػػػػػػػػػػيس م ػػػػػػػػػػػػػػا, م ػػػػػػػػػػػػػػ  فلسػػػػػػػػػػػػػػ ا  حػػػػػػػػػػػػػػف 
 

 

                                                 
 ْٗص, أ ظر  تس المصدر –كسامي الصله رليس كزارل  , سابقاكهما اميؿ شمعكف رليس لب اف  ُ

  تس الصتح ,  تس المصدر ِ

كظف العد ا ي ا دما  ظـ هذب القصيدة أ نـ مك كدف . هك الملؾ فيصؿ ملؾ العراؽ كابد الالل  كلع اندب ك كرل السعيد رليس كزراب ّ
 .ٖٕص ,  تس المصدر, أ ظر – ُٖٓٗهمكز  ُْفي هرايا لح كر مؤهمر حلؼ بعداد الذم ااف سيعقد في صباح 

 .ٕٗ – ٖٕص ,  تس المصدر ْ

 ُُْ تس المصدر, أ ظر ٓ
 .ُِْ, ُُْص ,  تس المصدر, أ ظر ٔ



 

 

 

- ٓ- 

- :فقاؿ, كه اء العد ا ي الحبيب بكر يب  ه اء ا يتا
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػج األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف الحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 

 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناي   المريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمير ك كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 
 

 بالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب 
 

 كأزاح اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر المحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 بر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق الر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكب (ـ)
 

 فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا محيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيؽ
 

 ُاك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردو ذم شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكب (ـ)
 

 
فػالقرد لػـ , شػب  بكر يبػ  بػ لعد ا ي ااهذارب للقرد لما شػعر أ ػ   ػد أسػاء اليػ  ا ػدما كيقدـ ا

, يرػػف   سػػ  ا مػػف  ريػػب كا مػػف بعيػػد فػػي حػػيف أف بكر يػػ  رػػاف   سػػ  كا  ػػ  مػػف  سػػؿ الػػذلاب
- :فقاؿ

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ إ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي! يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رد
 

 أ ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ كب 
 

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  علهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ذا
 

 ؾ األحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركب 
 

 يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أك  ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب (ـ)
 

 كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  را  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ِكا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 
أاماؿ اباس فا ؿ المنداكم رلػيس المحامػ  العسػاري  ببعػداد الػذم حػااـ كرأل شاار ا 

- :فقاؿ, األشراؼ مف ب ي  كم  ظلما ك كرا
 منػػػػػػػػػػػػد اكم انػػػػػػػػػػػػدو , فهػػػػػػػػػػػػع الهنػػػػػػػػػػػػريج

 

 حاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت   اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدب التيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي 
 

 ااـ فيػػػػػػػػػػػػ  رهػػػػػػػػػػػػطيحػػػػػػػػػػػػ" سػػػػػػػػػػػػرؾ"لػػػػػػػػػػػػ ي 
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركبهنـ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ر بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؼ 
 

 كصػػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػػػز  عػػػػػػػػػػب البػػػػػػػػػػكـ لػػػػػػػػػػيالن 
 

 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادـ كالرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافي 
 

 يقػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػعر مرػػػػػػػػػػػػػػػهالن راياػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 ّكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافي, فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كزف ه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ 
 

 

                                                 
 ُٗٗ - ُٖٗص , ديكاف الك كب, محمد العد ا ي ُ
 ََِ - ُٗٗص ,  تس المصدر ِ

 ُْْ - ُّْص , ديكاف العركب : محمد العد ا ي ّ



 

 

 

- ٔ- 

 
كلـ ي ج رؤساء  امع  الدكؿ العربي  مف ه اء العد ا ي فقد ه ا ابد الرحمف اػزاـ أمػيف  

- :سر ال امع  العربي  فقاؿ
ـي  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  ا أرل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ إٌا ! اػػػػػػػػػػػػػػػػػزا

 

 ا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبعير  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ مديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  
 

 رأس صػػػػػػػػػػػػػعيره  -ا اػػػػػػػػػػػػػاف–كاليػػػػػػػػػػػػػ  
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػػػػػػػػكؽ هياػػػػػػػػػػػػػػػػؿو مػػػػػػػػػػػػػػػف  حػػػػػػػػػػػػػػػػكدً  
 

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

  ػػػػػػػػػػد رما ػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػ  البريطػػػػػػػػػػاف هم ػػػػػػػػػػاان 
 

 مػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػ حس راسػػػػػػػػػػػػػعان فػػػػػػػػػػػػػي  القيػػػػػػػػػػػػػكد 
 

  صػػػػػػػػػػػػػػبكب كالػػػػػػػػػػػػػػرأس أ ػػػػػػػػػػػػػػكؼ فيػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ُهصػػػػػػػػػػػػتر الػػػػػػػػػػػػريه صػػػػػػػػػػػػترها فػػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػػد 
 

 
- :كفي ه اء ابد الرالؽ حسك   الذم هكلع رلاس  ال امع  بعد ازاـ 

  تػػػػػػػػػػػػر الحسػػػػػػػػػػػػكف مقكلػػػػػػػػػػػػ ي , حسػػػػػػػػػػػػك  
 

 ي ػػػػػػػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػػػػػػػكـ  ػػػػػػػػػػػػػػػااؽ  عمػػػػػػػػػػػػػػػا؟أ ػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

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

 
 

 اػػػػػػػػزاـ م ػػػػػػػػع فػػػػػػػػإذا المرػػػػػػػػدر :  ػػػػػػػػال 
 

 ابػػػػػػػػػػد الرػػػػػػػػػػالؽ ا هحمػػػػػػػػػػاك ػػػػػػػػػػ  المرػػػػػػػػػػدر  
 

 فػػػػػي  يبكبػػػػػ  حتلػػػػػت -مااػػػػػاش -يهػػػػػ 
 

  ػػػػػػػػػػػػػئ بػػػػػػػػػػػػػ  الاػػػػػػػػػػػػػابكس محهػػػػػػػػػػػػػدمابمػػػػػػػػػػػػػا ي 
 

 لاػػػف لػػػيس ذا صػػػمـو , لػػػـ يسػػػمق ال ػػػكح
 

 ِلاػػػػػف لػػػػػيس فيػػػػػ  امػػػػػع, كلػػػػػـ يػػػػػر ال ػػػػػيـ 
 

 
كه ػػػاء العػػػد ا ي حلػػػؼ بعػػػداد الػػػذم  ػػػاـ بػػػيف األردف كالعػػػراؽ الػػػذم اػػػاف م اه ػػػا لحلػػػؼ  

- :فقاؿ مك نا الرطاب الع  ماؿ, مصر كسكريا
 ا هػػػػػػػػرع يػػػػػػػػا  مػػػػػػػػاؿي مػػػػػػػػف أم حلػػػػػػػػؼو 

 

 ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػيفا ي يػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػذباب  يػػػػػػػػػػػػػػػػػر ال 
 

 اصػػػػػػػػب  بػػػػػػػػؿ اصػػػػػػػػاب  مػػػػػػػػف ملػػػػػػػػكؾو 
 

 اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلنـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البطػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف, كر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 

 كال نػػػػػػػػػيض دكلػػػػػػػػػ  زيػػػػػػػػػؼو , مر ػػػػػػػػػكا
 

 لتقػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػي د ػػػػػػػػػػػع الرطػػػػػػػػػػػكًب ال ػػػػػػػػػػػكف 
 

 فنػػػػػػػػػػػػػا كا كمػػػػػػػػػػػػػا كا, كلػػػػػػػػػػػػػدت ميهػػػػػػػػػػػػػ 
 

 باألهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازيج فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفيف 
 

 ك يكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرؾ أمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأبكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ّكالراايػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو كدكف 
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 .ّٕ – ِٕص , ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي ِ
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, كهػك الػذم ا يعػرؼ ااحهيػاؿ الػع الرايػ , ير ػكبشاار ا مكاصػتات الػزايـ الػذم كيقدـ  

كالباسط الاػؼ , كالساهر الليؿ ليراع أمه , كالبا ي معا ل  بسااد ال د, كهك العادم رايه  بالركح
كالمالػؾ اللػػب فػػي الرطػػكب كالحػػاـز فػػي هصػػريؼ , كالالبػػس الحلػػـ ف تا ػػا, حهػع ا ي ػػكع شػػعب 

- :كالمقدـ ركح  لشعب  كأمه , األمكر
 لػػػػػزايـ هػػػػػك المرهػػػػػاؿ فػػػػػي بػػػػػردو لػػػػػيس ا

 

 كفػػػػػػػي هػػػػػػػاج مػػػػػػػف الػػػػػػػذهب, مػػػػػػػف الػػػػػػػدمقس 
 

 إف الػػػػػػػػػػػػزايـ هػػػػػػػػػػػػك التػػػػػػػػػػػػادم رايهػػػػػػػػػػػػ 
 

 كالرطػػػػػػػػػػػػب, ا بالبيػػػػػػػػػػػػاف التػػػػػػػػػػػػذ, بػػػػػػػػػػػػالركح 
 

 إف الػػػػػػػػػػػػزايـ هػػػػػػػػػػػػك البػػػػػػػػػػػػا ي معا لػػػػػػػػػػػػ ي 
 

 بسػػػػػػػػػػااد لػػػػػػػػػػيس يشػػػػػػػػػػاك كطػػػػػػػػػػ ة ال صػػػػػػػػػػب 
 

 يراػػػػػػػع فيػػػػػػػ  أمهػػػػػػػ ي , كالسػػػػػػػاهر الليػػػػػػػؿ
 

 كاػػػػػػػػػف دأب, كلػػػػػػػػػيس يقعػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػعي 
 

  ي ػػػػكع فهػػػػعحهػػػػع ا, كالباسػػػػط الاػػػػؼ
 

ف طػػػػػػػػػػكل ليلػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػي  ب ػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػعب   كا 
 

 هرػػػػػر لػػػػػ ي , كالالبػػػػػس الحلػػػػػـ ف تا ػػػػػان 
 

 شػػػػػػػػػػػـ ال بػػػػػػػػػػػاب رشػػػػػػػػػػػكاان مسػػػػػػػػػػػبؿ النػػػػػػػػػػػدب 
 

 إف رطب هي كطمع, كالمالؾ اللب
 

 فلػػػػػػػػػيس يتػػػػػػػػػػرؽ فػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف الريػػػػػػػػػػب 
 

 كفػػػػي  قػػػػ , يصػػػػرؼ األمػػػػر فػػػػي حػػػػـز
 

 جحلػػػػػػػػت اػػػػػػػػف ااذاػػػػػػػػاف لل ػػػػػػػػكب, بػػػػػػػػال تس 

 

 ك نهػػػػػػػػػػػػػػ , لشػػػػػػػػػػػػػػعب  ركحػػػػػػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػػػػػػؼ

 
 

ُالع أسػػػػػػػػػػػػػػاب م هنػػػػػػػػػػػػػػع األربفػػػػػػػػػػػػػػي ا ػػػػػػػػػػػػػػه 
 

 

 
 -:كبعد أف ه ا العد ا ي ذكل السلطاف مف العرب ك   ه اءب الع فر سا كرليس كزرالنا 
  

  ػػػػػػػػػػػػػػزار ال زالػػػػػػػػػػػػػػر, أ ػػػػػػػػػػػػػػع مكليػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمد للقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكر, دع الهنكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 بلػػػػػػػػػػػػػػد المرػػػػػػػػػػػػػػازم, بحػػػػػػػػػػػػػػؽ فر سػػػػػػػػػػػػػػ و 
 

 كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ معربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامٍر  
 

 كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مدي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي
 

 ربػػػػػػػػػػػػػػػػػكفرة مػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا مػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  
 

 ر الليػػػػػػػػػػالي كمػػػػػػػػػػا ه لػػػػػػػػػػكب مػػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػػ
 

 لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعه  يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامر 
 

 كمػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػادت بػػػػػػػػػػ  الحا ػػػػػػػػػػات ممػػػػػػػػػػا
 
 

 يزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف البصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر 
 

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

 كاحهمػػػػػػػػػػػػػػػؿ البالديػػػػػػػػػػػػػػػا, دع الهنكيػػػػػػػػػػػػػػؿ
 
 

ِيػػػػػػػػػػػػػػؤ ج  ارهػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػؾ ابػػػػػػػػػػػػػػد  اصػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 

 

                                                 
 .ُْٗ – ُْٕص , ديكاف الك كب: محمد العد ا ي ُ
ٕ
 .ٖ٘–ٖٗد٣ٞإكغشاُؼشٝثخؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

- ٖ- 

ب  ب ف يعتر ل  مالكث ب  كبعد هذا المشكار الن الي الذم  دم  العد ا ي داع ر  
- :شعرب مف الهشالـ

 ربػػػػػػػػػػػػػػػي أ تػػػػػػػػػػػػػػػر لشػػػػػػػػػػػػػػػاار كلشػػػػػػػػػػػػػػػعرو 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أركم حركفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهالـٍ  
 

 المػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػكث أمػػػػػػػػػػػػػػرؤه بالمرػػػػػػػػػػػػػػارم
 

 كا هنػػػػػػػػػػػػػػاًؾ المحػػػػػػػػػػػػػػارـٍ , سػػػػػػػػػػػػػػمع  العػػػػػػػػػػػػػػرب 
 

 اليػػػػػػػػػػػً   ػػػػػػػػػػػكرة ليػػػػػػػػػػػثو   ػػػػػػػػػػػار شػػػػػػػػػػػعرم
 

  يػػػػػػػػػػػػػًر راحػػػػػػػػػػػػػـٍ , ميرًاػػػػػػػػػػػػػدو فػػػػػػػػػػػػػكؽ طرًسػػػػػػػػػػػػػ ً  
 

  ػػػػػػػػػػارؼو فػػػػػػػػػػي أ دفااػػػػػػػػػػً  ايػػػػػػػػػػؿَّ كىٍ ػػػػػػػػػػدو 
 

ُبىهى الً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالـديكفى أٍف هىٍاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 

 
 :المضمون الوطني: ثانيا

فلسطيف مف رالؿ الذم ابر في  شاار ا اف أحاسيس  كمشاارب ه اب ب ي كط   كهك الم مكف 
أامال  الشعري  الهي  م نا مشاراه  إياهـ في ا ير مف األحداث المترح  كالمؤلم  حهع  دا 

- :ك د احهكل هذا الم مكف الع الق ايا اىهي . ِ"ي  أ ر م ساة فلسطيف الدامي  بارزة في دكاك "
 :المشاركة في اآلالم .1

د   ف دؽ الملؾ داكد الهي أسماها الشاار فتي حا, أب اء كط   في آامنـ كأحزا نـشارؾ العد ا ي 
, ُْٔٗهمكز  ِِالكا ق في  اا  يف ستت فل  م رم  مف الينكد صباح : " اؿ" ال ريم  الحمراء"

, كهك  لب حاكم  فلسطيف ال ابض –يمف ال رـ مف ف دؽ الملؾ داككد في القدس ال  اح األ
كالع ادد ابير مف المكظتيف العرب ذاكران , الدكالر مف اا  ليزفق ع الع معظـ رؤساء 

- :فقاؿ الشاار في ه بي نـ ّ"كا  ا ا
 إلبسػػػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػػكد يا ػػػػػػػػػػػػدس ًحػػػػػػػػػػػػدادا

 

 كابع ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا  
 

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

 ذات  لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما 
 

 اا ػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػذؤبافي فػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػدس فسػػػػػػػػػػػادا 
 

 اػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػعير يهمػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػػػـ أبو 
 

 هحػػػػػػػػػػت ردـً فػػػػػػػػػػي حشػػػػػػػػػػاب الراػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػادا 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػادًت األ ػػػػػػػػػػػػػػػػدار اػػػػػػػػػػػػػػػػي ه قػػػػػػػػػػػػػػػػذها
 

 ؟ ْأيػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػا لبي هػػػػػػػػػػرل اػػػػػػػػػػاف الم ػػػػػػػػػػادم 
 

 

                                                 
ٔ
 .ٗٔٔ–ٖٔٔؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
ٕ
 . ٔٔ,غط٤ٖاألدةاُؼشث٢أُؼبفشك٢كِ:ًبَٓاُغٞاك٤ش١
ٖ
 . ٘ؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
ٗ
 .9٘– ٘ؿؿ,ٗلظأُقذس



 

 

 

- ٗ- 

هحلػي بالصػبر ىؿ ال ػحايا داايػا إيػاهـ لل, آرػر القصػيدة  ػدـ العػد ا ي اػزاءبكفي  
 :فقاؿ, الذم سي هي بعدب   ص ال  ر الذم يشتي التؤاد

ػػػػػػػػػػػػػػحايا   كأ ػػػػػػػػػػػػػػا –إيػػػػػػػػػػػػػػً  يػػػػػػػػػػػػػػا آؿ ال َّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػزفه كأفػػػػػػػػػػػػػػػادا –مػػػػػػػػػػػػػػػ ايـ   ـى حي  مػػػػػػػػػػػػػػػا ريػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 حسػػػػػػػػػػػػػػػب ا الػػػػػػػػػػػػػػػرحمف فليتعػػػػػػػػػػػػػػػؿ ب ػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كب اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًء البرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرادا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػاهلل ريػػػػػػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػػػػػػااران , كاصػػػػػػػػػػػػػػػبركا
 

ـى النلػػػػػػػػػػػػػؾ اػػػػػػػػػػػػػادا   سػػػػػػػػػػػػػيرينـ ايػػػػػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػػػػػػا
 

 الػػػػػػػػػػػػذم ا أيسػػػػػػػػػػػلَّياـ اػػػػػػػػػػػػف الرطػػػػػػػػػػػػب
 

 ك لػػػػػػػػػػػػػػبى القػػػػػػػػػػػػػػدس آدا, حػػػػػػػػػػػػػػاؽ بػػػػػػػػػػػػػػالعيرب 
 

 إ مػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػلكل الػػػػػػػػػػػكرل رهػػػػػػػػػػػف بمػػػػػػػػػػػا
 

 يقػػػػػػػػػػػ ص ال ػػػػػػػػػػػ ر الػػػػػػػػػػػذم يشػػػػػػػػػػػتي التػػػػػػػػػػػػؤادا  
 

 كالمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع, ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدآتً 
 

 ُفػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػد الميمػػػػػػػػػػكف يسلسػػػػػػػػػػف القيػػػػػػػػػػادا 
 

يظنػػر مػػف رػػالؿ هػػذب األبيػػات ا تعػػاؿ العػػد ا ي بالحػػادث كصػػدؽ ااطتهػػ  ال ياشػػ   
, فباػػع حػػاؿ الصػػعير فػػي يهمػػ , مػػا فعلػػ  الينػػكد فػػي القػػدسالهػػي  علػػت  لبػػ  يػػذكب حسػػرات الػػع 

كأريػرا ييقػدـ العػد ا ي , كالاعػاب الهػي  ػادت األ ػدار له عػذها كلاػف ا مي يػب, كحاؿ األب فػي فقػدب
ٌؿ رطبينـ بنذب الحاد    .العزاء ل تس  أل   مف آؿ  ال حايا الذيف اىظيـى مصابينـ ك ى

 

الم اهػػد األسػػهاذ صػػاله "الشػػاار صػػديؽ  كشػػارؾ العػػد ا ي آاـ شػػعب  حيػػث أصػػيب 
بي مػػا اػػاف يحمػػؿ فػػي , الريمػػاكم برصػػاص الينػػكد مػػف مسػػهعمرة  يتػػي يعقػػكب بػػيف القػػدس كراـ اهلل

هشػػريف  ِٗسػػياره  العهػػاد إلػػع العػػرب الم اهػػديف فػػي الحػػرب الهػػي ك عػػت بي  ػػا كبػػيف الينػػكد فػػي 
سػػي بقصػػيدة مكاسػػاة فػػي حػػيف اػػاف ف رسػػؿ إليػػ  العػػد ا ي فػػي المسهشػتع التر  ِ"ُْٕٗال ػا ي اػػاـ 

- :فقاؿ فينا, العد ا ي في مسهشتع الماسكبي  يحيط ال بس بمعظـ  سم 
 ياصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب القلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 

 كفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافي كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكر 
 

 كرالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ العريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ
 

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز الرطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 كر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ أ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
 

 كبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه الم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع ألحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزار 
 

 كض ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيق فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 

 كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيـ راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ إف
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراايف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركر 
 

 همشػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػع الحهػػػػػػػػػػػػػػؼ المػػػػػػػػػػػػػػركع
 

 مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 

 فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ أبرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 هينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 

 فيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي رصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميؾ ذاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدب ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 

 كهحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهق  الحيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفً 
 

 ّإلػػػػػػػػػػػػػػػػػع  يبػػػػػػػػػػػػػػػػػكر  –مهػػػػػػػػػػػػػػػػع  سػػػػػػػػػػػػػػػػػتت  - 
 

                                                 
ٔ
.ٗٙؿ,ٗلظأُقذس
ٕ
 .ٓ ؿ,ٗلظأُقذس
ٖ
 .ٔ –ٓ ؿ,ٗلظأُقذس



 

 

 

- ٘- 

الػػػػػ تس كاهقػػػػػاد                " ا تعػػػػػاؿ"أا ػػػػػر ممػػػػػا يصػػػػػدر اػػػػػف  اطػػػػػالعاالعقػػػػػؿ كال قافػػػػػ  كسػػػػػع   
 ُ"الحس كه  ج العاطت 

 
ابػػا ي  ِ"هقليػػديا اػػ م ر ػػاء يقػػاؿ فػػي أم زمػػاف كأم ماػػاف"كاذا اػػاف ر ػػاء العػػد ا ي  

معظػػـ شػػعراء فلسػػطيف فػػي زم ػػ  فا ػػ  مػػق ذلػػؾ  ػػدـ ر ػػاء صػػاد ا ابػػر فيػػ  اػػف حر هػػ  كألمػػ  الػػع 
- :لقادر الحسي يفقداف الشنيد ابد ا

 سػػػػػػػػػػػػبؽ الػػػػػػػػػػػػٌدمقي رػػػػػػػػػػػػاطرم فهنىػػػػػػػػػػػػاكىل
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽى رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدم  ا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كال يًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  
 

ػػػػػػػؿي األسػػػػػػػع فػػػػػػػي فػػػػػػػؤادم لػػػػػػػع ًمٍر ى  ك ى
 

 فهشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظع دمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق الك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 
 

 كرأيػػػػػػػػت األ تػػػػػػػػاس ريػػػػػػػػاَّ مػػػػػػػػف الحػػػػػػػػزف
 

 الينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكد 
 

 كأ ي ػػػػػػػػي طعػػػػػػػػع الػػػػػػػػع مػػػػػػػػ هـ القلػػػػػػػػب
 

  ريحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لقلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 تافي كاألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي ات هنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أكداهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف اللحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدً  
 

  
فدمكاػ  سػبقت رػاطرب فهنػاكت فػكؽ رػدب , لقد سيطر األسع الػع مشػاار العػد ا ي 

, كأ ي ػػػ  طعػػػع الػػػع مػػػ هـ القلػػػب, ك لػػػع مر ػػػؿ األسػػػع فػػػي فػػػؤادب كأ تاسػػػ  ريػػػا مػػػف الحػػػزف,  ا يػػػ 
لػذم ااشػ  العػد ا ي ككسط هذا ال ػك الحػزيف ا. كاألما ي ات نا بشعاف   ـ أكدل بنا بطكؽ اللحكد

الػػع  لبػػ  هريػػؿ العػػد ا ي أف ركح الشػػنيد هنهػػؼ بػػ  لاػػي ا ييػػذيؿ مػػف  ػػراء فقػػداف م اهػػد ازيػػز 
  -:الدمق فكؽ الردكد كلاي هربرب أف فقيدب كفقيد أب اء كط   مق صالح كرالد في ال  اف فقاؿ

ذا بػػػػػػػػػي يصػػػػػػػػػػافه السػػػػػػػػػمق صػػػػػػػػػػكت  كا 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكي ها ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدً  
 

 ؼ بػػػػػػػػػػي أفهلػػػػػػػػػؾ ركح الشػػػػػػػػػنيد هنهػػػػػػػػػ
 

 ؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدً ا أذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 :كالطيػػػػػػػػػب يػػػػػػػػ ته م نػػػػػػػػػا,  ػػػػػػػػـ  الػػػػػػػػت
 

 إف يػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػـك اػػػػػػػػػػػػػػػػػرس الشػػػػػػػػػػػػػػػػػنيد 
 

 كالحػػػػػكر فينػػػػػا , رحبػػػػػت بػػػػػي التػػػػػردكس
 

 ا ػػػػػػػػػػػػػػدم الت ػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػكؽ رػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػكركدً  
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة  الم هنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  كأظلػػػػػػػػػػػػػػت رحػػػػػػػػػػػػػػع ال نػػػػػػػػػػػػػػاد فهػػػػػػػػػػػػػػااـ
                                                 

ٔ
,ٓؼٜررذاُذساعرربداُؼب٤ُررخ,عبٓؼررخاُررذٍٝاُؼشث٤ررخ,اُورربٛشح)ٓؾبمررشادكرر٢اُؾررؼشاُؾررذ٣شكرر٢كِغررط٤ٖٝاألسدٕ:ٗبفررشاُررذ٣ٖاألعررذ

 .9ٕٙؿ(9ٙٔٔ–ٓ 9ٔخُغ٘خُج٘بٕاُؼشث٢ٓطجؼ
ٕ
. ٕٕؿ,ؽ٤بحاألدةاُلِغط٢٘٤:ػجذاُشؽ٣ٖٔبؿ٢
ٖ
ًٝبٕٝاُذٙٓغبٛذآؼشٝكبٝهبئذاُِؾشًخاُٞه٤٘رخلُر٠إٔاعزؾرٜذػِر٠أصرشلفربثخفط٤رشحكر٢لؽرذٟ 9ُٓٔٝذػجذاُوبدساُؾغ٢٘٤

ٝػٔرَ,ُٙٝذٙػجذاُوبدساُز١رخشطٖٓاُغبٓؼرخاألٓش٤ٌ٣رخكغرْاُؼِرّٞاُغ٤بعر٤خكؾَٔأُغئ٤ُٞخاُغٜبد٣خٖٓثؼذ,أُظبٛشاداُٞه٤٘خ

ؽ٤شًب٣ٕشأطه٤بدحاُز٘ظ٤ْاُغش١ُِضٞسحٝهبئرذ9ٖٙٔٝؽبسىك٢ًض٤شٖٓاألػٔبٍاُغٜبد٣خٝفبفخفٞسح,ثؼذٛبك٢ٓذ٣٘خاُوذط

ٝدفرَػجرذاُوربدساُؼذ٣رذٓرٖ,ُٔغبٛذاُغٞس١عؼ٤ذاُؼبفر٢ٝاؽزشىك٢ؽشًخاُخنشؽ٤شًبٕٗبئجبُِوبئذا,هٞاداُغ٤ؼأُوذط

ٝهجرَٓؼشًزرٚاألف٤رشحعربةاُرجعداُؼشث٤رخ٤ُغٔرغأُربٍٝاُغرعػ٤ُخرٞكٓرغ,أُؼبسىٝأف٤تثإفبثبدفط٤شحًزتُٚك٤ٜباُؾلبء

غرِخٓرٖأُؼربسىلُر٢إٔاعزؾرٜذؽ٤شاعزطبعأ٣ٕؾشسٛربثؼرذعِ 9ٗٔسعبُٚأفشٓؼشًخ٢ُٛٝٚٓؼشًخاُوغطَاُؾ٤ٜشحك٢لثش٣َ

.عضٔبٗٚثؾؾٞدؽؼج٤خػبسٓخغٝهذؽ٤,أصشٛغّٖٞٓاُؼقبثبداُق٤ٗٞ٤ٜخ

,ػٔرربٕداساُؾ٤ررَُِ٘ؾررشٝاُذساعرربدٝاألثؾرربساُلِغررط٤٘٤خ)ٔه,كِغررط٤ٖاألّٝاثٜ٘ررباُجرربسػجررذاُورربدسؽغرر٤ٖ:ػ٤غرر٢ف٤ِررَ,اٗظررش

. ٗٔ-ٖ٘ٔؿؿ(ٙ 9ٔ
ٗ
.ٗ -ٖ ؿؿ,ا٤ُِٜتد٣ٞإ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
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 هه ػػػػػػػػػػػػػا ع األطيػػػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػػػكؽ ذراهػػػػػػػػػػػػػا
 

 ب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  الهعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 بػػػػػػػيف صػػػػػػػاحبي صػػػػػػػالح الػػػػػػػديف  كأ ػػػػػػػا
 

 كالع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب رالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

  هسػػػػػػػػػػػػػػػا ع مػػػػػػػػػػػػػػػف الترػػػػػػػػػػػػػػػر اؤكسػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 اصػػػػػػػػػػػػػػػػػرت رمرهػػػػػػػػػػػػػػػػػا أاػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الرلػػػػػػػػػػػػػػػػػكدً  
 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػع هام ػػػػػػػػػػػػػػػػا أااليػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػارو 
 

 ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػترهنا أيػػػػػػػػػػػػػػػػدم الحسػػػػػػػػػػػػػػػػاًف العيػػػػػػػػػػػػػػػػدً  
 

 
هاػػذا يم ػػي العػػػد ا ي فػػي هػػذب القصػػػيدة ال ميلػػ  الصػػاد   العاطتػػػ  مصػػكرا اظػػػـ  

كالحػكر مػػف ,   فػي   ػػاف الرلػكد كالتػردكس كهػي هرحػػب بػ كمصػػكرا حالػ, المصػاب بتقػداف الشػنيد
كه ػػػا ع أطيػػار ال  ػػػاف , كظػػػؿ سػػدرة الم هنػػع فػػػكؽ الشػػنيد, الػػكركدحكلػػ  اى ىػػدمى الت ػػػر فػػكؽ رػػػدِّ 

ػػرٍت مػػف أاػػؼ , ب  ػػاف شػػ ي  الهعريػػد كصػػحبه  لصػػالح كرالػػد كهسػػا ينـ اػػؤكس الترػػار الهػػي اىصى
هنا كالع هامنـ أااليؿ العار , الرلكد تىرى كهػذب هػي حيػاة الشػنيد الهػي  ػاؿ اهلل , يد الحساف العيد ى

 ِ".كا هحسػبف الػذيف  هلػكا فػي سػبيؿ اهلل أمكاهػا بػؿ أحيػاء ا ػد ربنػـ يرز ػكف: "سبحا   كهعالع فينػا
الم ا ػؿ الػذل  ّكيبدك في ذلػؾ محهػارا أيقدمػ  ألمػيف الحسػيف , كيقدـ العد ا ي ازاءب لزكم التقيد

أـ ل تس  ك د طاش لب  م ؿ ,    الهي ا هبارل في الكفاء بيف األ اـأـ لزك , دكخ رصكم  بعزيمه 
كلا ػػػ  كال نايػػػ  يقػػػدـ العػػػزاء ألمهػػػ  أل نػػػـ  ميعػػػا سػػػكاء فػػػي الػػػرزء , سػػػامي كفريػػػد شػػػقيقا الشػػػنيد 

  -:كالمصاب 
 إف مػػػػػكت المعػػػػػكار أشػػػػػاؿ ركحػػػػػي

 

 كهػػػػػػػػػػػػػػكلي بصػػػػػػػػػػػػػػبرم المعنػػػػػػػػػػػػػػكد 
 

 لسػػػػػػػػػت أدرم بتقػػػػػػػػػدب مػػػػػػػػػف أاػػػػػػػػػزم
 

 يػػػػػػػػػدأمي ػػػػػػػػػا رمػػػػػػػػػز ال  ػػػػػػػػػاؿ المب 
 

 ذلػػػػػػػػؾ األركع الػػػػػػػػذم دكخ الرصػػػػػػػػـ
 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز اراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيات كطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   
 

 صػػػػػػػػػرع الػػػػػػػػػدهر فاسػػػػػػػػػهااف ذلػػػػػػػػػيال
 

 كرأي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدب االعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 

 أـ أاػػػػػزم الػػػػػزكج الهػػػػػي ا ه ػػػػػارم
 

 فػػػػػػػي الكفػػػػػػػاء بػػػػػػػيف األ ػػػػػػػاـ فريػػػػػػػد  
 

 أـ أاػػػػزم  تسػػػػي ك ػػػػػد طػػػػاش لبػػػػػي 
 

 م ػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػامي كم ػػػػػػػػػػػػؿ فريػػػػػػػػػػػػد 
 

  حػػػػػػف فػػػػػػي رزل ػػػػػػػا ال سػػػػػػيـ سػػػػػػػكاء  
 

 ُبالشػػػػػػػػػػػنيدفعػػػػػػػػػػػزاء يػػػػػػػػػػػا أمهػػػػػػػػػػػي  
 ج
 

         

                                                 
ٔ
 .ْٖص ,  تس المصدر
ٕ
(.9ٙٔ)أ٣خسهْ,(9ٙٔ)آ٣خسهْ,عٞسحآٍػٔشإ

ٝاٛررزْثبُذساعررخاُذ٤٘٣ررخٝأعرربداُِـررخاُلشٗغرر٤خٝاُزش٤ًررخ,ٝرِورر٢ػِٞٓررٚاأل٤ُٝررخك٤ٜررب 9 ُٔٝرذاُؾرربطأٓرر٤ٖاُؾغرر٤ٖكرر٢اُوررذطػرربّٖ

ٝػر٤ٖثؼرذٛبٓـز٤رب,٣زْدساعزٚٝرٛرتلُر٢األعرزبٗخكزخرشطٜٓ٘ربمربثطبػغرٌش٣باالاُْٗٚ,ٝدسطك٢اُؼذ٣ذٖٓاُغبٓؼبدأُقش٣خ

)ٔه,أُٞعررٞػخاُلِغررط٤٘٤خ:أٗرر٤ظفررب٣ؾ,ػجررذاُٜرربد١ٛبؽررْ,أٗظررشأؽٔررذٓشػؾرر٢ِ-ٗ 9ٔٝرررٞك٢كرر٢ُج٘رربٕػرربّ,أًجرشُلِغررط٤ٖ

ّٗ(ٗ 9ٔ,افذاس٤ٛئخأُٞعٞػخاُلِغط٤٘٤خ,دٓؾن

ٓطبثغداساٌُشَٓ)ٔه, 9ٗٔ- 9ٔٔاُو٤بدادٝأُؤعغبداُغ٤بع٤خك٢كِغط٤ٖ:٣ٕٜٞٗلث٤ب,كأٗظشٕٗٔ- ٖٔؿؿ

. ٕٔ-ٕٔٓؿؿ( 9ٔ),ٓؤعغخاُذساعبداُلِغط٤٘٤خ,اُؾذ٣ضخ



 

 

 

-  - 

الحػديث اػف ))فقػد سػرم هػذا , هذا اف شػنيد القسػطؿ شػديدا الػي أادالػ لقد ااف حديث شاار ا 
مػف أ ػؿ ذلػؾ  ػابلكا العػد ا ي بػالطرد  ِ((كاػكهنـ  ارهػا, القسطؿ مسرم ال ار في النشيـ أحػر هنـ 

 .كالس ف كال تي الي مكا ت  هذب 
 
  -:شكوى وألم -2
الماسػػي العظػػاـ كهػػ لـ مػػف ال ابػػات ال سػػاـ الهػػي مػػر بنػػا أب ػػاء العػػد ا ي مػػف شػػاع  

فتي الذارم العاشرة ل اب  فلسطيف  ظر العد ا ي إلي أب اء كط   فلـ يػر مػ نـ إا المشػرد , كط   
فقاؿ معبرا مف , ك د ا كا في هذب األاكاـ العشرة الشئ الا ير , كالال ئ دكف م كم كدكف رااي  

  -:هذب اااـ 
 مػػػف اااػػػكاـ فػػػي البػػػؤس اشػػػرة سػػػلر ا

 

   ػػػػػػا ي بنػػػػػػا الربػػػػػػق الػػػػػػذم بػػػػػػات راليػػػػػػا 
 

   ػػػػػػػا ي فلسػػػػػػػطيف الهػػػػػػػي مػػػػػػػف   ا نػػػػػػػا
 

 رر  ػػػػػػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػػػػػػركم للزمػػػػػػػػػػػػػػاف الماسػػػػػػػػػػػػػيا  
 

 اهب ػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػدمق القلػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػاري   ابػػػػػػػػػػ 
 

  كافػػػػػي فػػػػي الرطػػػػب اربػػػػد ااهبػػػػا , دهه ػػػػا 
 

 أهػػػػػػػػػػػػ , ر م ػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػا ا اهػػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػػػد 
 

 ف ػػػػػػػػػػاء بنػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػتر المصػػػػػػػػػػالب  ا يػػػػػػػػػػا  
 

 كافا ػػػػػػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػػػػػػر ذيكلػػػػػػػػػػػػػ  إذا الػػػػػػػػػػػػػكحي
 

  ُفلػػػػػػػػـ  اهبػػػػػػػػ  إا مرا يػػػػػػػػا ,  صصػػػػػػػػ ا  
 

 

كاأللتػػػاظ المعممػػػ  بػػػالحزف كاألسػػػي ا ػػػد  ظمػػػ  فػػػي ال ابػػػ  )) يظنػػػػر اسػػػهعماؿ العػػػد ا ي العبػػػارات 
فنك مػف رػالؿ هػذب األلتػاظ ابػر اػف هلػؾ ال ابػ  الهػي مػر الينػا اشػر سػ كات مػف  ِ((كظركفنا 

هػػي رر ػػكا م نػػا ليػػركا م سػػي الزمػػاف كلياهبػػكا بػػدمكع القلػػب الهشػػرد  ػػا كا راللنػػا   ػػاف فلسػػطيف الُ
كير مكا أسنـ أه  بعد أه  حهي  اء ستر مصالبنـ  ا يا ا ياهػب فيػ  اا المرا ػي , هاري   ابهنـ 

- :كيعرض الشاار لما لحؽ البيكت مف  راء ال اب  مف دمكع حسرة األلـ . 
 

 فتػػػػػػي اػػػػػػؿ بيػػػػػػت ادمػػػػػػق منرا ػػػػػػ 
 

 لقكافيػػػػا  رػػػػط بنػػػػا فػػػػكؽ الطػػػػركس ا 
 

 كارك ػػػػػػنا, هتاايلنػػػػػػا اام ػػػػػػا 
 

 أ ػػػػػػػػػػيف يهػػػػػػػػػػيـ راكد ال ػػػػػػػػػػكـ طاكيػػػػػػػػػػا  
 ج

 كه نػػػػد, كفػػػػي اػػػػؿ اػػػػكخ حسػػػػرة 
 

 كا هسػػػػػػمق األصػػػػػػباح إا ال كاايػػػػػػا 
 

 
 

                                                 
ٔ
.9 -  ؿؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
ٕ
(دٕٝربس٣خ,دٓؾنداسدٓؾنُِطجبػخٝاُ٘ؾش)اُؾؼشاُؼشث٢ٝاُون٤خاُلِغط٤٘٤خٖٓاٌُ٘جخا٢ُاٌُ٘جخ:أؽٔذع٤ِٔبٕاألؽٔذ

.ٖٗؿ



 

 

 

-  - 

 ,كيصكر شاار ا أي ا حاؿ التلسػطي يف المشػرديف كهػـ يبح ػكف اػف اػكخ كاػف ريمػ  فػال ي ػدكف
هع ػي لنػـ , هػي اا ػت هسػمي  ػكاريا في ـ حطػامنـ حػكؼ الانػكؼ فػي حمػي كا ػازة الكحػكش ال

كاف أبػت ال بػاؿ الػينـ هػذب السػا ي كهػذا , الرتافيش في الد ي كيطربنـ الذلب المعسػعس ااكيػا
كاف  اءت سػ   , ال كار اهرذكا البيداء بيها ك اديا يسامركف في ليلنا ال  ـك كذارم ما دهاهـ ا تا

- :ألفؽ د ارا كالاابكس حلما مت عا كا, كاألذرع كسادا , الارم ياكف ال رم ال ابي مندا 
 

ف لػػػـ   ػػػد اكرػػػا   كلػػػـ  لػػػؽ ريمػػػ , كا 
 

 باليػػػػػػػػػػػػػػػػا, ه ػػػػػػػػػػػػػػػػـ حطامػػػػػػػػػػػػػػػػا للمشػػػػػػػػػػػػػػػػرد  
 

 زحت ػػػػػا إلػػػػػي  ػػػػػكؼ الانػػػػػكؼ ه ير ػػػػػا
 

ف اا ػػػػػػػت هسػػػػػػػمي  ػػػػػػػػكاريا, كحػػػػػػػكش    كا 
 

 هع ػػػػػػػػػي ل ػػػػػػػػػا فينػػػػػػػػػا الرتػػػػػػػػػافيش فػػػػػػػػػي
 

 الػػػد ي كيطرب ػػػا الػػػذلب المعسػػػعس ااكيػػػا 
 

ف لتظه ػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي ال بػػػػػػػػػاؿ معػػػػػػػػػاكر  كا 
 

 ا البيػػػػػػػػػػػػػداء بيهػػػػػػػػػػػػػا ك اديػػػػػػػػػػػػػا هرػػػػػػػػػػػػػذ ا ل ػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ك  كمنػػا –اف حػػؿ الظػػالـ  - سػػامر
 

 ك حيػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػذارم مػػػػػػػػػػا دها ػػػػػػػػػػا اللياليػػػػػػػػػػا  
 

ف أرػػػػػػػػػػذه ا مكه ػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػ   الاػػػػػػػػػػرم    كا 
 

ف اػػػػػػاف  ابيػػػػػػا , ر ػػػػػػي ا ال ػػػػػػرم منػػػػػػدا    كا 
 

 كأذرا ػػػػػػػػػػا هحػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػرؤكس كسػػػػػػػػػػالد  
 ج

 كالػػػػػػػػػد ار األفػػػػػػػػػؽ كسػػػػػػػػػ اف سػػػػػػػػػا يا , ل ػػػػػػػػػا 
 ج

 كلػػػػػيس سػػػػػكم الاػػػػػابكس حلػػػػػـ مػػػػػركع
 ج

 ُ  هػػػػػػذاي األسػػػػػػي ال نػػػػػػـ ااديػػػػػػافكا عػػػػػػ 
 

 
مف المالحظ أف صكرة المشرد هذب الهي ظنرت ا د العد ا ي ظنرت ا ػد العػد ا ي ظنػرت أي ػا 

امهز ػػت , الػػذيف ااشػػكا ال ابػػ  كلمسػػكا حيػػاة المريمػػات , الشػػعراء التلسػػطي يف المنػػا ريف " ا ػػد 
كاا ػػػت همهػػػاز , ك يػػػر ذلػػػؾ  ..كالتقػػػر كاا ػػػطناد , كالبػػػؤس كالشػػػقاء , صػػػكره  بالريمػػػ  الباليػػػ  

الػػي األرػػذ أحيا ػػا كبػػالقكة الرار ػػ  الممهز ػػ  بااصػػرار كالع ػػؼ بال ػػعؼ المهسػػـ بالػػذؿ كالسػػاي   
 ُِ" بال  ر أحيا ا أررم 

برسػا كه اػيال كمػا زادكا   ػيه ا  إاكيرم العد ا ي فعؿ الرؤسػاء كالملػكؾ العػرب الػذيف مػا سػامك ا 
كأا , شػاكاب كألمػ  فػي إف يػرم  ػادة همنػـ أا يريػب لشػعبنـ أمػؿ  فقاؿ العػد ا ي با ػا, إا هعقيدا 

ذا   بت شعكبنـ ر ػكا , يداكا الي ايكف شعكبنـ مف الرطب دمعا  ذا  طعػكهـ كصػلكا , كا  كا 

                                                 
ٔ
.9ٕ–9ٔؿؿ,ٗلظأُقذس

.ٗ ؿ,فٞسحاُلِغط٢٘٤ك٢اُؾؼشأُؼبفش:ٝافقأثٞاُؾجبة
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ذا رذلكهـ في أزم   صركا ,  ذا ظلمكهـ في حامنـ ادلكا , كا  ذا اسػركهـ فػي  ابػ   بػركا , كا  , كا 
ذا حبسكا ا نـ العطايا بذلكا فكؽ اػاهلنـ كهػك يل ػكف مػف أابػالنـ حملػكا  يالركاسكاف ك عكا ,  كا 

كأف رحػؿ شػعبنـ اػف , أالػكا الرزايػا القمػا أالػكا كاف , كاف شرب شعبنـ الدكاهي حػ ظال شػربكا , 
  -:كا ركا الرمس   اا في مكاط نـ , األكطاف ر ـ أ كفنـ ما رحلكا 

 
 مػػػػػػف كلػػػػػػي بقػػػػػػادة شػػػػػػعب اػػػػػػؿ همنػػػػػػـ

 

 ا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿأا يريػػػػػػػػػػػػػػػػب ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػافي دأب ػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 إذا باي ػػػػػػػػػػػػا لرطػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػازؿ حز ػػػػػػػػػػػػكا
 

 كاتاتػػػػػػػػػػػػػكا أدمعػػػػػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػػػػػيؿ ه نمػػػػػػػػػػػػػؿ 
    

ف   ػػػػػب ا الػػػػػينـ أ معػػػػػيف ر ػػػػػكا  كا 
 

ف  طع ػػػػػػػػػػػػاهـ دكف الػػػػػػػػػػػػكرل كصػػػػػػػػػػػػلكا    كا 
 

ف رػػػػػػػػػػذل اهـ فػػػػػػػػػػي أزمػػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػػركا  كا 
 

ف ظلم ػػػػػػػػػػػػاهـ فػػػػػػػػػػػػي حام ػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػدلكا    كا 
 

 كأف اسػػػػػػػػػػػػر نـ فػػػػػػػػػػػػػي  ابػػػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػػػركا
 

ف حبسػػػػػػػػػػػػ ا العطايػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػ نـ بػػػػػػػػػػػػذلكا    كا 
 

ف ك ػػػػػع ا  الركاسػػػػػػي فػػػػػكؽ اػػػػػػاهلنـ كا 
 

 حملػػػػػػػػكا , كهػػػػػػػػـ يل ػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف أابػػػػػػػػالنـ  
 

ف شػػػػػػػرب ا الػػػػػػػدكاهي حػػػػػػػ ظال شػػػػػػػربكا  كا 
 

ف أال ػػػػػػػػػػػػػػا الرزايػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػا أالػػػػػػػػػػػػػػكا    كا 
 

ف  تػػػػت اي  ػػػػا مػػػػف كا ػػػػب سػػػػنركا  كا 
 

ف  ال ػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػف اإل ػػػػػػػػػػداـ مػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػكا    كا 
 

ف رحل ػػػػػػػػا اػػػػػػػػف األكطػػػػػػػػاف مر مػػػػػػػػ   كا 
 

 أ كف ػػػػػا فػػػػػي الػػػػػك ع النك ػػػػػاء مػػػػػا ر لػػػػػكا  
 ج

 الػػػػػرمس  ػػػػػ اا فػػػػػي مػػػػػكاط نـكا ػػػػػػركا 
 

ف هػػػػػا ركا دكؿ, الػػػػػي اػػػػػركش لنػػػػػا    ُكا 
 

   
 -:النشيد والتغني  -3

مػف ك ػق  ميػؿ هرهػاح لػ  الػ تس  لمػا لنػا, أا ر العد ا ي مف اسهعماؿ ال شيد رالؿ دكاكي ػ        
إلػي  ا ػب شػعبيهنا الهػي ه ػمف لنػا اا هشػار كالبقػاء فػي أذهػاف , كيسمك ب  الذكؽ كهلذ بػ  اىذف

كاػاف لنػذا , هذا كيعهبر الهع ػي باأل اشػيد مػف  بيػؿ الهتػ ف فػي اصػر ا الحػديث. اس مدة طكيل ال 
كاػاف , فمف المعػركؼ أف  الشػعر العربػي اا ػت  شػ ه    اليػ , الهع ف  ذكرب في العصكر السابق 
ك كا ػػب حياهػػ  الك دا يػػ  كال تسػػي  المهعلقػػ  , كميكلػػ , كأهػػكاءب, منهمػػا بهصػػكير شرصػػي  الشػػاار

 ُ ير أ ا  الحظ أف هذا الشعر العربي الع الي في  ش ه  كرصالص  أرذت "ب 
هصػػػكر هػػػذب كلػػػـ هعػػد  (ُ")هسػػهقؿ م ػػػ  ف ػػكف م ػػػذ أكارػػػر العصػػر ال ػػػاهلي كههطػػػكر هطػػكرا م تصػػػال

امػػا لػػـ هعػػد هقػػـك الػػي أسػػس   اليػػ  امػػا , الت ػػكف المسػػهقل  شرصػػي  الشػػاار كأحاسيسػػ  كرػػكاطرب
 .اا ت سابقا

                                                 
ٔ
.ٖٗٔ-ٕٖٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
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الذم يهرػذ حرفػ  للهاسػب بػ  " ؼ هذا ال كع بالشعر الهقليدم كا ي ب  الشعرك د ارؼ شك ي  ي
مذاهبػ   إلػيالت ي  ما  عؿ الشػعر العربػي يهطػكر  اإل ادةكالذم ااف ي مق ل  الشعراء مف أسباب 
أما الػذم أطلػؽ اليػ  شػك ي  ػيؼ الشػعر الع ػالي  (ِ)"بنا الراص  كهك  ماذج المديه كما يهصؿ

قصػػػيرة الهػػػي اا ػػػت هصػػػاحب الع ػػػاء م ػػػذ العصػػػر ااسػػػالمي بػػػؿ العصػػػر اػػػؿ المقطكاػػػات ال"هػػػك
, كاا ت هذب المقطكاات هشيق في الح از أ  اء العصر ااسػالمي. ال اهلي الي العصر الحديث

كاا ػػت ههرصػػص بنػػا طالتػػ  مػػف الشػػعراء الػػي رأسػػنا امػػر بػػف أبػػي ربيعػػ  كاألحػػكص كأم النمػػا 
كالمع يات أم اؿ معبد كمالؾ كابػف سػريج كابػف محػرز  ممف اا كا يقدمكف هلؾ المقطكاات للمع يف

كمهرػذة مػف األكزاف , كاا ت هذب المقطكاػات اػادة ا هزيػد اػف اشػرة أبيػات (ّ)."ك ميل  كسالم 
كاػػػاف الشػػػعراء يعبػػػركف مػػػف راللنػػػا اػػػف , الرتيتػػػ  مػػػف كم ػػػزكءات البحػػػكر كمشػػػطكرها أ كابػػػا لنػػػا

الح از كدمشؽ كبعداد كالقاهرة ك رطب   ـ ُإلي   ـ ا هقلت هذب المقطكاات, أحاسيسنـ كمشاارهـ
كهعلػػػؽ المع ػػػكف بنػػػا أل نػػػـ كحػػػدكا فينػػػا مبهعػػػاهـ إلػػػي أف ظنػػػرت , إلػػػي سػػػالر البلػػػداف اإلسػػػالمي 

 .المكشحات األ دلسي  كا هشرت في أ حاء العالـ اإلسالمي
ابير  كفي اصر ا الحديث ظنرت األ اشيد الهي شابنت في شالنا المكشحات كالمسطات إلي حد

كينم ػا فػي هػذا الم ػاؿ أ اشػيد العػد ا ي الكط يػ  , فهع ي بنػا أصػحابنا بق ػايا بالدهػـ كأ ػكامنـ ,
 شػػيد "كم ػاؿ ذلػؾ أ شػػكدة  ػدمنا العػد ا ي كأسػماها . الهػي هع ػي فينػا بتلسػطيف كمػػد نا كمؤسسػاهنا

ريرهػػا الػػكافر ك , ك كهػػا السػػاحر , كهربنػا الػػذهبي , هع ػػي فينػػا شػػاار ا بهػػاري  فلسػػطيف " فلسػطيف 
, كم يػ  للعػرب , فنػي فها ػ  للقلػب , كم ػدها كافػر , كفهياهنا حكر , ديف إسعادهاك عؿ , االبحر

كاللػػػكز كالليمػػػػكف , كريراهنػػػا ا ػػػر اػػػالهيف كالزيهػػػكف , يقػػػدـ لنػػػا ركحػػػ  منػػػػرا , كهػػػي م هنػػػي حبػػػ  
- :كال ر س فقاؿ

 هاريرنػػػػػػػػػػػػػػػا فرػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 كهربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 ك كهػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػحر
 

 كريرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 لسػػػػػػػػػػػػػطيفهػػػػػػػػػػػػذم ف
 

 إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادها ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 

 كحكرهػػػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػػػيف
 

 كم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 فها ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 

 كم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 
 

 كم هنػػػػػػػػػػػػػػي حبػػػػػػػػػػػػػػي
 

 ركحػػػػػػػػػي لنػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػر 
 

 كالهػػػػػػػػػػيف كالزيهػػػػػػػػػػكف
 

 كاللػػػػػػػػػػػػػكز كالليمػػػػػػػػػػػػػػكف  
 

 كال ػػػػػر س المتهػػػػػكف
 

 ( ُ)مػػػف أر ػػػنا ا ػػػر 
 

                                                 
ٔ
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كم يػ  , شػرؽ بػيف فيػ  أ نػا ريحا ػ  ال"  شػيد القػدس " كيقدـ العد ا ي أ شػكدة لمدي ػ  القػدس أسػماها
الينمػػا الصػػالة  –شػػرفنا المرهػػار كالمسػػيه , الظنػػر ُكهػػي أي ػػا مدي ػػ  , كشػػعل  الحػػؽ, الػػ تس 
كحبنػا ديػف , في أفقنا التسيح  كبنػا هاهػت فلسػطيف الػي الػد يا متػاررة  األ كارفشعت  –كالسالـ 

- :األ صعكحا    , كمعبكدة العرب ,  اإلسراءكمدي   , أل نا ااصم  العليا 
 القػػػػػػػػػػػػػػػػدس مدي ػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 ريحا ػػػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ 
 

 كم يػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػ تس
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعل  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
 

 مدي ػػػػػػػػػػػػػػػ  الطنػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػز كالم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 كالػػػػػػػػػػكحي كالشػػػػػػػػػػعر
 

 كاأل ػػػػػػػػػػػػػػػػػس كالرفػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 شػػػػػػػػػػػرفنا المرهػػػػػػػػػػػار
 

 كالسػػػػػػػػػػػػػػػيد المسػػػػػػػػػػػػػػػيه 
 

 فشػػػػػػػػػػػػعت األ ػػػػػػػػػػػػكار
 

 فػػػػػػػي أفقنػػػػػػػػا التسػػػػػػػػيه 
 

 بنػػػػػػػػػػػػػػػػػا فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف
 

 هاهػػػػػػت الػػػػػػع الػػػػػػد يا 
 

 فحبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
 

 ااصػػػػػػػػػػػػػػػػم  العليػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 مدي ػػػػػػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػػػػػػراء
 

 ة العػػػػػػػػػػػػػػػػربمعبػػػػػػػػػػػػػػػػكد 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػداؤها األب ػػػػػػػػػػػػػػاء
 

 كمن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القلػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 حا ػػػػػػ   األ صػػػػػػػع
 

 كم حػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػرزاؽ 
 

 هينػػات أف يحصػػع
 

 (ُ)سػػػراؤها الػػػدفاؽ  
 

ليرلػد ذاػرل الشػنداء , كليحتػز أب ػاء "  شػيد الشػنيد "كي ظـ العد ا ي  شيدا للشػنيد أسػماب  
ال شػػيد مػػف ماا ػػ   كظ ػػ  الػػع الشػػنادة كالػػدفاع اػػف الػػكطف بمػػا يعلػػؽ فػػي أذهػػا نـ مػػف رػػالؿ هػػذا

- :للشنيد كرفق  لركح  , فالعد ا ي يعسل  بدمكا  كيدف   في  لكا  
     

  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكاي
 

 كادف ػػػػػػػػػكب فػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػلكاع 
 

 كاذاػػػػػػػػػػػػػػػػػركا أف ه ػػػػػػػػػػػػػػػػػكاي
 

 فػػػػػػػػػػػػر مت كاػػػػػػػػػػػػان كهامػػػػػػػػػػػػا 
 

 اػػػػػػػػف  تػػػػػػػػك ي 
 

 
 كم ػػػػػػػػت اػػػػػػػػيف الصػػػػػػػػباح

 

 هػػػػػػػػػذرؼ الػػػػػػػػػدمق سػػػػػػػػػ اما 
 

  ػػػػػػػػػػػػد ذكل زهػػػػػػػػػػػػر األ ػػػػػػػػػػػػاح
 

 فااهكي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كاح 
 

 لصػػػػػػػػباحكم ػػػػػػػػت اػػػػػػػػيف ا
 ج

 هػػػػػػػػػذرؼ الػػػػػػػػػدمق سػػػػػػػػػ اما 
 

 فػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػكف 
 

 
                                                 

ٔ
 .ٙٙ–٘ٙؿؿ:ٗلظأُقذس



 

 

 

- ٕ- 

 أصػػػػػػػػػػػػبه ال ػػػػػػػػػػػػرح  ري ػػػػػػػػػػػػػا
 

 كهتػػػػػػػػػػػػػا القلػػػػػػػػػػػػػب حزي ػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ياشػػػػػػػػػػػػػػػنيدان ا ػػػػػػػػػػػػػػػت ف يػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 مػػػػػػػػػػكردان يشػػػػػػػػػػتع األكامػػػػػػػػػػا 
 

 اػػػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػػػيف 
 

 
 زهػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػذارل سػػػػػػػػػػػػيبقع

 

  ا ػػػػػػػػران بػػػػػػػػال تف يسػػػػػػػػقع 
 

 اػػػػػػػػػػاؼ فػػػػػػػػػػي د يػػػػػػػػػػاب ر ػػػػػػػػػػا
 

 مػػػػػػابهعع المػػػػػػكت الزؤامػػػػػػا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػي فهػػػػػػػػػػػػػػكف 
 

 
 إف مػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػات شػػػػػػػػػػػػػنيدا

 

 الرلػػػػػكدا  ػػػػػاؿ فػػػػػي الػػػػػد يا 
 

 هاراػػػػػػػػػػػػػػػان في ػػػػػػػػػػػػػػػا الرػػػػػػػػػػػػػػػدكدا
 

 باألسػػػػع هػػػػذاكا ا ػػػػطراما 
 

 ُ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألهكف  
 

 
ك عػػؿ شػػاار ا للاشػػاؼ  شػػيدا لمػػا لتر هػػ  مػػف أهميػػ  فػػي ه شػػ ة الشػػباب الػػع ال نػػاد كالحمػػاس  

- :للكطف كبعض األاداء , فقاؿ مصكرا ركض  رس الاشاؼ حب الكطف , كمعي ا لسكاب في المحف 
 ( القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار )  

 

 
 شػػػػػػػػػػػػػباؿ الػػػػػػػػػػػػػكطف حػػػػػػػػػػػػػف أ

 

  حػػػػػػػػػػػػػف للعػػػػػػػػػػػػػرب فػػػػػػػػػػػػػدل 
 

 مػػػػػػف اػػػػػػريف الػػػػػػدهر  ل ػػػػػػا
 

  بهعػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػحؽ العػػػػػػػػػدل 
 
 

  (دكر )  
 إ مػػػػػػػػػػػػػػػػا الاشػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ ركض

 

  رسػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػكطف 
 

 إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
 

   لسػػػػػػػػػػػػػػكاب فػػػػػػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػػػػػف 
 بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ

 

 رالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ 
 

 ِصػػػػػػػػدؽ , ككفػػػػػػػػاء 
 

 
- :األمل بالنصر  -4
اات كالنػػػػزالـ المهالحقػػػػ  إا أف ر ػػػػـ المصػػػػالب الهػػػػي مػػػػرت الػػػػع فلسػػػػطيف , كر ػػػػـ ال سػػػػ  

شاار ا العد ا ي بقع الع أمل  بال صر كالع اكدة فلسطيف إلػع أهلنػا , فبعػد اشػر سػ كات مػف 
  ياانا ب مؿ بالعكدة الينا كالعيش في ا تنا هك أهل  آم يف مطمل ييف , فيقكؿ 

   ي ػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػبر المػػػػػػػػػػػػدمع األما يػػػػػػػػػػػػا
 

 كباهػػػػػػػػػػػػػػػت مرا ػػػػػػػػػػػػػػػع ال ػػػػػػػػػػػػػػػادبيف أ ا يػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 صػػػحارل اليػػػ س فػػػي الصػػػدر كاحػػػ ن كأ ػػػحت 
 

 يػػػػػػػػػػػػزؼ الي ػػػػػػػػػػػػا ظلنػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػكـ حا يػػػػػػػػػػػػا 
 

 كيصػػػػػػػػػػػػدح فػػػػػػػػػػػػي أ صػػػػػػػػػػػػا نا بلبػػػػػػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػػػػػػع
 

 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼ آذاف الرمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديا 
 

                                                 
.ٕٗٗلظأُقذس,ؿ (ٔ)

 .ٕٕد٣ٞإاُشٝك,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ (ٕ)



 

 

 

- ٖ- 

 ككلػػػػػػػػػت د ػػػػػػػػػع الب سػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػر ر عػػػػػػػػػ 
 

 كأ بػػػػػػػػػؿ ف ػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػػػذاف  ػػػػػػػػػاحيا 
 

 كلملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهت
 

 كأمػػػػػػػػػػػس بنػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػػؿ العركبػػػػػػػػػػػ  حاليػػػػػػػػػػػا 
 

 كاػػػػػػػػػػػػػػػاد شػػػػػػػػػػػػػػػريد المػػػػػػػػػػػػػػػف للػػػػػػػػػػػػػػػ تس بعػػػػػػػػػػػػػػػدما
 

 ُهسػػػػػػػػػػلؿ م نػػػػػػػػػػا ااسػػػػػػػػػػؼ البػػػػػػػػػػاؿ باايػػػػػػػػػػا 
 

 
فالعػػػد ا ي ي  ػػػع مػػػف الصػػػبر المػػػدمع األمػػػا ي , كباهػػػت ا ػػػدب مرا ػػػي ال ػػػادبيف أ ػػػا ي ,   

كأ ػحت صػػحارل اليػػ س ا ػػدب كاحػػ  ر ػػراء يػػرؼ اليػ  كالػػع أهػػؿ كط ػػ  ظلنػػا حا يػػا , يصػػدح 
س مف  ير آذاف الرصالؿ كهك شادل , ككلع د ع الب . الع أ صا نا بلبؿ الم ع الذم يش ؼ 

ر ع  , كأ بؿ ف ر الت ؿ  ذاف  احيا , كلملػـ شػاار ا اىمػاؿ بعػد هشػهت حهػع أمسػع بنػا  يػؿ 
 .العركب  حاليا , كااد شرير األمف لل تس بعدما هسلؿ م نا ااسؼ الباؿ باايا 

كيم ػػع العػػد ا ي فػػي هصػػكيرب لرمػػؿ حهػػع يػػراب  ريبػػا كيػػرل م ػػدب  نػػرة يرػػؼ إليػػ  كهػػك يعػػزك  
ر بااليػؿ الم ػع الػذم يهػكج الػرؤكس حهػع هبػدك فلسػطيف م ػ  اركسػا يزفنػا الػػرليس تالمعػا ع كي ػ

 ماؿ العازل كاصاحب العـز لي  ر ب يش  للشعب اىبع المشػرد , كيمحػؽ المعهػديف بمعراػ  هػرل 
- :فينا إسراليؿ الدكاهي 

 هػػػػػػا حف أصػػػػػػبح ا  ػػػػػػرل الم ػػػػػػد  نػػػػػػرة
 

 يرػػػػػػؼ الي ػػػػػػا اليػػػػػػـك , يعػػػػػػزك المعا يػػػػػػا 
 

 الم ػػػػػػػػػػػػع لرؤسػػػػػػػػػػػػ اكي ػػػػػػػػػػػػتر إاليػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 فيشػػػػػرع فيػػػػػ  العػػػػػار , يػػػػػركم المعاليػػػػػا 
 

 كهبػػػػػػػػػػػػدك فلسػػػػػػػػػػػػطيف اركسػػػػػػػػػػػػا يزفنػػػػػػػػػػػػا
 

 الي ػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػاؿ كارل العػػػػػػػػػـز ,  ازيػػػػػػػػػا 
 

 ب ػػػػػػػػػيش لػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػالميف زمػػػػػػػػػاـز
 

 يػػػػػدؾ  ػػػػػالع العاصػػػػػب الك ػػػػػد طا يػػػػػا 
 

 كي ػػػػػػػػػػػػػػ ر للشػػػػػػػػػػػػػػعب األبػػػػػػػػػػػػػػع مشػػػػػػػػػػػػػػردان 
 

 ب ػػػػػػػكب , فػػػػػػػػال يبقػػػػػػػع لصػػػػػػػػنيكف با يػػػػػػػػا 
 

 كيمحػػػػػػػػػػػؽ   ػػػػػػػػػػػد المعهػػػػػػػػػػػديف بمعػػػػػػػػػػػرؾ
 

 ِفيػػػػػػػػػ  إسػػػػػػػػػراليؿ م ػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػدكاهاهػػػػػػػػػرل  
 

 التعلػيكيشهد األمؿ ا د شاار ا بعد أف رأل م دب  نرة , فا ػ  فػي هػذب المػرة يػرل  دمػ    
الر مفي العد , ذلؾ العد الذم سيبحث في  أب اء فلسطيف اف ال  اة فال يرل م نـ مف بػااكا ال ػ

- :حد , فيقكؿ ز دا كا إسراليؿ اايا , كفيا يسير أب اؤ ا مق العرب  حتال يدؾ 
 فعػػػػػػػػػدان سػػػػػػػػػ  هث ال  ػػػػػػػػػاة , فػػػػػػػػػال  ػػػػػػػػػرل

 

 في ػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػااكا ال ػػػػػػػػػمالر  اايػػػػػػػػػا 
 

 ك سػػػػػػػػػير بػػػػػػػػػالعرب ال ػػػػػػػػػرا ـ  حتػػػػػػػػػالن 
 

 ينتػػػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػـ يحلػػػػػػػػػػػػػػؽ االيػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػراليؿ ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػدان كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػدان 
 

 ككحيػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػدر بال ػػػػػػػػػػػػػعالف هافيػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػ زرع األرض المقدسػػػػػػػػػػػػػػػ  الهػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 سػػػػػػػػلرت , رماحػػػػػػػػان  قتػػػػػػػػت , كمكا ػػػػػػػػيا 
 

                                                 
.  ؿد٣ٞإكغشاُؼشٝثخ,:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)

.9 ٗلظأُقذس,ؿ(ٕ)

 



 

 

 

- ٗ- 

 ع ػػػػػػػػػػػػػع إلػػػػػػػػػػػػػع من ػػػػػػػػػػػػػاهنـك  ػػػػػػػػػػػػػابالن ه
 

   كهبيػػػػػػػػػػػػػػػػد  طعػػػػػػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػػػػػػداة حكاديػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 هشػػػػػػػػػدك شػػػػػػػػػظاياها لنػػػػػػػػػـ  عػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػردل

 

 فيبيػػػػػػػػػػػػت اػػػػػػػػػػػػؿ فهػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػ اع فا يػػػػػػػػػػػػا 
 

 حهػػػػػػػػػػػػػػع يسػػػػػػػػػػػػػػك نـ الحمػػػػػػػػػػػػػػاـ مكاشػػػػػػػػػػػػػػيا    كيز ػػػػػػػػػػػػرد الصػػػػػػػػػػػػاركخ فػػػػػػػػػػػػي أر ػػػػػػػػػػػػالنـ
 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػركا لنيػػػػػػػػػػػػػػػب  نػػػػػػػػػػػػػػػ ـ مهر صػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 ُفػػػػػػػػػػػػػيظف فينػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػا  كف مالهيػػػػػػػػػػػػػا 
 

 
 ػػاؿ " األرطػػاء الشػػالع "لعكيػػ  , فتػػي مع مػػ  كيظنػػر هتػػاؤؿ العػػد ا ي كأملػػ  فػػي أبحا ػػ  ال  

الاسػر " صػنيكف"ك د هتاءلت حيف ك دت حراػ  أكؿ حػرؼ مػف المػ  " هعليقا الع الم  صنيكف 
ف كذلػؾ ال مػػق الػػذم " صػػنيك ييف "بػػدا مػف " صػػناي   " كأك ػر أف أ معنػػا  مػق هاسػػير , فػ  كؿ 

كأر ػػك أف  اسػػرهـ فػػي . سػػالم  ارهػػاب صػػاحب مػػهف اللعػػ  , أل نػػـ ا يسػػهحقكف أف ي معػػكا  مػػق 
, كاسػػر  معنػػـ , سػػيهحقؽ ذلػػؾ بػػ ذف اهلل , ألف " الصػػاد"معراه ػػا المقبلػػ  معنػػـ امػػا اسػػر أكلنػػـ 
 ِ. " حاسهع السادس  ما اكده ع أف هاذب ي 

إف ال اظر إلع األبيات السابق  يلحظ أف العد ا ي في مشاارب الت يحلـ مف راللنػا بال صػر اػاف  
فتػي . الهي ااشنا , كالهي هميزت بتهرة اػدـ الهصػديؽ ب ػياع فلسػطيف كهنكيػدها مه  را بالمرحل  

الك ػػت الػػذم اػػاف فيػػ  الينػػكد يحهلػػكف األرا ػػع كيقهلػػكف كيػػذبحكف كالعػػرب فػػي المقابػػؿ فػػي هرا ػػق 
مسػهمر , اػاف الشػعراء مػػف  ػم نـ شػاار ا العػد ا ي يهع ػػكف بشػعر البطكلػ  كالعػداء كال صػػر كأف 

كؼ يلقػػكف فػػي البحػػر اللحيهػػاف , كيػػذك كف لنيػػب  نػػ ـ كيسػػا كف إلػػع الػػذبه الينػػكد امػػا  ريػػب سػػ
مكاشػػيا , إلػػع  يػػر ذلػػؾ مػػف األسػػاليب الحماسػػي  , ك ػػد أطلػػؽ  سػػاف ا تػػا ي الػػع هػػذب المرحلػػ  

 ّ" ك د إ هنت  ناي  مريرة حيف صار الكا ق أابر ح ما مػف أف يعطػع باله اهػؿ " ادـ الهصديؽ"
ي فتي فهرة اػاف أملػ  بال صػر ابيػرا كبالكحػدة اظيمػا كبهحطػيـ الينػكد , كهذا ما حدث ا د العد ا 

إا أف شػيلا مػف ذلػؾ لػـ يحػدث , فبػدأت ا ػدب فهػرة الاتػر بػالعرب كاللػـك كالعهػاب  كسحقنـ كا عا ,
كحدث الشئ ذاه  مق حتظ التركؽ الهي هتر نا الظركؼ بيف األدباء العرب "كشف الن كـ الينـ 
قػػد ا هنػػت كصػػل  اػػدـ الهصػػديؽ الهػػي فشػػؿ العػػزؿ فػػي هعطيػػ   ػػرامهنا , ل: فػػي األرال المحهلػػ  

يكا نػػكف مابػػات يصػػطله الػػع هسػػميه   –الػػع ك ػػ  الرصػػكص  –كك ػػد الشػػعراء العػػرب أ تسػػنـ 
 ْ" . الق ي  "اىف بػ 

لػػيس اال ػػاريف العػػادييف , "لقػػد أدت هػػذب المرحلػػ  إلػػع هصػػكير التلسػػطي ي مػػف  بػػؿ الشػػعراء ب  ػػ   
مػػف م طلػػؽ اػػادؿ لػػ  مميػػزات معي ػػ  , اسػػلب الحػػؽ كالػػكطف ,  ػػـ ااسهرسػػاؿ فػػي  الػػذيف ي طقػػكف

                                                 
 .ٓ ٔ–  ٔد٣ٞإاُشٝك,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)

.٘ٗٔؿ(ٖ 9ٔث٤شٝد,ٌٓزجخُج٘بٕ,)ٕٓؼغْاألفطبءاُؾبئؼخ,ه:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

اُؼشث٤خ,ٓؤعغخؿغبٕث٤شٝدٓؤعغخاألثؾبس)ٔ,ه9ٙٙٔ- 9ٗٔ–أدةأُوبٝٓخك٢كِغط٤ٖأُؾزِخ:ؿغبًٕ٘لب٢ٗ(ٖ)

.ٖٓؿ(دٕٝربس٣خ(ٗٔ),عِغِخأػٔبٍؿغبًٕ٘ؼب٢ٕٗ 9ًٔ٘لب٢ٗاُضوبك٤خ,
 ط

(ٗ)


 (.ٔ)ٗلظأُشعغ,ٗلظاُقلؾخ



 

 

 

- ٘- 

ال ػػػعط كاإلرهػػػاب كاإلمعػػػاف فيػػػ  , كا  مػػػا التلسػػػطي ي بطػػػؿ أسػػػطكرم يقػػػكـ بػػػالمع زات أمػػػاـ اػػػدك 
ك ػد سػااد الػع هػذب ال بػرة الحماسػي  ظنػكر فاػرة القكميػ  العربيػ  الهػي اا ػت  ُ" .  عيؼ حباف 

حػػاكؿ هكحيػػد  كالػػذمر شرصػػي   مػػاؿ ابػػد ال اصػػر زاػػيـ هػػذب التاػػرة , فػػي أكج ا طال نػػا , كظنػػك 
السكرم , إلع  ا ب هميزب بلسػاف  المصرم الكحدكم  الع أساسنا , ف   ز المشركع يالدكؿ العرب

رطػػػابي بليػػػ  ملػػػؾ  لػػػكب األمػػػ  العربيػػػ  آف ذلػػػؾ برطاباهػػػ  الهػػػي اػػػاف يصػػػكر فينػػػا أف إسػػػراليؿ 
ـي  ب ػػهنا قػػع بنػػسػهلهنمنا  يػػكش العربػػي كهيلٍ  ا فػي البحػػر فػػي الك ػػت الػػذم اا ػت فيػػ  إسػػراليؿ هيٍحًاػػ

الع فلسطيف , كه ـ المشاريق الهكسعي  إل ام  دكلهنا المزاكم  الهي همهد مف الي ػؿ إلػع التػرات 
. 
اؿ ذلؾ أ ر الع العد ا ي فعاش في مرحل  ادـ الهصديؽ الهي ابر ا نا أصدؽ هعبيػر إلػع أف  

في بث شاكاب كألم  ب ياع فلسطيف الذم أصبه ادكب فاسهااف كبدأ هبيف ل  ح ـ الق ي  كح ـ 
 .كا عا حقيقيا  سيما الع أمه  أف هىعيٌد ل  العدة كهحسب هؿ ألؼ حساب 

- :اليجاء  -5
ه اء شاار ا الينكد ه الا شديدا اٌبر رالل  اٌما ياٌ   في  لب  مف حقد دفيف الػينـ لمػا   

- :ؿ كط   , فقاؿ اف رب نـ كلؤمنـ ك ررهـ  كمكا ب  مف هشهيت كهشريد ل  كأله
ـٍ  إٌف الينكدى كالطتيلياًت هـٍ أب اءي اى

بػػػػػػػػػػػػػػػ نـٍ  اػػػػػػػػػػػػػػػف سيػػػػػػػػػػػػػػػحًهنـ كري


مػػػػػػػػػػػافى مػػػػػػػػػػػار ىـٍ   ػػػػػػػػػػػلكا الزَّ  سى


ما ىػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّمكا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػػػكرىل


ـ   ػػػػػػػػػـٍ    يكمػػػػػػػػػان سػػػػػػػػػكل هػػػػػػػػػ


ـ , إٍ رى يىـٍ  كاالكا ل ا الٌ ٌراءى يىمان إٍ رى يى

ػػػػكًد سيػػػػطَّرى اللػػػػ ؤـي كًطتلينػػػػـ الكي ي


ـٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قيًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي كارهىسى المى
ِ




 
- :كأما اف برلنـ كحبنـ للماؿ  اؿ شاار ا 

كمػػػػػػػػػػػػا كاًحػػػػػػػػػػػػده ًمٍعًدهيػػػػػػػػػػػػ ي 


ـٍ    مػػ نـ شػػاٍت مػػف الػػهَّرى


هػػػػػػػػػػػػػػـ  ي َّػػػػػػػػػػػػػػق هاتػػػػػػػػػػػػػػينـى 
ط

 فػػػي يػػػكمنـ رمػػػسي ليقىػػػـٍ  


 كالميكًسػػػركفى مػػػف الينػػػكد


ػػػػـٍ     إفي طىمػػػػا الريػػػػري كاى
 

ًؽ العيصػػػػػػػػػػتكر كالً ػػػػػػػػػػيتاف ى  ػػػػػػػػػػرى ًمػػػػػػػػػػف مى ػػػػػػػػػػـييشػػػػػػػػػػًبٌعنيـ ي  شى


ـ ػػػػػػػػػػػػػػرًفنـً هػػػػػػػػػػػػػػك اإللػػػػػػػػػػػػػػ ي المحهػػػػػػػػػػػػػػرى  كالمػػػػػػػػػػػػػػاؿي فػػػػػػػػػػػػػػي اي
 

ػػػػػػػػ ـ  بىػػػػػػػػديكا المػػػػػػػػاؿى فيػػػػػػػػاًبلسى الصَّ  ّ يبحػػػػػػػػان لنػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػد اى
 

                                                 
 .ٔ  ؽخق٤خاُلِغط٢٘٤ك٢األدةاُلِغط٢٘٤أُؼبفش,ؿ:ٝافقأثٞاُؾجبة(ٕ)

 .9ٔ– ٔد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٖ)

 .9ٔٗلظأُقذس,ؿ(ٔ)
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أدرؾ العد ا ي ربػث الينػكد الػع مػر األزمػاف , فمػا  ػدمكا للػكرل إا اػؿ سػكا ك ػـ , فنػـ   

ا همػق ينػكد ب ػي  ريظػػ  الػذيف ألبػكا األحػزاف الػع الػػدكؿ اإلسػالمي  ال اشػل  فػي المدي ػ  الم ػػكرة إذ 
كسالر القبالؿ األررل للق اء الع هذب الدكل  , كهـ الذيف أ اركا التهف كأطلقكا اإلشااات ك ريش 

ذلػؾ , كهػـ ال اس فػي مقهػؿ سػيد ا ا مػاف بػف اتػاف ر ػي اهلل ا ػ  كالرالفػات الهػي اقبػت  اكألبك 
الشػػريؼ كالسػػ   المطنػػرة ,  ت الػػدس كالطعػػف كالهشػػايؾ فػػي الحػػديث ال بػػكمالمػػالػػذيف اػػا كا كراء ح

كهـ الذيف أ اركا ال زاات القكمي  كال مرات ال اهلي  في اياف األم  المسلم  كهتايؾ كحدهنا , كهـ 
الػػذيف املػػكا الػػع اسػػقاط دكلػػ  الرالفػػ  اإلسػػالمي  الع ما يػػ  , كاملػػكا الػػع اػػزؿ شػػريع  اهلل اػػف 

  ألعيػػت الرالفػػ  اإلسػػالمي   ػػ اات الحاػػـ , كاسػػقاط السػػلطاف ابػػد الحميػػد ال ػػا ي كالػػذم بسػػقكط
الماديػػػػ  كاإللحاديػػػػ  الماراسػػػػي  , كراء ال زاػػػػ   ُمقدسػػػػات المسػػػػلميف كبالدهػػػػـ , كهػػػػـ كراء ال زاػػػػ 

الحيكا ي  التركيدي  , ككراء هتاؾ األسرة كاا حالؿ الدكراايمي مف أ ؿ ذلؾ ااهبػر العػد ا ي أ نػـ 
 .أي ا شراه  الصناي   إلع الماؿ كابادهنـ ل  كأدرؾ شاار ا . لـ يقدمكا اللكل إا النـ كالعـ 

اشػػقنـ للبرػػؿ , فرمػػس لقػػـ هاتػػي  ػػا عنـ , كمػػرؽ اصػػتكر ياتػػي مكسػػرهـ , كالمػػاؿ فػػي اػػرفنـ 
إف اسػػهبداد : " أ ػػحع معبػػكدهـ , ك ػػد اسػػهعملكب فػػي اسػػهعباد اىرػػريف فقػػاؿ حامػػاؤهـ فػػي ذلػػؾ 

إذا لػـ . ا متر لنا مػف الهعلػؽ بػ  , ل نػا  سيمد إلع الدكل  اكدا –كالماؿ ال  في أيدي ا  –المالي 
كمػػا أهػػت بػػدايات القػػرف العشػػريف حهػػع بػػدأ  تػػػكذ  ِ  " سػػهترؽ فػػي الل ػػ  ا محالػػ   –هتعػػؿ ذلػػؾ 

الينػػكد كالمػػاؿ بالسػػيطرة الػػع مصػػادر الػػذهب فػػي  ميػػق أ حػػاء العػػالـ كالػػع معظػػـ ب ػػكؾ الػػبالد 
 األكربي  , كراص  بريطا يا كفر سا كالكايات 

  
ركا فػػػػي هلػػػػؾ البلػػػػداف , بكاسػػػػط  أصػػػػحاب بكاسػػػػط  آؿ ركهشػػػػليد الػػػػذيف ا هشػػػػ" حػػػػدة األمريايػػػػ  المه

ما دلسػػػكف بػػػاركخ , فرا اتػػػكرهر , ازارد , شػػػيؼ , مك لهػػػك ,  ا ػػػت , سػػػلي اف : الماليػػػيف أم ػػػاؿ 
شهراكسػػػي , ركلتاػػػر , كيسػػػيطركف الػػػع إصػػػدار ال قػػػد فػػػي اػػػؿ الػػػدكؿ األكربيػػػ  الابػػػرل كالكايػػػات 

 ّ. " سط  الب كؾ المرازي  الهي يملاكف معظـ أسمنا المهحدة بكا
كه اكؿ العد ا ي في ه ػاءب للينػكد الحػديث اػف أرال نػـ السػيل  الهػي هعهبػر اكبػاء رطػر   

- :الع أب اء شعب  كأمه  كال  س البشرم أ مق , فقاؿ مصكرا هذب الرالؽ 

                                                 
.ٖٗ–ٖٖؿؿ"ٖ 9ٔاُوبٛشحداساُؾشم"ٙٓؼشًز٘بٓغا٤ُٜٞد,ه:أٗظش,ع٤ذهطت(ٕ)

 .٘ٓٔثشٝرًٞعدؽٌٔبءف٤ٜٕٞ,ؿ:ؽٌٔبءف٤ٜٕٞ(ٖ)

.9ٔٔؿ(ٖ 9ٔاُوبٛشح,ٌٓزجخاُٞػ٢اُؼشث٢,)دساعخرؾ٤ِ٤ِخ–لعشائ٤َٝاُزِٔٞد:لثشا٤ْٛف٤َِأؽٔذ(ٔ)

.  –  د٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 .ٗ٘ٔؿ(ٔ 9ٔث٤شٝدٓطجؼخداساٌُزت,)اُؼذٝإاُق٢ٗٞ٤ٜٝٝاعتاُؾؼٞةاإلعع٤ٓخٝاُؼشث٤خ:ػجذاُؼض٣ضػضاّ(ٖ)



 

 

 

-  - 

ك ػػػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػػػ ى ال َّتػػػػػػػػػػاؽ الٌهليػػػػػػػػػػ  بىػػػػػػػػػػاءى الشػػػػػػػػػػعكب يػػػػػػػػػػارهطى صػػػػػػػػػنيكفى أري  دً يػػػػػػػػػا كى
 

 كاشػػػػػػػهيركا بال ج ػػػػػػػار اػػػػػػػؿَّ  ػػػػػػػميرو 
 

 كارػػػػػػػػداكا اػػػػػػػػػؿ  اهػػػػػػػػؿو محػػػػػػػػػدكدً  
 

 كا مسيػػػػكا  ا يػػػػاًهاـ فػػػػي المرػػػػازم
 

 كأبيحػػػػػػػػػػػػػكا أارا ػػػػػػػػػػػػػاـ اػػػػػػػػػػػػػالقركدً  
 

 كا علػػػػػػػػػػكهفَّ يقه صػػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػػا ي
 

 ب سػػػػػػػػػػػػػػػػػكـو مبذكلػػػػػػػػػػػػػػػػػ و ك ينػػػػػػػػػػػػػػػػػكدً  
 

ـه ًشػػػػػػيدكا الػػػػػػع الرى ػػػػػػا كالػػػػػػد ايا   ػػػػػ
 

 ُدكلػػػػػػػ ى الًرػػػػػػػٍزم كالتي ػػػػػػػكر العهيػػػػػػػدً  
 

        
شاار ا رطر الينكد كمرططاهنـ في افساد العالـ لػذلؾ أسػماهـ كبػاءن , كهػذا الكبػاء كاع   

فنػذب ه مػق ! الرتيػ  كالظػاهرة كالمعلقػ  , الكباليػ  هػي  ر كمػ  التسػاد الصػنيك ي " ي شر  را يم  
بيف رصالص ال را يـ التهاا  المعركف  الهي هصيب اإل ساف , كفػكؽ ذلػؾ هنػا ـ العقػكؿ كهحطػـ 

, أك ه علنا اقيم   عيت  ال ق  يرالستنا ا يرة الكلػق بالمػادة , ا  ػدرب لنػا الػع الصػعكد  األفناـ
أ ػػاس  ػػد أ ػػلهنـ الرمػػر , "فػػي أه ػػاد   حامػػالنـ كيهم ػػؿ كبػػاؤهـ هػػذا فػػي ر بػػ ِ" رػػالرة العزيمػػ 

كالم ػػػكف المباػػػر الػػػذيف أ ػػػراهـ بػػػ  كاالؤ ػػػا كمعلمك ػػػا .. كأ قلػػػب شػػػبا نـ م ػػػا يف بالاالسػػػياات  
فػي البيكهػات الع يػ  كاهبه ػا , كمػف الػينـ , ك سػاؤ ا فػي أمػااف لنػكهـ كالػينٌف  ّدم ا ك نرما ه ػا كر

كاليػػ  فػػاف  ْ" كالرًَّ بىػػاًت مػػف زالنػػـ فػػي التسػػاد كالهػػرؼ  –"  سػػاء الم همػػق " أ ػػيؼ مػػف يسػػميف 
نـ السػالـ , التساد كاافساد هك ديدف الينكد م ذ أ دـ العصكر كذلػؾ فػي هعػاملنـ مػق األ بيػاء الػي

لىػع ًلسىػاًف دىاكيكدى كنًايسنػع ٍبػًف : " فقاؿ اهلل هعالع ا نـ في ذلؾ  كا مف بىً ٌع إسرىاًلٍيؿى اى ليًعفى الًَّذيفى اىتىري
ـى ذىًلؾى  ٍريى اىا يكا يىٍعهىدكفى , اىٍا يكا ا يىهى ىاهىٍكفى اىف مي اىرو  فىعىليكبي , لىًبٍلسى مى ٍكا كى  ٓ" عىليكفمىااىا يكا يىتٍ ًبمىا اىصى

ـي الذَّلَّػػ ي : "كاهلل سػػبحا   كهعػػالع  ػػرب الػػينـ الذلػػ  كالمسػػا   فػػي  كلػػ   ػػؿ شػػ     لىػػٍيًن ػػًربىٍت اى كى ي
بىػػ ؤاي  ٍسػػاى ى ي كى كفى كالمى ػػا يكا يىٍاتيػػري ـٍ اى ػػًب ًمػػفى اهللًَّ  , ذىًلػػؾى بًػػ ىٌ ني يىٍقهيليػػكفى ال ًَّبيَّػػيفى ًبعىٍيػػًر  ًبعى ى بً يىػػٍاًت اهللًَّ  , كى

ؽَّ  اىٍا يكا يىٍعهىديكف الٍه ى ٍكا كى ٍا اىصى  ٔ" , ذىًلؾى ًبمى
" مف أ ؿ ذلؾ ييتنـ  كؿ العػد ا ي اػ نـ بالكبػاء كأ نػـ ك ػ  ال تػاؽ الهليػد , ك ػد شػعر الينػكد بنػذب 

الصػػت  كشػػعركا بالذلػػ  , فلصػػقكا ب  تسػػنـ مػػف المػػزااـ مػػا يػػكارم سػػؤهنـ فػػي هػػذب ال احيػػ  , فزامػػكا 
ك يرهػػػا مػػػف  ٕ" أ نػػػـ أب ػػػاء اهلل كأحبػػػاؤب , كأف ال  ػػػ  مؤ كفػػػ  الػػػينـ ك !! أ نػػػـ شػػػق بػػػاهلل المرهػػػار 

 .المزاانـ الااذب  

                                                 
 

 

 .  ,ؿٕأُؼغْاُٞع٤و,ط:أٗظش,لثشا٤ْٛٓقطل٢–٢ٛأُش٣جٚ:اُوٜشٓبٗخ(ٔ)
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ذ ااف شاار ا  د ه اكؿ الينكد ااف  في ه ال  , ف    في المقابؿ  د رص  إسػراليؿ بن ػاء اذع   كا 
- :, فقاؿ 

 فالىمٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي إسػػػػػػػػػػػػػػػػػراليؿي لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػداًف الًقهػػػػػػػػػػػػػػػاؿً    هيٍرلىػػػػػػػػػػػػػػػٍؽ ًلمى
 

ًؿ ى ىػػػػػػػػػٍت لبيػػػػػػػػػًق ال ٍ ًض ري عػػػػػػػػػرو
 بىٍرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

يػػػػػػػػػػػػػاؿً ( ـ)   بػػػػػػػػػػػػػال ي ىٍيً ق كبالرَّ
 

ًلقػػػػػػػػػػػٍت ًلهىٍسػػػػػػػػػػػهىٍ دم , ك ػػػػػػػػػػػد  ري
 

 مىرى ىػػػػػػػػػػػػٍت اػػػػػػػػػػػػع ذيؿَّ السجػػػػػػػػػػػػؤاؿً  
 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػع ال َّتػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ ميلىكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػتيكاان ًبقىػػػػػػػػػػػػػػػاؿً    كالًقيػػػػػػػػػػػػػػػًؿ مىشن
 

 كالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَـّ هيرًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 

ػػالًؿ   ٍلمىػسو ًمٍ ػػًؿ الصَّ بي , كمى
ُ 

 

     
فكلؾ  ِ    الند   بيف العرب كالينكد أ  اء حرب فلسطيف كهك الاك ت كه اء العد ا ي رليس ل 

بر ادكت , حيث ك د العد ا ي في هذب الند    قم ن للعرب ك عم ن للينكد , كك د أي ا أف الاك ت 
- :ألعكب ن في يد الينكد , فقاؿ ا   

 
ػػػػػػع اهلل م ػػػػػػدكبى الرى ػػػػػػا كال ػػػػػػرالـً   لىحى

 

ػػػػػػػػدَّ  ػػػػػػػػاحـً    دها ػػػػػػػػا بشػػػػػػػػر  را ػػػػػػػػًؼ الحى
 

 فمػػػػػا ًبر ػػػػػادكته  يػػػػػري ًاٍلػػػػػجو  ػػػػػميريب
 

 ييبػػػػػػاع كييشػػػػػػرىل م ػػػػػػؿى بػػػػػػا ع األاػػػػػػا ـً  
 

 ييػػػػػػػػػػراًكغي م ػػػػػػػػػػؿى ال جٍعلبػػػػػػػػػػاًف متاًك ػػػػػػػػػػان 
 

 كهبػػػػػػػػػػػػدك حكاشػػػػػػػػػػػػًي  ا لػػػػػػػػػػػػًد األرا ػػػػػػػػػػػػـً  
 

 أرل ًمػػػػف ب ػػػػع ًاٍزريػػػػؿى فيػػػػ   ىمكذ ػػػػان 
 ج

عػػػػػاًلـً    ّمػػػػػف الماػػػػػر مصػػػػػعىرَّ اللَّػػػػػكا كالمى
 

         
  -:ثأر وتشفى  -6
د ا ي بالصبر كالحلـ مق أب اء كط ػ  كأمهػ  إا أ ػ  فػي المقابػؿ امهلػئ حقػد ك ػال العهحٌلع  

الع أاداءب آمه  , لذلؾ   دب ي ظـ القصالد الطكاؿ في ه النـ كمحال  ال  ر كالهشػتي مػ نـ 
اػػا كا يريػػدكف الػػهرلص مػػف " , فاا ػػت بػػذلؾ الماهػػ  لظػػعن فػػي حلػػكؽ هػػؤاء األاػػداء , لػػذلؾ 

م ااف يزا نـ  دا بقصالدب الذري  كحمالهػ  الشػعكاء المهكاصػل  كهك يػ  الشاار العد ا ي الذ
طالبػػػ  شػػػطر ااسػػػهعالؿ كالكحػػػدة كطػػػرد اا هػػػداب اا  ليػػػزم العاشػػػـ كاإلسػػػراليلي الصػػػنيك ي 

ذراػػػا بالشػػػعراء كالاهػػػاب كالرطبػػػػاء " ممػػػا حػػػذل بالسػػػلط  المسػػػػهعمرة أف ه ػػػيؽ  ْ" الػػػدريؿ 

                                                 
 .9ٕٔ–9ٔٔد٣ٞإاُٞصٞة,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٙ)

سئ٤ظُغ٘خاُٜذٗخ,ٝأُؾشفػ٠ِر٘ل٤رزهشاسارٜربٝٛرٞأؽرذأٓرشاءألعرشحأُبٌُرخاألعرٞع٤خٝسؿرْٓطبٝػزر٤ُِٜٚرٞدلالأٜٗرْٝٛٞ( )

 .ٔٓٔ– 9د٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:لٗظشٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ–هزِٞٙك٢اُوذطألٗٚرغبَٛٓغاُؼشةؽغتصػْٜ

 . 9– 9ٗلظأُقذس,ؿؿ(ٔ)

.ٕٖٗأػعّاُلٌشٝاألدةك٢كِغط٤ٖ,ؿ:د٣ؼوٞةاُؼٞدا(ٕ)
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هيعلػؽ , لسػ كات اديػدة , الػع  اػيا يتػهه أبػكاب السػ ف كالم قتيف امكما مف أ نا س ت  ا ك 
كر ػػـ ذلػػؾ فػػإف شػػاار ا  ابػػ  السػػلطات باػػؿ  ُ". مػػف ييحػػٌرض الػػع ال ػػكرة باللسػػاف أبػػك بػػالقلـ 

- :مايملؾ مف  كة كبياف فلقي الس ف كال تي كالهشريد , كم اؿ   رب كهشتي   كل  
 ي ػػػػػرج اليػػػػػكـى فػػػػػي  تػػػػػس ا ػػػػػدفاعه 

 

  ي  ىٍسػػػػػػػري إلػػػػػػػع اله ايػػػػػػػؿ لػػػػػػػـ ييلنٍبػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػتَّي ػػػػػػػػدل اال بػػػػػػػػاًؿ إلػػػػػػػػع الهشى  كمى
 

ػػػػػػػٍزري    مػػػػػػػف الظيػػػػػػػالَّـ لػػػػػػػـ ييكًهٍ ػػػػػػػ ي  ى

 

 فنػػػػػػػػػذا م طػػػػػػػػػؽي الػػػػػػػػػد يا    ػػػػػػػػػكلل 

 

ِاػػػػػاف دـ ال ػػػػػعيًؼ لديػػػػػً  رٍمػػػػػري  
 

 

كي ػػػق العػػػد ا ي للحلػػػـ دكدا مػػػق أاػػػداءب أل ػػػ  سػػػكؼ ينلػػػؾ  سػػػلنـ كحػػػر نـ كي هػػػاج أر ػػػنـ  
- :مف أهق كا من   المكت , فيقكؿ  مف  بؿ –دكف رحم  بالك د الطريد  –كسمالنـ 

 س يرياـ في الحرب ما ييًنلؾي الٌ سؿى  ميعان كالحٍرثي دكفى رياكدً 
ػػػػدكدان   إٌف للًحلػػػػـ فػػػػي الحػػػػركًب حي

 

 لػػػػػػف هػػػػػػرٍكبي يكمػػػػػػان كراءى الحػػػػػػدكًد  
 

 سػػػكؼى  حهػػػاجي أر ػػػاـ كسػػػمااـ
 

 

 ديكفى مػػػػػػا رحمػػػػػػ و بكٍ ػػػػػػدو طريػػػػػػدً 
 

 بيايمػػػػاةو  ػػػػػد أيق ػػػػػكا ًمن ىػػػػػ ى المػػػػػكتً 
 

 

ػػػػػػػػريًد ا ٍحػػػػػػػػًؽ ايػػػػػػػػؿَّ شى رامػػػػػػػػان ًلمى
ّ 

 

 
كيم ع العد ا ي في   رب كهشتي  , فنك ا ياهتي بالن كـ الع األاداء بؿ يصؿ األمر ألف  

 ـ األ دار كيشرع الينا الحرابا , كيقهحـ ال  كد كالصياصع , كياهسه الربي , كيمشػع هحػت ينا
مسػػااف العػػداء رمكسػػا كيب ػػع مػػف ب ػػد ال ػػ ر حهػػع يرػػظ السػػ ي للمتػػارر اػػ نـ اهابػػا , كي عػػؿ مػػف 

 مػػػا منـ القبابػػػا , كيطلػػػؽ فػػػي ديػػػارهـ الم ايػػػا ه ػػػكس رػػػالؿ  حػػػافلنـ االػػػذلاب أل نػػػـ فػػػي  ظػػػر 
- :العد ا ي هعا ا بماء ارك نا كيسقع الهراب , فيقكؿ 

ػػػػػػػػػػٍربو  ـٍ  ػػػػػػػػػػدان بليػػػػػػػػػػكًث حى  سػػػػػػػػػػ تى ؤيهي
 

 الػػػػػػػع األ ػػػػػػػداًر أىٍشػػػػػػػرىاىًت الًحرابػػػػػػػا  
 

ػػػػػػػكدى مػػػػػػػق الصٌ  ـي ال ج ي  ياصػػػػػػػيك قػػػػػػػهىًح
 

بػػػػػػػي أيٍسػػػػػػػدان ً  ػػػػػػػابا   ك ىٍاهىًسػػػػػػػجي الرج
 

 ك ىمشػػػػػػػع هحػػػػػػػتى بىٍ ػػػػػػػًد ال َّػػػػػػػٍ ًر حهػػػػػػػعٌ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػطَّ السَّػػػػػػػػػػػػػػ ىي اى ػػػػػػػػػػػػػػا ًاهابػػػػػػػػػػػػػػا   يىري
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًاً نـٍ   ك ىٍ عى
 

ـٍ ً بابػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػاً ًمًن  ك ب ػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف  ى
 

ـي دىمػػػػػػاران  سػػػػػػانك ىزرعي ايػػػػػػؿَّ أٍرً ػػػػػػًن  رميكي
 

ـي الهَّبابػػػػػػػػػػا   ك ىٍ شػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػي ربػػػػػػػػػػكياًن
 

ـي المى ايػػػػػػػػػػػػاك يٍطًلػػػػػػػػػػػػؽي   فػػػػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػػػػػاًرًه
 

ـٍ ذلابػػػػػػػػا   ٍحتىًلًنػػػػػػػػ ػػػػػػػػكسي ًرػػػػػػػػالؿى  ى  هى ي
 

                                                                                                                                            
االرغبٛرربداُل٤٘ررخكرر٢اُؾررؼش:ٝأٗظررش,ًبٓررَاُغررٞاك٤ش١.ٖٔاُؾررؼشاُؼشثرر٢ٝاُونرر٤خاُلِغررط٤٘٤خ,ؿ:أؽٔررذعرر٤ِٔبٕاألؽٔررذ(ٖ)

 .9ٓٔؿ(ٖ 9ٔاُوبٛشح,هجغٝٗؾشٌٓزجخاالٗغِٞأُقش٣خ,ٓٔاُلِغط٢٘٤أُؼبفش,ه

 .ٓٗ–9ٖد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٗب٢ٗٓؾٔذاُؼذ(ٗ)

 .  -ٙ ٗلظأُقذس,ؿؿ(٘)
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 فليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ا إٌاً عا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 بمػػػػػػػػػاًء ايركً نػػػػػػػػػػا  ىٍسػػػػػػػػػًقع الهجرابػػػػػػػػػػا  
 

ػػػػػػػػػٍبران    صػػػػػػػػػٍبران يػػػػػػػػػابى ع صػػػػػػػػػنيكفى صى
 

ػػػػػػبابا   قيايـ شى ػػػػػػهىٍمحى ػػػػػػٍربو سى  ُالػػػػػػع حى
 

ذا ااف شاار ا  د فارؽ الحلـ كالصبر كماؿ إلع التهؾ كالقنر إا  أل   لـ يطلؽ الع اف الع  كا 
مصػػرااي  , فبعػػد أف هي  ػػع األمػػا ي كيرهػػب العػػدك مػػف بطشػػنـ كيعلػػـ اػػؿ ا يػػد ب حافػػؿ فػػهحنـ , 
ياتاتكا دمق العا يف كيعمرهـ األشتاؽ اػالبحر كي شػركف السػالـ كيطػكل القبػر رايػ  الحػرب , فقػاؿ 

:-  
 كلاػػػػػػف, بعػػػػػػد أف هي  ػػػػػػع األمػػػػػػا ي

 

 اػػػػري كييرًهػػػػبى بىطشيػػػػاـ , كييريػػػػؼى ذً  
 

ٌبػػػػػػػػػػػػػػػارو ا يػػػػػػػػػػػػػػػدو  ـى اػػػػػػػػػػػػػػػؿج  ى  كيعلىػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ب ٌ ػػػػػػػػػػػػػا  حتػػػػػػػػػػػػػؿه للتىهٍػػػػػػػػػػػػػًؾ مى ػػػػػػػػػػػػػري  
 

  اتاػػػػػػػػػػؼي أىديمػػػػػػػػػػقى العػػػػػػػػػػا يف طيػػػػػػػػػػران 
 

ػػػػػػػػرهـ مػػػػػػػػف اإلشػػػػػػػػقاؽ بحػػػػػػػػري    كيعمي
 

 ك  يشيػػػػػػػػػػػر للسػػػػػػػػػػػالـ الحػػػػػػػػػػػؽَّ بٍ ػػػػػػػػػػػدان 
 

كيىطػػػػػػػػكل رايػػػػػػػػ ى الني ػػػػػػػػاًء  بػػػػػػػػري  
ِ 

 

        

الػذهاف كييػزرع فػي ال تػكس ًليىعيلىؽ في كذلؾ "  شيد ال  ر"كي عؿ شاار ا لل  ر  شيدا أسماب  
كؿ هذا ال  ر إلع كا ق املي بعد أف ااف  شيدا , فيقكؿ في    -:كهيرددب اام  الشعب حهع ييحى

   ري ػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػٍف يى ػػػػػػػػػػاـٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػالـٍ    ا أىمػػػػػػػػػػػػػػافى , ا سى
 

 لًلعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًة الللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدٍ    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كراءى الحي
 

 للينكدٍ 
 األمػػػػػػػػػػػػػا ي الًعػػػػػػػػػػػػػذابٍ 

 

 فػػػػي أً ق ػػػػاًض الشَّػػػػبابٍ  
 

هيػػػ  كف الًن ػػػابًمػػػٍف مي

 

 يىقًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكف الينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 

 

 ّاالرجاكٍد 
        

بنذا المتنكـ ابر شاار ا اف   ايا أمه  القكمي  كالكط ي  في آمالنا كآامنا مسهعال في  
 .ذلؾ اؿ م اسب  كاؿ مك ؼ 

 

                                                 
 .9ٙٔ–9٘ٔد٣ٞإاُٞصٞة,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)

 .ٓٗد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 .ٖٖ–ٕٖد٣ٞإكغشاُؼشٝثخ,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)
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 الفصل الثاني 
 المضمون السياسي 
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 المضمون السياسي 
ا ي مػػػف اإلحػػػداث السياسػػػي  المهعلقػػػ  بكط ػػػ  كهػػػك الم ػػػمكف الػػػذم يشػػػمؿ مكا ػػػؼ العػػػد  

اا ت ظركؼ العالـ العربي مق ااسػهعمار العربػي هسػلم  إلػع "ك د برز بك كح ا دما . فلسطيف 
ال نػػػاد المسػػػهمر , فقػػػد أرػػػذ الشػػػعر السياسػػػي يعلػػػب الػػػع مػػػا اػػػداب مػػػف المك ػػػكاات الهػػػي اػػػاف 

- :م مكف الق ايا اىهي  كشمؿ هذا ال ُ, " الشعراء مشعكليف بنا في العصكر الما ي  
- :اليجرة  -1
 سطيف إلع الدكؿ العربي  الم اكرةكهشمؿ ه رة الينكد إلع فلسطيف, كه رة ارب فل 
 -:اليجرة الييودية  -أ
حػػرص الينػػكد م ػػذ القػػرف الهاسػػق اشػػر الػػع الن ػػرة إلػػع فلسػػطيف كااسػػهيطاف بنػػا لمالنػػا  

  ,الهػػكراهي فػػي إ امػػ  دكلػػهنـ فػػي أرض الميعػػادمػػف ماا ػػ  فػػي األديػػاف السػػماكي  , كلهحقيػػؽ زامنػػـ 
كاا ت ه رهنـ هذب في اند الدكل  الع ما ي   الم  ا م  ػ س مػف أ  ػاس الدكلػ  يحػؽ لػ  اله قػؿ 
أي ما شاء في أر النا , كلاف ا دما هكلي السلطاف ابد الحميػد ال ػا ي الحاػـ احػظ ه ػرهنـ هػذب 

كذلػؾ  ِدرػكلنـ فلسػطيف لإل امػ  كااسػهيطاف , ككاع مرططاهنـ , ف ك تنػا كأصػدر  ػكا يف هم ػق 
" .. الهػػي أطلػػؽ الينػػا الهكفيقيػػ  " كايػػزمف " رطػػ  ) حػػذل المػػؤهمر الصػػنيك ي ال ػػا ي مػػف ك ػػق 

كالهػػػي هػػػداك إلػػػع الهسػػػلؿ البطػػػئ إلػػػع فلسػػػطيف , كا  امػػػ  مسػػػهعمرات ينكديػػػ  هاػػػكف داامػػػ  إل امػػػ  
  بالهكافػػد إلػػع فلسػػطيف الػػع مك ػػات , هػػذا ك ػػد اسػػهمرت الن ػػرات الينكديػػ ّ( م همػػق صػػنيك ي 
- :الع ال حك الهالي 

كييقػػػٌدر اػػػدد المنػػػا ريف فينػػػا مػػػا بػػػيف  َُِٗ – ُِٖٖالمك ػػػ  األكلػػػع مػػػا بػػػيف سػػػ    -
 .كاا كا  ادميف مف ركسيا القيصري   َََ.ّ-َََ.ِ

كاػػا كا  ػػادميف  َََ.َْ-َََ.ّٓكاػػددها مػػا بػػيف  ُُْٗ – َُْٗالمك ػػ  ال ا يػػ   -
 .أي ا مف ركسيا القيصري  

 .مف ااهحاد السكفيهي  َََ.ّٓكييقٌدر اددها  ُِّٗ – ُُٗٗالمك   ال ال    -

مف بكل دا كااهحػاد السػكفيهي  َََ.ِٖكييقٌدر اددها  ُُّٗ – ُِْٗالمك   الرابع   -
 .كالبلقاف كالشرؽ األكسط كبكل دا ككسط أكربا 

 .كسط أكربا مف بكل دا  َََ.ُِٕكييقٌدر اددها  ُّٖٗ – ُِّٗالمك   الرامس   -

                                                 
9ٙ9سعبُخٓبعغز٤ش,عبٓؼخػ٤ٖؽٔظ,سهْ)ؽ٤برٚٝؽؼشٙ–لثشا٤ْٛهٞهبٕ:دس٣ٝؼؽٔٞدحأثٞصٝس(ٔ)

.ٓٗ–9ٖأصشاأله٤ِخا٤ُٜٞد٣خ,ؿؿ:أٗظش,أؽٔذٗٞسٟاُ٘ؼ٢ٔ٤(ٕ)

اُوبٛشح,ٓؼٜذاُجؾٞسٝاُذساعبداُؼشث٤خ,هغْاُجؾٞسٝاُذساعبد)اُٜغشحا٤ُٜٞد٣خل٠ُكِغط٤ٖأُؾزِخ:٤ُْٝك٢ٜٔ(ٖ)

–ٔٙع٤بعخاالٗزذاةاالهزقبد٣خ,ؿؿ:ٝأٗظش,لثشا٤ْٛسمٞإاُغ٘ذ١–9ٕؿ(ٔ 9ٔخاُذٍٝاُؼشث٤خ,اُلِغط٤٘٤خ,عبٓؼ

 ٔ.
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مف بكل دا ككسط أكربا  َََ.ُٔ در اددها   ُْٖٗ – ُْٔٗكأما ما بعد الحرب كما بيف س   

 ُ. البلقاف . 
كاسهمرت الن رة بعد  ياـ دكلهنـ لهرهتق أر اـ الن رة مف أ  ػيف كاشػريف ألػؼ فػي األشػنر  

 تػس العػاـ , كفػي إلػع ملػ  ألػؼ فػي األشػنر السػبع  األريػرة مػف  ُْٖٗالرمس  األكلع مف ااـ 
, ككصػؿ  ِْْ.ِّٗارهتق ادد المنػا ريف ب سػب  ابيػرة حهػع كصػؿ إلػع  ُْٗٗالعاـ الذم يلي  

 ػػـ اسػػهمرت بعػػد ذلػػؾ لهشػػاؿ أاظػػـ رطػػر الػػع  ِإلػػع ملػػ  كأربعػػ  كسػػبعيف ألتػػا  ُُٓٗفػػي اػػاـ 
ف كفي ظؿ هذب الظركؼ اا ت المؤهمرات العربيػ  هعقػد لبحػث هػذب األمػر , كاػا. فلسطيف كأهلنا 

مر ؿ العليػاف يهلظػع فػي  تػكس أب ػاء فلسػطيف كأب ػاء الػدكؿ العربيػ  كاإلسػالمي  اافػ  حهػع امػت 
المظػػػػاهرات اكاصػػػػمنـ احه ا ػػػػا الػػػػع هػػػػذب الن ػػػػرة , كرفعػػػػت العديػػػػد مػػػػف القػػػػرارات ااحه ا يػػػػ  
ي  لسػػلطات اا هػػداب , اقػػرار الل  ػػ  العربيػػ  العليػػا , ك ػػرار القيػػادة العامػػ  لل ػػكرة العربيػػ  فػػي سػػكر 

 . ّال  كبي  ك يرها مف القرارات 
يقػؼ فػي الرطػكط األماميػ  مػف المعراػ  " هذا ك د أدل الشعر دكرب في هذا الم ػاؿ ا ػ   

مف أ ؿ ذلؾ ااف  ْ" العاهي  ليرفق مف المع كيات كيعيف الع الصمكد كالع اسب معرا  البقاء 
أر هػػ  فقػػاؿ فػػي هزايػػد أاػػداد  صػػكت العػػد ا ي مػػدٌكيا فػػي ك ػػ  أاػػداءب كمهسػػلطا الػػع ه ػػرهنـ الهػػي

- :عمال  ك ما ي  كأربعيف المنا ريف في ااـ ألؼ كهس
فكدى السجػػػػػػػػػػػػكء ٍسػػػػػػػػػػػػؿى األذىل ! يػػػػػػػػػػػػاكي  ! ياري

 

 
 

ػػػ ان ييصػػػًمي التػػػؤادا  كًه ػػػاران ًل ػػػاران ًلشى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا لهـ أىر ى  أىأى اًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَّ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادا ـي ًبتىٍلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيفى  ى  أـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزله
 

ٍرعى كا ييبًقػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػع  يىٍقػػػػػػػػػػػػًرضي الػػػػػػػػػػػػزَّ
 

 
 

ػػػػػػػػػػٍرًع يسػػػػػػػػػػهنكل الًعبػػػػػػػػػػادا   أ ىػػػػػػػػػػرو لل َّ
 

لهـ كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ماهىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحان   أـ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى
 

 
 

 يػػػػػػػػزرىعى الٍنػػػػػػػػكؿى , كي هػػػػػػػػاحي الػػػػػػػػبالدا
 

بى ػػػػػػػػػػػػػػػان هبتػػػػػػػػػػػػػػػًع الحػػػػػػػػػػػػػػػكارم  قلىاػػػػػػػػػػػػػػػـ  اى
 

 
 

 ٓاشػػػػػػػػػػػػػػػراتو كملػػػػػػػػػػػػػػػػاتو ا فيػػػػػػػػػػػػػػػػرادل
 

أحاسيسػػ   حػػك هػػذب الن ػػرة , فنػػك يراهػػا ان ػػرة ال ػػراد الػػذم يػػ هي الػػع "فالعػػد ا ي ااػػس  
ها كبػػاء االطػػااكف ك يػػرب , حػػيف يينلػػؾ العبػػاد كالػػبالد , كمنمػػا ياػػف فا نػػا الػػزرع كال ػػرع ف كيعػػد

                                                 
 .ٔٙؿ(9ٙٙٔث٤شٝد,ٓشًضاألثؾبس,)كِغط٤ٖٝاُو٤ٓٞخاُؼشث٤خ:ٝأٗظشأ٤ٗظفب٣ؾ–ٙٗٗلظأُشعغ,ؿ(ٔ)

 .  ٔؿ(اُوبٛشح,اُذاساُو٤ٓٞخُِطجبػخٝاُ٘ؾش,دٕٝربس٣خ)٤ٌبٕٝا٤ُٜٞداُلبر–اُق٤ٗٞ٤ٜخك٢اُغز٤٘بد:ٓؾٔٞدٗؼ٘بٗٚ(ٕ)

اُورربٛشح,ٝصاسحاإلسؽرربداُورر٢ٓٞا٤ُٜئررخاُؼبٓررخ)9ٗ9ِٔٓررقٝصرربئنكِغررط٤ٖ,اُغررضءاألٍٝٓررٖػرربّ:ٝصاسحاإلسؽرربداُورر٢ٓٞ(ٖ)

 .9٘٘–ٖ ٘,ؿؿ9ٙ9ُٔععزؼعٓبد,

اُورربٛشح,ٓؼٜررذاُجؾررٞسٝاُذساعرربداُؼشث٤ررخ,عبٓؼررخاُررذٍٝاُؼشث٤ررخ,)دكرر٢ؽررؼشاألسكأُؾزِررخدساعررب:ػجررذاُررشؽ٣ٖٔرربؿ٠(ٗ)

 .ٕٓٙ–9ٔٙؿؿ(9ٙ9ٔ

 .ٔٙ–ٓٙد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(٘)
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ه ػػرة  ػػـك يسػػهبيحكف الرػػراب كالػػدمار ي زلك ػػ  بػػالبالد الهػػي يحلػػكف فينػػا هحقيقػػا ألطمػػاانـ الماليػػ  
 ُ" . كر باهنـ الشريرة المه صل  

 
عيف , فقػػاؿ ذااػػرا كيعػػكد شػػاار ا ًليىػػٍذار الن ػػرة الينكديػػ  اػػاـ ألػػؼ كهسػػعمال  ك ال ػػ  كسػػب 

ٍكا ي ركف الذيكؿ االكباء حهع أ نـ لػـ يهراػكا أمػال كا   زكلنـ فلسطيف الح كف بالبالء   كأ نـ مى ى
- :م ع كا ر اء هنتكا إلي  القلكب 

لػػػػػػػػػػكا فلسػػػػػػػػػػطيفى الح ػػػػػػػػػػكفى بػػػػػػػػػػالىءٍ    ىزى
 

بىػػػػػاءٍ   كفى الػػػػػذيكؿى كى ػػػػػرج ػػػػػكا ي ي  كمى ى
 

ـٍ يىٍهريايػػػػػػػػػػػػػػػكا أىمػػػػػػػػػػػػػػػالن كا مي ػػػػػػػػػػػػػػػعن   لىػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػاءٍ  هىٍنتيػػػػػػػك   ب ب ػػػػػػػاًء الصػػػػػػػدكًر رى ى
 ج

ػػاجكا المسػػامقى بالقػػذالًؼ, ك بػػػركا  كىصى
 

 يىػػٍذركفى فػػي اػػيًف البصػػيًر هىبػػاٍء  
 

ػػػػػػػػع  مػػػػػػػػاذاؽى  ػػػػػػػػكًمع مػػػػػػػػ نـ إا األىسى
 

 ِكالبػػػػػػػػػػػؤسى كاله ايػػػػػػػػػػػؿى كاألدكاٍء  
 

هاذا صكر العد ا ي الن ػرة الينكديػ  ب علنػا كبػاءى كبػالءن ك ػراد ألحػؽ ب ب ػاء أمهػ  األسػع  
 .كاله ايؿ كاألدكاء  كالبؤس

- :اليجرة العربية  -ب
كهي ه رة ارب فلسطيف إلع الدكؿ العربي  المحاكرة الع أ ر المس سػاة الهػي لحقػت بنػـ  

مػػا الػػدكؿ  , كالهػي أدت إلػػع هػػدفقنـ إمػػا إلػػع القسػـ الػػذم بقػػع مػػق ال ا ػػب العربػي مػػف فلسػػطيف , كا 
إلػع األردف حػكالي  صػؼ  األردف , فل ػ العربي  الم اكرة ألرض فلسطيف امصر كسكريا كلب ػاف ك 

لػػع لب ػػاف مالػػ  كاشػػر  مليػػكف منػػا ر مػػق اهبػػار ال ػػت  العربيػػ  ل نػػر األردف  ػػمف حػػدكدها , كا 
لػػع العػػراؽ رمسػػ   لػػع مصػػر رمسػػ  آاؼ , كا  لػػع  طػػاع  ػػزة مالهػػاف كاشػػرة آاؼ , كا  آاؼ , كا 

.  ّ  ك مػػا كف ألتػػا آاؼ أي ػػا , كمػػا بقػػع مػػف اػػرب فلسػػطيف هحػػت الحاػػـ الينػػكدم حػػكالي مالػػ
- :في هذب الن رة , فيقكؿ  كيصكر شاار ا حاؿ أب اء كط  

 
 كأٍ ًلي ػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػف البلػػػػػػػػػػػػػًد المتػػػػػػػػػػػػػدَّل

 

ػػػػػػػػػػػػػػػرَّدي ا  ؤكـً ميشى  ًفلىٍسػػػػػػػػػػػػػػػطيفى الػػػػػػػػػػػػػػػرَّ
 

 ييعادي ػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف األحػػػػػػػػػػػداًث يػػػػػػػػػػػ سه 
 

ـي مػػػػػػػػػػػػػػػػابى ىع المهتاللك ػػػػػػػػػػػػػػػػا   يحطَّػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ج

ٍطػػػػًب  يػػػػكره   كييػػػػكًمضي فػػػػي ظػػػػالـً الرى
 

ػػػػػبكًح   ػػػػػًؿ الصَّ  ييًشػػػػػقج ًحي ػػػػػاًمػػػػػفى األمى
 

بيػػػػػػػػػػػػػػػػ ي الٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػكاًزؿي كالػػػػػػػػػػػػػػػػدَّكاهي   كهح ي
 

 فييػػػػػػػػػػػكأىدي بعػػػػػػػػػػػدى أف يىًلػػػػػػػػػػػجى العييك ػػػػػػػػػػػا 
 

                                                 
 .9 ,ؿ٘ 9ٔٝاُ٘ؾش,ث٤شٝد,أُؤعغخاُؼشث٤خُِذساعبدٓٔاُؾؼشاُلِغط٢٘٤ك٢ٌٗجخكِغط٤ٖ,ه:ػجذاُشؽٖٔا٤ٌُب٢ُ(ٙ)

 .9ّ,ؿٖ 9ٔ,د٣غٔجشٕٖ,اُغ٘خٕٔٓغِخاألد٣ت,اُغضء"اُقٜب٣٘خ:"ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)

ػٔرربٕٓ٘ؾررٞسادداساٌُشٓررَ,عِغررِخ)ٔاُزٜغ٤ررشاُوغررش١ٝاُشػ٤ررخاالعزٔبػ٤ررخ,ه–اُلِغررط٤٘٤ٕٞ:أٗظررش,ف٤ِررَاُغررٞاؽ٤ش١(ٕ)

اُؾررؼشاُؼشثرر٢اُؾررذ٣شكرر٢ٓأعرربح:ٝأٗظررش,ًبٓررَاُغررٞاك٤ش١- ٔ–ٕٔؿؿ(ٙ 9ٔ,(ٕٔ")فرربٓذاالهزقرربد١"دساعرربد

 (.٘ 9ٔدٌٕٝٓبٕاُطجغ,ٓطبثغعغَاُؼشة,)ٕ,ه9ٙٓٔل٠ُع٘خ9ٓٓٔكِغط٤ٖٖٓع٘خ
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ػػحارىل  كًبٍه ػػافي السجػػنكًؿ , كفػػي الصَّ
 

ػػػػػػػػػػهَّهي ا   كفػػػػػػػػػػي ايػػػػػػػػػػؿَّ الػػػػػػػػػػبالًد ميشى
ُ 

 

يعرض العد ا ي في هذب الصكرة أك اع شعب فلسطيف الذيف أ لكا اف بالدهػـ مشػرديف  
ع ي س يحطـ ما ب ػاب المهتػاللكف , كدكاهػي هح ػب شػعاع ال ػكر كاألمػؿ , يعدكهـ مف هذب األك ا

الػػذم يػػكمض فػػي ظػػالـ الليػػؿ , حهػػع بػػاهكا فػػي السػػنكؿ كفػػي الصػػحارم كشػػههكا فػػي اػػؿ البلػػداف , 
كمػػق هػػػذب اىاـ الهػػػي ا اهػػػا هػػذا الشػػػعب فػػػي  ابهػػػ  كه رهػػ  إا أف الحاكمػػػات العربيػػػ  اسػػػهقبلت 

 لكاف مػػف الػػ ظـ النادفػػ  إلػػع حصػػارهـ كمػػرا بهنـ , كفصػػلنـ اػػف بػػ" هػػؤاء الال لػػيف فػػي بالدهػػا 
الم همق الذم ها ركا إلي  , كهحديد  شاطاهنـ في ابهتاء الرزؽ , كم ق ه قلنـ كأسػتارهـ مػف  طػر 

كااهناـ ببيق األرا ي للينكد , كالعقكد اف الدفاع  اإلشاااتإلع  طر , كصحب ذلؾ سيكؿ مف 
 اسػػي   اإلشػػااات, ك ػػد اا ػػت م ػػؿ هػػذب  ِ" را بػػال  هػػاؿ كا مبػػرر اػػف الػػكطف , كالرػػركج م ػػ  فػػرا

الع أب اء فلسطيف فم نـ مف  ابلنا بشدة الػدفاع كلنيػب القػكؿ مهػ  را بػاىاـ كالم سػي الهػي اػا ي 
م نػػا , كمػػ نـ مػػف اػػاف ردب اهابػػا فيػػ  لػػـك ر يػػؽ كميػػؿ إلػػع الهسػػامه , كمػػف ذلػػؾ شػػاار ا محمػػد 

- :العد ا ي الذم  اؿ 
كا العىٍهبػػػػاأى ػػػا  ةن ب ػػػع  ػػػكمع كا هىٍشػػػنىري

 

ػػػػػػػػػػػػٍدًع القلػػػػػػػػػػػػًب أفػػػػػػػػػػػػديايـ رٍأبػػػػػػػػػػػػا    كرأبػػػػػػػػػػػػان ًلصى
 

 ألٍكمػػػػػان الػػػػػع ما ابى ػػػػػا ًمػػػػػف مصػػػػػالبو 
 

 كلػػػػػػػـ   هػػػػػػػرٍح إٍ مػػػػػػػان , كلػػػػػػػـ  قهػػػػػػػًرؼ ذ بػػػػػػػا  
 

ـى العركبػػػػػً  فػػػػػااليمكا  لػػػػػلف ا ػػػػػهيـي ً ٍسػػػػػ
 

 بػػػػػػػػػػػػ ف فلسػػػػػػػػػػػػطي يان لاػػػػػػػػػػػػـ اا ػػػػػػػػػػػػًت القلبػػػػػػػػػػػػا  
 

 كاي ػػػػػػػٌا لاػػػػػػػـ ًدراػػػػػػػان هىقػػػػػػػياـ اصػػػػػػػاب ن 
 

ػػػػٍدبا  ػػػػع كالشَّػػػػرَّ , كالنػػػػكؿى , كال ى  هىػػػػزيؼج األسى
 

ػػػػػػػ ن   كذد ػػػػػػػا هػػػػػػػـ اػػػػػػػ اـ  ال ػػػػػػػيفى ًح َّ
 

َـّ المعاً ػػػػػػػػػػػػًؿ كالنىٍ ػػػػػػػػػػػػبا   بعػػػػػػػػػػػػزـو مىحاشيػػػػػػػػػػػػ
ّ 

 

كيبيف العد ا ي دكر كشػ اا  أب ػاء كط ػ  فػي هصػدينـ لال  ليػز كللينػكد كا  ػارهنـ الحػرب  
أ ػػػ  لػػػكا ايػػػد اإل  ليػػػز كمػػػاؿ الينػػػكد شػػػعكاء الػػػينـ , فاػػػا كا هػػػـ رحاهػػػا كالعػػػدا اا ػػػت لنػػػا حبػػػا , ك 

طػالؽ أسػػد العػرب آرػػر طلقػػ  لمػا ه ػػركا األمػكاؿ كالم ػػزؿ الرحػػب , كا هراػكا بػػاألمس العػػرالف ,  كا 
 كا يممكا  طرا شقيقا يلقكف في  ال ػار كاألهػؿ كالصػحب , فالعػد ا ي يريػد أف يبػيف أف أب ػاء كط ػ 

ما ااف الرطب أابر مف  درهنـ كأاظـ مف  كهنـ ف إ  ريا  أك  لـ ين ركا بالدهـ  ب ا أك هراذا
- :, فقاؿالق اء الذم ابهلع اهلل ب  العرب, فاا ت لذلؾ الن رة , كااف حاـ 

ـٍ كالهَّيًمسَّػػػػػػػػػييفى م لى ػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػٍف يىػػػػػػػػػٍبليني  كمى
 

ٍيػػػػؼى , كالًاػػػػٍذبا   يىػػػػرى الماػػػػرى , كالبينهػػػػافى , كالزَّ
 

ػػػػػػػكا  دىهىػػػػػػػع اإل ايػػػػػػػز العػػػػػػػالميف فركَّاي
 

 هاءي البػػػػػػػػػارعي الشَّػػػػػػػػػٍرؽى كالعربػػػػػػػػػاكاايىػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػدَّ  
 

 كأ نىػػػػػػػدىهـ ماػػػػػػػري الينػػػػػػػكًد ك ػػػػػػػدريهـ
 

ٍصػػػػػػػػػػػػػبا  ـي  ىٍسػػػػػػػػػػػػػتان , كأ لػػػػػػػػػػػػػٍكهـ  ى  فسػػػػػػػػػػػػػاميكهي
 

                                                 
 .  د٣ٞإاُٞصٞة,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)

 .ٕٓ٘–9ٕٗغط٤ٖ,ؿؿاُؾؼشاُلِغط٢٘٤ك٢ٌٗجخكِ:ػجذاُشؽٖٔا٤ٌُب٢ُ(ٕ)

 .9ٔ-9ٓد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٖ)
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ٍيًف كىٍحػػػػػػػػدى ا ػػػػػػػػمند ا للعىػػػػػػػػٍدكَّ ػػػػػػػػفي صن  ك حى
 

ػػػػػػػػػػػميكدان أى ػػػػػػػػػػػارى الاػػػػػػػػػػػٍكفى  اطبػػػػػػػػػػػ  اي بػػػػػػػػػػػا    ي
 

 كريٍح ػػػػػػا  ي يػػػػػػري الحػػػػػػربى شػػػػػػعكاءى فىػػػػػػذَّةن 
 

ٌ ػػػػػػػػػػػا رىحاهػػػػػػػػػػػا , كالًعػػػػػػػػػػػدا اا ػػػػػػػػػػػًت الح   ٌبػػػػػػػػػػػافاي
 

 كلػػػػػػػػكا ًحػػػػػػػػرب اإل  ليػػػػػػػػًز كايػػػػػػػػديهـ

 

ػػػػػػػػػٌبا  ٍبػػػػػػػػػًؿ ميٍ صى ٍفري االكى  كمػػػػػػػػػاؿي الينػػػػػػػػػكًد الػػػػػػػػػكى
 

طػػػػػالؽي أٍسػػػػػًد العيػػػػػرب آًرػػػػػرى طلقىػػػػػ و   كا 
 

 لمػػػػػػػػػا ه ػػػػػػػػػركا األمػػػػػػػػػكاؿى كالم ػػػػػػػػػًزؿى الرٍَّحبػػػػػػػػػا 
 

 كا هرايػػػػػػػػػكا أمػػػػػػػػػػًس العػػػػػػػػػػرالفى ايلَّنػػػػػػػػػػا
 

 ألىٍ ًربىػػػػػػػػػػػػ و أايىػػػػػػػػػػػػٍت ًبقػػػػػػػػػػػػاعى الػػػػػػػػػػػػدج ىع  ىٍعبػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػكا  يطػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػحبا   ان شػػػػػػػػػػػػػػػػقيقان ييً لجنػػػػػػػػػػػػػػػػـكا يىمَّمي  كييٍلتيػػػػػػػػكف فيًػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػارى كاألهػػػػػػػػؿى كالصَّ
 

ـي الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء فمرحبػػػػػػػػػػػػػػػػػان   كلا ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حاػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػر  بػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػاًرم األ ػػػػػػػػػاـً بىػػػػػػػػػالى العيربػػػػػػػػػا  ًُب ي
 

الشػػػاار فػػػي هػػػذب القصػػػيدة ينيػػػب بقكمػػػ  العػػػرب فػػػي األ طػػػار العربيػػػ  أف يسػػػهقبلكا أرػػػكا نـ "      
راء صادؽ كأا يك نكا إلػينـ ال ازحيف مف أب اء فلسطيف الذيف شردهن ـ الاار   بصدكر حا ي  , كا 

فنػـ  ِ, " سناـ ال قد كالهرريج , كيطع كف في صدؽ كط يػهنـ , كيهنمػكهـ بػ  نـ فػزكا مػف الميػداف
 ػػد بريطا يػػا كالصػػنيك ي طػػكاؿ  ال ػػيف اامػػا , كهسػػا ط اىاؼ مػػف شػػندالنـ , " الػػذيف  اهػػدكا 

ربيػػ  هػػذا الرطػػر , حهػػع حلػػت الاار ػػ  كأر مػػهنـ يػػد البعػػي كك ػػكفنـ كحػػدهـ يػػذكدكف اػػف اىمػػ  الع
إلػػع  ا ػػب أ نػػـ  ّ" كالعػػدكاف الػػع ال ػػالء اػػف فلسػػطيف , كال ػػزكح إلػػع األ طػػار العربيػػ  الم ػػاكرة 

رليس الص دكؽ القكمي " يكسؼ فايهس "ك عكا هحت مرطط صنيك ي ربيث لهن يرهـ , فقد ذار 
ف يحقػػػؽ كحػػػدة دكؿ إسػػػراليؿ , كا هرح ػػػا  قػػػؿ العػػػرب شػػػراء األرض لػػػ: " الينػػػكدم فػػػي يكمياهػػػ  أف 

 ْ". المك كديف الع أرض إسراليؿ إلع البالد الم اكرة 
كلاف ر ـ كيالت هذب ال اب  كما ألحقه  مف هشهيت للشمؿ ك ياع لررض فاف العد ا ي يرل 

- :أ نا اا ت اامال في  مق الم  العرب كرأب صدانـ , فقاؿ 
 

ػػػػػٍقق  ٍشػػػػػػػػػػػػؽو , كذاؾى فػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػدادً       فنػػػػػذاك يً ٍر ػػػػػا فػػػػػي اػػػػػٌؿ صي  فػػػػػػػػػػػػي ًدمى
 

 ك ػػػػػػػػػدىٍت ايػػػػػػػػػؿج أيٍسػػػػػػػػػرىةو , كبى يكهػػػػػػػػػا
 

  ػػد بيع ػػركا فػػي الػػبالدً  –لىٍنػػؼى  ىتًسػػع  - 
 

ـي الٌ ابػػػػػػػػػػ ي الكبيلػػػػػػػػػػ ي اا ىػػػػػػػػػػتٍ   هلاػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن ىًؿ الٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً   مَّ  ً عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن  ى
 

ـى  ميعػػػػػػػان   أيقظػػػػػػػٍت  ػػػػػػػكمعى الاػػػػػػػرا
 

مػػػػػػػػػػػكؿو كمػػػػػػػػػػػف طكيػػػػػػػػػػػًؿ ري ػػػػػػػػػػػادً    ًمػػػػػػػػػػػف ري
 

 ٍلتىػػػػػػػػػػػػػػػػ و , كأورػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو ذفه ػػػػػػػػػػػػػػػػادٍكا ألي 
 

 ٓكاطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًح ال جٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًر , كاألىحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد  
 

- :وعد بمفور  -2
                                                 

.9ٕ–9ٔٗلظأُقذس,ؿؿ(ٔ)

 االرغبٛبداُل٤٘خك٢اُؾؼشاُلِغط٢٘٤أُؼبفش,ؿؿ:ًبَٓاُغٞاك٤ش١(ٕ)

 . ٖٙٗلظأُشعغ,ؿ(ٖ)

 . ٘األسكك٢اُلٌشاالعزٔبػ٢اُق٢ٗٞ٤ٜ,ؿ:ًٔبٍاُخبُذ١(ٗ)
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صػػػدر فػػػػي ال ػػػا ي مػػػػف  ػػػكفمبر اػػػػاـ ألػػػؼ كهسػػػػعمال  كسػػػبع  اشػػػػر اػػػف كزارة الرار يػػػػ   
أف حاكمػػػ  صػػػاحب ال اللػػػ  ه ظػػػر بعػػػيف العطػػػؼ إلػػػع هاسػػػيس كطػػػف : " البريطا يػػػ  , ك ػػػاء فيػػػ  

 ايػػ   نػدها لهسػػنيؿ هحقيػؽ هػػذب العايػ  , كالػػع أف   ػكمي للشػعب الينػػكدم فػي فلسػػطيف كسػهبذؿ
يتنػػـ  ليػػا أ ػػ  لػػف يػػؤتى بعمػػؿ مػػف شػػ    أف ي ػػهقص مػػف الحقػػكؽ المد يػػ  كالدي يػػ  الهػػي ههمهػػق بنػػا 
الطكالؼ  ير الينكدي  المقيمػ  اىف فػي فلسػطيف كا الحقػكؽ أك الك ػق السياسػي الػذم يهمهػق بػ  

 ُ" . الينكد في البلداف األررل 
ر إلػػع كاػػد بلتػكر مػػف ال احيػػ  اإل سػا ي  كالقا ك يػػ  ,  الحػػظ أ ػ  يهعػػارض مػػق حػػؽ كبػال ظ 

هقريػػر مصػػير أهػػؿ الػػبالد األصػػلييف , كيهعػػارض مػػق ك ػػ  ال ظػػر القا ك يػػ  العادلػػ  , كذلػػؾ أل ػػ  
صػػادر مػػف دكلػػ  ا هملػػؾ إصػػدارب , فعال ػػ  بريطا يػػا بتلسػػطيف بػػ ص المػػادة القا ك يػػ  فػػي اصػػب  

 صػػػػه كالمعك ػػػػ  فقػػػػط , أمػػػػا كاػػػػد بلتػػػػكر فقػػػػد هعػػػػدل ذلػػػػؾ إلػػػػع سػػػػلب الحقػػػػكؽ المػػػػـ ههراػػػػز فػػػػي ال
كالممهلاات , إلع  ا ب هعار   مق ما أكرده  اصب  األمـ في ااـ ألؼ كهسعمال  كهسع  اشر 
بااهبار المسهعمرات كاأل اليـ الهي رر ت  هي   للحرب مف سػيادة الػدكؿ الهػي اا ػت هحامنػا فػي 

بػ ف ريػر الشػعكب كهقػدمنا أما ػ  مقدسػ  فػي ا ػؽ " المبػدأ القالػؿ  الما ي ي بعي أف يطبؽ الينا
إلع  ا ػب مػا ااهبرهػ  اصػب  األمػـ مػف مسػلكلي  الػع الدكلػ  الم هدبػ  لتلسػطيف فػي آا " المدي   

هه ػػازؿ اػػف أرا ػػينا أك ه  رهػػا أك ه ػػعنا هحػػت أل حاكمػػ  أرػػرل , كبػػال ظر إلػػع الػػ ص  تسػػ  
 اـ بهك يعنا متك كف رسميكف ؼ لـ هقق بيف طرفيف أك دكلهيف  لحظ أ   يعهبر مذارة كحيدة الطر 

 ِ. ليهرهب الينا بعد ذلؾ الهزامات مهبادل  , فنك م رد رسال  شرصي  بعث بنا بلتكر للينكد 

                                                 
اُغبٓؼخاُؼشث٤خث٤ٖاُو١ٞاُشعؼ٤خ:ٝأٗظشأؽٔذكش٣ذػ٠ِ– ٕٔ,ؿِٔٓقٝصبئنكِغط٤ٖ,ط:ٝصاسحاإلسؽبداُو٢ٓٞ(ٕ)

 .ٙٔؿ(اُوبٛشح,اُذاساُو٤ٓٞخُِطجبػخٝاُ٘ؾش,دٕٝربس٣خ)ٝاُو١ٞاُؾؼج٤خ

(بٛشح,لفذاسأُغِظاألػ٠ُِِؾئٕٞاإلعع٤ٓخ,دٕٝربس٣خاُو)هن٤خكِغط٤ٖهن٤خػب٤ُٔخ:أٗظش,ٓؾٔذٓز٢ُٞاُؼزشث٠(ٖ)

دٌٕٝٓبٕاُطجغ,ٓ٘ؾٞسادٓؤعغخ)اُو٤ٓٞخاُؼشث٤خك٢ٓؼشًخكِغط٤ٖٝاُؼشام:ٝأٗظش,لثشا٤ْٛاُؾِٞ– ٘– ٘ؿؿ

 .ٕٕ–ٕٓؿؿ(اُ٘ٞسُِٟطجبػخٝاُ٘ؾش,دٕٝربس٣خ
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كال دير بالذار أف هذا الكاد  كبؿ مف  بؿ األم  العربي  كاإلسالمي  بالرفض لمالحق   
  في أرض فلسطيف كازدياد الن رة الينكدي  إلينا , ك د مف  ياع الحقكؽ العربي  كاإلسالمي

- :شارؾ شاار ا العد ا ي في هذا ال رح األليـ , فقاؿ 
 ج  ياكىٍاػػػػػػػػػػػػػػدى بلتػػػػػػػػػػػػػػكًرا  ػػػػػػػػػػػػػػد أيقٍظهى ػػػػػػػػػػػػػػا فىػػػػػػػػػػػػػػ ىـ

 
 

 الػػػػػػػػػع ال ػػػػػػػػػعالًف , كاألىحقػػػػػػػػػاًد , كالػػػػػػػػػ َّقىـً 
 ج

ػدىبو  ٍكبو , كمػف حى مٍَّعتى ًصٍنيىٍكفى ًمف صى   ى
 

 
 

ـً ًلهىًصػػػػػػػػػػػب ى الشػػػػػػػػػػػرؽى مػػػػػػػػػػػف أى   ب ػػػػػػػػػػػاًلنـٍ بػػػػػػػػػػػدى
 ج

مػػػػػػػػػػػػره    ػػػػػػػػػػػػدان هىًسػػػػػػػػػػػػيري الػػػػػػػػػػػػع أ ػػػػػػػػػػػػداً نـٍ زي
 

 
 

ػػػػـً   ًُمػػػػف أيٌمهػػػػي , هيرًهػػػػبي اىسػػػػادى فػػػػي األى ى
 

فػر ـ فداحػ  هػذا الكاػد إا أف شػاار ا يػراب أيقػػظ أمهػ  الهػي سهسػير فػي العػد الػع أ ػػداث  
ػػػرىان هيرهػػػب بنػػػا اىسػػػاد فػػػي األ ػػػـ , لػػػذلؾ فػػػال  ػػػير إذا  ػػػاـ كاػػػد بلتػػػكر الػػػع ال ػػػعالف  الينػػػكد زيمى

- :كي هنر العد ا ي حادث  رب بلتكر بال عاؿ أ  اء زياره  دمشؽ , فيقكؿ . كاألحقاد كال قـ 
 كحيػػػػاًهاـ ًبسػػػػكىل الًحػػػػذاءً 

 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّحا  ميرى َّعانمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سي
 

ـٍ ًبرتاًف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بىٍلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرياي
 

 
 

شَّػػػػػػػػػحا  ًمػػػػػػػػٍف  ىػػػػػػػػػٍبًلاـٍ  ػػػػػػػػد كي
 

لػػػػػػػػػػػٍت اليػػػػػػػػػػػ  ا ٌ نػػػػػػػػػػػا   ىزى
 

 
 

ػػػٍكبي العىمػػػاـً , كماطىحػػػا  صى
 

 ايب اػػػػػػػػػػػػػافى بم ًلنػػػػػػػػػػػػػاأهيػػػػػػػػػػػػػر 
 

 
 

ػػػػػتَّحا ؟  فػػػػػكؽى اإًلهػػػػػاًب ميصى
 

ػػػػػػػػػػػػٍيدىحا ـٍ ظىػػػػػػػػػػػػفَّ ًإيقػػػػػػػػػػػػاعى ال َّعػػػػػػػػػػػػاًؿ الػػػػػػػػػػػػع الميحيَّػػػػػػػػػػػػا صى  أى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّحا  ً  التىرػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر ميصى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػاههىرَّ ًإا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػان ب كًسػػػػػػػػػػػػػػػػػمى
 

لػػػػػػػػػػػػـ يىٍشػػػػػػػػػػػػنىًد الهػػػػػػػػػػػػاري ي ًمػػػػػػػػػػػػٍف بلتػػػػػػػػػػػػكًر ل ػػػػػػػػػػػػدفى أىك ىحػػػػػػػػػػػػا
ِ 

 

- :اليدنة والسالم  -3
د   كالسالـ , ااف أكلنا مشركع الند   األكلع الهي شندت فلسطيف العديد مف مشاريق الن 

ااـ ألؼ كهسعمال  ك ما ي  كأربعيف , كالهػي هػـ فينػا ( يك يك)أال ت في الحادم اشر مف حزيراف 
إيقاؼ إطالؽ ال ار مدة أربع  أسػابيق , هػذب األسػابيق الهػي اا ػت  قمػ  الػع العػرب ألف أاػداءهـ 

ألمػكاؿ كالطػالرات المقاهلػ  كال ػباط المحهػرفيف المػ  كريف , أحس كا اسهعاللنا في  لب السػالح كا
إلع  ا ب رر نـ للد   كاسهيالءهـ الع مي اء حيتا بعد أف ا سحبت م   القكات البريطا ي  , ممػا 
يطاليػػا كركسػػيا  ماػػ نـ مػػف اسػػهيراد السػػالح كالعهػػاد مػػف اديػػد مػػف الػػدكؿ العربيػػ  اهشياكسػػلكفاايا كا 

, فػػي المقابػػؿ بقػػي ال ا ػػب العػػرب يعلػػع  كهػػ  القهاليػػ  دكف الحصػػكؿ  ّرا كركما يػػا كأمرياػػا كا   لهػػ
الػع أيػ  معك ػ  هػذار حرصػا م ػ  الػػع حتػظ العنػكد كالمكا يػؽ , فاػاف ياهتػي بال ػب كااسػػه اار 

 لررؽ الينكد لنا , 

                                                 
 . ٖخ,ؿد٣ٞإكغشاُؼشٝث:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)

 . ٘– ٘د٣ٞإاُشٝك,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 .9ٔٔأُٞعضك٢ربس٣خاُون٤خاُلِغط٤٘٤خ,ؿ:أٗظش,هغط٘ط٤ٖفٔبس(ٖ)
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ر ـ أف شركط الند    صنب الع أا يؤٌ ر ك ؼ إطالؽ ال ار الع مراز الطرفيف كحقك نـ , كأا 
, ممػػا حػػذم بشػػاار ا  ُهػػب الينػػا أل امهيػػاز اسػػارل , أك هتػػكؽ حربػػي ألحػػدهما الػػع اىرػػر يهر 

العد ا ي أف ي هقد هذب الند   الهي اا ت  قم  الع العرب أل نـ أ ااكا فينا ماشيدكب بال ما ـ , 
- :فقاؿ 

ػػػػػػػػ   فند ىهيػػػػػػػػ ي اا ػػػػػػػػٍت الػػػػػػػػع العيػػػػػػػػرًب ً قمى
 

 ِأ ػػػػػػػػػااكا بنػػػػػػػػػا ماشػػػػػػػػػٌيدكا بال مػػػػػػػػػا ـً  
 ج

ـي ك ػػػػػػػػػػػػاؿى ا  لينػػػػػػػػػػػػكدي ال ػػػػػػػػػػػػالعكف مي ػػػػػػػػػػػػاهي
 

 كبػػػػػػاهكيا اػػػػػػ ٍف لػػػػػػـ ييرػػػػػػذىلكا فػػػػػػي المالحػػػػػػـً  
 ج

كيا   لقػػػػػػػػد  ا ػػػػػػػػكا انػػػػػػػػدان , فتػػػػػػػػازكا كأًسػػػػػػػػرى
 

ػػػػرا ـً   ٍهػػػػًؿ ًم ػػػػؿى ال َّ  كصػػػػاركا بت ػػػػؿ الرى
 ج

 كبيؤ ػػػػػػػا بحتػػػػػػػظ العنػػػػػػػًد بالشجػػػػػػػؤـ كاألىذىل 
 

ػػػػػػػػػٍد ا  ميعػػػػػػػػػان ريػػػػػػػػػرى فيػػػػػػػػػكتو لطػػػػػػػػػاًاـً    كاي
 

فػػػػػا ػػػػػر ا اصػػػػػري الشػػػػػنامً  كالكى  فمػػػػػا اصي
 ج

 كا هػػػػػػػػػػك اصػػػػػػػػػػر الما ػػػػػػػػػػديف األىاػػػػػػػػػػارـً  
 

ػػ ن  ػػً  مىٍح ى  كلا ػػ  اصػػري الريا ػػً  مىٍح ى
 

ٍلػػػػػػػػػؽ  اًشػػػػػػػػػـً   ػػػػػػػػػؿَّ للػػػػػػػػػيـو كاًهػػػػػػػػػف الري  ّكاى
 

كحاكلػػت األمػػـ المهحػػدة  بيػػؿ م ػػع مػػدة الند ػػ  األكلػػع أف همػػددها , فقابػػؿ العػػرب ذلػػؾ  
  كمػػكا عنـ ال ديػػدة بػػالرفض كلاػػف بعػػد فػػكات األكاف , كبعػػد أف ههػػرس الينػػكد فػػي مػػكا عنـ القديمػػ

الهػػي احهلكهػػا أ  ػػاء الند ػػ  األكلػػع , فػػدارت الحػػرب مػػرة أرػػرل كظنػػر فينػػا هتػػكؽ ال ا ػػب الينػػكدم 
كاسػػهعلت الػػدكؿ  ْ" العػػرب المراػػز الحربػػي الممهػػاز الػػذم اػػاف لنػػـ  بػػؿ الند ػػ  األكلػػع " كرسػػراف 

 ا ػػػب العػػػرب يتػػػي الابػػػرل  ػػػعؼ ال ا ػػػب العربػػػي فطرحػػػت مشػػػركع الند ػػػ  ال ا يػػػ  كالػػػذم  بلػػػ  ال
ااـ ألؼ كهسعمال  ك ما ي  كأربعيف , ر ـ رفض العالـ العربي ( يكليك ) الرامس اشر مف همكز 

كاإلسالمي  لقبكؿ م ؿ هػذب النػد ات , فرر ػت المظػاهرات فػي  ميػق العكاصػـ العربيػ  معبػرة اػف 
هعػاظـ  ليا ػ  فيػ ظـ يشػهد   ػب شػاار ا العػد ا ي كي.  ٓاسه اارها لقبكؿ زالماهنا للند   ال ا ي  

  -:, فقاؿ فينا "  ادركا هيل  األمـ "  صيدة ك ننا للز ماء بع كاف 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٖٔ– ٖٔكِغط٤ٖث٤ٖػقجخاألْٓٝاألْٓأُزؾذح,ؿؿ:أٗظش,ػ٠ِٓؾٔذػ٠ِ(ٔ)

 .بدٝدسئ٤ظُغ٘خاُٜذٗخٝأُؾشفػ٠ِر٘ل٤زٛبػبئذػ٠ِاٌُٞٗذكُٞيثشٗ(ٛذٗزٚ)اُن٤ٔشك٢(ٕ)

 . 9د٣ٞإا٤ُِٜت,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٖ)

 .ٖٕٔأُٞعضك٢ربس٣خاُون٤خاُلِغط٤٘٤خ,ؿ:هغط٘ط٤ٖفٔبس(ٗ)

 . ٙ–ٙٙ,ؿؿٕاُؼذٝإاإلعشائ٢ِ٤,ط:أٗظش,ٓؾٔذدسٝصح(٘)
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ـن   يػػػػػػػػػػػػػػػػػا رااديػػػػػػػػػػػػػػػػػدي يػػػػػػػػػػػػػػػػػا ى ى
 ج
 

 
 

  ػػػػػػػػادركا هيلػػػػػػػػ ى األيمػػػػػػػػـ 
 

 ايػػػػػػػؼ هرشػػػػػػػكفى , كيىحاػػػػػػػـ 
 

 
 

ـٍ   زٍمػػػػػػػػػرىةن بااػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػذَّمى
 

 ك ػػػػػػػػػػػػػػدا الحػػػػػػػػػػػػػػؽج ا ػػػػػػػػػػػػػػدىها
 

 
 

ػػػػػػػػـٍ   بػػػػػػػػاًطالن ً ػػػػػػػػدَّ منهى ى
 

 لػػػػػػيس هحيػػػػػػا الشػػػػػػعكبي مػػػػػػا
 

 
 

ـٍ   لػػػػػـ هىػػػػػدىفٍَّؽ الػػػػػع العىػػػػػدى
 
 

  حػػػػػػػػػػػفي أيٍسػػػػػػػػػػػدي الشَّػػػػػػػػػػػرىل ًإذا
 

 
 

ًت الحػػربي لػػـ  ىػػ ىـٍ  ػػحى  صى
 

 كل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةه 
 

 
 

 الجنػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػاهري الًنمػػػػػػػػػػػـ 
 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىدكهـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذا كا
 

 
 

ـٍ    ُللعصػػػػػػػػػػػابات اػػػػػػػػػػػال َّعى
 

يداك الشاار العد ا ي م دكبي الػدكؿ العربيػ  الػذيف م لػكا بالدهػـ فػي " فتع هذب القصيدة  
ال معي  العام  لنيل  المـ , مػا  ب ػؽ ا نػا مػف م ػالس كم ظمػات إلػع معادهنػا أل نػا زمػرة بااػت 

ذا اػػػػاف  ِ" . ك ػػػػدا حػػػػؽ العػػػػرب ا ػػػػدها بػػػػاطال , كباطػػػػؿ الصػػػػنيك ي  حقػػػػا . ال ػػػػمالر كالػػػػذمـ  كا 
يـ العد ا ي  د ا هقد الحااـ كالزاماء الع  بكلنـ هذب الند ات , فإ   في المقابؿ طرح الطريؽ السل

لعكدة الحقكؽ المعهصب  , كالهي يراها في الحركب القكاصـ ألف العادم ا يتنـ سػكل لعػ  الػك ع 
- :كالقكة , فالكيؿ ا يرد إا بم ل  , فقاؿ 

ػػػػػػ  ػػػػػػبًه حي َّ  ا ييًبصػػػػػػري اإًل سػػػػػػافي االصج
 

 هػػػػ لَّؽي فػػػػي  يػػػػر الحػػػػركب القكاًصػػػػـً  
 

ـي العػػػػػادم سػػػػػكل لعػػػػػً  الػػػػػكى ىع   كا يتىنػػػػػ
 

 أل  ػػػادي م ػػؿى الر ػػػارـً ك ػػد ها ػػًت ا 
 

 ذفلػػػػػػػػػػػػيس ييػػػػػػػػػػػػزاؿ الٍكيػػػػػػػػػػػػؿي إا بم ًلػػػػػػػػػػػػ ً 
 

لَّػػػػػػػع بعيػػػػػػػًر العظػػػػػػػالـً    ّكا ًشػػػػػػػرَّةي ال ي
 

- :كيرل أف السالـ ا هب ي  سكل الحركب , فقاؿ  
ػػرج  فػػال يب ػػع الٌسػػالـى سػػكل حػػركبو لنػػا فػػي  يبَّػػً  األفػػالًؾ صى

فم طػػؽ العػػد ا ي للسػػالـ م طػػؽ القػػكة  ْ
األم  اإلسالمي  في هاريرنا الما ػي الهليػد , كهػك أي ػا مػا أدراػ  أاػداؤ ا  كالحرب كهك ما فعله 

الينػػػكد , فتػػػع محا ػػػرة ألقاهػػػا مكشػػػع شػػػاريت  ػػػا ي رؤسػػػاء حاكمػػػ  إسػػػراليؿ بعػػػد اػػػاـ كاحػػػد مػػػف 
إف مسػػ ل  السػػالـ ي ػػب أا هعيػػب اػػف األذهػػاف كلػػك لحظػػ  : " العػػدكاف ال ال ػػي الػػع مصػػر  ػػاؿ 

ار سياسي , كا  ما هعٌد الع البعيد ااهبارا حاسما مػف ك نػ  ال ظػر كاحدب , فنع ليست م رد ااهب
, لذلؾ   د شاار ا يرل أف الطريؽ لعػكدة فلسػطيف ا يػهـ إلػع بػالحركب الهػي ي ػفج  ٓ" العساري  

- :  ك نا فهمسه إسراليؿ مسحا , فقاؿ 

                                                 
.ٖٓٔ–ٕٓٔد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)

 . ٖٙاالرغبٛبداُل٤٘خك٢اُؾؼشاُلِغط٢٘٤أُؼبفش,ؿ:ًبَٓاُغٞاك٤ش١(ٕ)

 .ٓٓٔد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٖ)

 .ٓٗٗلظأُقذس,ؿ(ٗ)

.9ؿ(ٓ 9ٔث٤شٝد,داسأٌُِخُِ٘ؾش,)ٔٓقشك٢أُؾشٝعاإلعشائ٢ِ٤ُِغعّ,ه:ٓؾٔذؽغٖ(٘)

ػٔبٕ,داساٌُشَٓ,عِغِخدساعبد)ٕٝعٜخٗظشكِغط٤٘٤خ,ه–اُغعّك٢اُؾشماألٝعو":أثٞاُغؼ٤ذ"اُؾغٖ,ٝأٗظش,فبُذ

 .ٓٗ–ٖٔؿؿ(ٙ 9ٔ,(ٕٕ")فبٓذاالهزقبد١"



 

 

 

-ٔٓٔ- 

 
ػػػػفَّ  ي ك ينػػػػا ػػػػبًَّت ال    سػػػػ يرً عينا بػػػػالحرًب  ي ػػػػهي ًإسػػػػراليؿى ًإٍف شى  ُحػػػػربي ك مسى

 

الهػػع رف ػػنا  –" اامػػب ديتػػد" لػػذلؾ فػػاف آرػػر المعاهػػدات المهعلقػػ  بتلسػػطيف كهػػي اهتا يػػ   
ا يقبلنػػا شػػاار ا أل نػػا رالتػػت  –الشػػعب التلسػػطي ي , كمعظػػـ شػػعكب العػػالـ العربػػي كاإلسػػالمي 

ؽ م طق  هذا , كأاطت الينكد الشراي  في إ امهنـ فػي فلسػطيف دكف أف هيقػٌدـ ألب ػاء شػعب  أم حػ
كلعػػؿ الشػػئ الػػذم  صػػت ااهتا يػػ  الػػع م حػػ  هػػك مشػػركع الحاػػـ الػػذاهي الػػذم  صػػد م ػػ  . يػػذار 

دكف أف يمهلاػػػكا .. فػػػي ال ػػػت  كالقطػػػاع " دكف األرض " اإلدارة المد يػػػ  للسػػػااف " الينػػػكد إاطػػػاء 
, بػػؿ إف الينػػكد ا يعطػػكف الحاػػـ الػػذاهي إا  ِ" أر ػػنـ أك ياك ػػكا مسػػؤكليف اػػف مػػكارد أر ػػنـ 

: " عكب الهػػي يريػػدكف أف يحامػػكا الينػػا بالت ػػاء كالػػدمار , فتػػي بركهكاػػكاهنـ يقػػكؿ حامػػاؤهـ للشػػ
فهرة ك يزة , لاي يصير هذا الشعب راايا بال همييز , كم ذ  الذاهيياتي أف ييعطع الشعب الحاـ 

ههتػػا ـ , فهصػػير معػػارؾ ا هماايػػ  ف  هلػػؾ اللحظػػ  هبػػدأ الم ازاػػات كاارهالفػػات الهػػي سػػرااف مػػا
ذا اػاف هػذا شػعكر أاػدال ا , فػإف شػاار ا  ّ" الزكاؿ  كه دلق ال يراف في الدكل  كيزكؿ أ رها اؿ , كا 

ير ػػك أف ياػػكف السػػالـ  ريػػب ي شػػرب أب ػػاء أمهػػ  ًلهيطػػكل بعػػد ذلػػؾ رايػػ  الحػػرب فػػي القبػػر , كيحمػػع 
- :ابكس العرب , فقاؿ 

 ك  يشيػػػػػػػػر للسػػػػػػػػالـ الحػػػػػػػػؽَّ بٍ ػػػػػػػػدان 
 

 كيىطػػػػػػػػػػػكل رايػػػػػػػػػػػ ى الني ػػػػػػػػػػػاًء  بػػػػػػػػػػػري  
 

ػػػػػلـ فػػػػػي الػػػػػد يا  ريػػػػػبه   لعػػػػػٌؿ السَّ
 ج

ػػػػػػػػ ا يمحػػػػػػػػكب ًيٍشػػػػػػػػري   ػػػػػػػػٌؿ ابكسى كاى
ْ 

 

- :عصبة األمم واألمم المتحدة  -4
فاػر إ شػاء اصػب  األمػـ فاػرة ينكديػ  كاردة فػي مرططػات الينػكد الهػي هسػهندؼ " هعهبر  

الينكديػ   ااسهيالء الع  ميق شعكب العالـ كهحقيؽ السيطرة الينكدي  اليػ  همنيػدا إل شػاء الدكلػ 
كااف العرض األساسي مف إ شاء العصب  هك إرساء ح ر األساس للدكل  الينكدي  في . العالمي  
  ٓ" . فلسطيف 

كلقػػد صػػرح الػػزايـ الينػػكدم  ػػاحـك سػػكاكلكؼ فػػي المػػؤهمر الينػػكدم الػػذم اقػػد فػػي اارلسػػباد فػػي 
إف اصب  األمـ فاػر : " السابق كالعشريف مف أ سطس ااـ ألؼ كهسعمال  كأ  يف كاشريف  الال 

كاػػػاف للماسػػػك ي  العالميػػػ  دكر فػػػي إ شػػػاء هػػػذب  ٔسػػػ    ِٓينكديػػػ  , لقػػػد رلق اهػػػا بعػػػد اتػػػاح داـ 
إف . ا م دكحػػػ  إذا مػػػف رٍلػػػؽ سػػػلط  االميػػػ  اليػػػا " العصػػػب  أي ػػػا , فقػػػد  ػػػالكا فػػػي محػػػافلنـ أف 

                                                 
 .ٕ د٣ٞإاُٞصٞة,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)

ا٣ٌُٞذ,لفذاساُشاثطخ)ٔ,هٗ 9ٔ– 9ِٗٔغط٤٘٤خك٢اُلزشحٓؾبس٣غاُؾٍِٞاُغ٤ِٔخػ٠ِاُغبؽخاُل:اُشاثطخاإلعع٤ٓخ(ٕ)

 .٘٘ؿ(اإلعع٤ٓخُطِجخكِغط٤ٖ,ٓطجؼخاُل٤قَاإلعع٤ٓخ,دٕٝربس٣خ

 .ٗٓٔؽٌٔبءف٤ٜٕٞ,ثشٝرًٞٞالدؽٌٔبءف٤ٜٕٞ,ؿ(ٖ)

 .ٓٗد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٗ)

 .ٓ ٔط٤ٖهن٤خػب٤ُٔخ,ؿهن٤خكِغ:ٓؾٔذٓز٢ُٞاُؼزشث٢(٘)

 .ٗ٘ٔلعشائ٤َٝاُزِٔٞد,ؿ:لثشا٤ْٛف٤َِأؽٔذ(ٙ)



 

 

 

-ٕٔٓ- 

 ُ "اصب  األمػـ " الماسك ي  صا ع  السالـ هطرح الع بساط البحث مك كع هذب النيل  ال ديدة 
ااف ذلؾ  عؿ مكا ؼ هذب العصب  م حتػ  فػي حهػع األمػ  العربيػ  كاإلسػالمي  , إذ ما ػت الػدكؿ 
المسػػػػهعمر مػػػػف معظػػػػـ أرا ػػػػينا كم حػػػػت فلسػػػػطيف للينػػػػكد , ممػػػػا حػػػػذل بشػػػػعكب العػػػػالـ العربػػػػي 
كاإلسػػالمي ال ظػػر إلػػع هػػذب العصػػب   ظػػر المهشػػاؾ فينػػا , كاػػاف مػػف بػػيف ذلػػؾ الشػػعراء ا م ػػاؿ 

- :ار ا العد ا ي الذم  اؿ شا
ـٍ   يػػػػػػا إ  ليػػػػػػزي كيىحايػػػػػػ

 

 أ ػػػػػػػػػػر هيـي الػػػػػػػػػػدج يا ًبنىػػػػػػػػػػـ 
 

  ػػػػػػػػد ليػػػػػػػػٍذهـي بعيٍصػػػػػػػػبى و 
 

ػػػػػػػػػـٍ    ممقكهىػػػػػػػػػ و مػػػػػػػػػف األيمى
 

 بايػػػػـ اػػػػدىٍت ًاصػػػػابى ن 
 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػرابينا دمػػػػػػػػػػػػػػػػػقه كدـ  
 

 فػػي انًتنػػا  ػػد مى َّلىػػتٍ 

 

 دكرى الػػػػػػػػػػػذلاًب كالعػػػػػػػػػػػػ ـ 
 

ػػعاؼى ًاٍ ػػدىها  إٌف ال َّ
 

ػػػـٍ    لحػػـ الػػع ظىٍنػػًر كى ى
 

عىلىػػػػػٍت ًشػػػػػعارىها ـٍ      ػػػػػد  ى   اػػػػػػػثى العينػػػػػػػكًد كالػػػػػػػذَّمى
 

 أا ػػػػاؤيها ميٍعظىمينػػػػـ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ    منسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـي داءي اللَّمى
 

ػػػػػػٍذ أبصػػػػػػركا مالػػػػػػدةى   مي
 

ـٍ   ـي الػػػػ َّنى ػػػػرىاهي العيػػػػٍرًب اى
ِ 

 

ذا اا ػػت اصػػب  األمػػـ بنػػذا الك ػػق فػػإف حػػاؿ هيلػػ  األمػػـ ا هقػػؿ ا نػػا شراسػػ  كا  حافػػا   كا 
رساء ح ر أف الينكد أ ش" فاما   كا اصب  األمـ لهحقيؽ أ را نـ في السيطرة الع دكؿ العالـ كا 

األمػػـ المهحػػدة لاػػي . اػػذلؾ رطػػط الينػػكد إل شػػاء . أسػػاس دكلػػهنـ العالميػػ  الينكديػػ  فػػي فلسػػطيف 
, فع نا صدر  رار هقسػيـ فلسػطيف امػا صػدر  ّ" هقكـ بالدكر المهمـ الذم  امت ب  اصب  األمـ 

اا هػػػداب الػػػع فلسػػػطيف أي ػػػا , كاػػػف هيلػػػ  األمػػػـ أصػػػدرت  ميػػػق  اػػػف العصػػػب  مػػػف  بػػػؿ صػػػؾ
الينػكد " القرارات الهي هرمي لهنديد فلسطيف كاااهراؼ بدكل  الاياف الصػنيك ي , لػذلؾ اػاف رٍلػؽ 

اصػػػب  األمػػػـ بعػػػد الحػػػرب الاك يػػػ  الػػػكلي الهػػػي دبركهػػػا كرططػػػكا لنػػػا , لهقػػػرر بػػػدء امليػػػ  هنديػػػد 
كدٌبر الينػكد كرططػكا للحػرب الاك يػ  ال ا يػ  . عملي  اإل رامي  الع ه تيذ هلؾ الفلسطيف كلهشرؼ 

, كبعد ا هنالنا رلقكا األمػـ المهحػدة لهقػـك بالمرحلػ  ال ا يػ  فػي  ريمػ  فلسػطيف كهػي إصػدار  ػرار 
كفػػي هػػذب النيلػػ  كفػػي ميالدهػػا دكلػػ  إسػػراليؿ  ػػاؿ  ْ" . هقسػػيمنا كا  شػػاء دكلػػ  للينػػكد فػػي فلسػػطيف 

- :شاار ا 

                                                 
-ٖ٘ٔلعشائ٤َٝاُزِٔٞد,ؿؿ:ٝأٗظش,لثشا٤ْٛف٤َِأؽٔذ–ٔ ٔهن٤خكِغط٤ٖػب٤ُٔخ,ؿ:ٓؾٔذٓز٢ُٞاُؼزشث٢(ٔ)

ٔ٘ٗ. 

 .ٕٔ,ٕٓد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 .ٖ ٔهن٤خكِغط٤ٖهن٤خػب٤ُٔخ,ؿ:اُؼزشث٢ٓؾٔذٓز٢ُٞ(ٖ)

. ٘ٔلعشائ٤َٝاُزِٔٞد,ؿ:لثشا٤ْٛف٤َِأؽٔذ(ٗ)



 

 

 

-ٖٔٓ- 

 
ػػػػ  ٍت هيلػػػػ ي األمػػػػـٍ أٌ نى ى

 

ـٍ    ا ػػػػػػػػػػػػػدما بااػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػذَّمى
 ج

بػػػػػػػا ػػػػػػػنا دكلػػػػػػػ ي الرَّ  ً ن ي
 ج

 كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاريًر كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّقىـٍ  
 

  يشيػػػػنا الماػػػػري كال َّسػػػػا
 

 هبػػػػػذيؿي الًعػػػػػٍرضى فػػػػػي الظجلىػػػػػـٍ  
 

ػػػػػػػػػبي المػػػػػػػػػاؿى أ َّػػػػػػػػػ ي   هحسى
 

ـٍ    يرليػػػػػػػػػػػػػػؽي الًعػػػػػػػػػػػػػػزَّ كالشَّػػػػػػػػػػػػػػمى
 

ٍيهىػػػػػػػػػ ن  ًلػػػػػػػػػدىٍت أمػػػػػػػػػًس مى  كي
 

ـ   دكلػػػػػػػػػػػػػػػػ ي الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ كالقىػػػػػػػػػػػػػػػػرى
 

 م دٍف ىنػػػػػػا  ػػػػػػدان فاٍشػػػػػػنىد
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ   ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ هيلػػػػػػػػػػػػػػػػ ى األيمى كى
ُ 

 

- :الجامعة العربية  -5
حلػـ األمػ  العربيػ  كاإلسػالمي  الػع  –كمازالػت  –اا ت فارة هكحيػد الالمػ  ك مػق الشػمؿ  

مػػر األزمػػاف كالعصػػكر , كلقػػد اا ػػت ه ػػاؾ محاكلػػ  لهكحيػػد األمػػ  اإلسػػالمي  الػػع أسػػاس اإلسػػالـ 
مف  بؿ السلطاف ابد الحميد ال ا ي , لقػد ك ػؼ ااسػهعمار  ِمي  كذلؾ بطرح فارة ال امع  اإلسال

باػػؿ  قلػػ  للحيلكلػػ  دكف   ػػاح هػػذب ال امعػػ  الهػػي سػػهيعيد للرالفػػ  اإلسػػالمي  المهم لػػ  فػػي الدكلػػػ  
العربيػػ  الع ما يػػ  امػػرا  ديػػدا , لػػذلؾ طرحػػت بريطا يػػا فاػػر ال امعػػ  العربيػػ  , ا لمصػػلح  األمػػ  

أ ػػؿ سػػنكل  إماػػاف إشػػرافنا الػػع هػػذب البلػػداف كربطنػػا بع لػػ  السياسػػ  مػػف " ك مػػق شػػملنا كلاػػف 
كمػػق ذلػػؾ فقػػد اػػاف لل امعػػ  العربيػػ  فػػي أكؿ إ شػػالنا صػػدل شػػعبي  ّ" . اإلمبراطكريػػ  البريطا يػػ  

ابير , اٌبر ا   شػاار ا العػد ا ي فػي الحتػؿ الػذم أ ػيـ بمػركر العػاـ األكؿ الػع هك يػق مي ا نػا , 
- :كالذم  اؿ في  
 العيركبػػػػػػػػػً   ػػػػػػػػػد زٌكدهى ػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػالن  ايػػػػػػػػػدى 

 

 كاليػػػػ سي اػػػػاتو , فػػػػزادي العػػػػيًش آمػػػػاؿي  
 

ػػػػػػػٍيـً  امعػػػػػػػ ه  ػػػػػػػهاتى أيبػػػػػػػاًة ال َّ ػػػػػػػٍت شى  لىمَّ
 

 أساسيػػػنا العػػػزـي , كالم ػػػدي الػػػذم  ػػػالكا  
 

كحه مػػػػػػػف م ػػػػػػػاًررهـ  كهىػػػػػػػزًَّت العيػػػػػػػٍربى ري
 

ػػػػػٌكاؿي    ماسػػػػػه  ركا بػػػػػالعيال, كالػػػػػٌدهير صى
 

ػػػػػػػػكا القيػػػػػػػػدى ا  ػػػػػػػػربه يسػػػػػػػػكمينيـي    كحٌطمي
 

ػػػػػػػػػػٌياب ى اىؿي   ٍسػػػػػػػػػػتان كا يرػػػػػػػػػػدىعي الصي  رى
 

 انػػػػػػػػػػدي المىذىلَّػػػػػػػػػػً   ػػػػػػػػػػدكلَّع , ككحػػػػػػػػػػدهي ا
 ج

 اتيليػػػػػػػػػػػػ ي بيم ػػػػػػػػػػػػعن االعيػػػػػػػػػػػػًث ه نػػػػػػػػػػػػاؿ 
 

ٍؤهىًا ػػػػػػػان   ًليىن ػػػػػػػئ العيػػػػػػػربى هػػػػػػػذا العيػػػػػػػدي مي
 

حػػػػالؿي   ػػػػؼَّ بػػػػ  ييمػػػػفه كا  ػػػػبًه حى   ْاالصج
 

 

                                                 
 .ٙ –٘ د٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)

–٘٘–ٖ٘ؿؿ(9ٖٙٔؽِت,هجؼخداساُؾشم,)ٕاالرغبٙاُو٢ٓٞك٢اُؾؼشاُؼشث٢اُؾذ٣ش,ه:أٗظش,ػٔشدهبٕ(ٕ)

,ؿؿٔط(ٕ 9ٔث٤شٝد,ٓؤعغخاُشعبُخ,)٘االرغبٛبداُٞه٤٘خك٢األدةاُؼشث٢أُؼبفش,ه:ٝأٗظشٓؾٔذٓؾٔذؽغ٤ٖ

ٔ –ٙٙ. 

 .ٕٕاُغبٓؼخاُؼشث٤خث٤ٖاُو١ٞاُشعؼ٤خٝاُوٟٞاُؾؼج٤خ,ؿ:أؽٔذكش٣ذػ٠ِ(ٖ)

 .ٙ٘–٘٘د٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٗ)



 

 

 

-ٔٓٗ- 

أف حسػػف ظػػف  أ بػػت الػػزمف" كلاػػف سػػرااف مػػا ريبػػت هػػذب ال امعػػ  آمػػاؿ العػػد ا ي حيػػث  
الهػي لػـ هقػدـ شػيلا لرمػ  العربيػ  , كذلػؾ لمكا تنػا المهراذلػ    ُ" الشاار فينا ااف في  ير محل  

 .بؿ إ نا أصبحت ألعكب  في يد ااسهعمار يحرانا ايتما شاء 
- :قضية الوالء  -6
اسػي  يعهبر الكاء مف الق ايا المنم  لرمـ كالشعكب أل   ب  ههحدد ك نهنػا التاريػ  كالسي 

مػػا  كاا هصػادي  , كألدؿ الػػع ذلػػؾ حػػاؿ الػدكؿ ال ػػعيت  الهػػي أ طػػت الػكاء إمػػا لشػػرؽ اشػػهرااي كا 
لعرب رأسمالي , كما هبق هذا الكاء مف هبعي  في ااف  م احي الحياة حهػع  ػدت م ػؿ هػذب الػدكؿ 

ذا  ظر ػػا إلػػع معظػػـ الػػدكؿ العربيػػ  ك ػػد اها الػػع  تػػس الم ػػكاؿ .  سػػر  اػػف الدكلػػ  األـ  كاؤهػػا كا 
رػػار ي مػػرهبط بالػػدكؿ الابػػرل شػػر ينا ك ربينػػا مػػق أف دي  ػػا اإلسػػالمي  هعػػرض لنػػذا الق ػػي  فػػي 

كأاطاها أهمي  ابيرة أل   إذا لـ ياف الكاء هلل كلرسكل  كللذيف  ِمكا يق اديدة مف القرآف الاريـ 
هػػ  , كاهلل سػػبحا   آم ػػكا ياػػكف لعيػػرهـ , كبالهػػالي ياػػكف العمػػؿ محبطػػا كبعيػػدا اػػف هكفيػػؽ اهلل كرااي

ػػا كلػػيج : " كهعػػالع يقػػكؿ  ػػالةى كييؤهيػػكف الزَّاػػاةى كهػػـ إ َّمى ػػكفى الصَّ اـ اللٌػػ ي كرسػػكلي ي كالَّػػًذيفى آم يػػكا الَّػػذيفى ييقيمي
ـي العىاًلبيكف  ؿَّ الٌل ى كرسكلى ي كالَّذيفى آم يكا فإفَّ حزبى اللًَّ  هي ٍف يىهىكى مى  ػان , ك كلػ  هعػالع ميبي ّ" راًاعيكفى , كى

ػػك ىنيـ : " أكليػػاء الػػذيف اتػػركا  ـي الطَّػػا يكتي ييٍرًر ي كا أكليػػاؤيهي ػػات أيكللًػػؾى كالَّػػيفى اىتىػػري ًمػػفى ال جػػكًر إلػػع الظجليمى
ٍاًلػػػديكف  ـٍ ًفينىػػػا رى ػػػحابي ال َّػػػاًر هيػػػ ك ػػػد  ظػػػر العػػػد ا ي لػػػكاء آمهػػػ  فرآهػػػا بعيػػػدب اػػػف أصػػػالهنا . ْ" أصى

- :كمصدر ازها , فقاؿ 
ػػػػػؿو اي َّػػػػػا  يطػػػػػ طئي م ـى فػػػػػي رى ى   َّػػػػػا النػػػػػا

 

 ًمػػػػػػٍف  ػػػػػػادةو أىكردك ػػػػػػا الػػػػػػذجؿَّ كالعطىبػػػػػػا 
 

ػػػػػرىاان  ػػػػبىٍت ديكارىهػػػػػا شى ٍف  ىصى  بػػػػاايكا لػػػػػـً ى
 

  ػػػػػػػمالران هىٍعبيػػػػػػػدي الػػػػػػػدجكارى , كالػػػػػػػذَّهبا 
 

 رأيػػػػػػهينـ فػػػػػػي ريػػػػػػاض العيػػػػػػٍرًب أى ًربىػػػػػػ ن 
 

ػػػػػػػ ه  ىعىبػػػػػػػا    ٓايػػػػػػػؿل بمػػػػػػػا لىحَّ ىػػػػػػػٍت أىٍمًرياى
 

- :ء حاام ا للعرب كيقكؿ في مك ق آرر مبي ا كا
 اصػػػػػػػػاب ه  ٔكمػػػػػػػػازاؿى في ػػػػػػػػا لًلعيلػػػػػػػػكًج 

 

ػػػػػػػهي ًرسَّػػػػػػػ ن كمىسػػػػػػػاكيا  هىٍ  ى  هع يػػػػػػػك , كى
 

 هراػػػػػػػػػعى مرابعى ػػػػػػػػػا , كهىٍمػػػػػػػػػ ىهي دىرَّهػػػػػػػػػا
 

 ًلٍلعىػػػػػػػػػػػػػٍرب يىٍكلىػػػػػػػػػػػػػ ي بحػػػػػػػػػػػػػرىبي ميهكاريػػػػػػػػػػػػػا  
 

ػػػػػػػػػػػػً عَّ ر ػػػػػػػػػػػػيًف ديكارهًػػػػػػػػػػػػً    هنػػػػػػػػػػػػكىل شى
 ج

ك كا يػػػػػان هىنىػػػػػبي المي ػػػػػع , كاراسػػػػػيا  
ٕ 

 

 

                                                 
 . ٗأُقذس,ؿٗلظ(ٔ)

(.ٕٕ)ٝعٞسحأُغبدُخ,آ٣خسهْ–(ٖٔٝٔ)ٝعٞسحأُٔزؾ٘خ,آ٣خسهْ–(ٖ -ٕ )أٗظش,ٝعٞسحاألٗؼبّ,آ٣خسهْ(ٕ)

 (.ٙ٘,٘٘)عٞسحأُٔبئذح,آ٣خسهْ(ٖ)

 (. ٕ٘)عٞسحاُجوشح,آ٣خسهْ(ٗ)

 .ٖٔد٣ٞإكغشاُؼشٝعخ,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(٘)

 .ٕٗ٘اُشعًَٖٓلبساُؼغْ,أٗظش,اُل٤شٝصأثغبد١,اُوبٓٞطأُؾ٤و,ؿ:اُؼِظ(ٙ)

.  ٔد٣ٞإاُشٝك,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ( )



 

 

 

-ٔٓ٘- 

ستي   العرب الهي ارهػؿ كاؤهػا , ف ػزء م نػا إلػع العػرب ك ػزء  ػا ي  كصكر شاار ا حاؿ 
- :إلع الشرؽ ك الث بي نما كرابق ا يدرم ا   ر به  , فقاؿ 

باًب ىػػػػػػػػػػػػ ه   سػػػػػػػػػػػػتي  ي العيػػػػػػػػػػػػٍرًب ييٍ رينػػػػػػػػػػػػا رى
 

ػػرىبً   ٍكًلنػػا األىمػػكاجي فػػي صى  اي ٍػػره , كًمػػف حى
 

نىنػػػػا   هػػػػذا إلػػػػع العىػػػػٍرًب يىٍسػػػػعىع أىٍف ييك َّ
 

 لشَّػػػػػػػػػػػٍرًؽ ييٍزً ينػػػػػػػػػػػا ًبالرىهىػػػػػػػػػػػبً كذا ًإلػػػػػػػػػػػع ا 
 

ػػػػػػػػػػػػػري يىهىػػػػػػػػػػػػػكىرَّع السَّػػػػػػػػػػػػػٍيرى بي ىنمػػػػػػػػػػػػػا  كآرى
 

يىًف لػػػػػػػػػـ يىً ػػػػػػػػػبً   ٍصػػػػػػػػػمى  ك لبيػػػػػػػػػ ي ًبنىػػػػػػػػػكىل الرى
 

ٍ ػػػػػػػػػ ن رىٍ بىهًػػػػػػػػػ ً   كرابًػػػػػػػػػقه لػػػػػػػػػيسن يىػػػػػػػػػٍدرل اي
 

 إذا سػػػػػػػػ ٍلتى لىػػػػػػػػكىل ً يػػػػػػػػدان , كلػػػػػػػػـ ييً ػػػػػػػػبً  
 

َـّ ميٍ ػػػػطىًربه   كالشَّػػػػٍعبي مىٍراىبيػػػػ ي فػػػػي الػػػػيى
 

ػػػدىًب يىٍلنيػػػك بػػػ  اللجػػػجج   ػػػٍكبو فػػػي حى  ُفػػػي صى
 

إلػػع الزامػػاء " كلاػػف ر ػػـ ذلػػؾ يك ػػ  شػػاار ا  ػػداء للزامػػاء العػػرب  صػػيدة  عػػؿ ا كا نػػا  
بػػيىف فينػػا أف اإل  ليػػز كاألمريايػػاف داء للمسػػلميف احه ػػ كا الينػػكد , كاػػذلؾ حػػاؿ فر سػػا " العػػرب 

ء العػػرب أا يعطػػكا الهػػي ا هقػػؿ ا نػػا طعيا ػػا كاتػػراء مػػف أ ػػؿ ذلػػؾ يػػداك فػػي هػػذا ال ػػداء الزامػػا
- :كاءهـ كزماـ أمكرهـ لنـ 

 رما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اا  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي ب البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو 
 

 ييػػػػػػذىٌرل الطػػػػػػكدى أصػػػػػػتري ا طحي ػػػػػػا 
 

 كلػػػػػػػػػيس األنٍمػػػػػػػػػًر اػػػػػػػػػافي أ ػػػػػػػػػؿَّ ٌشػػػػػػػػػران 
 

 اػػػػػػػػال الشػػػػػػػػعبيًف داءي المسػػػػػػػػلمي ا 
 

ٌبػػػػػػان  ػػػػػػ ا ب ػػػػػػي صػػػػػػنيكفى حي   ػػػػػػد احه ى
 ج

 اكالػػػػػػػػػدةو  ػػػػػػػػػد احه ػػػػػػػػػ ٍت ب ي ػػػػػػػػػا  
 

ػػػػ  ع كايػػػػؿج معصػػػػيب و فػػػػي األرض هي مى
 ج

 إلػػػػع الساسػػػػكًف هػػػػ بىع أف هىنيك ػػػػا 
 

 كلػػػػػػػػػػػػػف هحهػػػػػػػػػػػػػاج  ال ػػػػػػػػػػػػػ ي األى ػػػػػػػػػػػػػافي 
 

 إلػػػػػػػػع كصػػػػػػػػؼو يزيػػػػػػػػدي العارفي ػػػػػػػػا 
 

 فتػػػػػػػي الطعيػػػػػػػاف  ػػػػػػػد باهػػػػػػػت فر سػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػجَّ م ػػػػػػػػػ  القارلك ػػػػػػػػػػا   اهابػػػػػػػػػان  ى
 

ـى إلػػػػػػػػػػع أايػػػػػػػػػػؼَّ  مػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػال هلقػػػػػػػػػػكيا الزَّ
 

 ملكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا ه نلك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 كحسػػػػػػػبيايـ مػػػػػػػف الما ػػػػػػػي اظػػػػػػػاته 
 

  ِا مر ي ػػػػػػػػػهحػػػػػػػػػٌذرياـ مػػػػػػػػػف المهػػػػػػػػػ 
 

- :ك اؿ أي ا 
 أميطيػػػػػػكا اػػػػػػف ازالم ػػػػػػا ًح ابػػػػػػان 

 

 ّكا هرٍ ػػػػػػكا إلػػػػػػع العػػػػػػرب اٍحهاامػػػػػػا  
 

 

                                                 
 .ٓ٘ٔ–9ٗٔد٣ٞإاُٞصٞة,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)

.ٓٗٔ–9ٖٔد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 .9ٗٔٗلظأُقذس,ؿ(ٖ)
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- :مقاطعة األعداء  -7
مقاطع  األاداء مػف الكا بػات الدي يػ  كالكط يػ  الهػي يهحلػي بنػا المػكاطف المرلػص لدي ػ   

مقاطعػػ  أاػػدالنـ , إا أف ككط ػػ  , ك ػػد فطػػف شػػاار ا لنػػذا الكا ػػب فالهزمػػ  كداػػي أمهػػ  الهزامػػ  ب
بعػػض الحاكمػػات الهػػي ارهتػػت ل تسػػنا الهبعيػػ  لػػـ هي ػػق لم ػػؿ ذلػػؾ , فمصػػر مػػ ال سػػمحت للسػػتف 

بػالمركر فػي المػكا ئ المصػري  , فقػاؿ شػاار ا  –في اند الملؾ فػاركؽ كبعػد ال ابػ   –اإلسراليلي  
رؼ , كمقػدما لنػا الهصػمعاهبا مصر باسلكب اذع ابر في  اما يعهلػع فػي صػدكرب مػف م ػؿ هػذا 

الشار لستكر ك ننػا أل نػا ما ػت إسػراليؿ مػف مياهنػا كألف الرسػكؿ صػلع اهلل اليػ  كسػلـ أكصػع 
بحؽ الحػار الك ػد العػدار , كبعػد هػذا الػهناـ الػع ًفٍعلىًهنىػان ييحػذرها شػاار ا مػف أف ال ػكـ الػع ًفعػًؿ 

 هحهػاج إلػع ا يػر مػف البيػاف األاداء ييصيب بدكاهي ا يريد ذارها , كلعلنا اليكـ كا ح   لي  ا
: -

اػػػاطرا  لػػػؾ الشػػػاري يػػػا مصػػػري الشػػػقيق  ي
 

  ػػػػػػػداةى أ بػػػػػػػًت العيػػػػػػػربى بالك ػػػػػػػ  سػػػػػػػاًفرا 
 

ػػػػػػػػػػػػػري حػػػػػػػػػػػػػرةن   كرلٍَّيػػػػػػػػػػػػػًت إسػػػػػػػػػػػػػراليؿى همري
 

 أسػػػػػػػاطيلينا فػػػػػػػي بحػػػػػػػًر حلًمػػػػػػػًؾ زارػػػػػػػرا  
 

 كمػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػي إا ٌ ػػػػػػػػػػػازةه , كرسػػػػػػػػػػػػكل ا
 

ػػػػػؽَّ ال ػػػػػاًر كٍ ػػػػػدان ك ػػػػػادرا   يقػػػػػكؿي ارعى حى
 

 حهٌػػػػع ييصػػػػيباـ  ف كمػػػػان ا هػػػػؿ الانػػػػؼً 
 ج

 ُمػػػف ال ػػػارًة الػػػٌدهياًء مػػػا لسػػػتي ذاػػػػرا  
 

كلب اف أي ا الهي صدرت الهتاح كالام رل كالرماف إلع إسراليؿ فمللت بما أسكا نا , فقاؿ  
- :العد ا ي معبرا اف حقكه  كألم  

ػٍذ  ػادى لب ػافي    ىضَّ ال َّدىل طرفىػ ي مي
 

ػػػػػكدي العيػػػػػٍرًب ألػػػػػكاف   الػػػػػع الينػػػػػكًد , كى ي
 

 ألمًس أهػدٍكا ًفلىٍسػطي ان لرصػػمنـً بػا
 

 شػػػػػ فى الاػػػػػراـً , فػػػػػال حػػػػػاديكا كا هػػػػػا يكا  
 

هًػػػػػً   ػػػػػع لحيرى  كاليػػػػكـى لب ػػػػػافي ا ير ى
 

ٍكاػػػػافي   كاػػػػان , كمػػػػا فػػػػي بى يػػػػ  التيػػػػرَّ  ى   ي
 

 فػػػػػػراح ييمطػػػػػػريهـ مػػػػػػف ريػػػػػػرب  مػػػػػػران 
 

 أشػػػػػنع مػػػػػف اللٌػػػػػ ـ كالمحبػػػػػكبي  ىشػػػػػكافي  
 

  ِكر فرب الحسف لب اف فلين ي ال ار هتاح الردكد كرماف الصد
يبيف العد ا ي ما  امت ب  لب ػاف باسػلكب السػرري  كالػهناـ , فيصػكر أف هسػلينـ فلسػطيف  

كهسليـ لب ػاف ال مػار للينػكد  ػكع مػف ال ػكد كالاػـر كهػك ديػدف الاػراـ ,  ػـ يعهلػع مػف فعلنػـ فيػداكا 
اف الػذم كهػب الهتػاح كالرمػاف الػذم الينـ ب ف ا  ادكا كا ها كا , كأريرا ييقٌدـ شاار ا الهن لػ  للب ػ

 .سيهبع  هىٍقًدٍيـ هتاح الردكد كرماف الصدكر ألف الب اف رٌب الحسف كال ماؿ 

                                                 
(ٔ)

.ٖ٘ٔ,ؿٗلظأُقذس

 . ٖٔ– ٖٔٗلظأُقذس,ؿؿ(ٕ)
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حمت بي ػ  المسػلميف الػع مػدار أربعػ   ػركف إلػع كفي مك ؼ آرر ما ت ب  هرايا الهي  
صػالح "هرايػ  أف  اء حاـ ااهحاد كالهر ػي الػذم اسهحسػف الهعامػؿ مػق الينػكد , ف رسػؿ البػاررة ال

إلسػػراليؿ محملػػ  بالعػػذاء ف  رهنػػا الريػػاح  بػػؿ كصػػكؿ , فعػػدٍت حمكلهنػػا مػػف  صػػيب أهػػؿ " الػػديف 
- :لب اف , فقاؿ شاار ا 

ػػػػمَّع   هنادٍت الع سطه الرى َـّ ستي  ه  شػػػػقىكةى الػػػػدَّيفً " صػػػػالحى الػػػػديف " هيسى  كى
 

كا  هىمٌلاىنػػػػا األهػػػػراؾي كالهجػػػػرؾي أصػػػػبحي
 

ًد الًعػػػػيفً يػػػػرٍكفى المي ػػػػع فػػػػي المػػػػا  ػػػػرَّ  ًؿ كالري
 

 فػػػػػػػ  رٍهنيـي بالمػػػػػػػػاًؿ كالًعيػػػػػػػًد دكلػػػػػػػػ ه 
 ج

   هعػػػػيش الػػػػع األر ػػػػاس كالرلػػػػؽ كالػػػػدجكف 
 ف ػػػػػػاديكا إلسػػػػػػراليؿ بػػػػػػالقيكًت كاًفػػػػػػران 

 

ػػػػػػكفً   كًع كالايػػػػػػرىًب كال ي  ك ػػػػػػد ليتَّعىػػػػػػٍت بػػػػػػال ي
 

ػفَّ صػػالحه  ػػاهري العىػػٍرًب ا ػػدما  فى ي
 

ٍصػػػػػػـً فلىٍسػػػػػػطيفً    رأم القيػػػػػػكتن محمػػػػػػكان ًلرى
 

ػػ ي ك  ػػٍت الػػع هلػػؾى السػػتي ً  ركحي  حامى
 

 ُكاىطَّلىػػػػػػػػًت اىاًت مػػػػػػػػف رالػػػػػػػػً  ال جػػػػػػػػكًف  
 

 فتػػػػازى بػػػػػذاؾى القيػػػػػكًت لب ػػػػػافي كٍحػػػػػدىبي 
 ج

ػػػػكعى  ىٍسػػػػؿي الٌشػػػػياطيًف    ِكبػػػػاتى يعػػػػا ي ال ي
 

ذا اػػاف العػػد ا ي يػػداك إلػػع مقاطعػػ  األاػػداد دكف أف ي ػػد مػػف يسػػه يب لػػ  , فإ ػػ  سيػػٌر   كا 
ذيف أ ربكا اف هتري  الستف األمرياي  في ااف  المػكا ي العربيػ  ردا الػع لمك ؼ العماؿ العرب ال

اماؿ مي اء  يكيكرؾ الذيف امه عكا اف هتري  حمكل  البػاررة العربيػ  اليػكبهرا , ممػا ا ػطر امػاؿ 
- :أمرياا إلع الهرا ق اف  رارهـ , فقاؿ العد ا ي معبرا اف فرحه  

ػػلكيا الزٍَّحػػؼى الميقىػػدَّسى اػػـ اىسىػػ  ٍح اسى
 

طٍَّم ػػػػػػػا شػػػػػػػًايما   ٍصػػػػػػػمان , كحى  ّبػػػػػػػً  رى
 

ػػػػػػػػٍم ا  فنػػػػػػػػذل ًاٍلييػػػػػػػػكبىٍهرىةي ,  ػػػػػػػػد  ىصى
 

 بنػػػػػػا ظنػػػػػػرى إسػػػػػػراليؿى , فىلىػػػػػػٍف هقكمػػػػػػا 
 

ٍحػػػػػره  ػػػػػؿَّ , كٍ ييكييػػػػػٍكرؾي  ي  أهي ػػػػػا الصَّ
 

 لػػػػػػػػػ  , مػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػدج ىع م ػػػػػػػػػ  سيػػػػػػػػػميكما  
 

ػػػػػػػػػػاًؿ فيٍز ػػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػ حفي ًبكىٍحػػػػػػػػػػػدًة العيمَّ
 

لكمػػػػػػػػػػػػػػػ   اكأىذهٍل ػػػػػػػػػػػػػػػا , بماً ٍل ػػػػػػػػػػػػػػػا , الحي
 

 فمػػػػػػا هىبجػػػػػػكا ًلقىػػػػػػػٍ ًص ال َّػػػػػػٍ ًر حهَّػػػػػػػع 
 

ػػػػػػكما ؟   ـي الريصي  أىٌذلجػػػػػػكا فػػػػػػي حيصػػػػػػكً ًن
 

 فايػػػػػػػػػػػػػػػؼى إذا هىكٌحػػػػػػػػػػػػػػػٍد ا شيػػػػػػػػػػػػػػػعكبان 
 ج

ػػػػػػػع ًاٍقػػػػػػػدي كىٍحػػػػػػػدىًه ىا  ىظًيمػػػػػػػا ؟   كأىٍمسى
ْ 

 

يعٌبر العد ا ي اف فرحه  بنذب الحاد   الهي رأم م نا كحدة العماؿ الهي أذهلت العقكؿ بما حققػت 
لراداء , لذلؾ يهسػاءؿ شػاار ا مػا إذا اػاف هػذا هػك ماسػب ا مػف هكحػد العمػاؿ , فايػؼ مف أداؿ 

 ! .لك أ  ا هكحد ا شعكبا كأمسع اقد كحدة العرب  ظيما ؟

                                                 
,ٝأٗظش,ٓؾٔذ9ًٙ٘ٔ٘ب٣ٚػٖاُغل٤٘خٝإُ٘ٞثٔؼ٠٘اُؾٞد,أٗظش,اُل٤شٝصأثبد١؛اُوبٓٞطأُؾ٤و,ؿ:فبُخإُ٘ٞ(ٔ)

 .ٙ ٙٓخزبساُقؾبػ,ؿ:اُشاص١

 .9٘ٔ– ٘ٔد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 .ٖ٘ٗأٗظش,ٓؾٔذاُشاص١؛ٓخزبساُقؾبػ,ؿ–٢ٛٝؽذ٣ذاُِؾبّأُؼزشمخك٢كْاُلشط:٤ٔٚٓلشدٛبؽٌ(ٖ)
(ٗ)

 ٙٗٔ-٘ٗٔد٣ٞإكغشاُؼشٝثخ,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

-ٔٓ - 

بنذا ياكف العد ا ي  ػد ابػر مػف رػالؿ هػذا الم ػمكف اػف   ػايا كط ػ  السياسػي  كالهػي  
 . ااف لنا األ ر الابير في بياف مسهقبل  كهحديد مصيرب
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 الفصل الثالث
"المضمون االجتماعي "   



 

 

 

-ٔٔٓ- 

 المضمون االجتماعي 
كهك الم مكف الذم االج م   العد ا ي   ايا م همع  كالػت يبػرز مػف راللنػا اركا يا ػ   

, كهربيه  لهالميذب , كمدااباه  التااهي  , كه اؤب المقذع , كم اصره  لق ايا الم همق , كم اري  
كمػف الق ػايا الهػي اال نػا العػد ا ي فػي . كر اءب , كمكاساه  للمسه ػعتيف المتاسد اا همااي  , 
 -:هذا الم مكف اىهي 

- :االخوانيات  -1
حظػػػي شػػػاار ا با يػػػر مػػػف األصػػػد اء فػػػي اافػػػ  أر ػػػاء الػػػكطف العػػػرب م, كاػػػاف يشػػػعر  

- :بماا هنـ العظيم  بال سب  ل  لذلؾ  اؿ 
 كما أى ىا لىٍكاى األصد اء سكل فهعن 

 

ػػػػكؿي الٍيػػػػ  زايىػػػػا ال اًمحػػػػاتي هىصي  ً  الرَّ
 

 فًإ ع ًبً ٍسمع الكاهف القلًب كاحد 
 

 ُكلا  ػػػػػػػػػػي باألصػػػػػػػػػػد اًءً   ىًبٍيػػػػػػػػػػؿي  
 

كااف العد ا ي يهبادؿ مق أصد اءب الرسالؿ الشعري  اإلركا ي  الهي ااف يعبر مػف راللنػا  
ديؽ ل  يداع فػؤاد اما ياف في  لب  مف كد كهقدير كشكؽ لنـ , كم اؿ ذلؾ ما أرسل  شاار ا لص

- :الرفااي , فقاؿ 
ػػػػػػػػػٍدًر فػػػػػػػػػذ البيػػػػػػػػػاف  يػػػػػػػػػافيؤىادان فػػػػػػػػػي صى

 

ػػػػػػػٍحبىاف  ل الػػػػػػػع سى هَّػػػػػػػع طىػػػػػػػ ى ى  رىؼَّ حى
 

 كشػػػػدا بػػػػالقريض فػػػػي ركًض سػػػػحرو 
 

 ابػػػػػػػػػؽى الزهػػػػػػػػػر , أىري ػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػا ي  
 

 اػػػػػػػػػػػػػؿج حػػػػػػػػػػػػػرؼو م ػػػػػػػػػػػػػ ي  ػػػػػػػػػػػػػالدةى دير  
 

ػػػػػػٍكؿ  يىػػػػػػٍدم , كدفٌعػػػػػػ  مػػػػػػف حى ىػػػػػػاف   حى
 

 ك ػػػػػػػػػػػػياء أ ػػػػػػػػػػػػار ظلمػػػػػػػػػػػػ ى  تسػػػػػػػػػػػػي 
 

ػػػػػػػػػػً  األحػػػػػػػػػػزاف  بعػػػػػػػػػػدى   ٍنمى  ًهٍيػػػػػػػػػػ و فػػػػػػػػػػي مى
 

ََََََََََََََََََََََََََََ  

 ًإلػػػػػػػع لقػػػػػػػاءو  ريػػػػػػػبو ! يػػػػػػػا صػػػػػػػديقي 
 

بىػػػػػػع  دًسػػػػػػ ىا , كفػػػػػػي بيسػػػػػػاف   فػػػػػػي ري
ِ 

 

- :فرد صديق  فؤاد الع رساله   الال 
  لتى اى َّع ما  يٍلتى يا  ارى ريػرو 

 

 يػػػػػػا صػػػػػػديقان مػػػػػػ كابي فػػػػػػي كيٍ ػػػػػػداى ي  
 

 ٍ  ىػػػػػػا فػػػػػػإذا أ ػػػػػػتى أ ػػػػػػتى م ػػػػػػذي افهىرى 
 ج

 فػػػي  يًبلػػػؾى إلنىهٌػػػافً  – بػػػؿى اشػػػرو - 
 

ليقىػػػان   فػػػي فػػػاءو  ىػػػٍد أصػػػبهى اليػػػكـى ري
 

  ػػػػػػػادران ا ػػػػػػػدى أهػػػػػػػًؿ هػػػػػػػذا الزمػػػػػػػافً  
 

 

                                                 
 .ٓ٘,ؿٓ 9ٔ,9ٞ٤ُٞ٣ٕ,اُغ٘خ ٓغِخاألد٣تاُغضء((ٖٓٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗل٠ُاألعزبرسؽبدػ٠ِأد٣ت:))ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)

,ٔ 9ٔ,٤ُٞ٣رٖٞٓ,اُغر٘خ ٓغِرخاألد٣رت,اُغرضء((ٖٓٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗل٠ُاُؾبػشأُِْٜ,كؤاداُرذكبػ٢:))ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 .ٓ٘ؿ



 

 

 

-ٔٔٔ- 

 
 يػػا صػػديقي , مػػا أرم الشػػارى يٍاًتػػع 

 

 دكف لنػػػػػػجو مػػػػػػف صػػػػػػادًؽ الًعٍرفىػػػػػػافً  
 

 ًإ مػػػػػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػػػػػؾى ًكٍردي  ىػػػػػػػػػػػػػػكًلي هػػػػػػػػػػػػػػذا
 ج

 كهػػػػػك دكف ال زيػػػػػًؿ مػػػػػف شيػػػػػٍارىاً ي  
 

ـى ا ػػػػػػػػػػػػػػًز أىدىالًػػػػػػػػػػػػػػي فىهىقىبٌ   لىػػػػػػػػػػػػػػ ي رىٍ ػػػػػػػػػػػػػػ
 

فالى ػػػػػػػتى العتػػػػػػػكري مػػػػػػػٍف إىرػػػػػػػكاً ي  
ُ 

 

في ماهب  ببيركت فلـ ي دب  ِك د حاكؿ العد ا ي زيارة صديق  الشاار ابد القادر يكسؼ  
- :فاهب إلي   الال 

  لػػػػػػػػػتي الحبيػػػػػػػػػبى كشػػػػػػػػػك ي يك ػػػػػػػػػدي الٌ ػػػػػػػػػارا
 

 فػػػػي أ ػػػػليًعي , فيزيػػػػد الك ػػػػدى اسػػػػعارا  
 

ًبقىػػػػػػان حػػػػػدا رطػػػػػػال هػػػػػكابي فػػػػػػي الٌ ػػػػػ ع اى  ػيحى
 

ػػدر  ىػػٍد  ىػػاران    شػػطرى العػػريًف , ك ىػػدج الصَّ
 

 صػػػػػػػػػػاغى الح ػػػػػػػػػػيفى فػػػػػػػػػػراحى الرلػػػػػػػػػػدي يىٍ شيػػػػػػػػػػديبي 
 

 الػػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػػامًق ألحا ػػػػػػػػػػان كأىٍشػػػػػػػػػػعىاران  
 

 فمػػػػػػا ك ػػػػػػدهؾى فػػػػػػي  لػػػػػػًب العػػػػػػريًف , كمػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػدَّارىا  ٍهػػػػػػػػػػػػًرل إا اػػػػػػػػػػػػافى  ى  بلػػػػػػػػػػػػكتي دى
 

 فػػا ٍطًتػػٍئ الشػػكؽى مػػف صػػدرم الػػع ا ػػؿو 
 

ـى إ  ذا مػػػػػػػػػػػػػػا زرهػػػػػػػػػػػػػػ ي زىارىا إٌف الاػػػػػػػػػػػػػػري
ّ 

 

- :كالع التكر أرسؿ ل  ابد القادر ردا الع رساله   اؿ ل  فينا 
مػػػػػػػػػػػػ ن   اا ػػػػػػػػػػػػٍت زيػػػػػػػػػػػػارهاـ حبػػػػػػػػػػػػان كمىٌاري

 

كَّارا   يٌيػػػػػػػهـي فػػػػػػػي الػػػػػػػكىرىل أهػػػػػػػالن كزي  حي
 

ػػػر اػػػف ارفػػػاًف فىٍ ػػػًللاـي   شيػػػٍاًرم ييقىصَّ
 

 حهػٌع كلػػك صػػي ى بعػػدى ال  ػػًر أشػػعارا 
 

   ػػػػػػدىًهنا بكراػػػػػػتى ربى القىػػػػػػكافي كابػػػػػػفى 
 

 كأ ػػػػػػػرت ى فػػػػػػػيَّ أحاسيسػػػػػػػان كأفاػػػػػػػارا  
 

َََََََََََََََََََََ  
 أىٍهػػػػػػػػػػػػػدل إليػػػػػػػػػػػػػؾى هحيػػػػػػػػػػػػػاتو معطػػػػػػػػػػػػػرة

 

ٍابىػػػػػػػػػػارىا    ػػػػػػػػػػم هينا لػػػػػػػػػػؾ ًإاػػػػػػػػػػزازان كا 
 

  ػػػد ا ػػػتى للت ػػػًؿ سػػػٌبا ا , كا ا ػػػب
 

 مهػػػػػػؾى اػػػػػػد اف للعليػػػػػػاًء ميرهػػػػػػارا  
ْ 

 

ذا ااف العد ا ي في رسالل  السابق  هك المبهدأ في إرسالنا   , فإ   في هذب المرة هلقع كا 
- :الذم  اؿ فينا  ٓرسال  مف الشاار زاع المحاسهع 

 أديبػػػػػػػػػان أريبػػػػػػػػػان شػػػػػػػػػااران سػػػػػػػػػبطى ًهبيػػػػػػػػػاف  مف آًؿ اد اًف ( اد اف ) فديهيؾى 
 

 هكٌليػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػي أـً اللعػػػػػػػػػػاًت حتاظنػػػػػػػػػػا
 

 ك ػػػػػػد  النػػػػػػا لسػػػػػػف الػػػػػػع ظلػػػػػػـ لحػػػػػػاف  
 

                                                 
.ٙ٘–ّ٘٘,ؿؿٔ 9ٔ,ٓب٣ٖٞٓ,اُغ٘خ٘ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((ل٠ُٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ:))كؤاداُشكبػ٠(ٔ)

ُطجررخهنرربءهررٌُٞشّ,ٝرِورر٠ػِٞٓررٚك٤ٜررب,ٝػٔررَثبُزررذس٣ظٝاإلداسحكرر٢ًررَٓررٖاألسدٕٝا٣ٌُٞررذ٤ُج٤ررب,ٝؽقررَػِرر٠ُٝررذكرر٢ا(ٕ)

ّ,ٝػٔرَأف٤رشا9٘ٙٔأُبعغز٤شٝاُذًزٞساٖٙٓعبٓؼخلٗذس٣بك٢اُٞال٣بدأُزؾذحاألٓش٤ٌ٣خكر٢كِغرلخاُزشث٤رخٝاُؼِرّٞاُغ٤بعر٤خػربّ

أٗظرش,٣ؼورٞةاُؼرٞدادلػرعّ–ؤٕٝرذس٣تأُؼ٤ِٖٔك٢اُرذٍٝاُؼشث٤رخٓرٖهجرَٓ٘ظٔرخا٤ُٞٗغرٌّٞٓغزؾبساله٤ٔ٤ِبُؾٔ 9ٔك٢ػبّ

 .ٙ ٙ–٘ ٙاُلٌشٝاُذةك٢كِغط٤ٖ,ؿؿ

 .ٕ٘,ؿٗ 9ٔ,٤ُٞ٣ٕٖٞ,اُغ٘خ, ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((ل٠ُاُذًزٞسػجذاُوبدس٣ٞعق:))ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٖ)

 .ٗلظأُقذس,ٗلظاُقلؾخ((ل٠ُٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ:))ػجذاُوبدس٣ٞعق(ٗ)

ّ,9ٖٕٔ,ٝٗربٍػِر٠لعربصحا٥داةٓرٖاُغبٓؼرخاُغرٞس٣خػرب9ّّٖٓٔٝرخرشطٓر٤ًِٖرخاُؾورٞمػربّ 9ُٓٔٝذك٢دٓؾنػبّ(٘)

س٣خصرِْٓؾوربصوبك٤ربكر٢ّ,ٝػَٔثؼذٛبٓذسطاألدةاُؼشث٢كر٢اُغبٓؼرخاُغر9ٗٙٞٔٝؽقَػ٠ِاُذًزٞساٙك٢ا٥داةٖٓٓقشػبّ

.ٝأُؾبع٢٘ٗبهذٝثبؽشُٚاُؼذ٣ذٖٓاُذساعبدك٢اُؾؼشٝاُ٘ضشٝاُ٘وذ.9ّ٘ٙٔاُغلبسحاُغٞس٣خك٢اُوبٛشحؽز٠ػبّ

.ٖ ٘ربس٣خاُؾؼشاُؼشث٢اُؾذ٣ش,ؿ:أٗظش,أؽٔذهجؼ
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 ارفهيػػػػػػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػػػػػػدبان ابقريػػػػػػػػػػػػػػان ا ٌ مػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػٍحبىاًف بػػػػػػػػؾ أرهػػػػػػػػدَّ للعربػػػػػػػػاء آيػػػػػػػػا   ت سى
 

 أهػػػػػػػػػػػػػػذاري أاكامػػػػػػػػػػػػػػان ل ػػػػػػػػػػػػػػا ب ناًد ػػػػػػػػػػػػػػا
 

 بحػػػػػػػػػربو اػػػػػػػػػكافو  ػػػػػػػػػازى لىٍه ىػػػػػػػػػا ًبًطعىػػػػػػػػػاًف  
 

 كاػػػػاف النػػػػكل انػػػػدان كرح ػػػػا  صػػػػك  ي 
 

دركسػػان لػػػدل األكطػػػاف هىٍب ًػػػعى الشػػػباف  
ُ 

 

- :فرد شاار ا الع رسال  المحاس ع بقكل   
 أهبػػػػػػػػػػػت بشػػػػػػػػػػػعرم أف يعيػػػػػػػػػػػثى فلبػػػػػػػػػػػا ي 

 

 ك ػػػػػػػػػد رلهػػػػػػػػػ  أكدىل أسػػػػػػػػػعن مػػػػػػػػػف حزيػػػػػػػػػراف 
 

 كذٌارى ػػػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػػػعر الٌزاػػػػػػػػػػػػػػع محاسػػػػػػػػػػػػػػ ان 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػ  , ك ػػػػػػػػػػػػػػد همٌ ػػػػػػػػػػػػػػع  تحنازهري يسػػػػػػػػػػػػػػاف  
 

 ف  عشػػػػػٍت الػػػػػذارل ح ػػػػػيفى ابػػػػػف أ ػػػػػليعي
 

 إلػػػػػع شػػػػػاارو فػػػػػي الشػػػػػاـً زىٍحػػػػػزىحى أشػػػػػ اً ي  
 

 ف  ػػتى , أبػػا ذىٍاػػكىاف ,  يٍطػػبي رحػػع المي ىػػع
 

 كطيػػػػػػبي اريػػػػػػا الرلػػػػػػد فػػػػػػي ركًض ًراٌل ًػػػػػػي  
 

ـٍ للكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء اليىعربػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدةن   فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي
 

 ل بػػػػػػػػػػػًؿ  ػػػػػػػػػػػد أٍزرىٍت بػػػػػػػػػػػدرى اقبػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػف ا 
 

 كهػػػػػػػػػػػاؾى كدىاًدل رالصػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػد ارفهػػػػػػػػػػػ 
 

 ِبمزهػػػر شػػػعرل , فاسػػػمٍق اليػػػكـ ى ألحػػػاف ى  
 ج
 

- :العدناني معمما ومربيا  -2
اػػاف العػػد ا ي معلمػػا اتػػؤا , كمصػػلحا ا هماايػػا مٌبػػرزا ذلػػؾ لمػػا اػػاف يحػػيط بػػ  طالبػػ  مػػف  

فػػق مػػف مع كيػػاهنـ كيشػػعرها بػػاألبكة الحا يػػ  اطػؼ كح ػػاف كحػػب , كلمػػا اػػاف يػػ ظـ فػػينـ الشػػعر لير 
فقد ااف شاار ا ي ظـ الشػعر فػي الطػالب كالطالبػات ال كابػ  , م ػؿ ذلػؾ  ظمػ   صػيدة . الصاد   

فػػي الطالبػػ  بشػػرل الهػػي حصػػلت الػػع المرهبػػ  األكلػػع فػػي الباالكريػػا الػػع الطػػالب كالطالبػػات فػػي 
- :سكري  , فقاؿ شاار ا 

ٌيػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػاًفهه ًبٍشػػػػػػػػػػػػػرا   ميحى
 

ٍعػػػػػػػػرىل    كاػػػػػػػػٍزـه بػػػػػػػػالعيلىي مي
 ج

ـى الٌسػػػػػػػػػػػػٍحرا لَّػػػػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػػػػٍكؿه اى
 

كحػػػػػػػػعى الشَّػػػػػػػػعرا   ـى ري  كألنػػػػػػػػ
 

 فىعى ٍَّت ا ب هي بيشرل
 ذاػػػػػػػػػاءه االسَّػػػػػػػػػ ىع بػػػػػػػػػاًهٍر 

 

ليػػػػػػػػػػػػػػػؽه كارؼه زاًهػػػػػػػػػػػػػػػٍر    كري
 

 كطىػػػػػٍرؼه كامػػػػػػضه سػػػػػػاًهٍر 
 

 ييػػػػػػػركَّضي كحػػػػػػػدبى الػػػػػػػٌدهرا  
 

 الع اإلٍذااًف يا بيشرل
ػػػكاي ياب ػػػ ى العيػػػٍربً   فى ي

 

ػػػػػػػػػ ي ييٍصػػػػػػػػػبي أري ػػػػػػػػػ   ان  تحي
 

 كبػػػػػاألٍرالًؽ , كالايهٍػػػػػبً 
 

 أًمػػػػػدنم القػػػػػكـى يػػػػػا بيشػػػػػرل  
 

 ّكهاًؾ  اللد ًشٍعرا
 

                                                 
 . ٘ؿ.ّٓ 9ٔ,عجزٔجش9ٕ,اُغ٘خ9ءٓغِخاألد٣ت,اُغض((رؾ٤ٚل٠ُٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ:))ص٠ًأُؾبع٠٘(ٔ)

 . ٗ,ؿ/ٓ 9ٔ,أًزٞثش9ٕ,اُغ٘خٓٔاُغضء((ٖٓٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗل٠ُاُذًزٞسص٠ًأُؾبع٠٘:))ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

.9ٔٔ– ٔٔد٣ٞإاُشٝك,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٖ)
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كشػػمؿ  ظػػـ العػػد ا ي التهيػػات اللػػكاهي ف عػػف بكفػػاة كا أمػػكرهف , فاػػاف هػػك بم ابػػ  الكالػػد 
 دار المعلمات بحلب كهػداع سػعاد كالهػيكاألب الح كف لنف , كمف ذلؾ  ظم  في أحدل طالبات 

,  ُ(( شػػعرت بػػ   ع أاامػػؿ الطالبػػات اػػ ب شػػتيؽ فاهرػػذه ع أبػػا , كاهرػػذهنا إب ػػ  : ))  ػػاؿ ا نػػا 
- :فقاؿ فينا 

 إذا إ هىمػػػػػػػػػػًت الت ػػػػػػػػػػيل ي كالكفػػػػػػػػػػاءي 
 

 كأشػػػػػػػػػػر ىًت الٌشػػػػػػػػػػمالؿي كالػػػػػػػػػػذَّااءي  
 

 كأزهػػػػػػػػػػػػػرًت الشػػػػػػػػػػػػػنامى ي كاإلبػػػػػػػػػػػػػاءي 
 

 فلػػػػيسى إلػػػػع سػػػػكل ب هػػػػع سيػػػػعاًد  
 

رىًة ا ًهناءي   لنا ا د الميتىارى
 لػػػػػػػػػػػػػػٍع بالبىشاشػػػػػػػػػػػػػػً  يافهػػػػػػػػػػػػػػاهعهىحى 

 

 كًهشَّػػػػػػػػع للمصػػػػػػػػالب اابسػػػػػػػػاتً  
 

 فػػػػػػػػػػػإفَّ لػػػػػػػػػػػدٍيًؾ ًمتهػػػػػػػػػػػاحى الحيػػػػػػػػػػػاًة 
 

 إلسػػػػػػػػػػػػػعاًد البىًريَّػػػػػػػػػػػػػً  , كالػػػػػػػػػػػػػبالًد  
 

 كفي البىسىماًت أبكابي الٌ  اةً 
 أًشػػػػػػعَّع ياسيػػػػػػعادي الػػػػػػع القلػػػػػػكًب 

 

ػػػتاءن يىٍسػػػهىًطيؿي الػػػع الايػػػركبً    صى
 

كبً  ـي سػػػكل طنػػػػري  فمػػػا اػػػاف الاػػػػري
 

داًد ينبيػػػػػػػػػثج ال  ٍلػػػػػػػػػؽى زىٌرػػػػػػػػػارى الػػػػػػػػػكى  ري
 

 ِكيىٍ تىهي ايؿَّ  ٍتسو بالطجييكبً 
كلـ يهقهصر اطؼ العد ا ي كح ا   الع الطالبػات بػؿ هعػداب ليشػمؿ األطتػاؿ , فقػاؿ فػي  

ك لسػػػػت فػػػػي ح ػػػػرل , كراحػػػػت هحػػػػد  ي ب حاديػػػػث الطتكلػػػػ  ..  ػػػػاءه ع الطتلػػػػ   ػػػػدل : )) ذلػػػػؾ 
- :فقاؿ شاار ا  ّ, (( صدرل الماللاي  , كهي ملقي  برأسنا الصعير الع 
 أىطىػػػػػػؿ الػػػػػػعَّ الػػػػػػكىردي بػػػػػػااىرىبي ال َّػػػػػػدىل

 

ٍسًف  –فحااع   ؽَّ الحي ٌدٌ ٍيًؾ يا ىدىل –كحى  رى
 

ًلػػعَّ شىػػذاهما  لقػػد رنؼَّ فػػي  لبػػي الرى
 

فيػػػػؼى المي ػػػػع فػػػػي  ى َّػػػػً  الًبٍشػػػػًر كالنيػػػػدل    رى
 

 كأطربى ػػػػػػػػع إيقػػػػػػػػاعي صػػػػػػػػكًهًؾ فاًه ػػػػػػػػان 
 

هىػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػدا  ك ػػػػػػػػػد راحى يىٍحًايػػػػػػػػػً  النىػػػػػػػػػزاري    مى
 

 ياىلميحٌمػػػدا: لىػػػًلٍف  لػػػًت فػػػي بيػػػركتى 
 

ػػػػػدل   تٌػػػػػا عى الصَّ ػػػػػقى فػػػػػي الشَّػػػػػنباًء رى لىرى َّ
ْ 

 ج

 

                                                 
.ٖٕٔٗلظأُقذس,ؿ(ٔ)

 .ٕٗٔ–ٖٕٔٗلظأُقذس,ؿؿ(ٕ)

 .ٖٗٔٗلظأُقذس,ؿ(ٖ)

 .ٗلظأُقذس,ٗلظاُقلؾخ(ٗ)
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- :مداعبات فكاىية  -3
هميػز شػاار ا بػركح رتيتػ  الظػػؿ كمػداابات برليػ  هسػر الػػ تس كهعلػؽ فػي الك ػداف , كلقػػد  

                      :ؾ  ػػػػكؿ العػػػػد ا ي صػػػػديؽ الشػػػػاار الحمػػػػيـ ب ػػػػؿ مدااباهػػػػ  , كمػػػػف ذلػػػػ ُحظػػػػع شػػػػريؼ القػػػػبج 
أ ؼ طكيؿ أ  ع مٌعكج , هعزؿ ب  ا ير مػف الشػعراء الظرفػاء  – به اهلل اللقب  –كلرسهاذ القبج ))

كلرسػػهاذ  امػ  مديػػدة ا  نػػا الملذ ػػ  , فػاذا مشػػع صػػاحبنا اههػػزت اسػػعت  . مػف فلسػػطيف , كه ػػكب 
(( فلبيػت فػكرا .. ـر , فطلب إلٌع الهعزؿ ب  تػ  , رأيه  في بلدة طكلا.. ال رؿ هزهنا ريه صرصر 

- :فقاؿ  ِ, 
 أى ػػػػػػػػؼي شػػػػػػػػريًؼ القيػػػػػػػػبَّجً 

 

 ييٍتػػػػػػػػػػػػػدىل بػػػػػػػػػػػػػ ى لع المينىػػػػػػػػػػػػػجً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػال  ىًطيطيػػػػػػػػػػػػػػػ ي   ًإذا اى
 

ػػػػػػػػػػػػٍزرىًج    ييرػػػػػػػػػػػػاؿي  ػػػػػػػػػػػػيشى الرى
 

 ينهىػػػػػػػػػػزج فػػػػػػػػػػكؽى ك ًنػػػػػػػػػػ ً 
 

هػػػػػع مىشػػػػػع -   اػػػػػالنكدىجً  –مى
 

لىػػػػػػػػػػػػبو   فعي يػػػػػػػػػػػػ ي فػػػػػػػػػػػػي حى
 

ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػًبًج   كأى تيػػػػػػػػػػػػػػػػ ي فػػػػػػػػػػػػػػػػي مى
ّ 

 

 فػػػػػػػػػػػي أً ًتػػػػػػػػػػػ ً  ككٍ نيػػػػػػػػػػػ ي 
 

ػػػػػػػػػػػػػًج    ْاػػػػػػػػػػػػػدفهىرو فػػػػػػػػػػػػػي اللي ى
 

كهك في  صر ))  ٓكمف الذيف حظكا بمداابات العد ا ي أي ا صديق   درل طك اف  
فقاؿ شاار ا في احدل ليالي  ٔ(( القام  آي  , كفي القبه  اي  , كفي الظرؼ كالذااء ا ناي  

- :السمر مذاابا كمهعزا في  
 أىطىلٌػػػػػػػػػػػػػٍت ليلػػػػػػػػػػػػػ ي القىػػػػػػػػػػػػػٍدًر 

 

 ا اىفى يػػػػػػػا  ىػػػػػػػٍدرمالي ػػػػػػػ 
 

 أهػػػػػػػػػػذا ك نيػػػػػػػػػػؾى البػػػػػػػػػػادم
 

ـٍ طىٌلعىػػػ ي البػػػٍدًر؟   ل ػػػا ف أى
 

 ه ػػرتي الشَّػػٍعرى ًمػػٍف ًحػػيفو 
 

ػػػٍدتي للشَّػػػعر ؟   فمػػػالع اي
 

 
ػػػػػػػػػٍدتي متهيكحػػػػػػػػػان   بػػػ ظـ الشَّػػػٍعًر فػػػي ً ٍمػػػرً     فمػػػػػػػػالع اي

 

 فنػػػػؿ أىصػػػػبحتى شػػػػيطا ي
 

ػػدىل الػػدَّهًر ؟   ًلهيحيي ػػع مى
 ج

كحً   فىهيػػػػكًحي يػػػػا رليػػػػؿى الػػػػرج
 ج

 لػػػع آلى النىػػػكل العيػػػٍذًرم  
 

                                                 
أٗظرش–٘ 9ُٔٝذك٢هش٣خػ٘جزبكنبءٗبثِظٝؽبسىك٢اُؾ٤بحاُجشُٔب٤ٗخك٢األسدٕؽ٤شًبٕٗبئجبػٖٓذ٣٘خٗبثِظ,ٝرل٢ػربّ(ٔ)

 .٘ اُٞصٞة,ؿ:,ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ

.ٕٙد٣ٞإاُشٝك,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 .ٓذ٣٘خؽشه٢ؽِت:ٓ٘جظ(ٖ)

 .ٖٙٗلظأُقذس,ؿ(ٗ)

ُٝذهذسٟهٞهبٕك٢ٓذ٣٘خٗبثِظٝأ٠ٜٗٓشاؽِخاُزؼ٤ٔ٤ِخثٜبصْاُزؾنثبُغبٓؼخاألٓش٤ٌ٣خك٢ث٤شٝدٝرخقـك٢اُش٣بمر٤بدصرْ(٘)

ٕ,ٝػٔرَكر٢اُؾ٤ربحاُغ٤بعر٤خؽ٤رشػَٔٓذسعبك٢ٓذسعخاُ٘غبػاُٞه٤٘خٝٓغبػذأُذ٣شٛبؽز٠أفجؾذعبٓؼخاُ٘غربػاُٞه٤٘رخا٥

9ٙٗٔصْػ٤ٖٝص٣شاُِخبسع٤خاألسد٤ٗخٖٓػرب9ّ٘٘ٔؽز٠ػب9ّ٘ٔٔاٗزختك٢ٓغِظاُ٘ٞاةاألسد٢ٗٓٔضعُٔذ٣٘خٗبثِظٖٓػبّ

خأُٞعررٞػ:أٗظررش,أؽٔررذٓشػؾرر٠ِ–ّٔ 9ٔ,ُٝررٚػذ٣ررذٓررٖأُؤُلرربدكرر٢اُؼِررْٝاألدةٝرررٞك٢كرر٢ُج٘رربٕػررب9ّٙ٘ٔؽزرر٠ػرربّ

 . ٓ٘,ؿٖاُلِغط٤٘٤خ,ّ

. ٔد٣ٞإاُشٝك,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٙ)



 

 

 

-ٔٔ٘- 
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 كلػػػػػػػػػػػػػكا ٌرػػػػػػػػػػػػػدجؾى الػػػػػػػػػػػػػكردلج 

 

 ًاٍت ػػػػػػػػػػػػػػػػا طىٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػ ى التىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػرً  
 

 ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمطاًف ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ديرَّ     جكطىػػػػعَّ ال ٍَّعػػػػًر ياايػػػػؿَّ المي ىػػػػع
 

 ًإٌا ظىٍبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي القىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً     كهػػػػػػػػذا الً يػػػػػػػػدي لػػػػػػػػـ هىٍعًرٍفػػػػػػػػ ي 
 

 فسػػػػػػػػبحاف الػػػػػػػػذم أاطػػػػػػػػاؾى 

 

ٍسفى يا  درم؟   ُ!هذا الحي
ا ػت ازبػا فػي يافػا أهمهػق بسػمع  أر ػ  كالحمػد هلل , : )) ااباه  اف الػزكاج  كلػ  كمف مد 

 ,الم همق التكاهف يقٌدمف لع العػرالس هصػريحا حي ػا  كأكا سيفهدفؽ الٌع سيؿ مف ارالـ العقالؿ , 
- :فقاؿ شاار ا  ِ(( ييف كهلميحا أحا

كا ػػػػػػػػػػا   أىيجنػػػػػػػػػػا الًعيػػػػػػػػػػدي ا ٍأريػػػػػػػػػػدي الزَّ
 

 ييحػػػػبج الػػػػدَّ ا ا أىصػػػػبهى الػػػػدَّيؾي ا 
 

 كًمزا ػػػي صػػػػاؼو , فاٍبًعػػػٍدفى اٌ ػػػػع 
 

 ّا هعاَّػػػػػػػػػػٍرفى بػػػػػػػػػػالعىراـً الًمزا ػػػػػػػػػػا  
 

- :ىجاء مفذع  -4
ا صب هذا الن اء الع الشعراء الذم يهالتكف  كؿ الشعر كهـ ليسكا أهالؿ ل  , ك د  

 : اؿ فينا " إلع المهشااريف " ك   العد ا ي  صيدة إلع هؤاء بع كاف 
ًسػػبيك  تػػاًاليٍف ميهىتػػاًاليفٍ حى  ًفٍعليػػٍف , بنػػا الشَّػػٍعري ال َّتػػيسي ييقػػاسي     ا القىػػريضى مى

 

ـى القىصيدى  مااػ ه ! هيناتى  ـي اإًلفػػالسي     ما  ىظى ٍمػػؽه, أىصػػابى  ينػػاهي  ْحي
 

كرأل العػػد ا ي أف الػػع الشػػػاار أف ياػػكف مسهشػػػعرا بقيمػػ  الشػػعر كماا هػػػ  بحيػػث ياػػػكف  
صػػتحات دكاكي ػػ  مػػا يػػدكر فػػي  لبػػ  كذه ػػ  مػػف أفاػػار , امػػا هعاػػس )) شػػعرب مػػرآب هعاػػس راللنػػا 

ف ااف مف المسهحسػف  صتحات المرايا الم لكة ك كب الذيف يهمرأكف فينا دكف زيادة أك  قصاف , كا 
, ك ػد الهػـز الا يػر بػداكة العػد ا ي هػذب  ٓ(( أحيا ا سدؿ سػهار ا يػؼ الػع الػ تس األمػارة بالسػكء 

المهالتػػيف الػػذيف رػػركا اػػف امػكد الشػػعر العربػػي ك افيػػ  كأكزا ػػ  , ممػػا حػػذل إا فريقػا مػػف الشػػعراء 
بالعػػد ا ي أف يشػػف الػػينـ حملػػ  شػػعكاء أسػػماهـ فينػػا بالشػػعكبييف , ك علنػػـ مهػػ مريف الػػع ال ػػاد 

  ٔ. كاألم  العربي  

                                                 
 .9ٔ– ٔٗلظأُقذس,ؿؿ(ٔ)

 .٘ ٗلظأُقذس,ؿ(ٕ)

 .٘ ٗلظأُقذس,ؿ(ٖ)

 .٘٘ٔٗلظأُقذس,ؿ(ٗ)

 .ّٗٗ,ؿٖ 9ٔ,أؿغطظٕٖاُغ٘خ ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((د٣ٞإػٔشأثٞهٞط:))ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(٘)

 . -ٙأٗظش,د٣ٞإاُشٝك,ؿؿ(ٙ)
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ك ػػد شػػف شػػاار ا ه ػػاء مقػػذها الػػع شػػاار لػػـ يػػذار اسػػم  كرمػػز لػػ  برمػػكز ا يػػر , فقػػاؿ  
أ قؿ م   ظال , كأ رؽ لؤما ف كأا ر ماػرا ,  –كا أظ  ي س رل  – اؾ شعركر لـ أر ه: )) ا   

يػػ ظـ الشػػعر فيػػ هي راياػػا ارلقػػ  , كيػػ بع إا أف يسػػير فػػي راػػاب فحلػػك الشػػعراء , . كأاظػػـ  تا ػػا 
حهػػػع إذا سػػػمق شػػػعرها الرالػػػد , كرأل السػػػنكل  الهػػػي ي ظمػػػكف بنػػػا  صػػػالدها ك ػػػارف ذلػػػؾ بشػػػعرب 

 لبػػػ  حسػػػدا , كراح يحػػػاكؿ الحػػػط مػػػف أ ػػػدارهـ األدبيػػػ  بلسػػػا   السػػػليط كاباراهػػػ   ه اػػػؿ.. السػػػريؼ 
: )) , ك د ه ا العد ا ي هذا الشاار ب ما ي مقاطق ه الي  مقذا  , كفي ذلؾ يقكؿ  ُ(( البذيل  

أ  ي حاكلت الزك اف مف ه ال  اب ا , إذ رأيت الن اء يترض الٌع  تس  فر ا , كيحاـ حلقػات 
, هػػذا ك ػػد  عػػؿ العػػد ا ي هػػذب المقػػاطق بالع ػػاكيف  ِ(( أر مػػف اإلذاػػاف إلرادهػػ  بػػدا  هطكيقػػ  , فلػػـ

- :اىهي  
- :ًم ؿي الًاالب , فقاؿ * 

 ك اىلػػػٍت لػػػعى اهػػػجي الًعػػػٍرضى , ًاػػػٍرضى شيػػػكيًعرو 
 

ػػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػػي األىرضً   ػػػػػػػػػػػػرَّ ييٍ شى ػػػػػػػػػػػػؿَّ الن ػػػػػػػػػػػػاءى المي  لىعى
 

 فىعيػػػػػػػػػػػػػٍدتي إلينػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػػػػاٍميًف  اًصػػػػػػػػػػػػػبان 
 

ػػػػحٍ : ك لػػػػتي    تي األرضى فػػػػي الطجػػػػكًؿ كالعىػػػػٍرضً مىسى
 

 أيٌ قَّػػػػػػػػػػبي اػػػػػػػػػػف ًاػػػػػػػػػػػٍرًض المر َّػػػػػػػػػػًث  اهػػػػػػػػػػػدان 
 

 ّف لتيهيػػػػػػػػػػػػػػ ي م ػػػػػػػػػػػػػػؿى الًاػػػػػػػػػػػػػػالًب بػػػػػػػػػػػػػػال ًاػػػػػػػػػػػػػػٍرًض  
 

- :ًشٍعره  نيض * 
ػػػػػران راياػػػػػان   سػػػػػمعتي الشَّػػػػػٍعرى محهى ى

 

ـٍ ًمػػػػػػفى اإًلسػػػػػػعاًؼ بىٍيػػػػػػتي    فلػػػػػػـ يٍسػػػػػػلى
 

ػػػػػػػػػػػػػٍكبي   كركَّاى ػػػػػػػػػػػػع هيػػػػػػػػػػػػراءه  ػػػػػػػػػػػػد دىاى
 

 ٍيػػػػػػػػػػتي  ىظيمػػػػػػػػػػان ًمػػػػػػػػػػٍف سػػػػػػػػػػرافًهً  ذكى  
 

 ف ٌمػػػػػػػػا م ػػػػػػػػٌؿ ًشػػػػػػػػٍعًرؾى ميٍسهىنا ػػػػػػػػان 
 

ػػػػػػػػػػػػًمٌعتي , كا رأٍيػػػػػػػػػػػػتي    فػػػػػػػػػػػػًإ َّع ماسى
 

ًني ػػػػػػػان بىٍعػػػػػػػدى طىٍلػػػػػػػؽو   هى ػػػػػػػئي بػػػػػػػً   ى
 

ٍيػػػػػتي   فييكلىػػػػػدي ًم ػػػػػؿى ليبَّػػػػػؾى , كىٍهػػػػػكى مى
ْ 

 

- :ًإبليس األكاف * 
ػػػػػػػرىبي   رً ػػػػػػػقى اللػػػػػػػٍؤـى فىمػػػػػػػٍف ااشى

 

 يػػػػػػػػافىٍررى الٌزمػػػػػػػػاٍف :  ػػػػػػػاؿ لٌل علػػػػػػػػًب  
 

 كلاػػػػفَّ لػػػػ  لػػػػيس ذا ك نػػػػٍيف ,
 ج

نػػػػػػان , م نػػػػػػا اسػػػػػػهعاذى الػػػػػػ َّقالٍف    أٍك ي
 

 لٍع ىػػػػػػػػػػػػػػػ ي اهلًل اليػػػػػػػػػػػػػػػػ  ايٌلمػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػضَّ األيفعيػػػػكاٍف    ىعىػػػبى البيػػػكـي , كاى
ٓ 

 

 

                                                 
 .  ٗلظأُقذس,ؿ(ٔ)

 .9 ٗلظأُقذس,ؿ(ٕ)

 .9ٓ–9 ٗلظأُقذس,ؿؿ(ٖ)

 .9ٔ–9ٓٗلظأُقذس,ؿؿ(ٗ)

 .9ٖ–9ٕٗلظأُقذس,ؿؿ(٘)
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- :بارد * 
 رػػػػػػاؼى يكمػػػػػػان مالػػػػػػؾه مػػػػػػف بػػػػػػاردو 

 

فػػػػػابي -  نىػػػػػ َّـٍ  –حػػػػػيفى كا  الػػػػػع  ػػػػػاًر  ى
ُ 

 

فىػػػػػػػػػػرى األىٍ تػػػػػػػػػػاسى  ىٍل ػػػػػػػػػػان , كرأىل  رى
 

ـٍ مًالػػػػػؾه ايػػػػػؿَّ األىذل يا  ػػػػػفي فػػػػػي الػػػػػدَّ  مي
 

ًمػػػػػػػػػً   ػػػػػػػػػعىره ًمػػػػػػػػػٍف دى ػػػػػػػػػعىرٍَّت سى  فا شى
 

ـٍ     اًرسػػػػػػػػػػػػػان , لٌمػػػػػػػػػػػػػا هىمطَّػػػػػػػػػػػػػع كهىاىلَّػػػػػػػػػػػػػ
 

 كرأىل راز ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإلحا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 
 

ـٍ   ػػػػػػػرَّةى فػػػػػػػي الػػػػػػػدج يا , ف ىٍ ػػػػػػػدى بػػػػػػػ بع مي
ِ 

 

بيكا ػػػع ال َّػػػاسى بػػػً  ف كا ػػػطرى  كرمى
 

ػػػػػػػػػـٍ    كرأىٍكا أف اللىظىػػػػػػػػػع أىٍح ىػػػػػػػػػع , كأىٍرحى
 

بػػػػػػػػػان   كارهتػػػػػػػػػع إبلػػػػػػػػػيس م ػػػػػػػػػ  هىرى
 

حػػػػػػػػػيف أىلتىػػػػػػػػػع أى َّػػػػػػػػػ ي أىٍرػػػػػػػػػزىل كأىاـٍ  
ّ 

 

كَّاغه *   : ىٍعلىبه رى
كىاغي :  ػػػػػػػػػػػالكا   هشػػػػػػػػػػػااىرى  ىٍعلىػػػػػػػػػػػبه رى

 

 ٍاصػػػػػػػػػتعكبي , فإ َّػػػػػػػػػ ي الػػػػػػػػػكىٌاغي :  يل ػػػػػػػػػا  
 

يػػػػاءي فىعىٍربىػػػػدىٍت  هىػػػػقى الرَّ  فػػػػي كىٍ ًنػػػػ  رى
 

ٌيػػػػػػا الٌزالػػػػػػًؼ األىٍصػػػػػػباغي   فػػػػػػكؽى الميحى
ْ 

 

- :سيبَّ  * 
ػػرً  ياسيػػبَّ ى العيػػٍرًب ًمػػفٍ   بىػػٍدكو كًمػػٍف حى ى

 

ػػػػػًر   ػػػػػ ى العيصي ػػػػػ ى اإل ٍػػػػػـً شػػػػػا ىٍت أىٍك ي  كلىٍطرى
 

لىػػػػػػػػػػٍت بالٌ ػػػػػػػػػػاًد ماًحقػػػػػػػػػػ ن   ك ابىػػػػػػػػػػ ن  ىزى
 

ػػًر ؟   أىأى ػػتى مػػف بىشىػػرو , أـ أ ػػتى مػػف حى ى
 

َََََََََََََََََ   
ػػا  أك يلػػتي ؾ ًإ َّػػؾى ًمػػف  ىٍسػػًؿ الاػػالًب , لىمى

 

ٌ ػػػػػ و م نػػػػػا الػػػػػع األى ىػػػػػر   أىٍفلىػػػػػتج ًمػػػػػٍف اى
 

 فًلٍلًاػػػػػػػػػػػػػػػػالب كفػػػػػػػػػػػػػػػػاءه لسػػػػػػػػػػػػػػػػتى هيدرايػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 
 

ػػػػػػػػػػػكاءه لػػػػػػػػػػػيسى بػػػػػػػػػػػال جايًر   ٓكللاػػػػػػػػػػػالًب اي
 

- :ـي إبليس هكأ* 
ـى الشجػػػػػػػػػػكيًعري أى َّػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  زى ى

 

 ًمػػػػػػػػػٍف آدـو ٍزكران , كأ سػػػػػػػػػـ 
 

ـي أبػػػػػا الػػػػػكرىل  ـى الللػػػػػي  ظىلىػػػػػ
 

ـٍ   ٍعػػػػػػرى ػػػػػػٍيفي بالتيٌسػػػػػػاًؽ مي  كالمى
 

ـٍ  فلقد سمع ا أفَّ  ًإبليسان لنذا ال ٍَّذًؿ هىٍكأى
ٔ 

 

  -: قيؿ الظؿ * 
ػػػػػػػٍرضه : ك ػػػػػػػالكا   ًلتىهىػػػػػػػع اى

 

 كلاػػػػػػػػػػػػػػػٍف مالىػػػػػػػػػػػػػػػ ي ًاػػػػػػػػػػػػػػػٍرضي  
 

 كًظػػػػػػػػػػػؿج الكىٍ ػػػػػػػػػػػًد ذك كىٍزفو 
 

ٍمًلػػػػػػػػػػػػػػً  األٍرضي    ٕهى يػػػػػػػػػػػػػػكءي ًبحى
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كلعؿ هذب ال ماذج مف أ ذع الن اء اا همااي الذم حكه  دكاكيف العد ا ي , ك د ا صب  
, كبعػػد " ريػػداا " كأرػػرل "  ه ػػاع ب ػػع ال" معظمنػػا الػػع المهشػػاار الػػذل رمػػز لػػ  مػػرة ب  ػػ  مػػف 

فن كه  كأ ا أسال  هعالع أف يعتر لع هذب الٌزل  , ا أل  ػع ه ػكت الشػعركر : )) ه اءب هذا  اؿ 
, فن اء الستناء  رب مف ال ناد في سبيؿ اهلل , بؿ أل  ع أذات ذارل حيف ه كهػ  , كهػك ا 

 ُ" يسهحؽ أف يذاع ل  ذار 
- :مناصرة قضايا المجتمع  -5
ك ؼ العد ا ي مق   ايا كط   كمق مطالب أمه  اا همااي  , كم اؿ ذلؾ مك ت  مف  

مك   العالء التاحش  الهي ا هاحت مكط   مما شاؿ ابلا الع المكاط يف حهع  ا ت الينـ 
فعبركا اف آامنـ ك تاذ صبرهـ كاحه ا نـ باطالؽ اللحع مٌدة مف الزمف )) األرض بما رحبت 

اامال مف اكامؿ ا صاؼ المكظؼ كزيادة  ي هذا المك ؼ في  صيدة اا ت , فس ؿ العد ا ِ(( 
- :راهب  , فقاؿ مصكرا حال  المكظؼ األساكي  
ع  مجرى فػػػػػػػػػػالهىحى  هىػػػػػػػػػػؿَّ الهَّػػػػػػػػػػذى ى

 

 كاػػػػػػػػػػػػػػػف ال َّكالػػػػػػػػػػػػػػػًب أىٍفصػػػػػػػػػػػػػػػحا 
 

ػػػػػػػػػػػ ه  ٍه ي مى ا ى   ػػػػػػػػػػد أىٍسػػػػػػػػػػػاىرى
 

 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف دهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرًب , فىهىرى َّحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 ابحػػػػػػػػػػػػػػكا ً مػػػػػػػػػػػػػػاحى ًإبالًػػػػػػػػػػػػػػً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاؤيبي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف   ييٍابىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كشى
 

 كالتىٍقػػػػػػري  ػػػػػػد أىلقىػػػػػػع العصػػػػػػػا
 

ً قػػػػػػػػػػػػػػػػان , كلػػػػػػػػػػػػػػػػف يهزحزىحػػػػػػػػػػػػػػػػا   حى
 

 فإذا رأم العاداًت يىٍ ًصٍبفى األنحابيؿى ٍاسهحىع
ـٍ   ف يابيػػػػػػػػػػ ي بىًليىػػػػػػػػػػٍت ف كؿى ى

 ج

 يىً ػػػػػػػػػػػػػػػػػد التيلػػػػػػػػػػػػػػػػػكسى ًليىٍمرىحػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

كغي ه ح حا ذا رآبي الدَّالفي العاهع يىزي  كا 
ٍلًكؿي هحتى أ راًس الرَّ  عفا  َّ ي بيرل ييكى  حى

ػػػػٍت فػػػػي فى ػػػػًربً   ًإٍف لػػػػـ يىمي
 

ع   ػػػػحى كاػػػػان , فىلىػػػػٍف يىًصػػػػؿى ال ج   ي
 

ػػػػػػػػػ ي  لبػػػػػػػػػً   شاشى  ذابػػػػػػػػػٍت حي
 

 هينػػػػػػػػػػػػػػاتى ييٍ ػػػػػػػػػػػػػػًحاي ي ً حػػػػػػػػػػػػػػا 
 

آلىع بحليًهً  الٌطكيلً  أى َّ ي لىٍف يىٍترىحا 
ّ 

ػػػػػكا ًإذا  ًرٍفقػػػػػان بػػػػػً  , كا  ي
 ج

ػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػعىًر الًلحى  شػػػػػػػػػلهـي الػػػػػػػػػع شى
 

 اع هىٍ زىحافالماؿي ميكساها , فناهيكبي لنا 
 كالمػػػػػػػػػاؿي ريػػػػػػػػػري شػػػػػػػػػايمى و 

 

ػػػػػػػػػػا   ًمػػػػػػػػػػٍف بىٍعػػػػػػػػػػًدًب لػػػػػػػػػػف هى مىحى
ْ 

 

 
                                                 

.9 ٗلظأُقذس,ؿ(ٔ)

 .ٗ٘ٗلظأُقذس,ؿ(ٕ)

 . ٕٙٔاُوبٓٞطأُؾ٤و,ؿ:اٗظشاُل٤شٝصأثغبدٟ:أهغْ:آ٠ُ(ٖ)

 .ٙ٘–٘٘د٣ٞإاُشٝك,ؿؿ:ذٗب٢ٗٓؾٔذاُؼ(ٗ)
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يصكر العد ا ي في هذب األبيات حاؿ المكظؼ الذم مٌؿ الهذمر مف أك اا  اا هصادي   
, فلهحػػع ليعبػػر ا نػػا كليتصػػه اػػف ك ػػع  الم سػػاكل ف فنػػك إذا ما ابلهػػ  العػػادات كحػػاكلف  صػػب 

ذا ما رآب الدالف العاهع يػزكع مهحمحمػا ا  ػ  األحابيؿ ل  اسهحع مف بالء  يا ب  , ك درة فلكس  , كا 
حب   مه هكلكؿ هحت أ راس الرحع , حهع كصؿ ب  الحاؿ أ   إذا لـ يمت في الت ر لػف يصػؿ 
 .في حياه  إلع ال حهع , كحلؽ بلحيه  األ يترح طالما بقع ك ع  هاذا حهع لك أ حا   حا 

لهي أصبه المكظؼ يسمق بنا كا يسهطيق شراءها كذلؾ كيقسـ العد ا ي بمطايب الطعاـ ا 
- :بسبب الديكف الهي طٌكحت ب  , فقاؿ 

ػػػػيَّحا ػػػػمان برالحػػػػً  الشَّػػػػكاًء , كايػػػػؿَّ ديػػػػؾو صى   ىسى
 

ػػػػػػػػػػػػبَّحا   كالػػػػػػػػػػػػبىطَّ , كالػػػػػػػػػػػػدجرَّاًج هلًل العظػػػػػػػػػػػػيـً ميسى
 

ػػػرَّحا  يهػػػكًف , كالهَّػػػيًف اللًَّذيػػػًذ ميشى  كالػػػدٍَّبًس , كالزَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػاكري ا ىػػػػػػػػػػػػػػ و فىػػػػػػػػػػػػػػ  رَّافي ليب ػػػػػػػػػػػػػػافو باىتٍَّيػػػػػػػػػػػػػػ  دىحى
 

تَّتػػػػػػان كميملَّحػػػػػػا   كأطايػػػػػػًب السَّػػػػػػمىًؾ الشَّػػػػػػنعَّ مي ى
 

ظَّػػؼه ماطيكَّحػػا  لػػـ يبػػؽ فػػي بىٍحػػًر الػػدجيكًف ميكى
ُ 

 

ا فػػػػإف ازمػػػػ     ػػػػـ يحػػػػذر العػػػػد ا ي المسػػػػلكليف أا يهراػػػػكا المكظػػػػؼ فػػػػي بؤسػػػػ  كشػػػػقال  كا 
- :سيصيب الينـ ه اء مبرحا , فقاؿ 

حػػػػػػػػػػػػا ا هىٍهريايػػػػػػػػػػػػ ٍ  ى ًسػػػػػػػػػػػػ ا أىٍف هرى  كا بػػػػػػػػػػػػاهلًل ًاتَّػػػػػػػػػػػػ ى بيؤي
 

كا أف  ىٍرزىحػػػػػػػػػػا    يٍؤ ػػػػػػػػػػا ب ابػػػػػػػػػػاًء العىػػػػػػػػػػالًء , فحػػػػػػػػػػاًذري
 

 أهػػػػػرٍكفى في ػػػػػا كاحػػػػػدان 
 

حػػػا ؟   بسػػػكل الرَّ يػػػًؼ هب َّ
 

 هػػػذا شػػػاًاره ! يػػػا كـي 
 ج

ػػػػػػػػػرَّحا    اػػػػػػػػػف ازًمػػػػػػػػػً  ماصى
 

ٍسػػػػػبي ي  ػػػػػكبي فىحى  ا هيٍحًر ي
 

 فػػػػػػػػػػػي ًشػػػػػػػػػػػعًرًب أف لىٌمحػػػػػػػػػػػا  
 

اٌ     ػػػػػاءىاـ ايتجػػػػػكا , كا 
 

ًمٍ ػػػػػػػػ ي الًن ػػػػػػػػاءي ميبىرَّحػػػػػػػػا  
ِ 

 

هذا  عؿ مف  صيده  اامال في إ صاؼ المكظؼ كهحسيف ك ع  كلعؿ مك ؼ العد ا ي  
. 

                                                 
(ٔ)

 .ٔٙ–ٓٙٗلظأُقذس,ؿؿ

 .ٔٙٗلظأُقذس,ؿ(ٕ)
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كمف الق ايا الهي اا ت هؤرؽ الم همق ,   ي  األمي  الهي  امت الحمالت المحكها  
فقد  ظـ  شيدا ل معي  كااف للعد ا ي دكر في ذلؾ بصته  معلما للع  العربي  منهما بنا , 

- :ماافحهنا في يافا  اؿ في  
 (الالزم  ) 

 يػػػػػا ايٍصػػػػػػبى  الشجػػػػػػٌبافٍ 
 

ػػػػػػػػػرىةى األىٍزمػػػػػػػػػاٍف   ٍترى  مى
 

 ًهيينػػػكا الػػػع األىاػػػكاف 
 

 بػػػػػالًعٍلـً كالمًعٍرفػػػػػػافٍ  
 

 
 (دكر ) 
ٍ يىػػػػػػػػػػػ ى العىٍقػػػػػػػػػػػؿً   يػػػػػػػػػػػا مي

 

ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىرى ال جٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً    كمى
 

ٍنػػػػػػًؿ   شيػػػػػ جكا الػػػػػع ال ى
 

كعي ا  ٍربػػػػػػػػػان هىػػػػػػػػػري  ل ػػػػػػػػػاٍف حى
 

ػػػػػكا الػػػػػع الػػػػػرَّؽَّ   إٍ  ي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؽً    بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًعلـً كالصَّ
 

ٍلػػػػػػػػػػػػػػػًؽ   كالػػػػػػػػػػػػػػػدَّيًف كالري
 ج

 ُكالعىػػػػػػػػػػػػػػػٍزـً كاإليمػػػػػػػػػػػػػػػافٍ  
 

فلػ  هتػهه )) كيرل العد ا ي مف رالؿ  ظره  إلع أفراد م همع  أ نػـ ي عمسػكف إلػع فلهػيف  
هنا , مهع يػػ  ايك نػػا كاقكلنػػا ك لكبنػػا لهػػرل بنػػا ا اصػػر الريػػر فػػي ال ػػاس , فهطلػػؽ األا ػػ  أللسػػ 

أما التل  ال ا ي  , فني الهي ا هرل لذة في الحياة فػي  يػر العطػاء .. بم  ر اىرريف كمم دة لنا 
فقد  عؿ العد ا ي معيارب في هػذا  ِ(( , كال كد الع اىرريف , كا  اار ال تس في سبيؿ إسعادهـ 

  كلكرريف بقدر مايصػؿ إلػع الهقسيـ معيار الرير كالمصلح  العام  , فبقدر مايقدـ الترد لم همع
الريريػ  كالصػػالح , لػػذلؾ سػػرر العػد ا ي معظػػـ شػػعرب اسػػه ناض  كا ػب الريػػر فػػي  تػػكس أب ػػاء 

 .أمه  ككط   حهع ياك كا في أحد هاهيف التلهيف 
- :محاربة المفاسد االجتماعية  -6
اايػا إلػع أكؿ احهاااػ  بالح ػارة العربيػ  مهحمسػا لنػا كد.. األدب العربي الحػديث " ااف  

الػػػع أ ػػػ  سػػػرااف مػػػاظنر لػػػ  أف الح ػػػارة ليسػػػت النػػػا  عمػػػا . ا هبػػػاس أ كارهػػػا كاا هػػػداء ب ربابنػػػا 
كمػػػف أسػػػباب . فامػػػا هاػػػكف سػػػبيال للر ػػػع كالن ػػػاء هاػػػكف أي ػػػا سػػػبيال للهقنقػػػر كالشػػػقاء . كمبػػػاهبج 

 ّ(( الهقنقر كالشقاء ما ٌره  الح ارة معنا مف ألكاف الهرؼ كالرراء كالرالا  
لؾ فقد ظنر في شعر العد ا ي محارب  المتاسد اا همااي  الهي اس هشرت في م همع   هي   , لذ

لنػػذا ااحهاػػاؾ بالح ػػارة العربيػػ  ك هي ػػ  لمتاسػػد الينػػكد فػػي فلسػػطيف , إذ اػػا كا السػػٌبا يف فػػي اػػؿ 
فسػػاد , فلػػررص أارا ػػنـ ا هشػػر الز ػػا , كادمػػا نـ اػػا كا أكؿ مػػف أدرػػؿ الرمػػكر إلػػع فلسػػطيف , 

                                                 
 .ٕٓٔٗلظأُقذس,ؿ(ٔ)

.ّٙ٘,ؿٔ 9ٔ,ٓبسطٖٓغِخاألد٣ت,اُغضء((ل٠ُأُؾب٢ٓػجذاُوبدسػ٤بػ:))ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 .ٕٙٔؿ(ث٤شٝد,داساُؼُِِْٔع٤٣ٖ,دٕٝربس٣خ)ٗؼبُْاُؼشث٢اُؾذ٣ش,هاالرغبٛبداألدث٤خك٢اُ:أ٤ٗظأُوذع٠(ٖ)



 

 

 

-ٕٕٔ- 

ع اػػاـ ألػػؼ ك مػػا ي ملػػ  كرمسػػ  ك مػػا يف أ شػػ  الينػػكد مرااػػز للرمػػر فػػي مسػػهعمراهنـ الػػع أ ػػر فتػػ
إلع  ا ب أ نـ  شركا العػش كالرديعػ  كالرشػكة كالهحلػؿ  ُالمساادات الهي هلقكها بنذا الرصكص 

مف األرالؽ كالديف , كبدأت هذب األرالؽ الذميم  ه هشر فػي الم همػق ممػا أرؽ شػاار ا العػد ا ي 
فبػػدأ ي هقػػد هػػدب المتاسػػد كيقػػـك الحلػػكؿ اسػػهقام  الػػ تس كهحلينػػا بػػاألرالؽ التا ػػل  , لي قػػذ أب ػػاء , 

 .كط   كأمه  مف الرطر المحدؽ بنـ 
حبػػؿ العاطتػػػ  الػػػع  اربنػػا لهسػػػرح فػػػكؽ )) ك ػػد حػػػث العػػػد ا ي الشػػعراء الػػػع آا يطلقػػػكا  

ف ه بػػ  إلػػع حا ه ػػا الماسػػ  إلػػع كدك  الطػػرس امػػا هشػػاء , دكف مرااػػاة لقػػكا يف األرػػالؽ العربيػػ  ,
الهمسػػؾ ب هػػداؼ األرػػالؽ , كأاػػداؤ ا مسػػهعدكف لبػػذؿ مليػػارات الػػدكارات ليزيػػدكا أرال  ػػا افسػػادا , 

((  ُٕٔٗا ياتي ا الهدهكر الرلقع الذل أكصله ا إلي  ميكاه ا , حهع حطمه ا  اب  حزيػراف ا   ا 
لشعراء ليقدـ لنػـ الػع أساسػنا المػدح كال  ػاء , لذلؾ ااف العد ا ي ي هظر أل اشرا   رلقي  مف ا ِ

, فع دما اهب اد اف مردـ بؾ مسرحيه  الشعري  اف رابعػ  العدكيػ  , ابػر شػاار ا مشػيدا بحسػف 
ا هقالػػ   صػػ  ادكيػػ  الهقيػػ  الكراػػ  , لهقهػػدل بنػػا فهياه ػػا اللػػكاهع  ػػرؼ الت ػػكر اػػددا ابيػػرا مػػ نف ) 

لػػ  الصػػنيك ي  م ػػذ مػػدة طكيلػػ  , ك  حػػت فػػي إلػػع الناكيػػ  , فػػي اصػػر ا الما ػػع الػػذم رططػػت 
ك د ظنرت هذب الرطػط فػي بركهكاػكاهنـ بك ػكح  ّ((  شر م ك نا في العالـ ال    احا اظيما 

األرطػػػاء كالعػػػادات كالعكاطػػػػؼ )) , فنػػػـ مػػػ ال ي علػػػكف كظيتػػػػ  حاػػػكمهنـ أف ه ػػػااؼ كه ػػػػرـ 
ك ػػكح فػػي ظالمنػػا المطبػػػؽ , كالقػػكا يف العرفيػػ  فػػي الػػبالد , حهػػع ا يسػػػهطيق ا سػػاف أف يتاػػر ب

  ْ(( كا دلذ يهعطؿ فنـ ال اس بع نـ بع ا 
كمف الظكاهر الهي لتهت  ظر العد ا ي ألهميهنا كرطرها , ظاهرة الهبرج الهي افعمست  

بنا فهياه ا حهع  دكف صكرا لل ا ب السيئ مف ح ارة العرب , فقاؿ شاار ا م هقدا هؤاء 
- :التهيات 

لىٍتػػػػػػ  فى الًعػػػػػػذارارأىيػػػػػػتي العػػػػػػذارىل رى
 

ٍت لنػػػػػػػفَّ المعاصػػػػػػػع ًشػػػػػػػعارا    ٓكأ ػػػػػػػحى
 

َـّ ذيك ًمػػػػػػػػػرَّةو  ٍحػػػػػػػػػفى , فىمػػػػػػػػػا  ىػػػػػػػػػ مى   ى
 

, كيحمػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػذَّمارا  ـى  يىشيػػػػػػػػػػػػدج الشَّػػػػػػػػػػػػاي
 

ػػػػػػع شػػػػػػاهران   كيراػػػػػػع ًظبػػػػػػاءى الًحمى
 

 في  ػػػػػػػػػػػػػًيفى شػػػػػػػػػػػػػندى األىمػػػػػػػػػػػػػاًف اشػػػػػػػػػػػػػهيارا 
 

 اذا الليػػثي لػػـ يىحػػـً أرضى العػػريفً 
 ج

ػػػػػػػػػػػػػػكسي الػػػػػػػػػػػػػػدَّيارا   ٔفػػػػػػػػػػػػػػإفَّ الػػػػػػػػػػػػػػذلابى ه ي
 

 

                                                 
 .ٖٓٔاُزطٞساُضساػ٢ٝاُق٘بػ٢اُلِغط٢٘٤,ؿ:أٗظش,ػ٘بٕاُؼبٓشٟ(ٔ)

.٘ٗ–ٗٗ,ؿؿٖ 9ٔ,اؿغطظٕٖ,اُغ٘ٚ ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((د٣ٞإػٔشأثٞهٞط:))ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 .ٖٗ,ؿٕ 9ٔ,أؿغطظٖٔ,اُغٖ٘ٚٗٓغِخاألد٣ت,اُغضء((ساثؼخاُؼذ٣ٝخ:))ؾٔذاُؼذٗب٢ٗٓ(ٖ)

.ٕٗٔثشٝرًٞٞالؽٌٔبءف٤ٜٕٞ,ؿ:ؽٌٔبءف٤ٜٕٞ(ٗ)

 .9ٙ٘,ؿٕأُؼغْاُٞع٤و,عـ:اُؾ٤بءـأٗظش,لثشا٤ْٛٓقطل٠:اُؼزاس(٘)

 . ٕد٣ٞإاُشٝك,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٙ)



 

 

 

-ٕٖٔ- 

كيراطب العد ا ي بلن    اسي  هحمؿ  بػرات العهػاب كاللػـك لمػا فعل ػ  مػف اظنػار ال مػاؿ  
للعػػػػالميف ك تػػػػاء ال ػػػػياء كالطنػػػػر , كالػػػػع هػػػػرانف األب ػػػػاء الصػػػػعار دكف هربيػػػػ  أكا ايػػػػ  , حهػػػػع 
أصػػبحت بػػؤكة لل نػػؿ بعػػد أك اػػف  ػػكرا ي ػػئ ال تػػكس , كأصػػبه بنػػف ال نػػار ظالمػػا بعػػد أف اا ػػت 

- :فقاؿ : را , كال كا ع طكاا بعد أف اا ت الليالع  صارا بنف الديا ع  نا
مػػػػػػػػػػاؿي   اى ًببػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػدير  زىهػػػػػػػػػػابي ال ى

 

 كييظًنػػػػػػػػػػػػػػػػػري للعػػػػػػػػػػػػػػػػػالمىيفى المىحػػػػػػػػػػػػػػػػػارا 
 

 كشػػػػػنرو محػػػػػا البػػػػػدري فيػػػػػ  الػػػػػدج ع 
 

ػػػػػياءى , كينػػػػػكلى السَّػػػػػرارا   في تيػػػػػك ال َّ
 

كري مىف ذا يطيؽي الع طيًشيشايفَّ  داةى الً ماًح امبطارا؟  أياحي
ػػػػػػػػعارً هػػػػػػػػر   اهيفَّ رىٍاػػػػػػػػعى الب ػػػػػػػػيفى الصَّ

 

 كريحػػػػػػػػػػػػػهيفَّ هٍنػػػػػػػػػػػػػٍرٍبفى ًمػػػػػػػػػػػػػ نـ ً تػػػػػػػػػػػػػارا 
 

 كا هفَّ  يكران يي ئي الٌ تكسى فًصرهيفَّ يابيؤىرةى ال نؿ  ارا
 كصػػػػػػػػػار الٌ نػػػػػػػػػػاري باػػػػػػػػػػفَّ ظالمػػػػػػػػػػان 

 

 كاا ػػػػػػػػػػػٍت باػػػػػػػػػػػفَّ الػػػػػػػػػػػدَّيا ع  نػػػػػػػػػػػارا 
 

 كأ ػػػػػػػحٍت باػػػػػػػفَّ ال ٌػػػػػػػكا ع ًطػػػػػػػكاان 
 ج

 ُكاا ػػػػػػػػٍت باػػػػػػػػفَّ الليػػػػػػػػالع ً صػػػػػػػػارا  
 

كاف اسرافنف الماؿ الع الهرهات ا  نف يلعبف القصار , كايرادهف ال يكب اذا أي عت  
- :اصدارهف ا نا اذا أصبحت يبابا  تار ,  اؿ 
يػػػػػكبى ًإذا أي ىعىػػػػػتٍ   هىػػػػػًرٍدفى ال ي

 

 كهصػػػػػػػػديٍرفى ا نػػػػػػػػا يىبابػػػػػػػػان ً تػػػػػػػػارا 
 

 كهيػػػػ تٍقفى ا ػػػػزان مػػػػف الهيرَّهػػػػاتً 
 

, الًقمػػػػػػػارا    ِكهلعػػػػػػػبف, يػػػػػػػاكيحافَّ
 

بيف شاار ا حاؿ ال ساء اللكاهع يلبسف ال كب الشتيؼ  كاء الشباب كاصطياد القلكب كي 
الهع لـ هعاف ااسار مف  بؿ , حهع يهراف رلتنف ال حايا, كيحملف للبيت اسرا بمايال ع في  

- :الر اؿ مف ش ار فقاؿ 
 كهىٍلبىٍسػػػػػػػفى  ػػػػػػػكبن الػػػػػػػدَّمٍقًس الشػػػػػػػتيؼى 

 

بػػػػػػػزان  ىتػػػػػػػ   ّارا كهػػػػػػػ ايٍلفى فػػػػػػػي الييٍسػػػػػػػًر ري
 ج

 كهيلًقػػػػػػػػػػػيفى بػػػػػػػػػػػيف القلػػػػػػػػػػػكًب الشَّػػػػػػػػػػػباؾى 
 

ػػػػػػػف لػػػػػػػـ ييعػػػػػػػاًف اإًلسػػػػػػػارا   ًلهصػػػػػػػطدفى مى
 

فٍ   كهحًمٍلػػػػػػػػػػػػػفى للبيػػػػػػػػػػػػػًت ايسػػػػػػػػػػػػػٍران , كا 
 

 درلهي َّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي كٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى زابو يىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا  

 

  ػػػػػػػػػػػػػػكل ًسػػػػػػػػػػػػػػٍربافَّ الػػػػػػػػػػػػػػينـ أى ػػػػػػػػػػػػػػارا  أفع الحٍرب , كال َّاسي  كتي الرَّدىل 

 

ـى الػػػػػػػػػػػػػػػػك ىع   فيسػػػػػػػػػػػػػػػػهعذبكف ا هحػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ْاهع الشَّػػػػػػ ارا كيرشػػػػػػٍكفى مػػػػػػف سػػػػػػيدَّ  
 

 

 

                                                 
 .9ٕ– ٕٗلظأُقذس,ؿؿ(ٔ)

 .9ٕٗلظأُقذس,ؿ(ٕ)

أٗظشٓؾٔذ–اُخجضدٕٝاداّ:اُخجضاُولبس-9ٕٙ,ؿٔأُؼغْاُٞع٤و,ػ:أٗظش,اثشا٤ْٛٓقطل٠–اُؾش٣ش:اُذٓوظ(ٖ)

.٘ٗ٘اُشاصٟ,ٓخزبساُقؾبػ,ؿ

.ٖٓ-9ٕد٣ٞإاُشٝك,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٗ)

 

 



 

 

 

-ٕٔٗ- 

 
كيعػػرض العػػد ا ي صػػكرل م تػػرة لل سػػاء الالهػػع هعلقػػت  لػػكبنف بازيػػاء أكركبػػا كب ػػالعنا ,  

حهع أصبحت هذب الب الق هشؽ البحار رصيصا حسب ر بات المهرفات م نف كحسب ا دالنف 
ا للمػػػاؿ , فاػػػاف أف زيتػػػف رلػػػؽ اهلل هعػػػالع ليظنػػػرف  بحػػػا معػػػارا بطػػػالء الرػػػدكد الهػػػع هيحمػػػع ا نػػػ

ال  ارة , كبهسكيد بيض ال تكف فييررع الع حسػ نف سػهارا , كبهػز يه  ػكس العيػكف امػف ياهػب 
زيتا كطيشا كاارا , كبصب  األحمر بالمرشقيف ا فعع أرر ت مف األكاردـ  كفنا , كهزداد صػكرة 

كف شاار ا ه تيرا ب ف  عؿ هذا الهلكيف للك   يحااع الهلكف في طبالعنف االحرابع الهي ههشػاؿ بلػ
- :المااف الهع هع في  , فقاؿ 

ٍت بػػػػػػػػػػػػػػػال جنع بَّػػػػػػػػػػػػػػػ ه أٍصػػػػػػػػػػػػػػػبىحى  بى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلعينا اابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو ً نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا     كأٍكرى
 

 هىلىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ًبًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ , كأمكالي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

فينػػػػػػػػػػػػػػا البحػػػػػػػػػػػػػػارا    هىشيػػػػػػػػػػػػػػؽج ًإلػػػػػػػػػػػػػػع ميٍهرى
 

ٍسػػػػػػػػػػػػ ان يىػػػػػػػػػػػػدي اهلًل فيػػػػػػػػػػػػ ً  يٍَّتفى حي  هيػػػػػػػػػػػػزى
 

 ًلهيظًنػػػػػػػٍرفى فػػػػػػػي الك ػػػػػػػً   يٍبحػػػػػػػان ميعػػػػػػػارا 
 

ػػػػػػديكدً  كهىٍطًلػػػػػػيفى بػػػػػػالً يرً   بىػػػػػػضَّ الري
 

ػػػػػػػػػكفى يا يػػػػػػػػػػدي ا نػػػػػػػػػا ال ج ػػػػػػػػػػارا   فهمحي
 

تػػػػػػكفً  دج بػػػػػػالتحـً بػػػػػػيض ال ي  كهىٍسػػػػػػكى
 

سػػػػػػػػػػٍ ًنفَّ الٌسػػػػػػػػػػهارا   فييرًرػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػع حي
 

تػػػػػكًف   كمػػػػػاالتحـي ً ٍمػػػػػدي ً صػػػػػاًؿ ال ي
 

 هيصػػػػيبي بنػػػػا ابػػػػفى ال ػػػػلكًع العىػػػػذارل  
 

 هيػػػزى َّ ٍ فى بػػػػالًحٍبًر  ػػػػٍكسى العيػػػػكفً 
 

 , كاػػػػػػػػػارا  فهاهيػػػػػػػػػبفى زٍيتػػػػػػػػػان , كطٍيشػػػػػػػػػان  
 

 فييصػػػػػػبهي بيػػػػػػتي ال مػػػػػػاًؿ الرَّ يػػػػػػؽي 

 

طٌػػػػػػػػػػػػػػػان  ي ػػػػػػػػػػػػػػػارا    بيعٍيػػػػػػػػػػػػػػػدى الهصػػػػػػػػػػػػػػػ جًق رى
 

 لقػػػػػد اػػػػػافى شػػػػػػطرابي رمػػػػػزى التهػػػػػػكًف 
 

 فباهػػػػػػػػػػػػػا باػػػػػػػػػػػػػفَّ انػػػػػػػػػػػػػٍذًر السجػػػػػػػػػػػػػاىارل 
 

ػػػػػػػٍتيفً   كهصػػػػػػػًبٍعفى بػػػػػػػاألىحمر الًمٍرشى
 

ػػػػػػػػػػػتىٍت بػػػػػػػػػػػال َّ يق األيكارا    ُاػػػػػػػػػػػ فعع شى
 

فى  في في طبًعايفَّ الهلكج  في ك نافَّ ا هشارا ؟ أىيحاع الهلىكج

 فمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي الحرابػػػػػػػػػعَّ ماهشػػػػػػػػػهىني 
 

  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسه هيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارـى دارا  
 

 أاػػػػػػػػكذي بربَّػػػػػػػػع مػػػػػػػػف الراًداػػػػػػػػاتً 
 

ػػػػػػٍعبو بهػػػػػػػارا   ِييًتٍ ػػػػػػف الػػػػػػع ايػػػػػػؿَّ شى
 ج

 

م تػػػػرة هقبػػػػيه هػػػػذا التعػػػػؿ حهػػػػع ا يصػػػػبه مػػػػ ال كيرمػػػػع شػػػػاار ا مػػػػف كراء هػػػػذب الصػػػػكرة ال 
ع يعػـ التسػاد الم همػق  اطبػ  , لػذلؾ أدرؾ شػاار ا رطػكرة مسهصا ا ا د  ميق التهيات , كبالهػال

للبيػػت , كاػػذلؾ أدرؾ دكرهػػا ااصػػالحع دكر المػػرأة فػػي  شػػر التسػػاد اا همػػااي بهبر نػػا كهرانػػا 
 .كالهربكل اذا سارت في طريؽ الت يل  كالصالح 

                                                 
اُؼطؼ,أٗظشاُل٤شٝصأثبرٟاُوبٓٞط:ٝاألٝاس– ٗٙٓخزبساُقؾبػ,ؿ:دّاُغٞف,أٗظش,ٓؾٔذاُشاصٟ:اُ٘غ٤غ(ٔ)

 .ٓٗٗأُؾ٤و,ؿ

 .ٖٖ–ٕٖد٣ٞإاُشٝك,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)



 

 

 

-ٕٔ٘- 

ارل كيرسػػـ ل ػػا العػػد ا ي صػػكرة م تػػرة أرػػرل للمػػرأة المهبر ػػ  الهػػع ظنػػر م نػػا صػػدرها العػػ 
الػػذم ارهصػػر الطػػيش ارهصػػارا , كظنػػر أ ػػدياها كهمػػا فػػي حراػػ  مسػػهمر الػػع صػػدرها فػػزدادت 
دكاهي ػػا كمصػػالب ا ا ت ػػارا , فحػػااع هػػذب الصػػكرة بصػػكرة أرػػرل  ايػػ  فػػي اله تيػػر كااشػػملزاز , اذ 
 عػػؿ م ػػؿ هػػذب الصػػدكر هحػػااع ررػػاـ القبػػكر الهػػي فػػي  كفنػػا اػػؿ شػػيف هػػكارل كارهتػػع , كظنػػر 

ا الػػذف ظنػػرا كالينمػػا رػػط الم ػػكف كالعػػار , كاألظػػافر الكهػػع صػػبعف فبػػديف ا صػػؿ أي ػػا ذراااهػػ
 ػار فػػي صػدر ال ػػحي  , كالسػا اف هعرهػػا دكف سػاهر يقينػػا ايك ػا مػػف حػدهنا ا  نػػا هسػؿ شػػعارا , 

- :فقاؿ العد ا ي 
ػػػػػػٍدرو هىػػػػػػػًهٍنفى بػػػػػػػً  ااريػػػػػػػان   كصى

 

  د ارهيًصػرى الطَّػٍيشي فيػً  ارهصػارا  
 

  هػػػػػػػػػػػػػابي الػػػػػػػػػػػػػعهيرى ػػػػػػػػػػػػًرجي ريمَّا
 

 ريرػػػػػػاـو , يزيػػػػػػدي الػػػػػػدَّكاهي ا تً ػػػػػػارا 
 

ـى القبػػكرً  ػػٍدرو هيحػػااع ريرػػا  صى
 

ػػػػػػٍيفو هػػػػػػكارىل   كفػػػػػػي  ٍكًفنػػػػػػا ايػػػػػػؿج شى
 

ػػػػػػ و   كهاًشػػػػػػٍتفى اػػػػػػف أٍذريعو بى َّ
 

ػػػػػكفي الشَّػػػػػ ارا   الػػػػػينفَّ رػػػػػطَّ المي ي
ُ 

 

 كهصػػػػػبيٍعفى أظتػػػػػارىافَّ فهبػػػػػدك
 

 ِاى ىٍصػػػؿو بصػػػدًر الٌ ػػػحيًَّ   ػػػارا  
 

  العػػػد ا ي  قػػػدب للمػػػرأة المهبر ػػػ  الهػػػي لعبػػػت دكرا رطيػػػرا فػػػي افسػػػاد شػػػباب كبعػػػد أف ك ػػػ 
سقاطنـ في الرذيل  كالهر ث , ك    صح  لنا باسلكب ر يؽ في  حرص المربع كح اف  الم همق كا 

- :األب , فقاؿ 
 أذاتى السَّػػػػػػػػػػكاراو كي يػػػػػػػػػػًت الًع ػػػػػػػػػػارا 

 

ػػػػػػػػػػػٍ ًت  ى ػػػػػػػػػػػا عى ا ػػػػػػػػػػػًؾ ازًكرارا    أشى
 

 لن ػػػػػػاًء كاػػػػػػك ع ًلبيهًػػػػػػًؾ شػػػػػػمسى ا
 

 ك ػػػػػػػػػػػكدم ب ػػػػػػػػػػػكًرًؾ ليػػػػػػػػػػػؿى  نػػػػػػػػػػػارا  
 

ػػػػػركبى المي ىػػػػػع  كفيػػػػػً  ام ىًحي ػػػػػا  ي
 

 كميسػػػػػػػػػػي داان , ك ى َّػػػػػػػػػػع هػػػػػػػػػػزارا  
 

ػػػػػكاع أري ػػػػػان , بػػػػػ  ه هشػػػػػع   ك ي
 

  يتػػػػػػػكسه ًظمػػػػػػػاءه ا ػػػػػػػكًؼ ازدهػػػػػػػارا  
 

 كهػػػػػػػػاًؾ  ظيمػػػػػػػػعى أرػػػػػػػػتى المنػػػػػػػػا
 

قػػػػػػػػػػكدان بنػػػػػػػػػػا هىػػػػػػػػػػٍزدىًهيفى افهرػػػػػػػػػػارا    اي
 

لَّػػػػػػدي بالشَّػػػػػػعًر فيػػػػػػًؾ الًرصػػػػػػاؿى    أيرى
 

ػػػػػػػػػػتاؼي ًإطػػػػػػػػػػارا   ياػػػػػػػػػػكفي لىنيػػػػػػػػػػفَّ الصى
 

ػػٍف م ػػًؾ أىٍكلىػػع بمػػدحي , كلػػع  فىمى
 

 فػػػػػػػػؤىاده إذا ً بػػػػػػػػًت ا ػػػػػػػػ ي اسػػػػػػػػهطارا 
 

 كليػػػػػػبل ًإذا ًسػػػػػػٍرًت  حػػػػػػكى الامػػػػػػاًؿ 
 

تػػػػػػػػػػا ي , أى ىػػػػػػػػػػًر السَّػػػػػػػػػػحًر سػػػػػػػػػػارا    ى
 

 فتيػػػػػػػػًؾ ًشػػػػػػػػعاءي ال ى ػػػػػػػػاًف الالػػػػػػػػيـً 
 

ًزيَّػػػػػػػػػػً   ػػػػػػػػػػارا   ًإذا فيػػػػػػػػػػ   ىٍصػػػػػػػػػػؿي الرَّ
 

ـي الػػػػػكىرل  , فػػػػػػا عىلع كأ ػػػػػًت  عػػػػػػي
 

 ّرتايػػػػػػػا  ػػػػػػػميًرًؾ هبػػػػػػػديك ً نػػػػػػػارا  
 

                                                 
 . 9ٗ,ؿٔأُؼغْاُٞع٤و,ط:اُؼبسـأٗظش,لثشا٤ْٛٓقطل٠:اُؾ٘بس(ٔ)

 .ٖ٘–ٖٖد٣ٞإاُشٝك,ؿؿ:اُؼذٗب٢ٗٓؾٔذ(ٕ)

 .ٓٗ– ٖٗلظأُقذس,ؿؿ(ٖ)



 

 

 

-ٕٔٙ- 

كيػػػرل الشػػػاار أ ػػػ  لػػػكا التهيػػػات اللػػػكاهع لبسػػػف المعػػػالع , كاطػػػرف بالمارمػػػات الػػػديار ف 
كأصبحف ا ساف ايف الاماؿ , كبهف لاؿ  لب م ارا , ألرسؿ شعرب بيف الكرل لظع يهرؾ التيد مف 

- :الشنكات  صطا ابيرا , فقاؿ لنيب  حيارل كلااف مف شعراء العزؿ الحسع الذم يكلع 
عػػػػػػػالع  كلػػػػػػػكا  ػػػػػػػكافو لىًبٍسػػػػػػػفى المى

 

مػػػػػػػػػاًت الػػػػػػػػػدٌيارا    كاطَّػػػػػػػػػٍرفى بالماري
 

 كأصػػػبحفن إى سػػػافى اػػػيًف الامػػػاؿً 
 

ػػػػػػدرو مى ػػػػػػارا   كبػػػػػػٍهفى لاػػػػػػؿَّ ابػػػػػػًف صى
 

 الػػػػػػػينفَّ هػػػػػػػاجي ال مػػػػػػػاًؿ التريػػػػػػػدي 
 

ػػػػػػالان , كييزهىػػػػػػع فىرػػػػػػارا   ييًشػػػػػػقج  ى
 

بًػػػػػ ػػػػػالًح يىػػػػػًزيفي ال ى  يفى ك يػػػػػكري الصَّ
 

يَّػػػػػػػا كى ػػػػػػػارا    كيياًسػػػػػػػبي طىٍلػػػػػػػؽى الميحى
 

ػػػػػػٍلتي ًشػػػػػػعرمى بىػػػػػػٍيفى الػػػػػػكىرل  ألرسى
 

يػػارل   لىظػعن , ههػػريؾي الًتيػدى م نػػا حى
 

ػػػػػٍت , هيهَّقىػػػػػع مى  فالًهػػػػػعى , اف زمزى
 ج

 ُكا هيػػػػٌف يىٍسػػػػهًطٍعفى م نػػػػا ًفػػػػرارا  
 

م همق يبيف اا همااي كلمحارب  متاسد الكبعد هذا المطاؽ الهربكل ا حداث ااصالح  
- :العد ا ي الندؼ مف داكه  هذب , فيقكؿ 

 كلاػػػػٍف فهػػػػعن اربػػػػعج الًرصػػػػاًؿ 
 

 ييريػػػػػػػػػػػػػدي لىايػػػػػػػػػػػػػفَّ الحيػػػػػػػػػػػػػاء ًرمػػػػػػػػػػػػػارا 
 

ػػػػك الحقيقػػػػ ى , ا صػػػػٍبعى ه   كير ي
 

ٍسػػػػػػػػػػػػ ان يي يػػػػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػػػػٌديارا  ػػػػػػػػػػػػكَّكبي حي  هيمى
 

ػػػػكنغي هىٍ ػػػػرى البييػػػػكًت   كا مػػػػا ييسى
 

 فهعػػػػػػػػػػدك بعيػػػػػػػػػػًر الٌصػػػػػػػػػػبابا بىػػػػػػػػػػكارا 
 

  يا العىتػػاًؼ اصػػك ان فىًمٍسػػفى بػػد
 

لَّ ػػػػػػػػػػػػػػػارا   ػػػػػػػػػػػػػػػجى , كال ي  هيري ػػػػػػػػػػػػػػػا البى ىٍتسى
 

 كأىشػػػًرٍ فى شمسػػػان بػػػ يٍفًؽ الامػػػاًؿ 
 

ػػػػػذارىل   ػػػػػٍذفى  لػػػػػكبى الػػػػػكرىل يااى كري
ِ 

 

ذا اػػاف العػػد ا ي  ػػد هعػػرض لتسػػاد التهيػػات المهبر ػػات , فا ػػ  فػػي المقابػػؿ شػػف ه كمػػا   كا 
- : اسيا الع الشباب المر ث , فقاؿ 

ػػػػػاسى فػػػػػي مٍطػػػػػرى   ًؼ الشَّػػػػػاًب داامى
 

ر اف كمػػػػػػػػاا   كهى  َّ ػػػػػػػػع اػػػػػػػػالريزي
 

 شػػػػػػػػػػػػاًدفه رفَّػػػػػػػػػػػػًت الٌ  ػػػػػػػػػػػػارىةي فيػػػػػػػػػػػػً  
 

هػػػػػػػاا  ػػػػػػػع فػػػػػػػي أريً نػػػػػػػا مري  فمشى
 

ًييَّ ن أك رياا  ًرٍلهي ي , كالحديثي ر ٍَّت حكاًشيً  , فهاةن حى
ـي الاػػػػؼَّ اػػػػالعكا ي , إذا صػػػػا    ػػػػاًا

 

ـى هىػػبَّ ااػػهالا   فىػػهى حػػااع ال َّسػػي
 

ذا سػػػػػػػار , لـً كٍ بػػػػػػػان  كا   سػػػػػػػار اػػػػػػػالرَّ
 

 ّحاًسػػػػػبان أ ػػػػػ  اسػػػػػهحاؿى اػػػػػزاا  
 

 

                                                 
.ٔٗ–ٓٗٗلظأُقذس,ؿؿ(ٔ)

 .ٕٗ–ٔٗٗلظأُقذس,ؿؿ(ٕ)

 .ٗٗ–ٖٗٗلظأُقذس,ؿؿ(ٖ)
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طػكؿ أظػافرب بػالظبع كال صػاؿ كيم ع العد ا ي في هشايؿ صكرة هذا الشباب , فيصكر  
, ك عكم   ياب  بالحرير الذل  عل  شبي  ال ساء ,  ـ يحاكؿ شاار ا أف يعطع الصكرة  ا با م ترا 

ااي  كه تير ال اس م نػا , فنػك مػ ال يصػكر الطيػب كهػك ليردـ  ر   في محارب  المتاسد اا هم
ي ته مف اطتيػ  ب  ػ  يػكرث الػ تس الشػقكة الملػؿ , كم ػؿ هػذا األريػج ا ييرتػع  ػهف ال ػمير الػذل 
أفسػد البيػد كالربػع كال بػاؿ , فالعػالميف فػي   ػع اػف  تػكح طيػب مػف أ ػاع مػف األ ػاـ رصػاا , 

كينػا كارهيػاا , أل ػ  رب ك ػ  داج  نػـ األسػارير كفع   ع امف يزررؼ ك ن  زيتػا كرػدااا كهم
- :لـ هدرل  يد الهزييؼ رير مف ك    ر   ميؿ لعب في  البنهاف ك اؿ , فقاؿ العد ا ي 

 كأىطػػػػػػػػػاؿى األظتػػػػػػػػػارى حهٌػػػػػػػػػع رأىٍي ػػػػػػػػػا
 

 ُأى َّنػػػػػػػػا أيشػػػػػػػػًراىٍت ظيبػػػػػػػػعن كً صػػػػػػػػاا  
 

 كاليػػػػػػػػػػػً  مػػػػػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػػػػر  يػػػػػػػػػػػػابه 
 

عىلىهٍػػػػػػػػػػػػػػ ي ًمػػػػػػػػػػػػػػفى ال َّسػػػػػػػػػػػػػػاء ًم ػػػػػػػػػػػػػػاا    ى
 

 ًعٍطتىٍيػػػػً  مػػػػف شػػػػذا الطَّيػػػػًب  ىٍتػػػػهه كبً 
 

ػػػػػػػػػػػالا   ػػػػػػػػػػػٍقكةن كمى  ييػػػػػػػػػػػكًرثي الػػػػػػػػػػػ َّتسى شى
 

 لػػػيسى ييرتػػػع األريًػػػجي  ىػػػٍهفى  ػػػميرو 
 

بىػػػػػػػػػػػع كالً بػػػػػػػػػػػاا  ػػػػػػػػػػػدى البيػػػػػػػػػػػدى كالرج  أفسى
 

 فػػػػػػي ً  ػػػػػػعن اػػػػػػف هىطىيجػػػػػػًب ك يتػػػػػػكحو 
 

ػػػف  ػػػاعى فػػػي األى ػػػاـ ًرصػػػاا   ايػػػؿَّ مى
 

ٍيتػػػػػػان ,  ًإفَّ فػػػػػػي زيٍرػػػػػػريًؼ الك ػػػػػػكًب لىزى
 

 اان ميمىكَّهػػػػػػػػػػػػػػػان , كارًهيػػػػػػػػػػػػػػػااكًرػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 

ٍنػػػػػـً األىسػػػػػاريًر , داجو  ػػػػػ و  ى  ريبَّ كى ي
 

ػػػػػػػ اا ي حػػػػػػػاا    لػػػػػػػـ هيبىػػػػػػػدٍَّؿ م ػػػػػػػ ي الصَّ
 

 هػػػػك ريػػػػره ًمػػػػف كىٍ ػػػػً  ً ػػػػر   ميػػػػؿو 
 

ػػػػٍيًف  ػػػػاا   ً  فػػػػفج البينهػػػػاًف كالمى فيػػػػ و
ِ 

 

كيصكر شاار ا  ا با آرر مف هػذب الشرصػي  , كيظنػر فيػ  حاسػرا الػرأس اار ػا شػعرب  
لٌسبط المدلع الػذم ياكيػ  االصػبايا فيبػدك م ٌعػدا يػهالنان مػف همك ػ  همامػا االحػذاء فػي الهمااػ  , ا

الصكرة كحذال  مف لمعا   حااع المرايا المصقكل  فاهرذب بديال ا نا يهمرأل في  , كظنر في هذب 
ا ياف مػف أي ا طكيؿ التكديف يم ق الاا , كيمشع مرهاا , كيهرذ ال بف كالهر ث اما كراا ك 

الرطكب كالدكاهي , كيرهاد المقاهي ليقهؿ الك ت , كيعا ع مف  هؼ حا بي  اللذيف براهما هزاا , 
- :كيحؼ شاربي  ليزداد في هر     الا , فقاؿ العد ا ي 

                                                 
 .  ٙٔاُوبٓٞطأُؾ٤و,ؿ:أٗظش,ا٤ُشٝصأثبدٟ–٠ٛٝؽذاُغ٤ق:ٓلشدٛبظجٚ:اُظج٠(ٔ)
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باا  يٍحسيري الرأسى ااًر ان شعرىبي السٍَّبطى ميدَّلع ا فَّ فيً  رى

ُ 
ـٌ ياكيػػػػػػػػً  االٌصػػػػػػػػبايا فيبػػػػػػػػديك   يػػػػػػػػ

 

ٍعػػػػػػػػػػػػدان ميمىكَّ ػػػػػػػػػػػػان يػػػػػػػػػػػػهالا لػػػػػػػػػػػػؾى     ى
 

 شىػػعىره  ػػد حاػػع الًحػػذاءى الهمااػػان 
 

 كًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاءه المرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاا  
 

 بػػاتى ا نػػا , يالىلٌػػدكاهي , بىػػديالن 
 

ػػػػػؿَّ ال َّعػػػػػاا    بػػػػػلسى ك ػػػػػ ه  ػػػػػكىل فىحى
 

كَّاا  يهىمرأىل فينا فركرا , كهيناتى ييرى َّع مف لـ ياف صى
 ٍعرى في ك  هيً  االماًء سااكييطيؿي التىٍكدىيًف حٌهع ا فَّ الشَّ 

 ي ػػػقي ًاٍلاػػػان  –ا اػػػافى  –كهىػػػرابي 
 

 
 

 كهيػػػػكى يمشػػػػع بػػػػيفى األ ػػػػاـ ًارهيػػػػاا
 

ػػػػػػػا , ػػػػػػػٍبفى كالهر جػػػػػػػثى امَّ  هىًرػػػػػػػذى ال ي
 

 
 

ػػػػػػاا  طػػػػػػكبي , كرى  اٌلمػػػػػػا  ابػػػػػػًت الري
 ج

ـي الايسالع دي المقنىع ليقهيؿى في  الك تى , بلسى التهىع زاي  كيىركي
 ً  حا بػػػػػػػابي كييعػػػػػػػا ع مػػػػػػػف  ىٍهًتػػػػػػػ

 

 
 

ػػػػػػػػػػػػبان  ػػػػػػػػػػػػد براهيمػػػػػػػػػػػػا كهيػػػػػػػػػػػػزاا  كصى
 

ذا طىػػػػػرَّ  ػػػػػ ي  –كاً   شػػػػػاربابي  –كيحى
 

 
 

راحى ييحتينمػػػػػػػػا الرَّ يػػػػػػػػقي  ػػػػػػػػالا
ِ 

 

كبعػػػد هػػػذا الهصػػػكير الػػػالذع لشرصػػػي  المر ػػػث الػػػذل  صػػػد العػػػد ا ي مػػػف كرافعػػػ  ه تيػػػر  
كامعا ػا . طبػ  الشباب م نا حهع ا هاكف مػ ال يحهػذل فػيعـ التسػاد اا همػااي شػباب الم همػق  ا

فػػي الهحقيػػر لنػػذا الصػػ ؼ مػػف الشػػباب يك ػػ  العػػد ا ي رطابػػ  لل سػػاء لاػػع يهػػراف الطػػب  كالاػػ س 
- :كاألطتاؿ كالح اؿ ك كف اا اث لنـ , كيشمرف أيدينف للعمؿ كال د , فقاؿ 
لَّع كدا ا  شىمَّرم يافهاةي اف ساًاًد الً دَّ فعندي الشيبَّاًف كى

اػػػػػع الػػػػػدَّار للمرا يػػػػػ  ًث حهَّػػػػػع كاهري
 

 يسػػػػػػهرييحكا , كينػػػػػػدى أى الشجػػػػػػكسي بػػػػػػاا  
 

ـٍ يىٍن ى كفى بالٌطٍبً  , كالاٍ ًس , كيسهعًذبكف ذاؾى اىا  لني اى
ّ 

 كيىرًيطػػػػػػػػكفى اػػػػػػػػؿَّ يػػػػػػػػكـو  ميصػػػػػػػػان 

 

 كييعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذجكفى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنىكل األطتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا 

 

احباًت الًح اًؿ  لَّيفى ًلبرىٍهًط المر َّ يفى الًح اا ! صى باهلًل رى
ْ 

دىٍ تي المقااًإٌف  يك   فى اإًل ايًث أٍ دىري بالشجٌباًف م افَّ ًإٍف صى
ػػػػػػػػػػالا   ج  هيػػػػػػػػػفَّ ياً يػػػػػػػػػدي  ىقمػػػػػػػػػ ي اهلًل حلٌػػػػػػػػػتٍ   ٓبًرحػػػػػػػػػػابو اا ػػػػػػػػػػتي هيًشػػػػػػػػػػقج  ى

 

فىعىليًنفَّ لع  ي الدهًر ماديٍمفى ك كهان مىٍصبيك  ن أىشااا 
ٔ 

 
                                                 

.ٖٙ اُوبٓٞطأُؾ٤و,ؿ:أُغزشعَؿ٤شاُغؼذـأٗظش,اُل٤شٝصأثبدٟ:اُّغجو(ٔ)
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مهسػػالال امػػا سػػيتعلكف كيك ػػ  العػػد ا ي الرطػػاب للمر  ػػيف باسػػلكب ااسػػهتناـ اا اػػارل  
ا ػػدما يػػ هع اػػدكهـ بقػػالع مػػ قالت هح ػػب ا رهنػػا الشػػمس بمػػا هتػػرغ مػػف حمكلػػ  هنػػكل اػػالراكد 
مدمرة ال باؿ كالصركح الشامر  كمركاػ  اػؿ الحمػع , أيقػاهلكف  اذفػات الم ايػا بسػناـ ااهػداب ؟ 

الق بلػ  الذريػ  ؟ أـ أـ بار اه  بدمكع  زيرة معر   مػف الحتػكف ؟ أـ يقنقنػاهنـ الهػع سهالشػع هػكؿ 
- :بشباؾ ايك نـ العزلي  يصهادكف الطالرات كهع هصب الدكاهع لهسه صؿ اا ساف ؟ , فقاؿ 

ٍت الياـ  ىكاا ٍطبي بالدان فا ى ـي الرى  ايؼى هحميكفى ا دما يدهى
اػػػػػػػػػػػػػػـ بًقػػػػػػػػػػػػػػالعو   كأهػػػػػػػػػػػػػػااـ اػػػػػػػػػػػػػػد كج

 

ػػػػػػػػػػػ قىالتو بمػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػديؾج ال بػػػػػػػػػػػاا   مي
 

ػػػػبي الٌشػػػػمسى اى ٍػػػػرىةن , فػػػػإذا مػػػػا  هح ي
 

ػػػػػػػػػػٍت مػػػػػػػػػػف أهيكً نػػػػػػػػػػا األ قػػػػػػػػػػاا   أفرى ى
 

ٍت اػػػػػػػػػػالرجاكًد م ػػػػػػػػػػ ي هيػػػػػػػػػػدىكَّل  فىنىػػػػػػػػػػكى
 ج

ؤًس ا ً يػػػػػػػػػاا   كهىهػػػػػػػػػالىع الػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػرج
 

ػػػػػركحه  ػػػػػع , كهىنػػػػػكم صي  فىهىػػػػػريجج الًحمى
 

 شػػػػػػػػػػامراته , هي ػػػػػػػػػػاًفسي األطػػػػػػػػػػالا 
 

 أىهيصػػػػػػػػػػػػػيحكف  اذفػػػػػػػػػػػػػاًت الم ايػػػػػػػػػػػػػا
 

بػػػػاا ؟    بسػػػناـً األهػػػػداًب هيز ػػػػع الكى
 

 مكعو أمػػػػػػػػػػػػا هيػػػػػػػػػػػػرل بار اهيػػػػػػػػػػػػ ي بػػػػػػػػػػػػد
 

 ًمػػف اػػؤيكًس ال تػػكًف هىتػػرىؽي حػػاا ؟ 
 

ـٍ سهيالشػػػػػػػػع ـٍ هيػػػػػػػػرىل  نقنػػػػػػػػا هياػػػػػػػػ  أ
 

كا   يػػػػػػػػػػػػػػ و هي ػػػػػػػػػػػػػػي ي الػػػػػػػػػػػػػػزَّ  هيػػػػػػػػػػػػػػٍكؿى ذىرَّ
 

 أـ هيػػػػػػػػػػػػرااـ سه ًصػػػػػػػػػػػػبكفى ًشػػػػػػػػػػػػبااان 
 

لٍهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ياـ أىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػااا    ىزى
 

 لهصػػػػػػػػيديكا بنػػػػػػػػا كفػػػػػػػػكدى الػػػػػػػػٌدكاهع
 

 طػػػػػػػػػالراتو , هسه ًصػػػػػػػػػؿي األى سػػػػػػػػػاا  
 

 ل فًإٌ ػػػػػػػػػػا أىهًر يػػػػػػػػػػكا الػػػػػػػػػػٌراحى يا ىشػػػػػػػػػػاكى 
 

ػػػػػػػػػػػذاا    ػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػًرٍب ا دـى العيػػػػػػػػػػػداًة مي
 

ػػػػػػكاًدل رصػػػػػػكـو   كدفٍع ػػػػػػا اػػػػػػ اـٍ اى
 ج

 لًبسيػػػػػػػػػػػكا الماػػػػػػػػػػػرى كاألذىل ًسػػػػػػػػػػػٍرياا  
 

كا ًم لى ا دمان كدمكاان   ًُلًتلىٍسطيفى , هحصدكا اسهقالا   فابذيري
كيعبر العد ا ي اف حسره  الع م ؿ هؤاء الشباب باسلكب في  زفرات الحسر كآهات  

- :ـ كايف الحام  , فقاؿ األل
ػػػػػػقاءى الػػػػػػبالًد إٍف صػػػػػػارى يكمػػػػػػػان   كاشى

 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػاا   درعي شيػػػػػػػػػػػػػػػػػٌباً نا الامػػػػػػػػػػػػػػػػػاًة ال ى
 

ٍكا مػػػػػػػف الر كلػػػػػػػً  لاػػػػػػػٍف    ػػػػػػػد هعػػػػػػػرَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػبيكهـ الػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػبالًد ًر ػػػػػػػػػػػػػاا  سى  حى
 

 ريبَّ رٍيػػػػػػػػرو رى ٍكهػػػػػػػػ ي مػػػػػػػػف شػػػػػػػػبابو 
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػاد يكمػػػػػػػػػػػػػػػان ييػػػػػػػػػػػػػػػذيقيؾى األهػػػػػػػػػػػػػػػكاا 
 

 ذا بافى أفَّ فيً  ال َّالاليس أ اىع الع التؤىاًد ًمف الرجٍشًد او 
ك ـٍ ا ػػػػدما الٌ كالػػػبي هصػػػػحي ػػػٍف يىػػػ ى  مى

 ج

ػػػػػع كالميحػػػػػاا   يىٍ ػػػػًف ًمػػػػػٍف  ىٍكًمػػػػػً  األىسى
ِ 

 

 

                                                 
 .ٓ٘– ٗٗلظأُقذس,ؿؿ(ٔ)

 .ٔ٘ٗلظأُقذس,ؿ(ٕ)
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ال ػاس للمػاؿ حهػع  ػدا كمف المتاسد اا هماايػ  الهػي هعػرض لنػا العػد ا ي أي ػا , حػب  
كا مػػف أ لػػ  ال ػػمالر معبػػكدهـ الػػذل يكلك ػػ  األبصػػار كاألسػػماع , ك ػػدا الػػدكار امػػاـ حيػػاهنـ بػػاا

- :كمتاهيـ المركءة , فقاؿ 
 لىٌمػػػػػػػا رأيػػػػػػػتي ال ػػػػػػػاسى أىصػػػػػػػبىهى  لجنػػػػػػػـ 

 

 م ػػػػػػػػػػػػػؿى ال ىعىالػػػػػػػػػػػػػًب ًرٌسػػػػػػػػػػػػػ ن كىًرػػػػػػػػػػػػػدىااا  
 

عىليػػػػػػػػػػكا ال قػػػػػػػػػػكدى حبيبػػػػػػػػػػ ن   كرأيػػػػػػػػػػهينـ  ى
 

 ييكلك ىنػػػػػػػػػػػػػػػا األبصػػػػػػػػػػػػػػػارى كاألسػػػػػػػػػػػػػػػمااا 
 

ػػػدىل الحيػػػاًة أمػػػامىنـ  ػػػدىا الػػػدكاري مى  ك ى
 

ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػ ي أىٍهبى    ااػػػػػػػػػػػػػػػػا كالشجػػػػػػػػػػػػػػػهي صػػػػػػػػػػػػػػػيَّرىهي
 

 لػػك ً لػػتى ميكًسػػرى هػػـ بسيػػكًؽ ً راسػػ و 
 

 كسػػػػػػػػػػػػػ ىلهى ي بىٍيػػػػػػػػػػػػػقى الٌ ػػػػػػػػػػػػػميًر لىبااػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػركءىًة ا ػػػػػدىهـ ـي المي تػػػػػاهي   ػػػػػااٍت مى
 

ػػػػػػػػدري أصػػػػػػػػبهى بػػػػػػػػاألذىل ًمٍمرااػػػػػػػػا    فالصَّ
 

 ك ػػػػػػػدا ييشػػػػػػػيدي بمػػػػػػػا يىًشػػػػػػػيفي لسػػػػػػػا ينيـٍ 
 

حهٌػػع مىشػػٍكا  حػػك الحى ػػيًض رىاااػػا  
ُ 

 

بالق ػػػاء الػػػع  إاالمتاسػػػد اا هماايػػػ  ا يػػػهـ  كيػػػرل شػػػاار ا أف الرػػػالص مػػػف اػػػؿ هػػػذب 
, كمػ نـ  لإلباحيػ  الػداايالينكد أل نـ هـ أصؿ الدسالس في الد يا , فم نـ مزيؼ ال قػد , كمػ نـ 

كلعػػػؿ . فػػػي اافػػػ  أ حػػػاء العػػػالـ  إفسػػػادهـالقػػػالـ ب ػػػرالـ الهزكيػػػر , كالعابػػػد للمػػػاؿ , إلػػػع أف  شػػػركا 
فػي  كا  را ػ حػكت مػف هصػريحات كرطػط افسػاد العػالـ  حامػالنـ دالػ  الػع ذلػؾ بمػا تبركهكاكا

- :الرذيل  ف فقاؿ شاار ا 
ػػػػعىبه   ًإًف الينػػػػكدي  لػػػػٍكا اٌ ػػػػا فػػػػال شى

 

 فػػػػػػػػي الرػػػػػػػػافقيف كا  يػػػػػػػػؿ , كا  ػػػػػػػػاؿ  
 

ػػػدىعه   كا دسػػػالسي فػػػي الػػػد يا , كاري
 

 كا ريػػػػػػػػػػػػػػػػػاءه , كا ابيػػػػػػػػػػػػػػػػػر كبلبػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 

بىػػػػػػػػػػػ ي   كا مٌزيػػػػػػػػػػػؼي  ٍقػػػػػػػػػػػدو  ػػػػػػػػػػػاؿى م رى
 

 كا ً اػػػػػػػػػػػسه كرهٌػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػف ال َّػػػػػػػػػػػراًء ,  
 

 كا إىباحػػػػػػػ ي أاػػػػػػػراضو , كا اػػػػػػػذبه 
 

ػػػػػػػاؿي   ػػػػػػػٌب دى َّ  كا  مػػػػػػػاره , كا فػػػػػػػي الصَّ
 

ـي هزكيػػػػػػػػػػرو يقػػػػػػػػػػكـي بنػػػػػػػػػػا  كا  ػػػػػػػػػػرال
 

 مػػػػػػ نـ لعػػػػػػيفه ربييػػػػػػثي الػػػػػػ تًس محهػػػػػػاؿ 
 

كرو هسػػػػػػػػػػهريهي لنػػػػػػػػػػا   كا شػػػػػػػػػػنادةي زي
 

  ػػػػػػػػمالره مالىنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي اللػػػػػػػػؤـ أم ػػػػػػػػاؿي  
 

 كا ابػػػػػػػػادةي مػػػػػػػػاؿو يسػػػػػػػػ دكفى لػػػػػػػػ  
 

 ربَّػػػع , فػػػال اػػػا كا كا المػػػاؿي  مػػػف دكفً  
 

في ًحربػػػػػاءو  ػػػػػد اصػػػػػطبىعٍت   كا هلػػػػػكج
 

 أ يػػػػػػػػاؿ ف  يػػػػػػػػاؿ. بػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف القػػػػػػػػـك  
 

 فػػػػػػاٌ نـ مػػػػػػف ب ػػػػػػع ازريػػػػػػؿى بػػػػػػ َّنيـي 
 

 بػػػػػػػػػػيف األ ػػػػػػػػػػاـً , كازراليػػػػػػػػػػؿي اسػػػػػػػػػػراؿي  
 

ـي  ػػػرَّهي لٌػػػع اهللي شى   ػػػد أى لقػػػكا الاػػػكفى  ى
 

كعي كالبػػػػػػػػػػػاؿي   ٌ ػػػػػػػػػػا لينػػػػػػػػػػدأى ًمٌ ػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػرج  اى
 

 رىكاًء  ا مػػػػػػػػ ن ك سػػػػػػػهريهي مػػػػػػػف الػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػدكر كلِّػػػػػػػػػرىكاًء أى قػػػػػػػػػاؿي    ِالػػػػػػػػػع الصج
 

                                                 
. ٖٔ–ٖٙٔٗلظأُقذس,ؿؿ(ٔ)

.ٔ٘–9ٗد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٔذاُؼذٗب٢ٗٓؾ(ٕ)
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كبعػػػد أف اػػػرض العػػػد ا ي التسػػػاد الما ػػػؿ فػػػي الم همػػػق مػػػف رػػػالؿ هصػػػكيرب الػػػد يؽ لحػػػاؿ 
المهبر ػػػات كحػػػاؿ الشػػػباب المر ػػػث , ك قػػػدب لنػػػـ كألفعػػػالنـ باسػػػلكب ااسػػػهتناـ اا اػػػال كاسػػػلكب 

اػػرض لمصػػدر الػػداء كللػػداء فػػي  تػػس الك ػػت ,  الحامػػ  كالهػػكبي  كاله تيػػر ك يرهػػا مػػف األسػػاليب ,
لػػذم لػػك هرلػػص مػػ نـ أب ػػاء كط ػػ  لاػػاف الػػدكاء كلتػػازكا فالػػداء ير ػػق لك ػػكد الينػػكد فػػي فلسػػطيف ا

 .بكط نـ كأرال نـ 
كمف الكسالؿ الهي اهػهـ بنػا العػد ا ي فػي ااصػالح الػع  ا ػب الهصػكير الم تػر لمظػاهر  

 ػػات أك المهم ػػؿ فػػي الشػػباب المر ػػث بحيػػث هقػػؼ الػػ تس التسػػاد سػػكاء المهم ػػؿ فػػي التهيػػات المهبر 
م نا مك ؼ المسه ار كالرافض لنا , اههمام  بالقدكة الصالح  فػي الم همػق كالهػي هاػكف االشػمس 

كيبدك أف ااصالح بالقدكة يعهبر مف األساليب الهربكي  . ه يئ الطريؽ للذيف هاهكا في الظلمات 
ماكي  حيػػث هم لػػت القػػدكة فػػي األ بيػػاء الػػينـ السػػالـ فػػاا كا ال ا عػػ  الهػػي ااهمػػدهنا الرسػػاات السػػ

م اؿ ال كر كالنداي  لل اس ااف  , كهع أي ا مف كسالؿ الهربيػ  الحدي ػ  الهػي هحػرص الػع ك ػكد 
- :فقاؿ شاار ا  ُالمربع كالمعلـ الم اؿ , 

 لٌمػػػػػػػػا بىػػػػػػػػدىٍت للعػػػػػػػػيًف اػػػػػػػػؿج ايػػػػػػػػكًبنـٍ 
 

ليؽو  كىل فهدااىع   ٍيتي اف ري  أى  ى
 تي رٌبػػػػػػػػع أف ييقبػػػػػػػػؿى ًا ػػػػػػػػارىهـٍ كسػػػػػػػػ ل

 

 كييػػػػػػػػػرينـي طيػػػػػػػػػريؽى النيػػػػػػػػػدىل أى كااػػػػػػػػػا 
 

لَّػػػػ و  ػػػػٍيتي أىبحػػػػثي  اهػػػػدان اػػػػف رى  كمى ى
 

ياهػػػػػػػًب   ػػػػػػػ اها فػػػػػػػي ال ى ى فػػػػػػػينـٍ , سى
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااا 

 

يػػػػكً نـ  ف علهينػػػػا االشَّػػػػمًس  يٍصػػػػبى اي
 

 ًلهىزيػػػػػػػػػػدى آفػػػػػػػػػػاؽى المي ىػػػػػػػػػػع ًإشػػػػػػػػػػػعااا 
 

ٍمػػػػػتي فػػػػػي ًرٍفػػػػػؽو ً ػػػػػراحى  تكًسػػػػػنـٍ   كلىمى
 

رَّ كاألٍطمااػػػاك هلػػتي ف   ينػػػا الػػٌشٌ  ى
 

 كسػػػػػػابتي فينػػػػػػا  ػػػػػػكرى  لبػػػػػػعى شيػػػػػػػٍعلى ن 
 

 ك علهيػػػػػػػػػػ ي بػػػػػػػػػػيفى األ ػػػػػػػػػػاـً ميشػػػػػػػػػػااا 
 

ـٌ  ػػػػػػػػػػػتىٍيتي برأفهػػػػػػػػػػػي أدكاءىهيػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػإذا شى
 

هااػػػػػا  بػػػػػكري مى تَّػػػػػا ع الحي ع ًلرى  أ ػػػػػحى
 

ػػػمىٍمتي  ػػػكا حع  ذا ابػػػا أىملػػػع ,  ى  كاً 
 

 ِأىبػػدان الػػع مػػا ييحػػرؽي األ ػػالاا  
 

- :ضعفين الرثاء ومواساة المست -7

                                                 
دٓؾرن,داساُلٌرش,)ٕكر٢اُج٤رذٝأُذسعرخٝأُغزٔرغ,ه–أفرٍٞاُزشث٤رخاالعرع٤ٓخٝأعرب٤ُجٜب:أٗظشػجذاُشؽٖٔاُر٘ؾعٟٝ(ٔ)

.ٕٔٙ–ٕٗ٘ؿؿ(ّٖ 9ٔ

 . ٖٔ– ٖٔد٣ٞإاُشٝك,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

,ٝرِورر٠ػِٞٓررٚكرر٢ٓذاسعررٜب,ٝرخررشطٓررٖا٤ٌُِررخاالٗغ٤ِض٣ررخٝػٔررَٓؼِٔرربك٤ٜررب,صررْاؽررزـَثؼررذرُرري   ٔػرربُّٝررذكرر٢اُوررذط(ٖ)

ثبُزذس٣ظك٢أُؼٜذاُزش٠ً,ٝػَٔك٢ػٜذاالٗزذاةاُجش٣طب٢ٗٓلزؾبك٢لداسحأُؼبسف,ٝأٗؾرأثؼرذرُريثبالؽرزشاىٓرغآفرش٤ًِٖ٣رخ

)ٔأد٣جربٝٓشث٤رب,ه:ف٤ِرَاُغرٌب٤ًٖ:أٗظرش,ػ٤غر٠اُ٘ربكٞسٟ–9ٖ٘ٔبؽزر٠ررٞك٠ػربّاُٜ٘نخاُضب٣ٞٗرخكر٢اُورذط,ٝظر٣َرذ٣شٛ

سعربٍٓرٖكِغرط٤ٖ,ؿؿ:ٝأٗظش,ػغبط٣ٜٞٗلٕٔؿ(ّ٘ 9ٔ,(ٖ)ػٔبٕ,داساٌُشَٓ,عِغِخاؽ٤بءاُزشاساُلِغط٢٘٤

ٔ9–ٕٓ.
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ر ع العد ا ي أصد اءب , ككاسػع الم اػكبيف كالمسه ػعتيف مػف أب ػاء كط ػ  كأمهػ  , ايما ػا  
فػي  ُم   بالكا ب القكمع الػكط ع ه ػاهنـ , كمػف الػذيف ر ػاهـ شػاار ا األديػب رليػؿ السػاااي ع 

د حتلػػ  ه بي يػػ  أ يمػػت لػػ  اػػالـ ألػػؼ كهسػػعمال  كرمسػػ  كرمسػػيف ا ػػدما زار العػػد ا ي فلسػػطيف بعػػ
- : ياب داـ سبق س كات مف  راء ه ره  الهع كاابت  اب  فلسطيف التادح  , فقاؿ شاار ا 

 أهٍيػػػػػػػػتي ألر ػػػػػػػػع صػػػػػػػػاحبان اػػػػػػػػافى صػػػػػػػػارمان 
 

ػػػػػػػػػػػػػػدجبي    ًمػػػػػػػػػػػػػػفى العىػػػػػػػػػػػػػػٍزـً , يػػػػػػػػػػػػػػ بىع أىٍف ييػػػػػػػػػػػػػػهىلَّـى حى
 

كًح ًمٌ ػػػػػػػػػػي  صػػػػػػػػػػيدةن   ًإليػػػػػػػػػػؾى رليػػػػػػػػػػؿى الػػػػػػػػػػرج
 

 أىطىلَّػػػػػػػػٍت الػػػػػػػػع أيرػػػػػػػػراًؾ ًمػػػػػػػػٍف شيػػػػػػػػرٍفً  القلػػػػػػػػبً  
 

طَّنػػػػػػػاكمػػػػػػػاًلعى ف  ينػػػػػػػا يػػػػػػػا أىرػػػػػػػع  يػػػػػػػري رى
 

ٍ ػػػػػػػػػػػػًب    أًل ى َّػػػػػػػػػػػػؾى ميكًحينػػػػػػػػػػػػا ًإلػػػػػػػػػػػػع كاًحػػػػػػػػػػػػًد ال ى
 

 أىهٍيػػػػػتي بنػػػػػا أىر يػػػػػؾى فػػػػػي القيػػػػػدًس ميٍ ًحتػػػػػان 
 

 بحقَّػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػػػػػػػػػي ذٍرًؼ المػػػػػػػػػػػػػػػػداًمًق كال َّػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًب  
 

ػػػػػػػػػػػعل , كالر ػػػػػػػػػػػاءي ييقػػػػػػػػػػػاؿي فػػػػػػػػػػػي   ألى َّػػػػػػػػػػػؾى حى
 

ػػػػػػػًف ا ػػػػػػػدفى ىٍت االً ٍسػػػػػػػـً ذاػػػػػػػرابي فػػػػػػػي الهجػػػػػػػٍرًب    مى
 

 كاًد ػػػػػػػػػػػػػػػا , بر ال ػػػػػػػػػػػػػػػػاك يػػػػػػػػػػػػػػػٍرؾى ًمػػػػػػػػػػػػػػػف مج 
 

ػػػػػػػرى العيػػػػػػػٍرًب   ٍترى ـي اليػػػػػػػكـى أىٍكلىػػػػػػػع م ػػػػػػػؾى يػػػػػػػا مى  هيػػػػػػ
 

 يىػػػػػػػػػًدبجكفى ًمػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػكًؽ ال َّػػػػػػػػػرىل ب ػػػػػػػػػمالرو 
 

ٍيػػػػًؼ كالًاػػػػٍذًب   ػػػػً  الزَّ ػػػػٍت  ىٍحبىػػػػا ًمػػػػٍف هىٍي ى  ِ ى ى
 

ػػػػػػػػػػػػػػركءىةه   كأى ػػػػػػػػػػػػػػتى  ػػػػػػػػػػػػػػميره رالػػػػػػػػػػػػػػده , كمي
 

 رفيػػػػػػػؼي شػػػػػػػذاها فػػػػػػػاحى فػػػػػػػي الشَّػػػػػػػرؽ كالعىػػػػػػػٍرًب  
 

ػػػاًد   , كالم ػػػًد , كالعيلىػػػع اليػػػؾى سػػػالـي ال َّ
 

ٍطػػػػػػػػػػبً    كدمعػػػػػػػػػػ ي محػػػػػػػػػػزكفو هىػػػػػػػػػػدااع مػػػػػػػػػػفى الرى
 

ػػؾى , فػػالمي ىع  كحى ػػٍيتي ري  فػػًإٍف ايٍ ػػتي  ػػد أىر ى
 

ػػػػػػػػػرَّدى لػػػػػػػػػع ليٌبػػػػػػػػػي  زءي شى ٍف لػػػػػػػػػـ أىايػػػػػػػػػٍف , فػػػػػػػػػالرج  كاً 
 

 كحسػػػػبعى أى ػػػػع  ػػػػد  ظمػػػػتي ابػػػػفى أ ػػػػليعع 
 

 ّ صػػػػػػػػػػيد انبػػػػػػػػػػػً  أىٍر ًػػػػػػػػػػي أماً يَّ ىػػػػػػػػػػػا , حسػػػػػػػػػػػبي  
 

فػػي هػػذب القصػػيدة إلػػع در ػػ  هسػػمك بمسػػهكل أدالنػػا الك ػػدا ي , لػػـ هػػرؽ ااطتػػ  العػػد ا ي  
فالسػػػػاااي ع ظنػػػػر فػػػػي ر ػػػػاء شػػػػاار ا صػػػػاـر العػػػػـز حػػػػدب ا يػػػػ لـ , كأهػػػػاب شػػػػاار ا ير يػػػػ  بقصػػػػيدة 
هكمكحينػػا لػػ  , كر ػػـ ذلػػؾ يػػرل  تسػػ  م حتػػا فػػي حقػػ  ألف الريػػؿ حػػٌع كالر ػػاء ا يقػػاؿ اا فيمػػا 

لر   ػت  حبنػػا مػػف ا ػا الػػذم يػدبكف فػػكؽ ال ػرل ب ػػماؿ  ادهت ذاػػراب ا سػم  فػػي الهػراب احػػهػكار 
كمػركءة رفيػؼ شػذاها فػاح فػي الشػرؽ اكليرا الزيؼ , كالاػذب , كالسػاااي ع صػاحب  ػمير رالػد 

كالعػػػرب , كاليػػػ  سػػػالـ ال ػػػاد كالم ػػػد كالعلػػػع كدمعػػػ  محػػػزكف هػػػدااع مػػػف الرطػػػب , ك ظػػػـ ابػػػف 
  ػاء الػع صػديق  أا ػر مػف اك ػ  ر ػاء أ لع   صيدة في ر ال  , لذلؾ ااف ر ال  أشب  بالمػدح كال

في  حرارة العاطت  المهنب  ب ؿ المصاب كاظـ الاار   , لذلؾ لـ هظنر اىهات الهع يره ؼ منػا 
الػػػ تس , فههت ػػػر مػػػف راللنػػػا الالمػػػات العاطتيػػػ  القلػػػب , كيلهنػػػب م نػػػا الك ػػػداف , كهرهعػػػد م نػػػا 

عاطتػ  فػي هػذب القصػيدة ير ػق إلػع المعبرة اما ي يش في  تسػ  مػف آاـ , كلعػؿ مر ػق رتػكت ال
أف العػد ا ي  ظمنػا بعػػد سػ هيف مػػف كفػاة صػػديق  رليػؿ حػػيف اػاد إلػػع القػدس اػػاـ ألػؼ كهسػػعمال  

                                                 
 

ٕٝأٗظشأؽٔذٓقطل٠ىأُؼغْاُٞع٤و,ػ–ٗٓ ساُقؾبػ,ؿٓخزب:ٓشكا٤ٌُُٞشا,أٗظش,ٓؾٔذاُشاص١:ا٤ُٜ٘نخ(ٔ)

 .ٗٔٓٔ,ؿ

 .ٔ٘–ٕٗد٣ٞإكغشاُؼشٝثخ,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)



 

 

 

-ٖٖٔ- 

كرمس  كرمسيف كااف صديق   د هكفع ااـ ألؼ كهسعمال  ك ال   كرمسيف , مما رتؼ مف حدة 
فعػػؿ فػػي ر ػػاء الشػػنيد امػػا  –المصػػاب كاظػػـ المتا لػػ  , فلػػك أ ػػ   ظمنػػا فػػكر سػػماا  ربػػر الكفػػاة 

لرر ػػت  زيػػرة العاطتػػ  , كلاػػاف هتاالػػ  الػػ تس مػػق الحػػدث  –ابػػد القػػادر الحسػػي ع كر ػػاءب ألمػػ  
 .أ كل كأامؽ 

المعػركؼ بالبػدكل كالملػ ـ , كصػاحب  ُك د ر ع العد ا ي أي ا صػديق  يعقػكب العػكدات  
- :, فقاؿ شاار ا ا    اهاب أاالـ التار كاألدب في فلسطيف , ك د هر ـ للعد ا ع مرات اديدة

طىػػػػاـ   مػػػػاتى يعقػػػػكبي , فاألمػػػػاً ع حي
 

اـ    كفيػػػػػػػػػػػػػؤاًدل دىاـو , كدىمًعػػػػػػػػػػػػػع ًسػػػػػػػػػػػػػ ى
 

ػػػٍ فه  ٍ بًػػػع سى ػػػٍكؿى ابػػػف  ى ػػػعىاًفع حى  كشى
 

ػػػٍدًرل ًسػػػنىاـ   ػػػٍكًؿ صى ػػػليكًاع مػػػف حى  ك ي
 

 ك  ػػػػػػػػػاءي األطيػػػػػػػػػاًر  ػػػػػػػػػكحه شػػػػػػػػػ عه 
 ج

ٌيػػػػػػػػػػا الٌصػػػػػػػػػػٍبًه التىهىيىػػػػػػػػػػًؽ ظىػػػػػػػػػػػالىـ   كميحه
 

 بػػػػػػػػػػػ ي رٍمػػػػػػػػػػػسو كالػػػػػػػػػػػدج ىع الجنػػػػػػػػػػػا  يا
 

ػػػػػػػػػػػػاـ   طىٌك ىٍهنػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف الم ًسػػػػػػػػػػػػع ًر ى
 

ٍيػػػػػػػػر ميحػػػػػػػػابو   سػػػػػػػػيقكؿي الهػػػػػػػػاري ي  ى
 

ػػػػػػػػػػاـ  كضي كالشػػػػػػػػػػذا كالعىمى  أى ىػػػػػػػػػػؾى الػػػػػػػػػػرَّ
 

ـه  ػػػػػ  كالكفػػػػػاءي األصػػػػػيًؿ , كٍهػػػػػكى ًر ى
 

ـى الًاػػػػػػػػػػػػػػػرىاـ   فػػػػػػػػػػػػػػػكؽى شػػػػػػػػػػػػػػػط ً ً  أى ىػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػـ هىٍر يػػػػػػػػػػػػك ًإليػػػػػػػػػػػػً    كاإًلبػػػػػػػػػػػػاءي األشى
 

قىػػػػػػػػػػػػؿي الٌصػػػػػػػػػػػػيًد يىسػػػػػػػػػػػػهىًبينا النيىػػػػػػػػػػػػاـ    مي
 

ػػػػػػاًفع الٌػػػػػػذل كرداهػػػػػػ  كالػػػػػػكدادي   الصَّ
 

ػػػػػػػػػػػػٍع يبػػػػػػػػػػػػؿَّ األىكىاـ     مػػػػػػػػػػػػـ ال ػػػػػػػػػػػػاد اى
 

فَّػػػػػػٍت ًإلٍيػػػػػػ ً   كالصػػػػػػديؽي العمػػػػػػالؽي زى
 

ػػػػػػػػع األ ػػػػػػػػالـ    ِآيػػػػػػػػ ى الشجػػػػػػػػٍاًر كالرَّ ى
 

كذلػػؾ لمػػا فينػػا مػػف حػػرارة  –إلػػع مػػا  –امهػػازت هػػذب القصػػيدة بقػػكة العاطتػػ  اػػف سػػابقهنا  
ألمػا ي حطامػا كالتػؤاد داميػا كالػدمق سػ اما  عػؿ ا تالتراؽ ك ؿ المصاب , فمكت يعقػكب العػكادا

كشتاؼ القلب س  ا , كال لكع حكؿ الصدر سناما , ك  اء األطيار  كحا ش ع , كمحيا الصبه 
ب  ػػ  التهيػػؽ ظالمػػا ف كالػػد ع النػػا  يابػػ  رمػػس طك هنػػا مػػف الم سػػع ر ػػاـ , كسػػيقكؿ الهػػاري  ا ػػ  

ماـ الاـر , كااباء األشـ كالكداد الصافع الركض الشذا كالعماـ كالكفاء األصيؿ , كر ـ شط    أ
كالصديؽ العمالؽ الذم زفت إليػ  األ ػالـ أيػ  الشػار كالر ػع , كلعػؿ  ػكؿ الهػاري  ا ػ  ا يػك ع 
ل ا بلك   األسع الع فرا   , بقدر مايكحع بالمدح كال  اء الي  , ممػا  عػؿ  ػكة العاطتػ   سػبي  , 

هػذا ك ػد حػاكؿ العػد ا ي . الهاليػ  ي األبيات الرمس  ارهتعت في األربق أبيات األكلع كا رت ت ف
ادرػػػاؿ بعػػػض مظػػػاهر الطبيعػػػ  فػػػي ر ػػػاءب ااألطيػػػار كالصػػػباح كالظػػػالـ كالػػػد ع كالػػػركض كالشػػػذا 
كالعماـ كالر ـ كالظالـ كاأل اريد ك يرها , لما في هػذب المظػاهر مػف أهميػ  فػي ابػراز مػدل آمػ  

 .كأحزا   
                                                 

ك٢ٓذ٣٘خاٌُشىاألسد٤ٗخٝرِو٠ػِٞٓٚك٤ٜبٝكر٢أسثرذءٝػٔرَٓؼِٔربٝلداس٣ربكر٢ًرَٓرٖاألسدٕٝكِغرط9ٖٔٓ٤ُٔٝذ٣ؼوٞةػبّ(ٔ)

اعرزوبٍٓرٖاُؼٔرَاُؾٌر٢ٓٞٝرلرّشؽُِزرأ٤ُقٝاُؼٔرَاٌُزربث٢ؽزر٠أفرشُٟ٘رباُؼذ٣رذٓرٖأُؤُلربد,ٝررٞك٠ػربّؽ٤رش 9ٙٔؽزر٠ػربّ

 . أػعّاُلٌشٝاالدةك٢كِغط٤ٖ,ؿ:أٗظش,٣ؼوٞةاُؼٞداد–ٔ 9ٔ

 . ٕ,ؿٔ 9ٔ,ٗٞك٤شٖٓ,اُغ٘ٚٔٔٓغِخاألد٣ت,اُغضء((اُلو٤ذاُجذٟٝأُِضْ:))ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)



 

 

 

-ٖٔٗ- 

  



 

 

 

-ٖٔ٘- 

ذا اػػػاف شػػػعراء العصػػػر العباسػػػع ,  ػػػد اسػػػهحد كا مك ػػػكاات  ديػػػدة فػػػي الر ػػػاء رالفػػػا للمعنػػػكد  كا 
فظنر ا دهـ ر اء المدف الهي لحقنا الرراب كالػدمار مػف  ػراء الحػركب كالعػزكات , كر ػاء الطيػر 
الصػػادح م ػػؿ القيٍمػػرٌل كالحيكا ػػات المدللػػ  األليتػػ  المسه  سػػ  , كر ػػاء البسػػاهيف الهػػي لحقنػػا القحػػط 

عػػد ا ي  ػػد رػػاض هػػذا العمػػار بر ػػاءب  رسػػ  , كهػػك أكؿ  ػػرس فقػػدب , فػػإف شػػاار ا ال ُكالرػػراب 
- :العد ا ي , فقاؿ في ر اءب 

تىػػػػػػػػػػدَّل  ػػػػػػػػػػٍرسي المي دىااػػػػػػػػػػان انيجنػػػػػػػػػػا ال َّ  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدا   كًاٍف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىٍزتى اإًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً حى
 

 فتػػػػػػػػػػػػارى ى ع , كدٍمػػػػػػػػػػػػقي التىػػػػػػػػػػػػؾَّ  ػػػػػػػػػػػػافو 
 

 الػػػػػع ابػػػػػفو فػػػػػي ربيػػػػػًق العيٍمػػػػػًر أىٍكدىل  
 

ؿى  ػػػػػػػػػػػاريب األىكفىػػػػػػػػػػػع ل  سػػػػػػػػػػػا ع كأٍاػػػػػػػػػػػكى
 

ػػػػػػػػٍزًف بالقلػػػػػػػػًب اسػػػػػػػػهىبٌدا    كطػػػػػػػػا ع الحي
 

ػػػػػػػٍزرو , كلٌمػػػػػػػا  كاػػػػػػػاف البيػػػػػػػٍؤسي فػػػػػػػي  ى
 

ػػػػٌدا   ػػػػٍرسي اٌ ػػػػع , صػػػػارى مى ٌلع ال َّ  هىػػػػكى
 

 دهػػػا ع الػػػ ٍَّحسي يػػػكـى  ٌ ػػػٍيتى  ىٍححبػػػان 
 

ػػػػػػػػػٍعدا   ٍ ػػػػػػػػػتى ًل عػػػػػػػػػًرلى المٍلنيػػػػػػػػػكًؼ سى  كاي
 

ٍمػػػػػػػرم  ػػػػػػػؿ  اي ػػػػػػػريران  ي  هىًرػػػػػػػٍدتى فىمػػػػػػػع سى
 

بً   ٍمػػػػػػػػػػتى ًكسػػػػػػػػػػادةن , فىحي ػػػػػػػػػػٌداكري  يػػػػػػػػػػتى رى
 

ػػػػػػػٌر اٌ ػػػػػػػع فػػػػػػػي طعػػػػػػػػامع    ىتىٍيػػػػػػػتى المي
 

ػػػػػػػػػػٍندا   ػػػػػػػػػػكًؽ شى  فىً ٍلػػػػػػػػػػتي بًػػػػػػػػػػذكً ؾى الميٍرمي
 

 فايػػػػػػػػػػػػؼى يىعيػػػػػػػػػػػػبي ًذاػػػػػػػػػػػػريؾى يارفيقػػػػػػػػػػػػان 
 

مػػػػػػػػػػػػاًت التيػػػػػػػػػػػػرَّ أٍسػػػػػػػػػػػػدل   ًإلػػػػػػػػػػػػعَّ المىاري
 

 ًإذا أ ػػػػػػػػػػػػػػػالـ هىً ػػػػػػػػػػػػػػػٍد ًمٌ ػػػػػػػػػػػػػػػع كفػػػػػػػػػػػػػػػاءن 
 

ٍنػػػػػػدا   ًتظىػػػػػػٍت ًلػػػػػػعى األم ػػػػػػادي اى  فػػػػػػال حى
 

 كاذرىؼى القىػػػػػػػػػػػريضي الػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػبابع 
 

 ِمكاػػػان حػػػيفى يىٍعػػػديك الػػػرٍَّمسي ً ٍمػػػدا دي  
 

كأما في مكاساه  للمسه عتيف , ك كف  مق م اكبع ال ػكرة السػكري  الػذيف هز ػكا إلػع لب ػاف  
صػكر فينػا " الم اػكب " في ااـ ألؼ كهسعمال  كسبع  كاشريف , فقػد ألقػع  صػيدة اػ نـ بع ػكاف 

- :اد المسهعمريف , فقاؿ حاؿ األكاد بعد اسهشناد آباءهـ  نادا كمحارب  لراد
ػػػػػػػنيـي  اػػػػػػػكا ل ػػػػػػػا األطتػػػػػػػاؿى اى َّ  هىرى

 

 ًذلػػػػػبي الطَّػػػػػػكىل , فىهىقىػػػػػػكَّضى البىػػػػػػدىفي  
 

 ككالػػػػػػديبي . أىبػػػػػػع : هػػػػػػذا يىصػػػػػػيهي 
 

ػػػػػػػٍيفه كا أيذيفي    فػػػػػػي الػػػػػػػرٍَّمًس   ا اى
 

 يىٍبايػػػػػػػػػػً  , لاػػػػػػػػػػٍف ا هىػػػػػػػػػػًرؽج لىػػػػػػػػػػ ي 
 ج

تَّػػػػػػػػػػػػػػؿه هيػػػػػػػػػػػػػػهيفي    ًّإٌا سػػػػػػػػػػػػػػحالبي حي
 

 يػػػػػاحي دي ػػػػػعن هىٍمػػػػػرل مالًمعىنػػػػػا الرٌ 
 

في   كؿي مػػػػػف هىٍنطاًلنػػػػػا الشَّػػػػػ ى  ْفىيىػػػػػزي
 

كبعد أف صكر حاؿ األطتاؿ الذيف ا نـ ذلب الطكل فهقكص م نـ البدف , صكر حاؿ  
الصػػبي  الهػػي   ػػت مػػدامعنا كأ ػػاخ مػػف أا ػػالنا الػػكهف , فػػال لقمػػ  فػػي الاػػكخ ه النػػا , كا ر عػػ  

 -:بحت شبحا هقهات مف األحقاد , فقاؿلل سـ هسهرب , كا مل   في الشاـ يؤهمف , حهع أص

                                                 
ٝأٗظرش,اُؼقرش.٘ ٔ-ٖ ٔؿؿ(ٙ 9ٔاُوربٛشح,داسأُؼربسف,)ٙاُؼقشاُؼجبع٠األٍٝ,ه:أٗظش,ؽٞه٠م٤ق(ٔ)

 .9ٕٔ– ٕٔؿؿ(٘ 9ٔاُوبٛشح,داسأُؼبسف,)ٕاُؼجبع٠اُضب٢ٗ,ه

 .ٕٗٔ–9ٖٔد٣ٞإاُشٝك,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 .99٘ٔرزبثغأُطش,,ٗلظأُشعغ,ؿ:ٝٛزٖ–ٖ ٕٔاُوبٓٞطأُؾ٤و,ؿ:ؤحثبُٔبء,أٗظشاُل٤شٝصأثبدِٟٓٔ:ؽلَ(ٖ)





 

 

 

-ٖٔٙ- 

 

ػػػػػػػػػػػداًمعينا ػػػػػػػػػػػبىٍت مى ػػػػػػػػػػػًبيَّ و  ى ى  كصى
 

 كأ ػػػػػػاخ فػػػػػػي أىا ػػػػػػاًلنا الػػػػػػكىهىفي  
 

ػػػػػػػػ ه فػػػػػػػػي الايػػػػػػػػكًخ ه ايلينػػػػػػػػا  ا لٍقمى
 

ػػػػػػزىفي   ػػػػػػع بنػػػػػػا الحى  كا  ىٍ ػػػػػػدىةه ييٍمرى
 

ٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػ ه للً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػـً هىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػهيريب   ا ري
 

ػػػػػػػػ ه فػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػاـً ييػػػػػػػػٍؤهىمىفي   ٍل ى  ا مى
 

مىقى الٌشقاءي  ٍت شىػبىحان  ى  , ف صػبىحى
 

ػػػفي   حى  ُهىٍقهىػػاتي مػػػف أىاصػػػاًبنا اإلو
 

بى ػػػػػان  ػػػػػنا اى  هشػػػػػاك , كهشػػػػػاك بيٍؤسى
 

ػػػػػػػفي   سى ػػػػػػػدَّرى ليبَّنػػػػػػػا الكى هَّػػػػػػػع ييرى حى
ِ 

 

 ـ يك    داءب للمحس يف ليقدمكا لنـ العكف كالمساادة لمكاساهنـ كالهرتيؼ مف ارباهنـ ,  
- :فقاؿ 

ػػػػػػكدكا بػػػػػػػ مكاؿو ييعػػػػػػػاثي بنػػػػػػػا   ي
 

 هاًت الػػػػػػػػػػػػبالًء مي يػػػػػػػػػػػػكا ػػػػػػػػػػػػكـه ب شػػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػتىتٍ   فػػػػًإًف الرجاػػػػكدي بى ػػػػكَّهـٍ  ىصى
 

 كالعىٍيػػػػػػػػػثي لػػػػػػػػػـ ييػػػػػػػػػٍ عىٍش بػػػػػػػػػً  فىػػػػػػػػػ ىفي  
 

ػػػػػػػٍف  يًابيػػػػػػػكا  ٍيػػػػػػػثه ًلمى  فى ىػػػػػػػكالياـ  ى
 

ـٍ ظىعى ػػػػػػػػػكا   ٍلػػػػػػػػػًدًه ػػػػػػػػػًف الػػػػػػػػػدَّياًر ًبكي  كاى
 

ـٍ  ػػني ػٍف ذىا الػػذل يػػا  ػػكـً ييٍقًر ي  مى
 

ػػػػػااىؼي الًمػػػػػ ىفي ؟    ىٍر ػػػػان , بػػػػػً  هىهى ى
 

ػػػػػػػػػػػ طى ػػػػػػػػػػػان فىييحَّ  رركا بػػػػػػػػػػػدماًلنـٍ كى
 

طىػػػػػػػػػفي   ػػػػػػػػػًدًب كى مػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػدَّبي فػػػػػػػػػي مى ي
ّ 

 

هاذا ااف العد ا ع ا كا فٌعاا في م همع  , حريصا الع صالح  كاسهقامه  كرفعه  ,  
لذلؾ ك د اب محاربا للمتاسد , كداايا لالصالح , كمشاراا بر اء األصحاب , كمكاسيا 

 .للمسه عتيف كالم اكبيف 

                                                 
 . ٓخزبساُقؾبػ,ؿ:األؽوبد,أٗظش,ٓؾٔذاُشاصٟ:االؽٖ(ٔ)

 . ٔ–ٙٔد٣ٞإاُٞصٞة,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 . ٔ– ٔٗلظأُقذس,ؿؿ(ٖ)
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 المضمون الوجدانى واالنسانى 
كشعكرب كآمالػ  كآامػ  , كمػا يرػهلج " كهك الم مكف الذم يعبر في  الشاار اف اكاطت   

في صدرب مف سركر كحزف كأمؿ كي س , كما يتيض ب   لبػ  مػف حػب كح ػيف كهػكل كلػذة كهتػاؤؿ 
الك دا ي   ايا م ؿ العزؿ كالترػر كسػع  الصػدر  هذا ك د ظنر في ال ا ب ُ" . كهشاؤـ بالحياب 

كم ا ػػػاة الػػػ تس , كالكصػػػؼ , كفػػػي ال ا ػػػب اا سػػػا ع الح ػػػيف كالعربػػػ  كااطتػػػ  األمكمػػػ  كم ا ػػػاة 
- :كيما  ا أف  ه اكؿ اؿ  ا ب الع حدب ااىهع . فلسطيف 

- :الجانب الوجدانى : أوال 
- :الغزل  -1
رػالؽ الاريمػ  كالت ػالؿ القكيمػ  , فتػع الك ػت امهاز العد ا ع في  زلػ  بالحتػاظ الػع األ 

الذل ااف في  الشعراء يهعزلكف بليلع كأهرابنػا , اػاف هػك هالمػا بحػب العػرب كحػب فلسػطيف كحػب 
- :الحرب , فقاؿ في ذلؾ 

 ًإذا فه ىػػػػػػٍت  يػػػػػػرل بي ػػػػػػيفي كاػػػػػػٌزةي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػبج    فػػػػػػػػػػػػػػػػػًإٌ ع بقػػػػػػػػػػػػػػػػػكمع كًالػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه أبػػػػػػػػػػػػػػػػػدان صى
 

ـي  ػػبىٍبتي الػػيًن ػػٍذ شى  كى ىٍتػػتي يرااػػع مي
 

 ًإذا ذادى اػػػػػػػػػ نـٍ , ٍدك ىػػػػػػػػػ ي الميرىهىػػػػػػػػػؼي العىٍ ػػػػػػػػػبي  
 

ػػفَّ  ي ك يػػ ي  ـٍ  لبػػع , فى ي  كأاطيػػهيني
 

 مػػػػػافع النىػػػػػػكل ًلٍعػػػػػػبي  –أىٍفديػػػػػػً   –هييامػػػػػان بنػػػػػػـ  
 

تىقا ًػػػً   ػػػيًد فػػػي رى  ييػػػرىدَّدي ًذاػػػرى الصَّ
 

ػػػدًر مي هىًشػػػيان   ػػػٍر )كيىٍنهًػػؼي طػػػعَّ الصَّ  ِ( بي ), ( اي
 

- :كاف مكط    اؿ 
 ايػػػػؿل بليلىػػػػع! العاشػػػػقكف أىيجنػػػػا 

 

 ًإٍف هت َّػػػػػػػػػػع , كرا ىػػػػػػػػػػ ي الهٍَّشػػػػػػػػػػًبيب  
 

ػػػػرج حبيبػػػػع   ف ى ػػػػا مػػػػكط ع األى ى
 

كبػػػػػػً  كىٍحػػػػػػدىبي يىطيػػػػػػبي ال ًَّسػػػػػػيبي  
ّ 

 

- :كاف الحرب  اؿ 
بيػػػػػػكفى حبيبػػػػػػ ن  ػػػػػػٍربى الزَّ  هىًرػػػػػػٍذ ا ل ػػػػػػا الحى

 

بَّػػػػػػػػػع   ـٍ هيٍصػػػػػػػػػًب ا ليلػػػػػػػػػع , كلػػػػػػػػػـ هيٍلًن ػػػػػػػػػا حي  فلىػػػػػػػػػ
.ِِ 

 اصػػػطلٍي ا ب اًرهػػػا هىًكي ػػػا الػػػكى ىع م ػػػذ
 

ػػػػػػػػػػػػػٌبا    كأصػػػػػػػػػػػػػبىهى ايػػػػػػػػػػػػػؿل ميسػػػػػػػػػػػػػٍهنامان بنػػػػػػػػػػػػػا صى
 

 ك ىت ػػػػػػػػػػػػػا الينػػػػػػػػػػػػػا مالى ػػػػػػػػػػػػػا ك سػػػػػػػػػػػػػيبى ا 
 

ػػػٍربا  –ًاطاشػػان  –كًاػػد ا    هشػػربي الطعػػفى كال َّ
 

تَّػػػػػػػػػػػػػػ ن    عػػػػػػػػػػػػػػاً ؽي فينػػػػػػػػػػػػػػا البي د يػػػػػػػػػػػػػػ ى اى
 

ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهظـي األىدكاءى كالًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى كالنٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا  
ْ 

 

 

                                                 
ؿ( 9٘ٔاُوبٛشح,داساُؼٜذاُغذ٣ذُِطجبػخ,)ٕاثٖأُؼزضٝرشاصٚك٢األدةٝاُ٘وذٝاُج٤بٕه:ػجذأُ٘ؼْفلبع٠ٓؾٔذ(ٔ)

 .ٗ٘ٔ–ٖ٘ٔؿ

 .ٕٗد٣ٞإاُٞصٞة,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٕ)

 .ٖٓٔد٣ٞإكغشاُؼشٝثخ,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٖ)

 .9ٖد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٗ)
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بالتيػد هشػبيبا برليػا " راء اللػذيف يشػببكف كمف أ ؿ ذلؾ أ  ع شاار ا الع الشعراء الع الشع
يػػػػدرؿ رػػػػدكر العػػػػذارل دكف أف ير لػػػػف م ػػػػ  , سػػػػكاء اػػػػاف شػػػػاارا فػػػػي سػػػػف الشػػػػباب أكفػػػػع سػػػػف 

كشف حمل   اسي  الع اللذيف أ ااكا  ؿ ك هقنـ بػاللنك مػق ليلػع كأهرابنػا , أم ػاؿ  ُ,"الشيركر  
 اشػػدؾ باسػػـ العركبػػ  الهػػع هعهػػز بنػػا, أ:))  ػػزار  بػػا ع الػػذم ك ػػ  لػػ  العػػد ا ع رسػػال   ػػاؿ لػػ  فينػػا 

كال اد الهع ه ظـ بنا  صالدؾ , أف ه رب سهارا حديديا حػكؿ  صػالؾ الهػع ه يػر  زيػرة ال ػ س 
في األ رار مف الشباف , في صػرفكف إلػع الهر ػث كالم ػكف بػدا مػف أف ي صػرفكا إلػع الهتايػر فػي 

فالعد ا ع بنذا المتنػكـ ا  ِ".أشباا اىف ال ناد كا قاذ الكطف,اما يتعؿ التداليكف األبطاؿ شبا ا ك 
يقػػؼ  ػػد شػػعر العػػزؿ اامػػ  , كلاػػف  ػػد التػػاحش كاابػػاحع م ػػ  , لػػذلؾ اهػػب لقبػػا ع فػػي رهػػاـ 

اللقػػاء فػػي فلسػػطيف الحبيبػ  ل هعػػزؿ معػػا بال مػػاؿ  ػػزا يػػدرؿ رػػدكر كالػػع : " رسػاله  السػػابق   ػػالال 
 ّ". بر اهيا العذارل دكف أف ير لف م   , ر ـ أ  ع بلعت مف الا

لذلؾ  اء شعر العد ا ي العزلع مهسما بالك ار كالمعا ع السامي  كالداات ال بيل  , م اؿ ذلؾ 
هعزل  باحدل الممر ات في مسهشتع ال امع  ااميرياي  بيركت ا دما  اءت لهقيس  عط دم  

 :, فنالنا ارهتاا  , فقاؿ العد ا ع 
ػػٍعًط فػػ ػاءىٍت هىًقػػٍيسي اٍرًهتىػػاعى ال ى ػػًدل ى  ي اى ي

 

بًػػػػًدل   كالػػػػٌذاري فػػػػي ٌرػػػػاًفًقع , كال َّػػػػاري فػػػػي اى
 

هٌػػػػػػػػػػػع  ىػػػػػػػػػػػارى  ىاًلريهػػػػػػػػػػػا  ـى حى ـٍ هىػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػرى ى  فىلىػػػػػػػػػػػ
 

ٍسػػػػػػػػػػػػًف كالًعٍيػػػػػػػػػػػػًد   طىػػػػػػػػػػػػاشى ليػػػػػػػػػػػػبج فهػػػػػػػػػػػػاًة الحي  كى
 

 ا هىٍ زًاػػػػػػػع ممػػػػػػػا رأٍيػػػػػػػًت , كىهىػػػػػػػٍؿ : فقلػػػػػػػتي 
 

ٍسػػػػػػػػػػػػًت يىػػػػػػػػػػػػًدل     ىًسػػػػػػػػػػػػٍيًت أى ىػػػػػػػػػػػػًؾ يػػػػػػػػػػػػالىٍيلىع لىمى
 

ٍ ػػػػػًؾ ًإً لػػػػػػع  فى ىٍفرىٍ ػػػػػًت شيػػػػػػٍحٌ  ن , ـٍ هىٍسػػػػػػًر مى  لىػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػًدل   سى ٍلػػػػػػػػػػًت  ى ٍلزى هٌػػػػػػػػػػع زى  اىتَّػػػػػػػػػػع لىعىٍمػػػػػػػػػػريًؾ حى
 

لىػػػػػػػػ و  ػػػػػػػػفى  ىٍلبًػػػػػػػػع فػػػػػػػػي األىٍ ػػػػػػػػالًع ًمػػػػػػػػٍف كي  فى ي
 

لىػػػًدل   ػػػٍ ٍ طي دىًمػػػع , كاٍ نػػػارىبع  ى  كٍز اٌدادى  ى
 

ػػػػػٍدرل , ا ييٍصػػػػػًعع ًإلػػػػػعَّ ًإذىا   كٍيػػػػػهى ابػػػػػف صى
 

ػػػػػػػدً     مػػػػػػا  يلػػػػػػتي ًإ ىػػػػػػؾى فػػػػػػػي الٌسػػػػػػٍبًعٍيف بىٍعػػػػػػدى  ى
 

ػػػػػػػػػػػػع الًسػػػػػػػػػػػػً ٍيفى , كيىػػػػػػػػػػػػٍ بىع أٍف ييتاًر ىػػػػػػػػػػػػ ي   يىٍ سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍاًديان االبيٍلبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًد   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىابي  شى  شى
 

ػػػػػػػس بًػػػػػػػ ً   ذفػػػػػػػالعيٍمري لىػػػػػػػٍيسى ًسػػػػػػػكىل اػػػػػػػزـو  ىحي
 

ػػػػػػػًد   ػػػػػػػٍبًف ا هيٍبقػػػػػػػًع الػػػػػػػع أىحى  ْأك راػػػػػػػدةو ال ي
 

تاهف ك لب شاار ا ا يصمد أماـ الحساف , فسرااف ما يهناكل إذا ما  اءب رلـ بلحظ  ال 
- :, فقاؿ 

ً يػػػػػقي هي ىٍينىػػػػػ ن   ا يىٍصػػػػػميد القىٍلػػػػػبي المى
 

ـه ًبلىٍحػػػػػػػظو رىاًشػػػػػػػيىا    ًإٍف  ػػػػػػػاءىبي ًرٍلػػػػػػػ
 

ػػػاءى ًديػػػكافي الػػػكىرىل   لىػػػٍكا الًحسػػػافي لى ى
 

ًلػػٍلفى مىرىاً يىػػا   ٍمػػر , مي اًلؼ حي ػػحى  ًبصى
 

ـٍ هيظلػػػػؿ  تسػػػػ  دىٍكحى النىػػػػكىل  ػػػػٍف لىػػػػ  مى
 

فىيىافً   ػػػػػػدى الحيػػػػػػاةى بالً عػػػػػػان كى  ُيىػػػػػػاكى ى
 

                                                 
 .ٗٗ,ؿٖ 9ٔ,أؿغطظٕٖ,اُغ٘خ ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((د٣ٞإػٔشاثٞهٞط:))ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٔ)

.ٓ٘,ؿٓ 9ٔ,9ٞ٤ُٞ٣ٕ,اُغ٘خ ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((ل٠ُاُؾبػشٗضاساُوجب٠ٗ))ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٕ)

 .ٗلظأُقذس,ٗلظاُقلؾخ(ٖ)

 .ٔ٘,ؿٕ 9ٔ,ٓب٣ٖٞٔ,اُغ٘خ٘ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((هِج٠)):ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٗ)



 

 

 

-ٔٗٓ- 

كيبػػيف العػػد ا ع مػػف رػػالؿ هعزلػػ  العتيػػؼ هػػذا دكر المػػرأة الهػػع لكاهػػا ل ػػاء ديػػكاف الػػكرل  
بصػػحالؼ حمػػر ملػػلف مرا يػػا , فنػػع الهػػع فه ػػت لبػػ  بمحاسػػ نا كأرال نػػا , كهػػع الهػػع لمسػػت  لبػػ  

ا ف أ املنا ف  قذه  بعد أف أف ع إلع العدـ , كهع الهع لمامت ال ػراح الهػع مػا اػاف ييعهقػد شػتاؤه
كهػػع الهػػع أمسػػات بالقيػػاد ال ػػامه فع ػػت لنػػا الػػ تس كهػػع فػػي الحمػػـ ف مػػف أ ػػؿ ذلػػؾ يرسػػؿ لنػػا 

 -:العد ا ع رالص   لب  اؿ فينا 
اًسػػػػػػػػ ينا   ًإلػػػػػػػػع الهًػػػػػػػػع فىهى ىػػػػػػػػٍت ليبَّػػػػػػػػع مىحى

 

ػػػػػػـً   ليقينػػػػػػا , كهػػػػػػكى يىٍعليػػػػػػك شػػػػػػاًم ى الًقمى  كىري
 

ػػػػػػػػٍت  ىٍلبػػػػػػػػع أى املينػػػػػػػػا  ًإلػػػػػػػػع الهٌػػػػػػػػع لىمىسى
 

هٍػػػػػػ ي , كى   ـً ف ٍ قذى ػػػػػػع ًإلػػػػػػع العىػػػػػػدى   ىػػػػػػٍد أىٍف ى
 

ػػػػػٍت ً رىاحػػػػػان لػػػػػ ي , مااٍ ػػػػػتي أىًحٍسػػػػػبينا   لىمَّ
 

ػػػػقىـً , كمػػػػف أىلىػػػػـً    هيصػػػػافهي البيػػػػرءى مػػػػف سى
 

 كأىٍمٍسػػػػػػٍاًت ًبًقيػػػػػػاًدل  اًمحػػػػػػان , فع َّػػػػػػٍت 
 

ػػـً     ىٍتًسػػع لنػػا كىٍهػػعى فػػي اػػاتو مػػفى الًحمى
 

 كأىٍصػػػػػبىٍحتي م ػػػػػؿى طتػػػػػؿو طىػػػػػٍكع رىٍ بىًهنػػػػػا
 

ـٍ يىػػػػػ ىـً إٍف لػػػػػـ هينىدٍ    ًهػػػػػديبي أرػػػػػتي البػػػػػدًر لىػػػػػ
 

ػػان  ػػٍلمىالى , يػػا ركضى الم ػػع أىرى ى  ًإليػػًؾ سى
 

ـً   ػػػػػػمى  فىٍرػػػػػػري يىٍعػػػػػػريًب فػػػػػػي  بػػػػػػؿو كفػػػػػػي شى
 

ػػػػػ ي   أىٍهػػػػػًدل ريالصػػػػػ ى  لػػػػػبو ريحػػػػػتي أىٍ ًظمى
 

ػػػػػٌف اػػػػػؿج فىػػػػػـً    فبػػػػػاتى لح ػػػػػان , بػػػػػً   ىػػػػػٍد  ي
 

ػػػػػػػ ن   كأىٍ بىلىػػػػػػػٍت سػػػػػػػا عاتي الػػػػػػػركًض هاًلمى
 

ػػػػػٍمعىنا مػػػػػف  ػػػػػبىع سى  ِرالػػػػػًق الػػػػػ ىعىـً  ًبمىاسى
 

كمف  زل  أي ا  كل  داايا الحس اء أف هيصػحب  بقػدها السػمنرم , كبػكرد ك  هينػا ال  ػٌع  
 . , كبلحظنا التاهف العربي , كبك ننا البساـ مصدر االناـ , كبحبنا البدل كحس نا الر راؽ 

ػػػػػػػػٍمنىًرل  ػػػػػػػػبًَّحٍيً ع ًبقىػػػػػػػػدًَّؾ السى صى
ّ 

 

ٍردو فػػػػػػػي كيٍ  ىهىٍيػػػػػػػًؾ  ى   بًػػػػػػػكى   ًػػػػػػػع كى
 

بًػػػػػع   كاٍشػػػػػرىًحع ًلػػػػػع ًبلىٍحًظػػػػػًؾ العىرى
 

تىػػػػػػػع   أىٌل سػػػػػػرو فػػػػػػػي التيهيػػػػػػكًف رى
 

ٍي ىٍيًؾ يى ًسري األىٍلبىابىا  بىٍيفى اى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌبًحٍيً ع ًبقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًَّؾ البىٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  صى

 

 اؿَّ يكـو يػا مصػدر اإًللنىػاـ 
 ج

ػػػػػػػاًمع  كاٍمػػػػػػػإلىل يارشيػػػػػػػكؼ بػػػػػػػاألي ًس  ى
 

بَّػػػػػًؾ األىبىػػػػػًدل   كا ًتًحٍي ًػػػػػع ًبحي
 

 ًطع اىٍف النيياـ ال َّقىابىاكىأىًميٍ 
 

                                                                                                                                            
 . ٔ,ؿٗ 9ٔ,أؿغطظٖٖ,اُغ٘ٚ ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((اُؾغبٕ:))ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٔ)

 .ّٖٖ,ؿٔ ٣ٔ9٘ب٣شٖٓ,اُغ٘ٚٔٓغِخاألد٣ت,اُغضء((فعفخهِت:))ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٕ)

 .ٖ٘ٔأٗظش,ٓؾٔذاُشاصٟ,ٓخزبساُقؾبػ,ؿ–اُلزبحاُقِجخ:اُقٜٔش٣خ(ٖ)



 

 

 

-ٔٗٔ- 

 
سػػػػػػػػػً ًؾ الٌرٍ ػػػػػػػػػرىاؽ  ػػػػػػػػػٌدً ٍيً ع ًبحي  حى

 

 كىأىً ٍيػػػػػػػػػػرًل لىػػػػػػػػػػكىاًاجى األٍشػػػػػػػػػػكىاؽ 
 

ػػػػٌعً  األىٍحػػػػدىاؽ  كاٍ ًزًلػػػػع ًمػػػػٍف أىشى
 

ًفع  ػػػرىاان يػػػا هىػػػكىل الٍم ىػػػع للػػػكى  شى
 

كىابىا  كأىٍسًرٍيً  اىٍع ا يىً يق الصى
ػػػػػػػػػٌكاج  ػػػػػػػػػٍدًرًؾ المى ػػػػػػػػػٌدً ٍيً ع ًبصى  حى

 

 م ػػؿى هىالًػػ و فػػي الػػٌديىاً ع  حػػاًلران  
 

ػػػػػػػػػاً ع   كىأىًبٍي ًػػػػػػػػػع بًػػػػػػػػػً  مػػػػػػػػػف أىحى
 

 كرمػػػػكزو مػػػػف النىػػػػكىل الميقىػػػػدىًس  
 

ًذل  ىًسٍيًبع ايبىا  ُبىا كىري
مه  ج العاطت  ا يؼ , يدرؿ ردر اؿ اذراء دكف اسهيحاء )) هاذا  اء  زؿ العد ا ع  

 .ظاهر التحش كااباحٌي  الحسٌي  لذلؾ ظنرت في  معا ع الطنر كالعتاؼ , كبعيدت ا   م ِ(( 
- :الفجر  -2
رالؼ العد ا ع الشعراء الذيف  الكا فػي مػدح أ تسػنـ كأسػرفكا فػي ال  ػاء الينػا , كرأل أف  

, ك ػػد ك ػػ   ّ(( يسػػمه بػػ  للشػػعراء , الػػع أا يسػػرفكا فيػػ  اسػػرافا يؤارػػذهـ اليػػ  الهػػاري  )) الترػػر 
- :الكا في ذلؾ االشاار امر أبك  كس الذل  اؿ العد ا ع ا هقادا الع بعض الشعراء الذيف  

ػػدىافقو   ف  ػػا أميػػري الشػػعراًء  يػػرى مي
 

ًد   ٌ ػػػع العركبػػػ ى بػػػالقىكاًفع الشجػػػرى أي ى
ْ 

 

 د ا ػت أؤ ػر أف يقػكؿ ذلػؾ ا ػ  شػرص سػكاب ف هػذا ف ػال : )) فرد شاار ا الي   الال  
, لػذلؾ  ػاؿ اػف فرػرب  ٓ(( م طػؽ اف أف امارة الشعر كهـ مػف األكهػاـ , كا ير ػع بنػا العلػـ كال

الم زلػػ  الرفيعػػ  الهػع فػػزت بنػا فػػي  لػكب ا يػػر مػػف ا أحػػب اافهرػار ب تسػػع ف كحسػبع )) ب تسػ  
, كلا ػػ  ر ػػـ ذلػػؾ يرػػؿ شػػعرب مػػف  ٔ(( أاػػالـ األمػػ  العربيػػ  كأدبالنػػا كاقػػكلنـ كاهػػبنـ كصػػحتنـ 

السحب صيدا يمد العـز ليق صنا , مبالع  مقبكل  ااهاد الشعراء الع ارهيادها , فك د اب إذا طلب 
كاذا لمق السراب كب  اليؿ فٌ ر الماء فااهسه السراب ف رصبت م ػ  التدافػد بعػد أف اا ػت يبابػا , 
ك عؿ شعرب يسير الع لساف الدهر كيصبه شرابا لاؿ دٌراؾ يهسرب في القلػكب بعيػر اذف , فقػاؿ 

: 

                                                 
 . ٖ,ؿ 9ٙٔ,عجزٔجشٕٙ,اُغ9ٚ٘ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((فجؾ٠٘٤:))ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٔ)

 .ٕ٘ؽغبٕاٌُبرت,ٗلظأُقذس,ؿ(ٕ)

 .٘ٗ,أؿغطظ,ؿٕٖاُغ٘ٚ ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((د٣ٞإػٔشأثٞهٞط:))ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٖ)

 .ٗلظأُقذس,ٗلظاُقلؾخ(ٗ)

 .ٗلظأُقذس,ٗلظاُقلؾخ(٘)

 .ٓ٘,ؿ/ٕ 9ٔ,كجشا٣شٖٔ,اُغٕ٘ٚٓغِخاألد٣ت,اُغضء"ل٠ُاُؾبػشعؼ٤ذػوَ"ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٙ)



 

 

 

-ٕٔٗ- 

 
 كأدراػػػػػػػػػػػػػتي الػػػػػػػػػػػػػذل يبعيػػػػػػػػػػػػػً   لبػػػػػػػػػػػػػع 

 

 كا الًحرابػػػػػػػػػػػا فلػػػػػػػػػػػـ أٍبػػػػػػػػػػػؿي ال َّبػػػػػػػػػػػاؿى  
 

ػػػػٍيدان   كًصػػػػٍرتي ًإذا طلبػػػػتي السجػػػػٍحبى صى
 

 مػػػػػػدٍدتي العػػػػػػزـى فػػػػػػا ه صى السػػػػػػحابا 
 

ٍف لمػػػػػػػػػػقى السَّػػػػػػػػػػرابي كبًػػػػػػػػػػع  ليػػػػػػػػػػؿ  كاً 
 

ػػػػػػػػٍرتي المػػػػػػػػاءى فالىهسػػػػػػػػهى السَّػػػػػػػػرابا    فى ى
 

عػػػػػػػػػػيفو  ػػػػػػػػػػبىًت التدافػػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػػف مى  كأرصى
 

 زياؿو بعػػػػػػػػػػػػػػػػد أف اا ػػػػػػػػػػػػػػػػٍت يىبابػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 كسػػػػػارى الػػػػػع لسػػػػػاًف الػػػػػدهر ًشػػػػػعرل
 

 لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ درَّاؾو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغ  
 

 هسػػػػػػػػػرَّبى فػػػػػػػػػػي القلػػػػػػػػػكًب بعيػػػػػػػػػػر ًإذفو 
 

 كرافه الػػػػػػػػع ال جنػػػػػػػػع طيػػػػػػػػٌران ًرالبػػػػػػػػا  
 

 كأشػػػػػػػػػػ ع الػػػػػػػػػػدٍكحى معهبطػػػػػػػػػػا هىػػػػػػػػػػػزاران 
 

ـى   ػػػػػػػبا ا ايقابػػػػػػػا  صػػػػػػػ  كأايػػػػػػػا الرى
 

 فرٌليػػػػػػػػػػػتي الحبيػػػػػػػػػػػبى يطيػػػػػػػػػػػري كىٍ ػػػػػػػػػػػدان 
 ج

 ُكيى عىػػػػبي حاسػػػػًدل الػػػػكا ع  يرابػػػػػا  
 

لما فينا مف الترام  كاااهداد بال تس , كاسهردـ العد ا ع صيع  ال مق في فررب  
- :فقاؿ

 اشػػػػػػػت ا اػػػػػػػف  كايػػػػػػػا القلػػػػػػػًب طيػػػػػػػٌران 
 

 كلػػػـ  يسػػػًدٍؿ الػػػع الػػػ تًس ال قابػػػا 
 

ـى الػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػميرو   كأطلٍع ػػػػػػػػا األ ػػػػػػػػػا
 

 هلػػػػػػػػػػػػػٍكبي اػػػػػػػػػػػػػ  َّنـٍ  ػػػػػػػػػػػػػرأكا اهابػػػػػػػػػػػػػا 
 

 فػػػػػػػًإفَّ الماػػػػػػػرى لػػػػػػػـ يعػػػػػػػرؼ طريقػػػػػػػان 
 

يػػػػػػػا لػػػػػػػـ ييلػػػػػػػًؼ بابػػػػػػػا   ًإلي ػػػػػػػا , كالرَّ
 

 ًؽ القػػػػػػػكافيكاٌ ػػػػػػا ال ٍَّسػػػػػػرى فػػػػػػػي أفيػػػػػػ
 

 كمػػػػػػا بلػػػػػػ ى الًعػػػػػػدا مػػػػػػف الػػػػػػذج ابىع  
 

ػػػػػػػٍراىع   هرا ػػػػػػػاهـ مػػػػػػػف األحقػػػػػػػاًد صى
 

ػػػػػػػًترىٍت أمػػػػػػػاً ينـٍ ًكطابػػػػػػػا   ك ػػػػػػػد صى
 

 ك ػػػػػػػد  ٍصػػػػػػػ ا الػػػػػػػع األفاػػػػػػػار ديرَّا 
 

بابػػػػػػػا   كطاشيػػػػػػػكا فػػػػػػػكؽى زارًرهػػػػػػػا حى
 

 كاٌ ػػػػػػا السػػػػػػيؼى ذا الحػػػػػػٌدٍيًف يىعػػػػػػًرل
 

 مػػػف ال اىبػػػاًت فػػػي الػػػدج يا الرَّ ػػػاب 
 

ٍت ًفًر ػػػدان  ذذلػػػ  العليػػػاءي   ِ ػػػد أ ػػػحى
 

 ّكبػػػػػػػاتى ال ػػػػػػػالركفى لػػػػػػػ  ً رابػػػػػػػا  
 

 

                                                 
 .9– د٣ٞإا٤ُِٜت,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٔ)

ٓخزبساُقؾبػ,:ٓؾٔذاُشاصٟ–9ٖٔاُوبٓٞطأُؾ٤و,ؿ:ٔغٖٓفلؾزٚ,أٗظش,اُل٤شٝصأثبدٟاُغ٤ق,ٝٓب٣ِ:كشٗذا(ٕ)

 .9ٖٙ,ؿٕأُؼغْاُٞع٤و,ط:لثشا٤ْٛٓقطل٠–ٔٓ٘ؿ

 .ٓٔ–9د٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٖ)



 

 

 

-ٖٔٗ- 

فالعد ا ع في هذب األبيات  قع ال تس صافع الك داف, اشؼ اف  كايا  لبػ  كلػـ يسػدؿ الينػا 
فم لػ  . سهارا كا  قابا, كار نا الع األ اـ ا  نـ يقرأ كف اهابا, فما ك دكا فينػا الماػر كا الريػاء 

ااادي  طاشكا فكؽ زاررها حبابا , كم ل  أي ا االسػيؼ ذا الحػديف يتػرل  اض الع األفاار دٌرا ك 
الر اب مػف ال ابػات فػي الػد يا حهػع أ ػحت العليػاء هسػطق لػ  ب كرهػا , كبػات ال ػالركف كاألاػداء 

كا ..مف حيث المظنر الرار ع بػ بع الطيػب))كلعؿ ديباح  العد ا ع في شعرب هذا هذار ا .  ربا ا
شػاار بػف الػع طريقػ  الترػػر كالتلكفيػ , بػؿ يه ػاكز ذلػؾ إلػع هػذب الػكفرة مػػف يقهصػر الشػب  بػيف ال

أبيات الحام  كالم ؿ الهي ه ه ر في   ايػا فصػالد شػاار ا, كالػع هػذب األلتػاظ كالقػكافع الهػي ه عل ػا 
 ُ((.دالما  ذار أبالطيب الما  رأ ا بعض  صالد شاار ا

- :الحمم وسعة الصدر  -3
كأ ا أ د لذة في أف أ تر : )) سع  الصدر مق أب اء  كم  , فقاؿ هحلع العد ا ع بالحلـ ك  

لػػذلؾ ك ػػد اب فػػي اللحظػػات الهػػي اػػاف يعػػا ع فينػػا مػػف  ػػكرهـ  ِ, (( لب ػػع  ػػكمع أسػػاءاهنـ الػػٌع 
فتػػع لحظػػ  ا تعػػاؿ . كالعتػػراف حهػػع يشػػملنـ بحلمػػ  كسػػع  صػػدرب كظلمنػػـ يقػػابلنـ بالصػػته كالعتػػك 

- :كمعا اة  اؿ شاار ا 
ػػػٍدريبي  فىًعٍيػػػؿى  ػػػاؽى صى  اٍصػػػًطبىاًرل بىٍعػػػدى أىٍف  ى

 

ػػػػػػػػػػػػرىا  ٍم ى ـٍ ذىٍراػػػػػػػػػػػػان , فى ىػػػػػػػػػػػػارى كىزى ٍاػػػػػػػػػػػػًرًه  ًبمى
 

ػػػػٍف اػػػػؿَّ  ا ػػػػبو  ٍ ػػػػؿى الرجاػػػػًب مى  كىأىٍطبىقىػػػػتي مى
 

ػػػػػػػفَّ اللجػػػػػػػبج ًمػػػػػػػٍ نـ كانٍدبىػػػػػػػرىا  لىػػػػػػػٍينـ , فى ي  اى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػهاهان ا ييٍنػػػػػػػػػػػػػػػػدىئ بػػػػػػػػػػػػػػػػالينيـ   كبػػػػػػػػػػػػػػػػاهيكا شى
 

ػػػػػػرىل   أمػػػػػافه , كا يىػػػػػػٍدركفى مػػػػػػا سػػػػػػ ً  الاى
 

ػػػػػػػك األسػػػػػػػع كالًحٍقػػػػػػػدي طىػػػػػػػٌع  يتيكًسػػػػػػػًنـ   كيىٍ مي
 

ٍشػػػػًرع ال ػػػػاًب , أىٍاػػػػدىرىا   فىيىٍبليػػػػكا شػػػػران , مي
ّ 

 

- :كلاف شاار ا ر ـ ذلؾ ا يسع   ال أف يعتر لنـ كيشتؽ الينـ , فقاؿ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍاًفران سػػػػػػػػػػػػػػػػٌيلاًهنـ  فى ىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػتىؽى  ىٍلبًػػػػػػػػػػػػػػػػع  ى

 

يىٍعًتػػػػػػػرىا    ك ىػػػػػػػٍد اي ػػػػػػػتي أىٍر ػػػػػػػك أىٍف يىًلػػػػػػػيفى كى
 

 بَّػػػػػػػػػػػػدى الًحٍقػػػػػػػػػػػػدي الٍمػػػػػػػػػػػػؤً جي دىٍربىػػػػػػػػػػػػ ي فمػػػػػػػػػػػػا اى 
 

ػػػػرىل   ػػػػٍاًفًقع يىٍكمػػػػان , كا بػػػػاعى أكشى  ًإلػػػػع رى
 

ٍتًكهػػػػػػا  ٍيػػػػػػًر اى  فىلىػػػػػٍيسى  ىًعػػػػػػيـً الػػػػػػ ٍَّتًس فػػػػػي  ى
 

ػػػػػػػػػٍا ع ميٍزًهػػػػػػػػػػرىا  كضي األىمى  يىبىٍيػػػػػػػػػتي بًػػػػػػػػػً  رى
 

رىل يىٍمًلػػػػػػؾي طػػػػػػكؿى العمػػػػػػًر أىٍفلًػػػػػػدىةى الػػػػػػكى     كىهىٍينػػػاتى أىٍف هىٍلقىػػػع ًسػػػكىل الحػػػٌب رالصػػػان 
ْ 

 

ف عيـ  تس العد ا ع يمف في العتك حهع يبيت ركض األما ع فنيا مزهرا كا يػدع لرحقػاد  
. مهسػػعا , فاػػؿ ال ػػاس فػػي  لبػػ  ا همعػػكا , حهػػع أ نػػـ اذا باػػكا راحػػت دمكاػػ  مػػف الرتػػاؽ ه ػػدفق , 
كهػك كاذا رمكب ب قد اذع ح ؽ اتع ا نـ , كاف أسالكا دمػ  كهػك ي ػرل بحػبنـ , مسػه دمػق فػؤادب 

- :ي صدع , كداع رب  أف يصك نـ مف األذل كاألسع أل نـ النـ مف من ه   طق , فقاؿ 

                                                 
 . ٕٙ,ٕٙٙ,ؿؿٓؾبمشادك٢اُؾؼشاُؾذ٣شك٢كِغط٤ٖٝاألسدٕ:ٗبفشاُذ٣ٖاألعذ(ٔ)

 . ٘,ؿٖ 9ٕٖٔ,٤ٗٞ٣ٕٖٞ,اُغ٘ٚٙٓغِخاألد٣ت,اُغضء))ٖٓٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗل٠ُاُوشاءاٌُشاّ:))ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٕ)

 .ّٖٔؿ9ٙ9ٔ,ٗٞكٔجش, ٕ,اُغ٘ٚٔٔٓغِخاألد٣ت,اُغضء((ػَ٘افطجبسٟ:))ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٖ)

 .قؾلخٗلظأُقذس,ٗلظاُ(ٗ)



 

 

 

-ٔٗٗ- 

ػػػػقه  ػػػػٍدًرل لرحقػػػػاًد ميهىسى  مػػػػا فػػػػي ابػػػػف صى
 

 فال ػػػػػػػاسي ايلينيػػػػػػػـ فػػػػػػػي  ىٍلبػػػػػػػع ا هىمىعيػػػػػػػكا 
 

ػػػػػؿَّ أىٍ تيًسػػػػػًنـ  ًإذا بىايػػػػػكا مػػػػػف مصػػػػػابو حى
 

تَّػػػػػاًؽ هىٍ ػػػػػدىًفقي    راحػػػػػٍت ديمػػػػػكاع مػػػػػف الرى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػكً ع  ً  مي ٍف رى  بىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػدو اًذعو حى ًػػػػػػػػػػػػػػػػؽو كاً 
 

ٌما بع األحبابي  ىٍد صى ىعيكا    اىتىكتي اى
ػػػػػػػػػػػبنـ  ػػػػػػػػػػػاليكا دىمػػػػػػػػػػػان يىٍ ػػػػػػػػػػػًرل ًبحي ٍف أىسى  كاً 

 

ػػػًدعى   ػػػٍحتي دىمػػػقى فيػػػؤاًدل , كىٍهػػػكى يىٍ صى  مىسى
 

ػػٍ نيـ مػػف أىذىلن كأسػػعن : ك لػػتي   يػػاربَّ صى
 

هًػػػػػػػع ً طىػػػػػػػقي   أل ىنػػػػػػـ ايلىنػػػػػػػـ ًمػػػػػػٍف مين ى
ُ 

 

لعا ابيرا حهع  رب م ال فػي العتػك كالعتػراف لب ػع  كمػ  فػاذا هػـ لقد بل  حلـ العد ا ع مب 
أمع كا في البعد , زادهـ  ربا , كاف  ا كا اند , حتظ انكدهـ ,  لمكا حدب , شحذ حدكدهـ , كاف 

كاف أظنركا بع ا  مرهـ حبا ف كاف مػركا بالشػكؾ دربػ  مػر دربنػـ كردا , كاف أ زلػكب م ػدبا مػف 
بنـ رصبا , كاف أكردكب مشربا  ير سال  أكردهـ اذبا , كاف أرابكب ا دهـ بقاانـ كهبنـ  لبنا بح

مرابا صػعبا أ ػزلنـ صػدرب الرحيػب , ك ظػـ اطػراءب اقػكدا ل يػدهـ , كاف  هلػكب  ػاؿ ااشػت يميػ نـ 
كلكطرحكا م   في اؿ بادي  اربا ف كا ااف يـك ا يرل في   تسػ  رادمػا لقكمػ  كمعي ػا لنػـ , فقػاؿ 

: -
ػػػػدكدىهـلىػػػًلٍف  ىلى  ٍذتي حي ػػػػحى ػػػٌدم شى ػػػػكا حى  مي

 

ـي  يربػػػػػػا  ٍف أمع يػػػػػػكا فػػػػػػي البيعػػػػػػًد ًزدهينيػػػػػػ  كاً 
 

ٍف  ا يػػكا اانػػدل حتظػػتي انػػكدىهـ  كا 
 

ٌبػػػػػػػا   كاوٍف أظنػػػػػػػركا بيٍع ػػػػػػػان  مػػػػػػػرهينيـي حي
 

ػػػػػػػريكا بالشػػػػػػػٍكًؾ دٍربػػػػػػػع الػػػػػػػينـ ٍف مى  كا 
 

ػػػػػػرىتي لنػػػػػػـ كٍردان إلػػػػػػع  لبىػػػػػػع الػػػػػػدٍَّربا    مى
 

ليػػػػػػك ع مي ػػػػػػًدبان ًمػػػػػػٍف بً  ٍف أ زى  قػػػػػػاًانـكا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػبَّنـً ًرٍصػػػػػػػػػػػػػػبا    كهبػػػػػػػػػػػػػػهينيـي  لبػػػػػػػػػػػػػػان ًبحي
 

بان  يػػػػػػػرى سػػػػػػػال   ٍشػػػػػػػرى ٍف أىرىدك ػػػػػػػع مى  كا 
 

ػػػػػػػػٍذبا   ـٍ اى َـّ أكردهينيػػػػػػػ رىٍاػػػػػػػتي هى يلػػػػػػػان  يػػػػػػػ   ى
 

نٌػػػػػػػدان   كأي ػػػػػػًزلينـ صػػػػػػػدرم الرَّحيػػػػػػػبى ميمى
 

ٍف أرابيػػػػػك ع ا ػػػػػدىهـ مىرابػػػػػان صػػػػػعبا   كا 
 

قػػػػػػػػكدان لً يػػػػػػػػًدهـ ـي إطرالػػػػػػػػع اي  كأى ًظػػػػػػػػ
 

ٍف أمع يػػكا فػػي ري   ػػع  ليػػػٍا كا   ٍلًقػػعى الميرهى ى
 

ٍف  لهػػػػػك ع  لػػػػػتي ااشػػػػػت يميػػػػػ ينـ   كاً 
 

 كلكطرىحػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػؿ باديػػػػػػػػػ و ًإٍربػػػػػػػػػا 
 

 فػػػػػال اػػػػػافى يػػػػػكـه ا أيرىل فيػػػػػ  رادمػػػػػان 
 

لقػػػكمع كا ً ي ػػػاري صػػػدرل شػػػداكيٍ بىا  
ِ 

 

بذا ياكف شاار ا  د شمؿ أب اء أمه   ميعا بحلم  كسع  صدرب كذلؾ ألف  لب  ل  يرتؽ  
 .كأل نـ النـ  طق مف من ه   حبا لعيرهـ

                                                 
,أؿغطظ9ٕ,اُغ٘ٚ ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((ٖٓٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗل٠ُاُؾبػشاُِـٟٞسؽبدػ٠ِأد٣ت:))ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ(ٔ)

 .ٗ٘,ؿٓ 9ٔ

 .9ٙ–9ٗد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٕ)



 

 

 

-ٔٗ٘- 

- :مناجاة النفس  -4
 ا ع العد ا ع  تس  كك دا   معبرا بذلؾ اف اىاـ كالمهااب الهي لقينا في حياه  , فنك  

ـٌ ألكا ػػا ي ػػيؽ بنػػا صػػدر ال ػػاـ كيرشػػع مػػف  مػػ ال يكاسػػع  لبػػ  ا  ػػ  يعهػػذر لػػ  لمػػا  راػػ  مػػف العػػ
فيػ  اليػ س بعػد أف أ ػراب الػ نـ فاسػهااف شػاار ا لػ   حملنا ال بؿ , ف ك ل  في بيداء م دب  كأدرؿ

حهػػع  مػػا كبػػدأ يرهػػق فػػي صػػدرب كيبعػػع فػػي حامػػ  كي ػػهقـ ف اا أف بقيػػ  ايمػػاف فػػي  تػػس العػػد ا ع 
- :أ قذه  كأ قذت  لب  مف العدـ , فقاؿ 

 ياراهبػػان فػػي  ػػلكاع ف اافىػػؾى األىلىػػـٍ 
 

ـي   ػػػػػػػػػقى ػػػػػػػػػبًه , ا يػػػػػػػػػ سه كا سى  كبًػػػػػػػػػتَّ االصج
 

ٌراهيػػػؾى  َـّ أىلكا ػػػان , كيى ػػػيؽي بنػػػا  ى  العىػػػ
 

ٍملىنػػػػػا العىلىػػػػػـ  ػػػػػع حى  صػػػػػدري األى ػػػػػاـ , كيرشى
 

ٍلػػػػػػتي فػػػػػي بيػػػػػػداءى ميٍ ًدبىػػػػػػ و  ـى أك  ى  أٌيػػػػػا
 

ـي    إٌا مػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػػ ىًس أ ػػػػػػػػػػرابي بىػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػٌ نى
 

ٍكاػػافي آ ىػػسى بػػػع كيٍه ػػان , فسػػػاكرى ع    ى
 

 حهٌػػػػػػػػػػػع اذا طػػػػػػػػػػػارى ليٌبػػػػػػػػػػػع , راحى يلػػػػػػػػػػػهًنـ  
 

ػػػػػػػػػٍت  لػػػػػػػػػكا بىًقيَّػػػػػػػػػ ي إيمػػػػػػػػػافو بػػػػػػػػػ ً   اٌدرىاى
 

ـي    تسػػػػػػػػػع,ألىٍكطفى فػػػػػػػػػي أرحالًنػػػػػػػػػا العىػػػػػػػػػدى
ُ 

 

كي ػػػا ع شػػػاار ا مػػػف فػػػيض المصػػػالب الهػػػع  علهػػػ  ا يسػػػهنكل الرمالػػػؿ شػػػاديا ف كيرهػػػد  
ااسؼ الباؿ بعد اسه داء السعادة  اراا , كيحهػار كهػع هحطػـ أاظمػ  أراعهػيف صػلع ال ػحع 

الػػذل هشػػيب باليػػاب ال كاصػػع , كراكد أـ  مػػا ع , لػػذلؾ حػػاكؿ  تػػض النػػـ اػػف  تسػػ  فرا ػػ  الزمػػاف 
طيػؼ المػػكت الػػ  ي ػد فيػػ  طبيبػػا فػػ ارض ا ػ  رالتػػا أي ػػا مػػف  مػر مصػػالب  الاػػاكل , ف مسػػع 
شاار ا في د ياب ا يسهطيب  مارها كا ي اؿ راح  اىررل لاع هقيػؿ ا ػارب , كلػـ يبػؽ ا ػدب حيلػ  

اهلل ليسػػػمق شػػػاايه  هػػػذب كاا لػػػع اصػػػطتاب بنػػػا الػػػدهر , ف ػػػ ر بالػػػداكة امػػػف معا اهػػػ  كآامػػػ  الهػػػع 
  -:ليرحم  بارههاـ حياه  , فقاؿ 

  ىػػػػػػػٍد ًصػػػػػػػٍرتي فىػػػػػػػٍيًض المصػػػػػػػاًلًب  اًابػػػػػػػان 
 

 كمااػػػػػػدتي أٍسػػػػػػهىنكل الرمالػػػػػػؿى شػػػػػػادًيا 
 

ـٍ ريٍحػػػػتي أىٍسػػػػه دل السػػػػعادةى  ػػػػاراان  ػػػػ اى  كى
 

 ف ٍرهىػػػػػػػػدجا نا ااسػػػػػػػػؼى البػػػػػػػػاًؿ , باًايػػػػػػػػا 
 

ـٍ أٍدًر , كالب سػػػػػػػاءي هىٍحطيػػػػػػػـ أىٍاظيًمػػػػػػػع   كلىػػػػػػػ
 

اً يىا "    " أ  يف صليتي ال جحع ف أـ  ىمى
 

ػػػػا ىً ع   كحاكلػػػػتي  ىٍتػػػػضى النػػػػـً ا ًػػػػع ف فىرى
 

 زمػػػػػػػػػػػافه باليػػػػػػػػػػػابي هيشػػػػػػػػػػػيبي ال كاًصػػػػػػػػػػػيىا  
 

 كراكدتي طيػػػػؼى المػػػػكًت , الٌػػػػي أرل بػػػػ  
 

ػػػػػػداكيا   طبيبػػػػػػان مػػػػػػف الػػػػػػد يا الرػػػػػػؤكف مي
 

 فػػػػػػاارضى ا ػػػػػػع رالتػػػػػػان مػػػػػػف مصػػػػػػالبع 
 

 ألف بنػػػػػػػا  مػػػػػػػران مػػػػػػػف الٌ ػػػػػػػر اىاكيػػػػػػػا 
 

 كأمسػػػػػػػيتي , ا د يػػػػػػػال طابػػػػػػػٍت  ماريهػػػػػػػا
 

 كا راحػػػػػػػػ  األيٍرػػػػػػػػرل ا الػػػػػػػػٍت ًا ارهػػػػػػػػا 
 ج

ـٍ هىٍبػػػػػػؽى لػػػػػػع فػػػػػػي مػػػػػػا أياا يػػػػػػً  حيلػػػػػػ   كلىػػػػػػ
 

 فياليػػػػػػػػتى شػػػػػػػػعرل هػػػػػػػػؿ ييتيػػػػػػػػدي بىقىاًليػػػػػػػػا  
 

ٍهػػػػػػػػػًرل يصػػػػػػػػػطىًتٍي ع ًبظيلًمػػػػػػػػػً   ـى راحى دى  فىًلػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػذىاًريا   فػػػػػػػػػػال ييرسػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػكيالًت اا اى
 

                                                 
 . ٘ٔ–ٙ٘ٔد٣ٞإكغشاُؼشٝثخ,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٔ)
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 ٍق ًشػػػػػػاىايىًهع أىًزٍؿ اىٍربىهًػػػػػػع يػػػػػػاربَّ , كاسػػػػػػمى 
 

 ُكاا أىًرٍح ًػػػػػػػػػػػػػػػع بارًههًػػػػػػػػػػػػػػػاـً حياًهيىػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 
كهم ع السهكف مف امر العد ا ع كلـ ي ف راللنا اا اىىـ كالمحف كاألرزاء , فقاؿ  

- " :السهكف " م احيا  تس  بنذب اىاـ كبهلؾ المحف كاألرزاء في  صيدة أسماها 
ـٍ أىٍشػػػػػعر بنػػػػػا ػػػػػٍت السػػػػػهكفى لىػػػػػ  مى ى

 

 افٍيػػػػػػػػػػػػػتي الػػػػػػػػػػػػػػذج ىع فػػػػػػػػػػػػػإً ع أمػػػػػػػػػػػػػػس ك  
 

ٍيشػػػػػػػػع مػػػػػػػػف هػػػػػػػػـو , كا   مػػػػػػػػا رىالاى
 ج

كًض المي ػػع   هىػػقى ابػػفي الصػػدًر فػػي رى  رى
 

ػػػػع  ايلمػػػػا أبعػػػػدتي اػػػػف  ػػػػكًؿ األسى
 

ػػػػػػع ف  ػػػػػػـ دى ىػػػػػػا   ٍطػػػػػػكى األسى  سػػػػػػرؽى الرى
 

ـي األحمػػػػػػػػػػػػري الاػػػػػػػػػػػػًؼ إذا  كالٌسػػػػػػػػػػػػقا
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػارآ ع ألػػػػػػػػػػػػػػػبسي العػػػػػػػػػػػػػػػزـى رى ىػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كدىهػػػػػػػػػػػػاً ع م ػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػا ييٍر ػػػػػػػػػػػػد ع 
 

ػػػػػػػ ىعأشػػػػػػػنران مػػػػػػػا بػػػػػػػيف أ يػػػػػػػ   اًب ال ى
 

ـٍ  ٍمػػػرل اػػػف اطػػػار البػػػؤًس لىػػػ  اف اي
 

ٍ ػػػ ي ً  ىػػػع    ِيىهىزىٍحػػػزىح , كلػػػيسى لػػػع اى
 

اػػاف العػػد ع  ػػد  ػػا ع  تسػػ  بػػاىىـ الهػػع لقينػػا , فا ػػ  فػػي المقابػػؿ اسػػهعاد  قهػػ  كاػػاد كاذا  
- :أمل  لي ا ينا بما يسرها كيسعدها , فقاؿ 

 شػػقكةه ا بيػػدَّ م نػػا , فٍلػػ ىًعٍش 
 

ػػٍدل الشَّػػ ى ىا فػػي ابًهسػػ   ّاـو يىهىحى
 

- :ك اؿ 
ػػػتٍ  ػػػع اػػػف ربيػػػكًع الػػػ تًس , ا دىرى ى ػػػال األىسى   ى

 

ـي   ػػع  ىػػدى ػػدىل ايميػػرل , شػػطرى الً مى  بػػً  , مى
 

 كأىٍ بىػػػػػػػػػػػؿى التىٍ ػػػػػػػػػػػري مىٍزهيػػػػػػػػػػػٌكان هىٌشػػػػػػػػػػػٍت أىزاًهػػػػػػػػػػػريبي 
 

ـي   ػػ ػاًدًؽ ال َّسى ػٍف هىػك اهػا الصَّ بىػٍت اى كأىٍارى
ْ 

 

يػػػ س ا نػػػا كا بػػػاؿ الت ػػػر مزهػػػك بعرهػػػ  , كدـ الحيػػػاة كه هشػػػع  تػػػس شػػػاار ا بعػػػد  ػػػالء ال 
ي ػػبض فػػي حكاشػػي  حهػػع شػػمت ركض الم ػػع , كهشػػػت أزاهػػر الت ػػر , كأاربػػت ال سػػـ فيػػ  اػػػف 
هكاها الصادؽ , كأصبه الصػتاء رهػف اشػاره  فتػع أل ك ػت يطلبػ  ي هيػ  كيحػؿ فػي  لبػ  , كيقحػـ 

يػػا كمن هػػ  أشػػالء , كمػػق ذلػػؾ ا الػػ تس فػػي حػػرب األسػػع كدراػػ  معمػػكس بالػػدماء , كي بػػرل للم ا
اا كبيدب اللكاء كالعار فكؽ  بي   كبسمه  زهراء , كطيؼ سعدب يشػدك كهػر ص لػ  األح ػاء , يعكد 
- :فقاؿ 

                                                 
 .ٙٔؿ/ٗ 9ٔ,اًزٞثشٖٖ,اُغ٘ٚٓٔٓغِخاألد٣ت,اُغضء((اٗٚؽبػش:))ب٠ٗٓؾٔذاُؼذٗ(ٕ)

 .ٕٖ,فـٗ 9ٔ,٤ُٞ٣ٖٖٞ,اُغ٘خ ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((اُغزٕٞ:))ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٔ)

 .ٗلظأُقذس,ٗلظاُقلؾخ(ٕ)

 . ٘ٔد٣ٞإكغشاُؼشٝثٚ,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٖ)
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ػػػػػػػػػػاءٍ   فػػػػػػػػػػي ألَّ ك ػػػػػػػػػػتو أىشى

 

ػػػػػػػػػػتىاءٍ    يىحػػػػػػػػػػؿج  ىٍلبًػػػػػػػػػػع الصى
 

ػػػػٍربى اؿ ـي الػػػػ ٍتسى حى  كأىٍ ًحػػػػ
 

ػػػػػعى الػػػػػدَّمىاءٍ   ًدٍراى ػػػػػع , كى  أىسى
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكأٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل ًلٍلمى ا
 

هًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالءٍ    كميٍن ى
 

 كلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي اا
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػي يىػػػػػػػػػػػػػػدل اللػػػػػػػػػػػػػػكاٍء  
 

ًبٍي ػػػػػػػػػػع   كالعػػػػػػػػػػاري فػػػػػػػػػػكؽى  ى
 

 كبىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىًهع زٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءٍ  
 

ػػػػػػػٍعًدل يىٍشػػػػػػػديك  طٍيػػػػػػػؼي سى  كى
 

 كهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر يصي األىٍح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءٍ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أىرادى األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ع  فىمى
 

 كالعىػػػػػػػػػػػٍزـ فيػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػاٍء  
 

 كمػػػػػػػػػػػػا أىاهػػػػػػػػػػػػػا اًطالبػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػاٍء   أهىهٍػػػػػػػػػػػػ ي كهػػػػػػػػػػػػع إمى
ُ 

 

بعد هذا المطاؼ الك دا ع الذم يقدمػ  العػد ا ع فػي م ا ػاة  تسػ  فػي آامنػا كأفراحنػا , ك  
معبػرا اػف حمػدب كشػارب " السػبعكف " كبعد أف كصؿ ب  العمر السػبعيف ,  ػاؿ فػع  صػيدة أسػماها 

- :هلل الع ال عـ الهع أ عـ بنا الي  في  ميق مراحؿ حياه  
 ٍر لؾ الحٍمدي يا ربػع الػع الػٌ ًعـً الاي يػ

 

ٌفافىػػػان , الػػػع العػػػزـً كالصػػػبر  ػػػٍعًد رى  الػػػع السى
 

 الع  مًر  تسػع باإًلبػاًء كبػالهجقىع ,
 

ليؽ كالبًػػػػػػػػر   الػػػػػػػػع  سػػػػػػػػًلع المػػػػػػػػزداًف بػػػػػػػػالري
 

 الػػػع الػػػكحع كاالنػػػاـً بالرلػػػًد أ ػػػبال
 

ٍ ػػػػػػػػػر   فػػػػػػػػػ مهعىً ع رك ػػػػػػػػػع ب حالًمػػػػػػػػػ  الري
 

 الع اللجًب ي  ع لع المعػا ع يهيمػ ن 
 

 ِبػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػف الًسػػػػػػػػػحر فهٍلًبسيػػػػػػػػػنا اللتػػػػػػػػػاظي  ك  
 

كيم ػػع فػػي شػػار هلل الػػع  عػػـ األطيػػار يطػػرب مسػػمع  , كالػػع حسػػف العػػادات ي سػػرف  
 لب  , كالع الػركض كاألزهػار الينػا  ػكب مػف ال ػدل , كالػع الت ػر ك ػد شػؽ الػديا ير بػالم ع , 
كالع الصػبه الػذل يػ هع  لبػ  مشػرؽ الك ػ  , كالػع الليػؿ الػذل صػبت لػ  اكاابػ  النػكل , كالػع 

مػػكت الػػذل  ػػاءب ف ػػر ذيكلػػ  منزكمػػا , كالػػع السػػبعيف ك ػػد هك ػػت مقلهػػ  ب االيػػؿ العلػػـ كالشػػعر ال
 ّ. كال  ر 

                                                 
 .ٖٕٔؿٖ 9ٔ,٤ٗٞ٣ٕٖٞ,اُغ٘ٚٙٓغِخاألد٣ت,اُغضء((اُقلبء:))ذٗب٠ٗٓؾٔذاُؼ(ٔ)

 . ٔ,ؿٖ 9ٔ,أثش٣َٕٖ,اُغ٘ٚٗٓغِخاألد٣ت,اُغضء((اُغجؼٕٞ:))ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٕ)

 .9ٔأٗظش,ٗلظأُقذس,ؿ(ٖ)
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- :الوصف  -5
ا ػػارة ااي ػػاز فػػي الكصػػؼ , كابهعػػادب اػػف ارهػػاؽ المع ػػع كهقصػػع " يميػػؿ العػػد ا ع الػػع  

" كي بهػا ك كدهمػا   ميق  كاحي  , مما يهرؾ م اا لرياؿ القارئ كلب  , ليلعبا دكرها مػق الشػاار ,
كهذا كا ه في مقطكا  الكصؼ الهع رصنا ببرا  الرز اء الرد ي  كالهع  زح الينا بعد هن يػرب  ُ

مػػف فلسػػطيف , فاا ػػت البراػػ  أكؿ ماشػػاهدب بعػػد ازالػػ  ال ػػبس اػػف  سػػم  كبعػػد اسػػهطااه  المشػػع 
  -:الع ااازيف , فقاؿ 

 كفي الػػػػػػػػدٍَّكح كالزَّهىػػػػػػػػري هح يػػػػػػػػك الػػػػػػػػع  صػػػػػػػػ    كًبراػػػػػػػ و م ػػػػػػػؿ اػػػػػػػيًف الػػػػػػػدَّيًؾ صػػػػػػػافي و 
 

ٍيفه لػػػػػػػػػػػػػيس يىٍعًدليػػػػػػػػػػػػػ ي   المػػػػػػػػػػػػػاءي فينػػػػػػػػػػػػػال ي
 

ػػػػػري   صػػػػػدري الرَّاابيػػػػػًب ينتيػػػػػك  حػػػػػكىبي البىصى
ِ 

 

 أصػػػػػبع فػػػػػؤادىهزاًر الػػػػػركهًض فا بع ىػػػػػٍت 
 

ػػػػػػع بنػػػػػػا الاػػػػػػدىري    م ػػػػػػ ي لحػػػػػػكفي النػػػػػػكىل يمحى
 

لنػػػػان  ع كى  كالبػػػدري يسػػػػبىهي فينػػػػا فػػػػي الػػػػدج ى
 

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هىًزري    ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةه بالحي
 

 كالطَّػػؿج فػػي الت ػػر فػػكؽى الػػدٍكًح م ػػهًظـه 
 

ع فػػػػكؽى صػػػػٍدًر المػػػػاًء م ه ػػػػر   ػػػػحى  كفػػػػي ال ج
 

 هراليػػػػػ ي الػػػػػدجرج فػػػػػع األصػػػػػباًح ميٍؤهىليقػػػػػان 
 

ري   ـي المػػػػػػػػػػاًس كالػػػػػػػػػػدجرى كأيػػػػػػػػػػفى م ػػػػػػػػػػ ي يهػػػػػػػػػػي
ّ 

 

كااي ػػاز فػػي هػػذب المقطكاػػ  كا ػػه فػػي ا ػػ   عػػؿ كصػػؼ البراػػ  فػػي سػػه  أبيػػات فقػػط ف  
كهريلػػ  فػػي أاطػػاء أبعػػادب الراصػػ  لصػػكرها الشػػعري  فمشػػابنهنا بعػػيف الػػديؾ كهػػرؾ للقػػارئ هصػػكرب 

كح ك  صكف الدكح كالزهر , كهصكير الماء بالل يف الذل ا يعدل  صدر الراابيب , كالبدر كهك 
يسبه فينا فػي الػد ع كلنػا ا  ػ   ػادة بالحسػف هػ هزر , كالظػؿ كهػك م ػهظـ فػكؽ الػدكح فػي الت ػر 

مػػاء م ه ػر ا  ػ  الػٌدر مؤهلقػا , فرصػػ  سػا ح  لريػاؿ القػارئ كهصػػكراه  كفػع ال ػحع فػكؽ صػدر ال
في اقػد اال ػات بػيف أطػراؼ الصػكرب  ػد هكافػؽ هصػكير الشػاار اك هرالتػ  أك هزيػد الػع هصػكيرب 

سػمات ااه ػاب ااهبػااع , كحػدة الػكزف كالقافيػ  ))  ماا كحس ا , هذا ك د ظنر فػي هػذب القطعػ  
يف , كاارهبػػاط بالمػػ  كر اللعػػكل القػػديـ باا ػػاف  الػػع المك ػػكع كهػػك كاألرػػذ اػػف الشػػعراء السػػابق

كهبػػػدك فينػػػا  ػػػكة الصػػػيا   , كمها ػػػ  العبػػػارة , كالريػػػاؿ مسػػػهمد مػػػف البيلػػػ  . براػػػ  الزر ػػػاء كصػػػؼ 
 ْ(( . العربي  مهم ال في ل يف الماء ف كصدكر الراابيب كالعادة الهع ه هزر بالحسف 

 ػػب ب مالػػ  األرػػاذ ك ػػكب العبػػؽ ك سػػيم  العليػػؿ الػػذل ككصػػؼ العػػد ا ع الربيػػق الػػذل أا 
- :يرشؼ الراح مف اؤكس األزاهر كيسرل في الرياض لياشؼ اما أرته  كأسره  , فقاؿ 

                                                 
 .ٗٗ,ؿٖ 9ٔ,أؿغطظٕٖ,اُغ٘ٚ ضءٓغِخاألد٣ت,اُغ((د٣ٞإػٔشأثٞهٞط:))ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٔ)

 .٘ٔٔاُوبٓٞطأُؾ٤و,ؿ:أٗظش,اُل٤شٝصاثبدٟ–عٔغسػ٤ت,٠ٛٝأُشأحاُج٤نبءٝاُؾغ٘بءٝاُؾِٞحٝاُ٘بػٔٚ:اُشػبث٤ت(ٕ)

 .ٙٓٔد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٖ)

 .ٗ ٢ٔأُؼبفش,ؿاالرغبٛبداُل٤٘خك٠اُؾؼشاُلِغط٤٘:ًبَٓاُغٞاك٤شٟ(ٗ)
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كاهػػػٍر   رشػػػؼى الػػػرَّاحى مػػػف اػػػؤيكسو زى

 

 ُفا هىشػػػػػػع  بطػػػػػػ ن رسػػػػػػكؿي البشػػػػػػالر  
 

ػػا  كسىػػرىل فػػي الٌريػػاًض ياًشػػؼي امَّ
 

 ٍر  ػػػػػػػػػد أ ى َّهٍػػػػػػػػػ ي مػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػكابي السَّػػػػػػػػػرال 
 

 فر ىػػػػػػػع الت ػػػػػػػري المٌ سػػػػػػػيـً الميعىٍ ػػػػػػػع 
 

 كأذلػػػػػػػػػػػٍت طىػػػػػػػػػػػال  اليػػػػػػػػػػػً  المىحػػػػػػػػػػػاً ٍر  
 

 ِفصحا الكردي حيفى  ىبَّنى ي الطَّؿج , كرااع الٌ  كـً في األيٍفًؽ ساهٍر 
اًبرٍ   يهلظَّع شك ان الع رٍؤًي  الٌشمًس مي ع  لًبً  اللنيؼ الصَّ

بػػر العػػد ا ع اػػف ركاػػ  الربيػػ  كأزهػػارب بنػػذا األسػػلكب الػػذل ظنػػرت فيػػ  الكحػػد الع ػػكي  ا 
ك ػػكءب ك سػػالم  , فال سػػيـ رشػػؼ الػػراح مػػف اػػؤكس األزاهػػر , كا هشػػع  بطػػ  كسػػرل فػػي الريػػاض 
مرر ػػا ا ننػػا الما ػػكف ف كصػػحع الػػكرد حػػيف  بننػػ  الظػػؿ كالقمػػر فػػي األفػػؽ سػػاهر , ظػػؿ الػػكرد 

كاذا بنػػا هػػزؼ لػػ   كرهػػا يهلظتػػع شػػا ا الرؤيػػ  الشػػمس حهػػع م ػػع  لبػػ  الصػػابر الالهػػؼ بم ظرهػػا , 
الشػديد بعػػد أف أزاحػػت اػف  تسػػنا ال قػػاب كبػػدا  كرهػا مػػدل الػػدهر بػػاهر , ف ػف   ػػكف الػػكرد بنػػا , 
كلاػػػف هكاهػػػا  ػػػاء اػػػال مر صػػػاهر , فرػػػاب أملػػػ  كطػػػكل ال ػػػكا ه الػػػع شػػػكؽ أ  هػػػ  مػػػف العػػػراـ 

الياسػميف هع ػت الم امر , كهرؾ فػي الريػاض فػال ذايػا داابهػ  أيػدل ال سػيـ المبػاار , كأريحػا فػي 
بنػػكاب البالبػػؿ كالػػزرا ازر , كشػػذا ز بػػؽ ف كابيػػرا الػػع الب تسػػج ف كالػػدكالع أررػػع التػػركع , التػػراش 
الػػػذل الػػػؽ بػػػالزهر , كرريػػػر المػػػاء فػػػي ال ػػػدكؿ الر ػػػراؽ ف ك لػػػكب الحسػػػاف هرتػػػؽ ك ػػػدا , كزهػػػر 

قلػب , كسػا ع الم ػع البرهقاؿ , كالبساهيف هلبس الٌدر  كبا , حهع أصبه الربي  ا د شػاار ا حبػ  ال
 ّ.كشعؿ الركاطر كشعؼ الكرل بحس   حبا ف بكحكب ما هاف ال مالر اف اكاطؼ 

- :ككصؼ شاار ا أي ا با ات الزهكر , فقاؿ 

                                                 
 .ً٘ب٣ٚػٖاُ٘غ٤ْ:سعٍٞاُجؾبئش(ٔ)

 .ً٘ب٣ٚػٖاُؤش:ساػ٠اُ٘غّٞ(ٕ)

 .ٖ –ٕ أٗظش,ٗلظأُقذس,ؿؿ(ٖ)
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 اىطىلَّػػػػػػػػػػػٍت الػػػػػػػػػػػعَّ مػػػػػػػػػػػف اىً يىػػػػػػػػػػػٍ  

 

 أزاًهيػػػػػػػػػػػػػػػػػري هرهىً ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي العاًفيىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ   
 

 كهىٍ  يػػػػػػػػػػك  يلػػػػػػػػػػكبي البىرايػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػا
 

ـٍ  اً يىػػػػػػػػػ ٍ    كلػػػػػػػػػـ هيػػػػػػػػػرى يكمػػػػػػػػػان لنػػػػػػػػػ
 

ػػػػػذارىل ال جنىػػػػػعك   هح يػػػػػك الينػػػػػا اى
 

 حي يػػػػػػػٌك الظَّػػػػػػػالًؿ الػػػػػػػع الٌسػػػػػػػا ي ٍ  
 

ٍرًدهػػػػػػا  كيرهىًشػػػػػػؼي الت ػػػػػػري ًمػػػػػػف كى
 

 هييامػػػػػػػػػػػػػػػان , سيػػػػػػػػػػػػػػػالفىهى ي القاً يىػػػػػػػػػػػػػػػٍ   
 

ػػػػػػباحي إلػػػػػػع ًرػػػػػػٍدرها  كيىٍحبيػػػػػػك الصَّ
 

يَّػػػػػػػػػػػػػػػفى اىً يىػػػػػػػػػػػػػػػ   ـي مػػػػػػػػػػػػػػػا زى  كيىٍلػػػػػػػػػػػػػػً 

 

ػػػػػػػػػذي ا نػػػػػػػػػا بىًنػػػػػػػػػعَّ السَّػػػػػػػػػ ىع  كي ري
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ فيعهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج ًلٍلكىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد كالرَّاب 
 

ػػػػػػػً  الميٍ حى ىػػػػػػػع   كييػػػػػػػكً ظي فػػػػػػػي اىٍرمى
 

 فىراشػػػػػػػػػػػػػػػػ ى أحالًمػػػػػػػػػػػػػػػػً  العاًفيىػػػػػػػػػػػػػػػػٍ   
 

 فىيىٍرتيػػػػػػػػػػػػؽي كىٍ ػػػػػػػػػػػػدان بػػػػػػػػػػػػً   لبينػػػػػػػػػػػػا
 ج

 كيىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبسي أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارىبي الزَّاًهيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ   
 

ع  ػػػػػحى  كيػػػػػ ًهع إلػػػػػع زىهىراهػػػػػع ال ج
 

 فىيىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػهاري أطيابىػػػػػػػػػػػػػػػػ ي العاًليىػػػػػػػػػػػػػػػػٍ   
 

 كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ ًلؽي أىٍايي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  ٍبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 
 

 ُالٌصػػػػػافي   امػػػػػا هىػػػػػٍ ًلؽي األ تيػػػػػسي  
 

كيظنػػػر ه ػػػا  مػػػاؿ الكصػػػؼ كبرااػػػ  الهصػػػكير , فػػػالقلكب  ا يػػػ  لرزاهػػػر كاػػػذارل ال نػػػع  
الػع هح ك الينػا ح ػك الظػالؿ الػع السػا ي  , كالت ػر يرهشػؼ مػف كردهػا هيامػا ف كالصػباح يحبػك 

  العافيػ  ردها كيل ـ مازيف اى ي  كي رذ ا نا بنٌع الس ع فيعهر للكهد كالرابي  ليػك ظ  راشػ  أحالمػ
فيرتػػؽ ك ػػدا بػػ   لبنػػا فيقهػػبس أ ػػكارب الزاهيػػ  , كيػػ هع الػػع زهػػرات ال ػػحع فيشػػهار رحيقنػػا فهػػ لؽ 

 .ااي    بط  اما هالؽ األ تس الصافي  
- :الجانب االنسانى :  ثانيا

- :الحنين والغربة  -1 
كر الح يف الع الػكطف كمسػقط الػرأس فطػرة فػي الػ تس اا سػا ي  الػع مػر األزمػاف كالعصػ 

ف ك ػػد ازمػػت هػػذب التطػػرة الشػػعراء اعيػػرهـ فعبػػركا ا نػػا مػػف رػػالؿ أامػػالنـ الشػػعري  المه كاػػ  ف 
كمف ذلؾ شاار ا العد ا ع الذل  ظـ ل ا شعرا ازيرا صاد ا  ياشا بالعاطت  كحرارة العبارة المكحي  

بمسػقط ))                       بما يحس  مف آاـ التراؽ كالبعد اػف الػكطف , لػذلؾ   ػدب يهع ػع
رأس  ف أك ببالدب اام  , هع يا يشيد في  ب ماؿ طبيعه  , ب  نارب ف كب بالػ  , باركمػ  , كبتهياهػ  

 -:فقاؿ  ِ(( في الدرب , كباؿ ما في  مف م اظر حلكب المهرطرات 

                                                 
 .ٕٖٔ–ٖٓٔٗلظأُقذس,ؿؿ(ٔ)

 .ٕ ّ(ٝاُ٘ؾش,دٕٝربس٣خاُوبٛشح,اُذاساُو٤ٓٞخُِطجبػخ)اُو٤ٓٞخٝاالٗغب٤ٗخك٢ؽؼشأُٜغشاُغ٘ٞث٠:ػض٣ضٙٓش٣ذٕ(ٕ)



 

 

 

-ٔ٘ٔ- 

 
 ًذٍاػػػػرىل فلسػػػػػطيفى أىٍسػػػػػتاره مػػػػػف األىلىػػػػػـً 

 

طجنػػػػػػػػػػػػػػػا من هػػػػػػػػػػػػػػػع معمكسػػػػػػػػػػػػػػػ ن بػػػػػػػػػػػػػػػدمع   هىري
 

ػػػػػػػػػرل هيعاً قينػػػػػػػػػا ا  ألىابػػػػػػػػػادي ميٍعًكلىػػػػػػػػػ ن ًذاى
 

ـً   ػػػػػػرى  الػػػػػػع ال َّػػػػػػرىل  اًفحػػػػػػان ًطيبػػػػػػان , الػػػػػػع الحى
 

لىػػػػػع مىراًهًع ػػػػػا فػػػػػي القيػػػػػٍدًس اػػػػػامرةن   اى
 

 بايػػػػػػػػػػػػؿَّ ذل رىًحػػػػػػػػػػػػـو , أك  يػػػػػػػػػػػػًر ذل رىًحػػػػػػػػػػػػـ  
 

ػػػػرىدَّدىةن  ػػػػع مي لىػػػػع المػػػػ ذًف فػػػػي األى صى  اى
 

ـً " اهللي أٍابىػػػػػػػػػػػػري   ػػػػػػػػػػػػمى  فػػػػػػػػػػػػي ًاػػػػػػػػػػػػز  , كفػػػػػػػػػػػػي شى
 

لىػػػػػع بسػػػػػاهيًف يافػػػػػا , كىٍهػػػػػعى ح  اليػػػػػ ه اى
 

ـً    بػػػػػػػػػػػػػػػػػال ٍَّكًر يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىاريبي  ىٍيسػػػػػػػػػػػػػػػػػا ينا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى ى
 

ٍلػػػدي  ػػػد  يًشػػػرىتٍ  لىػػػع شػػػكاطًلنا , كالري  ًظالليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي فك ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مبىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكط ى اًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ عىـً   ج  اى
 

ػػػػدى الشَّػػػػعاؼى لنػػػػا , دَّ  لبىػػػػع لكمى ـٍ كى ػػػػ  اى
 

ػػػػػػػػػػػػػػدىل الحيػػػػػػػػػػػػػػاًة , ًشػػػػػػػػػػػػػػرااان  ػػػػػػػػػػػػػػاً عى األدىـً    مى
 ج

لىػػػػػػػػع األًبيَّػػػػػػػػً  حيتػػػػػػػػاكىٍهعى راب ػػػػػػػػ ه   اى
 

ٍكًلنػػػا يىٍح يػػػك يىٍح يػػػك الػػػع القَّػػػدىـً كا   لبحػػػري ًمػػػف حى
 

ٍت  لىػػع رلػػيجو ًلعىٌاػػا , فيػػً  اىػػـ سػػبحى  اى
 

ـ  ًمػػػػػػػػػفى الظجلىػػػػػػػػػـً   زيٍهػػػػػػػػػرى الاكااػػػػػػػػػًب فػػػػػػػػػي يىػػػػػػػػػ
ُ 

 

كيم ػػع العػػد ا ع فػػي ذاػػراب الهػػع هعا قنػػا األابػػاد الػػع السػػنكؿ كالػػع السػػتكح كالي ػػابيق  
ك ػد ابػر شػاار ا اػف ح ي ػ  هػذا  ِ. كالحقػكؿ ك يرهػا  كال داكؿ كاأل اهع كالع ادؿ ك سيـ الركابػع

الع زيارة أب ي  ااا ال ر  , ذكات الق اطر المهعددة , كاألكر   .. لقد هاؽ  لبع : )) أي ا بقكل  
الػع بحػر حيتػا , الابيرة الهع هحيط بالساحات الكاسع  , كزايػارة الارمػؿ الػذل يطػؿ شػام  الػرأس 

, بػؿ ا ػ   ّ(( سػالـ , الهػع أصػبحت اىف هحػت  يػر أاػداء السػالـ كمدي   ال اصرة , بلد رسكؿ ال
حقكر أسكار طبريا ك لعهنا كبحيرهنا , كالبحر الميت الذم اا ت هحيػا بزيارهػ  " مشهاؽ أي ا الع 

 تكسػػ ا فػػي الشػػهاء , ا ػػدما اا ػػت هشػػهد الي ػػا ه مػػات البػػرد القػػارس فػػي القػػدس الحبيبػػ  العاليػػ  , 
س , الهػػع سػػا ت  ريبػػا م نػػا ب ػػع  اشػػر اامػػا , ك بػػؿ الطػػكر المطػػؿ ك بػػكر السػػالطيف فػػي القػػد

كاشػهاؽ أي ػا  ْ" . الع القدس مدي ه ا الرالػدب , ككادل  ػدركف الػذل يتصػؿ بػيف المدي ػ  كال بػؿ 
ا يسػػ  القيامػػ  فػػي مدي ػػ  القػػدس القديمػػ  , كرػػاف الزيػػت الػػذل ا ػػا " الػػع األمػػااف المقدسػػ  , الػػع 
, كا سػػي  المنػػد فػػي بيػػت لحػػـ حيػػث كلػػد فػػي معارهنػػا سػػيد ا ايسػػع    حػػدر اليػػ  مػػف بػػاب العمػػكد

فلػػ  مػػف  سػػؿ مػػف فػػداهـ  –بعػػد  حػػك اشػػريف  ر ػػا  –المسػػيه , الػػذل فػػدل شػػعب  بحياهػػ  , لهػػ هع 
الػع التهػؾ ب هبػاع محمػد كايسػع الينػا  –امػا شػب  لنػـ  –بركح  , كهسااد الذم صلبكا المسيه 

 ٓ" السالـ ف كطردهـ مف بالدهـ 

                                                 
 .ٖ٘–ٕ٘د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٔ)

.ٗ٘–ٖ٘أٗظش,ٗلظأُقذس,ؿؿ,(ٕ)

 .ٓ٘,ؿٕ 9ٔ,ٓب٣ٖٞٔاُغ٘ٚ٘ٓغِخاألد٣ت,اُغضء((ا٠ُاُقذ٣ناألعزبرٓؾٔٞداُؼبثذٟ:))ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٖ)

 .قلؾخٗلظأُقذس,ٗلظاُ(ٗ)

 .ٔ٘–ٓ٘ٗلظأُقذس,ؿؿ(٘)



 

 

 

-ٕٔ٘- 

كر العػػد ا ع مػػدل ح ي ػػ  لكط ػػ  , بح ػػيف البيػػد للسػػحب العػػكادل , ك ػػزكغ ركحػػ  لػػ  كيصػػ 
اشهيا ا ا زكغ  تكس  كم  لل ناد , اؿ ذلؾ ألف طرف  لـ ي س اا ربػاب , كلػـ ياحلػ  اا بسػا يه  

- :ك نرب كطكدب الشام  , فقاؿ 
 يىًحػػػػػػػػػػفج الػػػػػػػػػػع ًفلىٍسػػػػػػػػػػطىيفو فػػػػػػػػػػؤادل

 

ًب العػػػػكادل    حى ػػػػًيفى الًبيػػػػًد للسجػػػػحي
 

كحػػػػػػع اشػػػػػػهيا ان   كهىٍ ػػػػػػًزعي شػػػػػػطرىها ري
 

  يػػػػػػػزكعى  تػػػػػػػكًس  ػػػػػػػكمع لل نػػػػػػػادً  
 

باهػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػس إٌا ري  كطٍرفػػػػػػػػي لػػػػػػػػػـ يى ي
 

 ًإذا لىتَّهٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي أىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادي الرج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد  
 

ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ًبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي و , ك نػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو   أياىحَّ
 

كطػػػػػػػػٍكدو شػػػػػػػػام و ًاػػػػػػػػٌزان , ككىاًد  
ُ 

 

ال تسػع كذلػؾ لطػكؿ كفع ذار هقسيـ فلسػطيف ظنػر ح ػيف العػد ا ع الػذل ااه تػ  الصػراع  
 ربه  كا طراـ  لب  حهع  ازا  مف شدة الك د , فقرع باب صدرب بعدما الهنب مف حب فلسطيف 
, كاحهدمت أشكاؽ العد ا ع حهع أايه  كأر ػت أحالمػ  ف كأكم ػت آمالػ  فعمػرت من هػ  ب ػياء 

هػكاب الػع  ايماف بالعرب ا يربك , كزالت مف سماءب اربا اا ت  د هلبػدت ف فنتػع  لبػ  م ػطرما
- :مع ع فلسطيف , ف رصب باألحالـ مرهق صدرب , فقاؿ 

 يي ػػػػػازاي ع كٍ ػػػػػدان إلػػػػػع هيرٍبػػػػػًؾ القلػػػػػبي 
 

ػػػػػػػػػبج    كيقػػػػػػػػرىعي بػػػػػػػػػابى الٌصػػػػػػػػػدًر ييلًنبيػػػػػػػػػ ي الحي
 

بيَّػػػػػػػػػػػ ه   كهيػػػػػػػػػػػكرم حى ي ػػػػػػػػػػػع لىٍنتىػػػػػػػػػػػ ه اىرى
 

ػػػػػػػػبج    فهحهػػػػػػػػدـي األشػػػػػػػػكاؽي يىٍعيػػػػػػػػا بنػػػػػػػػا الصَّ
 

 كهيػػكًرؽي أحالمػػع , فيتنػػك ًإلػػع اللجقػػع 
 

ٍ ػػػػػػبي حبػػػػػػ  َـّ أشػػػػػػالءىبي ال ى ػػػػػػ  يسي  ػػػػػػلكعو  ى
 

 كهي عشيػػػ ع الػػػذَّارىل , فهعبىػػػؽي بػػػالم يع 
 

 أزاهيػػػػػػػػػػري أحػػػػػػػػػػالـو , بنػػػػػػػػػػا أي ػػػػػػػػػػقى اللجػػػػػػػػػػبج  
 

ػػػػري مين هػػػػع   كهيػػػػكًمضي آمػػػػالع , فيعمي
 

 ً ػػػػػياءه مػػػػػف اإًليمػػػػػاًف بػػػػػالعيرًب ا يىٍربػػػػػك 
 

 ييبىػػػػػػػدَّدي اىٍربػػػػػػػان فػػػػػػػي سػػػػػػػمالع هلبَّػػػػػػػدىٍت 
 

ػػػػػػػػػػػػٍربي سػػػػػػػػػػػػحاًلبي ي ديٍا ػػػػػػػػػػػػان , في ق   ًشػػػػػػػػػػػػقي الاى
 

 كأهتػػك الػػع مىع ػػاًؾ م ػػطًرـى النػػكل
 

 ِكصػػػػػػػدرلى بػػػػػػػاألىحالـً مرهىعيػػػػػػػ ي ًرٍصػػػػػػػبي  
 

كييسالؿ شاار ا فلسطيف اف شعكرها  حكب , فنؿ هع هحس باألسع كهشعر بب ساء ال كل 
لػػ  أمػػا ,  –أل فلسػػطيف  –, كهػػذار اب ػػا هالمػػا فػػي حبنػػا هكفيػػت أمػػ  بعػػد  زكحػػ  هحسػػرا فاهرػػذها 

- :فقاؿ 
 لرىسىػػع! فنػػؿ أ ػػًت م لػػع يػػا فلسػػطيفي 

 

 كللٌشػػػػػكؽ كالب سػػػػػاًء بعػػػػػدى ال َّػػػػػكل  ىٍنػػػػػبي  
 

 كهػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػذاريفى اب ػػػػػػػػان بحبَّػػػػػػػػًؾ هالمػػػػػػػػان 
 

 يحطىػػػػػػػػػػػػٌمي ي بيٍعػػػػػػػػػػػده , كيي قػػػػػػػػػػػذيبي  يػػػػػػػػػػػربي ؟ 
 

سجػػػػػػػػران  ػػػػػػػػ ي بعػػػػػػػػدى ال جػػػػػػػػزكًح هىحى ػػػػػػػػٍب أيمج   ى ى
 

 ّفا ًت ل  أيٌمػان , بنػا ييرًصػبي ال ػٍدبي  
 

 

                                                 
 . ٖٔد٣ٞإكغشاُؼشٝثخ,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٔ)

 . ٙ– ٙد٣ٞإاُٞصٞة,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٕ)

 . ٙٗلظأُقذس,ؿ(ٖ)



 

 

 

-ٖٔ٘- 

كد اليػػػ  بالكصػػػؿ ألف الشػػػكؽ شػػػهت بالػػػ  , فاػػػؿ م ػػػاب أف يلػػػهـ هرابنػػػا  ػػػـ يػػػداكها أف ه ػػػ 
الطاهر كيرهق في مع اهػا فػي ال  ػد كالػكادل , فلػيس لػ  حبيبػ  سػكاها ك ظػرة م نػا هشػتع السػقاـ , 

- :فقاؿ 
ػػػكدل الػػػع الميٍ ػػػ ىع فلىٍسػػػًطيفي لحظػػػ ن   فى ي

 

ػػػػهٍَّت باليػػػػا   بكٍصػػػػؿو , فػػػػًإفَّ الشػػػػكؽى شى
 

 ألػػػػػػػػ يـى الهيػػػػػػػػربى طػػػػػػػػاًهران  فىايػػػػػػػػؿج المي ىػػػػػػػػع أىفٍ 
 

ٍع ػػػاًؾ  ىٍ ػػػدان , ككاديػػػا   كأرهىػػػقى فػػػي مى
ُ 

 

- :ك اؿ أي ا 
 ا هىً ػػٌ ع ! فلسػػطيفي الحبيبػػ ي 

 

 الػػػػعَّ ب ظػػػػرة هىشػػػػتع السَّػػػػقاما 
 

 يي ػػػػػػازا ع الػػػػػػع مع ػػػػػػاًؾ  لػػػػػػبه 
 

لىػػػبو هييامػػػا  ػػػفج فػػػي حى  ياػػػادي يي ى
 

ػػػػػػٌتاًب ًإذا رآهػػػػػا  يىًرػػػػػؼج الػػػػػع الشى
 

 التػػاءى ا مػػا  هىلىقَّػػظي بعػػد حػػرؼً  
 

 فلػػػيسى يػػػرل سػػػكاًؾ لنػػػا حبيبػػػان 
 

 ِهىتىػػػػكَّبي باسػػػػم  العػػػػالع دكامػػػػا  
 

اذا أفصه العد ا ع اف ح ي   بنذب العاطت  العزيػرة ال ياشػ  الهػع ابػرت أصػدؽ هعبيػر ه 
هػذا المطػاؼ اا سػا ع اف آام  ك ربه  , كاف مدل شك   لكط   المعهصػب ,  ػـ يرػهـ شػاار ا 

كايػػؼ أ سػػع األيػػاـ , كالشػػمؿ م همػػق , كاألهػػؿ كاألحبػػاب حػػكلع , كأ ػػا : ))   مػػف المشػػاار بقكلػػ
اىف أاػػيش كحيػػدا , كأهلػػع كصػػحبع مكزاػػكف الػػع  ػػؿ بلػػداف العػػالـ , كأكادل السػػبع  يقػػيـ اػػؿ 

 ّ(( كاحد م نـ في بلد 
- :عاطفة األمومة  -2
  بالراايػ  كالحػب هعهبر ااطت  األمكم  مف أهـ العكاطؼ الهع هعمػر اا سػاف م ػذ طتكلهػ 

للعػػالـ با تعػػاؿ سػػليـ كااطتػػ  مهز ػػ  , كالح ػػاف , كالهػػع هع ػػع بنػػا حكا ػػب  تسػػ  الك دا يػػ  فيرػػرج 
كلعػػؿ الػػذيف افهقػػدكا أمنػػاهنـ م ػػذ  عكمػػ  أظتػػارهـ يشػػعركف بمػػدل الػػ قص الػػذل مي ػػكا بػػ  مػػف  ػػراء 

ذا الػػ قص الػػذل  يابنػػا , كيشػػعركف بػػ  نـ فػػي حا ػػ  ماسػػ  ا  ػػاء  ػػا بنـ العػػاطتع ليعك ػػكا هػػ
 .ازمنـ طيؿ مراحؿ حياهنـ األكلع 

كلقد شػعر العػد ا ع بقيمػ  األـ كبػدكرها النػاـ فػي هربيػ  ال شػ  , ف عػؿ لنػا ملحمػ  أسػماها  
 ػد حتز ػع هقػديس األمكمػ  الػع  ظػـ هػذب : )) كاػاف سػبب  ظمنػا فػي  كلػ  (( ملحم  األمكمػ  )) 

 ظػرة ح ػاف كاحػدة . أكج ايحالنػا ا ػدما هصػبه أمػا  هبلػ )) , لذلؾ فػالمرأة فػي  ظػرب  ْ(( الملحم  
هر ك بنا أـ الع فلذة ابدها , هع أشد أ را مف اؿ ما في الطبيعػ  مػف متػاهف , كمػا فػع الػد يا مػف 

زامػت بعػػض الاهػب كالصػػحؼ كالم ػالت كااذااػػات : )) , كاػف  يمػػ  الملحمػ   ػػاؿ  ٓ((  مػاؿ 
                                                 

 . 9د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ,ؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٔ)

 .ٔ٘ٔ–ٓ٘ٔد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٕ)

 .ّٙ٘,ؿٕ 9ٔ,٣٘ب٣شٖٔ,اُغ٘ٚٔٓغِخاألد٣ت,اُغضء((اُغل٤شاُؾبػشاؽٔذػجذاُؾ٤ٔذ:))ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٖ)

 .٘ؿ( 9٘ٔث٤شٝد,أٌُزجخاُؼقش٣خُِطجبػخٝاُ٘ؾش,)ِٓؾٔٚؽؼش٣ٚ–األٓٞٓخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٗ)

 .ٗلظأُقذس,ٗلظاُقلؾٚ(٘)



 

 

 

-ٔ٘ٗ- 

نػا فػي األدب العربػع , كزاػـ آرػركف أ نػا , مػف أف هذب هع الملحمػ  اا هماايػ  األكلػع مػف  كا
فاذا صه ما  يؿ , فػا  ع . حيث طكلنا ككحدة مك كانا , األكلع مف  كانا في األدب العالمع 

  ُ(( .  ليشرف ع أف أاكف رادـ التصحع األكلع في باب المالحـ 
اػاد  كهدكر الملحم  حكؿ  ص  أـ  حت بحياهنا في سبيؿ ا قاذ اب نػا مػف المػرض الػذل 

ك د حاكؿ العد ا ع ههبق  ش هنا م ذ الطتكل  البريل  حهع " سلمع"يتهؾ ب  , كبطل  الملحم  هداع 
الشػػػػباب العػػػػض ال  ػػػػر, فاا ػػػػت فيػػػػ  رالعػػػػ  الحسػػػػف كال مػػػػاؿ فه ػػػػت اقػػػػكؿ الشػػػػباب كالشػػػػيكخ , 

داع كأصبحت أملنـ كأم يهنـ المر كة , كسرااف ماهالحقكا لرطبهنا فلـ هقبؿ مف بي نـ اا شابا يػ
كلاػف القػدر لػـ يمنػؿ زك نػا ف رػذب كهػك فػي ريعػاف الشػباب , " اصاما"ف   بت م   اب نا " طريتا"

ف بت أك ههػزكج بعػدب كارسػت حياهنػا لكحيػدها اصػاـ الػذل أصػبه طبيبػا مشػنكرا , كلا ػ  سػرااف 
ما ك ق فريس  للمرض مما أكؽ أم  كدااها لالسه  اد ب منر األطباء كلاػ نـ ا ػزكا اػف اال ػ  

كمػف هػذب  –, مما حذل بنا للػذهاب الػع ا ػكز ربيػرة مح اػ  ف رشػدهنا أف ههكسػؿ لعزاليػؿ  تسػ  
كهذهب األـ باح   اف ازراليؿ كهمػ ه سػلمع دـ  –الحظ  درلت الملحم  م اؿ الرياؿ الر ب 

 لبنػػا كأسػػ ا نا كبصػػرها كشػػعرها الػػذهبع أ ػػرا لمػػف يػػدلنا الػػع ماا ػػ  , فلمػػا كصػػلت اليػػ  اشػػهرط 
 .هقدـ ركحنا فداء لشتاءب , فقبلت ذلؾ فرح  مسهبشرة الينا أف

ك عؿ العد ا ع ملحمه  الع شاؿ مكشه يهاكف مف مل  ك ال   مقاطق في اؿ مقطق  
سبع  أبيات , ك ير في حرؼ الركل حهع ا يمؿ المهلقع , كحاكؿ  اهدا ااهياف باأللتاظ 

 .السنل  الم لكف  
- :  دها ااىهع  فلك ههبع ا مراحؿ أحداث هذب الملحم  
- :اف طتكل  سلمع  اؿ  

 طٍتلػػػػػػػػػػػ ه هىٍتػػػػػػػػػػػًهفي ال جنىػػػػػػػػػػػع كال َّػػػػػػػػػػػكىاًظٍر 
 

ٌيػػػػػػػا , اطلعػػػػػػػً  الشػػػػػػػمًس بػػػػػػػاهٍر   ًبميحى
 

فَّػػػػػػػػٍت اليػػػػػػػػً  األىمػػػػػػػػا ي مػػػػػػػػاؿو , رى  ك ى
 

هٍػػػػػػػػػ ي اىمػػػػػػػػػاؿي زيٍهػػػػػػػػػران ًاػػػػػػػػػذابا   ِكاٍ هىحى
 

- :كاف حسف شبابنا  اؿ 
ٍشػػػػػرً   لػػػػػـ هاػػػػػٍف  يػػػػػرى ب ػػػػػًت سػػػػػبقو كاى

 

ٌ   ىٍعػػػػرً يػػػػكـى سػػػػار اسػػػػ  منا الػػػػع ايػػػػؿى
 

 ك ػػػػػػػػدا شيػػػػػػػػٍعؿى ايػػػػػػػػؿَّ اػػػػػػػػكخو ك ٍصػػػػػػػػًر 
 

                                                 
 .ٙ,ؿٗلظأُقذس(ٔ)

 . ٗلظأُقذس,ؿ(ٕ)



 

 

 

-ٔ٘٘- 

 كحػػػػػػػػػػػػػػػديثى الشجػػػػػػػػػػػػػػػيكًخ , كالشجػػػػػػػػػػػػػػػٌباًف 
 

 كًحػػػػػػػػػػػػػػػراءى القىصػػػػػػػػػػػػػػػيًد , كاأللحػػػػػػػػػػػػػػػاف
 

 ظلمكهػػػػػػػػػػػػػػا , إٍذ شػػػػػػػػػػػػػػٌبنكها ًببىػػػػػػػػػػػػػػدرً 
 

 ُييٍرسىػػؼي البىػػٍدري حػػيفى هىٍ  ػػك الً قابػػا 
 

- :كاف كفكد الرطاب كرطبهنا لطريؼ كا  ابنا اصاـ ف  اؿ 
ػػػػػػػػػػػػتٍ  مى كَّ  اػػػػػػػػػػػػالتىراًش ايػػػػػػػػػػػػؿج القيلػػػػػػػػػػػػكبً  حى

 

ٍشػػػػػػػػػػبيكبً  ٍسػػػػػػػػػػً نا المى  حػػػػػػػػػػٍكؿى بيراػػػػػػػػػػاًف حي
 

طػػػػكب ٍمػػػػًر الري  فػػػػااهكٍت بػػػػال كىل , ك ى
 ج

 لػػػػػػػػػػػـ يىتػػػػػػػػػػػٍز بػػػػػػػػػػػالتؤاًد  يػػػػػػػػػػػري طىريػػػػػػػػػػػًؼ 
 

ٍسػػػػػػػػػًف , كالًمػػػػػػػػػزاًج اللطيػػػػػػػػػؼ ليػػػػػػػػػـً الحي  حي
 

ػػػػػػػػػبج   فػػػػػػػػػي ريػػػػػػػػػاًض العػػػػػػػػػراـً  أىٍي ىػػػػػػػػػقى الحي
 

 فزهػػػػػػػػػػػػػا القىٍصػػػػػػػػػػػػػري بالكليػػػػػػػػػػػػػًد اصػػػػػػػػػػػػػاـً 
 

ٍسػػػػػػفً  ليػػػػػػـً الحي  ِ, كالعيػػػػػػال , كالٌسػػػػػػالـً  حي
 

- :كاف مكت زك نا ظريؼ كرف نا الزكاج بعدب ,  اؿ 
َـّ أٍلػػػػػػػػػػػكىل الٌزمػػػػػػػػػػػافي بالًم ػػػػػػػػػػػداؼً    ػػػػػػػػػػػ

 ج

 كطػػػكل المػػػكتي مػػػف طريػػػؼى الٌشػػػبابا
 

ػػػػتيؽً   لػػػػؼَّ سػػػػلمع األسػػػػع ب ػػػػكبو صى
 

ٍك ػػػػػػػان كفٌيػػػػػػػا  فػػػػػػػاٍ بىلٍيً ع , أىٍفػػػػػػػديًؾ , زى
 

ًتٌيػػػػػػػػػا   كأبػػػػػػػػػان , باب ػػػػػػػػػًؾ الظَّريػػػػػػػػػًؼ , حى
 

 :بهٍػػػ ي , كىٍهػػػعى االرٍَّاػػػًد اىٍ ػػػبىع ف  ا
 

بػػػػػا  لػػػػف يىػػػػرل القلػػػػػٍب  يػػػػرى زك ػػػػعى رى
 

كحػػػػػع هػػػػػػ بع  إٍف يىًعػػػػػٍب  سػػػػػػمي ي , فري
 

كًح زك ػػػػعى ًرػػػػٍد ا  أف هػػػػرل  يػػػػرى ري
ّ 

 

 
- :كاف ح اف كرااي  أم  ل  حهع أصبه طبيبا ماهرا ,  اؿ 

 كأظىلٌػػػػػػػٍت كحيػػػػػػػدى سػػػػػػػلىمع الن ػػػػػػػاءىبٍ 
 

                                                 
 .ٕٖٗلظأُقذس,ؿ(ٔ)

 .ٙٗ–ٖٗٗلظأُقذس,ؿؿ(ٕ)

 . ٘–ٓ٘ٗلظأُقذس,ؿؿ(ٖ)
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نا , ك يكاها كحى  كأباحٍه  ري
 ه اسػػػػػػػػػػػتي فيهك ىنػػػػػػػػػػػا , كًصػػػػػػػػػػػباهاك 

 

 كسػػػػػػػػػػػقٍه ي الٍح ىػػػػػػػػػػػافى ليػػػػػػػػػػػؿى  نػػػػػػػػػػػارا
 

 شػػػػا ى ي الطٌػػػػبج , م ػػػػذي اػػػػافى صػػػػبٌيا 
 

ػػػػػػبج ,  بٌيػػػػػػا   فىعىػػػػػػدا فيًػػػػػػ  , حػػػػػػيفى شى
 

 ُمػػػػػػا رأل ال ػػػػػػاسي ًمٍ لىػػػػػػ ي ابقربَّػػػػػػا 
 

- :كاف اصابه  بالمرض كأرؽ أم  مف  راء ذلؾ  اؿ 
 كًاصػػػػػاـه , مػػػػػف دالػػػػػً  , فػػػػػع مىريػػػػػًرة

 

 ًي  ػػػػػػػػد أطػػػػػػػػاؿى الًعيابػػػػػػػػاكاػػػػػػػػف الػػػػػػػػكاٍ 
 

ػػػػػػػػػػفَّ فػػػػػػػػػػع أيٌمػػػػػػػػػػً  الػػػػػػػػػػرَّءيكـً التػػػػػػػػػػؤادي    ي
 

 ك ىزاهػػػػا ف لٍيػػػػؿى الرطػػػػكًب , السجػػػػناد
 

ػػػػػػكاد  أرتػػػػػػؽ الػػػػػػدَّمق , كٍهػػػػػػكى  ىػػػػػػرل  ى
ِ 

 

كم ػػػت سػػػلمع بالطػػػب كالر ػػػع كالهمػػػالـ هقيػػػؿ ا ارهػػػا ف فػػػذهبت إلػػػع ا ػػػكز الر ػػػع ككرد  
ك  ػػػارهنا حهػػػع كصػػػلت الػػػع سػػػا ع ك ػػػحت رػػػالؿ هػػػذب الرحلػػػ  بشػػػبابنا  –ال لػػػكج كمػػػكج البحػػػر 

- :الم كف ازراليؿ فقاؿ لنا 
ٍاػػػػػػػػػًب سػػػػػػػػػػبيال :  ػػػػػػػػػاؿي ًاٍزريػػػػػػػػػؿي   مػػػػػػػػػا هىرى

 

 ييٍ ًقػػػػػػػػػػػػػػػذي اىسػػػػػػػػػػػػػػػعى الحبيػػػػػػػػػػػػػػػبى العىلػػػػػػػػػػػػػػػيال
 

  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطج , ًإٌا مىنَّدهًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  هٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذليال
 

ـي ! أٍبًشػػػػػػػًرل ! أٍبًشػػػػػػػًرل   سييشػػػػػػػقىع اصػػػػػػػا
 

ػػػػػكًدل :  ػػػػػاؿ  ػػػػػـٍ .... ا بيػػػػػدَّ أف هى ي  كأٍح ى
 

ٍنػػػػػػػػران , كهىٍمػػػػػػػػهىـٍ اػػػػػػػػف بىيػػػػػػػػاًف المػػػػػػػػر   :اًد  ى
 

كًح    ػػػػػػػػػػػػػػػـ هىلىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػ ىـٍ ... اٍفهىًديػػػػػػػػػػػػػػػً  بػػػػػػػػػػػػػػػالرج
 

 ذاؾى  ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؤلع : ف  ابىهٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 
 

كح كامػػػػػػػػػػ ىًه البيػػػػػػػػػػٍرءى  ىٍ ًلػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػًذ الػػػػػػػػػػرج  فىري
 

ػػػػػػػػػػػـٍ  ػػػػػػػػػػػ ي اليػػػػػػػػػػػكـى بال َّ دااى  كأهًػػػػػػػػػػػٍه لػػػػػػػػػػػع كى
 

 ّ ىٍبلىمػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػًزؿي ال ػػػػػػػػػػػػػػػػريهى ً رابػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

                                                 
 . ٙ–٘ٙٗلظأُقذس,ؿؿ(ٔ)

 .٘ –ٗ ٗلظأُقذسٕؿؿ(ٕ)
(ٔ)

.ٖٗٔ– ٖٔٗلظأُقذس,ؿؿ
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بنػػػذا ياػػػكف . فنػػػك   منػػػا ليشػػػق اب نػػػا بػػػدرا بعػػػدها ك ػػػدمت األـ ركحنػػػا فػػػداء لحيػػػاة كلػػػدها  
العد ا ع  د ابر اف ااطت  األمكم  اا سا ي  بااسلكب الملحمع , كهك ااسػلكب الػذل لػـ يكلػ  

لنذا ا  لقع لدل هذب الشعكب , رال شعرا   اليا مؤ قا , محببا إلع ال تس , )) العرب اههمامنـ 
ادرا نػا فػي اػداد ال ػكع ل أشعار ليس أمام ا م اص مػف سك .. يهسـ بالظرؼ أك ي بض باا دفاع 

كلػـ يعػرؼ العػرؼ هػذب المالحػـ : )) كهك المع ػع الػذل ابػر ا ػ  أحػد ال قػاد بقكلػ   ُ(( الملحمع 
فػػػع لعػػػهنـ األدبيػػػ  , كلاػػػف ك ػػػدت فػػػع لعػػػ  العامػػػ  مالحػػػـ شػػػعبي  أرػػػذت مك ػػػكانا اػػػف العػػػرب 

" لعاميػػ  فػػي العصػػكر الكسػػطع , املحمػػ  القػػدامع مػػف سػػير أبطػػالنـ كصػػيعت مػػق ذلػػؾ باللعػػ  ا
 ِ" (( الظاهر بيبرس " ك " أبع زيد الناللع " كملحم  " .. الزير سالـ 

كظنرت أهمي  األـ كماهقكـ مف رااي  كاطؼ في ر اء العد ا ع ألم  حيف  اءب  عينا  
- :فبااها بااء مرا  زير العاطت  كشديد األ تعاؿ , فقاؿ 

ـج حهٌػػػػػػػع اػػػػػػػاد   يقهل ػػػػػػػع  ٌمػػػػػػػاطىعىػػػػػػػع النىػػػػػػػ
 

ٌمػػػػػا   ػػػػػا دىهىػػػػػع اى ـٌ أبيػػػػػثَّ الطَّػػػػػٍرسى ًممَّ ػػػػػ  فىمى
 

  عػػػػع البػػػػرؽي لػػػػع أيٌمػػػػع الح ػػػػكفى ف يٍرًاػػػػدىتٍ 
 

  ػػػلكاع كسيػػػحبي الػػػدمق زاررهػػػا طٌمػػػا  
 

ػػػػػػػػ ي   أهػػػػػػػػا ع كبػػػػػػػػع امػػػػػػػػري الٌشػػػػػػػػباب كازمي
 

ظىػػػػػػع ًهٌمػػػػػػا   ٌلت ػػػػػػع شػػػػػػيران  قيػػػػػػؿى الري  كرى
 

 كدارٍت بػػػػػػػعى األرضي الت ػػػػػػػاءي كٌحكمػػػػػػػٍت 
 

 ألىشػػػباحي مػػػذاكرةن سيػػػٍحما الػػػع ميقلهػػػع ا 
 

 ف حٍ يػػػػػػػػػػػتي ظنػػػػػػػػػػػرل للميصػػػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػػػ د ع
 

ػػػػػػػػػػػػرَّ كالعيػػػػػػػػػػػػدما    كأكردى ػػػػػػػػػػػػع اىاـى كال ي
 

 فمػػػػػػػػػف يحمػػػػػػػػػؿي األحػػػػػػػػػزافى اٌ ػػػػػػػػػع  قيلػػػػػػػػػ ن 
 

 ك ػػد بًػػتَّ يػػا أيٌمػػػع لًشػػدًؽ الػػردل طيٍعمػػػا  
 

ػػػػػػػػػػػػكا  لبػػػػػػػػػػػػع  ىعٌيػػػػػػػػػػػػًؾ القمػػػػػػػػػػػػا رَّاي  لقػػػػػػػػػػػػد  ى
 

رَّاػػػػػػكا  لبىػػػػػػع السجػػػػػػٌما  ػػػػػػكا أىٍف  ى  كمػػػػػػا المي
 

زى  ػػػػ ي   ػػػػع حى ػػػػٍدري رمسى   ػػػػان حهٌػػػػع  ػػػػدا الصَّ
 

 ّكٌاؿج مػف األ ػالًع مػف حٍكلػً  رىٍ مػا  
 

لقدل طعع النـ الع شاار ا حهع ااد يقهل  حيف  عع البرؽ ل  ربر أم  , فق ػع الػع  
اـز شباب  كرلت  مف النـ شيرا  قيػؿ الرطػع , كدارت بػ  األرض كالت ػاء كطكحػت الػع مقلهػ  

 ح ع طنػرب للمصػالب كاىاـ , كداػع مػف يحملنػا ا ػ  أل نػا  علهػ  األشباح المػذاكرة االسػـ , فػ
 .طعاما لشدؽ الردل , ك دا  لب  ميها , كالصدر مف حكل  رمسا , كاأل الع مف حكل  ر ما 

- :كبيف العد ا ع ماا   أم  كأهميهنا بال سب  ل  , فقاؿ  
شاشػػػ ن   لقػػػد ا ػػػًت لػػػع  لبػػػان , كا ػػػًت حي

 

 اىٍزهػػػػا كا ػػػًت مى ػػػػاءن سػػػػاؿ فػػػي  سػػػػدل 
 

ػػػدا طػػػكب ًإذا اى ٌ ػػػع فػػػي الري  كا ػػػًت م ى
 

 زمػػػػا ع , يقي ػػػػع الشَّػػػػر كالبيػػػػؤسى كالسػػػػقما  
 

                                                 
أٗظرش– ٕٓٓ,ؿٕط(ٔ 9ٔث٤شٝد,داساُط٤ِؼرخُِطجبػرخٝاُ٘ؾرش,)ٔهعٞسطهشاث٤ؼ,:كٖاُؾؼش,رشعٔخ:٤ٛلَ(ٕ)

ٖٗ,ؿؿ9ٙ٘ٔدؽرٔن,ٓطربثغٝصاسحاُضوبكرخٝاالسؽربداُور٠ٓٞ,)ثذسهبعْاُشكبػ٠:اُلٖٝاألدة,رشعٔخ:,٣ُٞظٛٞسر٤ي

–ٙ . 

 .9٘ٔؿ(داساُضوبكخ,دٕٝربس٣خث٤شٝد,داساُؼٞدحٝ)٘األدةأُوبسٕ,ه:ٓؾٔذؿ٠ٔ٤٘ٛعٍ(ٖ)

 . ٓٔ– ٓٔد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٗ)
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ػػػػػػػػٌ ًت الػػػػػػػػد يا الػػػػػػػػعَّ حيركبىنػػػػػػػػا  فاػػػػػػػػـ شى
 

 ك لهيػػػػػػػػػػػػػػًؾ أشػػػػػػػػػػػػػػاكها فبػػػػػػػػػػػػػػٌدلًهنا ًسػػػػػػػػػػػػػػٍلما  
 

 كهىػػػػػػا أى ػػػػػػا أىسػػػػػػه ًدل الن ػػػػػػاءى فػػػػػػال أىرل
 

 لػػػػػػ ي أى ػػػػػػران فػػػػػػي الٍاػػػػػػكف بىعػػػػػػدىًؾ أك رٍسػػػػػػما  
 

ػػػػرى  ٍا ىنػػػػػاس صػػػػًبري حهٌػػػػع هن ي  الػػػػركحي كى
 

 ُكهعه ػػػؽى الركحػػػاًف فػػػي العػػػالىـً األٍسػػػمع  
 

- :كاف اظـ مصاب فرا نا ,  اؿ شاار ا 
 رمػػػػػػػػػا ع زمػػػػػػػػػػا ع بالسػػػػػػػػػػناـ فلػػػػػػػػػػـ هىًلػػػػػػػػػػفٍ 

 

   ػػػػػػػػاهع , كمػػػػػػػػا أىردىل التػػػػػػػػؤادى كمػػػػػػػػا أىٍصػػػػػػػػمع  
 

 كفػػػػػػػػػػػع ابػػػػػػػػػػػدل م ػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػناـه اديػػػػػػػػػػػدةه 
 

ًم ػػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػػكـً فػػػػػػػػػػع ابػػػػػػػػػػدل سػػػػػػػػػػنما   كلػػػػػػػػػػـ أىرى
 

ػػػػػػػػ ي اػػػػػػػػ ىفَّ األذل لػػػػػػػػـ يىٍبػػػػػػػػؽى    يػػػػػػػػرل أمامى
 

ػػع    مػػف ال ػػاس , فػػع د يػػا  الػػكرىل , بػػالسه ييرمى
 

ػػػع الػػػدهري مػػػرةن   كأىصػػػبحتي ًإف  ػػػادل األىسى
 

 أيلٌبػػػػػػع , اػػػػػػ ىفَّ الحػػػػػػزفى  ػػػػػػد بػػػػػػاتى لػػػػػػع ًإسػػػػػػما 
 

 فًللػػػػػػػ  مػػػػػػػا أىلقىػػػػػػػػع مػػػػػػػف الرطػػػػػػػًب  ػػػػػػػػاًهالن 
 ج

 كًلًلػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػا اٍ هػػػػػػػػػػػابى التػػػػػػػػػػػؤادى كمػػػػػػػػػػػا أىدمػػػػػػػػػػػع  
 

ػػػػػػػػػػٍذ ً يػػػػػػػػػػؿى لػػػػػػػػػػع د يػػػػػػػػػػاؾى أيـل هىًكيهينػػػػػػػػػػا   كمي
 ج

ػػػػػػػػػا   كا ريػػػػػػػػػرى فػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػد يا ًإذا لػػػػػػػػػـ هاػػػػػػػػػف أيمَّ
 

 -فػع فى ػًر امرهػا  –لقػد ماهػًت اىمػاؿي 
 

 بمكهػػػػػػػػػػػًؾ , كاألرزاءي االػػػػػػػػػػػػٍت لىػػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػػػٍؤما 
 

عل ييرهى ػػػػػػػػػػع اليػػػػػػػػػػكـى رٍيػػػػػػػػػػريبي   فػػػػػػػػػػال أ ػػػػػػػػػػاحى
 

ٍيهػػػػػػؽ أصػػػػػػبهى األىمػػػػػػفي لػػػػػػع ً ٍسػػػػػػما   كا أ ػػػػػػا مى
ِ 

 

ف أمػػ  ا مػػا يصػػكر آاـ اا سػػاف كلعػػؿ العػػد ا ع فػػع هصػػكيرب لنػػذب اىاـ ال اه ػػ  مػػف فقػػدا 
الذل يتقػد العاطتػ  كالح ػاف كالراايػ  كال ا ػب اا سػا ع المهعلػؽ بػاألـ , فشػاار ا مػ ال السػناـ فػع 
ابدب اديدب , كلاف سػنـ ال عػٌع اػاف معػايرا فػع ح مػ  ك سػامه  أل ػ  أ ػذرب يتقػداف ماػكف أساسػع 

ي الػػد يا ااطتػػ  , األسػػع يكمػػا لبػػع مػػف ماك ػػات الشرصػػي  اا سػػا ي  كااطتػػ  منمػػ  ا يعػػدلنا فػػ
شػػاار ا ال ػػداء ألف الحػػزف أصػػبه لػػ  اسػػما كا كا ػػا , كألف آمالػػ  ماهػػت فػػع ف ػػر امرهػػا , فػػال هػػك 

فر ػاء العػد ا ع هػذا يبػرز ال ا ػب اا سػا ع . حع ير ع م   الرير , كا هك ميػت آمػف فػع مكهػ  
. الابير فػي ب ػاء الشرصػي  اا سػا ي   في األـ بما هعطي  لال سا ي  مف  كا ب ك دا ي  لنا األ ر

 .اؿ ذلؾ  عؿ شاار ا يرل أف الد يا أي ا اف لـ هاف أما فال رير فينا كا أمؿ 
كمف األشػياء المهعلقػ  بال ا ػب اا سػا ع كالهػع حظيػت باههمػاـ العػد ا ع , الاػكارث الهػع  

لػػذلؾ صػػكر شػػاار ا ه ػػهج اػػف حػػرب الطػػالرات كالهػػع هعػػرض اا سػػا ي   معػػاء للتهػػؾ كالػػدمار , 
- : اؿ فينا(( حرب الطالرات )) ها الم ساة اا سا ي  الهي هحد نا هذب الطالرات فع  صيدة أسما

 
ـي طيَّػػػػػػػػػار اهينػػػػػػػػػا ه تيػػػػػػػػػثي اللَّظػػػػػػػػػع  هحػػػػػػػػػكَّ

 

 كهره ػػػؿي الهٌػػػدميرى مػػػا أسػػػعىؼى الػػػذجٍرري  
 

 كهػػػػػػػػػػػػ قىضج م نػػػػػػػػػػػػا القاذفػػػػػػػػػػػػاتي ا ىٌ مػػػػػػػػػػػػا 
 

ٍ ًدًب ال ٌ    ٍصري هع القدىري المحهيكـي مف  ي
 

ـي إذا ا بػػػرىل  كفػػػع  كفنػػػا المػػػكتي الػػػٌزؤا
 ج

َـّ , افى لػػ  الصػػرري    ًلػدىؾَّ البيػػركج الشجػ
 

                                                 
 .ٗٔٔ–ٓٔٔٗلظأُقذس,ؿؿ(ٔ)

 .٘ٔٔ–ٕٔٔٗلظأُقذس,ؿؿ(ٕ)
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 هىنافىػػػػػػػػػػتي أ قا ػػػػػػػػػػان , فمػػػػػػػػػػا ىـٌ صػػػػػػػػػػاًمده 
 

ٍلبىبىػػػػػػ ي الماػػػػػػري   ػػػػػػبىًه لػػػػػػرىكاًء  ى  سػػػػػػكل شى
 

 يػػػػر ال ػػػػاسى  ػػػػد بهػػػػٌزكا الكحػػػػكش شراسػػػػ ن 
 

ري , كاألىرزاءي ييٍلنبينػػػػػػا السجػػػػػػٍرري    فيسػػػػػػرى
 

  ػػػؿى الرَّاػػػًد فػػػع حالػػػًؾ الػػػدج عكهنػػػًدري م
 

مػػػػػػػري   ليػػػػػػػ ي  ى   ػػػػػػػذالتينا , كالمػػػػػػػكتي ًمٍ  ى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًَّب   فيرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرـي األركاحى ا ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي حى
 

 كهبهعػػػػػػػػػػثي األرزاء  ػػػػػػػػػػربه  البٍاػػػػػػػػػػري  
 

ػػػػػران م لً ػػػػػال  هيًطػػػػػؿج الػػػػػع األمصػػػػػار شى
 

ٍ ظىريهػػػػػػا الشَّػػػػػػٍزري   ـى مى  فياهىًسػػػػػػهي األىحػػػػػػالى
 

 كهىٍسػػػػػػحىبي أذيػػػػػػاؿ العىتػػػػػػاًء الػػػػػػع الػػػػػػذم
 

ٍيالهينػػػػا الاي ػػػػري   ٍكع كى هحدَّ يػػػػ ي فػػػػع الػػػػرَّ
ُ 

 

مػا هحد ػ  هػذب الطػالرات دمػار فػع المبػا ع كالبػركج الهػع ههنافػت كبعد أف صكر العػد ا ع  
أ قا ا هسبه فع فع األكاء , كما ه رب الع األمصار مف شر األحالـ الت ػ  , صػكر مػا هرلتػ  

الشػيكخ كا ػطراب فػع األاصػاب كاذهػاؿ هذب الحػركب مػف دمػار كفهػؾ كراػر باألطتػاؿ كال سػاء ك 
- :فقاؿ  ,الرلباب 

ػػػػػؼي أطتػػػػػاؿه مػػػػػف النػػػػػكًؿ اابسػػػػػان   فير ي
 

 كيعًصػػػؼي باألشػػػباًح كال َّسػػػكًة الػػػذٍاري  
 

ػػػػػػػػػػػػػٌهع لنيبينػػػػػػػػػػػػػا  كه ػػػػػػػػػػػػػدلقي ال يػػػػػػػػػػػػػرافي شى
 

 كيلػػػػػػػػػهنـي األركاحى  اًحمنػػػػػػػػػا العىٍمػػػػػػػػػري  
 

 كهتهيػػػػػػػػؾي باألاصػػػػػػػػاًب م نػػػػػػػػا  ػػػػػػػػذالؼه 
 

ػٍتري لنا فع راليػا اػؿَّ ذم ًمٍسػمىقو    صى
 

 كهػػػػػػػػػٍذهىبي باألىلبػػػػػػػػػاًب كالرجٍاػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػاً ـه 
 

 هيػػػػػػػػػؤرَّثي اي ٍيػػػػػػػػػً  ال ػػػػػػػػػعي  ي كالشَّػػػػػػػػػر 
 ج

ػػػػػػٍلبو إذا أىطبقػػػػػػا الػػػػػػع  كفٌاػػػػػػابي مػػػػػػف صي
 

أىما عَّ شػعبو  ابىنػا السَّػٍحؽي كالقٍنػري  
ِ 

 

*  *  * 
كهاذا يظنر ل ا مف رالؿ التصكؿ السابق  أف محمد العد ا ع ابا ع شػعراء فلسػطيف فػي  

 ٌ ػػػع  ػػػكازع ك دا ػػػ  : اػػػاف رصػػػب الم ػػػاحع , ممػػػرح   بػػػات العشػػػر , مهعػػػدد آفا ػػػ  " التهػػػرة هلػػػؾ 
سػػالحا يرػػكض بػػ  معراػػ  كرتقػػات  لبػػ  , كاٌبػػر اػػف آاـ أمهػػ  ك  ػػي  بػػالدب كاهرػػذ مػػف الشػػعر 

مػػذارا بما ػػينا الشػػام  كهرا نػػا الرالػػد , كمصػػكرا حا ػػرها الماػػافه الم ا ػػؿ , كمه ػػكرا ! كط ػػ  
شعرب في هذا الميػداف سػ ال بػارزا )) ؾ لذلؾ  عؿ  ّ, " هسه  ؼ في  أداء رسالهنا  مسهقبلنا الذم

 ْ(( .ألحداث العالـ العربع رالؿ  صؼ  رف مف الزماف 

                                                 
 . ٕ–ٕٙٗلظأُقذس,ؿؿ(ٔ)

 . ٕٗلظأُقذس,ؿ,(ٕ)

اُوبٛشح,عبٓؼخاُذٍٝاُؼشثخ١,ٓؼٜذاُذساعبداُؼشث٤خ)ك٢كِغط٤ٖٝاألسدٕاالرغبٛبداألدث٤خاُؾذ٣ضخ:ٗبفشاُذ٣ٖاألعذ(ٖ)

 .9ٔٔؿ( 9٘ٔاُؼب٤ُٚ,

 . ٔٔاألدةاُؼشث٠أُؼبفشك٢كِغط٤ٖ,ؿ:ًبَٓاُغٞاك٤ش١(ٗ)
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 الباب الثاني  
 

 قضايا الشكل في شعر محمد العدنانى
 

  الفصل األول: 
 .اللع  

  الفصل الثاني: 
 .المكسيقا 

  الفصل الثالث: 
 .الصكرة الشعري  
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 تمييد
 "بناء القصيدة " 

هعرض ال قاد القدماء لمك كع ب اء القصيدة مي ٌصليف كميتٌصليف كراسميف الطريؽ للشعراء  
ال ػػدد اػػع ا ي ػػلكا اػػف طريػػؽ أسػػالفنـ كابقػػينـ فػػي  ظػػـ الشػػعر , مػػف أ ػػؿ ذلػػؾ اا ػػت كصػػي  

ا سػػلؼ مػػف شػػعر ك ملػػ  الحالػػ  أف هعهبػػر شػػعرؾ بمػػ" الشػػاار أبػػع همػػاـ لهلميػػذب البحهػػرل  كلػػ  ؾ 
ك ػػد هحػػدث ابػػف  هيبػػ  فػػي هػػذا األمػػر بهتصػػيؿ فػػي اهابػػ  الشػػعر كالشػػعراء  ُ, " الما ػػيف هعػػالع 

حيػػث رسػػـ الطريػػؽ ل ػػاظـ القصػػيد الػػذل اليػػ  أف يبػػدأ بػػذار الػػديار كالػػدمف كاى ػػار , فيباػػع الربػػق 
ايف ا نا ,  ـ كيشاع التراؽ كيراطب األطالؿ , كا ما يتعؿ ذلؾ لياكف سببا في ذار أهلنا الظا

ي هقؿ بعد ذلؾ الع ال سيب فيشاع شدة الك د كآاـ التراؽ كصباب  الشػكؽ , كذلػؾ ليسػهنكل  حػكب 
القلكب كاألسماع لاكف الهشبيب  ريب الع الػ تس اػالؽ بتطػرة القلػكب , كاذا اسػهك ؽ الشػاار مػف 

حػػرارة الن يػػر فػػي اسػػهمال  القلػػكب كاألسػػماع ذاػػر شػػاكاب مػػف ال صػػب كالٌسػػنر كالٌسػػرل فػػي الليػػؿ ك 
كي ػيؼ  ِال نار , حهع اذا ظف أ    اؿ مػف الر ػاء , درػؿ فػي المػديه الػذل ي ػاؿ العطػاء اليػ  

فالشػػاار الم يػػد مػػف سػػلؾ هػػذب األسػػاليب كاػػٌدؿ بػػيف هػػذب األ سػػاـ فلػػـ ي عػػؿ : " ابػػف  هيبػػ   ػػالال 
  ّ" . مان الع المزيد كاحدا م نا أ لب الع الشعر كلـ يطؿ فىيىمٌؿ السامعيف كلـ يقطق كبال تكس ظ

كالك ػػكؼ الػػع مػػذاهب العػػرب : " فػػي هػػذا الم ػػمار أي ػػا ابػػف طباطبػػا فقػػاؿ ك ػػد هحػػدث  
مػػف ه سػػيس الشػػعر , كالهعػػرؼ فػػي معا يػػ  , فػػي اػػؿ فػػف  الهػػ  العػػرب فيػػ  , كسػػلكؾ م اه نػػا فػػي 

اطالهنػػا المسػػهدل  , كهعري ػػنا , كاط ابنػػا كهقصػػيرها , ك صػػتاهنا كمراطباهنػػا كأم النػػا ف كالسػػ ف 
كاي ازها , كلطتنا كرالبهنا , كاذكب  ألتاظنا , ك زال  معا ينا كحسف مبا ينا ف كحالكة مقاطعنا 

" , ك ػػد سػػار معظػػـ الشػػعراء الػػع هػػذب الػػ مط الهقليػػدل اػػدا فريقػػا آرػػر داػػع الػػع الهحػػرر مػػف  ْ" 
راء , بػؿ المقدمات ال اهلي  باؿ ماهشهمؿ اليػ  مػف ك ػكؼ الػع ديػار األحبػ  , أك هعػرض الصػح

كهرؾ العػرب الباديػ  كمظػاهر حياهنػا  ٓ" هشبيب بالمراة كح ه  في ذلؾ اف الحياة  د هعير ك ننا 
  -:كاسهقركا في المدي   كاايشكا ح ارهنا , كييعهبر أك  كاس الع رأس هذا التريؽ , كالذل  اؿ 

                                                 
(ٕ 9ٔشٝد,داساُغ٤رَ,ث٤ر)ٗاُؼٔذحكر٢ٓؾبعرٖاُؾرؼشٝآداثرٚٝٗورذٙ,ه:أث٠ػ٠ِاُؾغٖثٖسؽ٤ن,اُو٤شٝا٠ٗ,األصدٟ(ٔ)

ػِر٠ٓؾٔرذ:صٛرشحا٥داةٝصٔرشاألُجربة,ؽرشػٝرؾو٤رن:,ٝأٗظشأثٞاعؾبملثشا٤ْٛثرٖػِر٠اُؾقرشٟاُل٤شٝاٗر٠٘ٔٔ,ؿٕط

 .ٔٔٔ,ؿٔط(9ٖ٘ٔ,9ٖ٘ٔاُوبٛشح,داسهجبػخأٌُزجٚاُؼشث٤خ,)ٔاُج٤غبٟٝ,ه

ث٤رشٝد,داساٌُزرتاُؼ٤ِٔرخ,)ٕاُؾرؼشٝاُؾرؼشاءأٝهجوربداُؾرؼشاء,ه:ٖهز٤جٚاُذ٤ٗٞسٟأٗظش,اث٠ٓؾٔذػجذهللاثٖٓغِْث(ٕ)

 . ٕ– ٕؿؿ(٘ 9ٔ

 . ٕٗلظأُشعغ,ؿ(ٖ)

ؿ(ٕ 9ٔث٤رشٝد,داساٌُزرتاُؼ٤ِٔرخ,)ٔػجربطػجرذاُغربرش,ه:ػ٤ربساُؾرؼشٕرؾو٤رن:ٓؾٔذأؽٔرذثرٖهجبهجرباُؼِرٟٞ(ٗ)

ٔٓ. 

 .ٕ ؿ(ث٤شٝد,داساُوِْ,دٕٝربس٣خ)ٕاُؾؼشاُؼشث٠ث٤ٖاُغٔٞدٙٝاُزطٞس,ه:ٔذػجذاُؼض٣ضاٌُلشاٟٝٓؾ(٘)



 

 

 

-ٕٔٙ- 

 
ـى الػػػػػذل دي ًػػػػػرىا   دىًع الٌرسػػػػػ

 

 
 

 ييقاسػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػريه كالمطػػػػػػػػػػػرا
 

ـى في الملذاًت كالرطرا كاف ر الن أ اعه   العل
ـٍ هىػػػرى مػػػابى ىع ًاٍسػػػرىل   ألىػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػٍف  بىػػػػػػػػػػػػرىا   كسػػػػػػػػػػػػابيكرى ًلمى
ُ 

 

كاسهمر بالهحرر مف المػكركث القػديـ الػع أف كصػلكا الػع اصػر ا الحػديث الػع هحػرر هػاـ  
الػذل حػافظ الػع كحػدة الهتعيلػ  " الشػعر الحػر " مف الب اء الهقليػدل للقصػيدة , ظنػر مػا يعػرؼ بػػ 

 .لقافي  كاألشااؿ الهقليدي  للبحكر القديم  كهرؾ ا
كلػػك  ظر ػػا الػػع ب ػػاء القصػػيدة فػػي الشػػعر التلسػػطي ي  لحػػظ أف الشػػعراء التلسػػطي يف  بػػؿ  

فاػػػاف  هػػاج هػػػؤاء , كأسػػػس هػػذب المدرسػػ ب ما ػػ  كارػػػالص بقكااػػد " ال ابػػ  كبعػػدها مباشػػػرة هقيػػدكا 
هقػديا " كر ػـ الهقػدم فإ ػ  لػـ ياػف, ِ"السػيايمهقيػدا بػالم نج الا.. ,الشعراء كفػي طليعػهنـ العػد ا ي
كا  مػػا الهػػـز بػػالكزف , كراصػػ  بال سػػب  للهرايػػب الن دسػػي للقصػػيدة, مطلقػػا بشػػاؿ القصػػيدة القديمػػ 

فقػد الهػـز بػالكزف كالقافيػ  كبا يػر , كهك مػا فعلػ  العػد ا ي ّ"كالصكر القديم  إلع حد ابير, كالقافي 
إلػع  ا ػب مكاابهػ  للهطػكر فػي اسػهعمال  الملحمػ  كالمكشػه  ,مف الصكر كالهعابير اللتظي  القديم 

 .كالمسمط كازكف  اف اسهعماؿ المقدمات الطلبي  في ب ال  لقصالدب
كال دير بالذار أف شاار ا شف ه كما  اسيا الع الذيف رالتكا الب اء القديـ للقصيدة الي ن  

ف أكزاف شػػعرب ميعىٌر ػػان الػػع فقػػاؿ فػػي مقدمػػ  ديكا ػػ  الػػركض اػػ, كسػػاركا الػػع  ظػػاـ الشػػعر الحػػر
ك د هقيدت في  بعمكد الشعر القػديـ امػا هقيػدت فػي دكاكي ػي األربعػ  الهػي : "الشعر الحر كأصحاب 

كيرهػؿ فيػ  الػكزف , ألف الشعر الحديث الحٌر لػيس فيػ  مكسػيقا, سبقه  كالدكاكيف الرمس  الهي هلي 
كع مػف الشػعر  ػال ليسػهركا  لػ  المتػردات أل نـ لـ يل  كا إلع هذا ال ػ, ا د ا ير ممف ي ظمكف في 

كيعلؿ العد ا ي سػبب همسػا  بال بػاء المعنػكد للقصػيدة كسػبب ه كمػ  ,  ْ"العربي  العالق  ب ذها نـ
  ٓ:الع الشعر الحر كأصحاب  باىهي

فيرسػػػر داػػػاة العركبػػػ  كالكط يػػػ  مػػػف اىدبػػػاء كالرطبػػػاء , ألف الشػػػعر الحػػػر ا يعلػػػؽ بالػػػذاارة -ُ
 .ركف ب  في  تكس ال اس لشحذها له كر الع المسهعمر كالمعهدمكسالحا ابيرا يؤ 

ا شػػػػعرا راياػػػػا  ػػػػعيتا هم ػػػػ  , أل ػػػػ  يريػػػػد أف ينػػػػدل أمهػػػػ  شػػػػعرا مهػػػػيف الب يػػػػاف  ػػػػكم السػػػػبؾ -ِ
 .األسماع

                                                 
(ٔ)

–ٗٞادسٙ–سأٟاُؾؼشاءك٤ٚ–ربس٣خٚ–د٣ٞإأث٠ٗٞاط:أثٞػ٠ِاُؾغٖثٖٛبٗئثٖػجذاٍُٞثٖاُقجبػاُؾ٠ٌٔاُذٓؾو٠

.9ٔٔؿ(9ٗ٘ٔاُوبٛشٙ,ٓطجؼخأٌُزجخاُزغبس٣خاٌُجشٟ,)ذٓؾٔٞدًبَٓكش٣:ؽؼشٙ,ٝمغٝرشر٤ت
(ٕ)

 .9 ؿ,-ؽخق٤خاُلِغط٢٘٤ك٢األدةاُلِغط٢٘٤أُؼبفش:ٝافقأثٞاُؾجبة
(ٖ)

 .9ٖؿ,ٗلظأُشعغ
(ٗ)

 .ٙ-٘ؿؿ,د٣ٞإاُشٝك:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(٘)

. -ٙؿؿ,ٗلظأُقذس,أٗظش



 

 

 

-ٖٔٙ- 

, ا ػػ  لػػيس اىًسػػالن يبرػػؿ الػػع  كمػػ  بالسػػنر الطكيػػؿ كاا قطػػاع اػػف ملػػذات الػػد يا كمالهينػػا -ّ
أل ػهج ألمهػ  اػؿ , كلك فعؿ اما ي ظـ شػعراء الشػعر الحػر, لي هي ألمه  ب  مؿ الشعر كأحس  

 .يـك معلق  كمر اشرات الرفكؼ بالدكاكيف

 
ذا ااف أحمد شك ي  د أمعػف فػي شػعر المه يبػي  ك ظػر فك ػدب يقسػـ ا يػرا مػف  صػالدب إلػع "كا 

فػػإف , ُ"فقلػػدب فػػي ذلػػؾ الػػ , ك قػػدب للم همػػق, كمكااظػػ , كأفاػػارب, يقػػؼ فينػػا لي  ػػر حامػػ , مقػػاطق
فػػ هع ب ظػػاـ , لعػػد ا ي بػػدكرب أي ػػا  لٌػػدى أحمػػد شػػك ي كالمه بػػي أي ػػا ك سػػج  صػػالدب الػػع م كالنػػاا

كاػػاف , كاػػاف  البػػا مايسػػهقؿ اػػؿ مقطػػق بقافيػػ  راصػػ  بػػ , المقػػاطق كراصػػ  فػػي  صػػالدب الطكيلػػ 
ديبا هػػ  " الا يػرة م ػػم ا اياهػا أفاػػارب كمشػاارب كه اربػػ  فػي الحيػػاة , ف  ػحت يقػؼ لي  ػر حامػػ  

 ا مػػػف  احيػػػ  المظنػػػر الرػػػار ع بػػػ بع الطيػػػب المه بػػػع مػػػف  احيػػػ  الترػػػر كالػػػكفرة فػػػع أبيػػػات هػػػذار 
 ِ. الحام  كالم ؿ الهي ه هشر في   ايا  صالدب كمف  احي  األلتاظ كالهراايب 

 ّك ػػد هحققػػت الكحػػدة الع ػػكي  فػػع  صػػالد العػػد ا ع ر ػػـ ارػػهالؼ ك نػػات ال ظػػر حكلنػػا , 
ًددى متنكمنا بكحدة ال  ك ال تسع كالشعكري  في م مكا  مف  صالدب مق ارػهالؼ األفاػار فسكاء حي

, كفػػع م مكاػػ  أرػػرل حقػػؽ الكحػػدة ال تسػػي  كالشػػعكري  ككحػػدة المك ػػكع  ْالهػػع شػػمل  مك ػػكا  
 ٓ. أي ا 

كأمػػا مػػا يهعلػػؽ ببػػا ع أ ػػزاء ب ػػاء القصػػيدة ا ػػد شػػاار ا العػػد ا ع االلعػػ  كالمكسػػيقا كالصػػكرة 
- :نا رالؿ هذا الباب في  الث فصكؿ ااىهع الشعري  , سي هع الحديث ا 

 .اللع   –التصؿ األكؿ  -ُ
 .المكسيقا  –التصؿ ال ا ي  -ِ

 .الصكرة الشعري   –التصؿ ال الث  -ّ

                                                 
(ٔ)

.ٖ ؿ(ٕ 9ٔ,داسأُؼبسف,اُوبٛشح) ه,قشاُؾذ٣شؽٞه٢ؽبػشاُؼ:ؽٞه٢م٤ق

(
ٕ

ٓؾبمشادك٢اُؾؼشاُؾذ٣شك٢كِغط٤ٖ:ٝأٗظشٗبفذساُذ٣ٖاألعذ– ٔٔربس٣خاُؾؼشاُؼشث٠اُؾذ٣ش,ؿ:أؽٔذهجؼ(

 . ٕٙ–ٕٙٙٝاالسدٕ,ؿؿ

(
ٖ

(ٖ 9ٔث٤شٝد,داساألٗذُظ,)ٕه(مٞءاُ٘وذاُؾذ٣شك٢)ث٘بءاُوق٤ذحك٢اُ٘وذاُؼشث٠اُوذ٣ْ:أٗظش,٣ٞعقؽغ٤ٖثٌبس(

 . ٖٖ-  ٕؿؿ

,ٙ –ٓ اُٞصٞةؿؿ–  –9ٙكغشاُؼشٝثٚ,ؿؿ–ٖٕ– ٔد٣ٞإا٤ُِٜت,ؿؿ:أٗظشٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(ٗ)

 . 9–9 ؿؿ

,ٕ -ٔ ,ٔٙ–ٗ٘,ٕ٘–ٖٗ,ٕٗ– ٕاُشٝكؿؿ–ٖٖ–ٕ٘د٣ٞإا٤ُِٜتؿؿ:أٗظش,ٓؾٔذاُؼذٗب٠ٗ(٘)

 ٖ- ٗ, ٘,  - 9, 9-99. 



 

 

 

-ٔٙٗ- 

 
 
 

 الفصل األول
 " غة ــالم" 



 

 

 

-ٔٙ٘- 

 المغة
اهػػهـ القػػدماء كالمحػػد كف باللعػػ  بااهبارهػػا ا صػػرا فٌعػػاا فػػي العمػػؿ األدبػػي سػػكاء اػػاف فػػي  

ا , كأم لػػ  م لكفػػ , معركفػػ للشػػعراء ألتاظػػا "فػػابف رشػػيؽ مػػ ال يػػرل أف , ل  ػػرالعشػػر أـ اػػاف فػػي ا
امػا أف الاهػٌاب اصػطلحكا الػع ألتػاظ ب ايا نػا , كا أف يسػهعمؿ  يرهػا, ي بعي للشاار أف يعػدكها

كااهبػػر األلتػػاظ , فقػػد ااهبػػر لرلتػػاظ"كأمػػا ابػػف رلػػدكف  ُ"سػػمكها الاهابيػػ  ا يه اكزك نػػا إلػػع سػػكاها
اف "باللعػػ  اههمامػػا ابيػػرا بحيػػث رأل " بػػكؿ فػػالبرم"كاهػػهـ , ِقكالػػب الهػػي هتػػٌرغ فينػػا المعػػا يب  نػػا ال

كا يماػف أف ياػكف شػيلا , األدب ليس  ال  كاا مف اامهداد كالهطبيؽ لػبعض الرصػالص اللعكيػ 
فنػػك فنػػك يسػػهردـ مػػ ال الرصػػالص الصػػكهي  كااماا ػػات اايقاايػػ  للاػػالـ ممػػا يتعلػػ  القػػكؿ , آرػػر
م ػػػؿ هػػػذب ,  ّ"كلاػػػف األدب يصػػػ تنا كي ظمنػػػا كيب ػػػي الينػػػا اسػػػهعمااه  الت يػػػ , عػػػادم المػػػ لكؼال

أف اللع  ليست كاسط  مػف كسػالط الهعبيػر اػف األفاػار كالعكاطػؼ "األهمي  للع  ما ت مف القكؿ 
بؿ أ نا إلع  ا ب هذا يماف أف هاػكف  ايػ  فػي ذاهنػا حي مػا هه ػمف إلػع  ا ػب اإلفػادة , فحسب

 ماليػػػػ  هسػػػػهركحنا ال تػػػػكس كهلهػػػػذ بنػػػػا اىذاف كهسػػػػمك بنػػػػا اللعػػػػ  الػػػػع مسػػػػهكل الت ػػػػكف رصػػػػالص 
كههبػدل هػذب , ماهي  الشعر هي ايتيػ  راصػ  فػي الهعامػؿ مػق أداة هػي اللعػ "لذلؾ فإف  ْ"ال ميل 

الايتي  في طرالؽ مرصكص  هؤلؼ بيف الالمػات كه ظمنػا للكصػكؿ إلػع أ ظمػ  كاهسػاؽ كهراايػب 
 ػـ ا يعػكد ميٍشػًاٍؿ كمػف ,  ػ  الشػعري  فػي الكا ػق كهرلػؽ مػكازرة رمزيػ  لنػذا الكا ػقكأب يػ  هت ػر الطا

فنػػذا الميٍشػػًاؿ الهشػػايلي ي عػػؿ , "ٓالشػػاار ه سيسػػا الػػع هػػذا م ٍشػػًاٍؿ هكصػػيؿ كا  مػػا ميٍشػػًاٍؿ هشػػايؿ
رالقػا بػذلؾ االلػؽ لعكيػ   ديػدة لػـ  اػف   لتنػا  -يرهار الماه  كيدرلنا في سياؽ راص"الشاار 

كهػػذب العال ػػات ال ا مػػ  اػػػف , فإ ػػ  ي ػػال بنػػا بعيػػػدا اػػف حرفيهنػػا الحسػػي  المحػػػدكدة -هك عنػػاأك  
ك ػػق اللتظػػ  فػػي سػػياؽ رػػاص ب سػػلكب بعي ػػ  ي ػػب أف يػػهرمض ا نػػا صػػكر ههػػ زر بػػدكرها فػػي 

إا اػػف طريػػؽ "كاليػػ  فػػإف األ ظمػػ  اللعكيػػ  ا هػػ هي بكظيتػػ   ماليػػ  ,  ٔ"اال ػػات مهتاالػػ   اشػػط 
كيػداـ دكرب ألف التعػؿ الرػالؼ لل شػاط اللعػكم يك ػ  , دل  حيث يتسر أحدها اىرراال اهنا المهبا

اؿ ا صر إلع مك ع  مف  ظام  اما يك   اؿ  ظاـ الع اال ه  بعيرب محددا للسياؽ الشػعرم 
فالقصػػػيدة إذف ليسػػػت  صػػػا لعكيػػػا كلا نػػػا ايتيػػػ  راصػػػ  فػػػي , ك نػػػ   حػػػك الب ػػػاء الشػػػعرم الاامػػػؿ

 ٕ".الهعامؿ مق اللع 

                                                 
(ٔ)

 . ٕٔؿ,ٔط,اُؼٔذح:اثٖسؽ٤ن
(ٕ)

 .ٔ ٗ–  ٗؿؿ(دٕٝربس٣خ,داساُٜ٘نخُِطجبػخٝاُ٘ؾش,اُوبٛشح)ٓوذٓخاثٖفِذٕٝ:ػجذاُشؽٖٔثٖٓؾٔذثٖفِذٕٝ
(ٖ)

 .9ٕٙؿ(  9ٔ,ٌٓزجخاألٗغِٞأُقش٣خ,اُوبٛشح)ٗظش٣خاُج٘بئ٤خك٢اُ٘وذاألدث٢:فعػكنَ
(ٗ)

 (.ٖٖٙؿ,ٕ 9ٔ,داساُضوبكخُِطجبػخٝاُ٘ؾش,اُوبٛشح)ٗوذاُؾؼشك٢اُوشٕاُشاثغاُٜغش١:هبع٢ْ٘ٓٞٓ
(٘)

 .99ؿ(  9ٔ,داساُضوبكخُِطجبػخٝاُ٘ؾش,اُوبٛشح)ٓذفَل٠ُػِْاُغٔبٍاألدث٢:ػجذأُ٘ؼْر٤ِٔخ
(ٙ)

(ٕ 9ٔ,داساُزٞك٤نُِطجبػخٝداساُضوبكخُِ٘ؾشٝاُزٞص٣غ,اُوبٛشح)أثٞكشاطاُؾٔذا٢ٗأُٞهقٝاُزؾ٤ٌَاُغٔب٢ُ:اُ٘ؼٔبٕاُوبم٢

.9ٖٙؿ
( )

 .9ٖٙؿ,ٓذفَل٠ُػِْاُغٔبٍاألدث٢:ػذةأُ٘ؼْر٤ِٔٚ
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ذا ما ظر ػػا إلػػع شػػعر العػػد ا ي فإ  ػػا   ػػد فيػػ  اإل ػػادة فػػي اسػػهعماؿ اللعػػ  كفػػي هشػػايلنا   كا 
كير ػق ذلػؾ إلػع أف , كأ اد في اله ليؼ بػيف الماهػ  كأ ظمػ  سػيا نا كهراايبنػا, هشايال  ماليان رالعا

 العػػد ا ي مػػد ؽ كباحػػث لعػػكم ك حػػكم لػػ  العديػػد مػػف المعػػا ـ اللعكيػػ  كالاهػػب ال حكيػػ  ك  ػػد فيػػ 
اي ا ن   اللعكم الذم ااهمػد فيػ  الػع لعػ  القػرآف الاػريـ كلعػ  السػابقيف فرػرج شػعرب  ػزؿ اللتػظ 

 .فرـ األسلكب مهيف السبؾ
- :كيماف البحث في الرصالص الهي اهسمت بنا لع  العد ا ي الع ال حك الهالي 
- :تأثر لغتو بالموروث الديني( 1)
لحتاظػػ  الػػع هػػالكة أكراد القػػرآف كا طالاػػ  هػػ  رت لعػػ  العػػد ا ي بػػالمكركث الػػدي ي كذلػػؾ  

- :فقاؿ في ذلؾ, الع الهراث اإلسالمي المه كع
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى آًم اهلًل ًكردان 

 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراح اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبج يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهنـي الاهابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ُ 

 

- :كم اؿ ه  ر لعه  بالقرآف  كل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء محمَّ  هى ىسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكا ًبرى
 

 كا هحًتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا األرزاءى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً رىة العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  
 

  هىن يػػػػػػػػػػػػػػػػكا يكمػػػػػػػػػػػػػػػػان كا هحز يػػػػػػػػػػػػػػػػكا لمػػػػػػػػػػػػػػػػا كا
 

ـٍ    فقػػػػػػػػػػػػػػد هيبلىػػػػػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػػػػػعكبي بػػػػػػػػػػػػػػ اظـً , دىهػػػػػػػػػػػػػػااي
 

ٍعػػػػػػػػػػػػػرىؾو   ك ػػػػػػػػػػػػػ اـ األىالىػػػػػػػػػػػػػٍكفى فػػػػػػػػػػػػػي ايػػػػػػػػػػػػػؿِّ مى
 ج

ـً   ٍمػػػػػػػػػػػػػػرى بػػػػػػػػػػػػػػً  الػػػػػػػػػػػػػػدهري يعػػػػػػػػػػػػػػزكاـ ب ػػػػػػػػػػػػػػيشو اىرى
ِ 

 

 
سىػ ى ه : "فالبيت األكؿ ااهمدٍت لعهي  الع  كل  از ك ؿ  ـٍ ًفػي رىسيػكًؿ اهلًل ايٍسػكىةه حى لَّقىٍد اىافى لىايػ
ػػف اىػػافى لِّ  ً يػػران مى ذىاىػػرى اهللى اى ػػكٍا اهللى كى اليىػػٍكـى اىًرػػرى كى كالبيهػػاف كاألريػػراف ااهمػػدا فػػي لعهنمػػا الػػع , ّ"يىٍر ي

ٍؤًمً يف: " كل  هعالع  .ْ"كىاى ه ًن يكا كا هىٍحزى يكا كىأى هيـي األىٍالىكفى إٍف ساي هـي مي
- :ك كل 

 فاػػػػػػػػػػػػػػػـ فلػػػػػػػػػػػػػػػ  ايبػػػػػػػػػػػػػػػرل هىبىػػػػػػػػػػػػػػػدَّد شػػػػػػػػػػػػػػػملينا 

 

كًانػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػذجاري  كدبَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػإذفً   اهلًل فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ري
ٓ
 

 

- :ك كل  أي ا
 كاػػػػػػػػػػػػػػـ فلػػػػػػػػػػػػػػػ و ايبػػػػػػػػػػػػػػرىل هىبىػػػػػػػػػػػػػػػدَّد شػػػػػػػػػػػػػػػملينا

 

ًكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    الرجٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي كدىبَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذًف اهلًل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ري
 

يجػػػػػػػػػػػػػكفى ًم ػػػػػػػػػػػػػؿي  ىبًػػػػػػػػػػػػػيِّنـٍ  ـي العيػػػػػػػػػػػػػٍربي أمِّ  هيػػػػػػػػػػػػػ
 

كسػػػػػػػػػاحي الحػػػػػػػػػركب الماحقػػػػػػػػػاًت ًهػػػػػػػػػيى الايهٍػػػػػػػػػػبي  
ٔ 

 

 

                                                 
(ٔ)

 . ؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٕ)

 .ٓٔٔؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

 (.ٕٔ)آ٣خسهْ,ٞسحاألؽضاةع
(ٗ)

 (.9ٖٔ)آ٣خسهْ,عٞسحآٍػٔشإ
(٘)

 .ٗٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٙ)

 . ٖؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
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ً يػػػػرىةاػػػػـ ًمػػػػٍف ًفلىػػػػ و  ىًليلىػػػػ   ى : "ااهمػػػػد الػػػػع  كلػػػػ  هعػػػػالع  ػػػػقى  لىبىػػػػٍت ًفلىػػػػ ن اى بػػػػإٍذًف اهلًل كاللنػػػػث مى
ػػاًبرٍيفى  هيػػكى الٌػػًذم بىعىػػ ض فػػي ااميػػٌيفى رىسيػػكان ًمػػٍ نيـ : "كالبيػػت األريػػر ااهمػػد الػػع  كلػػ  هعػػالع, ُ"الصَّ

ف اىا يكٍا ًمٍف  ىٍبؿي  ييعلِّمينيـي الًاهىابى كالًحٍامى  كاً  ـٍ كى اٍِّيًن ييزى لىٍينـٍ آيىٍاًهً  كى ًبٍيفٍ  يىٍهليك اى الىؿو مي  ِ"لىتًي  ى
- :ك كل 

 يػػػػػػػػػػارب ٌهػػػػػػػػػػئ ل ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف أمر ػػػػػػػػػػا رشػػػػػػػػػػدا
 

ّا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػحؽ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػر  هاػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 

ػ ن ًإٍذ : "أرذب العد ا ي مف  كل  هعالع بَّ ىػا آهِّ ىػا ًمػٍف لَّػدي ؾ رىٍحمى أىكىل الًتهيى ي إلىػع الاىٍنػًؼ فىقىػٍاليكا رى
 (ْ)".كىٌهئ لى ىا ًمٍف أىمًر ىا رىشىدان 

- : ماؿ فهيات دار المعلمات ه نيز الب ات في حلبك كل  مصكرا 
 اكااػػػػػػػػػػػػػب  اصػػػػػػػػػػػػػرات الطػػػػػػػػػػػػػرؼ اػػػػػػػػػػػػػيف

 

(ٓ)يتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر رلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كا هسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابا 
 

 

ـٍ يىٍطًمٍ نيفَّ إ : "مف  كل  هعالع اففيًنفَّ  ىاًصرىاتي الطٍَّرًؼ لى ـٍ كىاى  ى  (ٔ)".سه  ىٍبلىني
 
ذا ااف شػاار ا  ػد ااهمػد الػع لعػ  القػرآف فػي هشػايل  اللعػكم  فإ ػ  اي ػا ااهمػد , لشػعرب كا 

الػػع الحػػديث الشػػريؼ كبعػػض أ ػػكاؿ الصػػحاب  ر ػػكاف اهلل الػػينـ كلاػػف بصػػكرة أ ػػؿ مػػف ااهمػػادب 
- :كم اؿ ذلؾ  كؿ العد ا ي, الع القرآف الاريـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبران الػػػػػػػػػػػػػػػػػع األلىػػػػػػػػػػػػػػػػػـً المبىػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرًح فػػػػػػػػػػػػػػػػػي السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػريًر   ياصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبي  صى
 

 فػػػػػػػػػػػػػػاهللي يرمػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػؤم يفى بمػػػػػػػػػػػػػػا
 

 هيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل إيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً نـ  ًليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل
 

 (ٕ)كيىهيػػػػػػػػػػػػػػ ى فرػػػػػػػػػػػػػػران بالٌصػػػػػػػػػػػػػػبكرً  
 

, يبهلػع الر ػؿ الػع حسػب دي ػ : "ااهمد في  الع م ؿ  كؿ الرسكؿ صػلع اهلل اليػ  كسػلـ 
ف اػاف فػي دي ػ  ر ػ ه أبهيلػي الػع  ػدر دي ػ , فإف ااف في دي   طبه اشهد بػالؤب فمػا يبػرح الػبالء , كا 

 ٖ"رطلي  بالعبد حهع يهرا  يمشي الع األرض كما الي  مف
- :ك اؿ معهمدا الع  كؿ رالد بف الكليد ر ي اهلل ا  

(ٗ)طعـ الركل ا د ا كالعيش سٌياف؟  فنؿ ه است فر سا أ  ا ارب 
 

                                                 
(ٔ)

 (.9ٕٗ)آ٣خسهْ,عٞسحاُجوشح
(ٕ)

 (.ٕ)آ٣خسهْ,عٞسحاُغٔؼخ
(ٖ)

 .ٖٔٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ْ)

 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ٓ)

 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ٔ)

 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ٕ)
( )

 . ٕؿ,ٗط(ٖ 9ٔداساُلٌشٝ,ث٤شٝد)ٕه,ٓؾٔذثٖػ٤غ٠ػٖعٞسحاُزشٓز١
 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ٗ)
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حػيف أربػر أمػراء ال ػيش بػإاالـ التػرس  –ر ػي اهلل ا ػ   –شاب   كؿ رالد بف الكليػد  
ا فليعلمػػكا كليسػػهعدكا "أ ػػ  فػػي حالػػ  رف ػػنـ الػػدركؿ فػػي اإلسػػالـ فػػإف الػػيـ أف  يػػدفعكا ال زيػػ  كا 

 .ُ"لقدكم  الينـ بقـك يحبكف المكت اما يحبكف هـ الحياة
 

 نـ فنك هارة يطلب م, كيبدك أف العد ا ي اسهعؿ ه  ر لعه  بالقرآف ليرشد أمه  كليكاسينا 
كالػينـ بالصػبر ألف مػف , فػاا ين ػكا كايحز ػكا فنػـ األالػكف, اله سي بمحمد صلع اهلل اليػ  كسػلـ

ف  ؿ اددهـ فاـ مف فل   ليل   لبت  الشعكب مف بيلي ب اظـ مف باللنمك كالينـ أي ا ال ناد كا 
فعػػؿ فػػي معظػػـ كهاػػذا .  ػػـ يػداك اهلل أف ينػػئ لنػػـ مػػف أمػػرهـ رشػدا, التلػ  الابيػػرة بػػإذف اهلل كه ييػػدب

 .المكاطف الهي ظنر فينا ه  رب بالقرآف
 

- :تأثر لغتو بصنعة الطب( 2)
ااف العد ا ي  د درس في الي  الطب فػي ال امعػ  األمريايػ  ببيػركت مػدة اػاميف ب ػاء  

إا أ ػ  ا هقػؿ إلػع اليػ  اىداب  سػـ اللعػ  العربيػ  ب ػاء الػع ر بػ  الشػاار أحمػد , الع ر ب  كالدب
المههبق ى ار العد ا ي يالحػظ أ ػ  بػالر ـ مػف ابهعػادب اػف ميػداف الطبػك فإ ػ  ا "إف لذلؾ ف, شك ي

لك ػت كاقمػت كمصػاب ك ر ػـك "كم اؿ ذلؾ اسهعماؿ المات م ؿ  ِ"يزاؿ مه  را ب  في   رب ك ظم 
- :في م ؿ  كل  اف فر سا" ربيث كسرطاف

 لقػػػػػػػػػػػػػد لىٌك ٍػػػػػػػػػػػػػتي ًشػػػػػػػػػػػػػٍعرم يػػػػػػػػػػػػػا فر سػػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػػػػباباكا ىهىحٍيػػػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػػػً  ال, بػػػػػػػػػػػػػذاًرؾً    سِّ
 

َََََََََََََََََََََ   
ٌقٍمػػػػػػػػػػػػتي اليىػػػػػػػػػػػػرىاعى  ػػػػػػػػػػػػع, كاى  فلسػػػػػػػػػػػػتي أرشى

 

 اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهَّتىٍر يًس أٍف ييصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابا 
 

 فمػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػميًؾ  يػػػػػػػػػري  ر ػػػػػػػػػٍكـو ربيػػػػػػػػػثو 
 

إلػػػػػػػع السَّػػػػػػػرىااًف ًرٍلػػػػػػػتي لػػػػػػػ ي ا هسػػػػػػػابا 
(ّ) 

 

 الحشايا كالشتاء كالعليؿ كالقلب كالػدامي كذكبػاف التػؤاد كال سػـ كهالشػي"كم ؿ اسهعماؿ  
- : كل " الراليا

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقا ي, ظلَّلىٍه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؤبي 
 

شػػػػػػػػػػػػػامى اللنيػػػػػػػػػػػػػبي    بعػػػػػػػػػػػػػدما أجَّ فػػػػػػػػػػػػػي حى
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا ي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـه اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػالقلبي الػػػػػػػػػػػػػػدامي سػػػػػػػػػػػػػػكاب طىبيػػػػػػػػػػػػػػبي  
 

ػػػػػػػدا ي شػػػػػػػطرى المي ىػػػػػػػع بىٍعػػػػػػػدى أىٍف اػػػػػػػا  كىحى

 

 دى فػػػػػػػػػػػػػػؤادم ًمٌمػػػػػػػػػػػػػػػا دهػػػػػػػػػػػػػػا ي يىػػػػػػػػػػػػػػػديكبي  
 

 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػدان هيٍربيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ييعػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ؽي  سػػػػػػػػػػػػػػػػػمي

 

 يػػػػػػػػػػػػػبي م لىمػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػا ؽى الحبيػػػػػػػػػػػػػبى الحب 
 

                                                 
(ٔ)

 . ٖٗؿ,ٙط(9ٙٙٔ,ٌٓزجخاُ٘قش,ٝاُش٣بك,ٌٓزجخأُؼبسف,ث٤شٝد)ٔه,اُجذا٣خٝاُٜ٘ب٣خ:أثٞاُلذاءاُؾبكعاثًٖض٤ش
(ٕ)

 .ٖ٘ؿ,ٖ 9ًٔزٞثشأ,ٕٖاُغ٘خ,ٓٔاُغضء,ٓغِخاألد٣ت"اُؼذٗب٢ٗٝٓؼغْاألفطبءاُؾبئؼخ:"ع٤َٔثشًبد
 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ّ)



 

 

 

-ٔ ٓ- 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع   كالراليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ميعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ههالشى
 

 (ُ)كطيػػػػػػػػػػبي , فػػػػػػػػػػي  ىػػػػػػػػػػرل ايلجػػػػػػػػػػ ي أريػػػػػػػػػػجه  
 

- :كاسهعمال  الم  آاـ كمرهـ  كل 
عي  كا ا ػػتًَّت اىاـي اػػف طىػػٍرًؽ مىٍ ػػ ى

 

ػػػػػػػػػٍرهًـ   كأبقىػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػؤادم داميػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػـ ييمى
(ِ) 

 

 
- :كاذلؾ اسهعمال  الطتيليات كزرع األشالء كالطااكف كالحرب في  كل 

 دكا  ٍسػػػػػػػػػػػؿى إسػػػػػػػػػػػراليؿى أى مىعيػػػػػػػػػػػ فىٍليىٍحشيػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػبً    ايمػػػػػػػػػػػػػػػا  يبيػػػػػػػػػػػػػػػد الطجتيليَّػػػػػػػػػػػػػػػاًت بالرجاي
 

ػػػػػػػػػػػٍت , ك سػػػػػػػػػػػهردج ًفلىٍسًطسػػػػػػػػػػػ ان  ًراى  ك ػػػػػػػػػػػد زي
 

ػػكبو   ػػدىبً , أشػػالءي ًصػػٍنيىٍكفى فػػي صى  كفػػي حى
 

 فػػػػػػػػػػػػػػال ف ػػػػػػػػػػػػػػكر كا أر ػػػػػػػػػػػػػػاسى هيقًلقي ىػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرىبً , كا ك ػػػػػػػػػػػػػػػكدى لطػػػػػػػػػػػػػػػاايكفو   كا  ى
(ّ)

 

 

- : كل , كاسهعماؿ لتظ األ تاس كاالل  المتؤكد
زًف الينا ً الل ي المتؤكدً  يَّا مف الحي  (ْ)كرأيتي األ تاسى رى

 
 
’ 

 

 
- :في  كل  اف الينكد, كأما مرض السؿ

ر كمػػػػػػ ى الٌشػػػػػػرِّ فػػػػػػي الػػػػػػكرل   بيػػػػػػدي بػػػػػػ   ي

 

(ٓ)فيع ػػػػػع ب ػػػػػك صػػػػػنيك ض ًسػػػػػؿج العػػػػػكالـً  
 

 

 
كهقطيق األاصاب , كمب ق الطب, كأما اف إدماء الابد كالمنج الالمي كاألا اء 

- : كل  مصكرا حاله  بعد مكت أم , كاللحـ
ػػػػػػػػػػ و , أى أيٌمػػػػػػػػػػابي شػػػػػػػػػػرٍَّد ا ٍنمى ػػػػف فيػػػػ  أاباد  ػػػػا هىػػػػدمىع    فتػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػؿ مى   ػػػػريهه الػػػػع مى

 

 كفػػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػػػػتو آدهػػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػػدامقه 
 

ػػػػػػي   كفػػػػػػي اػػػػػػؿ م اػػػػػػكب ل ػػػػػػا مينىػػػػػػج اىلمى
 

ََََََََََََََََََََََ  
 

قه  (ٔ)اللحمػػػػػا  طػػػػػقى أىاصػػػػػابي امػػػػػا  طٌػػػػػق  كفي اؿ اي كو  اسض للًطبِّ مٍب ى
 

 

  
كفكل  ذاارا رتقاف القلب كالشرياف كالكريد ليبيف أف ال سـ بالقلب ا بالشرياف كا  

- :بالكريد
                                                 

 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ُ)

 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ِ)

 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ّ)

 . ُٖب , ص ديكاف الك ك : محمد العد ا ع  (ْ)

 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ٓ)

 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ٔ)



 

 

 

-ٔ ٔ- 

تك ػػػػػػػػػػػػػػػان  ـي بال ى ػػػػػػػػػػػػػػػاًف رى  إ َّمػػػػػػػػػػػػػػػا الً سػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍياً    كا بالكىريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً , ا بشى
(ُ)

 

 

 

                                                 
 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ُ)



 

 

 

-ٔ ٕ- 

- :اسهعماؿ كا ه ات بعض األمراض م ؿ اسهلصاؿ الداء الميٍعً ؿ  كل كأما اف 
 عً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن إٍف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادٍر كداءن مي 

 

ُالػػػػػػػػػػػػػػػػع اسهلصػػػػػػػػػػػػػػػػال  ذي  ػػػػػػػػػػػػػػػػا المى ك ػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 

- :كاسهلصاؿ ال رب  كل 
ـى فػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػدادى ابػػػػػػػػػػػػدي ًإلننػػػػػػػػػػػػا   كأياػػػػػػػػػػػػًد

 

َـّ الًبٍشػػػػػري , ك يػػػػػكرل  ػػػػػٍربي , فىعىػػػػػ ِكاسهيٍؤًصػػػػػؿى ال ي
 

 

- :كا ه اث الطااكف  كل 
ػػػػذكًرًهـ   سػػػػه هىثج طػػػػااكفى الػػػػكرىل مػػػػف  ي

 

ّالػػػػػػدجٍلبي  امػػػػػػا ا هيػػػػػػثَّ لإليقػػػػػػاًد ًمػػػػػػٍف ً ػػػػػػٍذ ربً  
 

 

كظنر ه  رب بص ع  الطب أي ا في ملحم  الشعري  ا دما  عؿ اصاما طبيبا ماهرا  
- :كابقريا حيف  اؿ ا  

 م ػػػػػذي اػػػػػافى صػػػػػبياٌ , شػػػػػا ى ي الطِّػػػػػبج 
 

ػػػػػػػػبَّ , فىعىػػػػػػػػدا فيػػػػػػػػ ً    بٌيػػػػػػػػا, حػػػػػػػػيفى شى
 

 ْمػػػػػػػا رأل ال ػػػػػػػاسي ًمٍ لىػػػػػػػ ي ابقريَّػػػػػػػا
 

 

فعاد المريض , ؾ  اـ بنا الطبيب اصاـكصكر العد ا ي املي   راح   ا ح  ل عيؼ م نك 
- :فقاؿ شاار ا, فطار صيت اصاـ العالم  ال راح,  كيا

ًط الع يػػػػػػًب الػػػػػػيال ػػػػػػسَّ بالًمٍشػػػػػػرى  مى
 

 ًإٌا أهىػػػع المسػػػهحيال, اػػػاد يقً ػػػي
 

 اػػػػادى  ىكٌيػػػػػا, كالٌ ػػػػعيؼي الم نيػػػػػكؾي 
 

 يٍ ًشػػػب الظجٍتػػػرى فػػػي الرَّدىبػػػك كالٌ ابػػػا
 

 ٓاحرى ًصػػػػػػػيتي العىالَّمػػػػػػػً  ال ػػػػػػػرٌ طػػػػػػػ
 

 

كهك األ ر الذم ك د في , كبنذا يظنر أ ر ص ع  الطب كا حا  ليا في لع  العد ا ي 
- :لع  الشاار إبراهيـ  ا ي الذم ااف يعمؿ طبيبا أي ا حيف  اؿ

ٍ بًػػػػػػػػػػػي االػػػػػػػػػػػذًَّبٍيه ٍفػػػػػػػػػػػرؼى القلػػػػػػػػػػػبي ًب ى  رى
 

 كىأى ىػػػػػػػػػػػػػا أىٍههًػػػػػػػػػػػػػؼي يػػػػػػػػػػػػػا  ىٍلػػػػػػػػػػػػػًب اههلًػػػػػػػػػػػػػدٍ  
 

ًرٍيه ـٍ  ىعيػػػػػػػػػػػػػػدٍ   فييً ٍيبي الٌدمقي كالماً ي كال ى ػػػػػػػػػػػػػٍد ىا لىٍيػػػػػػػػػػػػػػتى أىٌ ػػػػػػػػػػػػػالى ـى اي  ًلػػػػػػػػػػػػػ
 

ـٍ  ىٍطػػػػػػػػػػًك العىػػػػػػػػػػرىاـ ػػػػػػػػػػٍد ىا؟ أىكى لىػػػػػػػػػػ ـى اي  ًلػػػػػػػػػػ
 

فىرىٍ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػف   حى ًػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفو كىأىلىػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ كى
ٔ 

 

                                                 
(ٔ)

 . ٙؿ,ٗلظأُقذس
(ٕ)

 .9٘ؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

,لثشا٤ْٛٓقطل٠,ٝأٗظش– ٓٔؿ,اُوبٓٞطأُؾ٤و,أٗظشاُل٤شٝصأثبد١,غٞدإػظ٤ْاُٞسمػذ٣ْاُضٔشؽغشٖٓاُ:اُذُت

 .9ٕٔؿ,ٔػ,أُؼغْاُٞع٤و
(ٗ)

.ٙ ؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(٘)

 . ٙؿ,األٓٞٓٚ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٙ)

.9ٖؿ(9ٙٔٔ,داسأُؼبسف,ٛشحاُوب)أؽٔذسا٢ٓٝآفش٣ٖ,عٔغٝرؾو٤ن,د٣ٞإٗبع٢:اثشا٤ْٛٗبع٢



 

 

 

-ٔ ٖ- 

 
 :تأثر بألفاظ اآلخرين( 3)
كالػػػع رأسػػػنـ الشػػػاار أحمػػػد , هػػػ  ر العػػػد ا ي ب لتػػػاظ العديػػػد مػػػف الشػػػعراء الػػػذيف سػػػبقكب 

ا ػػػالؿ الشػػػاار "كير ػػق ذلػػػؾ إلػػػع , ي اليميػػػ  الػػػركلكاػػػاف هػػػ  رب م صػػػبا الػػع  ػػػكافي شػػػك , شػػك ي
- :كم اؿ ذلؾ  كؿ العد ا ي, ُ"كاذكب  ال مؿ, ألحمد شك ي كاحهذاءب في طالكة األسلكب

 إذا ا هػػػػػػػػاحى الينػػػػػػػػكدي حػػػػػػػػدكدى ا, أًلٍت ػػػػػػػػا
 

ـى الػػػع األىلىػػػـٍ , لييػػػكثى شػػػرلن    إف ا   ػػػا

 

 ك يرًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى بر يَّاًه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ككفيكدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػـٍ ًلهىٍ ػػػػ ىرى بالشػػػػاكىل الػػػػ   ع هيلػػػػً  األيمى
 

ػػػػػػػتا  ي ك ننػػػػػػػا, إلػػػػػػػع هيلػػػػػػػ و   لػػػػػػػكا صى
 

ػػـٍ   لىػػع كى ى  لاػػافى الينػػكدي اليػػكـى لحمػػان اى
 

 أيشػػػػػػػايكالع األِـّ الكحيػػػػػػػدى أرػػػػػػػك  ينػػػػػػػعن 
 

؟  ـٍ  بىال ًمف شيركًر األيِـّ سيالن ًمف ال ِّقى
ـي مػػػػػػا يسػػػػػػهدرجي  َـّ صػػػػػػاًاقىان كأاظىػػػػػػ  النىػػػػػػ

 

ـٍ    ًشػػػػااي ي ايصػػػػتكرو أىسػػػػابي الػػػػع الػػػػرَّرى
 

 مػػػػػػػػػػػا الم ػػػػػػػػػػػدي ًإٌا للقػػػػػػػػػػػكلِّ مي  ػػػػػػػػػػػًدان ف
 

ـٍ   ٍعػػػػػػػػرؾو ييػػػػػػػػكردي العىػػػػػػػػدى يػػػػػػػػ ي فػػػػػػػػي مى  أىاادى
 

ػػػػا الًعػػػػزج إٌا أىٍف ههيػػػػ  الػػػػع الػػػػكرىل  كمى
 

ـٍ   ػػػػٍف فهاػػػػتى بػػػػً  الػػػػرِّمى ك ػػػػد  ي ًػػػػرىٍت ًممَّ
ِ 

 

الٌ سـ كاأل ـ كالحـز "كيم ع العد ا ي في إيراد المات القافي  الميمي  الركل م ؿ  
كالقمـ كهنـ كالالـ كال عـ كهـر كاألاـ كالنمـ , ـ كفـ ك عـ كاألدـ كالقدـ كالظجلـكزميـ كشمـ كمعهص

ـر كم عطـ كالرذـ كالحشـ كمهنـ كصمـ كي ـ كاـ كالٌدسـ كالع ـ , كالع ـ كالرمـ كالٌديـ كالحيمـ ك ى
 ي في كهي األلتاظ الهي اسهعملنا أحمد شك , ّكم نـز كالٌ ظـ كاىًرـ كم  لـ ك ـر كالنـر كالحلـ

كالع سبيؿ الم اؿ , في  صيدة  نج البردة ك  يج الح يج, ديكا   كراص  في  صالدب الميمي 
- : اؿ في  نج البردب

ـه الػػػػػع القػػػػػاًع بىػػػػػٍيفى البػػػػػاًف كالعىلىػػػػػـً   ًريػػػػػ
 

ـً   ػػػػري ػػػػٍتؾى دىًمػػػػع فػػػػي األٍشػػػػنًر الحي  أىحػػػػؿَّ سى
 

ػػػػػؤذىر أسػػػػػدان  مػػػػػع الق ػػػػػاءي ًبعىٍي ىػػػػػٍي  ي  رى
 

ػػػػػػـً  يػػػػػػا سػػػػػػاافى القػػػػػػاًع أٍدرؾٍ    سػػػػػػاافى األى ى
 

ػػػػػػػػػػػػٌد ىٍه ي الػػػػػػػػػػػػ تسي  اللػػػػػػػػػػػػ ن   لٌمارى ىػػػػػػػػػػػػا حى
 

ًمػػػػع  ٍ بًػػػػؾى بالسػػػػنـً الميصػػػػيًب ري  يػػػػاكٍيهى  ى
 

بًػػػػًدم    حػػػػدهينا كاىهىمػػػػتي السػػػػنـى فػػػػي اى
 

ٍيػػػػػػرى ًذم أىلىػػػػػػـً   ػػػػػػٍرحي األحبػػػػػػً  ًاٍ ػػػػػػًدم  ى  ي
ْ
 

 

 

                                                 
(ٔ)

. ٔٔؿ,األدةاُؼشث٢أُؼبفشك٢كِغط٤ٖ:ًبَٓاُغٞاك٤ش١
(ٕ)

 . ٗ-ٙٗؿ,كغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

 . ٘-ٕ٘ؿؿ,ٗلظأُقذس,أٗظش
(ٗ)

 .9ٓٔٝؿٔػ,ّٔ(دٕٝربس٣خ,داساُلٌش,دٌٕٝٓبٕاُطجغ)اُؾٞه٤بد:أؽٔذؽٞه٢



 

 

 

-ٔ ٗ- 

- :ك اؿ في   يج الح يج
ػػػػجَّ البيػػػػتي الحػػػػرـي  ػػػػجَّ الح ػػػػازي ك ى   ى

 

ٍت   ـي كاسهىٍصػػػػػػػررى  ربَّنػػػػػػػا فػػػػػػػي ماػػػػػػػ ى األمػػػػػػػ
 

 رليتػػػػػػػػػػػػػػ ى اهلل أ ػػػػػػػػػػػػػػتى السػػػػػػػػػػػػػػيدي الحاػػػػػػػػػػػػػػـ   ىٍدمىٌسنا في حماؾى ال رج فا ًض لنا
 

 لػػػػؾ الربػػػػكعي الهػػػػي ريػػػػق الح ػػػػيج بنػػػػا
 

 أللشػػػػػػػػػػػػػريًؼ الينػػػػػػػػػػػػػا أـ لػػػػػػػػػػػػػؾى العػػػػػػػػػػػػػـ؟ 

 

 أهػػػػػػػػيف فينػػػػػػػػا  ػػػػػػػػيكؼي كا ػػػػػػػػطيًندكا 
 

ـٍ فػػػػػػػػػػاهللي مي ػػػػػػػػػػهقـ  أف أ ػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػـ ه ػػػػػػػػػػهق
ُ
 

 

- :ي  كل ك د ه  ر العد ا ي ب لتاظ أبي هماـ ف
 ًإذا أىرىادى اهللي  ىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى فىً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيل و 

 

سيػػػػػػػػػكدً   ػػػػػػػػػافى حى ِطيًكيىػػػػػػػػػٍت أهىػػػػػػػػػاحى لنػػػػػػػػػا ًلسى
 

 

- :فقاؿ العد ا ي مه  را في 
 كمهػػػػػػػػػع أرادى الشػػػػػػػػػعبي  ىٍشػػػػػػػػػرى بي ػػػػػػػػػكدبً 

 

ػػػػػػػػػػػزي األاػػػػػػػػػػػالـي   فعلػػػػػػػػػػػع ال مػػػػػػػػػػػا ـً هيراى
ّ
 

 

- :ك اؿ اي ا اف العرب مه  را بصتع الديف الحلي
ٍمػػػػػػػػػػػره   ػػػػػػػػػػػابلينـ عػػػػػػػػػػػاراي , حي  نـٍ سيػػػػػػػػػػػكده مى

 

ـي , بػػػػػػػػػيضه صػػػػػػػػػكاًرمينيـٍ   ٍ ػػػػػػػػػره أىايتجنيػػػػػػػػػ ْري
 

 

- :كاف الينكد
ػػػػػػػػػػرَّ طبػػػػػػػػػػاًلعينـ,  حػػػػػػػػػسه اػػػػػػػػػػكاًابينـ ـي , إ ػػػػػػػػػػػػؾه مػػػػػػػػػػػػزاًامينيـٍ     شى اػػػػػػػػػػػػاره  ػػػػػػػػػػػػكاريهي

ٓ
 

 

- :أما  كؿ صتي الديف الحلي الذم افهرر في  بقكم  هك
 سػػػػػػػػػػكده ك اًلعي ىػػػػػػػػػػا, بػػػػػػػػػػيضه صػػػػػػػػػػ اًلعي ىا

 

ٔر ػػػػػػػػػػره مراًبعي ىػػػػػػػػػػا حمػػػػػػػػػػره مكاً ػػػػػػػػػػٍي ىا 
 

 

 
ر مػف رػالؿ العػرض السػابؽ هػ  ر العػد ا ي ب لتػاظ مػف سػبقكب مػف الشػعراء التحػكؿ يظن 

فاػػػاف العػػػد ا ي امهػػػدادا لنػػػـ فػػػي ذلػػػؾ أل ػػػ  ك ػػػد فػػػي , الػػػذيف حػػػافظكا الػػػع مها ػػػ  اللعػػػ  كرصػػػا هنا
 .ألتاظنـ كهرايبنـ رير زاد لشعرب كأدب 

 
- :موافقة ألفاظو لحالتو النفسية( 4)
فتػي حالػ  , دكرا هامػا فػي ارهيػار ألتاظػ  كهراايبػ  اللعكيػ  هلعب الحال  ال تسػي  للشػاار 

كفػػي حالػػ  الراػػكد كالنػػدكء يرهػػار ألتاظػػا , اا ػػطراب كالهػػكازف ال تسػػي يرهػػار ألتاظػػا شػػديدة ك كيػػ 
يعػزكف هطػكر األصػكات " كهذا ما يتسر مك ؼ بعػض العلمػاء الػذيف, هادل  رتيت  الشدة كاا تعاؿ

                                                 
(ٔ)

 ..ٕٕٕ–ٕٔٔؿؿ,ٔط,ّٔ,ٗلظأُشعغ
(ٕ)

(9ٙٗٔ,داسأُؼبسف,اُوبٛشح)رؾو٤نٓؾٔذػجذٙػضاّ,د٣ٞإأث٢رٔبّثؾشػاُخط٤تاُزجش٣ض١:أثٞرٔبّؽج٤تثٖأٝطاُطبئ٢

 . 9ٖؿ,ّٔ
(ٖ)

 .ٔ٘ٔؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٗ)

 .ٓٙٔؿ,ٗلظأُقذس
(٘)

 .ٗلظاُقلؾخ,ٗلظأُقذس
(ٙ)

 .ٓٔؿ(9ٕ ٔ,ٓطجؼخا٥داة,ث٤شٝد)د٣ٞإفل٢اُذ٣ٖاُؾ٢ِ:ُذ٣ٖأثٞأُؾبعٖاُؾ٢ِاُز٘جظفل٢ا



 

 

 

-ٔ ٘- 

فالشػعب حػيف يميػؿ , لع الحال  ال تسػي  الهػي ياػكف الينػا الشػعبإ, مف شدة إلع رراكب أك العاس
هميػؿ أصػكات لعهػ  إلػع اا هقػاؿ مػف الشػدة إلػع الررػاكة فػإذا ااهػز الشػعب , إلع الداػ  كااسػهقرار
ك د حاكؿ أحد الباح يف  مق األلتاظ الدال  الػع اػؿ  ػكع مػف ,  ُ"إلع العاسبقكه  ك بركه  ماؿ 

دالػػػ  الػػػع التػػػزع كالعػػػدـ كالشػػػؾ كالقلػػػؽ كالسػػػتر كالنػػػركب كااسهسػػػالـ ف مػػػق األلتػػػاظ ال, المشػػػاار
  ِ.كالحزف كالي س كالتشؿ كالعبث إلع  ا ب الهطنير كالهحدم كالرفض كال  اؿ كالرصب

كلك  ظر ا مف رالؿ هذا الهكافؽ إلع  تسي  الشاار كمترداه    ػد أف شػاار ا العػد ا ي  
كم ػاؿ ذلػؾ  كلػ  فػي ذاػرل , رهبطػ  بحالهػ  ال تسػي  همامػافظنرت مترداهػ  م, هم ؿ في  هذا الهكافؽ

- : زكة بدر أماـ  مق مف أشباؿ اد اف
زايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كلاٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا س اهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي الرَّ

 

 ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًَّرعي القسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكةى أ معي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػكـً العيبػػػػػػػػػػر ماػػػػػػػػػػران   ك مايػػػػػػػػػػري بالريصي
 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى العاشػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ا    يطيػػػػػػػػػػػػػػػػػري بػػػػػػػػػػػػػػػػػً  حي
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف إذا هحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّل   ك تهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي بالزَّ
 

بيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهني ا يكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليعري
 

 ك ىٍ نىػػػػػػػػػػػػػػدي للاتػػػػػػػػػػػػػػاًح فهػػػػػػػػػػػػػػعن كانػػػػػػػػػػػػػػالن 
 

زك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهًظـي السجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكلى ى كالحي
 

ٌيػػػػػػػػػػػػػا  ك قػػػػػػػػػػػػػهحـي ال ػػػػػػػػػػػػػكاءى الػػػػػػػػػػػػػع ال جرى
 

 ك رهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽي الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحالبى ميٍرًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ا 
 

ػػػػػػػػػػػػ ا ذياػػػػػػػػػػػػاءو  ػػػػػػػػػػػػبي بال جسػػػػػػػػػػػػكر سى  ك ح ي
 

 ك سػػػػػػػػػػػػػػبهي فػػػػػػػػػػػػػػي الت ػػػػػػػػػػػػػػاًء مزم ري ػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػري صػػػػػػػػػتح ى الػػػػػػػػػٌدأماًء ًصػػػػػػػػػيدان   ك مري
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك ر يمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ا   ي اعً سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػطج بنػػػػػػػػػػػػػػا متػػػػػػػػػػػػػػاررى رالػػػػػػػػػػػػػػداتو    ىحي
 

 لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿج الراللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ  ارلك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

يكشػػػػػػػػػػػػػػػان   ك مػػػػػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػػػػػذًب الػػػػػػػػػػػػػػػدج يا  ي
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديٌاكفى الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّراي ا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ذىرَّةى اإل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـً في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ك ىٍت ي
 

 فهً سػػػػػػػػػػػػػؼي رصػػػػػػػػػػػػػمى ا البػػػػػػػػػػػػػااي اللعي ػػػػػػػػػػػػػا 
 ج

 ك يملػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػا  شػػػػػػػػػاءي مػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػالي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ العيصػػػػػػػػػػػػػػػػػكًر مظىتَّري ػػػػػػػػػػػػػػػػػا   الػػػػػػػػػػػػػػػػع مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍيـو   فإٌمػػػػػػػػػػػػػػا أف  عػػػػػػػػػػػػػػيشى أيبػػػػػػػػػػػػػػاةى  ى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّلي ا  ٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف  ىًرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر مي ى كا 
ّ 

 

 

                                                 
(ٔ)

.ٖٕٗ(9 9ٔاُوبٛشحٗؾشٌٓزجخاألٗغِٞأُقش٣خ)٘ه,األفٞاداُِـ٣ٞخ:لثشا٤ْٛأ٤ٗظ
(ٕ)

ٕه,وبك٢ُعرغبٛبدٝاُج٢٘األدث٤خدساعخؽٍٞاإلهبساالعزٔبػ٢اُض-ؽشًخاُؾذاصخك٢اُؼؾشاُؼشث٢أُؼبفش:ًٔبٍف٤شثي

 .ٔٗٔ–ٓٗٔؿؿ(ٙ 9ٔ,داساُلٌشُِطجبػخٝاُ٘ؾشٝاُزٞص٣غ,ث٤شٝد)
(ٖ)

 .ٓ – ٙؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

-ٔ ٙ- 

يظنػػر مػػف رػػالؿ هػػذب األبيػػات  تسػػي  العػػد ا ي الهػػي همهلػػئ بمشػػار الهػػ  ر كاا هقػػاـ مػػف  
 اهسه ك درع ك مار ك تهؾ ك  ند ك قهحـ ك ح ب ك مرػر )لذلؾ  اءت الماه   كي  م ؿ , أاداءب

كيبدك أف الذم سااد الع ,  تعال  ال تسي كبرااف مشاارب الدارليفاا ت ماللم  ا( ك مر ك ت ر
م ػػػؿ هػػػذب المشػػػاار ذاػػػرل اػػػزكة بػػػدر الابػػػرل الهػػػي هػػػذار بال صػػػر كبالق ػػػاء الػػػع  ػػػكل الظلػػػـ 

اػؿ ذلػؾ , الذم يذكؽ فيػ  أب ػاء شػعب  ألكا ػا مػف العػداب الػع أيػدم الينػكدفي الك ت , كااسهعالء
ا دارليػػػا اٌبػػػر ا ػػػ  بنػػػذب الالمػػػات أمػػػاـ حشػػػد مػػػف أشػػػباؿ ارػػػهلج فػػػي  تسػػػ  كهتااػػػؿ ليحػػػدث  ليا ػػػ

كالمالحظ أف الالمات الهي اسهردمنا العد ا ي كالهي ابر فنيا اف ااطتهػ  احهػكت الػع . اد اف
حركؼ شديدة أك م نكرة االهاء كالطاء كال يـ كالااؼ كالقاؼ كالعيف كالداؿ مما زاد الالمات شػدة 

 .الدارلي  ك كة ساادة في احهكاء  كرة الشاار
 
كفػػػي مك ػػػؼ مقابػػػؿ شػػػعر العػػػد ا ي فيػػػ  بال ػػػعؼ كاليػػػ س كااسهسػػػالـ ألف امهػػػ  ر ػػػيت  

- :فقاؿ, بالظلـ ك بلت باا هصاب للمقدسات فما حرات لذلؾ ساا ا
 كا هيلػػػػػػػػػػػكا الشسػػػػػػػػػػػ ى آم ػػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػػي ًحمػػػػػػػػػػػابي 

 

ليػػػػػػػػػػػػدً   ػػػػػػػػػػػػٍكدى كافًهايػػػػػػػػػػػػكا بالكى  كاذبحػػػػػػػػػػػػكا الرى
 

 كا نبيػػػػػػػػػػػػػػػػػكا باذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي ايلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو 
 

 ا فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدَّمار اػػػػػػػػػؿَّ ال نػػػػػػػػػكدكابػػػػػػػػػذيلك  
 

 كامحقيػػػػػػػػكا ايػػػػػػػػػؿَّ حػػػػػػػػػي  , كا ًسػػػػػػػػتكا الػػػػػػػػػدجكر
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػريضو كميقىعػػػػػػػػػػػػػػػػدو ماػػػػػػػػػػػػػػػػدكدً    مػػػػػػػػػػػػػػػػف مى

 

ك كا, كا ربكا العيرب في الظينكرً   اػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػكرىل الًعبػػػػػػػػاؿ الزج يػػػػػػػػكدً   كري
 

 كا اي يػػػػػػػػػػكا العنػػػػػػػػػػدى يػػػػػػػػػػا  ىبيػػػػػػػػػػؿى األفػػػػػػػػػػااي
 

 كا هىتيػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػالكاكدً , مػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػهطعهـ 
 

ػػػػػػػػػػػػاـ  فنػػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػػا  ىعػػػػػػػػػػػػالي كارابيػػػػػػػػػػػػكا رأسى
 

أًلذااػػػػػػػػػػػػػػػػـ ك ػػػػػػػػػػػػػػػػدراـ مػػػػػػػػػػػػػػػػف مىزيػػػػػػػػػػػػػػػػدً  
ُ 

 

 
فػػػإف  ِ"الالمػػػات ه ػػػهج مػػػف العكاطػػػؼ كاا تعػػػاات مػػػاا ه ه ػػػ  أشػػػااؿ أرػػػرل"إذا اا ػػػت  

ف  ه ػػت المػػات ماللمػػ  لمشػػاارب ا تعػػاات العػػد ا ي فػػي هػػذب األبيػػات اهصػػتت بالسػػاكف كالهسػػليـ 
فم ػػػؿ هػػػذب الالمػػػات احهػػػكت الػػػع ( كارابػػػكاا هلػػػكا كا نبػػػكا كا سػػػتكا كا ػػػربكا كا ا ػػػكا )فاا ػػػت , هػػػذب

إلػع  ا ػب سػيطرة حػرؼ الػكاك الػع , حركؼ رركة كمنمكس  االكاك كالالـز كالنػاء كال ػكف كالسػيف
كحرؼ الكاك مف الحػركؼ المػدكدة اللي ػ  الهػي هكافػؽ ,  ميعنا بحيث هبهدأ الالم  بالكاك كي هني ب 

 .ساكف ال تس كهدكلنا كاسهاا هنا

                                                 
(ٔ)

.ٙ ؿ,ٗلظأُقذس
(ٕ)

 .ٔ ٕؿ,ٗظش٣خاُج٘بئ٤خك٢اُ٘وذاألدث٢:فعػكنَ



 

 

 

-ٔ  - 

, سػػنكل  كصػػعكب  مترداهػػ , حالػػ  ال تسػػي  بالالمػػات ا ػػد العػػد ا ي أي ػػاكمػػف ارهبػػاط ال 
فتي حال  النياج ال تسي كاا طراب الدارلي هاكف الالمات رتيت  سنل  بعيدة اف الهعقيد كاللتظ 
القامكس كفي حال  الساكف ال تسػي هػ هي الالمػات  كيػ  رصػي   معهمػدة فػي األ لػب الػع األلتػاظ 

 ػػاؿ الالمػػات السػػنل  كاا تعػػاؿ الم ػػطرب  كلػػ  فػػي حػػادث الند ػػ  ال ا يػػ  كم, القامكسػػي  الصػػعب 
- :الهي  بلنا الحااـ العرب ر ـ المنـ ب ررها ألمهنـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ىـٍ   يػػػػػػػػػػػػػػػػا رااديػػػػػػػػػػػػػػػػدي يػػػػػػػػػػػػػػػػا  ى
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػادركا هيلػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى األيمػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 

 كيحاػػػػػػػػػػػػػػـ, ايػػػػػػػػػػػػػػؼ هرشػػػػػػػػػػػػػػكفى 
 

ـٍ    زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةن بااػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذِّمى
 

َََََََََََََََََ  
 

 الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ ارًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً 
 

ػػػػػػػػػػػػػ ىـ ي لػػػػػػػػػػػػػسي اليػػػػػػػػػػػػػكـى    االصَّ

 

 لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيـي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى هيحتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 

ػػػػػػػػع الًقػػػػػػػػدىـ   أك لىػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػي دي ى
 

هػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحؼو   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىعيكا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مى
 

كاسػػػػػػػػػػػػػهريحكا مػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػهجنىـ 
ُ 

 

  
الرااديػػد كالعػػ ـ )كيبػػدك رػػالؿ هػػذب األبيػػات سػػنكل  الالمػػات ال اه ػػ  اػػف اا تعػػاؿ فنػػي  

 (.كزمرة كارش كص ـ كهحت  ك دـ كمهاحؼ كهنـ, كاألمـ كالذمـ
 
الالمػػات الرصػػي   الترمػ  المكاابػػ  لسػػاكف الػ تس  ػػكؿ العػػد ا ي فػي ذاػػر  ػػالء  كأم ػاؿ 

- :التر سييف
ػػع النىػػٍكؿي حهٌػػع  ػػجَّ مػػف فهاػػً  العيػػٍربي   طىمى

 

ٍطػػػػػبي , كاربىػػػػػدًت الػػػػػدج يا   كمػػػػػا زيحػػػػػزحى الرى
 

 كفػػػػػػػػػػي ظيٍلمػػػػػػػػػػً  األ مػػػػػػػػػػػاًد أ َّػػػػػػػػػػت  تكسيػػػػػػػػػػػ ا
 

ػػػػػػػػٍربي    ك ػػػػػػػػد لتَّنػػػػػػػػا الاٍبػػػػػػػػتي المبػػػػػػػػرِّح كالاى
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد التيػػػػػػػػػػػػػػػػػافي سػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  ن هى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػٌزٍت ا 
 

 كيىرػػػػػػػػػػػػػػذيلينا ك ٍػػػػػػػػػػػػػػبي , ييعػػػػػػػػػػػػػػذِّبينا أٍسػػػػػػػػػػػػػػره  
 

ـٍ بػػػػػػػػػػالحركب سيػػػػػػػػػػ ك ىنا طِّػػػػػػػػػػ  كلػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػـ هيحى
 

دىل بنػػػا فػػػي اىٍنػػػًؼ ًمٍح ًهنػػػا الٌ ٍحػػػبي   ألىكى
ِ 

 

لتنػا , طمػع النػكؿ كزحػزح الرطػب كظلمػ  األك ػاد"هبدك الالمات كال مؿ الرصػي   فػي  
كمػػف المالحػػظ أف م ػػؿ هػػذب , نػػؼ مح هنػػا كال حػػبالاهػػب كه ػػزت ا سػػاد التيػػافي كيرػػذلنا ك ػػب كا
فتػػػي حالػػ  اا تعػػاؿ كالعصػػػب مػػ ال هاػػكف أ تػػػاس , الالمػػات مػػرهبط أي ػػا بشػػػنيؽ كزفيػػر اإل سػػاف

كاليػػ  ا يسػػهطيق كالحػػاؿ هاػػذا أف يػػ هي بالمػػات  زلػػ  مهب ػػ  رصػػي   , الشػػاار مههابعػػ  مهالحقػػ 
  القريبػ  المع ػع لاػي هكافػؽ سػرا  كا ػدفاع الحبؾ كالب يػاف لػذلؾ يميػؿ إلػع الالمػات السػنل  الرتيتػ

فػػاف  –سػػكاء اػػاف هػػذا النػػدكء فػػزع أـ هػػدكء يػػ س  –أ تاسػػ  كأمػػا فػػي حػػاؿ سػػاكف الػػ تس كهػػدكلنا 
                                                 

(ٔ)
 .ٗٓٔ–ٕٓٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ

(ٕ)
.9 ؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
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األ تاس هاكف هادل  كطكيل  لذلؾ هحمؿ معنا المات رصي   ك مؿ طكيل  أامؿ فنيػا العقػؿ  بػؿ 
 حػف كال زالػر ) صػيدة للعػد ا ي بع ػكاف كلك ههبع ا هذا الهطكر ال تسي رالؿ مقطق مف , ررك نا

- : الحظ ذلؾ كا حا  ليا"
ػػػػػػػػريًؼ البيٍؤسػػػػػػػػي أما ي ػػػػػػػػا لىػػػػػػػػع  ي  ماهىػػػػػػػػٍت اى

 

ػػػيَّقى الشَّػػػػٍعبى فػػػػي األٍكهػػػػاـً رااي ػػػػا   ك ى
 

 حهٌػػػػػػػػػػػػػػػػػع إذا الهىنىبػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ,  ػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػا ى ا
 

ػػػػػػػػػػذىٍت ًمٌ ػػػػػػػػػػا القىرابي ػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػ ي اهَّرى  أطمااي
 

كا   إذا رأيػػػػػػػػػػػػػػػػتى رياػػػػػػػػػػػػػػػػاةى السجػػػػػػػػػػػػػػػػكًء بىًطػػػػػػػػػػػػػػػػري
 

ػػػػػػػػػػػراحي افلػػػػػػػػػػػف هىػػػػػػػػػػػ  رل فػػػػػػػػػػػينـي إٌا سى
ُ 

 

ػػػػػػػػػػػٌيريبي  ٍلػػػػػػػػػػػؾو ييسى ٍف  ػػػػػػػػػػػدا العىٍقػػػػػػػػػػػؿي فػػػػػػػػػػػي مى  كا 
 

 فىقيػػػػػػػؿ  ي َّػػػػػػٍت م ًسػػػػػػػي ا, هىػػػػػػكىل التػػػػػػؤادً  
 

  ػػػػػػػػػػد ييػػػػػػػػػػٍذًهؿي اهللي شػػػػػػػػػػٍعبان اػػػػػػػػػػف ميرٌكًاػػػػػػػػػػػ ً 
 

 كييعًمػػػػػػضي العىػػػػػػٍيفى اػػػػػػف آ امػػػػػػً  ًحي ػػػػػػا 
 

ػػػٍبرى  ػػػع الًحٍقػػػدى إٍف  ىًشػػػبىتٍ , كييٍطًلػػػؽي الصَّ  يىٍراى
 

ػػػػػػػػػػػكاً ينً   ػػػػػػػػػػػذكريبي فػػػػػػػػػػػي حى ػػػػػػػػػػػاااي ا ي  ـٍ سى
 ج

 أيقىظىنػػػػػػػػػػػػػػػـ, حهٌػػػػػػػػػػػػػػػع ًإذا أٍ تىػػػػػػػػػػػػػػػًت األرزاءي 
 

ػػػػػػٍرشى المسػػػػػػهًبٌدي ا   صػػػػػػكته ييقىػػػػػػٌكضي اى
 

ػػػػػػػػٍكتي الهَّػػػػػػػػذمجًر كالبلػػػػػػػػكل  بػػػػػػػػ   ػػػػػػػػارت, صى
 

لٌػػػػػػػػع أفا ي ػػػػػػػػا    تػػػػػػػػكس مػػػػػػػػف بلػػػػػػػػكا ال ي
 

ػػٍكتي البيطػػكفً  لىػػتٍ , صى ٍبػػز القىتػػاًر رى  ًمػػفى الري
 

 ًلهيٍشػػػػػػػػػػػػػػػًبقى الحػػػػػػػػػػػػػػػااميفى األشػػػػػػػػػػػػػػػعًبٌيي ا 
 

ػػػػػػٍكتي ييػػػػػػدىكٌ  ـي , مصى  فينػػػػػػكم اػػػػػػف ايركًشػػػػػػًن
 

 اىكاًهػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كىرىدكا ًم َّػػػػػػػػػػػػػػػػا الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػرايي ا 
 

بَّارا  فالٌشٍعبي اٍف  ارا  لـ ييٍبًؽ  ى
لىع الكرىل  ارا  كأىرىسىؿى ال َّارا  اى

 ًِم  ي بىرااي ا
 
كمكاابػ  الالمػات لنػذا ,  الحظ في األبيات السابق  هطكر اا تعالي ال تسػي ا ػد العػد ا ي 

ا ي بدأ األبيػات بعػرض الم سػي كاىاـ الهػي يال ينػا أب ػاء أمهػ  مػف حاػامنـ الػذيف فالعد , الهطكر
 ـ يم ي با تعػاؿ يرهتػق شػيلا فشػيلا حهػع يصػؿ إلػع مسػهكل , أ ااكا أما ينـ ك علكهـ االقرابيف

,  بيػػؿ اا ت ػػار ال تسػػي فياػػرر المػػ  صػػكت ليعٌبػػر اػػف هػػذا العليػػاف الػػذم يكشػػؾ الػػع اا ت ػػار
كهػ هي , فيشػهد الصػكت ليػدكم فينػكم بعركشػنـ, كصكت البطكف مف الربر رلػت, فصكت البلدم

فهتػػارؽ الشػػاار األ تػػاس الطكيلػػ  الهػػي حػػكت المػػات , ال تسػػي الحقيقػػيبعػػد ذلػػؾ لحظػػ  اا ت ػػار 
كهسيطر الع األ تاس المهالحق  ال اه ػ  اػف ال ػكرة ال تسػي  فهرػرج الالمػات سػنل  , هادل  رصي  

مع ػػع لهكافػػؽ سػػرا  رػػركج  تػػس الزفيػػر الػػذم ا يسػػهطيق أف يحمػػؿ أا ػػر سػػريع  رتيتػػ  ك ريبػػ  ال
 .م نا
 

                                                 
(ٔ)

 . ٕٗؿ,ٔط,أُؼغْاُٞع٤و:لثشا٤ْٛٓقطل٠,أٗظش,اُزئبة:اُغشاؽ٤ٖ
(ٕ)

 .ٖ –ٓ ؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
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كالمالحظ أي ا أف الحال  ال تسي  للشاار ه عل  يارر بعض األلتػاظ لمػا لنػا مػف صػدل  
- :كم اؿ ذلؾ  كل  اف فلسطيف,  تسي كك ق ك دا ي الع مشاارب
كحػػػػي  ,كطٍرفػػػػي, ايلجنػػػػا ايلجنػػػػا ًلري

 

 حػػػيفو هي ػػػادم فػػػي ايػػػؿِّ , كابػػػًف صػػػدرم 
 

 أىلػػػػؼى لىبٍَّيػػػػًؾ إٌ ػػػػي! يػػػػا ًفلىٍسػػػػًطيفي 
 

ُكاهلًل صػػػػػػػػػػػػػػػػػادً , ًللِّقػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء الحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 

 

 
ك علنػا لركحػ  , فهارارب لالمػ  النػا أم فلسػطيف, لقد هاا تت المات البيت لهكافؽ مشاارب 

كمػػا يػػكحي ذلػػؾ مػػف هاػػرار , كابػػف صػػدرب فػػي اػػؿ حػػيف ي ػػادم يػػا فلسػػطيف ألػػؼ لبيػػؾ, ك  بػػ  معػػا
اػؿ ذلػؾ  ػاء ,  ـ ه ايدب ب    للقاء صاد ب ػكف الهكايػد كبالقسػـ بلتػظ ال اللػ , ء كهارار الهلبي ال دا

 .ليكافؽ  تسي  العد ا ي المهلنب  شك ا كح ي ا لكط  
 
- :التضمين في شعره( 5)
اسهعارة الشاار األبيػات كا صػافنا أك بعػض األلتػاظ فػي حشػكها مػف شػعر "اله ميف هك  

كظنػر اله ػميف ا ػد العػد ا ي فػي مكا ػق اديػدة مػػف , ِ"  ػاء أبيػات  صػيده  يػرب كادرالنػا فػي أ
- : صالدب م نا  كل  اف صديق  رليؿ الساااي ي

 ر ػػػابي إٍذ حػػػاؽى الشَّػػػقاءي بقكم ػػػاذا
 

 ّ"كفػػػػي الليلػػػػ  الظَّلمػػػػاء ييٍتهىقىػػػػدي البىػػػػٍدري " 
 

- :أ هبس الشطر ال ا ي مف  كؿ أبي فراس الحمدا ي
ػػػػػػػػيىٍذايريً ي  ىػػػػػػػػٍكمً  ـي سى  ي إذا ً ػػػػػػػػدىهي

 ج

ػػػػػػاًء ييٍتهىقىػػػػػػدي البىػػػػػػٍدري    كًفػػػػػػي اللٍيلػػػػػػً  الظٍَّلمى
 

- : اؿ, كفي  صح  للذيف ي افكف أ كامنـ بالهب ه كال اراف كالترر كالهي  الينـ
ـي  ػػػيىٍ دى ٍ ػػػدىـو "سى  "لًاػػػٍف اتى سػػػااى ى مى

 

 ػػػػػػػػداةى يىػػػػػػػػرىل آمالىػػػػػػػػ ي ذهبػػػػػػػػٍت هىػػػػػػػػٍدرا 
ْ 

 

- :ؿ مف منلنؿ بف مالؾ الا ا يم ركذ مف  كؿ محمد بف ايسع الهميمي ك ي
ٍ ػػػػدىـو  ـى البيعيػػػػاةي كات سػػػػاا ى مى   ىػػػػًد

 

ـي كالبىٍعػػػػػػػػػػػعي   ػػػػػػػػػػػػٍي ٍبهىًعٍيػػػػػػػػػػػً  كىرى ٍرهىػػػػػػػػػػػقي مي مى
ٓ 

 

- :ك كؿ العد ا ي م ذرا
 "فػػػػػػػػػإفَّ  ػػػػػػػػػدان ل ًػػػػػػػػػاًظرًب  ريػػػػػػػػػبه "

 

ػػػػػػػف رلىػػػػػػػبى الػػػػػػػكرل أٍكدىل ًرالبػػػػػػػا  كمى
ٔ 

 

                                                 
(ٔ)

 . ٔٔؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٕ)

 .ٖ ؿ(ٖ 9ٔ,فداسأُؼبس,اُوبٛشح)ٙه,اُجعؿخرطٞسربس٣خ:ؽٞه٢م٤ق
(ٖ)

(9ٙٙٔ,ٝداسث٤شٝدُِطجبػخٝاُ٘ؾش,داسفبدس)سٝا٣خأث٢ػجذهللااُؾغٖثٖفب٣ُٞٚ,د٣ٞإأث٢كشاط:أثٞكشاطاُؾٔذا٢ٗ

 .ٔٙٔؿ
(ٗ)

 .9ٗؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(٘)

(دٕٝرربس٣خ,داساألؽ٤ربءٌُِزرتاُؼشث٤رخ,وربٛشحاُ)ؽبؽ٤خاُقجب٢ٗػ٠ِؽشػاألؽ٢ٗٞٔػ٠ِأُل٤خثرٖٓبُري:ٓؾٔذثٖػ٢ِاُقجبٕ

داسأُؼشكررخُِطجبػررخ,ث٤ررشٝد)ٛٔررغاُٜٞآررغؽررشػاُغٞآررغ:عررعٍاُررذ٣ٖػجررذاُررشؽٖٔأثرر٢ثٌررشاُغرر٤ٞه٢,ٝأٗظررش,ٕ٘٘ؿ,ٔط

أثر٢ػجرذهللاؽرشػاثرٖػو٤رَػِر٠أُل٤رخ:ثٜربءاُرذ٣ٖػجرذهللاثرٖػو٤رَأُٜرزا٢ٗأُقرش١,ٝأٗظرش,ٕٙٔؿ,ٔط(دٕٝربس٣خ,ٝاُ٘ؾش

 .ٕٖٓ,ٔط(9ٙٗٔ,ٓطجؼخاُغؼبدح,اُوبٛشح)ٗٔه,ٓؾٔذٓؾ٢اُذ٣ٖػجذاُؾ٤ٔذ,ٓؾٔذعٔبٍاُذ٣ٖثٖٓبُي
(ٙ)

 .ٕٕٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

-ٔ ٓ- 

- :أرذب مف  كؿ  راد بف أ دع
ٍدري هذا اليكـً كى   ُفػػػػػػػػػػػػػػػػإفَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػدان ًل ىػػػػػػػػػػػػػػػػاًظًرًب  ىًرٍيػػػػػػػػػػػػػػػػبي   لَّع ك ٍف يىؾي صى

 

 ِ"ا يتؿ الحديد إا الحديد"ك كل  أي ا م م ا أحد األم ل  العربي  كهك 
 فػػػػػ طيقكا لظػػػػػع الًاتػػػػػاح أطيقػػػػػكا

 

 ّ"ا يىتيػػػػػػػػػؿج الحديػػػػػػػػػدى  يػػػػػػػػػري الحديػػػػػػػػػدً " 
 

- :ك كؿ العد ا ي معبرا اف آام 
ـٍ أىٍدر لى ـي أىٍاظيًمي , كى ع"  كالبىٍ سىاءي هىٍحطي ػػػحى ػػػػٌلٍيتي ال ج اً يىػػػػان , إٍ  ىػػػٍيًف صى ـٍ  ىمى أى

ْ 
 

- ":بم  كف ليلع"ارذب مف  كؿ  يس الملكح المشنكر 
ػػػػا أىٍدًرم إذا مػػػػا ذاىٍرهينػػػػاأ  صػػػػلِّي فىمى

 

اً يىػػػػا  ـٍ  ىمى ع أى ػػػػحى ػػػػٌليتي ال ج  ٓإ  يهػػػػيف صى
 

ا اب  ب س , اليبنـيظنر ل ا ا هباس كه ميف العد ا ي مف أ كاؿ السابقيف مدل ه  رب بنـ كا 
 .كمدل  دره  الع اسهعالؿ هراث أمه  في الهعبير اف أفاارب كمشاارب كمعا ي 

- :تأثره بمعاني السابقين( 6)
ف رػػػذ ممػػػا أ ه هػػػ  اقػػػكلنـ كافرزهػػػ  , ااهمػػػد العػػػد ا ي فػػػي بعػػػض معا يػػػ  الػػػع السػػػابقيف 

  البػاع الطكيػؿ فػي إذ اػاف لػ, إا أف أرذب هذا لـ ييلػ  دكرب فػي ابهاػار المعػا ي كهكليػدها,  ريحهنـ
بػالك كؼ الػع مػذاهب العػرب فػي ه سػيس "ذلؾ حهع اارض ابف طباطبا في رأي  الػذم ااهػد فيػ  

كا شػؾ فػي أف بػف : "فقػاؿ العػد ا ي, (ٔ)"في اؿ فف  اله  العػرب فيػ , كالهعرؼ في معا ي , الشعر
ا ر مف المعا ي كلا  ي أرل أف المعا ي الهي لـ يتض رهامنا شعراء األمس هي أ, طباطبا ك ي 

هبػػػدد أمامنػػػا , كسػػػكؼ ههكلػػػد معػػػاف  ديػػػدة فػػػي أذهػػػاف ابػػػا رة شػػػعراء العػػػد. الهػػػي أاهشػػػتكا ا كزهػػػا
أك   مػػ  فػػي سػػماء , أك سػػا ي  صػػعيرة مهتراػػ  مػػف  نػػر, المعػػا ي القديمػػ  ا  نػػا كردة فػػي حديقػػ 

 .(ٕ)"مرصع  بال  كـ
- :ال أذل  كم كمف المعا ي الهي ه  ر بنا العد ا ي مف السابقيف  كل  محهم

ػػػػػػدىكٌيان  ٍمػػػػػػت بلػػػػػػٍكـ العػػػػػػرب لكمػػػػػػان مي  هىمى
 

دٍَّه ًػػػػػػػعى القيربىػػػػػػػع   الػػػػػػػع مابىػػػػػػػدا مػػػػػػػ نـ فىرى
 

ليػػػػػػػػػػػكا القيٍطبػػػػػػػػػػػا, بيهػػػػػػػػػػػيكبيػػػػػػػػػػػهينيـي     ,كًاػػػػػػزِّل اػػػػػػزجهـ, فػػػػػػإٌف دمػػػػػػع مػػػػػػ نـ ٍف  زى  كا 
 

ػػػػػ ي رحػػػػػع إذا سػػػػػ ؿى مى َّ نيـي  ي ػػػػػٍرحي  ك ي
 

ػػػنيـٍ   ٍطبػػػا, امػػػا مى َّ ٍطػػػبي ييػػػكر  ي رى  كالرى
 

ػػػػدكدىهـلػػػػلف  لمػػػػكا  ٍذتي حي ػػػػحى ػػػػٌدل شى  حى
 

ـي  يربػػػػػا  ٍف أمع يػػػػػكا فػػػػػي اليبعػػػػػًد زدهينيػػػػػ كا 
(ٖ) 

 

                                                 
(ٔ)

 . 9ؿ,ٔط(9ٕٙٔ,هجغٓ٘ؾٞسادداساُؾ٤بح,ث٤شٝد)ٓغٔغاألٓضبٍ:أثٞاُلنَأؽٔذثٖٓؾٔذا٤ُ٘غب٣ٞس١ا٤ُٔذا٢ٗ
(ٕ)

 .ٖٕ٘ؿ,ٕط,ٗلظأُشعغ
(ٖ)

 .  ؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٗ)

 .ٙٔؿ,ٗ 9ٔأًزٞثش,ٖٖاُغ٘خ,ٓٔاُغضء,ٓغِخاألد٣ت"أٗٚؽبػش:"ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(٘)

 .ٖٕٔؿ,9 9ٔ,(داسٓقشُِطجبػخ,اُوبٛشح)ػجذاُغزبسأؽٔذكشاط:عٔغٝرؾو٤ن,د٣ٞإٓغ٠ِ٤ُٕٞ٘:ه٤ظثٖأُِٞػ
(ٙ)

 ٓٔؿ,ػ٤بساُؾؼش:ٓؾٔذاثٖهجبهجب
( )

 .٘ٗؿ,ٕ ٣ٔ9٘ب٣ش,ٖٔاُغ٘خ,ٔاُغضء,ٓغِخاألد٣ت"فذٟاُـضٝاُق٤ِج٢ك٢ؽؼشاثٖاُو٤غشا٢ٗ:"ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
( )

 .9ٗؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

-ٔ ٔ- 

- :ه  ر في  مف أبيات المق ق الا دم الهي فينا
ـى الػػػػػػػػػػػينـ  ا أحمػػػػػػػػػػػؿي الحقػػػػػػػػػػػدى القػػػػػػػػػػػدي

 

ػػػٍف يىحمػػػٍؿ الحقػػػدا   كلػػػٍيس رلػػػيس القػػػكـ مى
 

ٍف هيـ ػػػػػػػػػٍكً ي إلػػػػػػػػػع  ىصػػػػػػػػػرو   كلٍيسكا الع  ىٍصًرم سرااان كا  ػػػػػػػػػٌدا دىاى  أىهٍيػػػػػػػػػهينـ شى
 

ذا أالػػػػػػػكا لىحًمػػػػػػػي كفٌػػػػػػػرتي ليحػػػػػػػكمىنـ  كا 
 

ٍ ػػػػػدا  ٍ ػػػػػًدم بى ىٍيػػػػػتي لنػػػػػـ مى ٍف هػػػػػٌدمكا مى  كا 
 

 ييعٌير ػػػػػػػػػػػػػي بالػػػػػػػػػػػػػدِّيًف  ىػػػػػػػػػػػػػكًمي كا  َّمػػػػػػػػػػػػػا 
 

ٍمػػػػػدا   (ُ)ديييػػػػػكاً ي فػػػػػي أشػػػػػياءى هيٍاًسػػػػػبينـ حى
 

 
إا أ ػ  هتػكؽ اليػ  , أف العد ا ي الػع مايبػدك مهػ  ر فػي هػذا المع ػع بػالمق ق الا ػدمر ـ 

ت الػػذم فػػارر العػػد ا ي أب ػػاء أمهػػ  بتعػػاؿ أب ػػاء كط ػػ  الػػذيف صػػدكا اػػ نـ العػػدكاف فتػػي الك ػػ, فيػػ 
كذلػؾ حػيف , البريطا ي كالعدكاف الصنيك ي فاا كا بػذلؾ لنػـ الػدرع الػكا ي الػع مػدل  ال ػيف اامػا

- : اؿ
ٌ ػػػػػػػػػػا لاػػػػػػػػػػـ ًدراػػػػػػػػػػان هىقػػػػػػػػػػياـ اصػػػػػػػػػػاب ن   كاي

 

ٍدبا, كالنكؿى , كالٌشرَّ , هىزيؼج األسع   كال ى

 

ـي  ػػػػػػػػػػػػػػ ن  كذيد ػػػػػػػػػػػػػػاهي  اػػػػػػػػػػػػػػ اـ  ال ػػػػػػػػػػػػػػيفى ًح َّ
 

َـّ المعاً ػػػػػػػًؿ كالنىٍ ػػػػػػػبا  بعػػػػػػػزـو مىحػػػػػػػا شيػػػػػػػ
(ِ)

 

 

 .فاف المق ق فارر  كم  بتعال  هك كبما  دـ لنـ مف ديكف اا ت م دا لنـ في  كرهنـ
كمػػف المعػػا ي الهػػي هػػ  ر بنػػا العػػد ا ي مػػف زهيػػر ابػػف أبػػي سػػلمع  كلػػ  فػػي كصػػؼ كيػػالت حػػرب 

- :الطالرات مف رراب كدمار
 اؿ النػػػػػػػػػػػػكؿ اابسػػػػػػػػػػػػان فير ػػػػػػػػػػػػؼ أطتػػػػػػػػػػػػ

 

 الػػػػػػػػذٍَّاري كيقصػػػػػػػػؼي باألشػػػػػػػػياًخ كال ِّسػػػػػػػػكًة  
 

 كه ػػػػػػػػػػػػػػدلقي ال يػػػػػػػػػػػػػػراف شػػػػػػػػػػػػػػهع لنيبنػػػػػػػػػػػػػػا  
 ج

 كيلػػػػػػػػػػػػػػػهنـ األركاح  احمنػػػػػػػػػػػػػػػا العمػػػػػػػػػػػػػػػري  
 

 كهتهػػػػػػػػػؾ باألاصػػػػػػػػػاب م نػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػذالؼه 
 

ٍعمػػػػري    لنػػػػا فػػػػي راليػػػػا اػػػػؿِّ ذم ًمٍسػػػػمىقو مى
 

 كهػػػػػػػػػػذهب باأللبػػػػػػػػػػاب كالراػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػا ـه 
 

 هػػػػػػػػػػػػػؤرث اي يػػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػػعي  ي كالشَّػػػػػػػػػػػػػر 
 

ػػػػػػػلبو إذا أطبقػػػػػػػا الػػػػػػػع  كفاػػػػػػػٌابي   مػػػػػػػف صي
 

 أىمػػػػػػاً ٌي شػػػػػػعبو  ابىنػػػػػػا السَّػػػػػػٍحؽي كالقٍنػػػػػػري  
 

..................................   
 إذا مػػػػا ا هنػػػػٍت ً ػػػػبَّ ال كالػػػػًب  ػػػػارةه 

 

ػػر, كدكَّم بىشػػيري األمػػف   (ّ)كا اشػػؼى ال ي
 

 رأيػػػػػػػػػػت البرايػػػػػػػػػػا يهراػػػػػػػػػػكف انػػػػػػػػػػكفنـ
 

ػػػػػػػػػٍتري , كأشػػػػػػػػعاريهـ شيػػػػػػػػػٍعته    كأك ننػػػػػػػػـ صي
 

 أشػػػػباحان هػػػػداات  سػػػػكمينـيسػػػػيركف 
 

ـي ال ٍَّشػػػػػػػػػػػري   اػػػػػػػػػػػ ٌ نيـي بالبٍعػػػػػػػػػػػًث  ػػػػػػػػػػػاءهي
(ْ) 

 

 
                                                 

(ٔ)
داساٌُزرت,ث٤رشٝد)ٕه,ٓل٤رذه٤ٔؾرخ:رؾو٤رن,اُؾرؼشاءاُؾرؼشٝاُؾرؼشاءاٝهجوربد:أثٞٓؾٔذػجذهللاثٖٓغِْثٖهز٤جرخاُرذ٣٘ٞس١

 .9ٙٗؿ(٘ 9ٔ,اُؼ٤ِٔخ
(ٕ)

 .9ٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

 .ٝٛٞاُجٕٞػ٘ذٓب٣ؼِناٗزٜبءاُـبسٙاُغ٣ٞخ:ثؾ٤شاألٖٓ
(ٗ)

 .ٖٖ– ٕؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

-ٔ ٕ- 

- :في حيف  اؿ زهير كاصتا هذب الكيالت
 كمػػػػػا الحػػػػػرب إا مػػػػػا المػػػػػهـ كذ ػػػػػهـي 

 

 كمػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػك ا نػػػػػػػػػا بالحػػػػػػػػػديث المػػػػػػػػػر ـً  
 

 مهػػػػػػػػػع هبع كهػػػػػػػػػا هبع يكهػػػػػػػػػا ذميمػػػػػػػػػ ن 
 

ـً   يىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػرى إذا  ػػػػػػػػػػػػػػػػربهيميكها فهٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػرى  كى
 

ػػػػػػػػٍرؾ الرحػػػػػػػػٍع ب  ـٍ اى  عالنػػػػػػػػافهعػػػػػػػػرياياي
 

 كهٍلقػػػػػػػػػػػػٍه اشػػػػػػػػػػػػافان  ػػػػػػػػػػػػـ هي ػػػػػػػػػػػػهىٍج فهيٍهيػػػػػػػػػػػػلـً  
 

ـٍ  لمػػػػػػاف أشػػػػػػ ـ اٌلنػػػػػػـٍ فهي ػػػػػػًهٍج    لاػػػػػػ
 

ـٌ هير ػػػػػػػػػػٍق فػػػػػػػػػػهٍتًطـً    اػػػػػػػػػػ حمر اػػػػػػػػػػادو  ػػػػػػػػػػ
 

ـٍ مػػػػػػػػاا هيعػػػػػػػػؿَّ ألهلنػػػػػػػػا  فهيعلػػػػػػػػٍؿ لايػػػػػػػػ
 

 (ُ) يػػػػػػػػرلن بػػػػػػػػالعراؽ مػػػػػػػػف  تيػػػػػػػػز كدرهػػػػػػػػـً  
 

 
ب فزهيػر مػ ال ابػر اػف اصػر , لقد ابر اال الشااريف في هذا المع ع اف حاؿ اصرهما 

كاال ا ػػ  الكلػػكد الهػػي ياػػكف , حػػيف شػػب  الحػػرب اػػالرحع الطاح ػػ  الهػػي ا ه ػػهج إا الػػدمار كالنػػالؾ
كهصكيرب الشؤـ بشـؤ أهؿ ااد الذم  ر الػينـ الكبػالك كهصػكيرب أي ػا , أكادها شؤما الع أهلنـ

اع مػػا هعػػؿ هػػذب الحػػرب الػػع  كمػػ  مػػف دمػػار بػػ ا ر ممػػا هعلػػ   ػػرل العػػراؽ ممػػا ياػػاؿ بػػالقتيز كيبػػ
 .بالدرهـ في ذلؾ الك ت

كأمػػا العػػد ا ي فقػػد صػػكر حربػػا ارفػػت فػػي اصػػرب كهػػي حػػرب الطػػالرات كمػػا هلحقػػ  مػػف  
كمػػا ههراػػ  فػػي األركاح كاألاصػػاب كاأللبػػاب مػػف , كيػػالت كمػػف  ػػرر باألطتػػاؿ كال سػػاء كالشػػيكخ

كؽ  ا بكصكر أي, كصكر ما ي ش  في المدف مف مال ئ لحماي  ال اس مف هذب العارات, ااهات
اا ػػػذار الػػػذم يعلػػػف اػػػف بدايػػػ  العػػػارة كيعلػػػف أي ػػػا اػػػف ا هنالنػػػا اػػػي يرػػػرج ال ػػػاس مػػػف انػػػكفنـ 

كأشعارهـ شػعث كك ػكهنـ صػتر يسػيركف ااألشػباح مػف هػدااي  سػكمنـ كاػ ف ال شػر , كمال لنـ
 . اءهـ بعد البعث

- :كمف المعا ي الهي ه  ر بنا شاار ا  كل 
 فنػػػػػػػػػػػذا م طػػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػد يا   ػػػػػػػػػػػكلل 

 

ٍمػػػػػػػري اػػػػػػػ ف دـ ال ػػػػػػػ   عيًؼ لديػػػػػػػً  رى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئه   كًراديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يركِّاي
 

ـه ك نػػػػػػػػري   ػػػػػػػػ ي ظيٍلػػػػػػػػ  (ِ)فييػػػػػػػػرًمضي  تسى
 

- :كمف  كؿ أبك الترج الساكم
 هػػػػػػي الػػػػػػدج يا هىقيػػػػػػكؿ بمػػػػػػؿًء فينػػػػػػا 

 

ػػػذىاًر مػػػٍف بىٍطًشػػػي كفىهىٍاػػػي  ػػػذىار حى  حى
 

ـٍ ًمٌ ػػػػػػػػػػػي ابه  سػػػػػػػػػػػاـه فىػػػػػػػػػػػالى يىعيػػػػػػػػػػػرراي
 

بًاػػػػي  فىقىػػػػكلي مي ػػػػحؾه كالتعػػػػؿ مي
(ّ) 

 

 

                                                 
(ٔ)

 .ٖ –ٔ ؿ(9ٙٗٔ,ٝداسث٤شٝدُِطجبػخٝاُ٘ؾش,داسفبدس,ث٤شٝد)د٣ٞإص٤ٛشثٖأث٢ع٠ِٔ:ص٤ٛشثٖأث٢ع٠ِٔ
(ٕ)

 .ٓٗؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

:رؾو٤رن,ؽرشػؽرزٝساُرزٛتكر٢ٓؼشكرخًرعّاُؼرشة:أثٞٓؾٔذػجذهللاعٔبٍاُذ٣ٖث٣ٖٞعقثٖأؽٔذثرٖػجرذهللاثرٖٛؾربّ,أٗظش

 .9ٔؿ(جؼخأٌٝٓبٜٗبأٝربس٣خٜبدٕٝرًشاُط)ٓؾٔذٓؾ٢اُذ٣ٖػجذاُؾ٤ٔذ



 

 

 

-ٔ ٖ- 

ؿ األبيات السابق  أف مع ع الشػاار أبػي التػرج أا ػر  ػكة مػف المع ػع الػذم مف رالكيبدك 
كذلؾ حيف  عؿ الشاار الد يا هي الهي هيتصه اف  تسنا كهعلف ب  نا  كي  التهؾ ,  دم  العد ا ي

فػػػي حػػػيف لػػػـ يعػػػط العػػػد ا ي فرصػػػ  لم طػػػؽ الػػػد يا ,  رليػػػ  الػػػبطش م ػػػاا  القػػػكؿ كمبايػػػ  التعػػػؿ
 .هك الحديث ا  فهكلع , ليتصه اف  تس 

- :ك كؿ العد ا ي
ػػػد األمػػػا ي   فمػػػف بػػػذىر العيػػػال حىصى

 

كٍأرىعى مػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػ ايابي  ى ايػػػػػػػػػػػػػػا 
(ُ)

 

 

- :ك كل  أي ان 
ػػػػع ػػػػٍف بػػػػذرى األىسى ػػػػد الػػػػدَّكاهي , فىمى  حىصى

 

كبػػػػػػات ميصػػػػػػابي ي يقتيػػػػػػك ميصػػػػػػاباي  
(ِ) 

 

 :ه  ر في  ب مط األم اؿ العربي  المبهدأة بمف الشرطي  كمف ذلؾ
 (ّ)"ا يحصد ب  الع با مف يزرع الشكؾ"

- :ك كؿ العد ا ي
ٍقػػػػػؿو   هىقىبَّػػػػػؿى  يٍصػػػػػحى ي , فمػػػػػٍف اػػػػػاف ذا اى

 

 (ْ)كذيك ال نػػػػػػًؿ أمسػػػػػػع مػػػػػػف ك ػػػػػػكدً ن َّـً  
 

- :مف  كؿ المه بي
ـي     ذك العقػػػػؿ يشػػػػقىع فػػػػي الٌ عػػػػيـً بعقًلػػػػً   كأر ػػػػػػك ال نالػػػػػػ  فػػػػػػي الٌشػػػػػػقاكًة يىػػػػػػٍ عي

(ٓ) 
 

بمعػػا ي محمػػد ابػػد  –ي كاسػػع فينػػا م اػػكبي سػػكريا الهػػ( الم اػػكب)فػػي  صػػيده   –كهػػ  ر العػػد ا ي 
- :فقاؿ شاار ا, (المكاساة)المطلب في  صيده  

ػػػػػػػػػػػػنيـي  اػػػػػػػػػػػػكا ل ػػػػػػػػػػػػا األطتػػػػػػػػػػػػاؿى اى َّ  هىرى
 

 فىهىقىػػػػػػػػػػػػػػكَّضى البىػػػػػػػػػػػػػػدىفي , ًذلػػػػػػػػػػػػػػبي الطَّػػػػػػػػػػػػػػكىل 
 

 ككالػػػػػػػػػػػػػػديبي . أبػػػػػػػػػػػػػػي: هػػػػػػػػػػػػػػذا يىصػػػػػػػػػػػػػػيهي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفه , فػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍَّمسً    كا أيذيفي , ا اى
 

 لاػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ا هىػػػػػػػػػػػػػػػػرؽج لىػػػػػػػػػػػػػػػػ ي , يىٍبايػػػػػػػػػػػػػػػػ ً 
 

ٌتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه هيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيفي    إٌا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحالبي حي
 

 هىٍمػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػداًمعىنا الٌريػػػػػػػػػػاحي دي ػػػػػػػػػػعن 
 

في   كؿي مػػػػػػػػػػػػف هىٍنطاًلنػػػػػػػػػػػػا الشَّػػػػػػػػػػػػػ ى  (ٔ)فىيىػػػػػػػػػػػػزي
 

- :فقاؿ, هحدث الشاار محمد ابد المطلب في  تس المع عك د 
 هباػػػػػػػي إذ ا قطػػػػػػػق األ ػػػػػػػيس لصػػػػػػػبي و 

 

 يهٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكركف يمي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالنا 
 

 مػػػػػػػف اػػػػػػػؿِّ  اامػػػػػػػً  الحيػػػػػػػاًة كمهػػػػػػػرؼو 
 

 ي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كزالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكرد الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة مع 
 

 يشػػػػاك الطػػػػكل فهعػػػػيضي من ػػػػ  أمػػػػ 
 

(ٕ)شػػػػػػػػتقان اليػػػػػػػػ  كلػػػػػػػػيس يػػػػػػػػدرم حالنػػػػػػػػا 
 

 

                                                 
(ٔ)

 .ٕٔٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٕ)

 .ٗٙؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

 .ٖ٘٘ؿ,ٕط,ٓغٔغاألٓضبٍ:ا٤ُٔذا٢ٗ
(ٗ)

 .9ٓٔؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(٘)

داس,ث٤رشٝد)ػجرذاُرشؽٖٔاُجشهرٞه٢:ٝك,شػد٣رٞإأُز٘جر٢ؽر:أؽٔذثٖاُؾغ٤ٖثرٖاُؾغرٖػجرذاُقرٔذاُغؼلرشاٌُ٘رذ١اٌُرٞك٢

 .ٕٔ٘ؿ,ٗط(دٕٝربس٣خ,اٌُزبةاُؼشث٢
(ٙ)

 .ٙٔؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
( )

 .ٗٙؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

-ٔ ٗ- 

 
- :ك كؿ العد ا ي مه  را أي ا

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامعنا 

 

 كأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػاخ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي أا ػػػػػػػػػػػػػػػػػاها الػػػػػػػػػػػػػػػػػكهفٍ  
 

 ا لقمػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػي الاػػػػػػػػػػػػػػكخ ه النػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػع بنػػػػػػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػػػػػزف   ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػدةه ييمحى
 

ٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه لل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً هىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيريبي   ا ري
 

 ـً ييػػػػػػػػػػػػػػػػػؤهىمفي ا مل ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

مػػػػػػػقى الٌشػػػػػػػػقاءي   ف صػػػػػػػػبحت شػػػػػػػػبحان ,  ى
 

ػػػػػػػػػػػػفي    (ُ)هىٍقهىػػػػػػػػػػػػاتي مػػػػػػػػػػػػف أىاصػػػػػػػػػػػػاًبنا اإًلحى
 

بى ػػػػػػػػػػػان , هشػػػػػػػػػػػاك ػػػػػػػػػػػنا اى  كهشػػػػػػػػػػػاك بيٍؤسى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػفي   سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػدِّر ليبَّنػػػػػػػػػػػػػػػػا الكى هَّػػػػػػػػػػػػػػػػع ييرى حى
(ِ) 

 

 

- :فقاؿ, ك د يحدث ابد المطلب في  تس المع ع
  أمنػػػػػػػػػػػػػػاكألٍرهًػػػػػػػػػػػػػػً  اػػػػػػػػػػػػػػيفه هيٌحػػػػػػػػػػػػػػدثي 

 

 كحيػػػػػػػػػػان ك ػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػبس الحيػػػػػػػػػػاءي مقالنػػػػػػػػػػا 
 

 اىلىػػػػػػػبى الشػػػػػػػهاءي بً ٍسػػػػػػػمنا فىهىقىٌطعىػػػػػػػػٍت 
 

 هطػػػػػػكل الػػػػػػع رػػػػػػاكل الحشػػػػػػا أكصػػػػػػالنا 
 

 حهٌػػػػػػػػػع إذا ر ػػػػػػػػػد األسػػػػػػػػػع ب تك نػػػػػػػػػا 
 

 كهتػػػػػػػػػػػػػػػا ال عػػػػػػػػػػػػػػػاسي برأسػػػػػػػػػػػػػػػنا ف مالنػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 رلػػػػػػب الطػػػػػػػكل أحشػػػػػػػاءها فهتٌزاػػػػػػػتٍ 
 

ٍيػػػػػػػػػػػػػرل هيعػػػػػػػػػػػػػا ي سيػػػػػػػػػػػػػندها كماللنػػػػػػػػػػػػػا   حى
 

 ياليػػػػػػت ًشػػػػػػٍعرم هػػػػػػٍؿ ييقٍيػػػػػػؿ ا ارهػػػػػػا 
 

 (ّ)دهػػػػػػػػػػػػػػره هػػػػػػػػػػػػػػكٌلع حربىنػػػػػػػػػػػػػػا ك االىنػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 

- :ك اؿ العد ا ي أي ا مهرسما معا ي محمد ابد المطلب
ػػػػػػػػػػػػػػكدكا بػػػػػػػػػػػػػػ مكاؿو ييعػػػػػػػػػػػػػػاثي بنػػػػػػػػػػػػػػا   ي

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه ب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهات الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالء مي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  
 

 فػػػػػػػػػػػإف الرجاػػػػػػػػػػػكدي ًب ػػػػػػػػػػػكِّهـٍ  صػػػػػػػػػػػتتٍ 
 

 كالعىٍيػػػػػػػػػػػػػػثي لػػػػػػػػػػػػػػـ ييػػػػػػػػػػػػػػ عىٍش بػػػػػػػػػػػػػػً  فىػػػػػػػػػػػػػػ ىفي  
 

 فى ىػػػػػػػػػػػػػػػكالياـ  ٍبػػػػػػػػػػػػػػػثه لمػػػػػػػػػػػػػػػف  ابيػػػػػػػػػػػػػػػكا 
 

ـٍ ظعن ػػػػػػػػػػػػػػػػكا   كاػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػديار بكلػػػػػػػػػػػػػػػػًدًه
 

ػػػػػػػػنيـمػػػػػػػػٍف ذا الػػػػػػػػذم يػػػػػػػػا  ػػػػػػػػكـً   ييقًر ي
 

؟,  ر ػػػػػػػػػػػػػػاي    بػػػػػػػػػػػػػػً  هه ػػػػػػػػػػػػػػااؼي الًمػػػػػػػػػػػػػػ ىفي
 

ركا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمالنـٍ كط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان   فيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِّ
 

طىػػػػػػػػػػػػػػػػػفي   مابػػػػػػػػػػػػػػػػػذبي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػًدًب كى
(ْ) 

 

 

- :كهحدث ابد المطلب في  تس المع ع 
 م ػػػػػػػػذ يي يػػػػػػػػر الػػػػػػػػع الليػػػػػػػػالي أسػػػػػػػػرةن 

 

 رطػػػػػػػػػػػػؼى الم ػػػػػػػػػػػػكفي  يا نػػػػػػػػػػػػا ك مالنػػػػػػػػػػػػا 
 

 أـ مػػػػػػػػػػػػػػػف يمػػػػػػػػػػػػػػػدج يػػػػػػػػػػػػػػػدان مصػػػػػػػػػػػػػػػك  ن 
 

 بىػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ الزمػػػػػػػػػػػػػػػػافي   اانػػػػػػػػػػػػػػػػا ف ذالنػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 الصػػػػػػػباحي بنػػػػػػػا ب ػػػػػػػع ال ىػػػػػػػدىل  ػػػػػػػذؼ
 

لهي يػػػػػرى مػػػػػف  ػػػػػكًؿ الرطػػػػػكًب ايالىنػػػػػا 
(ٓ)

 

 

 

                                                 
(ٔ)

 . ؿ,ٓخزبساُقؾبػ:ٓؾٔذاُشصا١,أٗظش–األؽوبد:األؽٖ
(ٕ)

 . ٔ-ٙٔؿ,ٞصٞةد٣ٞإاُ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

 ٓ ٔ-9 ٔؿ,د٣ٞإػجذأُطِت,ٓؾٔذػجذأُطِت
(ٗ)

 . ٔ- ٔؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(٘)

 .ٓ ٔؿ,د٣ٞإػجذأُطِت,ٓؾٔذػجذأُطِت



 

 

 

-ٔ ٘- 

 :المفظة الموحية في شعره -7
 –باسػػهردام  اياهػػا  –أف يرلػػؽ للالمػػ  "هظنػػر  ػػكة شرصػػي  الشػػاار بمػػدل  درهػػ  الػػع  

فمػػػف حيكيػػػ  الشرصػػػي  . كا يلبػػػث الا يػػػركف أف ي ػػػدكا أ تسػػػنـ كا عػػػيف فػػػي أسػػػارها. م ػػػاا كاسػػػعا
كهػذا , (ُ)"كهي بندذب الحيكي  كالقكة هؤ ر في اىرػريف كهتػرض  تسػنا الينػا, هسهمد الالم ك كهنا 

أليػؽ بنػا مػف اػؿ مػا يماػف أف يك ػق , هاكف اؿ المػ   كيػ  الطلػب لمػا يلينػا مػف الالػـ"يع ي أف 
ه قؿ مع ع البيت اامال مف أفػؽ إلػع أفػؽ "كهرل  ازؾ الماللا  أف الالم   المكحي  ,  (ِ)"مك عنا

أكسق بحيث لك رفع ػا هػذب الالمػ  ك ير اهػا بػشء يقاربنػا فػي مع اهػا لتقػد المع ػع ا يػرا مػف سػعه  
 .(ّ)"ك كه  ك اع ال ٌك في القصيدة

فػػي اصػػر ا الحا ػػر أ ػػر ابيػػر فػػي هقػػكيـ ال صػػر األدبػػي كمقػػدرة هػػذا كا يحػػاء الالمػػات  
كلػك  ظر ػا مػف , (ْ)"كة كالنػاـالشاار الع اسهرداـ الالمات المكحي  دليؿ الع ما يمهػاز بػ  مػف  ػ

رػالؿ ذلػػؾ إلػػع شػعر العػػد ا ي   ػػد لديػػ  العديػد مػػف األلتػػاظ كالالمػػات المكحيػ  الهػػي رفعػػت البيػػت 
- :كم اؿ ذلؾ  كل , الشعرم ا دب الع مسهكل ااؿ مف اإليحاءات كالداات

 كبراػػػػػػػػ و م ػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػيف الػػػػػػػػٌديًؾ صػػػػػػػػافي و 
 

 هح يػػػػػػك الينػػػػػػا  صػػػػػػكفي الػػػػػػدٍَّكح كالزَّهىػػػػػػري  
 

 لظٌػػػؿج فػػػي الت ػػػر فػػػكؽى الػػػدٍكًح م ػػػهًظـه كا
 

ع فػػػكؽ صػػٍدر المػػاًء م ه ػػػر  ػػحى  كفػػي ال ج
 

 هراليػػػػػػػ ي الػػػػػػػدجرَّ فػػػػػػػي األصػػػػػػػباًح ميٍؤهلقػػػػػػػان 
 

ـي المػػػػػػػػػاًس كالػػػػػػػػػدج   كي كأيػػػػػػػػػف م ػػػػػػػػػ ي يهػػػػػػػػػي رى
(ٓ)

 

 

لما فينا مف إيحاء بالرفؽ كالح اف " هح ك"هظنر اللتظ  المكحي  في هذب األبيات في الم   
كف الػػدكح كالزهػػر الحا يػػ  الػػع البراػػ ك كلػػك أ  ػػا حاكل ػػا أف  يعيرهػػا بهميػػؿ أك كالداػػ  مػػف  بػػؿ  صػػ

كالحػاؿ اػذلؾ فػي المػ  يهيمػك فػإف الظػؿ , ه ح ي لما أدت  تس المع ع المطلكب الػذم أدهػ  هح ػك
الػػذم ياػػكف فػػي الت ػػر فػػكؽ الػػدكح الم ػػهظـ كفػػي ال ػػحع فػػكؽ صػػدر المػػاء الم ه ػػر ا يصػػؿ إليػػ  

المػػا بػػ ف , فالمػػ  يهػػيـ أاطػت للبيػػت حيكيػػ  بمػا أكحهػػ  مػف شػػدة ال ػػدرة كالقلػ , يهػيـ المػػاس كالػدرر
المػػاس كالػػٌدر مػػف الحلػػع ال مي ػػ  الهػػي هتػػكؽ  يرهػػا فػػي الػػ مف كال مػػالك فايػػؼ حػػاؿ اليهػػيـ ال ػػادر 

فإ نػا ا هعطػي  تػس , م نا؟ لذلؾ لك حاكل ا أف  سهبدلنا بالم  أررل م ؿ  ادر أك  ليػؿ أك متقػكد
 .أده  الم  يهيـ المع ع الذم

- :ك كؿ العد ا ي بعد كفاة أم 
 كه  ػػػػػػػا أسػػػػػػػه دل الن ػػػػػػػاء فػػػػػػػػال أرل

 

(ُ)لػػػ  أ ػػػران فػػػي الاػػػكف بعػػػدؾ أك رسػػػمنا 
 

 

                                                 
(ٔ)

 .ٖٖؿ(ٙ 9ٔ,داساُلٌشاُؼشث٢,دٌٕٝٓبٕاُطجغ)ٙه,دساعٚٝٗوذ–ا٥دةٝك٘ٞٗٚ:ػضاُذ٣ٖاعٔبػ٤َ
(ٕ)

,ث٤شٝررٞداسأُـرشةاُؼشثر٢)ٕه,ٓؾٔرذاُؾج٤رتاثرٖاُخٞعرٚ:رؾو٤رن,ٜٓ٘بطاُجِـبءٝعشاطاألدثربء:ثٞاُؾغٖؽبصّاُوشهبع٢٘أ

 .ٕٕٕؿ(ٔ 9ٔ
(ٖ)

ؿ(9ٙ٘ٔ–ٗٙٓؼٜرذاُذساعربداُؼشث٤رخاُؼب٤ُرخ–اُوربٛشح)دساعخٝٗورذ–ٓؾبمشادك٢ؽؼشػ٠٤ِٓؾٔٞدهٚ:ٗبصىأُعئٌخ

ٔٙٔ–ٕٔٙ. 
(ٗ)

 . ٘ٗؿ(9 9ٔ,داسٜٗنخٓقشُِطجغٝاُ٘ؾش,اعظاُ٘وذاألدث٢ػ٘ذاُؼشةاُوبٛشح:أؽٔذأؽٔذثذ١ٝ
(٘)

 .ٙٓٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

-ٔ ٙ- 

كذلػػػؾ لمكافقهنػػػا حالػػػ  الشػػػاار , دكرا هامػػػا كفعػػػاا فػػػي هػػػذا البيػػػت" أسػػػه دل"لعبػػػت المػػػ   
اءب ربػػر  عػػع أمػػ  ممػػا فبعػػد اىاـ الهػػي اا ػػاب مػػف  ػػراء  ابػػ  أب ػػاء كط ػػ  كهشػػردهـ  ػػ, ال تسػػي 

لػذلؾ , فػراح بعػدها يسػه دل الن ػاء فػال يػرل لػ  بعػد هػذا ا ا ػرا كا رسػما. ,أشعرب بالي س كالق ػكت
معبرة اف حال  الشاار ال تسي  كمكحي  بالحا   في طلب كاسه داء الن اء " أسه دل"اا ت الم  

هبدلت هذب الالم  ب ررل فلك اس, ليق ي الع مشاار الي س الهي سيطرة الع مشاارب كأحاسيس 
 .ا طلب م ال أك أر ب أك أله كلما كصلت لم ؿ إيحالنا كا أدت مع اها الاامؿ

- :ك كؿ شاار ا اف دمكا 
ٍفهينػػػػػػػا يػػػػػػػكـى أٍصػػػػػػػبح ا بػػػػػػػال كطػػػػػػػف   ىزى

 

ػػػػػػػػػػػرَّديف  ػػػػػػػػػػػذا ا اليػػػػػػػػػػػ سي كالملػػػػػػػػػػػؿي   ميشى
(ِ)

 

 

كأ بركا الع بكا ق أب اء كطف الشاار الذيف شردكا مف أر نـ " مشرديف"لقد أكحت الم  
هػػػرؾ كطػػػ نـ كلػػػك اسػػػهعمؿ الشػػػاار المػػػ   يرهػػػا امن ػػػريف مػػػ ال أك مبعػػػديف لمػػػا أكحػػػت بػػػالمع ع 

فقػد أكحػت بمػدل المعا ػاة كاىاـ الهػي لقينػا مػف  ػراء هراػ  , المقصكد الهػي هكحيػ  المػ  مشػرديف
فمػق أهميػ  , كاذلؾ الم   ذا ا الهي ابرت اف  تسي  العػد ا ي الهػي همٌلانػا اليػ س كالملػؿ, لديارب

كلػك  ػاؿ الشػاار , فػإف العػد ا ي  علػ  اليػ س كالملػؿ, العذاء بال سب  لإل سػاف كاػدـ اسػهع ال  ا ػ 
 .شعر ا أك أها ا الي س كالملؿ لما أدت  تس المع ع كلما أكحت ب تس اإليحاء

 :ك كؿ العد ا ي أي ا
ـج حهٌػػػع اػػػاد يقهلي ػػػي  مػػػاٌ   طىعىػػػع النىػػػ

 

ػػػػـ أبيػػػػثج الطػػػػٍرسى مً   ٌمػػػػافىعىمَّ ػػػػا دىهىػػػػع اى (ّ)مَّ
 

 

 
دكرا هاـ في اإليحاءات ال تسي  كالمع كي  ا د الشػاار بمػا أكحهػ  مػف " طعع"لعبت الم   

, فحػار فيمػا يب ػ  فػي الطػرس ممػا دهػاب,  كة ك بػركت النػـ الػذم طعػع اليػ  حهػع اػاد يقهلػ   مػاٌ 
لك اسهعمؿ الشاار ك . ف اءت الم  طعع مكافق  لحاله  ال تسي  الهي صيدمت ب ياع األـ كالكطف

لػػـ "لػػذلؾ فػاللتظ , المػ  فػاض لمػػا أكحػت بػػ تس المع ػع كلمػا كافعػػت  تسػي  الشػػاار القا هػ  اليالسػ 
لذلؾ حػاكؿ العػد ا ي أف  (ْ)"بؿ مايدؿ هذا اللتظ الي  كما يعبر ا  , ؾ ا دبكهك الذم يقت..ياف 

, الؿ كاايحػػاء كالهصػػكيريرهػػار مػػف األلتػػاظ كالعبػػارات أ ػػدرها الػػع  قػػؿ ااحسػػاس كأحتلنػػا بػػالظ"
 .(ٓ)"حهع يسهطيق أف ي تد إلع  تس  ارل  كي ير لدي  احساسا مما ال

 
- :تناغم الحروف والكممات واتساقيا مع المعنى -ٖ

                                                                                                                                            
(ٔ)

 .ٗٔٔؿ,ٗلظأُقذس
(ٕ)

 .9ٕٔؿ,ٗلظأُقذس
(ٖ)

 . ٓٔؿ,ٗلظأُقذس
(ٗ)

 .ٖٙؿ(9ٙ٘ٔ,خاُٜ٘نخأُقش٣خٗؾشٝهجغٌٓزج,اُوبٛشح)ٕه,صٞسحاألدة:ٓؾٔذؽغ٤ٖٛ٤ٌَ
(٘)

 .ٔ ٔؿ(  9ٔ,اُ٘بؽشٌٓزجخاُخبٗغ٢,اُوبٛشح)اُ٘وذاُزطج٤و٢ٝأُٞاصٗبد:ٓؾٔذاُقبدمػل٤ل٢
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فمػػػا ياػػػاد , إف الشػػػاار المبػػػدع هػػػك الػػػذم ا يعهػػػرؼ بػػػ م ايػػػاف لرلتػػػاظ رػػػالؿ  صػػػالدب 
لنػػا فػػي دارػػؿ القصػػيدة ايػػاف , ا لػػ حهػػع هصػػبه ملاػػا حالصػػيسػػهعمؿ اللتظػػ  مػػف اللعػػ  فػػي شػػعرب 

كذلػػػؾ هػػػك السػػػبب فػػػي أف الشػػػاار يػػػرفض أف ييػػػدرؿ إلػػػع معبػػػد شػػػعرب العبػػػارات . كشرصػػػي  كركح
ارهيػػار المػػكاد اللتظيػػ  أكا مػػف  نػػ  مػػا هحسػػف فػػي مالحػػظ "كيقبػػؿ ,  (ُ)"ال ػػاهزة كالقكالػػب ال امػػدة

ا يحسػػف م نػػا بػػال ظر إلػػع كارهيارهػػا أي ػػا مػػف  نػػ  مػػ.. حركفنػػا كا هظامنػػا كصػػيعنا كمقاديرهػػا
ك د حاكؿ العد ا ي  اهدا أف ي عؿ مف ألتاظ  اال ات حي  لنا شرصػيهنا كركحنػا  (ِ)"ااسهعماؿ

- :كم اؿ ذلؾ  كل , كلنا حسف في مالفظ حركفنا ك كدة اسهعمالنا
َـّ مػػاءه  ػػ  فاػػـ حتػػر الصػػركر الصج

 

 (ّ)إذا كالػػػع الػػػػع الصػػػػرر ا صػػػػبابا 
 

 
إذ احهػكت الػع حػرؼ الصػاد فػي , ركؼ كالالمات مػق المع ػعه ا مت في هذا البيت الح 
ررج مف حرؼ الصاد  عؿ بيف هػذب الالمػات فالصتير الذم "كالصرر ا صبابا , الصركر الصـ"

فحػػػرؼ الصػػػاد مػػػف حػػػركؼ الصػػػتير كمػػػف الحػػػركؼ , ه ا مػػػا صػػػ كيها كهكافقػػػا بي نػػػا كبػػػيف المع ػػػع
صػػػتيرا مسػػػمكاا كمميػػػزا اػػػف بقيػػػ  الػػػذم ي ػػػيؽ م ػػػراب ا ػػػد ررك ػػػ  فيحػػػدث  (ْ)األصػػػلي  أي ػػػا
كهاػػرار هػذب الصػػتير فػي هػػذا البيػت أربػق مػػرات كافػؽ إلػػع حػد مػػا صػكت المػػاء , الحػركؼ األرػرل

 .الم صب الع الصرر بما يحد   مف ررير كصتير أي ا
- :كم ؿ  كل  أي ا مسهعمال حركؼ الصتير

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا أزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيبي   رىصاصي
 

 (ٓ)االقىٍصػػًؼ فػػي ديا ػػي الظجلىػػـٍ  
 

 
ؼ الصػػػاد فػػػي  ػػػالث مكا ػػػق كحػػػرؼ الػػػزاء فػػػي مك ػػػعيف كهػػػي مػػػف حػػػركؼ فهاػػػرار حػػػر 
هحدث ا د ال طؽ بنا صتيرا االيػا ا يشػرانا فػي  سػب  الػكب هػذا  يرهػا مػف "الصتير أي ا الهي 

لذلؾ اػاف ه ػاؾ ه ػا ـ بػيف الحػركؼ كالالمػات مػف  ا ػب كبي نػا كبػيف المع ػع مػف , (ٔ)"األصكات
الحػػرفيف المهاػػرريف فكافػػؽ إلػػع حػػد مػػا أزيػػز الرصػػاص فالصػػتير ال ػػاهج اػػف هػػذيف ,  ا ػػب آرػػر

لػػذلؾ اػػاف هكافػػؽ اله ػػا ـ الحرفػػي كالالمػػي مػػق المع ػػع الػػذم أرادب الشػػاار , كصػػتيرب ا ػػد ررك ػػ 
كممػػػا ماػػػف , كا ػػػحا كهػػػك إبػػػراز  ػػػكة أزيػػػر الرصػػػاص الػػػذم شػػػبن  بالقصػػػؼ فػػػي الظػػػالـ الحالػػػؾ

المػػادة الصػػكهي  الهػػي يماػػف حػػؿ ..   مػػف الالمػػ  العربيػػ  مرابػػ"العػػد ا ي مػػف أحػػداث الهكافػػؽ اػػكف 

                                                 
(ٔ)

 .ٖ ٔؿ,ٓؾبمشادك٢ؽؼشػ٠ِٓؾٔٞدهٚ:ٗبصىأُعئٌخ
(ٕ)

 .ٕٕٕؿ,ٜٓ٘بطاُجِـبء:ؽبصّاُوشهبع٢٘
(ٖ)

 . ؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٗ)

 .ٗ ؿ,األفٞاداُِـ٣ٞخ:لثشا٤ْٛأ٤ٗظ,أٗظش
(٘)

 .ٕٓؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٙ)

 .ٗ ؿ,األفٞاداُِـ٣ٞخ:لثشا٤ْٛأ٤ٗظ
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فاػػؿ حػػرؼ م نػػا يسػػهقؿ ببيػػاف مع ػػع رػػاص , أ زالنػػا إلػػع م مكاػػ  مػػف األحػػرؼ الػػدكاؿ المعبػػرة
 (ُ)"كاؿ حرؼ ل  ظؿ كاشعاع. ماداـ يسهقؿ ب حداث صكت معيف

 
- :ك اؿ الشاار

ػػػعىٍل ا الػػػدَّهر شيػػػبَّا ان كًشػػػيبان   شى
 

 (ِ)بنػػا حهَّػػع سػػما للعيػػرب شػػافي  
 

 
مػق المع ػع الػذم احهػكاب البيهػك فقػد هاػرر أربػق  –كهػك حػرؼ هتشػع  -ا ـ حػرؼ الشػيفه  

كالهي بػدكرها , مرات محد ا صكها حمؿ هشكيسا كافؽ في  الشعؿ كاازااج الذم هحمل  الم  شعل ا
لذلؾ يبدك , أي ا احهكت الع حرؼ الشيف لاي هزيد المع ع ك كحا كهكالما في اله ا ـ الصكهي

أصػكات الحػركؼ الػع سػمت األحػداث المعبػر "ك يػرب مػف الشػعراء حػاكلكا أف ي علػكا أف العد ا ي 
 .(ّ)"كأ عاؼ ما  سهشعرب, فيعدلك نا بنا كيحهذك نا الينا كذلؾ أا ر مما  قدرب, بنا ا نا

- :كفي ه ا ـ حرؼ الشيف مق المع ع  كؿ العد ا ي
ٍاػػػػػػػػػػػػػديكشي   يػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػزدرل دى

 

كشي   بػػػػػػػػػػػػػؾ ا هػػػػػػػػػػػػػدل شػػػػػػػػػػػػػمري
(ْ) 

 

 مَّ األذلإٍف اػػػػػػػػػػػػاف  ي ػػػػػػػػػػػػدً 
 

 ديد يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي الٌهشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيشي  
 

 ف  ػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػرَّ األ ػػػػػػػػػػػا
 

 "شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكيشي , ـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذل 
 

 ذك لحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 اشػػػػػػػػػػب الربػػػػػػػػػػع المحشػػػػػػػػػػكش 
 

 كمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿو ا  َّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 
 

 " ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًبيشي " -إذا لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا - 
 

يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼً   كمى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽو ميزى
 

  ميعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي هىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيشي  
 

ٍاػػػػػػػػػػػػػػدكشي   (ٓ)فػػػػػػػػػػػػػػار ٍس كا هىٍنػػػػػػػػػػػػػػجي التهىػػػػػػػػػػػػػػع الٌشػػػػػػػػػػػػػػريؼى يػػػػػػػػػػػػػػا دى
 

 
ألبيػػات ه ا مػػا بػػيف الحػػركؼ  اه ػػا اػػف هاػػرار حػػرؼ الشػػيف الػػذم كرد  الحػػظ فػػي هػػذب ا 

ادادكش كشمركش " كه ا ما بيف الالمات الهي احهكت الع حرؼ الشيف أي ا, رمس اشرة مرة
فالنػػا احهػػكت الػػع  عػػـ كاحػػد مشػػهرؾ كافػػؽ المع ػػع الػػذم " كهشػػكيش كشػػاكيش كمحشػػكش ك بػػريش

مػا درػؿ ماا ػا أك  ريػ  أك "كذلػؾ أل ػ  " دكشمػزدرم داػ"كهك ه ػاء شػرص يػداع , أرادب الشاار
ف ػاء هاػرار حػرؼ الشػيف بنػذب الا ػرة كبمػا يحد ػ  مػف , كشكش الع أهلنػا (ُ)"مدي   إا أفسد فينا

                                                 
(ٔ)

 .ٕٗٔؿ(ٔ 9ٔ,داساُؼُِِْٔع٤٣ٖ,ث٤شٝد)9ه,دساعبدك٢كوٚاُِـخ:فجؾ٢اُقبُؼ
(ٕ)

 .ٖ٘ٔد٣ٞإكغشاُؼشٝثخٝؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

,ٕط(دٕٝررربس٣خ,داساُٜررذُِٟطجبػررخٝاُ٘ؾررش,ث٤ررشٝد)ٕه,رؾو٤ررنٓؾٔررذػِرر٢اُ٘غرربس,اُخقرربئـ:ُلررزؼػضٔرربٕثررٖع٘رر٢أثررٞا

 . ٘ٔؿ
(ٗ)

 .ٗٓٔؿ,د٣ٞإاُشٝك:أٗظشٝٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ–ٝاُؾ٤به٤ٖ,ٖٓأعٔبءاألثبُغخ:ؽٔشٝػ
(٘)

 .٘ٓٔ-ٗٓٔؿ,ٗلظأُقذس
(ٔ)

 .ٗٓٔؿ,ٗلظأُقذس
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هشػػكيش كهتشػػع مكافػػؽ لمػػا يقػػكـ بػػ  هػػذا الشػػرص مػػف ازاػػاج كافسػػاد كهشػػكيش الػػع ال ػػاس فػػي 
 .األمااف كالقرل كالمدف

 
- : ع الذم أرادب  كل كمف هكافؽ المات العد ا ي للمع
 كهػػػػي  ا يػػػػ ه , كايػػػػؼ أ سػػػػع فرسػػػػ ا

 

ـى ًهٍهلىػػػػػػػػػػػًر ذيا    بي ػػػػػػػػػػػا, أمػػػػػػػػػػػا أٍظنىػػػػػػػػػػػرى ال ي
(ُ)

 

 

هىنػػػػػػػػا اًفليػػػػػػػػ ي بال ٍَّعػػػػػػػػًؿ هامى  داسػػػػػػػػٍت  حى
 

ػػػػػػػػػٍكري مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػاداًهنا البىػػػػػػػػػدى ا  ـى ال ى  كهىػػػػػػػػػدَّ
 

 
ساادت الالمات الع إبراز المع ع الذم  عػدب الشػاارك كهػك إظنػار ذؿ فر سػا كهػك أ نػا  
ك ػػد  ر نػػا , لػػذلؾ اسػػهعمؿ شػػاار ا المػػ   ا يػػ  بمػػا هكحيػػ  مػػف ا قػػاص كمنا ػػ , مػػاـ  يػػكش ههلػػرأ

كالنامػ  رمػز , ك عػؿ  حافػؿ ههلػر هػدكس بال عػؿ هامهنػا, الذاؿ الػذم أظنػر ال ػبفالشاار بالم  
  إلع  ا ب أ ,  ـ أ   ك ق النام  مباشرة بعد ال عؿ زيادة في ااذاؿ كالهحقير, الارام  كالشمكخ

فاا ػػت بػػذلؾ الماهػػ  ,  عػػؿ النػػدـ للسػػادة ا للرايػػ  لاػػك نـ مصػػدر ااسػػهعالء كالػػهحاـ كالصػػدراة
 .مكافق  للمع ع الذم  صدب

 
- :التكرار في لغتو -ٗ
الحػػاح الػػع  نػػ  هامػػ  فػػي العبػػارة ييع ػػي بنػػا الشػػاار أا ػػر مػػف , الهاػػرار فػػي حقيهػػ "اف  

حساس  في العبارة كياشػؼ اػف اههمػاـ المػهالـ  فالهارار يسلط ال كء الع  قط .. ا ايه  بسكاها
كهػػػك بػػػذلؾ أحػػػد , ي ػػػق فػػػي أيػػػدي ا متهاحػػػا للتاػػػرة المهسػػػطل  الػػػع الشػػػاار"إلب ا ػػػب أ ػػػ   (ِ),"بنػػػا

أك . األ ػػكاء الالشػػعكري  الهػػي يسػػلطنا الشػػعر الػػع أامػػاؽ الشػػاار في ػػيلنا بحيػػث  طلػػق الينػػا
لشػاار فيػ  أف يػ ظـ الماهػ  بحيػث يقػيـ أساسػا ل قؿ أ    زء مف الن دس  العاطتي  للعبارة يحػاكؿ ا

الهػي يماػف كسػيل  مػف الكسػالؿ اللعكيػ  " ا اف  إلع ذلؾ فاف الهاػرار يعهبػر (ّ)"ااطتيا مف  كع ما
فهارار لتظ  ما أك ابارة ما يكحي بشاؿ أكلع بسيطرة , أف هؤدم دكرا هعبيريا كا حا في القصيدة

كم ػاؿ الهاػرار ا ػد ,  (ْ)"اار أك شػعكرب أك ا شػعكربكالحاحػ  الػع فاػر الشػ, هذا الع صر المارر
- :العد ا ي  كل 

فِّي حى ًي ػػػػػي! يػػػػػا ًفلىٍسػػػػػطييف  لىػػػػػٍف ييػػػػػكى
 

هٍػػػػػػػ ي المىعىػػػػػػػاً ـٍ   كى قَّػػػػػػػ ي ايػػػػػػػؿج مػػػػػػػا حى  حى
 

 لىػػػف هطػػػكؿى الػػػدَّيا ي! يػػػا ًفلىٍسػػػًطيفي 
 

فػػػالتىٍ ري  ػػػادـٍ , كاصػػػًبرم أفهىػػػديؾً  
(ُ) 

 

                                                 
(ٔ)

 .ٙ ؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:٢ٓؾٔذاُؼذٗبٗ
(ٕ)

 .ٙ ٕؿ(ٖ 9ٔ,داساُِؼُِِْٔٔع٤٣ٖ,ث٤شٝد) ه,هنب٣باُؾؼشأُؼبفش:ٗبصىأُعئٌخ
(ٖ)

 .  ٕ-ٙ ٕؿ,ٗلظأُشعغ
(ٗ)

 .ٖٓٗ–ٕٓٗؿ,أثٞكشاطاُؾٔذا٢ٗأُٞهقٝاُزؾ٤ٌَاُغٔب٢ُ:اُ٘ؼٔبٕاُوبم٢
(ٔ)

 .ٗٔٔؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
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هػا مػرهيف ليعبػر اػف مػدل شػك   كح ي ػ  لنػا كمػدل أله العد ا ي الع الم  فلسطيف فارر  

 .ما يعا ي  مف آاـ فرا نا كالبعد ا نا
- : كل ( الع)كم اؿ الهارار أي ا يعبر في  اف ح ي   كالذم ارر في  لتظ  

 الػػػػػػػػػػع مىراًهًع ػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي القيػػػػػػػػػػدس اػػػػػػػػػػامرةن 
 

 أك  يػػػػػر ذم رًحػػػػػـً , باػػػػػؿ ذم رًحػػػػػـو  
 

ػػػػػػػػػرىدِّدةن   الػػػػػػػػع المػػػػػػػػ ذف فػػػػػػػػػي األ صػػػػػػػػع مي
 

ـً , أٍابىػػػػػػػري فػػػػػػػي ًاػػػػػػػز   اهللي "  ػػػػػػػمى  كفػػػػػػػي شى
 

ػػتٍ  ٍنػػد المسػػيه دىاى  الػػع ال َّمػػكا يس فػػي مى
 

 إلػػػػػػػػػػع ميؤارػػػػػػػػػػػاًة إليػػػػػػػػػػاسو ًلمعيهىًصػػػػػػػػػػػـ 
 

 كىٍهػػػػػػػػػي حاليػػػػػػػػػ ه , الػػػػػػػػػع بسػػػػػػػػػاهيف يػػػػػػػػػاؼ
 

بػػػػػػػػػال َّكر يشػػػػػػػػػهاريبي  ىٍيسػػػػػػػػػا ينا ًبعىػػػػػػػػػـ 
(ُ) 

 

 
سػػػػت اشػػػرة مػػػػرة الػػػع مػػػػدار هػػػذب القصػػػػيدةك ف كحػػػػت ( الػػػع)ك ػػػد اػػػػرر العػػػد ا ي لتظػػػػ   

 .ه اب كط   كبشك   لمد   ك يراب كشكاطل  كلاؿ مااف في بمشاارب 
- : اؿ, كأما هارارب لالم  ا ت  ا صدا أم 

 
ل ػػا بعمػػؽ مشػاار العػػد ا ي ه ػػاب أمػ  كبماا هنػػا الهػػي كصػلت ألف هصػػبه لػػ   أكحػي" ا ػػت"فهاػرار 

 . لبا كحشاش  كف اء كم  ا
كمف شدة أمؿ العػد ا ي بالعػد الػذم سػيحقؽ فيػ  ال صػر كالتلبػ  الػع األاػداء   ػدب ياػرر 

- :لهحهكم مشاارب هذهك فقاؿ(  دا)الم  

 
 

- :فقاؿ, ليبيف مدل حر ه  الع الشاار الشريؼ الر ع" لنتي الع"العد ا ي كارر 

                                                 
(ٔ)

 .ٕ٘ؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٕ)

 .ٔٔٔ-ٓٔٔد٣ٞإا٤ُِٜتؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

 .٘٘ؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ

شاشػػػػػػػ ن , لقػػػػػػد ا ػػػػػػػت لػػػػػػػي  لبػػػػػػان   كا ػػػػػػػًت حي
 

 كا ػػػػػًت مى ػػػػػاءن سػػػػػاؿ فػػػػػي  سػػػػػدم اىزمػػػػػا 
 

ػػػػػػدا  طػػػػػػكب إذا اى ٌ ػػػػػػع فػػػػػػي الري  كا ػػػػػػًت ًم ى
 

ك البيػػػػؤس كالسػػػػقما, زمػػػػا ي  (ِ)يقي ػػػػي الشػػػػرَّ
 

 

  ػػػػػػػػداك يىػػػػػػػػرٍكفى  يسػػػػػػػػكرى العيػػػػػػػػٍرًب ميراػػػػػػػػدىةن 
 

مػػػػػػػػػػػػػػػًر االػػػػػػػػػػػػػػػدِّيىـً هػػػػػػػػػػػػػػػرمينـ بال   م ايػػػػػػػػػػػػػػػا الحي
 

ممػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػبج الػػػػػػػػػػػينـ  ى ر ػػػػػػػػػػػا حي   ػػػػػػػػػػػدان  ىصي
 

نىػػػػػػػػػػ َّ   ػػػػػػػػػػـً هيفءسػػػػػػػػػػع  ى مى  ـى مافينػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػفى الحي
 

بيػػػػػػػػػػػكانـي ,  ػػػػػػػػػػػدان   سػػػػػػػػػػػ  زؿي ً ٌ ػػػػػػػػػػػاى فػػػػػػػػػػػي ري
 

ـ  ػػػػػرى  كالًحٍقػػػػػدي طػػػػػٌي ب ػػػػػي األٍ ػػػػػالًع فػػػػػي  ى
 

 س صػػػػػػػػنرهـ فػػػػػػػػي  ػػػػػػػػكًؼ بيكهىقػػػػػػػػ و ,  ػػػػػػػػدان 
 

ـً   هىٍحػػػػػػػػػديك  حػػػػػػػػػافلنيـ طػػػػػػػػػٌرأ إلػػػػػػػػػع العىػػػػػػػػػدى
(ّ) 
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بكظيت  ايحالي  هام  هعبر اػف مػدل الػؼ الشػاار كاههمامػ  "كهاذا   د أف الهارار يقـك 
كهػػك مػػا ليػػكًحظى ا ػػد العػػد ا ي مػػف رػػالؿ , (ِ)"بػػالمع ع الػػذم يسػػك   كمػػدل ر بهػػ  فػػي اله ايػػد اليػػ 

 .ارض المقطكاات الشعري  السابق 
 :لو األلفاظ القاموسيةاستعما -َُ
 لب الع ألتاظ العد ا ي الطابق القامكسي كذلؾ بسبب ال ػركة اللعكيػ  المع ميػ  الكاسػع   

- :كم اؿ في شعرب  كل , الهي امهاز بنا كبسبب كلع  بالهراث العربي القديـ شعر ك  رب
 فلػػف هسػػمق الػػد يا سػػكل النػػكؿ  اصػػتا

 

 (ّ)كا أذف العليػػػػػػػػػػػػػاء  يػػػػػػػػػػػػػر الزمػػػػػػػػػػػػػاـ 
 



 (ْ)هع ي صكت األسكداـ كالزم

 -:ك كل 

 كألقىػػػػٍت بليػػػػ ى التىهٍػػػػًؾ مػػػػف م بػػػػر الػػػػرَّدل
 

 (ٓ) صػػػػػيَّرًت األاػػػػػداء  يػػػػػكتى القىشػػػػػااـً  
 

 (ٔ)القشااـ هع ي ال سكر
ـج حهَّػػػع اػػػاد يقهل ػػػي  ٌمػػػا   طعىػػػع النىػػػ

 

ػػػا  ػػػا دىهىػػػع اىمَّ َـّ أبيػػػثَّ الطِّػػػرسى ممَّ  (ٕ)فىعىػػػ
 

 (ٖ) .هع ي الصحيت : الطرس
- :ك كل 

ػػػػػػػ  در ا  ميعػػػػػػػان فػػػػػػػي  كاهي ػػػػػػػا فػػػػػػػإف سى
 

كلػػػػػـ يػػػػػؿ األمػػػػػر في ػػػػػا سػػػػػيَّدي الػػػػػبينىـً  
(ٗ) 

 

 (َُ)البنـ بمع ع الش عاف
 

 : ك كل 
 يػػػػػػػػػػػاراىي اهلل فػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػاـ لنامػػػػػػػػػػػػان 

 

 أمػػػػػػؿ العيػػػػػػرب فػػػػػػي الً  ػػػػػػاًؿ الصػػػػػػيد 
 

                                                 
(ٔ)

 .٘ ٔؿ,د٣ٞإاُشٝك:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٕ)

 .٘ٓٗؿ,أثٞكشاطاُؾٔذا٢ٗأُٞهقٝاُزؾ٤ٌَاُغٔب٢ُ:اُ٘ؼٔبٕاُوبم٢
(ٖ)

 .ٓٓٔؿ,ا٤ُِٜتد٣ٞإ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٗ)

 .ٗٗٗٔؿ,اُوبٓٞطأُؾ٤و:اُل٤شٝصأثبد١,أٗظش
(٘)

 .ٓٓٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٙ)

 .ٖٙ٘ؿ,ٓخزبساُقؾبػ:أٗظشٓؾٔذاُشاص١
( )

 . ٓٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
( )

 .9ٖٓؿ,قؾبػٓخزبساُ:ٓؾٔذاُشصا١,ٝأٗظشٖٔ ؿ,اُوبٓٞطأُؾ٤و:اُل٤شٝصأثبد١,أٗظش
(9)

 . ٕٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٔٓ)

 . 9ٖٔؿ,اُوبٓٞطأُؾ٤و:اُل٤شٝصأثبد١,أٗظش

 لىٍنتػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػع ال جٍبػػػػػػػػػػًؿ العريػػػػػػػػػػًؽ مياىتَّ ػػػػػػػػػػان 
 

 هىٍر ػػػػػػػػػػع ال جبػػػػػػػػػػك ض بكاايػػػػػػػػػػا, ب ػػػػػػػػػػكا حس 
 

ػػػػػػػػػرار مي ىلَّمػػػػػػػػػان   لىٍنتػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػع السَّػػػػػػػػػيًؼ ال ي
 

 ًمػػػػػػػػػػػػٍف بعػػػػػػػػػػػػًدما بىهىهػػػػػػػػػػػػرى الهَّرػػػػػػػػػػػػاذيؿ فىاًشػػػػػػػػػػػػيا 
 

َـّ  ػػػػػػػػ طَّمػػػػػػػػان  لىٍنتػػػػػػػػي الػػػػػػػػع الػػػػػػػػرجٍمًه األصى  ميحى
 

(ُ)عبقريَّػػػػػػػػػػػػػػً  رابيػػػػػػػػػػػػػػاكالػػػػػػػػػػػػػػع ً ػػػػػػػػػػػػػػياًء ال 
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................................   
الًحػػػػػػػػػػػؿى يىٍمًشػػػػػػػػػػػي    ىلِّػػػػػػػػػػػدكا أمػػػػػػػػػػػرهـ حي

 

 (ُ)فػػػػػػػكؽ هػػػػػػػاـً العػػػػػػػ ال بعػػػػػػػزـو كطيػػػػػػػدً  
 

 .ذك المركءة (ّ)كالحالحؿ الش اع, العظيـ(ِ)فاللنماـ هك ال يش
- :أي اك كل  

َـّ ااي ػػػكؼً  ػػػياً ـه , ييحيطػػػث بػػػً  شيػػػ   ى

 

(ْ)هىمػػػػػػيسي بنػػػػػػـ رٍيػػػػػػؿه ميطىنَّمػػػػػػ ه  يػػػػػػبج  
 

 

الر يػػػؽ الرصػػػر ال ػػػامر : مػػػف الريػػػؿ (ٔ)الريػػػؿ ال حتيتػػػ  ال سػػػـ كالد يقػػػ ك كاأل ػػػب (ٓ) :المطنمػػػ 
 .البطئ
  -:ك كل 

َـّ صااشػػػقان  ـي مػػػا يسػػػهدرجي النػػػ  كأاظىػػػ
 

عًقػػػػػػػًؿ الشجػػػػػػػ عافً   ػػػػػػػقى ال زالػػػػػػػر مى كمى
(ٕ)

 

 

 .طالر يشب  ال سر في الرلق  (ٖ)الررم 
 :ك كل 

ـٍ يىٍرهػػػػػػػًر الػػػػػػػدَّأماء   ػػػػػػػبران  ػػػػػػػف لىػػػػػػػ  كمى
 

ػػػػػػػػػػػػ ؽي   (ٗ)هىلىق تىػػػػػػػػػػػػ ي الػػػػػػػػػػػػع األاػػػػػػػػػػػػكاد شى
 

 

 (َُ)الدأماء بمع ع البحر
  

                                                 
(ٔ)

 .ٙٙٔ–٘ٙٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٕ)

 .9ٗ ؿ,ٕط,أُؼغْاُٞع٤و:لثشا٤ْٛٓقطل٠,أٗظش
(ٖ)

 .٘ ٕٔؿ,اُوبٓٞطأُؾ٤و:اُل٤شٝصأثبد١,أٗظش
(ٗ)

 .ٖ٘ؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٗب٢ٗٓؾٔذاُؼذ
(٘)

 .ٗٙٗٔؿ,اُوبٓٞطأُؾ٤و:أٗظشٝاُل٤شٝصأثبد١
(ٙ)

 . ٔ٘ؿ,ٓخزبساُقؾبػ:ٓؾٔذاُشاص١,أٗظش
( )

 .ٓ ٔؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
( )

 .9٘ٙؿ,اُوبٓٞطأُؾ٤و:أٗظشٓؾٔذاُشاص١
(9)

 . ٗٔد٣ٞإكغشاُؼشٝثخؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٔٓ)

 .9ٙٔؿ,ٓخزبساُقؾبػ:اُشاص١ٓؾٔذ,أٗظش
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كالشػاار : "ي   مما  عؿ أحد ال قاد يقػكؿ ا ػ ك يرها مف الاملمات الهي ا هشرت في دكاك  
محمد العد ا ي يعد في طليع  الشعراء التلسط ييف الذيف هشب كا باأللتاظ ال زل  القكي  في القصالد 
الكط يػػ  الحماسػػي ك كاأللتػػاظ المتعمػػ  بػػالحزف كاألسػػع ا ػػد  ظمػػ  فػػي ال ابػػ  كظركفنػػاك كهػػك فػػي 

يم  العربي   سبيا ظ ا م   ب    بذلؾ يلهـز بقكااد التصاح  مف األحياف يل   إلع األلتاظ القدا ير 
كااهمػػد الػػع اللتظػػ  العربيػػ  المك لػػ  فػػي ,  ػػد همسػػؾ بالقػػامكس القػػديـ"كرأل أي ػػا أ ػػ   (ُ)"العربيػػ 
 .(ِ)"القدـ

, كر ـ أف العد ا ي اسهعمؿ األلتاظ القامكسي  حهع ا طر إلع بيػاف مع اهػا فػي النػامش 
فنػك مػ ال , السػنل  الميسػكرةكالميؿ إلػع الالمػات بالبعد اف م ؿ هذب األلتاظ إا أ   داع الشعراء 

أ هػػػرح اليػػؾ محاكلػػػ  الهقليػػػؿ مػػف الالمػػػات الصػػػعب  الهػػػي : "ا هقػػد الشػػػاار اػػػد اف حػػردـ بػػػؾ  ػػػالال
مػػا اسػػهطعت إلػػع ذلػػؾ سػػبيالك ألف الػػذيف يقػػرأكف الشػػعر , هحهػػاج معا ينػػا إلػػع شػػرح فػػي الحكاشػػي

كارهصػػػار الػػػذم اهسػػػـ بالسػػػرا  . الػػػذم طعػػػت اليػػػ  المػػػادة الػػػع الػػػركح,  ليػػػؿ فػػػي اصػػػر ا هػػػذا
 (ّ)"الزمف

ذا ااف العد ا ي أي ا  د اسهعمؿ األلتاظ القديم  فإ   في المقابػؿ اسػهعمؿ ألتاظػا سػنل    كا 
- :م ؿ ذلؾ  كل , شعبي  ك د ا هر ع للمسهكل الشعرم

بىػػػػػػػػػػػدىٍت إٍ ًاٍلهػػػػػػػػػػػرا كفرى سػػػػػػػػػػػا  كى
 

ِـّ بػػػػػالد  ػػػػػ  (ْ)ماالتقػػػػػا يق فػػػػػي ر ى
 

- :ك كل 
ػػػػػػػػػػػػػؽي ميشػػػػػػػػػػػػػملزَّان   كراح اٌلنػػػػػػػػػػػػػري يىٍبصي

 

 (ٓ)ا ػػػػطراباالينػػػػاك كىٍهػػػػكى ي ػػػػهًتضي  
 

- :ك كل 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػاأـ أفػػػػػػػػػػػػػػػػاعو لعابي 

 
 

 (ٔ)  العػػػػػػػدـ "هػػػػػػػا يرةي "فيػػػػػػػ   
 

- :ك كل 
ـي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب و   لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ    (ٕ)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي أحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلً  دىسى
 

- :ك كل  اف الرؤساء العرب
 كأم الػػػػػػػػػث المينىػػػػػػػػػرًِّج بػػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػػكمي

 

 (ٗ)(ٖ)نـ مػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػعب السَّػػػػػػػػػكافيسػػػػػػػػػه رفي   
 

 
                                                 

(ٔ)
 .99ؿ,ؽخق٤خاُلِغط٢٘٤ك٢األدةاُلِغط٢٘٤أُؼبفش,ٝافقأثٞاُؾجبة

(ٕ)
 .ٓٓٔؿ,ٗلظأُشعغ

(ٖ)
 .ٗ٘ؿ,ٗ ٣ٔ9٘ب٣ش,ٖٖاُغ٘خ,ٔاُغضء,ٓغِخاألد٣ت"ٖٓٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗل٠ُاُؾبػشاٌُج٤شػذٗبٕٓشدّثي:"ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ

(ٗ)
 . د٣ٞإكغشاُؼشٝثخٝؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ

(٘)
 .ٖٙؿ,ٗلظأُقذس

(ٙ)
 .ٖٓٔد٣ٞإا٤ُِٜجٞؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ

( )
 .ٗٓٔٗلظأُقذسٝؿ

( )
 .ٗٗٔؿ,ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗد٣ٞإكغشاُؼشٝثخ,أٗظش,ٝٓلشدٛبعبك٤ٚ,ٝرجذدٙ,اُش٣بػاُز٢رزس١اُزشاة:اُغٞاك٢

(9)
 .,ٗلظاُقؾلخ,ٗلظأُقذس
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- :ك كل  اف اسراليؿ
ًلقىػػػػػػػػػػٍت لبيػػػػػػػػػػق الًعػػػػػػػػػػٍرض برسػػػػػػػػػػان   ري

 

 (ُ)بال ي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالاً ( ـ) 
 

 
فالتقػػا يق كالبصػػػؽ كاله شػػػيرة كالمطػػب  كالمنػػػرج كال  يػػػ  كالريػػالك المػػػات ا هر ػػػع لمسػػػهكل  

علػػيظ مػف الاػالـ فياػػكف كلػػـ يسػهعمؿ فيػ  ال: "الشػعر ال يػد الػػذم كصػت  أبػك هػػالؿ العسػارم بقكلػ 
كلاػف مػق ذلػؾ فػإف الظػاهرة العالبػػ  , (ِ)"كا السػك ي مػف األلتػاظ فياػكف منلنػػالن دك ػا,  لتػا بعي ػا

كمػا هػذب األلتػاظ المبهذلػ  , الع شعر العد ا ي هي القكة كالمها ػ  كالهػ  ر بالقػامكس الشػعرم القػديـ
 .إا المات مه ا رة في دكاكي   ا يعكؿ الينا ل درهنا

مف المالحظ الػع  ػامكس الشػاار اللعػكم أ ػ  أدرػؿ اليػ  بعػض األفاػار اللعكيػ  كال حكيػ   حػك ك 
- : كل 

ػػػػػػػٌدتٍ   إذ اسػػػػػػػراليؿي لربػػػػػػػكاًب سى
 

ًن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدفعي ا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؽج , ب ك ي
 ج

ـٍ  ميعػػػػػػػػػػػان م ػػػػػػػػػػػؿ كاكو   ًلػػػػػػػػػػػ ىٍ لىنى
 

 لنػػػػػػػػػػػػػػػا لتػػػػػػػػػػػػػػػظه ك يٍطػػػػػػػػػػػػػػػؽ, لػػػػػػػػػػػػػػػداكدو  
 

ٍف شػػػػػػػػل ا اهابهنػػػػػػػػا هالشػػػػػػػػتٍ   كا 
 ج

مىحػػػػؽي كزحزحنػػػػا مػػػػف القرطػػػػاًس  
(ّ) 

 

صػػكر العػػد ا ي بقػػاء اسػػراليؿ كهالشػػينا بػػالكاك الهػػي فػػي المػػ  داككد ر ػػـ أف لنػػا لتػػظ ك طػػؽ فا  ػػا 
 .يماف أف  اهبنا كيماف أف  هرانا

- :ك كل  أي ا
لِّػػػػػػػيف ًلػػػػػػػرٍهًط المر َّ ػػػػػػػيف الًح ػػػػػػػاا! صػػػػػػػاحبات الًح ػػػػػػػاؿً   بػػػػػػػاهلل رى

 

ػػػػػدى ٍ   (ْ)ت المقػػػػػااإفَّ  يػػػػكفى اإل ػػػػػاث أ ػػػػػدري بالشجػػػػػٌباًف اػػػػػ افِّ إٍف صى
 

 .يراطب العد ا ي التهيات أف يهراف  كف ال سكة للمر  يف أل نـ أ در بنا كأحؽ
ك د اسهعمؿ المات م ؿ , كم   أي ا  كل  مصكرا حاؿ ال اس كالطالرات هقصتنـ بالق ابؿ 

 -:فقاؿ, كالهته كالاسر, سطكر ك لـ الحبر كاإلا اـ كالمنؿ
ـي الػػػػػػرَّ  ٌطنػػػػػػا  ىلىػػػػػػ  دلهلػػػػػػكحي سػػػػػػطكران رى

 

 كدفَّػػػػػػػاؽي ال َّ يػػػػػػػًق هػػػػػػػك الًحٍبػػػػػػػري , ف ػػػػػػػاءن  
 

ـي الميعيػػػػريفى  معىنػػػػا   فييٍمطػػػػري أح ػػػػا
 
 

   ابػػػػػػؿى مػػػػػػف إٍراادهػػػػػػا يىً ػػػػػػؼي القيٍطػػػػػػري  
 

 فىػػػػػػػػػػػهيعً ـي رطَّػػػػػػػػػػػان للم يَّػػػػػػػػػػػً  ميٍنمػػػػػػػػػػػالن 
 

ٍلزليػػػػ ي مػػػػف رشػػػػقنا التػػػػهه كالاٍسػػػػري   ييزى
(ٓ) 

 

 
                                                 

(ٔ)
 .9ٔٔد٣ٞصإاُٞصٞثٞؿ:ٗب٢ٗٓؾٔذاُؼذ

(ٕ)
داساٌُزرت,ث٤رشٝد)ٕه,ٓل٤رذه٤ٔؾرخ:اٌُزبثرخٝاُؾرؼشٝرؾو٤رن–ًزربةاُنربػز٤ٖ:أثٞٛعٍاُؾغٖثٖػجذهللاثٖعَٜاُؼغرٌش١

 .ٗ ؿ(ٗ 9ٔ,اُؼ٤ِٔخ
(ٖ)

 .9ٗٔ– ٗٔد٣ٞإكغشاُؼشٝثخٝؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٗ)

 . ٗؿ,د٣ٞإاُشٝك:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(٘)

 .9ٕؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
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بمع ػع " ايػكاف" ػكب كهػي كأدرؿ العد ا ي أي ا الم  فارسي  في مك عيف مف ديكا ػ  الك  
كهعهبر الالم  العير اربي  الكحيدة فياؿ دكاكي نػك ك ػد اسػهعملنا فػي  كلػ   (ُ)زحؿ في اللع  العرب 

- :اف ال زالر
 الػػع   ىػػًث الٌ ػػحايا م ػػدها شػػادتٍ 

 

ٍيػػػػػػػػػػكافً   ػػػػػػػػػػمىٍت مشػػػػػػػػػػارفنا إلػػػػػػػػػػع اى فىسى
(ِ)

 

 

- :كاف أرض فلسطيف اي ا
ر ػػػػػػػاًء  ػػػػػػػٍد  ىبىهىػػػػػػػٍت   كهحػػػػػػػتى  يٌبهنػػػػػػػا الزَّ

 

ٍيػػػػػػػػكافً , فركاي ػػػػػػػػا  ٍر ا فػػػػػػػػكؽى اى فشػػػػػػػػمى
(ّ)

 

 

كظنػػر فػػي مع ػػـ . كيبػػدك أف  افيػػ  القصػػيدة  ػػد ا ػػطرت العػػد ا ي اسػػهعماؿ م ػػؿ هػػذا 
- :العد ا ي بعض ال ركات الشعري  في م ؿ  كل 
 ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىٍ علىنـٍ  ميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػان م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى كاكو 

 

(ْ)لنػػػػػػػػػػػػػػػا لىٍتػػػػػػػػػػػػػػػظه ك يٍطػػػػػػػػػػػػػػػؽ, لػػػػػػػػػػػػػػػداكدو  
 

 

- :ك كل 
ـً المى ايػػػػػػػػػػػػػا كأ ػػػػػػػػػػػػدمٍ    ا الػػػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػػػ مى

 

لنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي بػػػػػػػػكر سػػػػػػػػعيدو مٍنرى ػػػػػػػػافي  
(ٓ)

 

 

- :ك كل 
 يىًحػػػػػػػػػػػػػفي إلػػػػػػػػػػػػػع ًفلىٍسػػػػػػػػػػػػػطىيفو فػػػػػػػػػػػػػؤادم

 

ًب التػػػػػػػػػكادم  (ٔ)حى ًػػػػػػػػػيف البيًػػػػػػػػػًد للسجػػػػػػػػػحي
 

 

- :ك كل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػكران   كا  يبقػػػػػػػػػػػػػػػػػي لصػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنييكفو اى ي

 

(ٕ)كا طتػػػػػػػػػػػػػػػػالن ًلعىٍطػػػػػػػػػػػػػػػػؼو يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػهىًحؽج  
 

 

  -:ك كل 
 أيجنػػػػػػا العيػػػػػػرب إ مػػػػػػا الشػػػػػػ ـً كمصػػػػػػرو 

 

(ٖ)كسػػػػػػػػػػػػكادي العػػػػػػػػػػػػراًؽ رلػػػػػػػػػػػػؼى البيػػػػػػػػػػػػدً  
 

 

- :ك كل 
 ك عل ػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف الشَّػػػػػػػػػػػػػاـً كمصػػػػػػػػػػػػػرو 

 

قَّقػػػػػػػػػػػٍت أمػػػػػػػػػػػا ي السَّػػػػػػػػػػػ يفً   (ٗ)دىكلىػػػػػػػػػػػ ن حى
 

 

- :ك كل  اي ا
 إٌف مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽٍ 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؽٍ   ـى ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الرى كالٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى
(َُ)

 

 

 

                                                 
(ٔ)

 .٘ ٘ٔؿ,اُوبٓٞطأُؾ٤و:اُل٤شٝصأثبد١,أٗظش
(ٕ)

 .ٓ ٔؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

 .ٓٗٔؿ,ٗلظأُقذس
(ٗ)

 . ٗٔؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(٘)

 .ٖٙٔؿ,ٗلظأُقذس
(ٙ)

 . ٖٔؿ,ٗلظأُقذس
( )

 .. ٗٔؿ,ٗلظأُقذس
( )

 . ٙٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(9)

 .ٕٓؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٔٓ)

 .ٗ ٔؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
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, ف اء اؿ مف داكد كبكرسعيد كفلسطيف كصنيكف كمصر به كيف ال ػـ كالاسػر كال صػب 
 .الصرؼكهي  ركات شعري  صيرفت كااف حقنا الم ق مف 

كال ديػػد بالػػذار أف ابػػف   ػػي  قػػؿ اػػف أبػػي الػػي  كلػػ  مػػف  ػػركات السػػابقيف كالالحقػػيف  
امػػا  ػػاز أف  قػػيس م  كر ػػا الػػع م  ػػكرهـ فاػػذلؾ ي ػػكز ل ػػا أف  قػػيس شػػعر ا الػػع " الشػػعري  أ ػػ  

كاذا اػاف ذلػؾ فمػا . كما حظره  الػينـ حظرهػ  الي ػا, مما أ ازه  ال ركرة لنـ أ ازه  ل ا. شعرهـ
كمػػا اػػاف مػػف أ بحنػا ا ػػدهـ فلػػياف مػػف , فلػػياف مػػف أحسػػف  ػركراه ا, مػػف أحسػػف  ػركراهنـ اػاف

اسػه بط القػدماء مػف العلمػاء هلػؾ الػررص مػف "لػذلؾ فقػد  (ُ)"كمػا بػيف ذلػؾ بػيف ذلػؾ, أ بحنا ا د ا
 .(ِ)" ـ أباحكهـ للمكلديف كمف  اءكا بعدهـ, شكاهد شعري   ديم 

 
- :استعمالو المترادف في المعنى -َُ
لمع ػع كاحػدك أم أف , األصؿ في اؿ لع  أف يك ق فينا اللتػظ الكاحػد"مف المعركؼ أف  

هػػؤدم إلػػع هعػػدد األلتػػاظ , كلاػػف ظركفػػا ه شػػ  فػػي اللعػػ , ياػكف بػػازاء المع ػػع الكاحػػد فينػػا لتػػظ كاحػػد
كاالػـ أف االمنػـ ارػهالؼ : "كيقكؿ سػيبكي  فػي ذلػؾ, (ّ)"أك هعدد المعا ي للتظ كاحد, لمع ع كاحد

كاهتػػػػػاؽ اللتظػػػػػيف كارػػػػػهالؼ , كارػػػػػهالؼ اللتظػػػػػيف كالمع ػػػػػع كاحػػػػػد, للتظػػػػػيف ارػػػػػهالؼ المع يػػػػػيفا
- :كلك  ظر ا إلع الهرادؼ ا د العد ا ي   دب في  كل  اف الينكد مراطبا العرب, (ْ)"المع ييف

 
ػػػػػػػػػػػٌدهـ  ا ههعبيػػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػػي اى

 

ـى   ػػػػػػػػػكفى الػػػػػػػػػرِّمى  (ٓ) ػػػػػػػػػدان سهيحصي
 

- :ك كل  مراطبا ب ي اد اف
ػػػػصه  سػػػلكا الشػػػقالؽى   هسػػػهك ؼءايـ ً صى

 

 (ٔ)كأ ػػػػػػػػكاؿي , كأ بػػػػػػػػاءه , اػػػػػػػػف الػػػػػػػػٌدماءً  
 

- :ك كل  اف الينكد
لي ي  ؿي   فعلمينـ ليس يعدك الًتٍسؽى أف ى  (ٕ)كًفعلينػػػػػػػـ الجػػػػػػػ  البنهػػػػػػػافي كالػػػػػػػدَّ ى

 

- :ك كل 
ػػػػالى اليػػػػ سي اػػػػف أر اًل ػػػػا ـج كا هى ,  ى ؿى اٌ ػػػػالنى ػػػػٍربي , شػػػػع القلػػػػبي كهػػػػركى  (ٖ) كالبيػػػػٍؤس كالاى

 

                                                 
(ٔ)

 . ٖٔؿ,ٗلظأُقذس
(ٕ)

 .ٓٔٔ-ٙٓٔؿ,ٓشعغعبثن,٣ٞعقثٌبس,ٝأٗظشٖٗ٘ؿ(ٕ 9ٔ,داساُوِْ,ث٤شٝد)ٕه,ٓٞع٤و٠اُؾؼش:لثشا٤ْٛأ٤ٗظ
(ٖ)

أ٤ٓرَ,ٝأٗظرش, ٖٓؿ(ٖ 9ٔ,اُش٣بكداساُشكربػ٢,ٌٓزجخاُخبٗغ٢,اُوبٛشح)ٕه,كقٍٞك٢كوٚاُؼشث٤خ:نبٕػجذاُزٞاةسٓ

 .٘ ٔ–ٖ ٔؿ(ٕ 9ٔ,ث٤شٝرٞداساُؼُِِْٔع٤٣ٖ)ٔه,كوٚاُـخاُؼشث٤خٝفقبئقٜب:ثذ٣غ
(ٗ)

,ا٤ُٜئرخاُؼبٓرخٌُِزربة,اُوربٛشح)ٕه,ؽرشػػجرذاُغرعّٛربسٕٝرؾو٤رنٝ,ًزربةعر٤ج٣ٞٚ–اٌُزبة:أثٞثؾشػٔشثٖػضٔبٕثٖه٘جش

 .ٕٗؿ,ٔط(  9ٔ
(٘)

 .ٕٓؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٙ)

 .ٕ٘ؿ,ٗلظأُقذس
( )

 .ٖٓٔؿ,ٗلظأُقذس
( )

 .ٕٖؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
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- :لشباب المر ثك كل  اف ا

ذا سػػػػػػػار لـ ك بػػػػػػػان , كا   سػػػػػػػار اػػػػػػػالرِّ
 

 (ُ)حاًسػػػػػػػػػبان أ ػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػهحاؿى  ػػػػػػػػػزاا 
 

- :ك كل  مراطبا الينكد
 كه بَّػػػػػػػػركا, كهابَّػػػػػػػػركا, فهنهَّايػػػػػػػػكا

 

ػػػػػػػٍحؽ الشَّػػػػػػػعًب باإلرهػػػػػػػابً    (ِ)كسػػػػػػػعٍكا ًلسى
 

- :ك كل 
ػػػػػػػػٍنؿو   ك ىػػػػػػػػزرعي بال حافػػػػػػػػًؿ اػػػػػػػػؿَّ سى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍزفو     ا  ىًلػػػػػػػػػػػػػػػػيفي كا  ىػػػػػػػػػػػػػػػػرؽج , كحى
 

.............................   
 ًلػػػػػػػػػػػػػ ىٍ عىلىنـٍ  ميعػػػػػػػػػػػػػان م ػػػػػػػػػػػػػؿى كاكو 

 

 (ّ)لنػػػػػػػػػػػػػا لىٍتػػػػػػػػػػػػػظه ك يٍطػػػػػػػػػػػػػؽ, لػػػػػػػػػػػػػداكدو  
 

- :ك كل 
ػػػػػػػهَّهنا الػػػػػػػكى ىع   ىػػػػػػػهىلىمَّسي اىمػػػػػػػاؿى شى

 

ػػػػػػػػػػػؿه   كا أحػػػػػػػػػػػالـي , ف ػػػػػػػػػػػؤكبي ا أىمى
(ْ) 

 

- :ك كل  أي ا
ـٍ   للتػػػػػػػػػػػػػػاهحيف شيػػػػػػػػػػػػػػكاظي دٌب بػػػػػػػػػػػػػػاًهًن

 

تىػػػػػػػػػكَّبو   ػػػػػػػػػالـي , كل ػػػػػػػػػا رطػػػػػػػػػابي مي كاى
(ٓ) 

 

 
, كالبنهػاف كالػد ؿ, نر الهرادؼ إلع حد ما في األبيات السابق  بػيف العػد كااحصػاءفقد ظ 

 .كاللتظ كال طؽ, كالليف كالر  , كالهنهؾ كالهابر كاله بر, كالرلـ كالعزاؿ, كالنـ كالبؤس كالارب
 
أف هاكف الالم   د أدت مع ع  ديدان لـ يتدب "كال دير بالذار أف اسهعماؿ المهرادؼ يم ق  

كالم ئ في , كاسهرداـ المهرادؼ, مف أ ؿ هذا ايب الع الشاار اسهعماؿ الالم  الزالدة.. ها ير 
كهػك مػا رأهػ   ػازؾ الماللاػ  فػي  كلنػا أف (ٔ)"ألف الالم  حي لذ لـ هؤد مع ػع  ديػدا, االم  بالحشك

 ػاء هػذا ك حػف أب –الك كع في الهرادؼ بقي  مف هقاليد الشعر في اصكر التهرة المظلم  كفي رأي ا "
أف اسهعماؿ المهرادؼ في الشعر ي عؼ الهعبير بما يلؼ حكل  مػف صػ ع  ظاهريػ  ا  –العصر 

, ألف القافيػ .. حيف ي ػئ فػي  افيػ  البيػت" كرأت أف الهرادؼ يزداد  عتا" (ٕ)مع ع لنا كا  ركرة
ا كك ػػدها فػػإذا بلعنػػ, بحيػػث ي هظرهػػا السػػامق مهطٌلعػػا, هظػػؿ أهػػـ لتظػػ  فػػي البيػػت, ببركزهػػا كر ي نػػا

                                                 
(ٔ)

 .ٗٗؿ,د٣ٞإاُشٝك:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٕ)

 .ٖ ؿ,اُؼشٝثخد٣ٞإكغش:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

 . ٗٔ– ٗٔؿ,ٗلظأُقذس
(ٗ)

 .ٓ٘ٔؿ,ٗلظأُقذس
(٘)

 .ٔ٘ٔؿ,ٗلظأُقذس
(ٙ)

 .ٙٙٗ–٘ٙٗؿ,أعظاُ٘وذاألدث٢ػ٘ذاُؼشة:أؽٔذأؽٔذثذ١ٝ
( )

 .ٓ ٔؿ,ٓؾبمشادك٢ؽؼشػ٢ِٓؾٔٞدهٚ:ٗبصىأُعئٌخ
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 (ُ)"ا هسػهاهؿ ااههمػاـ,  لقػ ,  اؽ بنػا كأحسػنا  ػعيت , م ٌرد هارار لمع ع مٌر في البيت  بلنا

كلاف ر ـ هذا المك ؼ مف الهرادؼ إا ا   ك ػد ا ػد العػد ا ي العديػد مػف الهرادفػات الهػي اٌبػرت , 
, مرهلتػػ  فػػي اللتػػظ اػػف  تسػػيه  كذلػػؾ بهاػػرار المع ػػع الػػذم ارػػهلج فينػػا ب لتػػاظ مهقاربػػ  فػػي المع ػػع

- :كم اؿ ذلؾ في األبيات السابق  كفي  كل  أي ا
 كهينػػػػػاتى أ ػػػػػس  ػػػػػادة ككحيػػػػػدها

 

كالقىسػػػػػري , كالػػػػػبطشي , ك ػػػػػد هالنػػػػػا اله ايػػػػػؿي   
(ِ) 

 

, كافؽ هرادؼ المع ع كهقارب  فػي المػ  اله ايػؿ كالػبطش كالقسػر مشػاار العػد ا ي ال تسػي  
علهػػ  ياػػرر هػػذا المع ػػع ب لتػػاظ مهقاربػػ  فػػي هرادفنػػا فقػػد ذاؽ هػػك كأب ػػاء كط ػػ  ألكا ػػا مػػف العػػذاب  

 .لهكافؽ امق  في  تس  كالحاح  الي 
- :كار العد ا ي أي ا اللتظ المهرادؼ في  كل  اف الينكد

ـٍ كالهَّيًمسػػػػػػييِّفى م لى ػػػػػػا  ػػػػػػٍف يػػػػػػٍبليني  كمى
 

ٍيػػػؼى , كالبينهػػػافى , يىػػػرى الماػػػرى    (ّ)كالًاػػػٍذبا, كالزَّ
ج

 
 

الهػي  -ب هػك كأب ػاء شػعب   علػ  ياػرر صػكر اىاـ كالمصػاابفاف شدة البالء الذم ا ػا 
فالحاح  الػع هػذا , ب لتاظ مرهلت  مق أ نا هعبر اف مع ع مهرادؼ كمهقارب إلع حد ما -ك دكها

لػذلؾ فػإف الهػرادؼ ا ػد العػد ا ي . المع ع  الذم الؽ في  تسػ  هػك الػذم دفعػ  لم ػؿ هػذا الهػرادؼ
الع فارب ف عله  يارر المع ع الكاحد ب شااؿ لتظيػ  مرهلتػ    ابق مف مشاارب ال تسي  الهي ألحت

 .ليكافؽ اإللحاح الدارلي
 

 :اسموبو -11
فظنر في  , اهسـ اسلكب العد ا ي بسمات اديدة م نا  لب  ااسلكب الرطابي الع شعرب 

مرحلػ  ال"كير ػق ذلػؾ إلػع , األمر كال ني كال داء كالهحذير كال تي كااسػهتناـ ك يرهػا مػف األسػاليب
, الشػػعراء إلػػع األلتػػاظ المدكيػػ  الم ل لػػ ..فقػػد ل ػػ  , ال  ػػالي  الهػػي يمػػر بنػػا الشػػعب التلسػػطي ي
كمػف أم لػ  شػعرب , (ْ)"كالعػد ا ي مػف ركاد هػذا الػ مط, لهعزيز المك ؼ الرطػابي الػذم يقتػ  الشػاار

- :في ذلؾ  كل 
ػػػػػػػػػبجكا الػػػػػػػػػع  العػػػػػػػػػاًدم الػػػػػػػػػ ِّقىـٍ   صي

 

ـٍ    كاب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحايا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنرى
 

ػػػػػػػػؿِّ الػػػػػػػػػذم كا ػػػػػػػػكا الػػػػػػػػػع الصِّ    ي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؼ الدَّسى  يىًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهج فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ى
 

 كى ىلِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا أ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىاـ
 

 ًاٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى العقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ كالعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىـٍ  
 

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

                                                 
(ٔ)

 .ٔ ٔؿ,ٗلظأُشعغ
(ٕ)

 .٘ٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

 .9ٔؿ,ٗلظأُقذس
(ٗ)

 .9ٗؿ,ؽخق٤خاُلِغط٢٘٤ك٢اُؾؼشاُلِغط٢٘٤أُؼبفش:ٝافقأثٞاُؾجبة



 

 

 

-ٔ99- 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي إحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبياـٍ 
 

زايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الرَّ
 

ػػػػػػػػدىا ً  الينػػػػػػػػكد  , فالٌشػػػػػػػػرج مػػػػػػػػف صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ, لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدركفى     ى
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي ًفلىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيفو لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ىع ً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى  
 

.............................   
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍرب شيػػػػػػػػػػػػػػػػبجكها ل ػػػػػػػػػػػػػػػػا   يػػػػػػػػػػػػػػػػا اي

 

ٍربػػػػػػػػػػػػػػػػػػان هى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهىع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الًعظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ    حى
 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكاءى ه هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 ج

 ًامال ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزـى  
 

 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػهىٍدًفقيكا  يشػػػػػػػػػػػػػػػػان ييعىطِّػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 

 (ُ)البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌران كاىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  
 

 
لػػػذلؾ  (ِ)"لػػع هدفػػ  فػػي مراطبػػ  ال مػػاهيراػػي يصػػػؿ إ"اسػػهعمؿ العػػد ا ي هػػذا األسػػلكب  

- :كم اؿ  كل  مسهعمال ال ني كااسهتناـ. ظنر في  ال داء كاألمر كالهحذير كال تي
ػػػػدٍت بنػػػػا  أيػػػػف المسػػػػاكاةي الهػػػػي كىاى

 

بَّػػػػػػػػػػ ي الطجعيػػػػػػػػػػاف؟  ػػػػػػػػػػًذبان فر سػػػػػػػػػػ يك رى اى
(ّ) 

 

 ,أيػػػػف العىدىالػػػػ ي فػػػػي الػػػػبالد ميشػػػػعَّ ن 
 

 (ْ)؟أىيػػػػػػفى المعاًهػػػػػػدي أىيػػػػػػػفى اىيػػػػػػف البػػػػػػػا ي 
 

 
كير ػػػق , ك ػػػد ظنػػػر األسػػػلكب الرطػػػابي فػػػي اػػػؿ دكاكي ػػػ  حهػػػع  ػػػدا السػػػم  العالبػػػ  الينػػػا 

اههماـ الشاار ب  إلع سرا  ه  يرب في المهلقيف كالع طبيع  المرحل  الهي اا ػت همػر بنػا فلسػطيف 
 .كالهي اا ت هسهداي م ؿ هذا األسلكب الشعرم لييشارؾ في المعرا 

ا أسػػلكب  العػػد ا ي أي ػػا اسػػلكب الحػػكار القصصػػي كم الػػ  كمػػف السػػمات الهػػي اهسػػـ بنػػ 
- :الحكار الذم أ راب مق فراش 

 
ػػػػػػػػػػػػتٍ  كمى  كأهىػػػػػػػػػػػػٍت  لػػػػػػػػػػػػٌع كحى

 

ػػػػػػػكابٍ    حكلبػػػػػػػك ك ػػػػػػػد طػػػػػػػاش الصَّ
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػاذا أهػػػػػػػػػػػػػػػع: فسػػػػػػػػػػػػػػػ لهينا
 

ػػػػػػػػذابٍ , بػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػهءًر المي بَّػػػػػػػػ ى السِّ  رى
 

بػػػػػػػا, كاػػػػػػػالـى  لػػػػػػػتً   ك ػػػػػػػد رى
 

 ًمصػػػػػػػػباحي الٌشػػػػػػػػبابٍ  -أٍكاػػػػػػػػادى  - 
 

 لىػػػػػػػػػػػػػـٍ أفراشػػػػػػػػػػػػػ ي هىنىػػػػػػػػػػػػػكم الظج 
 

ـٍ    كالػػػػػػػػػػػػػٌرٍكضي بػػػػػػػػػػػػػػال جكًر اسػػػػػػػػػػػػػػهىحى
 

ؿي الرج اٍب؟  كالزٍَّهريمعسكي
ٍتػػػػػػػػًر ىٍيفً :  الػػػػػػػػت  بيػػػػػػػػاضي المى

 

 أذاعى ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ األٍربىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفٍ  
 

بي ًػػػػػػػػػػػػؾى  ٍت  يصػػػػػػػػػػػػكفي  ى  كركى
 

ػػػػػػػػػ يفٍ   ـى السِّ  الكٌ ػػػػػػػػػاًح لػػػػػػػػػي ظيٍلػػػػػػػػػ
 

                                                 
(ٔ)

 .ٕٔ- ٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٕ)

 .9ٗؿ,ؽخق٤خاُلِغط٢٘٤ك٢اُؾؼشاُلِغط٢٘٤أُؼبفش:ٝافقأثٞاُؾجبة
(ٖ)

 .ٔٔد٣ٞإاُٞصٞةٝؿ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٗ)

 ..ٕٔؿ,ظأُقذسٗل



 

 

 

-ٕٓٓ- 

ٍزٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةى اى  لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ كى
 

ػػػػػػٍف فػػػػػػي العىػػػػػػريفٍ    دىلَّػػػػػػٍت الػػػػػػع مى
 

ـٍ ف هيػػػػػػػػػػػػػتي أ هػػػػػػػػػػػػػًبسي اًلنى   مػػػػػػػػػػػػػ
 

 ًمٌمػػػػػػػػػػػٍف أىفػػػػػػػػػػػاضى الػػػػػػػػػػػع األىلػػػػػػػػػػػـٍ  
 

 (ُ)في الٌرٍكًع اشراؽى اليقيفٍ 


- :ك كؿ العد ا ي أي ا
 

ػػػػػػػػكىبي :  ػػػػػػػػاليكا ػػػػػػػػثي اػػػػػػػػف كىٍ ػػػػػػػػدو لهن ي  أهبحى
 

 كفػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػكارؾى ربج اللػػػػػػػػػػػػٍؤـً  ػػػػػػػػػػػػد  ىطى ػػػػػػػػػػػػا 
 

 ًرٍتػػتي ًمػػ ض اٍسػػـً ال َّػػٍذًؿ هىٍحًمليػػ ي : فقلػػتي 
 

  ىًه ػػػػػػػػػػػػافييصػػػػػػػػػػػػبهي ديػػػػػػػػػػػػكا ي بػػػػػػػػػػػػً  , ًشػػػػػػػػػػػػعرم 
 

ٍسػػػػػػػػػػبي ي   :أ َّػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػٍف  ػػػػػػػػػػاؿى  ػػػػػػػػػػػاللياـ فىحى
 

ػػػػٍف أىٍسػػػػتىؿي الٌ ػػػػاًس أرال ػػػػان؟ أ ػػػػابى    (ِ)"أ ػػػػا: "مى
 

 
كفػي مكا ػق ا يػرة مػف دكاكي ػ   (ّ)ك د اسهعمؿ العد ا ي هذا األسلكب في ملحم  األمكم  

كي ػ ل اػف الهعقيػد , بالسػنكل  كالك ػكح"كلعػؿ أا ػار العػد ا ي م ػ  ير ػق إلػع أ ػ  يهميػز , الشعري 
 .(ْ) "يهلكف بهلكف المكا ؼك , كالعمكض

 
- :ك د اشهنر ب سلكب الحكار القصصي امر بف أبي ربيع  في  زلياه  الهي م نا  كل  

  ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػٍد بػػػػػػػػذٍل ا لػػػػػػػػؾى النػػػػػػػػكلإفقالػػػػػػػػٍت ف
 

 فبالطٌػػػػػػػػػػػػػػػالر الميمػػػػػػػػػػػػػػػكف هيٍلقىػػػػػػػػػػػػػػػع كهيحبػػػػػػػػػػػػػػػري  
 

 فقٍلػػػػػػػػػتي لنػػػػػػػػػا إٍف ا ػػػػػػػػػًت أهػػػػػػػػػؿى مػػػػػػػػػكٌدةً 
 

ػػػػػػػػػػػػٍزكىري    فًميعػػػػػػػػػػػػادث مػػػػػػػػػػػػا بىٍي ًػػػػػػػػػػػػي كبي ػػػػػػػػػػػػًؾ اى
 

 بػػػػػػػػػدا  ػػػػػػػػػا  ىػػػػػػػػػٍد فعٍل ػػػػػػػػػا كى ىػػػػػػػػػدٍ فقالػػػػػػػػػٍت فإ
 

ل ػػػػػػػػػا ًاٍ ػػػػػػػػػدى مػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػٍت ب ػػػػػػػػػافه كمح ػػػػػػػػػري  
(ٓ) 

 

- ":سمج"في أسلكب  ال ا ب التااهي كذلؾ في م ؿ  كل  هحت ا كاف  كظنر أي ا
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ابهيليػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًبسػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمجو 

 

 فػػػػػػي   ػػػػػػٍتلى و ًمػػػػػػف زمػػػػػػا ي 
 

 ا ٌ ػػػػػػػػػػػػػ ي حيػػػػػػػػػػػػػ ض يىٍنػػػػػػػػػػػػػًذم
 

 لىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػظه بػػػػػػػػػػػػػػػػدكًف معػػػػػػػػػػػػػػػػا ي 
 

 هػػػػػػػػػػػػػػػاهيكا ًمقىػػػػػػػػػػػػػػػػٌص  عػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو 
 

  اؾى الًلسػػػػػػػػػػػػػػػػافًلقىػػػػػػػػػػػػػػػػصِّ ذ 

(ٔ)
 

 

 
- :ك كل  في ه اء شرص أسم    اهي
مػػػػاةً , اعىٍ ػػػػز القػػػػردً   "  اهي"لىكىٍ نيؾى حيف هًبسـي يا   أك ك نػػػػش الحى

 

 كًظلجػػػػػػػػػػؾى اال بػػػػػػػػػػاًؿ الشجػػػػػػػػػػـ كٍز ػػػػػػػػػػان 
 

ػػػػػػػػػراءًة االقىطػػػػػػػػػاةً    ك لبيػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي ال ى
 

                                                 
(ٔ)

 .9ٕٔ- ٕٔؿ,د٣ٞإاُشٝك:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٕ)

 .ٗ ؿ,ٗلظأُقذس
(ٖ)

 .ٙٗٔ–ٖٙٔؿ,ِٓؾٔخاألٓٞٓخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ,أٗظش
(ٗ)

 .ٕٕ٘ؿ(  9ٔ,ٗؾشٌٓزخاُخبٗغ٢,اُوبٛشح)اُ٘وذاُزطج٤و٢ٝأُٞاصٗبد:ٓؾٔذاُقبدمػل٤ل٢
(٘)

 .99ؿ(ثذٕٝربس٣خ,داساُوِْ,ث٤شٝد)ٖأث٢سث٤ؼخد٣ٞإػٔشث:ػٔشثٖأث٢سث٤ؼخ
(ٙ)

 .ٖٗٔؿ,د٣ٞإاُشٝك:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

-ٕٓٔ- 

ػػػػركؽى ك ًنػػػػؾى لػػػػيسى فينػػػػا  إرػػػػاؿي اي
 

   بػػػػػػػػػؿ  ليػػػػػػػػػده يػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػاهي, ًدمػػػػػػػػػاءه  

 

 ٍقػػػػػػػًض حػػػػػػػيفى هػػػػػػػرابي بىػػػػػػػٍرداإذا لػػػػػػػـ هى 
 

 (ُ)"لىعىٍمػػريؾ ًهٍلػػؾى إحػػدىل المع ػػزاتً " 
 

 
- :ك كل  ا دما ارض الي  الزكاج في أياـ شباب 
كا ػػػػػػػػػػا  أينػػػػػػػػػػا الًعيػػػػػػػػػػدي ا أيريػػػػػػػػػػدي الزَّ

 

 أصػػػػػبهى الػػػػػدِّيؾي ا يي ػػػػػبج الػػػػػدَّ ا ا 
 

 ف ٍبًعػػػػػٍدفى اٌ ػػػػػي, كًمزا ػػػػػي صػػػػػاؼو 
 

(ِ)ا هعاػػػػػػػػػػػٍرفى بػػػػػػػػػػػالعىراـً الًمزا ػػػػػػػػػػػا 
 

 

 
الحػػػػظ أف هػػػػذا األسػػػػلكب التاػػػػاهي لػػػػـ يتػػػػارؽ العػػػػد ا ي حهػػػػع فػػػػي معال اهػػػػ  اللعكيػػػػ  كالم 

ذا  ػاء طتػؿ كاحػد : "فتي معال اه  ال حكي   كل  معهر ػا الػع بعػض القكااػد القديمػ , كال حكي  كا 
, كب اه ػػػػا, كأركاه ػػػػا, فميػػػػا للظلػػػػـ التػػػػادح الحػػػػاؿِّ ب مناه ػػػػا, كلػػػػـ  قػػػػؿ  ػػػػلف, داءكا: مػػػػق امػػػػرأة  ل ػػػػا

هػؿ ي ػػكز أف  قػػكؿ ". سػػلمكا الػع األسػػرة فػردا فػػردا" ا ػدما  قػػكؿ فػي رسػػالل ا: "ك كلػػ  (ّ)"كحتيػداه ا
أـ يلحق  ػػا كفػػي أيػػدينف فػػردات , ا ال سػػاء بػػذلؾكلاػػف هػػؿ هسػػمه ل ػػ, التصػػحع ه يػػز ذلػػؾ, فػػردة؟

كلاػػػف المػػػ  : "أمػػػا مػػػا كرد فػػػي معال اهػػػ  اللعكيػػػ  كفػػػي هسػػػمي  العػػػارة بالمسػػػ ق  كلػػػ ,  (ْ)" عػػػالنف؟
كا أدرم لمػاذا  حػاكؿ , كهرػدش اىذا ػك كه تػر م نػا الػذاارة, يهع ر بنا اللسػاف, قيل  الظؿمس ق  

لػػذا أرل أف .. ك ػد أطلقهنػػا التصػػحع الػع الكاػػاء الػذم ي همػػق فيػ  المسػػؾ" فػػ رة"النػرب مػػف المػ  
كاف ا ػػت ا أسػػهطيق هرطلػػ  مػػف يسػػهعمؿ المػػ  " التػػ رة"ك سػػهعمؿ "المسػػ ق   ػػرب صػػتحا اػػف 

 (ٓ)".ق أف فينا  الث أحرؼ مف أحرؼ السما  م" المس ق"
 

 
  

                                                 
(ٔ)

 .ٖ٘ؿ,ٗلظأُقذس
(ٕ)

 .٘ ؿ,ٗلظأُقذس
(ٖ)

 .ٙ ؿ,ٔ 9ٔأًزٞثش,ٓ اُؼذد,ٓغِخاُذٝؽخ"أُشأحاُؼشث٤خٝاُ٘غبح:"ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٗ)

 .ٗلظاُقلؾخ,ٗلظأُقذس
(٘)

 .9ٕٔؿ,ٓؼغْاألفطبءاُؾبئؼخ:٢ٓؾٔذاُؼذٗبٗ



 

 

 

-ٕٕٓ- 

كهك  ير ما اند الي  مف , كظنر في أسلكب  اي ا البساط  في بعض المقاطق الشعري 
كلعػؿ مر ػق ذلػؾ إلػع طبيعػ  المك ػكع الػذم ه اكلػ  , ماا   األسلكب كرصا   ال مػؿ ك ػكة العبػارة

كاػػادة مااػػاف ي ظمنػػا فػػي ,   ااديػػ الشػػاارك ف  لػػب هػػذب المقػػاطق اا ػػت هيقػػاؿ فػػي حػػكادث يكميػػ
كم ػػػاؿ ذلػػػؾ  كلػػػ  فػػػي هزيمػػػ  حزيػػػراف اػػػاـ ألػػػؼ كهسػػػعمال  كسػػػبع  . حي نػػػا دكف هػػػد يؽ أك ه قػػػيه

- :كسهيف
 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا أيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍؽ أى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ا أيصػػػػػػػػػػػػػػػًدؽٍ , أمػػػػػػػػػػػػػػػسي ا نىزٍم ػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

  ػػػػػػػػػػػػكؿه إذا اسػػػػػػػػػػػػهىمىعىٍت إليػػػػػػػػػػػػ 
 

 اػػػػػػػػػػػػػػادى ييزًهػػػػػػػػػػػػػػؽٍ , الػػػػػػػػػػػػػػركحي يىٍكمػػػػػػػػػػػػػػان  
 

 كييٌ ًمػػػػػػػػػػػػػػػدي األ تػػػػػػػػػػػػػػػاسى فػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 كفػػػػػػػػػػػي لىٍيلػػػػػػػػػػػع ييػػػػػػػػػػػؤٌرؽٍ , رمصػػػػػػػػػػػدٍ  
 

 كيػػػػػػػػػػػػذرؼ العبػػػػػػػػػػػػػراًت حهٌػػػػػػػػػػػػػع 
 

 رك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ ييٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽٍ  
 

 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا أيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍؽ أىٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى 
 

ٍم ػػػػػػػػػػػاى    (ُ)ا أيصػػػػػػػػػػػًدؽٍ , أمػػػػػػػػػػػسي ا نزى
 

 

- ":بارد", كم ؿ  كل  في ه اء أطلؽ الع صاحب  لتظ
 رػػػػػػػػػػػاؼى يكمػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػاردو 

 

نىػػػػػػػػ َّـٍ    حػػػػػػػػيف كافػػػػػػػػابي الػػػػػػػػع  ػػػػػػػػاًر  ى
 

فىػػػػػػػرى األ تػػػػػػػاسى  ىٍل ػػػػػػػػان   كرأل , زى
 

ـٍ   ػػػػػػػػػفي فػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػدَّ  مالػػػػػػػػؾه اػػػػػػػػػؿَّ يامي
 

ًمػػػػػػػ ً  ػػػػػػػقره ًمػػػػػػػٍف دى ػػػػػػػعىرٍَّت سى  فا شى
 

 لٌمػػػػػػػػػػػػا هىمىطَّػػػػػػػػػػػػع كهىاىلَّػػػػػػػػػػػػـٍ ,  ارسػػػػػػػػػػػػاى  
 

 كرأل راًز ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إلحا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 
 

ـٍ   ػػػػػػرَّةى فػػػػػػي الػػػػػػدج ياك ف  ػػػػػػدى بػػػػػ بي مي
(ِ) 

 

 

فػػػإف ه ػػػاؾ بعػػػض اارتا ػػػات كأ ػػػاف  إلػػػع الميػػػزات السػػػابق  فػػػي لعػػػ  العػػػد ا ي كأسػػػلكب   
- :هي بعض األلتاظ كالمعا يك م نا  كل  البسيط 

 فمػػػػػػا زىٍحزىٍح  ػػػػػػا حهَّػػػػػػع  ػػػػػػدٍك ا
 

هيًشػػػػػػػػيري إلػػػػػػػػع بطكله ػػػػػػػػا الب ىػػػػػػػػافي  
(ّ) 

 

 
فالمػػ  زحزح  ػػا فينػػا  قيػػؿ فػػي اللتػػظ  ػػاهج اػػف هشػػاب  الحػػركؼ كهارارهػػا فػػي  تػػس الالمػػ   

فاصػؿ  إلػع  ا ػب هاػرار حػرؼ ال ػكف دكف, حيث هارر اؿ مف حػرؼ الػزاء كالحػاء كال ػكف مػرهيف
 .بي نما يرتؼ مف حدهنما

- :ك كل 
 كىاٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا بصمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاماهاـ 

 

 (ْ)هامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًهنـ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرءلى الىقىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 

 
                                                 

(ٔ)
 .ٕٙؿ,ٖ 9ٔأًزٞثش,ٕٖاُغ٘خ,ٓٔاُغضء,ٓغِخاألد٣ت"اُؼذٗب٢ٗٝٓؼغْاألفطبءاُؾبئؼخ:"ؽغبٕاٌُبرت

(ٕ)
 .9ٗ–9ٖؿ,د٣ٞإاُشٝك:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ

(ٖ)
 .ٖٙٔؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ

(ٗ)
 .ٕٕؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

-ٕٖٓ- 

فمػػف . فقػػد ظنػػر ال قػػؿ فػػي المػػ  صمصػػاماهاـ بسػػبب هاػػرار حػػرؼ الصػػاد كحػػرؼ المػػيـ 
بحػػػركؼ مرهػػػارة مهبااػػػدة المرػػػار ك مهرهبػػػ  الهرهيػػػب الػػػذم يقػػػق فيػػػ  رتػػػ  "حسػػػف اللتظػػػ  اهصػػػافنا 

 (ُ)".كهشااؿ ما
- :كأما في المع ع  كل 

لىػػتٍ , صػػٍكهث البيطػػكفً  ٍبػػًر القىتػػاًر رى  ًمػػفى الري
 

ًلهيٍشػػػػػػػػًبقى الحػػػػػػػػااميفى األشػػػػػػػػعًبًيٌي ا 
(ِ) 

 

 
فصػػؿ الشػػاار بػػيف المكصػػكؼ كهػػك البطػػكف كالصػػت  كهػػي القتػػار بال ػػار كالم ػػركر كهػػك  

يظػف القػػارئ  إذ للكهلػ  األكلػع, ممػا أدل الػع صػػعكب  الهكصػكؿ إلػع المع ػع بسػػنكل , مػف الربػر
 .أف القتار صت  للربر مما يحدث لبسا في المع ع

 
- :ك كل 

ػػػؿً   مشػػػكبي الٌصػػػدىل, راًاػػػؼي الًم  ى
 

ـى المسػػػػػتكؾى زادا  ػػػػػبَّ الػػػػػدَّ فػػػػػاذا اى
(ّ) 

 

 
يظنر للقارئ أف ال مير في زادب يعكد للدـ المستكؾ بي ما  صد الشاار اكدهػ  للصػدل  

 .تكؾ ازداد العطشبمع ع أ   الما شرب مف الدـ المس, المشكب
- :ك كل 

ٍف اػػػابىً ي ً ػػػبَّ ارهحػػػاًليى حاًسػػػده   كا 
 

ٌبػػػػػعى اٍرحٍمػػػػػ ي : إلػػػػػع الػػػػػرَّمًس  ػػػػػادىتٍ     (ْ)أىٍاظيًمػػػػػع, رى
 

 
 عؿ الشػاار العظػاـ هػي الهػي هطلػب الرحمػ ك مػق أ ػ  مػف المعنػكد أف الػركح أك الػ تس  

مػػكت دكف العظػػاـ الهػػي إلػػع  ا ػػب أف الػػركح هػػي البا يػػ  بعػػد ال, هػػي الهػػي هطلػػب كهر ػػك كههم ػػع
كلعؿ الشاار ا طر لامل  أاظمع ليكافؽ  افي  القصيدة الهي  اءت الػع حػرؼ , ههحلؿ كه د ر

 .الميـ
  
هػا ر شػاار ا بهرا  ػا اىدبػي القػديـ هػ  ر "حػظ كبعد هذا العرض لرصالص لع  العد ا ي  ل 

التصػػػػػاح  مػػػػػردب إلػػػػع طػػػػػكؿ همرسػػػػ  ب سػػػػػاليب البيػػػػػاف العربػػػػي كامػػػػػؽ  كصػػػػ  فػػػػػي دكر , كا ػػػػه
 .فعدت بذلؾ معرداه  فصيح  ك مل  مهي   بليع , (ٓ)"العربي 

                                                 
(ٔ)

 .ٕٕٕؿ,ٜٓ٘بطاُجِـبء,ؽبصّاُوشهبع٢٘
(ٕ)

 .ٔ ؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

 .ٔٙؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٗ)

 .ٕٔٔؿ,كغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(٘)

 . ٕٙ– ٕٙؿ,ٓؾبمشادك٢اُؾؼشاُؾذ٣شك٢كِغط٤ٖٝاألسدٕ:ٗبفشاُذ٣ٖاألعذ



 

 

 

-ٕٓٗ- 

 
 
 

 الفصل الثاني
 اـالموسيق



 

 

 

-ٕٓ٘- 

 الموسيقا
 
هلعب المكسيقا دكرا هاما في رفق القيم  الت ي  كال مالي  للشعر بما ه تي الي  مف ايقاع  

ماف ال ظر إلع مكسيقا كي, في الكزف كالقافي  كألكاف مف ال رس اللتظي ه عل  مقبكا لدل المهلقيف
بمكسػػػيقا , كال ا يػػػ  دارليػػػ  هرػػػهص, األكلػػػع رار يػػػ  هرػػػهص بػػػالكزف كالقافيػػػ , الشػػػعر مػػػف زاكيهػػػيف

كاليػػػ  يماػػػف هقسػػػيـ الدراسػػػ  فػػػي هػػػذا التصػػػؿ مػػػف رػػػالؿ هػػػاهيف , الالمػػ  ك رسػػػنا دارػػػؿ القصػػػيدة
- :ااىهي, الزاكيهيف

 
 :الموسيقى الخارجية: أوال

- :األوزان -أ
كأكاهػا , الػكزف أاظػـ أراػاف حػد الشػعر"العربػي بػاألكزاف اههمامػا ابيػرا لاػكف اههـ الشعر  

لػػذلؾ اػػاف الشػػعر منهمػػا ,  (ِ)"كبالهقتيػػ .. التػػرؽ بػػيف الشػػعر كال  ػػر بػػالكزف"كألف  (ُ)بػػ  رصكصػػي 
أك هنػاكف فلػـ يقػط , فإذا هناكف الشػاار ف رػؿ الػكزف, بار اء اىذاف فال يلقع إا ما هسهريه إلي "

ا صػرا "هلؾ األهمي  للكزف ه عل  أا ياػكف  (ّ)".  حقنا لـ يعهتر السامعكف كا ال قاد ل  ذلؾالقافي
فيػؤ ر فػي , بؿ يهعدل ذلػؾ إلػع المحهػكل الشػعرم, "الهتعيل "ي حصر في كحدات , ا كيا مح ا

  ير الهػي هكا ػق –كللتارة كي عؿ للالم  م زل   ديدة في اقد القصيدة , ارهيار الشاار لرلتاظ
كهذب األهمي  أي ا  علت شاار ا العد ا ي ينهـ , (ْ)"هشق الينا باإليحاء كالظالؿ –الينا ال اس 

كيقػؼ بشػدة أمػاـ الػذيف هراػكا أكزاف الرليػؿ , كيػكلع المػكركث م نػا ا ايهػ , باألكزاف اههمامػا ابيػرا
ه اركا لهرا  ػا  الذيف, بالشعراء الشعكبييف"حيث أسماهـ , الع طريق  الشعر الحرك ظمكا أشعارهـ 
لػذلؾ ,  (ٓ)"ك  كا الػع اإليقػاع الشػعرم العربػي الػرريـ, كه ركا األكزاف كالقكافي, الشعرم العريؽ

كحافظ الع ال مط الهقليدم مق  كع مف اله ديد ,  ظـ العد ا ي الع معظـ بحكر الشعر المشنكرة
 .كالحدا   في األكزاف لمكااب  هطكرات العصر

                                                 
(ٔ)

 .ٖٗٔؿ,ٔط,حاُؼٔذ:اثٖسؽ٤ن
(ٕ)

ٓطجؼرخٓؾٔٔرذ,اُوربٛشح)ػجذأُزؼبٍاُقؼ٤ذ١:ؽشػٝرؼ٤ِن,عشاُلقبؽخ:أثٞٓؾٔذػجذهللاثٖٓؾٔذثٖعؼ٤ذثٖع٘بٕاُخلبع٢

 .9 ٕؿ(9ٙ9ٔ,ػ٢ِفج٤ؼ
(ٖ)

 .ٕٕٔؿ(  9ٔ,ٗؾشٌٓزجخؿش٣ت,اُوبٛشح)األفٍٞاُل٤٘خُِؾؼشاُغب٢ِٛ:عؼذاعٔبػ٤َؽِج٢
(ٗ)

 .  ٕؿ,اُ٘وذاُزطج٤و٢ٝأُٞاصٗبد:قبدمػل٤ل٢ٓؾٔذاُ
(٘)

 .ٙ٘ؿ,ٔ 9ٔأًزٞثش,ٖٓاُغ٘خ,ٓٔاُغضء,ٓغِخاألد٣ت"ا٠ُٛعٍٗبع٢:"ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

-ٕٓٙ- 

ي  لػػػدكاكيف الشػػػاار   ػػدها ما لػػػت دكاكيػػػف الشػػعراء القػػػدامع فػػػي كلػػك  ظر ػػػا  ظػػػرة احصػػال 
- :فم ال ديكاف اللنيب   د  سب  الهقريبي  ااىهي,  سب اسهعماؿ البحكر

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ااىهي: أما م زكءات البحكر* 
























- :ما  سب بحكر الشعر في المت ليات الهي  اءت فينا ااىهي إلع حدكافقت هذب ال سب * 






























                                                 
(ٔ)

 .ٕٓٔ–9ٕٓؿ,ٓٞع٤و٠اُؾؼش:اثشا٤ْٛأ٤ٗظ

 .رمسػػػ  كاشػػػركف بالملػػػ : بحػػػر الطكيػػػؿ
 

 . ما يػػػػػػػػ  اشػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػر الػػػػػػػػكافر
 

 .سػػػػػػػػػه  اشػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػر البسػػػػػػػػيط
 

 .سػػػػػػػػػػػػػػػػه  بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػر الرتيػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ
 

 . ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  :بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 
 

 .هسػػػػػع  بالملػػػػػ : م ػػػػػزكء بحػػػػػر الرتيػػػػػؼ
 

 .سػػػػػػػه  بالملػػػػػػػ : م ػػػػػػػزكء بحػػػػػػػر البسػػػػػػػيط
 

 .سػػػػػػػػه  بالملػػػػػػػػ : م ػػػػػػػػزكء بحػػػػػػػػر الرمػػػػػػػػؿ
 

 . ال ػػػػػػ  بالملػػػػػػ : م ػػػػػػزكء بحػػػػػػر الاامػػػػػػؿ
 

 . ال ػػػػػػػ  بالملػػػػػػػ : م ػػػػػػػزكء بحػػػػػػػر الر ػػػػػػػز
 
 

 .أربعػػػػػػػػػػػػػ  ك ال ػػػػػػػػػػػػػكف بالملػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػر الطكيػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 .هسػػػػػػػػػػػػػػػػع  اشػػػػػػػػػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػر الاامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 .سػػػػػػػػػػػػػػػػبع  اشػػػػػػػػػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػر البسػػػػػػػػػػػػػػػػيط
 

 .رمسػػػ  بالملػػػ : كالمهقػػػارب كالرمػػػؿ بحػػػر الرتيػػػؼ
 

 .أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريق
 
 

 (ُ)كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح
 



 

 

 

-ٕٓ - 



حيث اا ت , ما اشهملت الي  األ ا ي مف شعر في األ زاء األ  ع اشر األكؿكاذلؾ كافقت 
- :ااىهي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حيػث اا ػت , كاذلؾ كافقت ما اشػهملت اليػ  األ ػا ي مػف شػعر فػي األ ػزاء اا  ػع اشػر األكلػع
- :ااىهي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قريبي بيف ديكاف اللنيب كاػؿ مػف المت ػليات كأ ػزاء ك الحظ مف رالؿ ال سب السابق  الهكافؽ اله
 ػػـ , فاػػاف فػػي المرهبػػ  األكلػػع مػػف ال سػػب, فقػػد أاطػػكا بحػػر الطكيػػؿ الصػػدارة, األ ػػا ي المػػذاكرب

 ػػـ اف , كفػػي ااههمػػاـ ب كلكيػػ  الػػ ظـ الينػػا, مهقاربػػ  إلػػع حػػد مػػا فػػي  سػػبنا ػػاءت بعػػدب البحػػكر 

                                                 
(ٔ)

 .ٕٓٔ–9ٕٓؿ,ٓٞع٤و٠اُؾؼش:اثشا٤ْٛأ٤ٗظ
(ٕ)

 ٕٓٔؿ,ٗلظأُشعغ

 .سػػػػػػػػػػػػػػه  ك ال ػػػػػػػػػػػػػػكف بالملػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػر الطكيػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 .ا  ػػػػػػػػا اشػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػر الاامػػػػػػػػؿ كالبسػػػػػػػػيط
 

 .سػػػػػػػػػػػػػػػػبع  اشػػػػػػػػػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػر البسػػػػػػػػػػػػػػػػيط
 

 .ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافر
 

 .رمسػػػ  بالملػػػ : مهقػػػارب كالرمػػػؿبحػػػر الرتيػػػؼ كال
 

 .أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريق
 
 

 (ُ)كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح
 

 .سػػػػػػػػػػػػػػه  ك ال ػػػػػػػػػػػػػػكف بالملػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػر الطكيػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 .لػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػا اشػػػػػػػػر بالم: بحػػػػػػػػر الاامػػػػػػػػؿ كالبسػػػػػػػػيط
 

 .ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافر
 

 . ما يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الرتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ
 

 .أربعػػػػػػػػػػػػػ  بالملػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػر الر ػػػػػػػػػػػػػز كالمهقػػػػػػػػػػػػػارب
 
 

 . ال ػػػػػػػػػػػػػ  بالملػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػريق كالم سػػػػػػػػػػػػػرح
 

 . ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 (ِ).كاحػػػػػػػػػػػػػػد بالملػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػػػػػػزج كالمديػػػػػػػػػػػػػػد
 



 

 

 

-ٕٓ - 

يػػا كالبسػػيط  ال ػػا كافػػؽ همامػػا اههمػػاـ أبػػي فػػراس الحمػػدا ي اههمػػاـ العػػد ا ي بالطكيػػؿ أكا كالػػكافر  ا 
 (ُ) .بالملي  كالكافر أربع  اشر بالمل  كللبسيط هسع  بالمل الذم  عؿ للطكيؿ أربعيف 

 :كأما ديكاف الك كب فإف  سب  الهقريب  ااىهي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فقد  اربت هذب ال سب  سب ديكاف  رير الهي  اءت ااىهي
 
 
 
 
 
 

كااطػا ءالػكافر المرهبػ  ,  الحظ هكافؽ بيف العد ا ي ك رير في ااطاء بحر الاامػؿ المرهبػ  األكلػع
 .مرهب  ال ال  كاؿ مف البسيط كالطكيؿ ال, ال ا ي 

                                                 
(ٔ)

 .ٕٙٔؿ,ٗلظأُشعغ
(ٕ)

 .ٖٕٔؿ,ٗلظأُشعغ

 .سػػػبع  كاشػػػركف بالملػػػ : بحػػػر الاامػػػؿ كم ػػػزكءب
 

 .سػػػػػػػػه  اشػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػر الػػػػػػػػكافر كم ػػػػػػػػزكءب
 

 .رمسػػػػػػػػػػػػػػػ  اشػػػػػػػػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػر البسػػػػػػػػػػػػػػػيط
 

 .رمسػػػػػػػػػػػػػػ  اشػػػػػػػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػر الرتيػػػػػػػػػػػػػػؼ
 

 .ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػػر الطكيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 
 

 . ما ي  بالمل : بحرالم هث
 .أربع  بالمل : بحر الرمؿ

 .أربعػػػػػػػػػػػػػ  بالملػػػػػػػػػػػػػ : م ػػػػػػػػػػػػػزكء بحػػػػػػػػػػػػػر المهػػػػػػػػػػػػػدارؾ
 

 .هسػػػػػػػػػػػػػع  كاشػػػػػػػػػػػػػركف بالملػػػػػػػػػػػػػ : مػػػػػػػػػػػػػؿبحػػػػػػػػػػػػػر الاا
 

 . ال ػػػػػػػػػػػػػػ  كاشػػػػػػػػػػػػػػركف بالملػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػكافر
 

 .كاحػػػػػػػػػػػػػد كاشػػػػػػػػػػػػػركف بالملػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػر الطكيػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 (ِ).سػػػػػػػػػػػػػػػه  اشػػػػػػػػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػر البسػػػػػػػػػػػػػػػيط
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 :ك اءت  سب ديكاف ف ر العركب  ااىهي
 
 
 
 
 
 
 
 

ك د  اءت  سب ديكاف , لبعض البحكركفي إاطاء األكلكي  ,   ارب ديكاف أبي  كاس في ال سب
- :أبي  كا س ااىهي

 

 
 . الحظ اههماـ الشااراف ببحر البسيط أكاؿ  ـ الطكيؿ  ا يا  ـ الكافر كالاامؿ

 :كديكاف الركض  اءت  سب  ااىهي
 

                                                 
(ٔ)

 .ٕ٘ٔؿ,ٗلظأُشعغ

 . ما يػػػػػػػػػػػػػ  ك ال ػػػػػػػػػػػػػكف بالملػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػر البسػػػػػػػػػػػػػيط
 

 .سػػػػػػػػػػػػػػػبع  اشػػػػػػػػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػر الطكيػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 .سػػػػػػػػػػػػػػػػػبع  اشػػػػػػػػػػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػكافر
 

 .سػػػػػػػػػػػػػػػبع  اشػػػػػػػػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػر الرتيػػػػػػػػػػػػػػػؼ
 

 . ما يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بالملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الاامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 
 

 .أربعػػػػػػػػػػػػػ  بالملػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػر م ػػػػػػػػػػػػػزكء المهػػػػػػػػػػػػػدارؾ
 

 .اشػػػػػػػػػػػػركف بالملػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػر البسػػػػػػػػػػػػيط
 

 
 .سػػػػػػبع  اشػػػػػػر بالملػػػػػػ : بحػػػػػػر الطكيػػػػػػؿ

 

 
 .رمسػػػػػػ  اشػػػػػػر بالملػػػػػػ : بحػػػػػػر الاامػػػػػػؿ

 

 
 . ال ػػػػػػػػ  اشػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػر الػػػػػػػػكافر

 

 
 .هسػػػػػػػػػػػػػػػػع  بالملػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػر الرمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 
 

 
  ما يػػػػػػػػػػػػػػ  بالملػػػػػػػػػػػػػػ : حػػػػػػػػػػػػػػر الم سػػػػػػػػػػػػػػرحب

 

 
 . ما يػػػػػػػػػػػػػػ  بالملػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػريق

 

 
 (ُ)اشػػػػرة بالملػػػػ : بحػػػػر كاػػػػؿ مػػػػف الرتيػػػػؼ كالر ػػػػز كالم هػػػػث كالمهقػػػػارب كالمديػػػػد

 

 .ملػػػػػػػػػػػػػ اشػػػػػػػػػػػػػركف بال: بحػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػكافر
 

 .أحػػػػػػػػد اشػػػػػػػػر بالملػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػر البسػػػػػػػػيط
 
 

 .هسػػػػػػػػػػػػػػع  بالملػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػر الطكيػػػػػػػػػػػػػػؿ
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 :أما  الم زكءات ااىهي
 
 
 
 
 
 
 

 :الع ال حك األهيك د كافقت ديكاف زهير الذم  اءت  سب  
 
 
 
 
 
 
 
 

كلكيػػ  للػكافر كالبسػيط كالطكيػؿ كالاامػؿ فػي  ظمػػ  الشػااريف فػي أف الينمػا أاطػع األظنػر هكافػؽ 
 . ـ ه هي بعد ذلؾ بقي  البحكر األررل في المرهب  ال ا ي , للشعر

                                                 
(ٔ)

 .ٕٕٔؿ,ٗلظأُشعغ

 .هسػػػػػػػػػػػػػػػع  بالملػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػر الاامػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 .سػػػػػػػػػػػػػػبع  بالملػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػر الم هػػػػػػػػػػػػػػث
 
 

 .سػػػػػػػػػػػػػػػه  بالملػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػر الرتيػػػػػػػػػػػػػػػؼ
 

 .أربعػػػػػػػػػػػػػ  بالملػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػر المهقػػػػػػػػػػػػػارب
 

 .ا  ػػػػػػػػػػػػػاف بالملػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػر المهػػػػػػػػػػػػػدارؾ
 

 .ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػاف بالملػػػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػػػر الرمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 .ملػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػاف بال: بحػػػػػػػػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػػػػػػػػزج
 

 .هسػػػػػػع  بالملػػػػػػ : م ػػػػػػزكء بحػػػػػػر الر ػػػػػػز
 

 .سػػػػػبع  بالملػػػػػ : م ػػػػػزكء بحػػػػػر الاامػػػػػؿ
 
 

 .أربعػػػػػػ  بالملػػػػػػ : م ػػػػػػزكء بحػػػػػػر الرمػػػػػػؿ
 

 .ا  ػػػػاف بالملػػػػ : م ػػػػزكء بحػػػػر المهػػػػدارؾ
 

 .ا  ػػػػػػاف بالملػػػػػػ : م ػػػػػػزكء بحػػػػػػر الػػػػػػكافر
 

 . ال ػػػ  كاشػػػركف بالملػػػ : بحػػػر الطكيػػػؿ
 

 .رمسػػػػػ  اشػػػػػر بالملػػػػػػ : بحػػػػػر البسػػػػػيط
 
 

 .رمسػػػػػػ  اشػػػػػػر بالملػػػػػػ : بحػػػػػػر الاامػػػػػػؿ
 

 .رمسػػػػػػ  اشػػػػػػػر بالملػػػػػػػ : بحػػػػػػر الػػػػػػػكافر
 ج

 .ا  ػػػػػػػػػػػػػػاف بالملػػػػػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػػػػػر الم سػػػػػػػػػػػػػػرح
 

 (ُ).ا  ػػػػػػػػػػاف بالملػػػػػػػػػػ : بحػػػػػػػػػػر المهقػػػػػػػػػػارب
 



 

 

 

-ٕٔٔ- 

مف رالؿ العرض السابؽ ل سب دكاكيف العد ا ي كدكاكيف القدماء االمت ليات كاأل  ا ي  
ي الهزامنـ بػالبحكر  الحظ أف العد ا ي سار الع  مط األ دميف ف, كديكاف زهير  رير كأبي  كاس
لػػك أرػػذ ا اي ػػ  مػػف الشػػعر الاالسػػياي التلسػػطي ي "مػػف أ ػػؿ ذلػػؾ , المشػػنكرة كالرليسػػي  فػػي الػػ ظـ

بػالهزاـ الػكزف كالقػكافي , لمعرف  مدل هقيد هذا الشعر ب كابط القصيدة القديم  مف حيث مكسػيقاها
بقػكا يف .. فنػك يهقيػد, ه ػابلك ػد ا الشػاار محمػد العػد ا ي ريػر مػف يم ػؿ هػذا اا, العربي  القديمػ 

ليس فقط بالهقيد ب ظاـ , الع أف يهرسـ رطي الشعراء الاالسياييف.. الشعر الهقليدم كهك حريص
كالهقيػد ببحػكر الشػعر , بؿ باسهعماؿ الهعابير القديم .. كما هه مف مف مكسيقع, القصيدة القديم 

 (ُ)".الهي اا ت أا ر ركا ا في العصكر السابق 
فقػد ظنػر فػي , إا أ   أرذ مف معاصره  الشئ الا ير, لهقليد مف ً بىؿ العد ا يكر ـ هذا ا 

, كاسهعمال  المكشحات كالمسمطات ب  كاانا المرهلتػ , دكاكي   اسهعمال  لم زكءات البحكر الا يرة
كم اؿ الم زكءات في ديكاف اللنيب اسهعمال  لم زكء المهدارؾ كالاامػؿ كالرتيػؼ كالبسػيط كالرمػؿ 

كديػكاف ف ػر ,  (ّ)ديكاف الك كب اسهعمؿ العد ا ي في  م زكء المهدارؾ كالػكافر كالاامػؿ (ِ) ,زكالر 
كأما ديكاف الػركض فقػد حػكل الػع أابػر اػدد مػف الم ػزكءات اػادت , (ْ)العركب  م زكء المهدارؾ
كير ق ذلػؾ إلػع أف هػذا الػديكاف يحهػكم الػع اػدد ابيػر مػف ااركا يػات , ه اصؼ البحكر الاامل 

كم ػػػؿ هػػػذب المكا ػػػيق ا , كالمػػػداايات كالحامػػػ  كالػػػهناـ كالكصػػػؼ كاابػػػاء كاألزاهيػػػرلمسػػػ الت كا
لػػػػذلؾ اسػػػػهعمؿ العػػػػد ا ي فيػػػػ  م ػػػػزكء الاامػػػػؿ كالبسػػػػيط , هحهػػػػاج فػػػػي العالػػػػب إلػػػػع البحػػػػكر الهامػػػػ 
إلػع اا ػار "هذا ير ق احهتال  بالم زكءات في دكاكي ػ  , (ٓ)كالمهدارؾ كالكافر كالرمؿ كالنزج كالر ز

حيػػث يسػػنؿ حتظنػػا , الشػػاار مػػف  ظػػـ األ اشػػيد كالهػػي هحهػػاج بػػدكرها إلػػع الػػ عـ الرتيػػؼ كالسػػريق
 .(ٔ)"كهداكلنا بيف ال اس

إلػػػع  ا ػػػب اسػػػهعماؿ الم ػػػزكءات   ػػػد الشػػػاار  ػػػد أحػػػدث بعػػػض الهصػػػرؼ فػػػي البحػػػكر  
مهدارؾ كم اؿ ذلؾ ايرادب بحر ال, الشعري  بما أكرد مف أااشؿ لـ ي ص الينا العرك يف األ دمكف
كهػذب الصػكرب  يػر معنػكدة فػي , في اؿ شطر هتعيلهيف الع أف يحهكم البيت الع أربق هتعػيالت

هذا البحر أل   ا ي هي إا اامالن في اػؿ شػطر أربػق هتعػيالت أك م ػزكءات فػي اػؿ شػطر  ػالث 
 :كالصكرة الهي أهع بنا العد ا ي هي  كل , هتعيالت

 

                                                 
(ٔ)

 . ٓٔؿ,ؽخق٤خاُلِغط٢٘٤ك٢األدةاُلِغط٢٘٤أُؼبفش:ٝافقأثٞاُؾجبة
(ٕ)

 . ٗٔ,٘ٗٔ,ٕٓٔ,ٓ ,  ,٘ ,ٗ ,٘ٙ, ٘,ٕ٘, ٔؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ:أٗظش
(ٖ)

 . 9ٔ,  ٔ,ٖٙٔ,ٗ٘ٔ,ٕ٘ؿ,ٕاُٞصٞةد٣ٞا:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ:أٗظش
(ٗ)

 .ٕٖؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ:أٗظش
(٘)

 . ٕٔ, ٔٔ,ٓٔٔ,ٙٓٔٝٗٓٔ,ٕٓٔ, 9,  ,ٔ ,ٕٙ,ٗ٘,ٕٕ,ٕٓ, ٔ,ٗٔؿ,د٣ٞإاُشٝك:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ:اٗظش

(ٙ)
 . ٓٔؿ,ؽخق٤خاُلِغط٢٘٤ك٢األدةاُلِغط٢٘٤أُؼبفش:ٝافقأثٞاُؾجبة



 

 

 

-ٕٕٔ- 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاار النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرر 
 

 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت منلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

 (ُ)يرلػػػػػػػػػػػػػػػػد السجػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 

- :الع كزف
 (الع العركض ف صبحت فاالف فًعؿ (ِ)درؿ الربف كالقطق)فاالف فًعؿ             فاالف فعؿ 

 فاالف فًعؿ  فاالف فًعؿ
 

- :مرهيف في اؿ شطر ااىهي"فاالف )حيث أهع بػ "  شيد ال  ر"كفعؿ اذلؾ في 
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىًعي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍاريبىع

 

 كأ ظيػػػػػػػػػػػػػػرم يػػػػػػػػػػػػػػا ي كدٍ  
 

 يػػػػػػػػػا دي ػػػػػػػػػعكأشػػػػػػػػػنىدم 
 

 ايػػػػػػؼ  يلًقػػػػػػي الينػػػػػػكدٍ  
 

 (ّ)في اللجحكدٍ 
  -:الع كزف

 ((ْ)درؿ الع  رب  الهذييؿ)فاالف فااالف  فاالف فاالف 
 (درؿ الع  رب  الهذييؿ فااالف)فاالف فااالف  فاالف فاالف

 
كااهيا ك ب  فػي صػكرة رتيتػ    اليػ  فػي اػؿ شػطرب مػق , كلعؿ م ؿ هذا الهصرؼ في البحر 

 . عؿ ل  رك قا مكسيقيا اذبا, ييؿ الع ال ربادراؿ الهذ
 
مػػق أ ػػ  لػػـ يػػرد ذلػػؾ فػػي , فػػي اػػؿ شػػطر" فػػاالف"كمػػف  تػػس البحػػر اسػػهردـ الشػػاار هتعيلػػ   

- :فقاؿ الشاار, صكر البحر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  إ ن ي

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااىرىبٍ  
 

 فاألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 

  ػػػػػػػػػػد ذهػػػػػػػػػػب 
 

 كالتىرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ري ا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػربٍ  
 

كا   فابًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
 

يػػػػػػػػػػػػػػااىرىبٍ  
(ٓ) 

 

                                                 
(ٔ)

 .ٗٔؿ,د٣ٞإاُشٝك:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٕ)

ٛٞؽرزفاُضرب٢ٗاُغربًٖٓرٖ:ٝاُخجٖ,(كؼِٖ)كزؾٍٞل٠ُ(كبػَ)رقجؼ(كبػِٖ:)ٛٞؽزفآفشاُٞرذأُغٔٞعٝاعٌبٕصب٤ٗٚ:اُوطغ

ٖه,ؾر٢ٝكخرشاُرذ٣ٖهجربٝٙػٔرش٣:رؾو٤رن,اُرٞاك٢كر٢اُؼرشٝكٝاُورٞاك٢:اُخط٤تاُزجش٣رض١,أٗظش–(كْؼِٖ)كبػِٖكزقجؼ:اُزلؼ٤ِخ

 .ٔ٘–ٓ٘ؿ(9 9ٔ,داساُلٌش,دٓؾن)
(ٖ)

 .ٕٖؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٗ)

اُررٞاك٢كرر٢اُؼررشٝك:اُخط٤ررتاُزجش٣ررش١,أٗظررش(كرربػعٕ)كزقررؾتكرربػِٖ,ٝٛررٞص٣رربدحؽررشفعرربًٖػِرر٠ٝرررذٓغٔررٞع:اُزررز٤٣َ

 .9٘,ٝاُوٞاك٢
(٘)

 .ٖٗؿ,د٣ٞإا٤ُِٜت:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

-ٕٖٔ- 

فمػف المعػركؼ , فػ هع بصػكرب م ػ  لػـ هػرد فيػ , ي بحػر البسػيطك د هصرؼ الشػاار أي ػا فػ 
أك م ػػػزكءا فػػػي اػػػؿ شػػػطر  ػػػالث , أف يػػػ هي البسػػػيط هامػػػا يحهػػػكم اػػػؿ شػػػطرا الػػػع أربػػػق هتعػػػيالت

أمػا أف هاػكف ارك ػ  مقطكاػ  ك ػرب  اػذلؾ , أك مرٌلعا في اؿ شطر  ػالث هتعػيالت, هتعيالت
 .مقطكع مق دركؿ الربف الينما فذلؾ لـ يعند الي 

كهػي , في اؿ شطر مف بحػر البسػيط" مسهتعليف فٍعلف"الهي أهع بنا العد ا ي هي فالصكرة  
- :ااىهي

 مدي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدسً 
 

 ريحا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؽ 
 

 كم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍَّتسً 
 

ػػػػػػػػػػػػػػؽِّ    (ُ)كشيػػػػػػػػػػػػػػٍعلى ى الحى
 

- :الع كزف
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتعلف فٍعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػهتعلف فٍعلػػػػػػػػػػػػػػػف 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتعلف فٍعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتعلف فٍعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 

 

د ا ي فػي البحػكرك ايػرادب البحػر ب شػااؿ مرهلتػ  فػي  طػاؽ القصػيدة كمف  مف هصرؼ الع 
بحيػػث أكرد الشػػاار اشػػرة , كم ػػاؿ ذلػػؾ اسػػهعمال  بحػػر البسػػيط الهػػاـ ك ػػزءا مػػف هتاايلػػ , الكاحػػدة

كذلػؾ , الهاـ  ـ أهبعنػا بمقطكاػ  صػعيرة ماك ػ  مػف أ ػزاء مػف  تػس البحػرأبيات مف بحر البسيط 
- :في م ؿ  كل 

 ع مػػػف هػػػكؿ  ابهػػػ الشػػػعب يباػػػي أسػػػ
 

 كهػػػػػػـ  ػػػػػػد ا عمسػػػػػػكا فػػػػػػي حمػػػػػػ ة الطػػػػػػرب 
 

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

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميٍزفي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هٍتهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدل 
 

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  يٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  ال ى
 

بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكارىةى الاى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةى ال ى  رىا 
 

بً  ٍ دىًة العى ى ًمٍف كى
(ِ) 

- :الع كزف
 مسػػػػػػػهتعليف فػػػػػػػاالف مسػػػػػػػهتعلف فًعلػػػػػػػف

 

 مسػػػػػػػػػػػػػػهتعلف فًعلػػػػػػػػػػػػػػفمػػػػػػػػػػػػػػهتعلف فًعلػػػػػػػػػػػػػػف  
 

 
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتعلف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالف

 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتعلف فًعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتعلف فٍعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتعلف فٍعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 

 مسهتعلف فًعلف
                                                 

(ٔ)
 .٘ٙؿ,ٗلظأُقذس

(ٕ)
 .ٓ ؿ,د٣ٞإكغشاُؼشٝثخ:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ



 

 

 

-ٕٔٗ- 

فبعػػد اػػؿ اشػػرة أبيػػات مػػف بحػػر البسػػيط , مط فػػي اػػؿ القصػػيدةالػػع هػػذا الػػ سػػار العػػد ا ي  
كلعػػػؿ م ػػػؿ هػػػذا الهعييػػػر المكسػػػيقي دارػػػؿ , الهػػػاـ أهػػػع بمقطكاػػػ  صػػػعيرة م هػػػزءة مػػػف  تػػػس البحػػػر

كه كيعنػا ايقاايػا يػذهب , يدة كما يلحق  مف هعيير في القافي  يحدث مهعػ  اظيمػ  فػي الػ تسالقص
 .الملؿ كالس ـ ال اهج اف رهاب  ال عـ كالكاحد

 
فنػػك مػػ ال , كهصػػرؼ العػػد ا ي بمػػزج هتاايػػؿ بعػػض البحػػكر رػػالؿ  صػػيدة أك أ شػػكدة كاحػػدة 

 ػـ أذالنػا لهصػبه ( فػاالف)المهػدارؾ اسهعمؿ مشطكر الر ز  ـ هتعيل  مف بحر " يارب"في أ شكدة 
مسهتعلف )كاسهعمؿ أي ا في  تس األ شكدة  زء مف بحر البسيط الع كزف           , (فااالف)

- :فقاؿ, (فاالف
 

ٍد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػزـو ا يىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيف كِّ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٌب ازى
 

................................. 
ًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍظ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفٍ  
 ج

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىٍب 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىبٍ  
 

 العىٍربػػػػػا سى سػػػػػٍحؽي 
 

ـى العيٍربػػػػػػا   إٍف هػػػػػػا ى
 

 ك تػػػػػػػػػػػهىهي الػػػػػػػػػػػدٍَّربا
 

 (ُ)ًلٍلًعػػػػػػػػًز كالم ػػػػػػػػدً  
 

- :الع كزف
 (.مشطكر بحر الر ز كارك    اءت مذال )مسهتعلف مسهتعلف مسهتعالف 

 (.هتعيل  مف بحر المهدارؾ ك اءت مذال )فااالف فاالالف 
 (ِ) (.ا مارهتعيل  مف بحر المهدارؾ درؿ الينا الربف كا)فٍعلف فٍعلف 

 مهتعلف فعلف مسهتعلف فعلف
كال ػػدير بالػػذار أف الشػػاار أحمػػد شػػػك ي اسػػهعمؿ هػػذب الهشػػايل  مػػف بحػػػر البسػػيط فػػي  كلػػ  فػػػي 

 :كصؼ مر ص
ـٍ   طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

 

ـٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكده اى
 

ػػػػػػػػػػػػبا لًػػػػػػػػػػػػدٍت فػػػػػػػػػػػػي الصِّ   ػػػػػػػػػػػػد كي
 

ـٍ   كا بع ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػػػػػػػػي النىػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
(ّ)

 

 

 

                                                 
(ٔ)

 .ٙٙؿ,ٗلظأُقذس
(ٕ)

 .٘ ؿ,اُٞاك٢ك٢اُؼشٝكٝاُوٞاك٢:أٗظشاُزجش٣ض١–(كْؼِٖ)رقجؼ(كؼِٖ)ٛٞرغ٤ٌٖاُضب٢ٗأُزؾشىٓضَ:االمٔبس
(ٖ)

 .9ٔؿ,ٕط,ّٔ,اُؾٞه٤بد:أؽٔذؽٞه٢



 

 

 

-ٕٔ٘- 

- :الع كزف
 ف مسػػػػػػػػػهعلف فػػػػػػػػػاال    مسػػػػػػػهعلف فػػػػػػػاالف

 

 مسػػػػػػػهعلف فػػػػػػػاالف 
 

 مسػػػػػػػػػهعلف فػػػػػػػػػاالف  
 

 
إا إذا ااهبركا هذا مف مشطكر , مؿ يقؿ ب  أهؿ العركض في اهبنـ"كم ؿ هذا ااسهعماؿ  

كلاػف ر ػـ ذلػؾ فػإف م ػؿ , (ُ)"البسيط الذم ادب ال قات مف أصحاب العركض شاذا ا يعكؿ الي 
هميه  في ه ديد اإليقاع كه كيع  حهع ا هذا اله كيق في األكزاف كالقكافي كراص  في األ اشيد ل  أ

 .هؤدم رهاب  الكزف كالقافي  إلع  كع مف الملؿ فه صرؼ اىذاف إلع امؿ أرر
 
ف هع ب  مشطكرا كم ػزكءا , كهصرؼ العد ا ي في بحر الرمؿ في شاؿ مف أشااؿ الهكشيه 

- : كل كم اؿ ذلؾ , رالفا لما  ص الي  العرك يكف األ دمكف
لىػػػت المهء ىػػػ ي  طيػػػػكبٍ , اٌ ػػػا  ى  كالري

 

 بالً نػػػػػػػػػػػػػػادٍ  

 

ٍع ػػػػػا ًمػػػػػفى العيػػػػػٍرًب القيلػػػػػكبٍ  مَّ َـّ  ى   يػػػػػ
 

 فػػػي اهَّحػػػادٍ  
 

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

ػػػػػػػػػاًد  ىػػػػػػػػػاٍر    ػػػػػػػػػار شػػػػػػػػػٍعبي ال َّ
 

 إ َّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي بيراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر  

 

 فاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهًعدج للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّماٍر 
 

ؤامػػػػػػػػػػػا  بيكا المػػػػػػػػػػػكهض الزج  كاشػػػػػػػػػػػرى
 

تيكفً   (ِ)بال ي
- :الع كزف

 (الشطر األكؿ مشطكر الرمؿ كال ا ي)فعالهف فعالهف فااالف     فااالف 
 (اما درؿ العركض (ّ)هتعيل  مف  تس البحر درلنا القصر) فااالهف فااالهف فااالف   فااالف

 
  

                                                 
(ٔ)

 .ٕٕٔ,ٕٕٓؿ,ٞع٤و٠اُؾؼشٓ:لثشا٤ْٛأ٤ٗظ
(ٕ)

 .٘ ٔ,ٖ ٔؿ,د٣ٞإاُٞصٞة:ٓؾٔذاُؼذٗب٢ٗ
(ٖ)

اُخط٤ررت,اٗظررش–ٝرؾررٍٞلُرر٠كرربػعٕ(كرربػعد)رقررجؼ(كرربػعرٖ)ٓضررَ,ٛررٞاعرروبهصررب٢ٗاُغررجتاُخل٤ررقٝاعررٌبٕأُٝررٚ:اُوقررش

 .ٕٕٔؿ– ٗؿ,اُٞاك٢ك٢اُؼشٝكٝاُوٞاك٢:اُزجش٣ض١



 

 

 

-ٕٔٙ- 

هقسيما  ديدا هه مق في شطرب األكؿ )العد ا ي في مكسيقع المكشه  سـ  زءا مف األبيات  
أمػا ال ػزء , (ُ)"(ال ػكاب" ـ ي هي الشطر ال ػا ي بهك يػق صػتير ا  ػ  , مكسيقي كاألابر اؿ الدفع  ال

 .ال ا ي فقد  اءت الدفع  المكسيقي  في  مهكاز   في اال الشطريف
 

كاسهعمؿ أي ا بحر الرتيؼ مشطكرا في ملحمه  العشري  مق أف هذب الصػكرة مػف البحػر لػـ هعنػد 
- : كل  كم اؿ ذلاـ, الي  كلـ ي ص الينا العرك يكف
 زاد  ػػػػػػػػكب الحػػػػػػػػداد سػػػػػػػػلمع  مػػػػػػػػاا

 

 كاسػػػػػػػػاها الحػػػػػػػػزف الػػػػػػػػدفيف  ػػػػػػػػالا
 ج

 (ِ)ف شػػػػػػػػػعت أرػػػػػػػػػت الصػػػػػػػػػبا آمػػػػػػػػػال
 

 
- :الع كزف

 فااالهف مهتعلف فااالهف 
 فعالهف مسهتعليف فعالهف

  (ّ) (الهتعيل  األريرة أصابنا الهشعيب)فعالهف مسهتعلف متعكلكف 
 
 الحػػظ أ ػػ  سػػار فػػي دكاكي ػػ  الػػع , ي كمػػف رػػالؿ العػػرض السػػابؽ ألكزاف العػػد ا ي الشػػعر  

فػػاههـ بػػالبحكر الهػػي أا ػػركا مػػػف الػػ ظـ الينػػا االطكيػػؿ كالػػكافر كالاامػػؿ كالبسػػػيط ,  مػػط األ ػػدميف
كبمػا , إا أ   مق ذلؾ  اـ به ديػد فػي مكسػيقاب بمػا أحػدث مػف هصػٌرؼ فػي بعػض البحػكر ,ك يرها

يػػػدة لنػػػا لػػػـ يػػػ ص الينػػػا كبمػػػا أهػػػع مػػػف صػػػكر  د,  ػػػاـ مػػػف مػػػرج بي نػػػا فػػػي امػػػؿ شػػػعرم كاحػػػد
 .العر يكف األ دمكف

- :ارتباط األوزان بنفسو الشاعر
 (ْ),"ك يػػؽ الصػػل  بال ا ػػب اا تعػػالي لإل سػػاف, أف اإليقػػاع ب ميػػق صػػكرب"لعلػػ  مػػف المعلػػـك  

فحالػػ  الشػػاار ال تسػػي  فػػي التػػرح  يرهػػا فػػي الحػػزف "لػػذلؾ يظنػػر أ ػػرب  ليػػا كا ػػحا الػػع األكزاف 
كلا نػػا بطيلػػ  حػػيف يسػػهكلي , حػػيف يهملاػػ  سػػريع  يا يػػر اػػددها فػػي الد يقػػ كاليػػ س ك ب ػػات  لبػػ  

                                                 
 .ٕٓص, ُٕٕٗالقاهرة طبق ك شر ماهب   ريب , ْط, ال تس لردب از الديف اسماايؿ الهتسير (ُ)

 .ٓٓص, األمكم : محمد العد ا ي (ِ)

أ ظػػر  –( متعػػكلف) ػػـ هحػػكؿ إلػػع ( فػػااهف)أك ( فااػػاهف)فػػااالهف هصػػبه )امػػا فػػي , هػػك حػػذؼ أكؿ أك  ػػا ي الكهػػد الم مػػكع: الهشػػعيب (ّ)
 .ُٖٓص, الكا ي في العركض كالقكافي: الرطيب الهبريزم

 .َُْص( ُٖٔٗدار المعرف  , القاهرة) ُط( مشركع دراس  المي )مكسيقع  الشعر العربي : شارم محمد اياد (ْ)



 

 

 

-ٕٔ - 

فنػػي ا ػػد التػػرح , ا بػػد أف ههعيػػر  عمػػ  اا شػػاد هبعػػا للحالػػ  ال تسػػي "كاليػػ   (ُ)"اليػػ  النػػـ كال ػػزع
إ ػاف  إلػع ذلػؾ فػإف  ب ػات , (ِ)"كهي في الي س كالحزف بطيل  حاسػم , كالسركر مهلنت  مرهتع 

الػع أف ه ػػاؾ صػػل  بػيف  ب ػػات القلػػب ,   اػددها سػػه  كسػػبعيف مػرة فػػي الد يقػػ القلػب السػػليـ يبلػػ
يقػػػدرب األطبػػػاء لإل سػػػاف فػػػي , كال نػػػاز الصػػػكهي الػػػذم فػػػي  درهػػػ  الػػػع ال طػػػؽ بعػػػدد مػػػف المقػػػاطق

المػػػا بػػػ ف بحػػػر الطكيػػػؿ , األحػػػكاؿ العاديػػػ  بػػػ الث مقػػػاطق صػػػكهي  المػػػا  ػػػبض  لبػػػ   ب ػػػ  كاحػػػدة
كالي  يحهاج إلع هسق  ب ات  لبي  حهػع يػهـ ال طػؽ , ا صكهيايحهكم الع  ما ي  كاشريف مقطع

يسهطيق في ال تس الكاحد أف ي طؽ بمقاطق ا يرةك إا أف  دره  في هػذا محػدكدة "كاإل ساف  (ّ),ب 
كهك حيف ياػكف هادلػا كاداػا أ ػدر الػع ال طػؽ بمقاطعػ  : يسيطر الينا ماهك في  مف حاؿ  تسي 

كهك ا ؿ  درة الع هذا حيف ياكف سريق الهػ تس امػا هػك , ي لتظناالا يرة دكف أف يشكبنا ابناـ ف
كهػذا مػا يماػف مالحظهػ  ا ػد شػاار ا محمػد العػد ا ي كراصػ  بعػد أف , (ْ)" الحاؿ في اا تعاات

كهػػك الشػػاار الػػذم اػػاف يحلػػـ بػػدكامنا كازدهارهػػا , فػك ئ بربػػر ا تصػػاـ الكحػػدة بػػيف مصػػر كسػػكريا
فتػػي هػػذا ال ػػك الم ػػطرب الػػذم , ه الكايػػات العربيػػ  المهحػػدةحهػػع هعػػـ العػػالـ العربػػي الػػ  فيصػػب

ك ػد اسػهعمؿ معنػا بحػر الم هػث الػذم ا يػ هي إا " بقايا حطامي"حٌطـ آمال   ظـ  صيدة أسماها 
- :فقاؿ, م زكءا

 كاليػػػػػػػػػػػػػ س أهػػػػػػػػػػػػػكفي  ػػػػػػػػػػػػػارو 
 

 يصػػػػػػػػػػػػػػػػالبي اػػػػػػػػػػػػػػػػؿج األ ػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  
 

 كأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعي اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيفو 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهِـّ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  
 

 لٌمػػػػػػػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػػػػػالدم
 ج

(ٓ)ر ىػػػػػػػػػػػػػ و كًرصػػػػػػػػػػػػػاـً فػػػػػػػػػػػػػي في  
 

 

 
كفػػي , ا تصػػاـ الكاحػػدة فػػي ال ػػامف كالعشػػريف مػػف أيػػكؿ اػػاـ ألػػؼ كهسػػعمال  ككاحػػد كسػػهيفكاػػاف 

الرامس مف هشػريف األكؿ مػف  تػس العػاـ  ظػـ العػد ا ي هػذب القصػيدة الهػي م نػا اىبيػات السػابق  
اب  ال تسػي لػذلؾ  ػاءت معبػرة اػف ا ػطر , فاا ت أكؿ امؿ شعرم ي ظمػ  الشػاار بعػد اا تصػاـ

فكافقت , فاا ت اباراهنا  صي  كألتاظنا سنل  كبحرها م زكء, كا تعال  المهالحؽ كأ تاس  المههابع 
 –كفػي العاشػػر مػف هشػػريف مػػف  تػس العػػاـ أي ػػا , الطارلػػ ( التسػػيكلك ي )بػذلؾ هعيراهػػ  ال تسػي  ك 

ينػا بػالعرب الػع  ظػـ  صػيدة اتػر ف –كبعد أف هدأت  تسػي العػد ا ي كاسهسػلمت لليػ س كالق ػكت 

                                                 
 .ُّٗص, مكسيقع الشعر: إبراهيـ أ يس( ُ)

 . تس الصتح ,  تس المر ق (ِ)

(ّ)
 . تس الصتح ,  تس المر ق, أ ظر

(ْ)
 .ُْٗص,  تس المر ق

(ٓ)
 ُّٓ-ُّْص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي
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ك د اسهعمؿ شاار ا فػي هػذب بحػر البسػيط الهػاـ الػذم يهاػكف مػف  –ما امكا ب  مف ا تصاـ للكحدة 
 ما ي هتعيالت أربع  في اؿ شطر كذلؾ لهكافؽ طكؿ  تس  كهدكء د ػات  لبػ  ال اه ػ  اػف اليػ س 

- :فقاؿ, كالساكف
ػػػػؽِّ العيػػػػٍرب –إٌ ػػػػي اتىػػػػٍرتي   بػػػػالعىرىب -كحى

 

 كأبػػػػػػػػي, بػػػػػػػػ ٌمي أفهػػػػػػػػدل ػػػػػػػػكمي الٌػػػػػػػػذيفى  
 

  ىٍعػػػػػػػري الػػػػػػػدَّهًر أ شػػػػػػػدىها, اػػػػػػػا كا أهػػػػػػػازيجى 
 ج

كا سيػػػػػػػػػػػبَّ ى األ ػػػػػػػػػػػالـً كالايهيػػػػػػػػػػػبً    ف صػػػػػػػػػػػبحي
 

بقػػػان  ـٍ اى ػػػٍكا اػػػًف المٍ ػػػًد فػػػي هػػػاريًرًن  أ  ى
 

 كاػػػف مػػػديًه الػػػكرل فػػػي سػػػاًلًؼ الًحقىػػػبً  
 

ػػػػػػػػب األحقػػػػػػػػاًد بيػػػػػػػػ نيـي  ػػػػػػػػٍكا  ي ي َـّ ا هى ى   يػػػػػػػػ
 

 (ُ)بً كاشَّػػػركا اػػػػف  ييػػػػكًب الشَّػػػػرِّ كالعىطىػػػػ 
 

- :ك اؿ فينا, كاسهعمؿ معنا بحر البسيط الهاـ أي ا" ي س"كفي  صيدة للعد ا ي أسماها 
فىٍهنػػػػػػػا العيػػػػػػػربي حػػػػػػػٍكؿى فىمػػػػػػػي   يابسػػػػػػػم ن اىرى

 

ٍت بنػػػا  ػػػدمي   اي ػػػع فػػػإفَّ المي ىػػػع زؿَّ ى
 

 كأهٍػػػػػػرىعى اليػػػػػػ س اػػػػػػ س الػػػػػػ تًس فا ػػػػػػدفعتٍ 
 

ـ  مػػػػػػف الظجلٌػػػػػػـً   ػػػػػػبَّط فػػػػػػي يػػػػػػ  (ِ)كٍلنػػػػػػي هىرى
 

- :ف كي س آرر  اؿ مسهعمال بحر الطكيؿكفي مك ؼ حز 
ـج حهٌػػػػػػع اػػػػػػاد يقهل ػػػػػػي  ٌمػػػػػػٌا   طىعىػػػػػػع النىػػػػػػ

 

ٌمػػػػ   ػػػػا دىهىػػػػع اى ـى أبيػػػػثَّ الطِّػػػػرس ًممَّ فىعىػػػػ
(ّ) 

 

حالػ  اليػ س كال ػزع ههريػر اػادة كز ػا طػكيال ا يػر المقػاطق يصػب " الحظ أف الشػاار فػي  
المصيب  كالنلق هػ  ر باا تعػاؿ  فاذا  يؿ الشعر ك ت, في  مف أش ا   ما يه تس ا   حز   ك زا 

كالحاؿ اذلؾ في ,  (ْ)"كهطلب بحرا  صيرا يهالءـ كسرا  اله تس كازدياد ال ب ات القلبي , ال تسي
فتػػي حػػادث اا قػػالب الػػذم  ػػاـ بػػ   ػػباط ال ػػيش السػػكرم الػػع ال ظػػاـ الػػذم , حالػػ  ا تعػػاؿ التػػرح

الاامػػؿ فػػي شػػاؿ مكشػػه ليكافػػؽ  ػػاؿ شػػاار ا مسػػهردما م ػػزكء بحػػر , شػػارؾ فػػي ا تصػػاـ الكحػػدة
- :سرا  ا تعال  كا دفاع أ تاس  كهالحؽ د ات  لب 
ػػػػما  ـي الػػػػدج يا لى ػػػػا ابهىسى  فػػػػ

 

 كىأٍك ىػػػػػػػػػػقى ايكديهػػػػػػػػػػا ال َّعىمػػػػػػػػػػا 
 

مػػػػػا   كلٍيػػػػػؿي الًمٍح ػػػػػً  ا نزى
 

طىمػػػػػػػػػا   كمػػػػػػػػػادى النىػػػػػػػػػٍكؿي كا حى
 

 (ٓ)صباحى الكحدًة الابرل
  
 
 

                                                 
(ُ)

 .ُْٔ-ُْٓص,  تس المصدر

(ِ)
 .ُِّص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي

(ّ)
 .َُٕص,  تس المصدر

(ْ)
 .ُٔٗص, مكسيقع الشعر: ابراهيـ أ يس

(ٓ)
 .ُّٔص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي
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كاػػاف  ظػػـ , اـ ألػػؼ كهسػػعمال  ك ال ػػ  كسػػهيفهػػذا كاا ػػت  ػػكرة ال يسػػش فػػي  ما يػػ  آذار اػػ 
كفػػي , العػػد ا ي للمكشػػح  الهػػي م نػػا األبيػػات السػػابق  فػػي ال ػػا ي اشػػر مػػف آذار مػػف  تػػس العػػاـ
 اؿ في , الهاسق اشر مف آذار مف العاـ  تس  أي ا كبعد أف هدأت  تس العد ا ي كاسهقر ا تعال 

- : تسيه  الهي فار نا حدة اا تعاؿ  تس المك كع مسهردما بحر الاامؿ الهاـ ليهكافؽ مق
ٍبػػػػػػػػرىل طىعىػػػػػػػػتء ػػػػػػػػ ي الاي  فعصػػػػػػػػا ي, الترحى

 

ػػػػػػػعَّ اػػػػػػػف الاػػػػػػػالـ لسػػػػػػػا ي, شػػػػػػػعرم   كاى
 

ػػػػدٍت الػػػػع  ٍعػػػػرل الحػػػػركؼ مى  كاٌق ػػػػي,  ى
 

 ًمػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػد  سػػػػػػػػػالس الًقيػػػػػػػػػاًد بيػػػػػػػػػا ي 
 

ػػػػػػٍت بػػػػػػ  أٍحػػػػػػدا ينا محى  كفػػػػػػي الشَّػػػػػػاـ  ػػػػػػٍد  ى
 

 لٌمػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػدىٍت فػػػػػػػػػػػي فيكًهػػػػػػػػػػػ  البيراػػػػػػػػػػػافً  
 
 
 

 باػػػػػػػػؿِّ كٍ ػػػػػػػػدو  ػػػػػػػػالقو (ُ)اصػػػػػػػػؼى األهًػػػػػػػػع
 

ميٍرهىػػػػػػػًؼ الطجعيػػػػػػػافً , للعػػػػػػػرًب سػػػػػػػتينا 
(ِ) 

 

ذا اػػاف   فػػاف العػػد ا ي  (ّ)"لاػػؿ  صػػيدة  عمهنػػا الراصػػ  الهػػي ههتػػؽ كحالػػ  الشػػاار ال تسػػي "كا 
الع  ا ب ذلؾ  عؿ ارهالؼ ال عم  دارؿ القصيدة الكاحدة همشيا مػق ارػهالؼ ا تعالػ  كمشػاارب 

 ػـ أرػذ بعػد , أها با تعػاؿ هػادئ  اسػهعمؿ معػ  بحػر البسػيط الهػاـفقد  ظـ  صػيدة بػد, أ  اء  ظمنا
فاسػه  د , ذلؾ يرهتق شػيلا فشػيا حهػع كصػؿ إلػع الػذركة الهػي هبعنػا هالحػؽ األ تػاس كد ػات القلػب

- :فقاؿ, بمشطك رالبسيط ليكافؽ  كره  اا تعالي  هذب
ػػػػػػػػػػػػػػ ي  ٍهً ي  كاً حي ػػػػػػػػػػػػػػمَّ  مػػػػػػػػػػػػػػا ًللهسػػػػػػػػػػػػػػاؤيـً  ى

 

َـّ   زى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا, كريحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أيكًردي  لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي النىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كالحى
 

ػػػػػػػػع فر سػػػػػػػػا  كٍهػػػػػػػػي  ا يػػػػػػػػ ه , كايػػػػػػػػؼى أ سى
 

ـى هٍهلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ذيا    بي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا, أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أٍظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ال ي
 

هىنػػػػػػػػػػػا اًفليػػػػػػػػػػػ ي بال َّعػػػػػػػػػػػًؿ هامى  ,داسػػػػػػػػػػػٍت  حى
 

 كهىػػػػػػػػػػػػػػػػدَّـ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػٍكري ًمػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػاداًهنا البىػػػػػػػػػػػػػػػػد ا 
 

 أ تا ػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػد ا تهىحػػػػػػػػػػتٍ كأرَّؽ العىٍسػػػػػػػػػػؼي 
 

ػػػػػػ ا, الػػػػػػع المرػػػػػػازم  ع الكسى  فعافػػػػػػٍت فػػػػػػي الػػػػػػدج ى
 

ػػػػػػكسي  يػػػػػػكشي العيػػػػػػرءًب ظػػػػػػافرةن   ػػػػػػدان ه ي   ي
 

 ًرػػػػػػػػػػػػػالًؿ بػػػػػػػػػػػػػاريس هيلًقػػػػػػػػػػػػػي الرجٍاػػػػػػػػػػػػػبى كالًمحى ػػػػػػػػػػػػػا 
 

 إٍف دكَّت ح ا ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ! اهلل أابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
 

اػػػػػػػػػػػػػػػػفي الميعهىػػػػػػػػػػػػػػػػًدم كه ػػػػػػػػػػػػػػػػػا, بنػػػػػػػػػػػػػػػػا   هزٍلػػػػػػػػػػػػػػػػزؿى ري
 

 ف أٍ دليسػػػػػان كأصػػػػػبحٍت أرضي شػػػػػٍعًب السػػػػػي
 

ـى   ٍصػػػػػػػػػػ  كالزَّم ػػػػػػػػػػا, سييرً ػػػػػػػػػػقي العيػػػػػػػػػػٍربي فينػػػػػػػػػػا الرى
 

ـٍ ا نػػػػػػػػػػػػػػػا امالقػػػػػػػػػػػػػػػ ه  ني  كلػػػػػػػػػػػػػػػف هزحػػػػػػػػػػػػػػػزحى
 ج

 كالشَّػػػػػػػػػػػػػ ى ا, الرطػػػػػػػػػػػػػكًب هىػػػػػػػػػػػػػزيؼج الكيػػػػػػػػػػػػػؿى مػػػػػػػػػػػػػف  
 

ػػػػػػػػػػػػػدفى نىا ِـّ مى  كلػػػػػػػػػػػػػف هىػػػػػػػػػػػػػرىل  يػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػيى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه    كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل أمكاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  اىت ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا, فرٍ سى
 

ػػػػػػٍف اػػػػػػدا ظالمػػػػػػان يكمػػػػػػان الػػػػػػع كطػػػػػػفو   فمى
 

ػػػػػػػػػػػػػ ي كط ػػػػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػػػػدىٍت ًلشػػػػػػػػػػػػػٍعبو ميعيػػػػػػػػػػػػػرس أر ي
 





 

                                                 
(ُ)

 .ُِْٔص, القامكس المحيط: التيركز أبادم, أ ظر, هك السيؿ العريب: األهي

(ِ)
 .ُٖٔ – ُٕٔص, ديكاف الك كب:  ا يمحمد العد

(ّ)
 .ُٕص, الهتسير ال تسي لردب: از الديف اسماايؿ



 

 

 

-ٕٕٓ- 

 فالعٍسػػػػػػػػػػػػؼي فهَّػػػػػػػػػػػػاؾي 
 

  ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾي  
 

ػػػػػػتَّاؾي   مػػػػػػا اػػػػػػاشى سى
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػـ هٍعػػػػػػػػػػػػػػػدي أشػػػػػػػػػػػػػػػراؾي  
 

 (ُ)بً  ديًف ا ٍبان 
بػػؿ هػػي , مكسػػيقا الشػػعر ليسػػت هطريبػػا فحسػػب"اف ارهبػػاط اايقػػاع ب تسػػيه  ي عل ػػا  ػػرل أف  

كذلػؾ , بػؿ لعلنػا هتك ػ , ا هقػؿ أهميػ  اػف الهعبيػر اللتظػي, (ِ)كسيل  مف كسػالؿ الهعبيػر كاايحػاء
يػػػ  لاػػػؿ كهػػػي الهػػػي هػػػكحي بػػػالظالؿ التاريػػػ  كالعاطت, ألف مكسػػػيقع الشػػػعر هػػػي الهػػػي هرلػػػؽ ال ػػػك

ك د هاكف هلؾ الظالؿ أا ػر فااليػ  فػي الػ تس مػف المع ػع الم ػرد بحيػث يعهبػر لػذلؾ فػاف , مع ع
 .(ّ)"ا ما ههمشع مق األفاار كههساؽ مق المعا ي كهه اكب  عماهنا مق حاات ال تسرير المكسيق"

- :القوافي -ب
ل قاد الذيف أكلكها ا ايهنـ  الت القافي   ديما ش  نا ابيرا كاههماما اظيما مف  بؿ الشعراء كا 

كمػف ذلػؾ  ػكؿ شػبيب بػف شػيب  الػذم , فهحد كا اف محاسػ نا كايكبنػا ك ٌيػدها كرديلنػا, كاههمامنـ
كبشػػػر بػػػف  (ْ),"أرفػػػق مػػػف حػػػظ سػػػالر البيػػػت, حػػػظ  ػػػكدة القافيػػػ  كاف اػػػاف المػػػ  كاحػػػدة"أاػػػرب أف 

ا اا ػت , بشػالنا كههصػؿ, هك ػق فػي  صػابنا, المعهمر الذم اشػهرط فينػا أف هحػٌؿ فػي مرازهػا كا 
كأبك هالؿ العسارم الذم يرل أف الع الشاار يكفؽ بيف  (ٓ) , افرة في مك عنا,  لق  في ماا نا

كك ػق , أم المك كع (ٔ)"هرايب  افي  هطيعؾ في اسهيتالؾ ل ..كي بعي: "فقاؿ, القافي  كالمك كع
كمك عنػػا , اـ أك ادمػػ كالهمػػ, كصػػح  الك ػػق, الهماػػيف: حػػاـز القرطػػا  ي أربػػق شػػركط للقافيػػ  هػػي

يهشك نا المع ع بحقػ  كاللتػظ ي ب اف هاكف االمكاكد ب  الم هظر "لذلؾ فإف القافي  (ٕ) ,مف ال تس
اػػؿ ذلػػؾ  عػػؿ شػػاار ا ينػػهـ بالقافيػػ   (ٖ) "بسػقط  كاا اا ػػت  لقػػ  فػػي مقرهػػا م لهلبػػ  لمسػػهعف ا نػا

- :الع ال حك اىهيكيماف مالحظ  ذلؾ مف رالؿ أ ساـ القافي  ا دب , اههماما ابيرا

                                                 
 .ٕٕ-ٕٔص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ُ)

( مطبع   ن   مصرك دكف  هاري , القاهرة)الحلق  ال ال   ركافد أبك للك , الشعر المصرم بعد شك ي: محمد م دكر (ِ)
 .ٖٗ-ٕٗص

, ااطار المكسيقي للشعر: ابد العزيز  بكم, كأ ظر – ُُٖص, األصكؿ الت ي  للشعر ال اهلي : شلبي سعد اسماايؿ (ّ)
 .ّْٓ – ّّْص ( ُٖٔٗ, مطبع  حساف, القاهرة)مالمح  ك  اياب 

ماهب  ارال  ي , القاهرة) ّط, ابد السالـ هاركف: هحقيؽ كشرح, البياف كالهبييف: أبك ا ماف امرك بف بحر ال احظ (ْ)
 .ُُِص, ُج( ُٖٔٗ, ماهب  النالؿ اببيركتك 

 .ُّٖص, ُج,  تس المر ق, أ ظر (ٓ)

 .ُٓٔص, الص ااهيف: أبك هالؿ العسارم (ٔ)

 .ُِٕص, م ناج البلعاء كسراج األدباء: حاـز القرطا  ي, أ ظر (ٕ)

ي الع ديكاف الحماس  ألبي شرح المقدم  األدبي  لشرح اإلماـ المرزك : أحمد بف محمد ابف الحسف المرزك ي األصبنا ي (ٖ)
 .ٓٗص( ُٖٓٔ, مطابق دار الاشاؼ, محمد الطاهر ابف ااشكر بيركت: هحرير, هماـ



 

 

 

-ٕٕٔ- 

- :القوافي الذلل -1
كحركفنػػا البػػاء كالهػػاء كالػػراء كالعػػيف  (ُ)"كهػػي اليػػ  فػػي القػديـ كالحػػديث, مػػااى ير الػػع األلسػػف"كهػي 

 (ِ) .كالميـ كالياء كال كف كالااؼ كالتاء كالسيف كال يـ كالحاء كالداؿ
- :كمف ذلؾ  كل , فالباء اسهعملنا العد ا ي ا يرا في دكاكي  

 اهـ رسػػػػػػػػػكؿي اهلل بالػػػػػػػػػديًف ميشػػػػػػػػػر ان أهػػػػػػػػػ
 

ٍلًؽ امال ػػػػػػػػػػػػان    كأ كابيػػػػػػػػػػػػ ي  يشػػػػػػػػػػػػبي , كبػػػػػػػػػػػالري
 

نػػػا  هيػػػكى الشػػػمسي فػػػي ًشػػػٍبً  ال زيػػػرًة بيٍر ي
 ج

 (ّ) كيقػػػػًبسي مػػػػف أ كارهػػػػا الٌشػػػػرؽي كالعػػػػربي  
 

ك د  از بحر الطكيؿ كالبسيط كالكافر الع ال صيب األاظـ مػق القافيػ  الباليػ ك حيػث كرد  
كبحر المهدارؾ كالاامؿ الرتيؼ كم زكء الاامؿ مرب كاحػدة لاػؿ , ت لاؿ بحرحرؼ الباء أربق مرا

 .(ْ) بحر أي ا
- :فتي المك ق األكؿ  كل , كالهاء اسهعملنا العد ا ي بقل  في مك عيف فقط مف دكاكي  

 ًإرػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي ك نػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى لػػػػػػػػػػػػػػػػػيس فينػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

(ٓ) بػػػػػػػػػػػؿ  ليػػػػػػػػػػػده يػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػاهي, دمػػػػػػػػػػػاءه  
 

 

ػػػػػٍعرى مرهصػػػػػراص راياػػػػػان   سػػػػػمعتي الشِّ
 

ـٍ ًمػػػػػػػػػفى اإلسػػػػػػػػػعاًؼ بٍيػػػػػػػػػتي فلػػػػػػػػػـ يى   ٍسػػػػػػػػػل
 (ٔ) 

 

فػاف العػد ا ي  (ٕ) ,ااف الشػعراء  ػد اػٌدكا الهػاء المؤ  ػ  الهػي لػـ يسػبقنا حػرؼ مػدِّ  ػعيت  إذا 
, ررج مف هذا الم زؽ بالهزام   بػؿ الهػاء حػرؼ مػد اػاف فػي الم ػاؿ األكؿ األلػؼ كفػي ال ػا ي اليػاء

- :اىهيكاا ت الماء القكافي في با ي أبيات هذب الم اليف ا
 .(ٖ)المع زات,   اهي, القطاة, الحماة: األكؿ
 (ٗ) .ميت, رأيت, ذكيت, بيت: ال ا ي

                                                 
 .ّٕص, ُـ( ُُٔٗ, دار صادر كدار بيركت, بيركت)لزـك ما يلـز اللزكميات : ابك العالء المعرم (ُ)

 .ْٓ-ْٔص,ُج(َُٕٗ, دار التار ,بيركت) ِط, المرشد إلع فنـ أشعار العرب ك ااهنا: أ ظر ابد اهلل الطيب(ِ)

 .ّّ-ِّص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي (ّ)

, ٖٕ, ٗٓك ّٖ, ٗف ر العركب ك ص -ُّّ, ُُٔص, كالركض – ٗ, ٕص, ديكاف اللنيب: أ ظر محمد العد ا ي (ْ)
 .ُٖٗ, ُْٗ, ُْٓ, ٖٗ, ْْ, ِّص, ال كب, ٗٗ, َٖ

 .ّٓص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي(ٓ)

 .َٗص , تس المصدر(ٔ)

 .ِٕٕص, مكسيقع الشعر: ابراهيـ أ يس, أ ظر (ٕ)

 .ّٓص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي, أ ظر (ٖ)

 .ُٗ – َٗص,  تس المصدر, أ ظر (ٗ)



 

 

 

-ٕٕٕ- 

ياػػكف مػا يهاػػرر فػػي أكارػػر األبيػػات "حػػرؼ آرػػر مػق الهػػاء هامػػف فػػي أا كالعبػرة مػػف اشػػراؾ  
, كللرركج مف هذا الم زؽ أي ا  اء الشاار بالهػاء الماسػكرة فػي الم ػاؿ األكؿ, (ُ)"مقصكرا الينا

 ريب  مف ال ػكف فػي السػنكل  إذا "لاك نا , ي أرؼ كأيسر مف الهاء الم مكم  في الم اؿ ال ا يكه
كذلػػػؾ , ك ػػد اسػػهعمؿ الشػػاار مػػق هػػذب القافيػػ  بحػػر الػػكافي فػػي المك ػػكايف,  (ِ)" ػػاءت ماسػػكرة

سػػػااف فكافقػػػت الهتعيلػػػ  سػػػبقت بحػػػرؼ مػػػد , (ّ)لسػػػنكل  م يلػػػ  معنػػػا كراصػػػ   أ نػػػا  افيػػػ  مهػػػكاهرب
" فعػكلف"مف هذا البحر كالهي هاكف مك ق العركض كال رب كمك ق المػ  القافيػ  كهػي  األريرة

 .فالالـ في متعكلف هي اادة مك ق حرؼ الركل كهي مسبك   بحرؼ مد سااف أي ا هك الكاك
- :كاسهعمؿ حرؼ الراء في م ؿ  كل 

 هػػػػػك العسػػػػػؼ ا يػػػػػ لك هيٌسػػػػػددب الػػػػػدَّهري 
 

 إلػػػػػػػع من ػػػػػػػػ  المحػػػػػػػػزكف أ ناػػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػػرج  
 

ػػػػػػػػػػػٍت بػػػػػػػػػػػ  اىاـي هىهىػػػػػػػػػػػرل ا  َّنػػػػػػػػػػػا   أ ارى
 

 (ْ) ذلػػػػابي فػػػػالةو  ػػػػٌض أحشػػػػاءها السجػػػػٍعري  
 

ك ػػػاؿ الطكيػػػؿ م نػػػا ال صػػػيب , ك ػػػد أكرد الشػػػاار ركل الػػػراء فػػػي ديكا يػػػ  اللنيػػػب كالػػػركض 
كمػػػق اػػؿ مػػػف الػػكافر كالمهقػػػار كالبسػػيط كالم هػػػث كالنػػػزج , األابػػر حيػػػث كردت معػػ  رمػػػس مػػرات

 (ٓ) .تيؼ كم زكء الاامؿ كم زكء النزج مرة كاحدة لاؿ بحركم زكء الرمؿ كم زكء الر
- :كم نا  كل , كاسهعمؿ العيف في مك عيف في ديكا   الركض فقط

ـي  لجنيػػػػػػػػػ  لٌمػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػتي ال ػػػػػػػػٌاس أصػػػػػػػػبهى  ي
 

 م ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الٌ عالػػػػػػػػػػػػػػػػب ًرسَّػػػػػػػػػػػػػػػػ  كًرػػػػػػػػػػػػػػػػدااا 
 

 كرأيػػػػػػػػػػػػػهينـ  علػػػػػػػػػػػػػكا ال جقػػػػػػػػػػػػػكدى حبيبػػػػػػػػػػػػػ ن 
 

 (ٔ) ييكليك ىنػػػػػػػػػػػػػػا األبصػػػػػػػػػػػػػػػار كاألسػػػػػػػػػػػػػػػمااا 
 

- :لميـ في م ؿ  كل كاسهعمؿ ا
ـٍ , ياراهبػػػػػان فػػػػػي  ػػػػػلكاي  اافػػػػػؾ األلػػػػػ

 

ػػػػػػػػػبهً   ـي , ا بػػػػػػػػػ سه , كبًػػػػػػػػػتَّ االصج ػػػػػػػػػقى  كا سى
 

ـٌ ألكا ػػػػػػػاى  رَّاهيػػػػػػػؾى العىػػػػػػػ  يى ػػػػػػػيؽي بنػػػػػػػا,  ى
 

 (ٕ) كيرشػػع حٍملنػػا العىلىػػـ , صػػدري األ ػػاـ 
 

اما في ال مير الػذم للم  ػع : في الميـ حيف هقق ركيا أا هاكف  زءا مف  ميرب"كيحسف  
كالعػػد ا ي لػػـ يسػػهعمؿ المػػيـ  ػػميرا , (ُ)"فػػإذا هصػػادؼ أف  ػػاء الػػركل لهلػػؾ الػػذم  بلنػػا.. ل مػػق كا

                                                 
 .ِٕٕص, مكسيقع الشعر: إبراهيـ أ يس (ُ)

 .ْٔص, ُج, المرشد إلع فنـ أشعار العرب: ابداهلل الطيب (ِ)

اهاب : أبك يعلي ابد البا ي ابد اهلل ابف المحسيف اله كري, أ ظر, رؾ بعد ساافهي م ئ حرؼ مهح: القافي  المهكاهرة (ّ)
 .َٕص( ُٖٕٗ,  شر ماهب  الرا  ي, القاهرة) ِط, اك ي ابد الرؤؼ: هحقيؽ, القكافي

 .ُُص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي (ْ)

, ديكاف الركض  -كأ ظر, ُّٓ, َُٔ, َٖ, ٕٕ, ُْ, ّٕ, ِٔ, ُُص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي, أ ظر (ٓ)
 .ُُٖ, ُُٕ, َُْ, ُُِ, ٓٗ, ِٕ, ُٖص

 .ٕٖص, الركض, المك ق ال ا ي –كأ ظر , ُّٔص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي (ٔ)

 .ُٔٓص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ٕ)



 

 

 

-ٕٕٖ- 

لػذلؾ اػاف , لـ يلهػـزكلا   مق ذلؾ الهـز في بعض  صالدب الميمي  حرفا  بلنا كفي البعض األرر 
ار ال ػػكع األكؿ الػػذم الهػػـز فيػػ  بحػػرؼ  بػػؿ الػػركل  مػػؿ مػػف ال احيػػ  المكسػػيقي  ألف هاػػرارب مػػق هاػػر 

ك ػػػد  ػػػاء ركل المػػيـ مػػػق بحػػػر . الػػركل اي ػػػا يعطػػي  عمػػػا مكسػػػيقيا رالعػػا كايقااػػػا حيكيػػػا للقصػػيدة
كمػق اػؿ مػف الاامػؿ كالم هػث , كمػق الػكافر مػرهيف, كمق الطكيػؿ  ػالث مػرات, البسيط ست مرات

 (ِ) .كالرتيؼ مرة كاحدة لاؿ بحر
كم ػػػاؿ , (ّ)حػػػر الاامػػػؿمػػػرهيف مػػػق بحػػػر الطكيػػػؿ كمػػػرة مػػػق ب, كاسػػػهعمؿ اليػػػاء فػػػي  ػػػالث مكا ػػػق

- :اسهعمال  لنا  كل 
 مػػػػػػػف لػػػػػػػـ يػػػػػػػدافق باسػػػػػػػالن اػػػػػػػف  تسػػػػػػػ 

 

ـي الميسػػػػػػػػػػػػػػاكر طا يػػػػػػػػػػػػػػػا   داسػػػػػػػػػػػػػػٍه ي أ ػػػػػػػػػػػػػػػدا
 

لَّػػػػػػػػٍت بػػػػػػػػ   كمػػػػػػػػف اسػػػػػػػػهاافى ل ابػػػػػػػػً  و حى
 

 (ْ) هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت اكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتينا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافيا  
 

فحػػػاز بحػػػر الػػػكافر الػػػع رمسػػػ  مكا ػػػق , أمػػػا ال ػػػكف فقػػػد اسػػػهعملنا با ػػػرة فػػػي دكاكي ػػػ  
اامؿ الع  ال   كاػؿ مػف الرتيػؼ كالطكيػؿ كالم هػث كالرمػؿ الػع مك ػق كالبسيط الع أربع  كال

- :كم اؿ اسهعمال  ل   كل  (ٓ) ,كاحد لاؿ بحر
بيك ػػػػػػػػػػػػا, طلمػػػػػػػػػػػػكا العػػػػػػػػػػػػزـى   كأٍصػػػػػػػػػػػػلينا زى

 

 كالػػػػػػػػػػػػٌداء الػػػػػػػػػػػػػدَّفي ا, ه ػػػػػػػػػػػػرؼي األاػػػػػػػػػػػػداءى  
 

 كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيليكبي   يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

بيػػػػػػػػ ى فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػرًب يقي ػػػػػػػػا   (ٔ) ي عػػػػػػػػؿي الرِّ
 

- :فقاؿ في , اار في مك ق كاحد مف ديكا   ف ر العركب  كمق بحر الاامؿكالااؼ اسهعملنا الش
 لػػػكاؾً , لػػػكاؾ لػػػـ يشػػػد فػػػي اا ػػػالع

 

ػػػػػػػػػػبَّ اي ػػػػػػػػػػاؾ    لبػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػذم لقَّ ىهٍػػػػػػػػػػ ي الحي
 

 فنىتىػػػػػػػػػػػػػػٍت ألحا يػػػػػػػػػػػػػػ ي أر ػػػػػػػػػػػػػػا, هىيٍَّمهًػػػػػػػػػػػػػػ ً 
 

ٌيػػػػػاؾً   ٍفػػػػػتي فػػػػػي اػػػػػٌؿ حػػػػػرؼو م ػػػػػ ي رى اىرى
 (ٕ) 

 

الااؼ " ي در أف ه ئ"كمر ق ذلؾ أ   ,  الحظ أف اسهعماؿ العد ا ي لركل الااؼ  ليؿ 
الهػػي ليسػػت للحظػػات ركيػػا فػػي اػػؿ أبيػػات القصػػيدة كذلػػؾ لقلػػ  شػػيكانا فػػي أكارػػر المػػات اللعػػ  "

                                                                                                                                            
 .ُِٖص, مكسيقع الشعر: إبراهيـ أ يس (ُ)

, كف ر العركب , ُُٓ, ٖٕ, ِْكالركض ص, ُْٗ, ُِّ, َُٕ, ٕٗص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي, أ ظر (ِ)
 .ُّّ, ِٕ, ُٗص, ك الك كب, ُٔٓ, َُٓ, َُٓ, ّٕص

 .ُٗٓ, ّٕص, كالركض, ٖٖص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي, أ ظر (ّ)

 .ُِٕ, ُُٕص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي (ْ)

, ْٕالركض ص, ُٖٓ, ُّٗ, ُّٕ, ٕٔص, للنيبا, ُّٓ, ُُٗ, ُُْ, ُٗص, ديكاف ف ر العركب , أ ظر (ٓ)
 .ُٕٔ, ُّٕ, ٕٕ, ُْ,ُِ, ُُص, الك كب, ُّْ

 .ُُص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي (ٔ)

 .ُِٓص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ٕ)



 

 

 

-ٕٕٗ- 

الػع اػاؼ الرطػاب فػي , لعير الرطاب" ااؼ"كالذم يحدث اادة أف هشهمؿ القصيدة الهي ركينا 
 (ُ)".بعض أبياهنا

 
فينػػا اػػاؼ الرطػػاب فػػي القصػػيدة الهػػي  فقػػد أدرػػؿ المػػات, كهػػك مػػا ك ػػد ا ػػد العػػد ا ي 

بػؿ اف الالمػات الهػي احهػكت الػع اػاؼ الرطػاب أا ػر , احهكت الػع الاػاؼ الهػي لعيػر الرطػاب
كالالمػات , كذلػؾ ليسػر ادرػاؿ هػذب الاػاؼ الػع ا يػر مػف متػردات اللعػ , اػددا مػف الهػي لػـ هحهػك

, بمػرآؾ, صباياؾ,   اياؾ, ؾردا, رياؾ, اي اؾ: الهي اسهعملنا العد ا ي كأدرؿ الينا الااؼ هي
ك د الهػـز الشػاار  (ّ),كالبااي, الشااي,  ساؾ: أما الهي فينا الااؼ أصلي  هي (ِ) ,بلقياؾ, أهكاؾ

كاػررب طػكاؿ القصػيدة الػع  ا ػب هاػرار , في هذب الالمات بحرؼ مد  بؿ حرؼ الركل كهك األلؼ
 (ْ)   الركلكهك ما اشهرط  أحد الباح يف لحسف القصيدة الاافي,حرؼ الركل

- :كاسهعمؿ التاء ركيا في م ؿ  كل 
ٍمػػػػػػدىةى الهٍَّسػػػػػػكيًؼ   يػػػػػػا اي

 

 كرالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الهٍَّركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 

مػػػػان مػػػػف ًسػػػػبابً   كميع ى
 

 (ٓ) مػػػػػا زاؿ فػػػػػي الهٌػػػػػاليؼ 
 

كلعػؿ  لػ  ,  (ٔ)ك د  اءت مق اؿ مف بحر الاامػؿ كالم هػث كم ػزكء الر ػز مػرب لاػؿ كاحػد 
بهنا في اارهياد الشعرم ر ـ أف أصكلنا في المعا ـ اسهعماؿ العد ا ي لحرؼ التاء  اهج اف صك 

  (ٕ) .ا يرة

                                                 
 .َِٖص, مكسيقع الشعر: ابراهيـ أ يس (ُ)

 .ِٔ -ِٓص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ِ)

 . تس الصتحات, در تس المص (ّ)

 .ِٕٗص, مكسيقع الشعر: أبراهيـ أ يس, أ ظر (ْ)

 .َُٔص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي (ٓ)

 . ُْْ, َُٔص, كالركض, ِٓص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي, أ ظر (ٔ)

 .ْٗص, ُج, المرشد إلع فنـ أشعار العرب: ابد اهلل الطيب, أ ظر (ٕ)



 

 

 

-ٕٕ٘- 

كالسػػيف أي ػػا اسػػهعملنا الشػػاار بقلػػ  فػػي مك ػػعيف مػػف ديكا ػػ  الػػركض مػػق بحػػر البسػػيط  
 .(ُ)كبحر الاامؿ
- :كم اؿ  كل 

 يػػػػػػػػػػا  اشػػػػػػػػػػدان آسػػػػػػػػػػيان للػػػػػػػػػػٌرأس مقهػػػػػػػػػػدران 
 

 إليػػػػػػؾى صػػػػػػبحي طبيػػػػػػبى القلػػػػػػًب كالػػػػػػٌراسً  
 

ـي اػػػػػ, اػػػػػـ أ قػػػػػد التٌػػػػػدج مر ػػػػػع  اد داؤهيػػػػػ
 

 (ِ) فػػػػي الػػػػٌراس ييػػػػكًرديهيـ أ ػػػػكاؼ أرمػػػػاسً  
 

  
فػػ ف أحػػد البػػاح يف ك ػػد اف , كاذا اػػاف العػػد ا ي  ػػد اسػػهعمؿ التػػاء ركيػػا مػػق البسػػيط كالاامػػؿ 

إلػع , أمػا البسػيط كالاامػؿ فيػ هي معنمػا  لػيال, أا ر البحكر اسهل ارا بػ  الرتيػؼ كالسػريق كالم سػرح
كلعػػػؿ اسػػػهعمال  السػػػيف ركيػػػا  ػػػاهج اػػػف طبيعػػػ  , (ّ) لػػػيال أي ػػػا  ا ػػػب أف سػػػي يات الاامػػػؿ  يػػػدها

, فالمك كع شار ك  ػاء لطبيػب يػداع صػبحي, المك كع كطبيع  الالمات الهي أراد أف يسهعملنا
 .كالالمات م ؿ رأس كأرماس ك اس ك براس كأ تاس ك يرها

كم الػػػ  ,  (ْ)كال ػػػيـ أي ػػػا فػػػي مك ػػػعيف مػػػف ديكا ػػػ  الػػػركض مػػػق م ػػػزكء الر ػػػز كبحػػػر الرتيػػػؼ
- : كل 

 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼ القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّجً 
 

 ييٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لع المينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجً  
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع القا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إذا 
 

 (ٓ) د د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجً  
 

أف ي هي بالقبج كهك اسـ المن ك كما الع ما يبدك أف الشاار اسهعمؿ ال يـ ركيا أل   أراد  
 ػق ال ػا ي الػذم أراد أف كالحػاؿ اػذلؾ فػي المك , كاليػ  الهػـز ال ػيـ فػي بػا ي القصػيدة, في القافي 

, حػػرؼ رػػداع"كير ػػق  لػػ  اسػػهعماؿ العػػد ا ي لنػػذا الحػػرؼ فػػي أ ػػ  . يسػػهعمؿ فيػػ  المػػ  الد ا ػػ 
  (ٔ) ."المهريرات في   ليل   دا, ظاهرب في  الرحم  كباط   مف  بل  العذاب

- :حيث  اؿ, كالحاء في مك ق كاحد مف ديكا   ف ر العركب  مق بحر الرتيؼ
 كل المػػػػػػاؿ حهَّػػػػػػع فنػػػػػػك ا يبهعػػػػػػع سػػػػػػ

 

 كهػػػػػك شػػػػػااي السػػػػػالحً , يسػػػػػحؽ الرصػػػػػـ 
 

 فابػػػػػػػػػػػػذيلكا المػػػػػػػػػػػػاؿ للػػػػػػػػػػػػك ي حاهمٌيػػػػػػػػػػػػان 
 

 (ٕ) ا هيقػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي األمػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿي بػػػػػػػػػػػػػػػػػاألركاحً  
 

 
                                                 

 .ُْٓ, ََُص, الركض ديكاف: محمد العد ا ي, أ ظر (ُ)

 .ََُص,  تس المصدر (ِ)

 .ٗٓ – ٓص, ُج, المرشد إلع فنـ أشعار العرب: ابد اهلل الطيب, أ ظر (ّ)

 .ٕٓ, ِٔص, ديكاف الركض: محمد العدا ي, أ ظر (ْ)

 .ِٔص,  تس المصدر (ٓ)

 .ُٓص, ُج, المرشد إلع فنـ أشعار العرب: ابد اهلل الطيب (ٔ)

 .ُّص, ف ف ر العركب ديكا: محمد العد ا ي  (ٕ)



 

 

 

-ٕٕٙ- 

في ايد الهسػله فػي مدي ػ  أ    اؿ هذب القصيدة , كلعؿ الذم  عؿ الشاار يلهـز الحاء ركيا 
ت م لنا في الركل اال راح كالصباح فالهـز بعدها بالما, كأ    عؿ الم  السالح في القافي , حلب

 .كال كاح كاألركاح كالسالح ك يرها
فقػد  ػاء مػق الرتيػؼ أربػق مػرات كمػق الطكيػؿ  ػالث  ,كأما حرؼ الداؿ فقد اسهعمل  الشاار با ػرة

كم ػاؿ اسػهعمال  , (ُ) كمق الكافر ا  يف كمق اؿ مف الر ز كالبسيط كالم هث كالرمؿ مرة لاػؿ كاحػد
- :ل   كل 

 األسػػػػػػػػكد يػػػػػػػػا  ػػػػػػػػدسي حػػػػػػػػداداإلبسػػػػػػػػي 
 

 كابع ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا 
 

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػف الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػرـي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي مل لًػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً 
 

ػػػػػػػػػػلىٍرًت الليػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػع سيػػػػػػػػػػنادا   (ِ) كسى
 

 
- :القوافي النفر -ِ
الصػػاد كالػػزاء كال ػػاد : حركفنػػا هػػي, مػػف  يرهػػا (ّ)"أ ػػؿ اسػػهعماا"كهػػك القػػكافي الهػػي هاػػكف  

كاسػػػػهعمؿ ال ػػػػاد فػػػػي , لػػػػـ يسػػػػهعمؿ الصػػػػاد كالػػػػزاءكشػػػػاار ا . (ْ)كالطػػػػاء كالنػػػػاء األصػػػػلي  كالػػػػكاك
ك ػػد ااهمػػد العػػد ا ي فػػي هػػاهيف , (ٓ)مقطػػكاهيف مػػف ديكا ػػ  الػػركض مػػق بحػػر النػػزج كبحػػر الطكيػػؿ

كير ػػػق اػػػدـ اسػػػهعماؿ , األرض كالعػػػرض كاػػػرض: المقطػػػكاهيف الصػػػعيرهيف  ػػػالث المػػػات هػػػي
, ذب الالمػات فػي اللعػ  العربيػ ك ل  اسهعمال  لل ػاد الػع  لػ  م ػئ م ػؿ هػ, العد ا ي للصاد كالزام

ال اد أيسر مػف الصػاد " ـ أف شعكر العد ا ي ب ف , مما يترض الع الشاار محدكدي  اسهعمالنا
- : اؿ في أحدهماكالهي ,  عل  ي هي بناهيف المقطكاهيف (ٔ)"شيلا

 للتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرضه : ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا
 

 كلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرضي  
 

 كًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿج الكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد ذك كزفً 
 

ٍمًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً    (ٕ) األٍرضي  هى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكءي ًبحى
 

 

                                                 
, اللنيب -ُُٓص, الك كب, ُْٓ, ُّٗ, ُّْ, ُِِ, ٕٔ, ُٕ, ِٔص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي, أ ظر  (ُ)

 . َْٕص, ف ر العركب  -َُٔ, ِٖ, ٖٓص

 . ٖٓص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي  (ِ)

 .ّٕص,  ُـ,اللزكميات: أبك العالء المعرم  (ّ)

 .ٗٓص, ُج, المرشد إلع فنـ أشعار العرب: بابد اهلل الطي, أ ظر  (ْ)

 .ٗٗ, ٖٗ, ديكاف الركض: محمد العد ا ي ,أ ظر  (ٓ)

 .َٔص, ُج, المرشد إلع فنـ أشعار العرب: ابد اهلل الطيب  (ٔ)

 .ٗٗص, محمد العد ا ي  ديكاف الركض  (ٕ)



 

 

 

-ٕٕ - 

, كلـ يسهعمؿ الشاار حرؼ الطاء ركيا كذلؾ ل قل  ك قؿ الحرؼ ك قؿ الالمػات الهػي هحكيػ 
أف م ػئ هػذا ال ػكع "إلػع  ا ػب  (ُ)"ك قيلػ   ايػ  ال قػؿ, اسػرة للعايػ "كاذلؾ الناء األصلي  لاك نا 

المات اللع  العربيػ   كذلؾ ألف كركد الناء في أكارر, مف القصالد  ليؿ الشيكع في العشر العربي
, كما  بلنا هك حرؼ الركل (ّ)ك د اسهعمؿ الشاار الناء  ير األصلي  كصال, (ِ)" ليؿ  ير شالق

فاسهلزم  ذلؾ هارار حرؼ الركل مق الناء  ير األصلي  أي ا مما أ تع الع الم  القافي   عما 
- :كم ال   كل , مكسيقيا رالعا كايقااا  عميا  ميال

ـى لًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ   كض أزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريبي فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دا
 

 هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىٌتسي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًج اىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ٍ  
 

هػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػدىٍت مين ى ػػػػػػػػػػػب إٍف  ى  فمػػػػػػػػػػػا اى ى
 

ػػػػػػػػػدىل العيمػػػػػػػػػًر فػػػػػػػػػي ركً ػػػػػػػػػنا شػػػػػػػػػادي ٍ   مى
 (ْ) 

 

 
ا , أل نػػا هعهبػػر حتػػا  ػػعيتا, كلػػـ يسػػهعمؿ العػػد ا ي الػػكاك ركيػػا سػػكاء السػػاا   أك المهحراػػ 

هي فػػي أكارػػر بعػػض األسػػماء إلػػع  ا ػػب اك نػػا هػػ , يسػػهقؿ ال طػػؽ بنػػا لكحػػدها كا السػػمق ب تسػػنا
 .(ٓ)"مراىكو "الم قكص  الع  حك 

 

- :القوافي الحوش -ّ
كالشػيف ال اء كالرػاء كالػذاؿ كالظػاء : حركفنا هي (ٔ) ,"هن ر فال هيٍسهىعمؿ"كهي القكافي الهي  

كشػاار ا العػد ا ي ه ػر ال ػاء كالرػاء , (ٕ)"كلػـ ي يلػكا إا بالتػث, كالنػا  ػد رابنػا الشػعراء", كالعيف
كأهػع , أمػا الشػيف فقػد اسػهعملنا مػق م ػزكء بحػر الر ػز, ي ت إا بالشيف كالعيفكالذاؿ كالظاء كلـ 

كالػع مػا يبػدك أف اسػـ المن ػك هػك الػذم فػرض اليػ  "  ػربيش داػدكش"بنا لن اء شرص يػداع 
كر ػػـ ذلػػؾ فػػإف العػػد ا ي كفػػؽ هػػذا اارهيػػار كذلػػؾ لمكافقػػ  الشػػيف ال ػػك العػػاـ , الهػػزاـ الشػػيف ركيػػا

- :فقاؿ, كهك ابراز الهشكيش كاازااج الذم يحد   دادكش, قصيدةلل
ٍاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكشي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزدرل دى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي

 

كشي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمري  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل شى
 

ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدمَّ األذل   إف اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  ي
 

 دىٍيدى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي الٌهشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيشي  
 

 األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ياشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ 
 

 (ٖ)"شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكيشي "ـً لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذل  
 

                                                 
 .ُٔص, ُج, المرشد إلع فنـ اشعار العرب: ابد اهلل الطيب (ُ)

 .ُِٖص, مكسيقع الشعر: سابراهيـ أ ي  (ِ)

 .ُُٗص, اهاب القكافي: أ ظر أبك يعلي اله كري –كهك حرؼ ياكف بعد الركل كمهصؿ ب  : الكصؿ  (ّ)

 .ُِّص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي  (ْ)

 .ِٔص, ُج,المرشد الع فنـ أشعار العرب: ابد اهلل الطيب, أ ظر  (ٓ)

 .ّٕص, ُـ, اللزكميات: أبك العالء المعرم  (ٔ)

 .ِٔص, ُج, المرشد إلع فنـ أشعار العرب: ابد اهلل الطيب  (ٕ)

 .َُْص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي  (ٖ)



 

 

 

-ٕٕ - 

- :فقاؿ, د المهشااريفكه ا بنا أح, كالعيف فقد اسهعملنا في بيهيف فقط مق بحر الاامؿ
 هشػػػػػػػػػػػػػاارى  علػػػػػػػػػػػػػبه رٌكأغي :  ػػػػػػػػػػػػػالكا

 

 غي فإ َّػػػػػػػػػػػ ي الػػػػػػػػػػػكىا, أصػػػػػػػػػػػتعكبي :  يل ػػػػػػػػػػػا 
 

يػػػاءي  هىػػػق الرِّ  فىعىٍربىػػػدىتء, فػػػي كىٍ ًنػػػ  رى
 

فػػػػػكؽى الميحٌيػػػػػا الٌزالػػػػػًؼ األصػػػػػباغي  
(ُ) 

 

 
- :القوافي المقيدة -ْ
قطكاػػػػ  فػػػػي  ال ػػػػ  اشػػػػر مك ػػػػعا شػػػػعريا مكزاػػػػا بػػػػيف ماسػػػػهعمؿ العػػػػد ا ي القافيػػػػ  المقيػػػػدة  

, كالػػراء السػػاا   الػػع رمسػػ  مكا ػػق,  ػػاؿ م نػػا حػػرؼ المػػيـ السػػااف الػػع سػه  مكا ػػق, ك صػيدة
ك ػد شػمؿ  ظػـ العػد ا ي اافػ  . (ِ)كالػداؿ كالبػاء كالسػكااف مك ػق لاػؿ كاحػدكاؿ مف ال كف كالنػاء 

- :كالهي هيقسـ ااىهي, أ كاع هذب القافي 
 
- :مقيدة مجّردة -أ
ك ػػػد اسػػػهعملنا العػػػد ا ي مػػػرهيف مػػػق م ػػػزكء , (ٓ)(ْ)كاله سػػػيس (ّ)كهػػػي الم ػػػٌردة مػػػف الػػػردؼ 

 (ٔ)كمرة كاحدة مق اؿ مف بحر الرمؿ كم زكء الر ػز كم ػزكء المهػدارؾ كم ػزكء الاامػؿ, الرتيؼ

- :كم نا  كل  الع سبيؿ الم اؿ, 
 العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاري الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدج ىع 

 

 ك اريهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِّقىـٍ  
 

كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرةو هقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطري  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الًحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ف   ابهىسى
 

ٍ نىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  ـٍ مى  رأم بًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ج

ػػػػػػػػػػػػػػـ  يػػػػػػػػػػػػػػكـى الػػػػػػػػػػػػػػك ىع  ػػػػػػػػػػػػػػد اٍزدحى
(ٕ) 

 

- :مقّيدة مردفة -ب
ك ػد اسػػهعملنا العػػد ا ي فػػي مك ػػق كاحػػد مػػف ديكا ػػ   (ٖ)"كهػي الهػػي سػػبؽ ركينػػا السػػااف حػػرؼ مػػد"

- :فقاؿ, الركض مق بحر الرمؿ

                                                 
 ٓٗص,  تس المصدر  (ُ)

, كف ر العركب , ٖٗ, ّٗ, ُٗ, َٖ, ُْص, كالركض, َُِ, ٕٓ, ُٖص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي, أ ظر (ِ)
 .ُٖٕ, ُْٓ, ٖٗ, ْٓص, كالك كب, ّْص

أبك , أ ظر( الكاك كاأللؼ كالياء)كهك أحد  الث أحرؼ هي , هك الحرؼ الذم ي هي بعدب الركل بعير حا ز: ردؼال  (ّ)
 .ُُْص, اهاب القكافي, يعلي اله كري

 . َُٔص,  تس المر ق, أ ظر –هك ألؼ يتصؿ بي نا كبيف الركل حرؼ : اله سيس (ْ)

 .ُّْص,  تس المر ق, أ ظر (ٓ)

 .ٖٗ, ّٗ, ُْكالركض , َُِ, ٕٓ, ٖص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي, أ ظر(ٔ)

 .ِّص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي  (ٕ)

 .ِِٔص, ااطار المكسيقي للشعر مالمح  ك  اياب: ابد العزيز يز بكم  (ٖ)



 

 

 

-ٕٕ9- 

ػػػٍعرً   بًػػػٍلسى الًمٍنرى ػػػافٍ , ًمٍنر ػػػافي الشِّ
 

 كافٍ زفػػػػػػػػػػػػػػ ي بػػػػػػػػػػػػػػاألمس إبلػػػػػػػػػػػػػػيسي األ 
 

 ب نيػػػػػػػػػػػػؽو لػػػػػػػػػػػػـ  ىً ػػػػػػػػػػػػػٍد  ػػػػػػػػػػػػٌدأن لػػػػػػػػػػػػػ 
 

 (ُ)أك أهػػػػػػػافٍ , ًمػػػػػػػٍف ًحمػػػػػػػارو  يٍبػػػػػػػريص   
 

 
 :مقيدة مؤسسة -ج
ك د , (ِ)" ظرا لهالـز اله سيس كالدريؿ –كهي الهي فصؿ بيف ركينا كألؼ اله سيس حرؼ دريؿ " 

كمػػرة كاحػػدة مػػق اػػؿ مػػف بحػػر , الػػكافراسػػهعملنا الشػػاار مػػرهيف مػػق اػػؿ مػػف بحػػر الرتيػػؼ كبحػػر 
- :كم نا  كل , (ّ)اامؿ كم زكءبال

 فلػػػػػف يقػػػػػكىل البيعػػػػػاثي الػػػػػع ًاػػػػػراؾو 
 

 كالمى اًسػػػػػػػػػػػػػػٍر , إذا لىًقػػػػػػػػػػػػػػعى الرالػػػػػػػػػػػػػػبى  
 

 كلػػػػػػػػػـ أرى أيٌمػػػػػػػػػػ ن ااشػػػػػػػػػػٍت طػػػػػػػػػػكيالن 
 

 (ْ)كلػػيسى لسػػنا مػػف األرػػالؽ زا ػػٍر  
 

 الحػػػظ مػػػف رػػػالؿ اػػػرض أ ػػػكاع القافيػػػ  المقيػػػدة أف العػػػد ا ي أا ػػػر مػػػف المقيػػػدة الم ػػػزكءة  
كلعؿ مر ق ذلؾ يعكد إلػع أف الحػرؼ الػذم  ػاء  بػؿ الػركل , كأ ؿ مف المردف , كالمقيدة المؤسس 

كا هقػػاا ايقاايػػا مػػف سػػااف الػػع , ممػػا أحػػدث  عمػػا مكسػػيقيا مه كاػػا, السػػااف فػػي الم ػػردة مهحػػرؾ
كالحػػاؿ اػػذلؾ فػي المؤسسػػ  الهػػي يػػهـ فينػػا . مهحػرؾ ف حػػدث فػػي األذف  عمػػا  مػيال كايقااػػا صػػالعا

إلػػػع  ا ػػػب أف الحػػػرؼ المهحػػػرؾ فينػػػا ياػػػكف بم ابػػػ  التاصػػػؿ , ع سػػػاافاا هقػػػاؿ مػػػف مهحػػػرؾ الػػػ
مما يحدث ه كيعا ايقاايا ي هقؿ , اإليقااي بيف حرؼ المد السااف كبيف حرؼ الركل السااف أي ا

كأما القافي  المقيدة المردفػ  فػاف ركينػا السػااف سػبؽ بحػرؼ مػد , مف سااف الع مهحرؾ إلع سااف
 .اكد مكسيقع ا ه  ي اا هقاؿ مف سااف إلع ساافف دل ذلؾ إلع ر , سااف م ل 

 

 :القوافي المتنوعة -ٓ
ك ػد سػااد الػع , األ دمكف الع كحدة القافي  حتاظػا ابيػرا  علنػـ ا يعبػ كف به كانػاحافظ  

ي ػػب ااهمػػادب فػػي "فحػػاـز القرطػػا  ي رأل أف الػػذم , هػػذا االهػػزاـ آراء ال قػػد كالمشػػهعليف بػػاألداب
 يػر مهسػامه , كف حػركؼ الػركل فػي اػؿ  افيػ  مػف الشػعر حرفػا كاحػد بعي ػ مقاطق القكافي أف ها

ك ػػد ك ػػق ذلػػؾ لػػبعض ا يحتػػؿ بػػ  مػػف العػػرب الػػذيف اػػاف ب ػػااهنـ فػػي . فػػي إيػػراد مػػا يقاربػػ  معػػ 
 . (ٔ)ييعد ايبا في الهقتي كابف رشيؽ رأل أف ارهالؼ القافي  , (ٓ)"الشعر فر اة

                                                 
 ُٗص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي  (ُ)

 .ِِٔص, ااطار المكسيقي للشعر مالمح  ك  اياب: ابد العزيز  بكم  (ِ)

 .ُٖٕ, ُْٓ, ٖٗ, ْٓص, الك كب, ّْص, كف ر العركب , َٖص, ديكاف الركض: ا ظرك محمد العد ا ي  (ّ)

 .ٔٓ – ٓٓص , ديكاف الك كب: محمد العد ا ي (ْ)

 .ِِٕص, م ناج البلعاء كسراج األدباء : حاـز القرطا  ي  (ٓ)

 .ُّْص, ُج, العمدة: ابف رشيؽ  (ٔ)



 

 

 

-ٕٖٓ- 

ذا ااف  نج األ دمكف ييعد الهزاما  ك نج بعض المحد يف مف أصحاب الشعر , هاما بالقافي  كا 
سػليق  الشػعر العربػي "فػاف العقػاد ك ػؼ مك ػؼ  الكسػط كرأل أف , الحر يعد هحررا هاما أي ػا م نػا

فاف , المحد يف مف أصحاب الشعر الحر يعد هحررا هاما أي ا م نا ك نج , ه تر مف العاء القافي 
شػػعر العربػػي ه تػػر مػػف العػػاء القافيػػ  اػػؿ األلعػػاء حهػػع فػػي سػػليق  ال"العقػػاد ك ػػؼ مك ػػؼ كرأل أف 

, فا هظػػػاـ القافيػػػ  مهعػػػ  مكسػػػيقي  هرػػػؼ إلينػػػا اىذاف..األبيػػػات الهػػػي هحػػػررت م نػػػا بعػػػض الهحػػػرر
ا ما المهكسط بيف ..كا قطاع القافي  بيف بيت كبيت شذكذ يحيد بالسمق اف طريق  الذم أطرد الي 

مػػف  ملػػػ  أبيػػات الػػػع الػػع مقطكاػػػ  بعػػد مقطكاػػ  ههػػػ لؼ المهعػػ  كاايػػذاء هػػػك مالحظػػ  القافيػػػ  
أك هك مالحظ  اازدكاج كالهسميط كما إلينا مف ال عمات الهي ههطلبنػا , اسهكاء في األكزاف كالعدد

كاليػػػ  فػػػاف ه ػػػكع القافيػػػ  إذا  ػػػاء  ػػػمف  ظػػػاـ  مطػػػي م سػػػؽ امػػػا فػػػي ,  (ُ)"اىذاف فػػػي مكا عنػػػا
فػػػػػاف األسػػػػػماع ا هم ػػػػػ  كاىذاف ا , د كالمػػػػػزدكجالمكشػػػػػحات كالمسػػػػػمطات كالمقطكاػػػػػات كاأل اشػػػػػي

كهك ما حرص الي  العد ا ي الذم  كع في القافي   مف هذب األ  ػاس اىدبيػ  المشػنكرة , هرف  
 .مما أدل إلع رلك شعرب مف ارهالؼ القافي  في اؿ بيت

ي ػ  فقػد  ظػـ رػالؿ دكاك , هذا ك د اسهحكذ ال شيد الع  ػدر ابيػر مػف ه ػكع القافيػ  فػي شػعرب 
كاسهعمؿ مق هذب األ اشيد م زكءات البحكر ,  ال   اشر أ شكدب ارهلتت فينا القافي  ب سؽ مرهب
كاحدة مػف بحػر , كاسهعمؿ أي ا مق  صيدهيف, ادا أ شكدب كاحدة اسهعمؿ معنا بحر البسيط الهاـ

ؿ بقافيػ  فػي هػاهيف القصػيدهيف هسػهقك ػد اا ػت مقطكاػ   (ِ)البسيط الهاـ كال ا ي  مف م زكء الاامؿ
 .راص  بنا

- :كم اؿ اسهعماؿ العد ا ي لنذب القافي  في ال شيد  كل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  إ ن ي

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػربٍ  
 

 فاألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ذهػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 كالتىرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ري ا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربٍ  
 

كا  فابًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبٍ    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اى
 

َـّ  يػػػػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػ  اى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ    ري األمى
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلى ا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿء   كال بى
 

 ف زيحكا الاسؿٍ 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  كاامى

 

ػػػػػػػػػػػػػربٍ    (ّ)يػػػػػػػػػػػػػا اى
 

                                                 
 .ٕٔ- ٔٔص ( ُْٔٗ, ل    البياف العربي, مطبع  مصر, القاهرة )ؾ يس لك : اباس محمكد العقاد  (ُ)

, ُِٕ, ُِٓ, ُِّ, َُُ, َُِ, ِِ, َِص, كالػػػركض, ُّٔ, ِٓص, ديػػػكاف الك ػػػكب: محمػػػد العػػػد ا ي, ا ظػػػر  (ِ)
 .ُِّ, ٗٔ, ٔٔ, ِّكف ر العركب  ص, ُْٓ, ْٕ, ِْص, كاللنيب

 .ّْص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي  (ّ)



 

 

 

-ٕٖٔ- 

ذار أف الشػػػاار ااهمػػػد فػػػي ب ػػػاء  كافيػػػ  المه كاػػػ  هػػػذب الػػػع  ظػػػاـ المكشػػػحات  ػػػدير بالػػػكال 
كم اؿ اسهعمال  المكشػه . كالسمطات لما يعطياف الشاار مف حري  في الهشايؿ المكسيقي للقكافي

- : كل 
 (دكر)
 إيػػػػػػػػػػػػػػػ ً  يػػػػػػػػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػػػػػػػػرى المعػػػػػػػػػػػػػػػالي

 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعٍ    ا هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرـٍ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم الرج
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد  يػػػػػػػػػػػػػػػػػكت الليػػػػػػػػػػػػػػػػػالي
 

 كمىطايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعٍ  
 

 (الالزم )
ع حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةه   إٌ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى

 

 ًلريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًض األدبً  
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ يحمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةه 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـً العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبً    ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف صى
 

 (دكر)
ـٍ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي الٌزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  إٍف هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى

 

ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيـٌ اللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتٍ    اى
 

 فالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌبابي المهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي
 

 (ُ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًمفه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ السجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباتٍ  
 

- :ومثال السمط الرباعي قولو
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىٍرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   هاريري

 

 ًهٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  كهيٍربينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ٌكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍحري   ك ى
 

 كريريهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
 

*** 
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذل ًفلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطيفي 

 

 إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاديها ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي  
 

كريهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي   كحي
 

 (ِ)كم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

- :ومثال المسمط الخماسي قولو أيضا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليكبي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكاي    ىسِّ

 

ػػػػػػػػػػػػلكاي   كادف ػػػػػػػػػػػػكب فػػػػػػػػػػػػي  ي
 

 كاذايػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا أٌف هي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاي 
 

كاػػػػػػػػػػػػػػػان كهامػػػػػػػػػػػػػػػا   فػػػػػػػػػػػػػػػٌر مت ي
 

 اف  تك ي
 األ ػػػػػػػػػػػػػاحً  ػػػػػػػػػػػػد ذكلى زٍهػػػػػػػػػػػػػري 

 

 فااهكٍي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال جكاحً  
 

ػػػػػػػػػٍت اػػػػػػػػػيفي الٌصػػػػػػػػػباًح  مى ى  كى
 

 هىػػػػػػػػػػػػٍذرؼي الػػػػػػػػػػػػٌدمقى ًسػػػػػػػػػػػػ اما 
 

تكفً   (ّ)في  ي

                                                 
 .َِص, ديكاف الركض: لعد ا يمحمد ا  (ُ)

 .ْٕص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي  (ِ)

 .ِْص,  تس المصدر  (ّ)
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ألف , كلعؿ ه كع هذب القكافي يؤدم إلع  عـ مكسيقع  ميؿ ي عؿ األسماع في حيكي  دالم  
مق بداي  اؿ ه ديد اايقاع بيف الحيف كالحيف يحتز  كل اىذاف السمعي  كي علنا هسهعيد  شاطنا 

كهك ما ا يهكفر في القافي  المكحػدة الهػي  ػد هيػؤدم إلػع السػ ـ الملػؿ مػف  ػراء , ايقاع  افي   ديدة
 .السير الع  عـ كاحد فهرة طكيل  مف الزمف

- :معارضات العدناني
فػاف الحػديث , إذا ااف الحديث السابؽ اػف األكزاف  ػد أ بػت هػ  ر العػد ا ي بػ كزاف األ ػدميف 

كبػػ كزاف ك ػػػكافي مػػػف  ػػاراهـ مػػػف الشػػػعراء ,  ػػػات ي بػػت هػػػ  رب أي ػػػا بػػ كزا نـ ك ػػػكافينـاػػف المعار 
كم اؿ ذلؾ معار   العد ا ي امر بف ال كـ في معلقه  الهػي  ػاءت الػع بحػر الػكافر , المحد يف

- :كالهي مطلعنا
 أا هيٌبػػػػػػػػع بصػػػػػػػػػح ًؾ فاصػػػػػػػػػبحٍي اى 

 

كا هيبًقػػػػػػػػػػػػػػع رمػػػػػػػػػػػػػػكرى األ ػػػػػػػػػػػػػػدري اى  
(ُ) 

 

- : ا ب تس الكزف كالقافي فقاؿ العد ا ي معار 
 أيػػػػػػػػػػا زامػػػػػػػػػػاءى يعػػػػػػػػػػريبى أٍ معي ػػػػػػػػػػا 

 

 (ِ)اًصػػػػػػػػٍيركا لػػػػػػػػي لهٍعهقػػػػػػػػدكا اليىًقٍي ىػػػػػػػػا 
 

- :كاارض ابف زريؽ البعدادم في  صيده  الهي  اءت الع بحر البسيط كالهي مطلعنا
 ا هىٍعذيًلٍيػػػػػػػػً  فػػػػػػػػإفى العىػػػػػػػػٍذؿ ييٍكًلعيػػػػػػػػ ي 

 

لًاػػف لػػٍيس يىٍسػػمعي ي   ك ػػد  يلػػًت حقػػان كى
(ّ) 

 

- : نا الشاار بقكل  الع  تس الكزف كالقافي اار 
 كالػػػػػػٌدمقي م ػػػػػػطربه , رىأىٍيهيػػػػػػ ي ا ػػػػػػدها

 

ػػػػػػػػػػ ي كاٍلكى ػػػػػػػػػػدي يىٍدفىعيػػػػػػػػػػ ي    الً ٍتػػػػػػػػػػفي يىٍحًبسى
 

ـى ًبنػػػػػا ػػػػػؾى هىػػػػػٍدرل مػػػػػا ألػػػػػ  كًرٍلػػػػػتى  تسى
 

 يػػػػػػػػػكـى التػػػػػػػػػراًؽ مػػػػػػػػػا هيبديػػػػػػػػػً  أٍدميعيػػػػػػػػػ  
 

ػػػػ ً ع دمػػػػكع لٍسػػػػت هيٍبًصػػػػريها  كفػػػػي المى
 ج

تى هىٍسػػػمىعى ي كفػػي الٌ ػػػليكًع أ ًػػيفه لىٍسػػػ 
(ْ) 

 ج

- :كاارض أبا فراس الحمدا ي في  صيده  الهي  اءت الع بحر الطكيؿ الهي  اؿ فينا
 ك المػػكتي ديك ػػ ي ! ميعىٌللىهًػػي بالكصػػؿً 

 

إذا ًمػػػػتي ظٍم  ػػػػان فػػػػال  ىػػػػزؿى القٍطػػػػري  
(ٓ) 

 

 ..هال ي أف أسمق ال اس يرددكف  كؿ الشاار العباسي أبي فراس الحمدا ي: "فقاؿ العد ا ي 
فرتػت أف يحػذكا , فينػا الشػاار ا ػدما  ظػـ راليهػ  الرالػدةدكف أف يعلمكا الحال  ال تسي  الهػي اػاف 

                                                 
 .ُٓٔص( دكف هاري , الماهب  الشعبي , بيركت)شرح المعلقات السبق : أبك ابد اهلل الحسيف بف أحمد الزكزا ي  (ُ)

 .ُّٗص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي  (ِ)

 .ّٔص, باء بعداديكف في األ دلسأد: محسف  ماؿ الديف  (ّ)

 .ّٓص, ُّٕٗأاهكبر , ِّالس   , َُال زء , م ل  األديب" العد ا ي كمع ـ األرطاء الشالع : "محمد العد ا ي  (ْ)

 .ُٕٓص, ديكاف أبك فراس: أبك فراس الحمدا ي  (ٓ)
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فقػاؿ  (ُ)"فيزيػدكا أ ا يه ػا الهػي  ػلف م نػا, كي علكا األ ا ي  مذهبا لنػـ, حذك شاار ا الابير المحبكب
- :معار ا  كل  الع  تس الكزف كالقافي 

 ري فػػػال  حػػػبسى القىٍطػػػ, إذا ًمػػػتى ظم  ػػػان 
 

ع اٍلعيٍمػػػػري , كا مػػػػات إ سػػػػاف صػػػػدرل  ػػػػحى  كاصَّ
 

  ميًعنػػػا, كا  ػػػٌؼ  بػػػته فػػػي الػػػبالدً 
 

ـٌ محػػػػػػػػػػػػػػؿه بػػػػػػػػػػػػػػيفى أ يابػػػػػػػػػػػػػػً  التىٍقػػػػػػػػػػػػػػري    كا اػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كظباؤيهػػػا, كا اىًطشػػػٍت كحػػػش العػػػال
 

 كا هىػػػػػػػػػػاؽى فػػػػػػػػػػي ركضو إلػػػػػػػػػػع طىلٌػػػػػػػػػػً  زىٍهػػػػػػػػػػػري  
 

ػػػػػد تان   فػػػػػاٍف اػػػػػاف مػػػػػاءي القلػػػػػًب يي قػػػػػذ مي
 

ػػػػػػػػػػػٌد بًػػػػػػػػػػػ ً   ػػػػػػػػػػػا ييشى  األزر  مى حػػػػػػػػػػػتي دمػػػػػػػػػػػع ايمى
 

ٍكهًػػػػػ ً   فىبًػػػػػٍدءي حيػػػػػاًة المػػػػػرًء مػػػػػف بعػػػػػد مى
 

إذا طػػػػػابى فػػػػػي األفػػػػػكاًب مػػػػػٍف ًفٍعًلػػػػػ  الػػػػػٌذاري  
(ِ) 

 

ذا اػاف العػد ا ي  ػد اػػارض األ ػدميف فػي أكزا نػػـ ك ػكافينـ فا ػ  أي ػػا اػارض مػف سػػاركا   كا 
فقػد اار ػ  الشػاار فػي  صػيده  , كمػف ذلػؾ الشػاار أحمػد شػك ي, الع  ن نـ كهرسمكا رطػاهـ

- :ج البردب الهي  اءت الع بحر البسيط كالهي مطلعنا ن
ـه الػػػػع القػػػػاًع بػػػػيفى البػػػػاًف كالعلىػػػػـً   ريػػػػ

 

ػػػػع ي   رمي أىحػػػػؿَّ سػػػػٍتؾى دىمػػػػي فػػػػي األشػػػػنًر الحي
(ّ)

 

 
 

 :مف بحر البسيط أي ا"   يج الح يج", ك كل  في  صيدة

  ػػٌج الح ػػازي ك ػػٌج البيػػتي كالحػػرـي 
 

ـي ي   ػػػػػػػػ (ْ)كاسهىصػػػػػػػػرىرٍت رٌبنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ماػػػػػػػػ ى األيمى
 

 

- :فقاؿ العد ا ي معار ا
ػػػؾى  ٍتًاػػػٍؼ ديمكاى ػػػقى القىلىػػػـً , اى  كاشػػػنىٍد أٍدمي

 

 حمػػػػػػػػػػػػراءى هٍنهًػػػػػػػػػػػػؾي سػػػػػػػػػػػػٍهرى الظٍلػػػػػػػػػػػػـً ك الػػػػػػػػػػػػ ِّقىـً  
 

ػػػبان  ػػػدىٍت  ى ى ٍق دىًكلَّ  يتػػػكسو أٍراى  كاسػػػمى
 

ًـ    (ٓ)الػػػػػػػػػػػػػػع دريػػػػػػػػػػػػػػؿو يػػػػػػػػػػػػػػدابي الها ىهػػػػػػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػػػػػػدى
 

ت الػػػع بحػػػر الػػػكافر كالهػػػي  ػػػاء" شػػػنيد الحػػػؽ"كاػػػارض أحمػػػد شػػػك ي فػػػي  صػػػيده  الهػػػي بع ػػػكاف 
- :كمطلعنا

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍا؟ ـي إٍا مى ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػؼي بىيػػػػػػػػػػػػػػػػ ىاي ـى اٍلري  إٍا
 

ػػػػػػػػػػػػػػا؟   كهىػػػػػػػػػػػػػػذىً م الٌ ػػػػػػػػػػػػػػ  ي الايبػػػػػػػػػػػػػػرلى اىالىمى
 

ػػػػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػػػػبعضو  ٍيػػػػػػػػػػػػدي بع ي ـى يىاى ًفػػػػػػػػػػػػٍي  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامىا؟   (ٔ)كهيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكف العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكةى كالًرصى
 

 

                                                 
 .ّص ,ُٗٔٗأ سطس  ِٖالس   , ٖال زء , م ل  األديب" الذار الحسف: "محمد العد ا ي  (ُ)

 . تس الصتح ,  تس المصدر  (ِ)

 .َُٗص, ُج,ُـ, الشك يات: أحمد شك ي  (ّ)

 .ُُِص, ُجُـ,  تس المر ق  (ْ)

 .ُٗص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي  (ٓ)

 .ُِِص, ُج, ُـ, الشك يات: أحمد شك ي (ٔ)
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- :العد ا ي معار ا ب تس الكزف كالقافي فقاؿ 
ػػػػا الًحمىا ػػػػاٍلـى  ىرػػػػاىؼي ًفػػػػي النىٍي ى ػػػػااى  مى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ٍامى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فى ى ٍامى  ك حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاهي ي  ى
 

دى ىػػػػػػػػػػػػػػػابي الػػػػػػػػػػػػػػػع ال ٌقلػػػػػػػػػػػػػػػٍيًف طيػػػػػػػػػػػػػػػٌراى   أىرى
 

ؤا  ػػػػػػػػػػػػػػاايؤيكسػػػػػػػػػػػػػػان هىٍحًمػػػػػػػػػػػػػػؿي المػػػػػػػػػػػػػػكتى الزج  (ُ)؟مى
 

 
- :ثانيا الموسيقا الداخمية

كهه لػع فػي مقكمػات ايقاايػ  فػي , هحامنا م مكا  مف القيـ الصػكهي "كهي المكسيقا الهي  
يػػ  سػػكاء أاا ػػت  ملػػ  أك المػػ  أك م مكاػػ  مؤهلتػػ  مػػف الحػػركؼ الكحػػدة اللعك ..ب يػػ  الشػػعر هشػػمؿ
- :كيماف أف  قسـ مقكماهنا اايقااي  الع اىهي, (ِ)"ذات ال رس المميز

 
- :الجناس -ُ
يػػكرد "بحيػػث  (ّ)"هاػػكف المعػػا ي اشػػهراانا فػػي ألتػػاظ مه ا سػػ  الػػع  نػػ  ااسػػهقاؽ"كهػػك أف  

كا يرتػع مػا فػي هػذا ,  (ْ)"نا فػي هػ ليؼ حركفنػاالمهالـ المهي ف ه ا س اػؿ كاحػدة م نمػا صػاحبه
ه عػػؿ , ههاػػرر فػػي حشػػك البيػػت م ػػاف  إلػػع مػػا يهاػػرر فػػي القافيػػ "اله ػػا س مػػف  عمػػ  مكسػػيقي  

كيرل , مكسيقي  مهعددة ال عـ مرهلت  األلكاف يسهمق بنا مف ل  دراي  بنذا التفالبيت أشب  بتاصل  
اسػػهردـ العػػػد ا ي ال  ػػاس ب كايػػ  ال ػػػا ص كالهػػاـ ليع ػػػي  هػػذا ك ػػػد, (ٓ)"فينػػا المنػػارة كالقػػػدرة الت يػػ 

- :كم اؿ ذلؾ  كؿ الشاار, مكسيقا شعرب ب بعاد ايقااي  صكهي   ميل 
 ,اػػػػؤكسى  ىتسػػػػي, فقػػػػد مػػػػرى الاػػػػؤكسى 

 

 (ٔ)كأحالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذابا, مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران  
 

- :ك كل 
 دكاءي الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً التهٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًؾ ظيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 

 كللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري , ي  دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  
 

 دى رٌب الماػػػػػػػػػػػًر اٍيػػػػػػػػػػػدي كييبًطػػػػػػػػػػػؿي اٍيػػػػػػػػػػػ
 

اكاًء شػػػػػػػػػػػػػرج   كي تػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػرَّ فػػػػػػػػػػػػػي اؿَّ ى
(ٕ) 

 

 

                                                 
 .ُْٗص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي (ُ)

 .ْٕٓص, أبك فراس الحمدا ي المك ؼ كالهشايؿ ال مالي: ال عماف القا ي (ِ)

( دكف هاري , دار الاهب العلمي , بيركتَابد الم عـ رتا ي : هحقيؽ كهعليؽ,  قد الشعر: أبك الترج  دام  بيف  عتر (ّ)
 .ُّٔص

 .ّّٓص, الص ااهيف: أبك هالؿ العسارم (ْ)

 .ّٓص, مكسيقع الشعر: ابراهيـ أ يس(ٓ)

 .ٖص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي (ٔ)

 .ّٗص,  تس المصدر (ٕ)



 

 

 

-ٕٖ٘- 

- :ك كل 
 كهػػػػػػػك اايػػػػػػػـٍ , كا ًصػػػػػػػبيكا ًمػػػػػػػٍف  يػػػػػػػكااـي 

 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاان ًم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ا ييهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركبي  
 

ػػػدكره   اف هىً ػػيٍؽ بالًصػػػٌعاًب مػػ اـ صي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدره رىحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي    فًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍهًر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّءيكب صى
 

ٍيبػػػػػػػػػػػ و ههػػػػػػػػػػػراءلى   ا هرػػػػػػػػػػػافيكا ًمػػػػػػػػػػػف رى
 

 إٍف هىٍصػػػػػػػػػػػػػبركا اكا هًريبيػػػػػػػػػػػػػكا, بىٍعػػػػػػػػػػػػػدى  نػػػػػػػػػػػػػدو  
 

.................................   
 هػػػػػػػػػػػٌرًبضي األيٍسػػػػػػػػػػػدي  بػػػػػػػػػػػؿ اف هى ًػػػػػػػػػػػبى 

 ج

األيٍسػػػػػػػػػػػػػػدي كيػػػػػػػػػػػػػػ هي بميبهقاهػػػػػػػػػػػػػػا الكي يػػػػػػػػػػػػػػكبي  
(ُ) 

 

 
كذلؾ ليحدث هقاربا في ال عـ , ك د حاكؿ العد ا ي  عؿ المات ال  اس مههابع  في الهرهيب 

المكسػػيقي  للبيػػػت الشػػػعرم ممػػػا ي ػػتي اليػػػ   مػػػاا ايقاايػػػا مهػػػكالي كها يتػػػا فػػػي الب يػػػ  , اايقػػااي
- :كم ال   كل , ال عـ

ٌفع  ري ػػػػػػع! يػػػػػػا ًفلىٍسػػػػػػًطيفي   لػػػػػػف ييػػػػػػكى
 

هػػػػػػػػػػػػػػادم, لػػػػػػػػػػػػػػًؾ حقٌػػػػػػػػػػػػػػان   ػػػػػػػػػػػػػػدَّهي كاى  (ِ)يػػػػػػػػػػػػػػا اي
 

- :ك كل 
ػػػػػػػػػػػنا ًشػػػػػػػػػػػلكان  ػػػػػػػػػػػٌزؽى ًار ي  فًشػػػػػػػػػػػلكان , هىمى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ي بى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ ا هنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كأٍكسى
 

 كهٍ ػػػػػػػػػػػزؿي اقربػػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػػي ايػػػػػػػػػػػؿِّ أرضو 
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ع كالزج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع   (ْ()ّ)فهلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىغي بالزج
 

- :ك كل 
 كبالم ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا, أهٍكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبج ا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابا   ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًء هصى
 

 فمػػػػػػػا ك ػػػػػػػديكا ًسػػػػػػػكىل ايقبػػػػػػػاًف حػػػػػػػربو 
 

ػػػػػػػػػػػػبيكا حسػػػػػػػػػػػػابا, ًبنػػػػػػػػػػػـ هزلػػػػػػػػػػػػكا  سى  (ٓ)كمػػػػػػػػػػػا حى
 

- :ك كل 
 فلػػػػػػػػػػػػػـ أر الػػػػػػػػػػػػػذم فعلػػػػػػػػػػػػػٍت فر سػػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػػػػبى العي ابػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػبً  شػػػػػػػػػػػػػعًبنا العى ى (ٔ)ك ى ى
 

 

- :ك كل 
 يػػا ايٍصػػب ى الحػػؽِّ ًمػػف أشػػباًؿ اػػٍد اًف 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزااـي اهلل إحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ان بإحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

 كالشػػػػػػكرل ميحٌراينػػػػػػا, دليلينػػػػػػا العقػػػػػػؿي 
 

 (ٕ)ك سَّػػػػػػػػػػػػػػ فً , كازمينػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػػزـي  حطػػػػػػػػػػػػػافو  
 

                                                 
 .َُُص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ُ)

 .ُُٗص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي (ِ)

 .ِٖٔص, مرهار الصحاح: محمد الرازم, أ ظر – ر اها : كز اباها –ما هلدغ ب  مف طرؼ ذ بنا : زبا ي العقرب (ّ)

 .ٗٓص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ْ)

 .َٔص,  تس المصدر (ٓ)

 .ْٔص,  تس المصدر (ٔ)

 .ُُْص,  تس المصدر (ٕ)



 

 

 

-ٕٖٙ- 

األصكات في الاالـ كما يهبق هذا مف ايقاع مكسيقي هطرب ل  األذاف "كلعؿ هردد م ؿ هذب  
المنػارة "الشعرم ذا ايقاع مكسيقي ميبدع يهطلػب مػف الشػاار  ي عؿ البيت (ُ)"كهسهمهق ب  األسماع

 (ِ)".ك د ا يقدر الي  إا األديب الذم كهب حاس  مرهت  في هذكؽ المكسيقا اللتظي , كالبراا 
 
- :المقابمة -2
ايراد الاالـ  ػـ مقابلهػ  بم لػ  فػي المع ػع كاللتػظ الػع ك ػ  "ارفنا أبك هالؿ العسارم ب  نا  

, الشػػعر فػػي المكافػػؽ بمػػا يكافػػؽ"الهبريػػزم ب  نػػا اهيػػاف كااهبرهػػا الرطيػػب  (ّ),"المرالتػػ المكافقػػ  أك 
هػػك أف ي ػػق الشػػاار معػػا ي يريػػد : "كأمػػا  دامػػ  بػػف  عتػػر فقػػاؿ, (ْ)"كفػػي المرػػالؼ بمػػا يرػػالؼ

فيػػ هي فػػي المكافػػؽ بمػػا يكافػػؽ كفػػي المرػػالؼ بمػػا يرػػالؼ , الهكفيػػؽ بػػيف بع ػػنا كبعػػض كالمرالتػػ 
في ػػب أف يػػ هي فػػي مػػا يكافقػػ  , ك يشػػرط شػػركطا كيعػػدد أحػػكاا فػػي أحػػد المع يػػيفأ, الػػع الصػػح 

 .(ٓ)"كفي ما يرالؼ ب د ذلؾ, الذم شرط  كاددببم ؿ 
لما لنا مف أ ر مكسيقي  ميػؿ يرفػق مػف  يمػ  هذا ك د أا ر العد ا ي مف المقابل  في شعرب  

- :كم النا  كل , البيت الشعرم
 ٍ ػػػػػػػػديبي العىػػػػػػػػٍدؿي حيػػػػػػػػثي الػػػػػػػػبطشي كارو زى 

 

ـي , كالحػػػػػػػػػػؽي حيػػػػػػػػػػثي ال ػػػػػػػػػػيشي   كىٍهػػػػػػػػػػكى لينػػػػػػػػػػا
(ٔ) 

 

فايقػاع  ملػ  , ظنر أ ر المقابل  في هذا البيت بمػا أحػد ت مػف هػكازف مكسػيقي بػيف شػطري  
فالعبػػارهيف املهػػا هػػكازف مكسػػيقي رالػػق , "الحػػؽ حيػػث ال ػػيش" مقابلػػ  ايقػػاع" العػػدؿ حيػػث الػػبطش"

 .ـ عؿ البيت الشعرم مقطكا  مكسيقي  االي  ال ع
 :كم النا أي ا  كؿ العد ا ي

 فتػػػػػػػػػػػي راحػػػػػػػػػػػاهونـ لٍمػػػػػػػػػػػقي الرى ػػػػػػػػػػػاً ٍر 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاًمٍر   ػػػػػػػػػػػػػػػػدى اًهنـ لىنىػػػػػػػػػػػػػػػػبي المى ى كفػػػػػػػػػػػػػػػػي حى
(ٕ) 

 

لمػق "كفػي "ك فػي حػد اهنـ " فتػي راحهػاهنـ"كظنر أي ا مقابل  الشػطريف اايقاايػ  فػي  كلػ   
 .مما  عؿ البيت ذا  عم  ايقااي  رالع , "لنب المحا ر"ك " الر ا ر

                                                 
 .ْٓص, مكسيقع الشعر: ابراهيـ أ يس (ُ)

 . تس الصتح ,  تس المر ق (ِ)

 .ُّٕص, الص ااهيف: أبك هالؿ العسارم (ّ)

 . ِْٔص, الكافي في العركض كالقكافي: الرطيب الهبريزم (ْ)

 .ُُْص,  قد الشعر:  دام  بف  عتر (ٓ)

 .ُُٓص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي(ٔ)

 َٔص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي (ٕ)
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 :اف المهبر ات اللكاهي ه رف البيكت  كل كم النا 
 كصػػػػػػػػػػػػار الٌ نػػػػػػػػػػػػاري باػػػػػػػػػػػػفَّ ظالمػػػػػػػػػػػػان 

 

 كاا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت باػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّيا ع  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا  
 

 كأصػػػػػػػػبحٍت باػػػػػػػػفَّ ال ٌػػػػػػػػكا ي ًطػػػػػػػػكاان 
 ج

 (ُ)كاا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت باػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ً صػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا 
 

 
 .فالمقابل  اايقااي  كا ح  بيف اؿ شطر مف هذيف البيهيف

 
- :ك اؿ الشاار

 فرػػػػػػػابى فػػػػػػػٍ لي, في هى ىاَّػػػػػػرى لػػػػػػػي الٌزمػػػػػػا
 

 (ِ)فطػػػػػػػػػػاشى ليٌبػػػػػػػػػػع , كبػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػي السَّػػػػػػػػػػرابي  
 

فطاش "ك" فراب ف لي"كبيف " باف لي السراب"ك" ه ار لي الزماف"ظنر اايقاع الهقابلي بيف  
 ".لبع
- :ك اؿ الشاار أي ا محاكا الحتاظ الع اإليقاع الهقابلي في أا ر مف بيت شعرم 

كا ف  ً ب ا الينـ أ معيف رى ي ف   كا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػليكاكا  ـي ديكفى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل كصى   طع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػركا ـي أٍزمػػػػػػػػػػػػػػػػ و  ىصى ٍف أرػػػػػػػػػػػػػػػػذ اهي  كا 
 

اًم ػػػػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػػػػدىلكا  ـي فػػػػػػػػػػػػػػػػي حي ف ظلم ػػػػػػػػػػػػػػػػاهي  كا 
 

بىػػػػػػػػركا  ـي فػػػػػػػػي  ابػػػػػػػػ و  ى ف اسػػػػػػػػر اهي  كا 
 

بىسػػػػػػػػػػػػػػػػ ا العطايػػػػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػػػػ نـي بػػػػػػػػػػػػػػػػذلكا  ف حى  كا 
 

ف شػػػػًرٍب ا الػػػػٌدكاهي حػػػػ ظالن شػػػػربكا  كا 
 

ف أال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الٌرزايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا   كا 
 

ف  تػػٍت اي ي ػػا اػػف ك   ا ػػبو سػػنركاكا 
 

ػػػػػػػػػػػًف اإل ػػػػػػػػػػػداـ مػػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػػكا  ف  ال ػػػػػػػػػػػا اى  (ّ)كا 
 

 
كا يرتع مػا فػي هاػرار الػ عـ الهقػابلي الػع مػدار رمسػ  أبيػات مػف  مػاؿ هلػذ بػ  اىذاف بمػا يقػكع 

 .فينا مف  عمات مرهب  في اؿ شطر

                                                 
 .ِٗ – ِٖص , ديكاف الركض: محمد العد ا ي (ُ)

 .َُْص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ِ)

 .ُّّص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي (ّ)



 

 

 

-ٕٖ - 

  -:التقسيم -ّ
عػادر  سػما أف يبهدئ الشاار في ق أ ساما فيسػهكفينا كا ي"كهك اما ارف   دام  بف  عتر  

هقسػػيـ الاػػالـ  سػػم  مسػػهكي  هحهػػكم الػػع  ميػػق أ كااػػ  كأا "كامػػا ارفػػ  أبػػك هػػالؿ ب  ػػ  , (ُ)"م نػػا
أ   اسهقصاء الشاار  ميق أ ساـ ما ابهدأ "كأما ابف رشيؽ فرأل , (ِ)"يررج م نا   س مف أ  اس 

 احي  اسػهيتاءب ل ميػق مف رالؿ الهعريتات أف هؤاء ال قاد اههمكا بالهقسيـ مف لذلؾ يظنر  (ّ),"ب 
يسػػات ا ػػدها أ  ػػاء , ه زلػػ  الػػكزف إلػػع مكا ػػؼ..الهقسػػيـ"ر ػػـ أف فػػي , أ سػػاـ الشػػيء المػػراد ذاػػرب

 (ْ)".ا    يكمئ إلع السات, أك يسهريه  ليال, اله دي  للتظ البيت

 
 يماػف أف   ظػر إلػع هقسػيمات العػد ا ي الشػعري  كالهػي, كب اء الػع هػذب ال ظػرة المكسػيقي  للهقسػيـ

كم ػاؿ ذلػؾ  كلػ  مقسػما , ظنر فينا الهقسيـ المكسيقي الذم يكحي بالسات أك بالتاصػؿ المكسػيقي
- :في الشطر األكؿ

 كهمًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى دىا  , كهىٍرًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرفى ًهينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

فىهىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريٍافى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ رأسو ديكارا  
(ٓ) 

 

- :ك كل 
ٍسؼً  ـي بنػػػػػا   كالبطًش كاألذل , كيطكم ًسً ٌؿ الرى مػػػػػري كيسػػػػػقع الػػػػػكرل رمػػػػػران هىًنػػػػػي الرى

(ٔ) 
 

- :ك كل 
كحػػػػػػػػػػي  ك ينيهػػػػػػػػػػػي, كاللسػػػػػػػػػػػافي , ك لبػػػػػػػػػػػي, فري

 

سػػػػػػػػػاهريانا للعيػػػػػػػػػرًب فرػػػػػػػػػًر الػػػػػػػػػكرل  ىٍنبػػػػػػػػػا 
(ٕ) 

 

- :ك كل   ااال الهقسيـ في الشطر ال ا ي
 كا أ ػػػػػػػػػػػػػارت الي ػػػػػػػػػػػػػا ايصػػػػػػػػػػػػػب ه ايًرفػػػػػػػػػػػػػٍت 

 

ـً   بًف كالعػػػػػػػػػػػػػػػار كالهقهيػػػػػػػػػػػػػػػًر كالقػػػػػػػػػػػػػػػرى بػػػػػػػػػػػػػػال ي
(ٖ) 

 

- :ك كل 
 هيػػػػػػػػػػػػػػػز َّجءفى بػػػػػػػػػػػػػػػالًحٍبًر  ػػػػػػػػػػػػػػػٍكسى العيػػػػػػػػػػػػػػػكًف 

 

 (ٗ)كاػػػػػػػػػػػػػػػػػارا, كطيشػػػػػػػػػػػػػػػػػان , اهيػػػػػػػػػػػػػػػػبفى زٍيتػػػػػػػػػػػػػػػػػان فه 
 

 

                                                 
 .ُّٗص,  قد الشعر:  دام  بف  عتر(ٔ)

 .ّٕٓص, الص ااهيف: أبك هالؿ العسارم(ٕ)

 .َِص, ِج, العمدة, ابف رشيؽ(ٖ)

 .َِٕص, ِج ,المرشد إلع فنـ أشعار العرب, ابد اهلل الطيب(ٗ)

 .ّٔص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي (ٓ)

 .ْْص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي(ٔ)

 .ٔٗص,  تس المصدر(ٕ)

 .ُِٖص,  تس المصدر(ٖ)

 .ِّص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي(ٗ)
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- :ك كل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػهي دمػػػػػػػػػػػػػػػػػقى البالسػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى براحػػػػػػػػػػػػػػػػػ و   كيمسى

 

ـي , كالعمػػػػػزـي ,  ماهػػػػػا ال َّػػػػػدىل   (ُ)كالبًػػػػػرج , كالًحلػػػػػ
 

- :ك كل  اف العرب  ااال الهقسيـ في اؿ البيت
ٍمػػػػػػػػػػػػػػػره   ػػػػػػػػػػػػػػػابلينـء عػػػػػػػػػػػػػػػاراينـٍ , حي  سيػػػػػػػػػػػػػػػكده مى

 

ـي , بػػػػػػػػػػػػػيضه صػػػػػػػػػػػػػكاًرمينيـٍ   ٍ ػػػػػػػػػػػػػره أايتجنيػػػػػػػػػػػػػ  (ِ)ري
 

- :دكاف الينك 
ػػػػػػػػػػػػػػػػرل طبػػػػػػػػػػػػػػػػاًلعينـٍ ,  حػػػػػػػػػػػػػػػػسه اػػػػػػػػػػػػػػػػكاًابينـ  شى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػزاًامينيـٍ   ـي , إٍفػػػػػػػػػػػػػػػػؾه مى اػػػػػػػػػػػػػػػػاره  ػػػػػػػػػػػػػػػػكاريهي
(ّ) 

 

 :ك كل  أي ا
ٍب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع, إذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهدهى ي   ألتىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مى

 

ٍف حاد هػػػػػػػػػػػػػػػػػ    (ْ)لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ هيلػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ مىع ػػػػػػػػػػػػػػػػػع, كا 
 

سػكاء اػاف فػي الشػطر األكؿ أك , يظنر مف رالؿ األم ل  السػابق   مػاؿ الهقسػيـ المكسػيقي 
كم ؿ هذب الهقسيمات اإليقااي  ه عؿ للبيت الشعرم  يمػ  كهعطيػ  رك قػا ,  ال ا ي أك في البيت ال

كهكحي أي ا ب تسي  الشاار , مكسيقيا راصا  اه ا اف الساهات البسيط  بعد اؿ مقطق مكسيقي
 .مف رالؿ اإليحاءات الهي هررج م نا

قسػػػيـ الشػػػعرم أي ػػا  كاػػػا مػػف الهكال ػػدير بالػػػذار أف ال مػػؿ المعهر ػػػ  هحػػدث فػػػي البيػػت  
كم ػاؿ ذلػؾ . كذلػؾ ا ػدما يقػؼ الشػاار سػاه   ػليل   بلنػا كبعػدها ليػكحي بااهرا ػنا, المكسيقي

- : كؿ الشاار
تػػػػػػػػػػكا ػػػػػػػػػػا أر ى ٍف هصػػػػػػػػػػامىٍمتي امَّ ًسػػػػػػػػػػبيكا, كا   حى

 

اً  -يػػػػػػػا لٍلتبػػػػػػػاكةً  -  ػػػػػػػمىمى  (ٓ)أ ػػػػػػػي أشػػػػػػػهاي الصَّ
 

 

ـي العيػػػػػػػػػٍربً  نىػػػػػػػػػ َّ كفى  - ى  مػػػػػػػػػا حقػػػػػػػػػ ه  -لكيػػػػػػػػػٍدري
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا   (ٔ)فً كلػػػػػػػػػػػػػػػف ييطيػػػػػػػػػػػػػػػؽى لىظاهػػػػػػػػػػػػػػػا أمج إ سى
 

- :ك كل 
ـى ًصػػػػػػػػػػػػػػٍنيٍكً يًَّ  ال َّسػػػػػػػػػػػػػػػبً   كلكريًفعتٍ  -ا اا ٍت  –فنكىل الاراسيَّ  الػػػػػػػػػػػػػػع داػػػػػػػػػػػػػػػال

(ٕ) 
 

  -:ك كل 
- أف هػػػػػػػػػػػـ هبسػػػػػػػػػػػمكا -ياػػػػػػػػػػػاد   ػػػػػػػػػػػاء اهلل

 

 (ٖ)ينػػػػػػػش كيبػػػػػػػدك لؤلػػػػػػػؤث المبسػػػػػػػـ الٌرطػػػػػػػب 
 

                                                 
 .ْْص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي(ُ)

 .َُٔص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي(ِ)

 . تس الصتح ,  تس المصدر (ّ)

 .ُِْص,  تس المصدر (ْ)

 .ُُٓص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي (ٓ)

 .ُُٖص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي(ٔ)

 ٗٔص,  تس المصدر(ٕ)

 .ّٖص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي(ٖ)
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كاػا أحػد ت  " أف هـ هبسمكا"ك " ا اا ت"ك " لكيدركف"ك " ياللعباكة"فالساه  الهي  بؿ كبعد 
 عػػؿ فػػي البيػػت الشػػعرم ه كيعػػا مكسػػيقيا كارهالفػػا ايقاايػػا أاطػػع البيػػت , مػػف الهقسػػيـ المكسػػيقي

 .الشعرم  ماا كرك قا شٌد إلي  األلباب كاألسماع
 
- :التصريع -ْ
كهامػػػف , (ُ)"كهػػػ قص ب قصػػػ  كهزيػػػد بزيادهػػػ , مػػػا اا ػػػت اػػػركض البيػػػت هابعػػػ  ل ػػػرب "هػػػك  

كفػي ذلػؾ يقػكؿ ابػف , البيػت األكؿ كبالهػالي بقافيػ  القصػيدة النػا أهميه  في أ   ي ب  المهلقع بقافي 
إلػػع  ا ػػب , (ِ)"كفالدهػػ  فػػي الشػػعر أ ػػ   بػػؿ امػػاؿ البيػػت األكؿ مػػف القصػػيدة هعلػػـ  افيهنػػا: "األ يػػر

كا ياػادكف يعػدلكف ... التحكؿ كالم يديف مف الشػعراء القػدماء كالمحػد يف"ذلؾ فإف الهصريق ديدف 
كذلػػؾ ياػػكف مػػف ا هػػدار الشػػاار , بياهػػا أرػػر مػػف القصػػيدة بعػػد البيػػت األكؿكربمػػا صػػراكا أ, ا ػػ 

كالهصػػريق فػػي : "فػػي  يػػر البيػػت األكؿ, اػػف الهصػػريقكيك ػػؿ أبػػك يعلػػي اله ػػكري ,  (ّ)"كسػػع  بحػػرب
كيسػهحب , بؿ هك دليؿ الع البال   كاا هدار الع الصػ ع , كليس ايبا,  ير البيت األكؿ ا ير

 (ْ) .مف  ص  إلع  ص  ذلؾ ا د الرركجأف ياكف 
 
هػػذا ك ػػد حػػافظ العػػد ا ي الػػع الهصػػريق فػػي مقػػدمات  صػػالدب النػػا سػػكاء اػػاف بالزيػػادة أك  

كم ػاؿ هصػريق , (ٓ)كلـ ينهـ باااده  في م هصؼ القصيدة إا ما  در ك اء بعير  صػد, بال قصاف
- :الزيادة  كل 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً ! لب ػػػػػػػػػػػػػػػػػافي 
 

ًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسى ربَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت الح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً   كى
(ٔ) 

 

 مهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالفمهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالف 
 

 مهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالف مهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالف 
  ج

 

                                                 
 .ُّٕص, ُج, العمدة: ابف رشيؽ(ُ)

, مطبع   ن   مصر, القاهرة) ُط, أحمد الحكفي كبدكيطبا  , هحقيؽ كهعليؽ, الم ؿ السالر:  ياء الديف بف األ ير(ِ)
 .ّّٖص, ُج( ُٗٓٗ

 .ٖٔص, عر قد الش:  دام  بف  عتر(ّ)

 .ٖٕص, اهاب القكافي: أبك يعلي اله كري (ْ)

 .َٔ – ْٓص, كالك كب, َٕ -ٗٔ, ّٔ -ٗٓ, ّٔ -ّْص , ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي, أ ظر (ٓ)

 .ُٕٖص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي (ٔ)



 

 

 

-ٕٗٔ- 

كم لػ  أي ػا  ػكؿ , ف ػاءت بػذلؾ العػركض مذالػ  م لػ , هـ الحاؽ العركض بال رب المذاؿ 
- :الشاار

ـي ًمػػػػػػػػػػػػػػفى الحبيػػػػػػػػػػػػػػبً  ػػػػػػػػػػػػػػجَّ األ ػػػػػػػػػػػػػػا   ى
 

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناي ىً  الميريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً    (ُ)اى
 

 مهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالفمهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالف 
 

 مهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالفمهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالف  
  ج

 
ك ػد اسػهعمؿ العػد ا ي هػذا , ف ػاءت مذالػ  م لػ , ال ػرب المػذاؿأي ا هـ الحاؽ العركض ب 

- : كل  -كهك األا ر -كم اؿ هصريق ال قص, ال كع بقل  في دكاكي  
ػػػػػػػػػػكبي  ػػػػػػػػػػكابى ٍ , ا هىليكمي ػػػػػػػػػػؿَّ صى   ىػػػػػػػػػػٍد أى ى

 

يػػػػػػػػػػكـى راحى الارًسػػػػػػػػػػيج يٍقػػػػػػػػػػرىعي بابىػػػػػػػػػػ ٍ  
(ِ) 

 

 فعالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالهف فعالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 

 فعالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالهف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالهف  
 

 
- :كم ال  أي ا  كؿ الشاار, العركض لهكافؽ ال رب المربكف حيث أرب ت

ـى القلػػػبً  –أاػػػادي أٍاتيػػػري   بػػػالعربً  -ر ػػػ
 

ػػكرى أ ػػػ   (ّ)ربيدكأحسػػبي ال ػػػدثى المن ي
 

 فًعلػػػػػػػػػفمػػػػػػػػػهتعلف فعلػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػهتعلف 
 

 فًعلػػػػػػػػػػػفمػػػػػػػػػػػهتعلف فعلػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػهتعلف  
 

 
فينػػا مػػف  كذلػػؾ بمػػا يحد ػػ , كا يرتػػي مػػا للهصػػريق مػػف أهميػػ  مكسػػيقي  فػػي البيػػت الشػػعرم 

إذ أف ايقػػاع الهتعيلػػ  فػػي اػػركض الشػػطر األكؿ هاػػرر , هػػكازف مكسػػيقي فػػي آرػػر اػػؿ شػػطرة م ػػ 
 .ب تس ال عـ ك تس اإليقاع في  رب الشطر ال ا ي

, كال ػػدير بالػػذار أف العػػػد ا ي أا ػػر مػػػف اسػػهعماؿ الهصػػريق بػػػال قص كراصػػ  فػػػي البحػػكر الهامػػػ 
فهاػكف فػي هػذب , كف حرااهنا اإليقااي  اامل  كهام كمر ق ذلؾ الع ما يبدك أف البحكر الهام  ها

فإ ػ  يقلػؿ مػف اػدد , فػإذا  ػاـ الشػاار بإحػداث الػ قص, الحال   ابل  لل قص أا ػر م نػا إلػع الزيػادة
لػػػذلؾ يرػػػرج البيػػػت الشػػػعرم بنػػػذا الهصػػػريق رتيػػػؼ , اإليقااػػػات الهػػػي  ػػػد يػػػداك طكلنػػػا إلػػػع الملػػػؿ

كلعػػؿ سػػبب , ق الزيػػادة مػػق بعػػض م ػػزكءات البحػػكركاسػػهعمؿ الشػػاار هصػػري, اإليقػػاع سػػريق الػػ عـ
مما ي علنا  ابل  , ذلؾ يعكد إلع أف الم زكءات هاكف  د حذؼ م نا ا ير مف الحراات اإليقااي 

كاليػػ  ياػػكف بمقػػدكر الشػػاار أف يػػدرؿ الينػػا مػػف اإليقااػػات الهػػي , لمزيػػد مػػف الحراػػات ال ديػػدة
فالم ػاؿ األكؿ كال ػا ي مػف م ػزكء , م ل  السابق كهذا ما ك ه في األ, هزيدها  يم  مكسيقي  رالع 

كأمػػا الم ػػاؿ , ف درػػؿ الينػػا الشػػاار الهػػذييؿ فػػزاد مػػف ايقاانػػا ايقااػػا  ديػػدا ك مػػيال, بحػػر الاامػػؿ
                                                 

 .ُٖٗص,  تس المصدر (ُ)

 .ُْٖص, س المصدر ت (ِ)

 .ٗٔص, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ّ)



 

 

 

-ٕٕٗ- 

رػػػبف الشػػػاار ال الػػػث الػػػذم  ػػػاء فيػػػ  الهصػػػريق بػػػال قص فقػػػد  ػػػاء مػػػف  بحػػػر الرمػػػؿ الهػػػاـ لػػػذلؾ 
كالم ػػاؿ الرابػػق  ػػاء مػػف بحػػر البسػػيط ,  كارك ػػ  ك ػػرب  ممػػا  عػػؿ  البيػػت أا ػػر رتػػ  مػػف أصػػل

لػػذلؾ فػػإف شػػاار ا كفػػؽ فػػي اإلهيػػاف بهصػػريق زاد البيػػت , الهػػاـ فرتػػؼ م ػػ  الشػػاار بػػالربف أي ػػا
الشعرم  ماا مكسيقيا رالعا سكاء في البحكر الم ػزكءة الهػي أ ػاؼ الينػا أك فػي البحػكر الهامػ  

 .الهي أ قص
 
- :رد العجز عمى الصدر  -ٓ
كلػػػ  فػػػي الم ظػػػـك راصػػػ  محػػػال ..مك عػػػا  لػػػيال مػػػف البال ػػػ "الػػػع الصػػػدر  إف لػػػرد الع ػػػز 

لػػػذلؾ حػػػافظ العػػػد ا ي الػػػع إيػػػرادب فػػػي  ظمػػػ  ب ميػػػق أشػػػاال  كسػػػكاء مػػػف اا ػػػت اللتظػػػ   (ُ)"رطيػػػرا
كم الػ  فػي أكؿ , أك في م هصت  أك في آررب أم في ارك  األكلع م   في صدر الشطر األكؿ 

- :البيت ا د الشاار  كل 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى إبالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً ا  ً ابحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاؤيبي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ييٍابىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   (ِ)كشى
 

- :ك كل 
 األ ػػػػػػػػػػػػػدارى اػػػػػػػػػػػػػٍي هيٍ ًقػػػػػػػػػػػػػذىها  ػػػػػػػػػػػػػادتً 

 

المي ػػػػادم؟أيػػػف يػػػػا  لبػػػػي هيػػػرل اػػػػافى  
(ّ) 

 

- :ك كل 
 كهىٍ  يػػػػػػػػػػػك  يلػػػػػػػػػػػكبي البىػػػػػػػػػػػرا يػػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػػا 

 

ـٍ  اً يىػػػػػػػػػػػػ ٍ   كلػػػػػػػػػػػػـ هيػػػػػػػػػػػػرى يكمػػػػػػػػػػػػان لنػػػػػػػػػػػػ
(ْ) 

 

- :كم ال  في م هصؼ الشطر األكؿ  كل 
 يدان كًصػػػػرتي إذا طلبػػػػتي السجػػػػٍحبى صػػػػ

 

 مػػػػػػػػػػدٍدتي العػػػػػػػػػػزـى فػػػػػػػػػػا ه صى السػػػػػػػػػػحابا 
 

ف لمػػػػػػػػػػق السَّػػػػػػػػػػرابي كبػػػػػػػػػػي  ليػػػػػػػػػػؿ  كا 
 

ػػػػػػػػػرتي المػػػػػػػػػاءى فٍااهسػػػػػػػػػهى السَّػػػػػػػػػرابا   (ٓ)فى ى
 

- :ك كل 
ف   اػػػػػػف األكطػػػػػػاًف ميٍر مػػػػػػ ن  رحل ػػػػػػاكا 

 

 (ٔ)رحلػػػػػكاأ كفي ػػػػػا فػػػػػي الػػػػػك ع النك ػػػػػاء مػػػػػا  
 

- :ك كل 
ػػػػ ه  ف سػػػػررٍت مػػػػف  ػػػػكًة الرصػػػػـً أيمَّ  كا 

 

 (ُ)رراسػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػدا الػػػػػػػػػٌدهر فينػػػػػػػػػا المعػػػػػػػػػامق  
 

                                                 
 .ِْٗص, الص ااهيف: أبك هالؿ العسارم (ُ)

 .ْٓص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي (ِ)

 .ٗٓص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي (ّ)

 .ُُّص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي (ْ)

 .ٗص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي (ٓ)

 .ُّْص,  تس المصدر (ٔ)

 .ُّٔص,  تس المصدر (ُ)



 

 

 

-ٕٖٗ- 

- :ك كل 
ػػػػػػػػػػػػػرالـً سيػػػػػػػػػػػػػػكدان  ػػػػػػػػػػػػػدري بالسِّ ذا الصَّ  كا 

 

 (ُ)فلػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف هيسػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػراًلـ, أٍهرمػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي  
 

- :م اؿ  كل , أما ال كع الذم  اء في أرر الشطر األكؿ
 سػػػػػػػػػػػٌدان  ا لمػػػػػػػػػػاء ال يػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػلف ًشػػػػػػػػػػد

 

 (ِ)سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدافىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أٍبطال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد ا  
 

- :ك كل 
ػػػػػػػػػػػداًفعينـ  ,أ المي ػػػػػػػػػػػاكذل , هػػػػػػػػػػػذل مى

 

لىػػػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػػػد  ؟افًق هيٍشػػػػػػػػػػػػػػنىري أىاى األ ػػػػػػػػػػػػػػالـي
(ّ) 

 

- :ك كل 
 كحيػػػػػػػػػػدان اػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػيفى العيػػػػػػػػػداًة لي ػػػػػػػػػػان 

 

 (ْ)كحيػػػػػػػػػػػػػػػدكرأكب فػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػبطًش  يػػػػػػػػػػػػػػػر  
 

- :ك كل 
ػػػ ىمان  كأبصػػرى القػػػكـى  ػػد شػػػادكا لنػػـ  صى

 

نيػػػػػـٍ -ف صػػػػػبحكا  ػػػػػ ـً مػػػػػف أابيػػػػػًد  -كيحى  (ٓ)الصَّ
 

اػػف دالهػػ  كا يرتػػع مػػا لم ػػؿ هػػذا ال ػػكع مػػف الهػػردد مػػف  مػػاؿ مكسػػيقع كيقػػاع  عمػػي  ػػاهج  
حهػع يهػردد ألف اللتظ  الهي ذارت فػي الشػطر األكؿ مػا ياػاد هػردد صػداها ي ػداح "الصكهي  كذلؾ 

كهػػك أشػػب  , كمػػف شػػ ف هػػذا الهػػردد أف ينػػب الػػ ص  مػػاا مكسػػيقيا, مػػرب أرػػرل فػػي الشػػطر ال ػػا ي
بك اؽ ر يؽ أك  عمػ  مكحػدة هػربط بػيف شػطرم البيػت بحيػث يصػبه ا ػزب كصػدرب اػال ا ي تصػؿ 

 .(ٔ)" عما كاحدا مهصالك 
 
- :البيت المدود -ٔ
كفالدهػػ  الشػػعري  أ ػػ  , كهػػك البيػػت الػػذم هاػػكف ارك ػػ  مهصػػل  بصػػدر الشػػطر ال ػػا ي م ػػ  
ذلؾ أ   يسب  الع البيت   الي  كليك   أل   يمدب كيطيؿ . ليس م رد ا طرار يل   إلي  الشاار"

ابػػػد أف , ك مػػا سػػػمع  الشػػػعرم, سػػػليـفمػػف مػػػارس الػػػ ظـ ال, مرهػػػؼ الحاسػػػ "كالشػػػاار , (ٕ)" عماهػػ 
أف ه ػػػاؾ  ااػػػدة رتيػػػ  هػػػهحاـ فػػػي الهػػػدكير بحيػػػث يبػػػدك فػػػي مكا ػػػق  اشػػػزا يػػػؤذم يػػػدرؾ بػػػالتطرة 

كرأت  ػازؾ الماللاػ  أف مػكاطف الحسػف كاإلبػداع فػي البيػت المػدك يماػف فػي ايػرادب مػق , (ُ)"المسق
                                                 

 .َُٓص, ديكاف الك كب: محمد العد ا ي (ُ)

 .ُّٔ, ديكاف ف ر العركب : محمد العد ا ي (ِ)

 .ُُٓص,  تس المصدر (ّ)

 .ّٖص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي (ْ)

 .ُِٔص,  تس المصدر (ٓ)

 .َُٓص, أبك فراس الحمدا ي المك ؼ كالهشايؿ ال مالي: ال عماف القا ي (ٔ)

 .ُُِ,   ايا الشعر المعاصر:  ازؾ الماللا  (ٕ)

 .ُُّص,  تس المر ق(ُ)



 

 

 

-ٕٗٗ- 

ؾ كالرتيػؼ أل نمػا ي هنيػاف  ػـ رٌصػت بحػر المهػدار , بحر المهقارب كبحر الرتيػؼ كم ػزكء الر ػز
مالحظهػػي الشرصػػي  أف الهػػدكير يسػػكغ فػػي اػػؿ شػػطر ي هنػػي : "كفػػي ذلػػؾ هقػػكؿ (ُ)بسػػبب رتيػػؼ

أما م زكء الاامؿ كم زكء الر ز فمق أ نما ي هنياف بكهر , (ِ)"فعكلف"ارك   بسبب رتيؼ م ؿ 
يػػث ا يعسػػر أف الم ػػزكء  صػػير بح"المكسػػيقي فينمػػا يامػػف فػػي إا أف مػػكطف ال مػػاؿ  (ّ)م مػػكع

يامػػػف هطبيػػػؽ  ظػػػرة الشػػػاارة  ػػػازؾ الػػػع شػػػعر العػػػد ا ي لرؤيػػػ  مػػػدل كالػػػع ذلػػػؾ  (ْ)"فيػػػ  الهػػػدكير
مطابقػػػ  مالحظهنػػػا كشػػػعر العػػػد ا ي لرؤيػػػ  مػػػدل مطابقػػػ  مالحظهنػػػا كشػػػعر العػػػد ا ي بكصػػػتنما 

 فالعػد ا ي اسػهعمؿ البيػت المػدكر مػق, شااريف هذك ا العمؿ الشػعرم كاػاف لنمػا البػاع الطكيػؿ فيػ 
- :كم ال  فينا  كل " المهبر ات"بحر المهقارب رمس مرات في  صيده  الهي بع كاف 

ػػػف ذا يطيػػػؽي الػػػع طيًشػػػايفَّ  ػػػداةى الً مػػػاح اصػػػًطبارا ػػػكري مى أيػػػا حي
(ٓ) 

 

- :ك كل 
ػػػػػػًبفى زليػػػػػػرى الٌليػػػػػػكثً ! حػػػػػػذارً  ػػػػػػكارا, إذا مػػػػػػا هعػػػػػػالع, فػػػػػػال هحسى  (ٔ)ري

 

 ".الليكث"كال ا ي الم  " طياشف"لم  فالقاسـ المشهرؾ بيف الشطريف في الم اؿ األكؿ ا
الشػػػباب "أمػػػا مػػػق بحػػػر الرتيػػػؼ فقػػػد اسػػػهعمل  الشػػػاار بشػػػاؿ ملحػػػكظ فػػػي  صػػػيده  الهػػػي بع ػػػكاف 

- :كم ال   كل , حيث أكردب في  ال   اشر مك عا" المر ث
يػػػػػػػػػاا, حكاًشػػػػػػػػػي كالحػػػػػػػػػديثي ر َّػػػػػػػػػٍت , ًرٍلهيػػػػػػػػػ ي  ًييَّػػػػػػػػػ ن أك رى  (ٕ)فهػػػػػػػػػاةن حى

 

- :ك كل 
ػػػػػػاحباًت الًح ػػػػػػاؿً  لِّػػػػػػيفى بػػػػػػاهلًل ! صى  (ٖ)ًلػػػػػػرٍهًط المر َّ ػػػػػػيفى الًح ػػػػػػاا رى

 

 ".رليف"كال ا ي الم  " حكاشي "القاسـ المشهرؾ بيف الشطريف في الم اؿ الم  

                                                 
الكافي في , ا ظر الرطيب الهبريزم –( هىؿٍ )ك(  ىدٍ ) –( ق)/هك حرؼ مهحرؾ ي هي بعدب سااف  حك : الرتيؼالسبب  (ُ)

 .ِٖص, العركض كالقكافي

 .ُُّص,   ايا الشعر المعاصر:  ازؾ الماللا  (ِ)

: الرطيب الهبريزم, أ ظر( دىاىا)ك  ( ى ىع) –( ق)//هك حرفاف مهحرااف بعدهما ي هي سااف  حك : الكهر الم مكع (ّ)
 .ِٖص, الكافي في العركض كالقكافي

 .ُُٔص,   ايا الشعر المعاصر:  ازؾ الماللا  (ْ)

 .ِٖص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي (ٓ)

 .ّٕص,  تس المصدر (ٔ)

 .ّْص,  تس المصدر (ٕ)

 .ْٖص , تس المصدر (ٖ)



 

 

 

-ٕٗ٘- 

كفي مكا ق اديدة  –أم بحر الرتيؼ  –كلقد اسهعمؿ الشاار البيت المدكر ا يرا مق هذا البحر 
يمػػ  السػػك ي  الهػػي ييٍ ػػيتنا مػػدكر بحػػر الرتيػػؼ كمر ػػق ذلػػؾ أف العػػد ا ي  ػػٌدر الق , (ُ)مػػف دكاكي ػػ 

أمػػا  لػػ  اسػػهعماؿ الشػػاار لمػػدكر بحػػر المهقػػارب . الػػع البيػػت الشػػعرم كمػػف  ػػـ القصػػيدة  ميعنػػا
ير ق إلع أف الشاار لػـ يسػهعمؿ هػذا البحػر إا فػي مك ػق كاحػد فػي ديكا ػ  الػركض مػق  صػيدة 

دليؿ الع أف الشاار لك اسهردـ هػذا  كهذا, كمق ذلؾ فقد اسهردم  رمس مرات فينا" المهبر ات"
 .اما هك الحاؿ مق بحر الرتيؼ, البحر با رة ا سهعمؿ مع  البيت المدكر

 
كم ػاؿ , با ػرة, ككافؽ العد ا ي أي ا  ظرة  ازؾ الماللا  باسهعمال  م زكء الاامؿ كم زكء الر ػز

- :ذلؾ في مدكر م زكء الاامؿ  كل 
بىػػػػػػػػاأللػػػػػػػػـً صػػػػػػػػبران الػػػػػػػػع ! يػػػػػػػػا صػػػػػػػػاحبي  (ِ)رًِّح فػػػػػػػػي السَّػػػػػػػػريرً المي

 ج

- :ك كل 
ؿي شػػػػػػػاهق ي الحي ػػػػػػػكًف  ػػػػػػػكي ػػػػػػػٍتتى  –كهىحي  (ّ)إلػػػػػػػع  يبػػػػػػػكر –مهػػػػػػػع  ىسى

 ج

 
كير ػق " الحصػكف"كفػي ال ػا ي المػ  " األلػـ"فالقاسـ المشهرؾ بيف الشطريف في الم ػاؿ األكؿ المػ  

بمػػا يحػػدث مػػف  إلػػع إدرااػػ  لقيمهػػ  المكسػػيقي  (ْ)إا ػػار العػػد ا ي لمػػدكر م ػػزكء الاامػػؿ فػػي دكاكي ػػ 
 .إيقاع مهكاصؿ دارؿ البيت الشعرم كا    مقطكا  مكسيقي  مسهمرة ال عـ

كم ػػػػ   كلػػػ  اػػػػف أ ػػػؼ أحػػػػد , بصػػػػكرة أ ػػػؿ مػػػػف م ػػػزكء الاامػػػؿ (ٓ)كاسػػػهعمؿ أي ػػػا م ػػػػزكء الر ػػػز
- :أصد ال 

ػػػػػػػػػػرَّجً  اىلىػػػػػػػػػػٍكفً كلك ينػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػافو   (ٔ)الشَّػػػػػػػػػػتىًؽ الم ى
 

 

                                                 
, ََُ, َّ, ِٗ, ِّص, كف ر العركب , ٖٓ, ْٖ, ّٖ, ِٖ, َٖص , ديكاف الركض: محمد العد ا ي, أ ظر (ُ)

, ُُّ, ُِٖ, ُِْ, ُُِ, ُُٖ,  ُُٕ, ُُِ, َُٗ, َُٕ, َُٓ, َُْ, ِٖص, كالك كب, َُّ, َُِ, َُُ
 .ُٖٔ, ُٕٔ, ُٔٔ, ُّٔ, ُِٔ, ُُٔ, ٖٗ, ٖٖ, ٕٖ, ٖٔ, ْٖ, ّٖ, ِٖص, كاللنيب

 .ُٖص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي (ِ)

 . تس الصتح ,  تس المصدر (ّ)

, ُٕٗ, ُٖٕص, كالك ػػػػػكب, ٖٗ, ُٔ, َٔ, ٗٓ, ٖٓ, ٕٓ, ٔٓ, ٓٓص, ديػػػػػكاف الػػػػػركض: محمػػػػػد العػػػػػد ا ي, أ ظػػػػػر (ْ)
َُٖ ,ُُٖ ,ُِٖ ,ُّٖ ,ُٖٕ ,ُٖٖ ,ُٖٗ ,َُٗ ,ُُٗ ,ُِٗ ,ُّٗ ,ُٖٗ ,ُٗٗ, ََِ ,َُِ ,َِِ ,َِّ ,
َِْ ,َِٓ ,َِٔ. 

 .ٕٖ, ٔٔ, ٓٔص, كالركض, ِّ, ِِ, ُِ, َِ, ُٗ, ُٖص, ديكاف اللنيب: محمد العد ا ي, أ ظر (ٓ)

 .ٓٔص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي (ٔ)



 

 

 

-ٕٗٙ- 

- :ك كل  اف الطالب ذكم العقكؿ المري  
فىٍنػػػػيى فىٍقػػػػره بىٍلقػػػػقي , ٍ ًمػػػػًر الهٌػػػػدريسي فينػػػػالػػػػـ يي 

(ُ) 
 

 ".فينا"كالم اؿ ال ا ي الم  " الكف"القاسـ المشهرؾ بيف الشطريف في الم اؿ األكؿ الم  
 

كهي أربق مكا ق , بقل كأما مدكر با ي م زكءات البحكر اىررل فقد اسهعملنا العد ا ي 
كمك ػعيف فػي , (ّ)ك ال ػ  مػق م ػزكء البسػيط, (ِ)كاحػد م نػا مػق م ػزكء الرمػؿ, في ديكاف اللنيب

 .(ْ)ديكا   الركض مق م زكء المهدارؾ
 

أف الشػعراء  لمػا : "كاسهاماا ل ظرة  ازؾ اف مكا ق اسهعماؿ البيت المػدكر   ػدها هقػكؿ
كهػك مػا , (ٓ) (الاامػؿ)أك ( الر ػز)أك ( السػريق)أك ( الطكيػؿ)أك ( البسػيط)يقعكف في هدكير البحػر 

فتػػي ديكا ػػ  , اػػف اسػػهعماؿ مػػدكر هػػذب البحػػكر إا مػػا  ػػدرالعػػد ا ي الػػذم اػػزؼ شػػاار ا ك ػػد ا ػػد 
كبيهػػاف فػػي اللنيػب كاحػػد مػػف بحػر الطكيػػؿ كال ػػا ي مػػف , الك ػكب  ػػاء بيػػت كاحػد مػػف بحػػر البسػيط

أمػػا ديكا ػ  ف ػر العركبػػ  فقػد رػػال , كبيػػت كاحػد فػي الػػركض مػف بحػػر البسػيط أي ػا, بحػر البسػيط
- :كم اؿ هذا ال كع في البسيط  كؿ الشاار اف ريرات لب اف, (ٔ)ت المدكرةمف م ؿ هذب األبيا

سػػػػػػػػػػًف ليب ػػػػػػػػػػافي  فىٍليىٍن ػػػػػػػػػػئ ال ػػػػػػػػػػارى هيتٌػػػػػػػػػػاحي الرػػػػػػػػػػدكد كرٌمػػػػػػػػػػافي الصػػػػػػػػػػدكر فػػػػػػػػػػربج الحي
(ٕ) 

 

- :ك كل  مسهردما بحر الطكيؿ
 كدكَّل  ػػػػذيري الكيػػػػؿ فارهعىػػػػدٍت لػػػػ  التىػػػػرىا

 

ػػػػػػٍدر   (ٖ)لًػػػػػػصي األكصػػػػػػاؿي كا قىػػػػػػبىضى الصَّ
 

                                                 
 .ٕٖص,  تس المصدر (ُ)

 .ٕٓص, ديكاف اللنيب, أ ظر محمد العد ا ي (ِ)

 .ُْٕ, َُٓ, َُْص,  تس المصدر  (ّ)

 .ُٕ, ُٔص, ديكاف الركض: محمد العد ا ي, أ ظر (ْ)

 .ُُْص,   ايا الشعر المعاصر:  ازؾ الماللا  (ٓ)

 .ٕٗكالركض ص – ُّٖ, ِٓص, كاللنيب – ْٗص, ديكاف الك كب: أ ظر محمد العد ا ي (ٔ)

 . ُّٖص, ديكاف اللنيب: مد العد ا يمح (ٕ)

 . تس الصتح ,  تس المصدر (ٖ)
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ا ه اب  العد ا ع لمدكر هذب البحكر  اهج اف أ نا ذات حراات ايقااي  ا يرة , كلعؿ 
يحهاج ا د ال ظـ الينا ساه  بعد الشطراألكؿ ليهنعء ايقااات الشطر ال ا ع , لذلؾ ياكف معبا 
الي  السير فع ايقااات الشطريف دفع  كاحد دكف هك ؼ لا رهنا ك قلنا ا د الكصؿ ف كهك ماا 

الم زكءات الهع هاكف  ليل  اايقاع , مما يسنؿ الع الشاار كصؿ الشطريف ي طبؽ الع 
 .ك علنا  طع  مكسيقي  مهماسا   ميل اايقاع كرتيت  ال عـ 

 
 

- :كاؿ هذب الظاهر المكسيقي  فع شعر العد ا ي  عله  يتهرر ب كزاف شعرب ك كافي  
  

 يعبىػػػػػػػػػػػؽي  الًعطػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف  كاًفيػػػػػػػػػػػ  حهػػػػػػػػػػػع 
 

   كركدو ًحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكها م ظكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  
 كهىتػػػػػػػػػػػػػػػػػيض اا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـه م نػػػػػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ي

 

ػػػػػػػػػػػػػدي  بػػػػػػػػػػػػػيفى  ـ الشػػػػػػػػػػػػػعرى أ ًظػػػػػػػػػػػػػ   (ُ) كدً ؼء كاي
 

 

قع شعرب , حهع  عل  كمف رالؿ العرض السابؽ يظنر مدل هكفيؽ العد ا ي فع مكسي
العكد ف اا أ   مق ذلؾ ه اؾ بعض ي ظـ بيف الدؼ ك بالعطر كيتيض باأل عاـ كا     يعبؽ 

- :لمكسيقع  قيؿ , مف ذلؾ  كل  األلتاظ القليل   اء ايقاانا ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػازٍ دابػػػػػػػػػػػػػػػ  رٍ دى  ؿو ٍبػػػػػػػػػػػػػػطى  بَّ ري   ,تيػػػػػػػػػػػػػػػؿى الً  جى اى
 

 (ِ)األ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  ل براحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً كأكدى  
 
 

- :ك كل  
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ٍ رى لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا كفى اً لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ا ٍ  تٍ دى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػع رً  االتقػػػػػػػػػػػػػػػػػا يقً    (ّ)بػػػػػػػػػػػػػػػػػالدل ـج  ى
 

 :ك كل  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأـ يي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى     الػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  دى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى  عج ع الكًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّ سى   عرليٍ ااسػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى  دي اٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اافى ذٍ مي

 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ أمً  كارى دي  لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأى 
 

 (ْ) فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفً  ٍ المى   ي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ اى  كرؾي يكييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ه  
 

 : ك كل  
  نـابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهً دبٌ  كاظي شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ للتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهحيفى 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كبو تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  كل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رطػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي   الـي , كاى
(ٓ) 

 

 : ك كل  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ى اهً اشى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرص برشه 

 

 (ُ)ـرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  اـ رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ى حى  
 

                                                 
 .ُٗٔ,ص, تس المصدر (ُ)

 . ٖ تس المصدر ص (ِ)

 . ٖ تس المصدر ص (ّ)

  ِّ تس المصدر ص  (ْ)

 .ُُٓ,ص, تس المصدر (ٓ)
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 : ك كل  
 ا ٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  رياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكسى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى  ـي بتًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي 

 ج

ػػػػػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػػػػػ  عؿي     (ِ)رابػػػػػػػػػػػػػػػا رى  هـً ماػػػػػػػػػػػػػػػرً  حى رٍ صى
 

- :ك كل  
  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػته فى ى يٍ ي , أـ دى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرسي 

 

 هىتىٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرةن هعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا؟ 
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى هىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿي مٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىفَّ الانرى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدا   (ّ)ًحمامػػػػػػػػػػػػػػػػػان يىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػرىعي العىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزـى األىشى
 
 

 :ك كل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ,فػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هـ مي  لىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيـي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف هيكهىٍ رى

 

 (ْ)لاػػػػػػػػػػػريـً  سػػػػػػػػػػػؿي اػػػػػػػػػػػد اف ى ذل ال ِّ ػػػػػػػػػػػاًر ا 
 

 :ك كل  
ً هتيكرم      (ٓ)شاهداته الع التىعاًؿ الحميدً   ًبٍف يىنيكدا , كالبيٍستي , كالمي

        
فالمات م ؿ درداب كفقا يق اسهرلي ع ك يكيكرؾ كدبابات كرشاشات كريااردكس كدي ميت       

ك د حذرت  ع الشعرل في الكزف المكسيقم هتكرم , هعهبر  قيل  كانرباء كهكهرمكف كالبست كال
مف أرطر العبارات ذكات :"الالمات مف هذا ال كع مف الالمات فقالت ماللا  مف هذا ل ازؾ ا

الاياف  ير الشعرل هعبيرات العلـ الدار   فنع هيقٌيض الشعري  بحيث هنرب المكسيقع لم رد 
قدرة الشاار شيلا ذلؾ فاف م ؿ هذب الالمات ا ه قص مف م, كلاف ر ـ  (ٔ)"دركلنا حـر القصيدة

أل نا المات  ليل  ا يقاس يقاس الينا , كلعل  ا طر الع اسهعمالنا ليعبر اف طبيع  المكا ؼ  
الهع ااف يكا ن  أصدؽ هعبير , كليىًعؼى ك الق امرب أصدؽ كصؼ , كرام  فع كصت  اات 

الهع اا ت ه رل كلرمااف فع العالـ العربي سكاء فع ال ا ب السياسي أك ال ا ب اا هصادم , 
فينا بعض األحداث , كالهع ا ي د متر مف ذارها فع شعرب كاف اا ت  قيل  ال عـ صعب  اايقاع 

. 
 

                                                                                                                                            
 َِديكاف اللنب ص  :محمد العد ا ع  (ُ)

 .ُِِ,ص, تس المصدر (ِ)

 . ُّٗديكاف الركض, ص : محمد العد ا ع (ّ)

 . َِديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع (ْ)

 . ٖٓديكاف اللنب , ص : محمد العد ا ع (ٓ)

 . ُّٖ محا رات فع الع محمكد ط  ,ص:  ازؾ الماللا  (ٔ)
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هذا العرض لرصالص مكسيقا شعر العد ا ي ,  لحظ أ   ااف محافظا الع كبعد         
ل  المكشحات األكزاف الهع احهتؿ بنا القدماء مق احدا    كاا مف اله ديد المسمكح ب  ااسهعما

كالمسمطات كالمزدكج ك يرها مف األشااؿ العرك ي  الهع اسهردمنا اادة فع ال شيد 
كالمقطكاات الصعيرة ف اؿ ذلؾ  عؿ شعرب  ميؿ اايقاع االع ال عـ الع مسهكل المكسيقا 

 .الرار   أك الع مسهكل المكسيقع الدارلي  
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 الثالث الفصل 
 
 الشعرية الصورة 
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 الصورة الشعرية 
هعهبػػر الصػػكرة الشػػعري  سػػم  بػػارزة فػػع العمػػؿ األدبػػي كماك ػػا منمػػا فػػع ب ػػاءب ,فنػػي              

هعبر اف ه رب  الشاار الت ي  الهع يرمز بنا للكا ق اما يهريلػ  , ك ػد اهسػعت  األلتػاظ فػع اللعػ  "
يؿ اال ػات لعكيػ  راصػ  يؤلتنػا بريالػ  المبػدع  تس  مدفكاا ب كرة ريالي  الػع هشػاالعادي ف فيرل 

صيع   زلي  ي س نا العقؿ ليرزف فينػا هم يػؿ الػذات "كهع أي ا (ُ)" ليعبر  اف رؤي  راص  ب  
لشذرة مف شذرات المك ػكع , كم سػك   صػعيرة يكدانػا ا تعػاؿ الػدارؿ أمػاـ الرػارج , ممػا يرػكؿ 

ت الذهبي  كالهتااالت ال تسي  المهرار ػ  اال مف الهصكرال ا حؽ هصكيرها ارزاف صعير يحهقب 
, ك ػػد  سػػمنا (ِ)"أل رؤيػػ  الػػدارؿ للرػػارج , مػػف  نػػ  ,كاسػػه ابه  لنػػذا الرػػارج , مػػف  نػػ  أرػػرل

منمػػ  الشػػاار فػػع م ػػؿ هػػذا الكصػػؼ أف "الصػػكرة ال قليػػ  , كهظنػػر : بعػػض البػػاح يف الػػع  ػػكايف 
 امػػػدة كمهحراػػػ  فػػػع اطارهػػػا  ك ػػػ  الشػػػب  الحسػػػع بػػػيف أمػػػريف مرهلتػػػيف فسصػػػكر األشػػػياءيلػػػهقط 

حػدكد الرؤيػ  المباشػرة " كالصكرة الرؤيكي  ,كهع الهع يهرطػع بنػا الشػاار   (ّ)". الماا ع كالزما ي
الػػع أفػػؽ الػػٌع رؤيػػكل يسػػ ؿ فيػػ  بالصػػكرة كالرمػػز رالصػػ  مك ػػؼ مكحػػد مػػف  زليػػات المشػػاهدة 

الصكرة : الع عض باحث ارر بهذا ك سمنا (ْ) .كااحاسيس الهتصيلي  كالمشاار اا ي  المحددة 
الهشػػبيني  ,كالصػػكرة الرمزيػػ  , الهقريريػػ  ,كهػػي الهػػع ا هحهػػكل الػػع أل هشػػبي  أك م از,كالصػػكرة 

 (ٓ) .كالصكرة الا الي  

كلػػػػك  ظر ػػػػا لمتنػػػػـك الصػػػػكرة ا ػػػػد المػػػػذاهب األدبيػػػػ  المرهلتػػػػ  ,لك ك اهػػػػا هع ػػػػع ا ػػػػد            
ف هرايػب الػذهف كالمعػادات الهشػبيني  الهػع يقػكـ بنػا العقػؿ أداة هعبيريػ  هزي يػ  مػ" (ٔ)الاالسػياييف 

                                                 
 ( ُٕٖٗالقاهرة ,دار المعارؼ ,)ُالصكرة الت ي  فع شعر دابؿ بف الع الرزااع ط : الع ابراهيـ أبك زايد (ُ)

دكف مااف الطبق  َ ُالصكرة فع شعر الديكا ييف بيف ال ظري  كالهطبيؽ ف ط: كأ ظر , محمد الع هدي   ُِْص 
 .ْٕص ( ُْٖٗكالمطبع  الت ي  , 

 .ِٖٗص (ُّٖٗال زالر , دار الحقالؽ , )  ّمقاات فع الشعر ال اهلع ط: يكسؼ اليكسؼ (ِ)

بيركت ف المؤسس  ال امعي  للدراسات كال شر )  ُالصكرة الشعري  ك ماذ نا فع ابداع أبع  كاس ,ط: ساسيف اساؼ (ّ)
بع حهع أرر المقرف ال ا ع الن رل دراس  في الصكرة فع الشعر العر : أ ظر , الع البطؿ _ِّص ( ُِٖٗكالهكزيق ,

 . ُٗ-ُٓص (  ُّٖٗبيركت ف دار األ دلس ,)  ّأصكلنا كهطكرها ,ط

 .ّْالصكرة الشعري  ك ماذ نا فع ابداع ابع  كاس ف ص : ساسيف اساؼ (ْ)

اماف , طبع  )  ّل قد الحديث , طفع  ؤ ا: الصكرة الت ي  فع الشعر ال اهلع : ا ظر ,  صرت ابد الرحمف   (ٓ)
 ُٖ-ُّص (  ُّٖٗ معي  اماؿ المطابق اله اري  , ك شر كهكزيعق ماهب  األ صع ,

هع مذهب أدبي ظنر فع القرف السادس اشر , كازدهر فع القرف السابق اشر , كا سحب أماـ ه ـك : الاالسياي   (ٓ)
ايطاليا كهتهه فع فر سا  ـ ا هقؿ الع ا  لهرا كألما يا , مف أهـ الرركما سي  فع القرف الهاسق اشر , ك د بدأ  ذكرب فع 

الاالسياي  فع الشعر : ا ظر ايليا الحاكل . مبادل  هم يد األدبيف اليك ا ع كالركما ع كااهبار العقؿ هك أساس ال ماؿ 
 ّٕ_ِٓص ( َُٖٗبيركت , دار ال قاف  ف ) ُالعربع كالعربع , ط

 



 

 

 

-ٕٕ٘- 

فالصكرة فػع م ػؿ هػذا الشػعر م هظمػ  كا ػح  مراػزة هعبػر اػف حقػالؽ  ابهػ  .. بيف المحسكسات 
هسػػه د الػػع  ػػكا يف العقػػؿ كالطبيعيػػ  , لػػذا  نػػع هقريريػػ  الريػػاؿ فينػػا مػػرٌكض , كالعاطتػػ  مل ك ػػ  

 " (ِ)كهع ا د الركما طيقييف  (ُ)"لكهـ كالحقيق  اأف العقؿ الذل اهبعنا يترؽ بيف ا

ك ػػد هاػػكف راليػػ  مػػف المع ػػع ك ػػد اهاػػكف . هقػػـك الػػع مبػػدأ الهػػدااع امػػا هػػع الحػػاؿ فػػع األحػػالـ 
كهػ هع  (ّ)"الكاي فع اا ساف كا ما هع كليػدة الصػدف  كااهتػاؽ مهرابط  األ زاء أل نا ليست كليدة 

باي ػػػ  مػػػف  ػػػراء معا ػػػاة الشػػػاار مػػػف الهمػػػزؽ كال ػػػياع الصػػػكر ا ػػػد هػػػؤاؤ ممز ػػػ  مػػػف أشػػػهاب مه
يبعدكف الصكرة اف السػرد كالهقريػر كالمباشػرة , كيكلػكف  الرمػز اههمػامنـ  (ْ)كالشهات , كالرمزييف 

ك ظػر الينػا البر اسػيكف   (ٓ)فنك ا دهـ رابط رتع كسالطع كايمالع ي ػهظـ الصػكرل فػع هاكي نػا ,
كااهبػركا أف (ٕ)" مشاار مف م ظق  اله ريد الع م طق  اله سيد كسيل   قؿ األحاسيس كال"ب  نا  (ٔ)

ي ػػػب أف هاػػػكف مك ػػػكاي  هعبػػػر اػػػف مشػػػاار كحػػػاات  تسػػػي  كأفاػػػار اامػػػ  " الصػػػكرة الشػػػعري  
هرهتػع شرصػػي  الشػاار كراءهػػا كا هظػػر ظنػكرا مباشػػرا , امػا رأكا هػػذب الصػػكرة  ايػ  فػػع ذاهنػػا , 

فقد ااهبركا  (ٗ)لسرياليكف كأما اا (ٖ)يرهتع الشاار بنا كليست كراءها  اي  أررل , كلذا ي ب أف 
ه بق مف مكا ق  ام ػ  فػع الػذات بهػ  ير ا اردادم مػف اايحػاء  يػر الػكااع كذلػؾ " أف الصكرة 

                                                 
 .  ّْالصكرة الشعري  ك ماذ نا فع  اباع ابف  كاس , ص : سيف اساؼ سا(ُ)

مذهب أبع ظنر ارد فعؿ الع يكد الاالاسي  , كسااد الع ظنكرب أك اع فر سا كأحداث ال كرب التر سي  : الرما طيقي  (ِ)
ابط , مف أهـ مبادل  رفض اؿ الع  ا ب ظنكر هيار فلستع يداك الع اا طالؽ مف التار كالهحليؿ مف  ميق اا ك 

أ ظر , ابد -.مبدلء الاالسياي  كاههمكا بالعاطت  كالكحداف كالرياؿ كمظاهر الطبي  كالعكالـ العربي  كاألحالـ ك يرها 
 ْٓ-ِْص (ُٖٓٗالاكيت , شر شؤا  الشعاع ,)رؤي  اسالمي   –مذاب األدب العربع : الباسط بدر 

 . ْٓالشعري  ك ماذ نا في ابداع أبع  كاس  الصكرة: ساسيف اساؼ  (ّ)

مذهب ظنر فع فر سا فع ال صؼ ال ا ع مف القرف الهاسق اشر الميالدل  هي   اكامؿ اقدي  كا همااي  : الرمزي   (ْ)
ر كااهماد كمف مبادلنا رفض العبير المباش(بكردلير كرامبك ركفير لبف كمباارمي  ) كف ي  ك قافي  , كمف أشنر ركادها 

  ٖٕ-ٕٓأ ظرابد الباسط بدر ؾ مذاهب األب العربع ,ص   -.أساليب هعبيرب  ديدة م نا هراؿ الحكاس ك يرها 

 .ٖٕ-ٕٓأ ظر  تس المر ق ص (ٓ)

شب  الحقاؽ ك ظركا للتف ب    ي" التف للتف "مذهب ينهـ بال ماؿ كرل أف األدب  اي  فع ذاه  كمف مبادل  : البر اسي  (ٔ)
لك ا ت )الريا ي  كا ير ق لمقياس اارالؽ , فال يكصؼ بالرير كالشر كا ما يكصؼ بال ماؿ كالقبه كمف أشنر ركادب 

بيركت ,دار ) ُالبر اسي  أك مذهب التف للتف فع الشعر العربع كالعربع ,ط: ا ظر ايليا الحاكل _( دكليؿ كهيكفيؿ  كهيب  
 . ُِ-ٗص (َُٖٗال قاف  ,

القاهرة ,دار  ن   مصر للطبق كال شر , دكف هاري  )دراسات ك مازج فع مذاهب الشعر ك دب : محمد ا يمع هالؿ .(ٕ)
 َٗص (

 . تس المر ق , تس الصتح   (ٖ)

ع فرض ما كصؿ الي  الداردي  , كيقـك هذا المذهب ال)الع أ قاض مذهب ( ا دري  بريهكف )مذهب ا ام  : السريالي  .ا(ٗ)
اا ساف  مف  يـ ح اري  كا همااي  كدي ي  كالهرايز الع ااحساسات الدارلي  ا د اا ساف االالشعكر كالحلـ لذلؾ 

 . ْٖ-ّٖمذاهب األدب العربع  ص : ينملكف الكا ق كيهعلقكف بعالـ ااحالـ كالعقد , أ ظر ابد الباسط بدر 



 

 

 

-ٕٖ٘- 

فنػػػع ابػػػارة اػػػف شػػػرارب أك لمعػػػ  هظنػػػر فػػػع لحظػػػ  اا ػػػت  بلنػػػا  (ُ)بت ػػػؿ ممارسػػػ  الاهابػػػ  األليػػػ  
 .مابكه  فع العقؿ الباطف 

 
كبعػػد هػػذا العػػرض حػػكؿ هعريػػؼ الصػػكرة كمتنكمنػػا فػػع  ظػػر المػػذاهب األدبيػػ  المرهلتػػ  ,         

يماف ه ػاكؿ الصػكرة الشػعري   ا ػد شػاار ا العػد ا ع مػف ك ػ   ظػر بال يػ  هرػهص بػدكر الهشػبي  
كااسػػػهعادة كالا ايػػػ  فػػػع هشػػػايلنا , دكف الرػػػكض فػػػع هتعيػػػؿ هػػػذب الع اصػػػر البال يػػػ  , فالدراسػػػ  

هشػػػايؿ هػػػذب األ  ػػػاس للصػػػكرة ا ػػػد العػػػد ا ع شػػػاار ا كاال ػػػ  هػػػذب الصػػػكرة  م ن يػػػ  الػػػع مػػػدل
 .ب تسيه  كما هكحي  مف مدلكات ايحالي  مرهلت  

 
 : عند العدناني عناصر تشكيل الصورة 

 :التشبيو – 1
لػػػذلؾ حػػػافظ "  (ِ)كالبػػػراءة الهشػػػبي  مػػػف أشػػػرؼ اػػػالـ العػػػرب كفيػػػ  هاػػػكف الت طػػػ  " يعهبػػػر          

بػيف اسهعمال  فع هشايؿ صكرهـ الشعري  كحاكلكا اا ادة في  باحداث اال    ديػدة  الشعراء الع
ايشػػب  "شػػيليف يشػػهرااف فػػع بعػػض اامػػكر كالصػػتات كيرهلتػػاف فػػع الػػبعض اارػػر ألف الشػػعء 

ب تس  كا بعيرب مف اؿ ال نات اذ ااف الشيلاف اذا هشابنا مف  ميق الك كب كلـ يقق بي نمػا هعػاير 
, فصلر اا  اف كاحدا , فبقع أف ياكف الهشبي  أ ما يقق بيف شيليف بي نما اشػهراؾ فػع  البه  اهحدا

كفع  تس  تػس  (ّ)"معا ع بعتهنما , كيكصتاف بنا كافهراؽ فع اشياء ي ترد اؿ كاحد م نما بعتهنا 
صح  الهشبي  , كهك أف ياكف أحد الشيليف م ؿ األرر مػف :" المع ع  اؿ ابف س اف الرتا ع أف 

ميػػق الك ػػكب حهػػع ا يعقػػؿ بي نمػػا هعػػاير البهػػ  , اف هػػذا لك ػػاز لاػػاف أحػػد الشػػيليف يشػػب  اارػػر  
 . (ْ)"بعي   
كاذا اػػاف القػػػدماء  ػػػد اسهحسػػ كا ال ا ػػػب الحسػػػع فػػع الهشػػػبي  كراصػػػ  اذا ا هقػػؿ مػػػف صػػػكرة       

, كال ظر الي   الهشبي  صكرة شعري " فاف  ظرة الحدا   هرل  أف   (ٓ)الم رد الع صكرة المحسكس 
فنك يقرب حقيقهيف مرهلتهيف , فال ي ظرالي  فقط مف رالؿ طبيع  اػؿ . ياكف مف رالؿ متنكمنا 

                                                 
 . ّٔالشعري  ك ماذ نا فع ابداع ابع  كاس , ص الصكرة : ساسيف اساؼ  (ُ)

القاهرة , مطبع  دار الاهب المصري  )ط  حسيف , كابد الحميد العبادل : اهاب  قد ال شر , هحقيؽ :  دام  بف  عتر (ِ)
 .ْٗص (ُّّٗ,

 .ُِْ دام  بف  عتر ,  قد الشعر ,ص  (ّ)

سر التصاح  , شرح كهصحيه ابد المهعاؿ الصعيدل : محمد بف سعيد بف س اف الرتا ع الحلبع  ابك محمد ابد اهلل بف(ْ)
 .ِّٕص (ُٗٔٗالقاهرة ,ماهب  كمطبع  محمد صبيه )

 .ِٕٖص  ُ,كأ ظر ابف رشيؽ العمدة ,ج ِْٔ-ِّٔال ااهيف ,ص : أ ظر , أبك هالؿ العسارم (ٓ)



 

 

 

-ٕ٘ٗ- 

حقيقيػ  ف اذا اا ػت م ػردب أك حسػػي  , كا مػا مػف رػػالؿ امليػ  الهقريػب كال مػػق بحػد ذاهنػا , كمػػق 
ف طرفػع الهشػبي  أف كما يماف للعال   ال ديدة المسػهحد   بػي. ك ق هذا ال مق دارؿ السياؽ العاـ 

كمػػف رػػالؿ م ظػػار الحدا ػػ  هػػذا يماػػف ه ػػاكؿ الصػػكرة الشػػعري   (ُ) "هكلػػد مػػف ايحػػاءات كمػػدلكات 
الحسع أك ابهعادها ا ػ  فال  حاـ الينا بالحسف كالقبه بقدر ا هرابنا اف ال ا ب .  د العد ا ع 

الهع هاشؼ اف االـ  كلاف بقدر ما  رل فينا مف  ماؿ الهصكير كامؽ المدلكات كاايحاءات, 
 .الشاار الدارلي 
األكؿ ا يحهػاج الػع ه كيػؿ :هذا ك د  سـ اب القاهر ال ر ا ع الهشبي  الع  كايف               

كذلؾ اهشبي  الشعء بالشػعء مػف  نػ  الصػكرة كالشػاؿ كهػع اهشػبينات الشػعراء الحسػي  الم ػردة 
 , (ِ)لذل يعهمد الع الهم يؿ ,كال ا ع يحهاج الع  رب مف اله كيؿ , كهك الهشبي  ا

ك ػد اسػهردـ العػد ا ع هػػذيف ال ػكايف فػع هشػػايؿ صػكرة ,فػال كع األكؿ اسػػهردم  الشػاار ا يػرا فػػع 
الن اء كالمديه مسهردما مع  الهشبي  بالحيكا ات االاالب كال عػاؿ كاألسػكد ك يرهػا , كم الػ   كلػ  

- :اف أحد الشعراء المهالتيف 
 ًث  اهػػػػػػػػػػػداأي ىقٌػػػػػػػػػػبي اػػػػػػػػػػف ًاػػػػػػػػػػػٍرًض المر َّػػػػػػػػػػ

 

 ف لتيهيػػػػػػػػػػػػػ ي م ػػػػػػػػػػػػػؿ الًاػػػػػػػػػػػػػالًب بػػػػػػػػػػػػػال ًاػػػػػػػػػػػػػػػٍرضً  
 

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

 
 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ىً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّان لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ب نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ و
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ًحمارو بريًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعِّ , أك أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
(ّ)    

 
 

 فىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى االبىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ , إذا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ هيكًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً 
 ج

 بالعصػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػربان , همػػػػػػػػػػادل فػػػػػػػػػػع الًحػػػػػػػػػػراٍف  
 

يىػػػػػػػػػػػػػػػػكاٍف   مػػا                كل  ًرٍ الًف يمًشع بػن ػػػػػػػػػػػػػػػٍب لنػػػػػػػػػػػػػػػذا الحى  (ْ)ًمٍ لى ػػػػػػػػػػػػػػػػا , فاا ى
 ج

 
برزت صكر العد ا ي الهشبيني  فع هذب األبيات معهمدا الع ايراد المشب  ب  مف الحيك ات ,كذلؾ 
إلذاؿ المشب  كهقليؿ  درة كماا ه  ,فنك هارة يصكرب بالالب كهارب بالحمار القبػرص ك ال ػ  باألهػاف 

هذا ك د لعب ال ا ب ال تسػي دكرب فػع هشػايؿ م ػؿ هػذب الصػكر فمػف . البعؿ أك بالحيكاف كاربع  ب
االحمػار القبرصػي أك امؽ مشاارب الدارلي  ال ا م  الع هذا المهشاار أظنر صكره  كهك ي نؽ 

, كاالالػب الػذل الػع ر لػيف اذا يي ػرب بالعصػا زاد فػع اصػيا   األهياف , كاالبعؿ الذم يعيش 
ك ػػد حػػاكؿ الشػػاار أي ػػا أف يطػػابؽ كيػػكالـ بػػيف طرفػػع الصػػكرة كذلػػؾ يحػػذؼ أداة . ا مػػرض لػػ  

                                                 
ص (ُٖٔٗبيركت ,دار التار اللب ا ي ) ُالشعري  فع الاهاب  الت ي  ,األصكؿ كالتركع ,طالصكرة :صبحي البسها ع (ُ)

ُُٓ . 

القاهرة , مطبع  ) ٔمحمد ابدب , ط: أسرار البال   فع الـ البياف , هصحيه كهعليؽ : أ ظر ,ابد القاهر ال  ا ع  ( ِ)
 . ٖٔ-ْٔص ( ُٗٓٗمحمد الع صبيه , 

  ُُٓٓالقامكس المحيط , ص : الحمارة , أ ظر التيركز أبادل : ف األها (ّ)

 . ِٗ-َٗديكاف الركض ,ص : محمدالعد ا ي  (ْ)



 

 

 

-ٕ٘٘- 

يحذؼ اداة بيف طرفع الهشبي  ف يزداد الهطػابؽ بي نمػا كيػد كاف الػع ا دما ي" الهشبي  ألف الشاار 
   -:كم اؿ هصكيرب الهشبينع الذل حذفت م   األداة  كل  فع ه اء أحد رصكم   (ُ)"حاؿ ااهحاد 

 هىٍيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ذا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف      كهيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذبىًحؾى الرَّهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب       ج  ىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى مى

(ِ) 
 

  
    

يظنػػر فػػع هػػذب الصػػكرة مػػدل الهطػػابؽ بػػيف طرفػػع الصػػكرة كاػػ ف المن ػػك الهػػيس التعلػػع         
كليس االهيس , لذلؾ اػاف حػذؼ األداة ه ػا  ػادرا الػع أحػداث امػؽ دالػع يػكحع طرفػع الصػكرة 

  -:المهب  كالمشب  ب  
 
- :كم اؿ اسهرداـ الشاار الهشبي  بالحيكا ات فع المدح  كل   

ٍحتػػػػػػػػػػػػػػػػػالن       ك سػػػػػػػػػػػػػػػػيري بػػػػػػػػػػػػػػػػالعيرًب ال ػػػػػػػػػػػػػػػػراً ـً  ى
 

ـه ييحلِّػػػػػػػػػػػػػػػػؽي االيػػػػػػػػػػػػػػػػػا   لىػػػػػػػػػػػػػػػػ ينتيػػػػػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػػػػػ  اى
(ّ) 

 

- :اف ابد القادر الحسي يك كل  
 لػػػػػػػػػػػػـ يىػػػػػػػػػػػػديٍر لػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػكتي الشػػػػػػػػػػػػ اع ببػػػػػػػػػػػػاؿو  

 

 (ْ)كهػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػ قىضج فػػػػػػػػػػػع لبػػػػػػػػػػػك ع ااأليسػػػػػػػػػػػكدً  
 

  
  -:العرب لل ناد ك كل  اي ا يداك 

كا األرض بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألرا يؼ حهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع   كامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍل ي
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػبى ال ػػػػػػػػػػػػػػػاسي أ اػػػػػػػػػػػػػػػـ ااألسػػػػػػػػػػػػػػػكدً    (ٓ)بحسى
 ئ
 

 
كمػػف المالحػػظ أف العػػد ا ع اسػػهعمؿ فػػع الصػػكر السػػابق  أي ػػا الحيػػكاف ك علػػ  ا صػػرا           

بمػػػا هػػػكحع مػػػف  ػػػكة مػػػف ا اصػػػر هشػػػايؿ الصػػػكرة , كلاػػػف فػػػع هػػػذب المػػػرة اسػػػهعمؿ صػػػكرة األسػػػد 
ب حاسػػػيس الشػػػاار فػػػع أ ػػػ  أراد لمػػػف يحػػػبنـ  بمػػػا هػػػكحع مػػػف مػػػدلكات  تسػػػي  مرهبطػػػ  كشػػػ اا  ك 

 .اقكم  كاعبد القادر أف ياك كا أسكدا ش عا ا ليحققكا العلب  كال صر الع أادالنـ 
كاذا اػػػاف العػػػد ا ع  ػػػد حػػػاكؿ مػػػف رػػػالؿ  الصػػػكر الهشػػػبيني  السػػػابق  أف يقػػػرب بػػػيف              

المقابػػؿ حػػاكؿ فػػع صػػكر أرػػرل الهتريػػؽ بي نمػػا , كذلػػؾ بهتصػػيؿ صػػكرة طرفػػع الهشػػبي  , فا ػػ  فػػع 
المشػب  الػػع صػكرة المشػػب  امعا ػػا فػع اذالػػ  كهحقيػػرب , كم ػاؿ ذلػػؾ الصػػكرة الهػع شػػالنا العػػد ا ع 

                                                 
 .َُٖالصكرة الشعري  فع الاهاب  الت ي  , األصكؿ كالتركع ص : صبحي البسها ع (ُ)

 .َِْديكاف الك كب ,ص : محمد العد ا ع (ِ)

 . ُٖٕديكاف الركض ص : محمد العد ا ع (ّ)

 .ّٖديكاف اللنيب ,ص: محمدالعد ا ي  (ْ)

 .ٖٖ تس المصدر , ص :(ٓ)



 

 

 

-ٕ٘ٙ- 

للمهشاار الذل صكر  سل  الاالب ,  ـ ادؿ فع ذلػؾ ليحػدث الهتريػؽ بػيف طرفػع الصػكرة ف عػؿ  
ؿ مػف صػكرة المشػب  بػ  كهػك المهشػاار كذلػؾ ألف للالػب كفػػاء صػكرة المشػب  بػ  كهػك الالػب أف ػ

  -: كهكاء ا  اراف فينما , فقاؿ 
ػػػػػػػػ: أك  يٍلػػػػػػػػتي   اإ  َّػػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػػف  ىٍسػػػػػػػػًؿ الاػػػػػػػػالبً  لىمى

 فًلٍلًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًب كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءه لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى هيدرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 
 

ػػػػػػػػػ و م نػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػع األى ىػػػػػػػػػر   أىٍفلىػػػػػػػػػتج ًمػػػػػػػػػٍف اى َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػكاءه لػػػػػػػػػػػػػػػػيسى بػػػػػػػػػػػػػػػػػال جاير  (ُ)كللاػػػػػػػػػػػػػػػػالًب اي

 

  

ي ػا ه ػاءب لشػرص يػداع الحبيػب حيػث صػكر ك نػ  بصػكرة ك ػ  القػرد الشػاحب , كم ل  أ     
كلكا ه رح ا ز هذا القرد لحسب  الشاار ك   الحبيب , كبعد هذا الهقريب بيف طرفع الصكرة , 
أراد الشػػاار أف ييحػػدث هتريقػػا بي نمػػا كذلػػؾ بهتصػػيؿ صػػكرة المشػػب  بػػ  الػػع صػػكرة المشػػب  بحيػػث 

د أمي ػا لػـ يرػف  كمػ  يكمػا مػف األيػاـ فػع مقػاب ريا ػ  المشػب  الدالمػ  ,  عؿ المشب  بػ  كهػك القػر 
 كزيادة فع الهتريؽ بيف طرفع الصكرة  عؿ المشب  مف  سؿ الذيب ,

- : فقاؿ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعيؽي  ٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي الصَّ  فىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ميحى

 

ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًزبً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرججي اى  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا هى ى

ؾى إٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ! يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردي  ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  اى
عىٍلهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب ى ذا   لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ى

ٍ تى يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان    ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطج       صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري
 كأبيكره ىٍيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى را  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 
 
 
 
 (ـ)

 اك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد ذل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكب

 

بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبهي ي ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى الحى  لىحى
ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  ًتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ يكبً   أىٍ رى
كًب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ الكىٍاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد الٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ؾى األىٍحمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو أك  ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب   ً ٍ سى

 (ِ)كاى ى َّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفه  ىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً ًذيًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً 
 

 

 
  مػف اػدة هشػبينات كذلػؾ لي ػكع مػف مشػاهدها كأبعادهػا كفد حاكؿ العد ا ع أف هيشػاؿ صػكره     

  -:ال تسي  كايحاءاهنا الدالي  كم ؿ ذلؾ  كل   اف الشريؼ الر ع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه هيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ال جنىػػػػػػػػػػػػػػػػػع   إف الرًَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػعَّ م دامى

 

كمينى َّػػػػػػػػػػػػػػػده ييع ػػػػػػػػػػػػػػػع األمػػػػػػػػػػػػػػػادلى سػػػػػػػػػػػػػػػاطيا 
(ّ) 

 

           
ال كا ػب للشػرؼ الر ػع , فتػع  رسػـ الشػاار فػع هػذا البيػت صػكرة مهااملػ  كمهعػددة            

كهػك _ الك ت الذل صكرب في  ب    االمدام  يسبع العقكؿ بحسػ   ككسػامه  كك هػ  كحسػف  صػالدب 

                                                 
 . ٔٗديكاف الركض ص : محمد العد ا ع (ُ)

 .  ََِ-ُٗٗديكاف الك كب  ص : محمد العد ا ع (ِ)

 . ُِٕيكاف الركض ص د: محمد العد ا ع (ّ)



 

 

 

-ٕ٘ - 

صػػكرب أي ػػا بالمن ػػد الػػذل يتػػرل ر ػػاب األاػػداد مػػف سػػطكه  مبػػرزا _ ال ا ػػب اللػػيف مػػف شرصػػيه  
.. أف مػف المسهحسػف كاذا اػاف  دامػ  بػف  عتػر يػرل . بذلؾ  ا ب القكة كالش اا  فع شرصيه  

فػإف العػد ا ع  ػد اسػهعؿ هػذا ااسهحسػاف  (ُ)"أف هي مق هشبينات ا يرة فع بيت كاحد كألتػاظ يسػيرة 
 .فع رسـ صكرة مهاامل  كمهعددة ال كا ب لشرصي  الشريؼ الر ع 

    
 -:كم ل  أي ا  كؿ العد ا ع      

ػػػػػػػػػػػػػػػع  كرابعينػػػػػػػػػػػػػػػـ , هيػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػٌذلبي الميرى َّ
 
 ج

 (ِ)ا بػػػػػػػػػػػػيفى الًرػػػػػػػػػػػػراؼً لً ٍشػػػػػػػػػػػػًر العػػػػػػػػػػػػدًؿ مػػػػػػػػػػػػ  
 

 
 رف العد ا ع صكرة رليس ال امع  العربيػ  كحكلػ  م ػدكبع الػدكؿ العربيػ  , كهػـ يهبػاح كف مشػااؿ 
العالـ العربع , بصكرة الذلب الذل ي شر بيف الرراؼ , مق ما هكحي   الم  ذلب مف مار كرداع 

مالحظ الع الصكرة أ نا كال. كهظليؿ كما هكحي  أي ا الم  الرراؼ مف ر كع كر كع كا صياع 
ااهمدت الع الهشػبي  بالحيكا ػات كهػع حػاؿ الصػكرة الن اليػ  ا ػد شػاار ا العػد ا ع , كلعػؿ ذلػؾ 
لػػػ  ابعػػػادب ال تسػػػي  فػػػع هشػػػايؿ صػػػكرب , فتػػػع حالػػػ   لبػػػ  مشػػػاار الع ػػػب كاا هقػػػاد الػػػع  تسػػػي  

علػػب كالقػػرد ك يرهػػا , الشػػاار ه ػػاب المشػػب  فا ػػ  يصػػكرب بالحيكا ػػات الم تػػردة االحمػػار كالالػػب كال 
كفع حال   لب  مشػاار الحػب كالر ػا ا ػ  فا ػ  يصػكرب بالحيكا ػات كالطيػكر المحببػ  الهػع هػكحع 

ااألسد كالصػقر كال سػر ك يرهػا , كالمالحػظ أي ػا  فػع الصػكرهيف السػابقهيف بالش اا  كالتركسي  
 يػر فػػع " هػا هػػذا صػكرة الشػريؼ الر ػػع كصػكرة فينمػػا  ػاء بػػدكف ذاػر أداة الهشػبي  , كاػػدـ ذار 

فػػع الصػػكرة الهشػػبيني  كيعطينػػا امقػػا ايحاليػػا ابيػػرا كراصػػ  أف طرفػػع الصػػكرة " (ّ)القػػدرة الداليػػ  
 .ياك اف كا  نما شع كاحد 

 
- :كم اؿ هعدد الهشبي  مق حذؼ األداة  كل            

ـٍ    ـٍ إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىرهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرياي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى دى  حىصى
 
 

ػػػ  , يػػػا اي , إف شػػػلهمكبي, يػػػاايٍربي  (ْ)ٍربي ًذيػػػبي كىٍهػػكى
 

افنا , أ نا يظنر فع هذب الصكرة الع  ا ب هعدد مشاهدها كحذؼ األداة الهع هتعؿ بيف طر     
الصل  , كأدرات العال    بر ب  , كمرهبط  بمشيل  ك درة , فاذا  همت كهكافرت اقدت" مشركط  

                                                 
 . ُِٕ قد الشعر , ص :  دام  بف  عتر   (ُ)

 . ُّْديكاف ف ر العركب  ص ص : محمد العد ا ع (ِ)

 َُٖالصكرة الشعري  فع الاهاب  الت ي  األصكؿ كالتركع , ص : صبحع البسها ع  (ّ)

 .  َُِركب  , ص ديكاف ف ر الع: محمد العد ا ع  (ْ)
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حمؿ , كاذا ما أرادكا الذؿ فاذا ما أراد العرب القكة كالعزة كالارام  ااف دهرهـ اال (ُ)" بيف طرفيف
كالنكاف ااف دهرهـ ذلب , فاهصاؿ العال   بيف طرفع الصكرة مرهبط بمشيل  العرب كارادهنـ 

كاذا اف العد ا ع  د اسهعمؿ فع هصكيرب السابؽ صكرا اا ت مهداكل  فع الما ع , فا   مق .
ره  الطبي  ا دما ذلؾ اسهعمؿ صكرا برز فينا ا صر الحدا   , كهع الصكر الهع ه  رت برب

- :ااف طالبا فع الي  الطب , كم النا  كل  
كفه لنـ كاهىبىطي  ـى , فقاؿ ى  ىٍيري أىهالن باـٍ  ير يكم ى اإلٍ داب  ال حي

(ِ) 
  -:ك كل  

اًت بالرَّايبً   فىٍليىٍحشدكا  ٍسؿى إسراليؿى أ مىعي  ايما  يبيدي الطجتيليى ي
(ّ") 

 
ة األكلع كهـ ينبطكف في ال حيـ ك يركف يرحب بنـ كداايا حيث ظنر الحااـ في الصكر         

كفي الصكرة ال ا ي  صكر  سؿ اسراليؿ كهك محهشد بصكرة اياهـ ب ر كم  الحدب كالنالؾ , 
الطتليات الهي هباد بالراب كالقنر , كم ؿ هذا الهصكير بال را يـ كالطتليات مف  هاج المعاصرب 

كير ال ديد ا د شاار ا أي ا , هصكيرب محؽ الينكد بالكاك كم ؿ الهص. كالعلـ كالحديث في الطب
كالهي في داككد , فاف شاء العرب اهبكها كاف شاءكا محقكها مف القرطاس , ر ـ أف لنا افظا 

- :  كل  ك طقا ف كذلؾ في 
, لنا لىٍتظه ك يٍطؽ  ًل ىٍ عىلىنـٍ  ميعا م ؿ كاكو   (ْ)لداكدو

 
- :ذؽ الشطر جك كل  مصكرا الحااـ بالمطب  كببيا

 لسهيـي  يرى مطبى و 
................ 

 أهيرااـ بياًذ ان 
  ىقَّلٍهاـٍ يمي ي ي 

ـٍ    ًمؿءي أىحشاًلً  دىسى
 

فكؽى ًشٍطرى ًج ميهَّنىـٍ 
(ٓ) 

ـٍ  ايتما شاءى أك رىسى
(ٔ) 

                                                 
 . ِٓٔالصكرة الت ي  فع شعر دابؿ بف الع الرزااع,ص: الع ابراهيـ أبك زيد  (ُ)

 .ٖٓديكاف ف ر العركب  ,ص : محمد العد ا ع (ِ)

 . ُّْ تس المصدر ,ص (ّ)

 . ُْٖ تس المصدر ,ص (ْ)

 .ٕٖ,ص  ُالمع ـ الكسيط , ج: أ ظر , ابراهيـ مصطتع _الشطر ج هك أصعر ح ارة : البيذؽ (ٓ)

 .َُْديكاف اللنيب , ص : محمد العد ا ع (ٔ)
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كأما ال كع ال ا ي مف الهشبي  كالذم رأل ابد القاهر أ   يحهاج إلع  رب مف اله كيؿ كذلؾ 
كم ال  , فإف العد ا ي اسهعمل  في هشايؿ بعض صكرب الهشبيني  أي ا, ب الع الهم يؿااهماد

- : كل  مصكرا المعقكؿ بالمحسكس
ر السَّعي  عكأر يب ف ى ٍظتاءى فع المىٍنمىً  الظًَّمع  ًد يىقظافى فع الٌد ى اما رى ىبى الكى

(ُ) 
  
بعد أف ا ع مف يصكر الشاار في هذا البيت حال  كهك يقظاف ير ب ف ر السعد  

كاساءة أب اء القكـ بحاؿ الظم  الذم ير ب السحاب  العزيرة الماء الهي ديا ي األياـ  ياع الكطف 
كيظنر مف رالؿ مىٍسنىدٍم الصكرة الهشبيني  هذب مدل ما يشعر ب  الطرفاف مف . هيذهب ظم ة

ا ادة الشاار كيظنر أي ا مدل , اكز كا هظار بتارغ الصبر ليزكؿ ما بنما مف اكب كم ح 
فالظم ف ياكف ك ع  ال سمي , في هشايؿ هذب الصكرة كذلؾ با راف صكره  بصكرة الظم ف

فإذا ما اسهمر ا قطاانا , كال تسي مهد يا مف  راء فقداف الماء الذم يعهبر اماد الحياة بال سب  ل 
ر السعد بعد كاذلؾ حاؿ العد ا ي فإ   إذا لـ ي ت ف , ا   فا   سيال ي حهما المكت كالنالؾ

 .هذب الديا ي فإ   أي ا سيقابؿ  تس المصير الذم ي ذر بالمكت كالنالؾ
- :كم ال  أي ا  كل  مصكرا المحسكس بالمحسكس

 (ِ)بنا العيركب ي فهؾى ال ار بالحطبً   كفع  دو س رل إسراليؿى  د فهاٍت 
 
عرب لقد ابرت هذب الصكرة اف مدرالت الشاار ال تسي  كذلؾ حيف صكر فهؾ ال 

 .مق مافي ذلؾ مف شدة ك كة, باسراليؿ بصكرة فهؾ ال ار للحطب
 

الهي أهع بنػا دكف أداة الهشػبي  ليزيػد الصػكرهيف هقاربػا كهمػا ال  –فالعد ا ي مف رالؿ هذب الصكرة 
أفرغ شح   مشاارب الهعيس  ال ا م  اف الحقد كالع ب الع اسراليؿ بمحاكل  التهؾ بنػا اتهػؾ  –

 .ال ار للحطب
- :  اف ماا   فلسطيف مصكرا المحسكس بالمحسكسك كل

األريجي ًبنىا  اًج  يسَّػاًؾ    د ٍا ًت لي كردةن طاؼ ى  (ّ)ظىكاؼى رىٍهطو مف الحي َّ
 

                                                 
 . َُٔديكاف ف ر العركب  ص : محمد العد ا ع  (ُ)

 . ُّّ تس المصدر , ص  (ِ)

 . ُّٓ تس المصدر , ص (ّ)
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بصػػكرة طػػكاؼ رهػػط مػػػف  -اا يػػا فلسػػطيف – ػػرف الشػػاار صػػكرة طػػكاؼ األريػػج بػػالكردة 
أكا  -كف أداة الهشػػػػبي الهػػػػي  ػػػػاءت د -ف كحػػػػت هػػػذب الصػػػػكرة, الح ػػػاج ال سػػػػاؾ بالاعبػػػػ  المشػػػػرف 

ب مػػػاؿ فلسػػػطيف كطيػػػب رالحػػػ  هرابنػػػا كذلػػػؾ حػػػيف صػػػكرها بػػػالكردة الهػػػي همهػػػاز برالحهنػػػا ك مػػػاؿ 
كأكحت  ا يا بقداسهنا كذلؾ حيف صػكر طػكاؼ األريػج بنػا بطػكاؼ رهػط الح ػاج ال سػاؾ , م ظرها

المبهااػػػدة  أكحػػػت أي ػػػا بمػػػدل برااػػػ  العػػػد ا ي فػػػي إي ػػػاد اال ػػػات بػػػيف األطػػػراؼ. بالبيػػػت الحػػػراـ
فػال   ػاح , ااهشػاؼ العال ػات بػيف األشػياء المهبااػدة"ف مػاؿ الشػعر يامػف فػي , المشال  لصكره 

الع الشاار في أف هاكف صكرب الهي يشالنا  كة الهريؿ كالمالحظ  ا دب  ير مك ػكدة فػي اػالـ 
 (ُ)"العقؿكالمنـ أف هه لؼ ا اصر هذب في  سؽ يقبل  . أك  ير مدرا  في م ملنا للحس, الكا ق

- :مصكرا ال ا ب الحسي بالحسي, كم    كؿ الشاار مصكرا حال  الدالف
ذا رآبي الدَّالف  كا 

 

كغي ه ح حا   العاهي يىزي
 

ٍلًكؿي   فا ى َّ ي بيرل ييكى
 

ع    ( ِ)هحتى أى راًس الرَّحى
 
هظنر براا  الهصكير ا د الشاار في أ   شاب  بيف صكرة الدالف ا دما يرل المديف كما  

ف اطػػت هػػذب . يقػػكـ بػػ  مػػف حمحمػػات كهمنمػػات بصػػكرة البػػر الػػذم يكلػػكؿ هحػػت أ ػػراص الرحػػع
م نا الدال  ال تسي  الهي هامف في شعكر الدالف باا طراب , الصكرة بذلؾ ايحاءات دالي  ا يرة

فيصػػدر لػػذلؾ اله ح حػػات ا قػػاذ  تسػػ  مػػف المك ػػؼ العصػػيب كم نػػا , كااحػػراج حػػيف رؤيػػ  المػػديف
ا همااي  الهي هامف في شعكر المديف باا زااج كادـ هحمؿ الدالف كراص  اذا ا ق ت الدال  ا

كأمػػا , ممػػا ي عػػؿ م ػػاا لظنػػكر الممارسػػات الربكيػػ  الهػػي ه ػػر بػػالم همق, المػػدة المقػػررة للسػػداد
الدالػػ  اا هصػػادي  الهػػي أكحػػت بنػػا الصػػكرة أي ػػا هػػي ارهتػػاع مسػػهكل المعيشػػ  فػػي مقابػػؿ  ػػ ل  

 .ؼمربت المكظ
- :ك كل  مصكرا المع كم بالمع كم
 يىحفج إلع فلسطيفى فيؤاًدل

 
 
 

ح يفى البيًد للسجحًب العىكىاًدل  
(ّ) 

 ج

 

                                                 
(ُ)

 .٘ٙؿ9  9ٔاُوبٛشح,داسأُؼبسفٕ)اُقٞسحاُل٤٘خك٠اُزشاساُ٘وذٟٝاُجعؿ٠:ؽٔذػقلٞسعبثشا

 . ٓٓديكاف الركض , ص : محمد العد ا ع (ِ)

 . ُّٖديكاف ف ر العركب  ص : محمد العد ا ع (ّ)
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ك ػػد حػػذؼ , ذا البيػػت ح ي ػػ  لتلسػػطيف بح ػػيف البيػػد للحسػػب العػػكادمصػكر العػػد ا ي فػػي هػػ 
صػكرة المشػب   مف أداة الهشبي  ليزيد  الهالحـ بيف طرفي الصكرة حهع هظنر صكرة المشب  كا  نا

 .ب  هماما دكف أم حا ز بي نما
أما اإليحاءات الدالي  في هذب الصػكرة هامػف فػي مػدل أهميػ  رؤيػ  فلسػطيف لتػؤاد العػد ا ي الػذم 

ك ػػد بػػرز ذلػػؾ ا ػػدما  ػػرف ح ي ػػ  بح ػػيف الصػػحراء الم دبػػ  القاحلػػ  لسػػحب , أكشػػؾ الػػع النػػالؾ
امػا هػك الحػاؿ , ف مصػيرها ا عػداـ الحيػاة فينػاالسماء العادي  كالهي لك اسهمر ا قطاانا ا نػا ياػك 

لتؤاد الشاار الذم إذا ما اسهمر بعدب اف فلسطيف كاشهد ح ي   لنا ااف مصيرب ا عداـ الحيػاة فيػ  
 .أي ا

- :كم ال   كؿ الشاار مصكرا بطكل  الم اهد ابد القادر الحسي ي مصكرا المحسكس بالمع كم
هىالًشع األحالـً بىٍعدى الني كًد اى   ك د هىالشىع األبطاؿي بيفى يىدي ً 

(ُ) 
 
, صكر الشاار هالشي األبطاؿ بيف يدم ابػد القػادر بصػكرة هالشػي األحػالـ بعػد الن ػكد 

ك ػػد أكحػػت هػػذب الصػػكرة بمػػدل فركسػػي  ابػػد القػػادر كسػػرا  هالشػػي األبطػػاؿ بػػيف يديػػ  كذلػػؾ حػػيف 
حظػػ  ا قطػػاع ه ػػكدب ه قطػػق فمػػف المعػػركؼ أف اإل سػاف ل,  ػرف ذلػػؾ بهالشػػي األحػػالـ بعػد الن ػػكد

 .أحالم  بسرا  شدي   دا ا ههعدل مدهنا ال كا ي القليل 
- :ك اؿ مصكرا المع كم بالمع كم

كحع اشهيا ان كهىٍ ًزعي   (ِ) يزكعى  ت ًس  كمي لل نادً   شطىرها ري
 
ف هػػت هػػذب , صػػكر العػػد ا ي  ػػزكع ركحػػ  اشػػهيا ا لكط ػػ  بصػػكرة  ػػزكع  تػػكس  كمػػ  لل نػػاد 

عاف دالي  م نػا أ نػا أكحػت بشػدة  ػزكع ركحػ  لتلسػطيف كذلػؾ حػيف  ر نػا ب ػزكع  تػكس الصكرة بم
مػػػػق العلػػػػـ أف  تػػػػكس  كمػػػػ  لػػػػدينا  ػػػػزكع شػػػػديد إليػػػػ  كذلػػػػؾ بسػػػػبب  ػػػػياع أر ػػػػنـ ,  كمػػػػ  لل نػػػػاد
إلػػع  ا ػػب أف ال نػػاد فيػػ  الهصػػميـ كااصػػرار كال ػػ ر كاله ػػحي  بػػاألركاح كاألمػػكاؿ , كممهلاػػاهنـ

كا مػػا  ػػزكع ,  ػػزكع العػػد ا ي لػػيس م ػػرد مشػػاار اار ػػ  أك مك تػػا زالػػال اػػؿ ذلػػؾ  عػػؿ, ك يرهػػا
كمف المعا ي , اما يتعؿ أهؿ مكط   في  نادهـ, يركي  بالدماء كيبذؿ مف أ ل  العالي كالرريص

الدالي  أي ا ايحاء الصكرة بش اا  أب اء فلسطيف حيف  عؿ الشاار  زكانـ لل ناد في مك ق 
ي  ك ابه  مف هاكف الصت  في  أصل - ير المقلكب -أف الهشبي  العادمكمف المعركؼ , المشب  ب 

 .أ ؿ ذلؾ يؤهي ب  في مك ق المشب  ب  لاع يي تع الع الصكرة المشب  بع ا مف صتاه  

                                                 
 . ّٖديكاف اللنيب , ص : محمد العد ا ع  (ُ)

 . ُّٖديكاف ف ر العركب  , ص : حمد العد ا ع م (ِ)



 

 

 

-ٕٕٙ- 

, "(ُ)ظنر فع الصكر الهشبيني  السابق   لب  هشايؿ الصكرة مػف ا اصػر الطبيعػ   تسػنا         
مػػػػدة الػػػػع هصػػػػكير المحسػػػػكس بػػػػالمع كل أك بػػػػالمع كل مػػػػق ذلػػػػؾ فقػػػػد  ػػػػاءت بعػػػػض الصػػػػكر معه

بػػػالمع كل ,  ظنػػػر حسػػػف ربطػػػ  بػػػيف ا اصػػػر هشػػػايؿ الصػػػكرة ف فاػػػاف هػػػذا الػػػربط امػػػا احػػػداث 
كالهكالـ الهػاـ بػيف طرفػع الصػكرة ف كامػا الهتريػؽ كالهبااػد بي نمػا ليتا ػؿ ااشػعر أحػدهما  الهالحـ

ع مػػق ارهبػػاط هػػذب اايحػػاءات كالػػداات كظنػػر أ ػػا امػػؽ صػػكرة اايحػػالع كالػػدال. الػػع اارػػر 
 .بال ا ب ال تسع كالك دا ع ا د الشاار 

 
  -:ااسهعارة 

 
كذلػػػؾ . مػػف أصػػػؿ اللعػػ  الػػع  يػػػرب لعػػرض  قػػػؿ العبػػارة مػػف مك ػػػق اسػػهعمالنا "ااسػػهعارة هػػع   

ارة ااشػ( أك )فيػ  ه ايدب كالمبالع  ( أك )أف ياكف شرح المع ع كف ؿ اابا   ا   ( اما )العرض 
, ك ػػد ااهبػػر ابػػف رشػػيؽ أف   (ِ)" بحسػػف المعػػرض الػػذل يبػػرز فيػػ  ( أك )اليػػ  بالقليػػؿ مػػف اللتػػظ 

ااشػػارة أف ػػؿ مػػف الم ػػاز , كأكؿ أبػػكاب البػػديق كلػػيس فػػع حلػػع الشػػعر أا ػػب م نػػا , هػػع مػػف "
كهامػػػػف برااػػػػ  الشػػػػاار فػػػػع الهصػػػػكير   (ّ)"محاسػػػػف الاػػػػالـ اذا ك عػػػػت مك عنػػػػا ك زلػػػػت مك ػػػػعنا 

اما  ربا , أك " فع حسف ربط  بيف صكرة المسهعار كصكرة المسهعار ل  ,فياكف الربط  ااسهعارل
, أك اال ػػ  مػػا يقبلنػػا الػػذكؽ ػ العربػػع ػ الػػذل هعػػكد صػػالت راصػػ  كاال ػػات معي ػػ  بػػيف هشػػابنا 

 ػػدرة الشػػاار الػػع " كمػػق هطػػكرات العصػػر هقػػكل  (ْ), " األشػػياء فػػع الشػػعر كالقػػكؿ بصػػت  اامػػ   
  (ٓ)حد اسهحال  ال مق فيما بي نا يف األشياء اا ت هبدك فع الما ع مهباادة إلع اشؼ اال ات ب

ياشػػؼ الػػع الػػدكاـ , اال ػػات  ديػػدة بػػيف األشػػياء , .. , الػػع  ا ػػب أف ال ظػػاـ ااسػػهعارل العػػاـ 
ممػػػا يعطػػػع (ٔ)" مػػػف هصػػػكر الشػػػاار  بلػػػ  هػػػذب العال ػػػات كيػػػدأب الشػػػاار الػػػع الاشػػػؼ كالهعييػػػر 

لريالػػػػ  مػػػػف رصكصػػػػي  كامهيػػػػاز حقيقيػػػػيف , كمػػػػف  ػػػػـ اا ػػػػت الم تػػػػذ ااابػػػػر  مػػػػا يشػػػػاء" الشػػػػاار 
 . (ُ)"للمعامرات الرصب  التذة 

 

                                                 
 . ِّٖالصكرة الت ي  فع شعر دابؿ بف الع الرزااع , ص : الع ابراهيـ أبك زيد  (ُ)

 .  ِٓٗالص ااهيف , ص : أبك هالؿ العسارل  (ِ)

 . ِٖٔ, ص  ُالعمدة , ج : ابف رشيؽ  (ّ)

 .  ُٖٔ, ص ُج (  ُْٔٗالقاهرة , دار المعارؼ , ) ال قد العربع الع القرف الرابق الن رل : سالـ  محمد ز لكؿ (ْ)

 . ٗٗالصكرة الشعري  فع الاهاب  الت ي  , األصكؿ كالتركع , ص : صبحع البسها ع  (ٓ)

 . ُْٕص (  ُّٖٗبيركت , دار األ دلس , ) ّالصكرة األدبي  , ط : مصطتع  اصؼ (ٔ)

  تس المر ق ,  تس الصتح  (ُ)



 

 

 

-ٕٖٙ- 

كالمالحظ الع صكر العػد ا ع ااسػهعاري  أ نػا  ػاءت الػع شػاؿ لكحػات ف يػ  ابػرل , ظنػر     
راللنا ا صر الرياؿ الذل أحدث فع اللكحات ه سيدا كهشريصا , كهحكيال للمعػا ع مػف م ػردة 
الػػػع اال ػػػات حيػػػ  همهػػػاز بػػػالحس كال طػػػؽ كالحراػػػ  , كالمالحػػػظ أي ػػػا ااهمػػػادب فػػػع هشػػػايلنا الػػػع 

المرهلتػػ  , ف كحػػت بػػذلؾ بمعػػا ع الداليػػ  ارهبطػػت بمشػػاار العػػد ا ع ال تسػػي  , ا اصػػر الطبيعيػػ  
- :كمف أم ل  لكحاه   كل  فع اسهشناد ابد القادر الحسي ع 

 
 لرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطرل فهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمقي  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبؽى 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽى    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  ً الك  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان دل  ا ً رى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػؤادم ػػػػػػػػػػػػػػػؿي ي األسى لػػػػػػػػػػػػػػػع ًمٍر ى   ك ى
 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدً الكي  ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى مي  فهشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظع دمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى   تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسى األ كرأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي   المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكدً  اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي الينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ً  زفً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الحي
 

 قلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لً  ريحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان القلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ى  ـً ع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هى كأ ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ظعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ع اتٍ هينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   تافع بشى
 

 (ُ)كدً طػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف اللحػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اكداهي  
 

 
 

ظنر فع هذب اللكح  هاا ؼ الصكر ااسهعاري  الهع أدت بم مكانػا الػع هػذا الهشػايؿ الػذل      
ابػػر اػػف مشػػاار العػػد ا ع  ال تع ػػ  بػػالحزف كاألسػػع الػػع فقػػداف الم اهػػد ابػػد القػػادر الحسػػي ع , 

دمعػا سبؽ الدمق راطرل , ك لع المر ػؿ ااسػع كهشػظع : ك د ظنرت هذب ااسهعارات فع  كل  
, كاأل تاس ريا  كالينا االل  المتؤدة, كاألمػا ع ات هنػا بشػتافع كأكداهنػا بطػكف اللحػكد, كظنػرت 
اللكحػػػ  اي ػػػا بصػػػكرة العػػػد ا ع كدمعػػػ  القػػػا ع يسػػػابؽ رػػػاطرب الم سػػػد فػػػكؽ رػػػدب كحيػػػدب , كظنػػػر 

لب  األسع م سدا الع مر ل  كفي فؤادب كهك يهشظع دمعا مريق الك كد , كأ ي   ظعع الع م هـ  
ال ريه ػ بحيث شرص  بطكف اللحكد اما هك حاؿ ب سب  لال ساف , لذلؾ فقػد اكحػت هػذب اللكحػ  

كصػػؿ مصػػيرها اف هاتػػف هػػع كالقلػػب بمشػػاار العػػد ا ع ال تسػػي  الهػػع  لػػب الينػػا ااسػػع حهػػع 
هرلػػؽ م نػػا حالػػ   محاكلػػ  صػػب  الصػػكرة بحالػػ  الػػ تس" كهك ػػق فػػع بطػػكف اللحػػكد ف كاليػػ  فػػإف

هػػذا ك ػػد لعػػب الريػػاؿ  (ُ)" دؽ ااملػػ  ااصػػباغ كاالػػكاف , محامػػ  الرطػػكط كاأل ػػكاء الت ػػاف الحػػا
دكرب فع  مق اطػراؼ الصػكر هػذب اللكحػ  ذلػؾ ألف ااسػهعارب هعطػر للشػاار مػا يشػاء لريالػ  مػف 

                                                 
 . ْٖ -ّٖديكاف اللنيب , ص  : محمد العد ا ع (ُ)

رسال  ما سهير ,  امع  ايف شمس , ر ـ ) التار كالصكرة فع شعر زهير بف أبع سلمع : فهحي  محمكد فرج العقدة  (ُ)
 . ُْٖص ( ّٓٗٗ/ ُٖٗ



 

 

 

-ٕٙٗ- 

كمػػػف  (ُ)"رصكصػػػي  كامهيػػػاز حقيقيػػػيف , كمػػػف  ػػػـ اا ػػػت الم تػػػذ األابػػػر للمعػػػامرات الرصػػػب  التػػػذب
- :الشاار لما كصل   عع أم  مسهردما الهصكير ااسهعارل كالهشبينع  اللكحات اي ا  كؿ

ػػػػػػػػػػػػػلقػػػػػػػػػػػػػد  ى   القمػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػؾً كا  لبػػػػػػػػػػػػػع  ى راي
 

ػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػ ى  فٍ كا أى كمػػػػػػػػػػػػػػا المي  سػػػػػػػػػػػػػػما ال كا  لبػػػػػػػػػػػػػػعى راي
 

ػػػػػ ري حهػػػػػع  ػػػػػدا الصػػػػػدٍ   ػػػػػان زى   ػػػػػع حى    ي رمسى
 

 (ِ)مػػػػػػػػا ٍ رى  لػػػػػػػػ ً حكٍ مػػػػػػػػف   ػػػػػػػػالعً ؿ مػػػػػػػػف األى كايػػػػػػػػ 
 

 
ليا ػؼ ال كا ػب اايحاليػ  فينػا  سهعارل كالهشبينعذب اللكح  الهصكير ااهاسهعمؿ العد ا ع فع   

ليعطينا امقا  ػدديا مكالمػا ل تسػيه  الهػع ف عػت بربػر هػذا ال عػع ,فقػد  سػد ال عػع فػع الهصػكير 
كا يعطػػػع العمػػػؽ الػػػدالع كاايحػػػاء  الهشػػػبينع ك علػػػ  العلقػػػـ  ػػػـ ك ػػػد اف العلقػػػـ ا يتػػػع بلعػػػرض

المع ع الدالع فع هصكيرب هذا , فااف  عػع أمػ   فصكرة بالسـ , كذلؾ ليعمؽال تسع المطلكب , 
بم ابػػ  سػػـ الػػذل ا ػػذرب با هنػػاء حياهػػ  , لػػذلؾ  ػػاء البيػػت ال ػػا ع مؤيػػدا لنػػذا اايحػػاء حػػيف   ػػع 
الشاار حز ا , كحيف صكر الصدر رمسا لقبل  الميهمف  زاء ه ػرع السػـ , كاأل ػالع الهػع حكلػ  

ذار أف الريػػػاؿ  مػػق بػػػيف اطػػػراؼ هػػػذب الصػػػكرب االح ػػارة الهػػػع ه عػػػب حػػػكؿ الػػرمس, كال ػػػدير بالػػػ
العامؿ ااساسع الذل يهػرهاف اليػ  ااديػب فػع صػ ااه  ,بػؿ هػك اػاف " المهباادة , فا  ت بم اب  

اػػؿ شػػعء فػػع هػػذب الصػػ اا  ,طالمػػا اػػاف صػػاحب الت ػػؿ ااكؿ فػػع ابهاػػار المع ػػع كفػػع هاػػكيف 
هاج الصكرة الحسي  أك هصػكيرها اشػياء للداال  الع اؿ مال  صل  با "الهع ه عء  (ّ)"المعطيات 
  (ْ)". اف الحس

  
 :ك اؿ العد ا ع معبرا اف اام  مف  راء  عع أم  , كمسهردما الرياؿ بشاؿ كاسق     

ػػػػػػػػػػػػػػػػعبػػػػػػػػػػػػػػػػ  أهٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًت   للػػػػػػػػػػػػػػػػرزًء كالػػػػػػػػػػػػػػػػداًء كاألىسى
 

 فًحياػػػػػٍت لػػػػػ   كبػػػػػػان , كأ ػػػػػحع لنػػػػػا  سػػػػػػما  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػررى ذاؾى ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػافي ذيكًلػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً   ك ى
 

 تي مػػػػػف أيٍفًق ػػػػػا  ىٍ مػػػػػا ػػػػػداةى اصػػػػػطتاًؾ المػػػػػك  
 

طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًب هىزيفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ع اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركسه للري
 

ػػػػػػػػًريىٍت  ىٍنمػػػػػػػػا  ػػػػػػػػر  ى مي إلػػػػػػػػع الػػػػػػػػدكاهع الحي
(ٓ) 

 

 
ااهمػػػدت هػػػذب اللكحػػػ  فػػػع هشػػػايلنا الػػػع الهصػػػكير لالسػػػهعارل كالهشػػػبينع الػػػع  ا ػػػب الريػػػاؿ    

ا ع مػػ ال كاله سػػيد , كذلػػؾ لهرػػرج  ػػكة اايحػػاء اظيمػػ  الدالػػ   ليلػػ  فػػع اللتػػظ كالهراايػػب , فلعػػد 

                                                 
 . ُْٕالصكرة األدبي  , ص : ع  اصؼ مصطت (ُ)

 . َُٖديكاف اللنيب , ص : محمد العد ا ع  (ِ)

 . َْص ( ُٓٔٗالقاهرة , دار المعرف  , ) ُالرياؿ الحراع فع األدب ال قدل , ط : ابد التهاح الديدل  (ّ)

 .  َُٕص ( ُّٖٗدمشؽ , دار الحكار  ) ُ, ط   ظري  اللع  كال ماؿ فع ال قد العربع: هامر سلـك  (ْ)

 .  ُُّ-ُُِديكاف اللعيب  , ص : محمد العد ا ع  (ٓ)



 

 

 

-ٕٙ٘- 

 سػػد الػػرز كالػػداء كااسػػع ا ػػدما هريػػؿ اف هػػذب ااشػػياء حياػػت لػػ   كبػػا  ػػافيا كأ ػػحع هػػك لنػػا 
 سما , كزاد مف امؽ الرياؿ فشرص ال كب كرأل ا   بدأ ي ر ديكل  , كحيف اسهطتع مكت أم  

حػػيف  ف كاحػػدالهػػع صػػكرها   مػػا فػػكؽ أفق ػػا اارض , الػػع  ا ػػب ا ػػ   سػػد كشػػرص المػػكت فػػع ا
طتع مف بيف ال اس مف يشاء حهع اصطتع أم , كم ػع الشػاار معهمػدا الػع الريػاؿ  عل  يص

, فصػػكر  تسػػ  بلعػػركس الهػػع هزفنػػا الػػدكاهع الحمػػر الشػػديدة الػػ نـ لهقػػدمنا للرطػػكب , مػػق مػػا فػػع 
هػػذب الصػػكرة مػػف ه سػػيد كالهشػػريص للرطػػكب , كاػػذلؾ الػػدكاهع الهػػع  عنػػا  ػػارب  الػػ نـ , لقػػد 

 رلقػا  ديػدا اال ػات  ديػدة فػع:هكسػل  بالريػاؿ أف يقػيـ لاػؿ صػكرة ؽ اسهطاع العد ا ع اػف طريػ
 .(ُ) " .طريق   ديدة مف الهعبير 

    
كاذا اا ت اللكحات سابق   د ابرت اف مشاار العد ا ع الحزي   فػاف ه ػاؾ لكحػات أي ػا        

 : ابرت اف مشاار سعيدة , كم لنا  كل  
ٍردان    ى ىٍي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعدى بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكًز كى

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػً  زيٍهػػػػػػػػػػػػػػػري المي ىػػػػػػػػػػػػػػػع شيػػػػػػػػػػػػػػػًعتىٍت فيهك ػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنباًء األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ع  كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريٍؾ ًلصى
 

ًكي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ايؤيكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت , إا رى  أىٍهًراى
 

 فىًسػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ا فػػػػػػػػػػػػػػػػكؽى هػػػػػػػػػػػػػػػػاـً الػػػػػػػػػػػػػػػػدهًر صػػػػػػػػػػػػػػػػيدان 
 

طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ا   كك ٍن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ري
 

 كأىملٍي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريً  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتران 
 

 (ِ)ًمػػػػػػػػػػػػػػػػف األىم ػػػػػػػػػػػػػػػػاًد أىٍذهىلىػػػػػػػػػػػػػػػػًت الظ ك ػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

  
اار فع هشايؿ هذب اللكح  الػع ه سػيد كهشػريص المع كيػات , ك ػد سػااد الػع ااهمد الش      

ذلػػؾ الريػػاؿ الػػذل  ػػرب بػػيف أطػػراؼ ااسػػهعارة , فصػػكر السػػعد كهػػك مع ػػكل بػػالكرد الػػذل ي  ػػع , 
كصػػػكر الم ػػػي زهػػػرا يشػػػعؼ فهك ػػػا بالسػػػعد , كصػػػكر األمػػػا ع اؤكسػػػا مليلػػػ  بالصػػػنباء , كشػػػرص 

تمػا شػاء العػرب , كشرصػ  أي ػا ب علػ  ا  سػاف يملػع اليػ  الدهر ب عؿ هام  ل  كرػطو يك ػ  اي
فاؿ هذب الصكر اله ع شالت هذب اللكح   اءت لهكاءـ مشاار العد ا ع .فياهب شعرا مف اام اد

 َالمتعم  باألمؿ كالترح كالسركر 
   

ك ػػػد حػػػاكؿ العػػػد ا ع فػػػع صػػػكرة الهػػػع ابػػػرت اػػػف مشػػػاار التػػػرح أف يػػػدرؿ ا اصػػػر الطبيعػػػ      
  -:شاارب هذب ,فقاؿ فع ذارل  الء التالر سييف اف سكريا لهشارا  م

ـى فػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػدر ايٍرسيػػػػػػػػػػ   فاػػػػػػػػػػاًف  ػػػػػػػػػػالءه  ػػػػػػػػػػا
 

 ك ٍ ػػػػػػػع لػػػػػػػ ي مػػػػػػػف  ًمٍ بىػػػػػػػًر األ ػػػػػػػليًق القلػػػػػػػبي  
 

                                                 
 . َِٔص (  ُٗٓٗبيركت,  شر كهكزيق دار ال قاف  , ) ِفف الشعر , ط : احساف اباس (ُ)

 . ُٖديكاف الك كب , ص : محمد العد ا ع  (ِ)



 

 

 

-ٕٙٙ- 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع , فا حسىرىاألىسى  كأزهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًت اىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي
 

 كأ بىػػػػػػػػػػػػػؿى مىٍزهيػػػػػػػػػػػػػكان ًب ػػػػػػػػػػػػػا األمػػػػػػػػػػػػػؿي الرٍطػػػػػػػػػػػػػبي  
 

ػػػػػػػػػػػػػد فىسػػػػػػػػػػػػػيح كباهىػػػػػػػػػػػػػٍت   ًرحػػػػػػػػػػػػػابي الػػػػػػػػػػػػػ تًس  ى
 

ػػػػػػػػبى ًمػػػػػػػػف  ػػػػػػػػٍدبي  كأىٍر ى   ىٍعماًلنػػػػػػػػا التىٍدفىػػػػػػػػدي ال ى
 

 كهىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماتي األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًؿ اليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 
 

 سػػػػػػػػػػػكريى و هىٍحبيػػػػػػػػػػػك ك ػػػػػػػػػػػاءىٍت ًإلػػػػػػػػػػػع   ػػػػػػػػػػػاتً  
 

ػػػػػػػػػػػػًت الرػػػػػػػػػػػػدٍيًف فػػػػػػػػػػػػع هيػػػػػػػػػػػػرًب مػػػػػػػػػػػػكط ع  كمىر ى
 

ػػػػػػػػػبى رػػػػػػػػػدٍينا الشػػػػػػػػػذا العػػػػػػػػػابؽى الهػػػػػػػػػربي    فااسى
 

 كراحػػػػػػػػػػػػػػٍت   ػػػػػػػػػػػػػػكـي الليػػػػػػػػػػػػػػًؿ هعًمزي ػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػكلن 
 

ٍمػػػػضه ًسػػػػحريبي التىػػػػذ ا يربيػػػػك   كفػػػػع الطػػػػٍرًؼ كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػردًت األىطيػػػػػػػػػػػػػػػػػاري فػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽى  صػػػػػػػػػػػػػػػػػكً ناك    ى
 

ػػػػػػػػػػكفو , بػػػػػػػػػػات يحهازيهػػػػػػػػػػا اٍلليػػػػػػػػػػبه   ػػػػػػػػػػً ع لحي  شى
 

ريريهػػػػػػػػػػػػا  كفػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػردىل األمػػػػػػػػػػػػكابي حػػػػػػػػػػػػااىع رى
 

 ً  ػػػػػػػػػػػاءى اىعػػػػػػػػػػػابو صػػػػػػػػػػػكهينا فػػػػػػػػػػػاًهفه اػػػػػػػػػػػٍذبي  
 

 كى ى ػػػػػػػػػٍت الػػػػػػػػػع العاصػػػػػػػػػع ال ػػػػػػػػػكاايري بعػػػػػػػػػدىما
 

ٍه ا أ ي ػػػػػػػػاو , ديك ىػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػٍكحي كال ػػػػػػػػٍدبي    (ُ)شػػػػػػػػ ى
 

لكحػ  ااسػهعاري  لهشػارؾ الشػاار فرحهػ  بػذارل ال ػالء , لػذلؾ هاا تت مظاهر الطبيع  مق هذب ال
 ػػاءت ااسػػهعارات ما تػػ  بحيػػث حػػكل البيػػت الشػػعؤل الكاحػػد الػػع أا ػػر مػػف هصػػكير اسػػهعارل , 
كظنر هذا الها يؼ حيف  عؿ لل الء ارسا  اـ فػع الصػدر , كالقلػب يع ػع الػع م بػر األ ػالع 

ا حسػػػر , كاألمػػػؿ الرطػػػب حػػػيف  ػػػاء مزهػػػكا , لػػػ  ,ك سػػػد اامػػػاؿ حػػػيف ازدهػػػرت , كاألسػػػع حػػػيف 
كالػػ تس حػػيف باهػػت فػػع رحػػاب فسػػيح  , كشػػرص ال سػػيـ حػػيف  علػػ  يحبػػك كييمػػرغ رػػدب فػػع هػػراب 

كأدرػػؿ الهصػػكير الهشػػبينع ليزيػػد اللكحػػ   ػػالال ليػػؿ حػػيف راحػػت هعمػػرهـ هػػكل , كطف , ك  ػػـك بالػػ
امػػكاب بػػردل الاعػػاب ذكات كهشػػايال كهعا ػػدا حػػيف صػػكر هعريػػد ااطيػػار بشػػ ع اللحػػكف , كرريػػر ا

الصكت التاهف , كشػرص الشػاار  ػكااير حػيف  علنػا هع ػع بعػد اا ػيف المشػ ف ,هػذا ك ػد لعػب 
هشبي  دكرا فعاا فع  سج العال ات بيف اطراؼ الصػكر كبػيف الصػكر  تسػنا حيػث رر ػت اللكحػ  

 .بنذا الهاامؿ الهصكيرل المبدع 
 

ايؿ الصكرة ااسهعاري  , حيث رمز لتلسطيف بلمحبكبػ  ك د اسهعمؿ العد ا ع الرمز فع هش       
 -:, فقاؿ 

ػػػػػػػػػػػػػب اي ػػػػػػػػػػػػػاؾً     لػػػػػػػػكاًؾ لػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػدي فػػػػػػػػع األ ػػػػػػػػالع , لػػػػػػػػكاؾ   لبػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػذل لق ىهٍػػػػػػػػػػػػػ ي الحي
 

 هيمهٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  , فنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ألحا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي أر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو 
 

 ارٍفػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػع اػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػرؼ م ػػػػػػػػػػ ي ريػػػػػػػػػػاؾً  
 

 ركضه مػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػع الز ػػػػػػػػػديف ز بقيػػػػػػػػػ ي 
 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػكردي أطلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي للػػػػػػػػػػػػػػػػػػركض رػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًؾ  
 

ل ػػػػػػػػػػػػػاري بػػػػػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػػػػع ال عػػػػػػػػػػػػػػر مره ػػػػػػػػػػػػػػباو   كال ي
 

 ابهٍػػػػػػػػػػػػ ي ركحػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػف   ايػػػػػػػػػػػػاؾً كالشػػػػػػػػػػػػندي  
 

 كالصػػػػػػػػػػػػػػدر رما ػػػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػػػـ ريحػػػػػػػػػػػػػػتي أ طتيػػػػػػػػػػػػػػ ي 
 

ػػػػػػػػػػػػػد رليػػػػػػػػػػػػػػؿ ى الػػػػػػػػػػػػػركح ييم ػػػػػػػػػػػػػػاؾً    فلػػػػػػػػػػػػػـ هىصي
 

                                                 
 . ّٗ-ُٗ تس المصدر , ص  (ُ)



 

 

 

-ٕٙ - 

شػػػػػػػػػػػػػذا األ تػػػػػػػػػػػػػاس اابقػػػػػػػػػػػػػ ن   كاػػػػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػػػػممت ي
 

 فرلػػػػػػػػػػػتي   ػػػػػػػػػػػات اػػػػػػػػػػػٍدفو فػػػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػػػباياؾً  
 

  ػػػػػػػػػػػػػػد ا ػػػػػػػػػػػػػػًت كردةن طػػػػػػػػػػػػػػاؼى األريػػػػػػػػػػػػػػجي ًبنػػػػػػػػػػػػػػا
 

 سػػػػػػػػػػػػاؾً طىػػػػػػػػػػػػكىاؼى رهػػػػػػػػػػػػطو مػػػػػػػػػػػػفى الح ػػػػػػػػػػػػاًج  ي  
 

.........................   
 أىيىػػػػػػػػػا فلسػػػػػػػػػطيفي إيػػػػػػػػػا  لػػػػػػػػػبى العرركبػػػػػػػػػً  , يىػػػػػػػػػا

 

ٍنػػػػػػدى المي ىػػػػػػع , كمػػػػػػالىذ البػػػػػػاًلًس الشػػػػػػاًاع  مى
(ُ) 

 

 
قػػد اسػػهعاف العػػد ا ع بػػالرمز فػػع هاػػكيف لكحهػػ  هػػذب , كذلػػؾ اف الصػػكرة الرمزيػػ  ياػػكف ل          

طع امقا دالي  معبرا اف رل ات الشاار ال تسي  , هع(ِ)" بايحاءات مههالي  مف منمهنا أف هقـك 
فكاهػا لػػـ يشػػد  لبػػ  , . كمػف افاػػار العقليػػ  فشػػاار رمػز الػػع فلسػػطيف بلمحبكبػػ   ػـ بػػدأ يهعػػزؿ بنػػا 

كلكاهػػا لػػـ يعػػرؼ حسػػف الز ػػديف , كاره ػػاب ال ل ػػار , كالرمػػاف الصػػدر , كشػػذا اا تػػاس , ك ػػد 
فػػػع رسػػػـ هػػػذب اللكحػػػ  , فظنػػػرت فينػػػا فلسػػػطيف  هظػػػافرت الصػػػكر ااسػػػهعاري  كالصػػػكر الهشػػػبيني 

ا ب لحا   العقب  بصكرة المرءة الهع م حت للقلب شدكب كلق ه  بعي نا الحب الصافع حهع هيمه  فنت
الذل ظنر زمبق  فػع الز ػديف , كاره ػاب ال ل ػار كاػبء ركح  فى سٍ الحي  ضى كٍ , كارؼ مف رياها رى 

, كشػػـ شػػذا اا تػػاس العابقػػ  حهػػع  ػػدت كردة الشػػاار الشػػند مػػف   ايػػا , ك طػػؼ الرمػػاف الصػػدر 
" طػافع ااريػج بنػػا امػا يطػػكؼ رهػط مػف الح ػػاج ال سػاؾ بالبيػػت الحػراـ , ك ػد م لػػت هػذب اللكحػػ  

كاع الشاار ادراا  الت ع ألف الشاار فع حقيقه   يهعدل دالرة المحسكسات كيه اكزها الػع دالػرة 
الالمػ  مت ػرا فػع ا حالنػا مػا يػكحع برمػكز أكسق كأشمؿ كأا ؼ كهك يعهمد الػع اسػهعالؿ طا ػات 

  (ّ)"اف القارلء اف يهعاطؼ معنا
   

ك ػػد صػػكر العػػد ا ع المشػػ ك يف بلكحػػ  ااهمػػد فػػع صػػكرها الػػع الريػػاؿ كالهصػػكير ااسػػهعارل     
 -:كالهشبينع , فقاؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ي ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   األرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهى حهػػػػػػػػػػػػػػػػػػع فم ى
 

 ه ليػػػػػػػػػػكى الػػػػػػػػػػركحي اػػػػػػػػػػف  سػػػػػػػػػػكـً ال ػػػػػػػػػػياً ـٍ  
 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ؽي إافعلىٍكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا , كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المً 
 

صػػػػػػػػػػػػػػػػػ ينا الرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػقي الػػػػػػػػػػػػػػػػػداالـٍ    ًللعيلىػػػػػػػػػػػػػػػػػع حى
 

 هلليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا باًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميفى ًلٍلحهٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؼ يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىع 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىع الم    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلـكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًلٍينيـي سى
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءيكا أف ييٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًلميكا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػركحى ًإا
 

ـي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابحكفى ًم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى العىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلـٍ    كهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كأىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكا أىٍف ييالًمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا هيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربى أرضو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػع فك ىنػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػليؿي ال ػػػػػػػػػػػػػػرالً    ـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػد مشى
 

                                                 
 . ُِٔ_  ُِٓديكاف ف ر العركب  , ص : محمد العد ا ع  (ُ)

 . ْٔص (  ُٕٗٗالقاهرة , مطبع  أطلس ,  شر م ش ة المعارؼ , ) دراس  فع لع  الشعر ػ رؤي   قدي  : ر اء ايد  (ِ)

 . ْْ تس المر ق , ص  (ّ)



 

 

 

-ٕٙ - 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيده   فىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىلع ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اي
 

 م ػػػػػػػػػػؿى   ػػػػػػػػػػـو فػػػػػػػػػػع أيٍفًقػػػػػػػػػػً  الرٍحػػػػػػػػػػًب حػػػػػػػػػػاًلـٍ  
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػد حاػػػػػػػػػػػػػػػٍكا بػػػػػػػػػػػػػػػاًهر الشػػػػػػػػػػػػػػػمكًس  ػػػػػػػػػػػػػػػياءى 
 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلـٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدلً يفى المى كا للمي  ف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري
 

هيكا فػػػػػػػػػػػػػكؽى ًمٍ بىػػػػػػػػػػػػػًر المػػػػػػػػػػػػػكًت صػػػػػػػػػػػػػمهان  ػػػػػػػػػػػػػمى  (ُ)فيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػػػػػػا يكا المتػػػػػػػػػػػػػػػػػكًهيفى األاػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرـٍ     صى
 

 
لهصػػكير ااسػػهعارل كالهصػػكير الهشػػبينع كالػػع الريػػاؿ لقػػد ااهمػػدت هػػذب اللكحػػ  الػػع ا         

أي ػػػا حهػػػع رر ػػػت    بنػػػذا الشػػػاؿ الػػػذل ظنػػػر فيػػػ  الهصػػػكير ااسػػػهعارل فػػػع  ػػػالء الػػػركح مػػػف 
ال سكـ , كفع الحهؼ كهك يسعع , كفػع الم ػد كهػك حػالـ ,كفػع اسػالـ الػركح , كفػع مشػع سػيؿ 

, كأمػػا الهصػػكير الهشػػبينع فقػػد  ال ػػرالـ فػػكؽ األرض كفػػع الػػ  ـ كهػػك حػػالـ , كفػػع م بػػر الصػػكت
ظنر فػع هصػكير  سػـك الشػنداء ب سػـك ال ػيا ـ , كداػالـ المشػ ق  بالحصػكف , كالشػنداء كهػـ 
سػػػابحكف فػػػع الت ػػػاء بالعمػػػالـ كبػػػال  ـ كيبػػػاهر الشػػػمكش , كصػػػمهنـ بػػػالمتكهيف األراػػػاـ , لػػػذلؾ 

مػف رػالؿ الهصػكيرات  أكحت هذب اللكح  بعدل ماا ػ  هػؤاء الشػنداء فػع  تسػي  العػد ا ع , كذلػؾ
ااسػػهعاري  كالهشػػبيني  السػػابق  , كمػػف رػػالؿ هصػػكيرهـ كهػػـ معلقػػكف أمكاه ػػا فػػكؽ أمػػكاد المشػػا ؽ 

العمػالـ مػف ريػر ير ػكب ال ػاس , كاػ ف العػد ا ع يريػد أف فاشػدة هػؤاء الشػنداء بلعمالـ مق ما فػع 
 تػق اتالػدة العمػالـ الهػع فع زرع ركح اله حي  كالتداء فع  تكس ال اس كما يعكد ذلؾ الينـ مػف 

 .هعكد بال تق كالتالدة الع ال اس 
ك د كااب الهصكير ااسهعارل مراحؿ اصر العػد ا ع المرهلتػ  , فتػع سػف األربعػيف  ػاؿ         

- :فع حكار مق فراش  
 

     
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع : فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لهنا 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدابٍ   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍحًر المي  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ , رى
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـى  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت , ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رى
 

 ًمصػػػػػػػػػباحي الشػػػػػػػػػباب ػأكاػػػػػػػػػادى  ػػػػػػػػػػ 
 

 أفراشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه هىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىل الظلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ 
 

ـ   كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍكضي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كًر اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىحى
 

 كالزٍهري معسيؿي الر اٍب ؟ 
ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ىٍيًف أذاعى ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األىٍربىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف:  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت   (ِ)بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضي المى

 

 
   -:كفع سف السهيف  اؿ 

                                                 
 .ََُ-ٗٗديكاف الك كب ص :لعد ا ع محمد ا(ُ)

 . ُِٖديكاف الركض , ص : محمد العد ا ع (ِ)



 

 

 

-ٕٙ9- 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإ ع أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس كافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع    م ػػػػػػػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػػػػػػػهكفى لػػػػػػػػػػػػػػػػـ أشػػػػػػػػػػػػػػػػعر بنػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

   (ُ)ابػػػػػفي الصػػػػػدر فػػػػػع ركًض الم ػػػػػعرهػػػػػق     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ , ا
 

  -:ك اؿ فع سف السبعيف 
 لػػػػػػػػؾ الحمػػػػػػػػد يػػػػػػػػاربع الػػػػػػػػع الػػػػػػػػ عىـً الاي يػػػػػػػػٍر 

 

 الػػػػع السػػػػعًد رفا ػػػػان , الػػػػع العػػػػزـً كالصػػػػبر 
 

................................   
ػػػػػػٍت ال نػػػػػػع   الػػػػػػع العمػػػػػػر , كالسػػػػػػبعكف هىك ى

 

 (ِ)أااليلينػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػالعلـ كالشػػػػػػػػػػػػػػػعر كال  ػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 
ع هػػػذب الصػػػكرة التراشػػػ  ك علنػػػا ههحػػػدث كهقػػػيـ معػػػ  حػػػكارا ظنػػػر مػػػف راللػػػ  شػػػرص الشػػػاار فػػػ

الهصكير ااسهعارل فع السحر المذاب كمصباح الشباب كالتراشػ  هنػكل الظلػـ , كالػركض اسػهحـ 
ػػ ي بيػػاضي المتػػر يف لسػػحر األربعػػيف  ذىٍااى كفػػع صػػكرة السػػهيف ظنػػر هصػػكيرب ااسػػهعارل . بػػال كر , كا 

ٍعػػػًؿ ركض لػػ  , أمػػػا السػػبعكف فقػػػد ظنػػر الهصػػػكير فػػع م ػػت السػػػهكف ,  كفػػع ه  سػػػيد الم ػػع كى ى
 . ت العقؿ بالعلـ كالشعر كال  ر ااسهعارل فع السعد رفافا , كفع أااليؿ السبعيف الهع هكٌ 

لع بي نما , ك د ظنر فع هصكير العد ا ع ااسهعارل ال مق بيف شيليف مرهلتيف مق رابط دا    
     -:كم اؿ ذلؾ  كل  

ـى ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ك يكب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأا   إف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ـي التىٍ ػػػػػػػػػػري   بػػػػػػػػػكًس الليػػػػػػػػػؿ يبهًسػػػػػػػػػ  (ّ)كبعػػػػػػػػػدى اي
 

ظنػػر اارػػهالؼ فػػع الشػػطر ال ػػا ع فػػع ابػػكس الليػػؿ كفػػع اابهسػػاـ الت ػػر كلاػػف ر ػػـ ذلػػؾ فػػاف  
العالقػػ  بي نمػػا اال ػػ  داليػػ  هاامليػػ  ,معبػػكس الليػػؿ أكحػػع بػػزمف ظلػػـ ااسػػهعمار ك نػػرب , كابهسػػاـ 

  -:كظنر أي ا فع  كل  . الهرلص م   كمف أ الل  الت ر أكحع بمرحل  
ً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ًإٍف راكٍدهىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا امهى ىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   إف المى

 

ٍف ه  بهىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ,  اءىهٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى هرهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرـي   كا 
(ْ) 

 

ظنر ال مق بيف فع هذا البيت بيف صكرهيف مرهلتهيف هما صػكرة امه ػاع الم يػ  مػق مراكهنػا ,    
هالؼ فقػد هعا ػدت الصػكرهيف لهػكحع بصػكرة كصكرة م يلنػا هرهػـر مػق ه  بنػا , كر ػـ هػذا اارػ

الش اع الذل يراكد المكت دكف ركؼ لذلؾ فالمكت يه  ب  , كصػكرة ال بػاف الػذل يه  بػ   كلا ػ  
 .فساادت الصكرهاف الع ااهماؿ  كا ب هذب اللكح  الشعري  ااسهعاري  . ي هي  ر ـ حرص  

                                                 
 . ِْ, ص  ُّٕٗ, يكليك  ِّ, الس    ٕم ل  األديب ال زء " السهكف: " محمد العد ا ع  (ُ)

 . ُٗ-ُٖ, ص  ُّٕٗيؿ , ابر  ِّ, الس    ْم ل  األديب , ال زء " السبعكف : " محمد العد ا ع  (ِ)

 . ْٕديكاف اللنيب , ص : محمد العد ا ع (ّ)

 . َُٔديكاف ف ر العركب  , ص: محمد العد ا ع (ْ)



 

 

 

-ٕ ٓ- 

 
العػد ا ع  الحػظ أ ػ  ااهمػد فيػ  الػػع كبعػد هػذا العػرض ل كا ػب الهصػكير ااسػهعارل ا ػد        

هصػػكير اللكحػػات الهػػع اػػاف يػػدرلنا الهصػػكير الهشػػبينع الػػع  ا ػػب الهصػػكير ااسػػهعارل ممػػا اػػاف 
يي عع الينا ه كيعػا هصػكيريا ك مػاا شػاليا كامقػا داليػا يهع ػع اللكحػ  كي رينػا , كااهمػد الشػاار 

اصر الطبيع  مق ارهباط هذب ال كا ب أي ا  ا ب اله سيد كالهشريص كالرياؿ كالرمز كاشراؾ ا 
 .ب تسيه  الشاار كمشاارب فع مراحؿ حياه  المرهلت  

 
- :الا اي  _ ّ     
      

كالػدليؿ ..لتظ  دلت الع مع ع ي ػكز حملػ  الػع  ػا بع الحقيقػ  كالم ػاز "ي  هع االا           
قػاؿ ا يػت باػذا اػف اػذا , الع ذلؾ أف الا اي  فػع أصػؿ الك ػق أف هػهالـ بشػعء كهريػد  يػرب , يي 

فنػػع بػػذلؾ هلعػػب دكرا هامػػا فػػع ,   (ُ)"فنػػع هػػدؿ الػػع مػػا هاٌلمػػت بػػ  , كالػػع مػػا أرادهػػ  فػػع  يػػرب 
كسيل   كي  مف كسالؿ اله  ير كاا  اع " اايحاءات الدالي  فع الصكرة الشعري  , الع  ا ب أ نا 

أبلػ  مػف اافصػاح , كالهعػػريض "هػع ك   (ِ)"فػع ه سػيد ااسػلكب , كهػزييف التاػرة , كلنػا ا ػر ابيػر 
للهعبيػر اٌمػا يػدكر فػع  تكسػنـ مػف المعػا ع , "لذلؾ يل   الينا الشػعراء        (ّ)"أك ق مف الهصريه 

هػػػذا ك ػػػد سػػػاادت الا ايػػػػ  فػػػع ا  ػػػاء ال ا ػػػب الػػػػدالع   (ْ)كي ػػػيش فػػػع صػػػدكرهـ مػػػف الرػػػػكاطر 
  -:للهصكير الشاارل ا د العد ا ع , كمف ام لهنا ا دب  كل  

    إذا أيكلىػػػػػػػػػػػع القٍبلهػػػػػػػػػػػيفكاللػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػع  يػػػػػػػػػػػر 

بح ٍػػػػػتي ا ػػػػػ ي , كىحػػػػػؽ العيػػػػػٍرًب ,  لػػػػػـ أىً ػػػػػدى  
(ٓ) 

 

ظنر ال ا ػب الػدالع فػع أكلػع البلهػيف كهػع ا ايػ  اػف المسػ د األ صػع كهػع المػدلكؿ الحسػع   
اػف األكؿ , كأما المدلكؿ ال ا ع كهك المع ع مهم ؿ فع ماا   المس د الدي ي  لدل المسػلميف , كيم

  -:ابراز اا حراؼ الدالع مف الحسع الع المع كل فع هذب الصكرة الع ال حك ااهع 
     
 مدلكؿ  ا ع                        داؿ                           مدلكؿ أكؿ       

                                                 
 . ّٓ_ِٓ, ص  ّالم ؿ السالر , ج : ابف األ ير  (ُ)

القاهرة ,  شر ماهب  الاليات األزهري  ة, )  ُ  , ط ااسلكب الا الع ػ  شاه  ػ هطكرب ػ بال ه: محمكد اليد شيركف (ِ)
 .  ٕٖص (  ُٖٕٗ

القاهرة , ) ٔهصحيه محمد ابدب محمد الش قيطع , ط ( فع الـ المعا ع )دالؿ ااا از : ابد القاهر ال ر ا ع (ّ)
 . َٔص (  َُٔٗمطبع  محمد الع صبه , 

 .  ٕٖلا الع , ص األسلكب ا: محمكد السيد شيركف (ْ)

 . َُّديكاف ف ر العركب  ص : محمد العد ا ع (ٓ)



 

 

 

-ٕ ٔ- 

 قبلهيف أكلع القبلهيف          الصكرة الحسي  ألكلع القبلهيف        الصكرة المع كي  ألكلع ال  
 هع المس د اا صع            هع ماا   المس د الدي ي  ا د                             

 المسلميف                                                                       
 

         -:ك كل     
 (ُ) فصػػػػػػػػػػػػػػػحا الػػػػػػػػػػػػػػػكردي حػػػػػػػػػػػػػػػيف  ىبنىػػػػػػػػػػػػػػػ ي الطػػػػػػػػػػػػػػػؿ , كرااػػػػػػػػػػػػػػػي ال  ػػػػػػػػػػػػػػػكـً فػػػػػػػػػػػػػػػي األيٍفػػػػػػػػػػػػػػػًؽ سػػػػػػػػػػػػػػػاهٍر 

 

  
رااػػع ال  ػػـك  ا ايػػ  اػػف القمػػر كهػػك المػػدلكؿ األكؿ الحسػػع , كال ػػا ع مػػدلكؿ مع ػػكل يظنػػر فػػع 

- :الرااي  كالسيطرة كالنيم   مف  بؿ القمر  تس  , كيماف الهم يؿ لداات الا اي  فع اىهع 
 

 ؿ  ا ع مدلك   داؿ                            مدلكؿ أكؿ                         
 الصكرة المع كي  للداؿ               رااع ال  كـ            الصكرة الحسي  للداؿ هع 

 .الرااي  كالسيطرة كالنيم                             مر الق                                

 
  فػػػع العمػػػؽ الػػػدالع للصػػػكرة الشػػػعري  , فقػػػد كيظنػػػر مػػػف رػػػالؿ الصػػػكرة السػػػابق  دكر الا ايػػػ    

هىٍ ًبٍيػً  الظؿ ل  , كفع هػذا ال ا ػب مػف الصػكرة هصػكير  ظنرت الصكرة حيف صحا الكرد الع أ رً 
رااػع "اسهعارل في  هشريص , أما الهصكير فع ال ا ب الا ا ع ظنر فع المدلكؿ اايحػالع اػف 

ؿ كهل  هع صكرة صكرة القمر , كلاف بقليػؿ مػف فالصكرة الحسي  الهع ههبادر للذهف ألك " ال  كـ 
الهتايػػر يظنػػػر اا حػػػراؼ الػػػدالع مػػف الحػػػس الػػػع المع ػػػكل فػػػع أف راايهػػ  هػػػذب فينػػػا الرحمػػػ  مػػػق 

األرػذ " كلعؿ البحػث مػف الػداات المع كيػ  فػع الا ايػ  يماػف فػع أف . السيطرة كالهتكؽ كالنيم   
اػف ااطػاء بالعايػ  , فهبقػع هػذب الػداات مقٌصػرة بالداات الحقيقيػ  كااصػطالحي  ايتػع بػدكرب 

لػػػذلؾ فػػػاف  ايػػ ن مػػػا , أك بػػػاألحرل دالػػػ   ا يػػػ  مسػػهكرة , يرمػػػع الينػػػا اػػػؿ الااهػػػب . الهعبيػػر حقػػػ  
كمػػف الهصػػكير الػػدالع للا ايػػ  أي ػػا  كلػػ  فػػع    (ِ)"كالشػػاار , مهػػع كصػػل ا الينػػا اسػػهقاـ المع ػػع 

  -:ذارل هقسيـ فلسطيف 
      

 أحالمػػػػػػػػػػػػع, فينتػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػع اللقىػػػػػػػػػػػػعكهػػػػػػػػػػػػكًرؽي 
 

ػػػػػػػـ أشػػػػػػػالءىبي ال ٍ ػػػػػػػبي  حبػػػػػػػيسي  ػػػػػػػلكعو    (ُ) ى
 

                                                 
 .  َٖديكاف الركض  ص : محمد العد ا ع  (ُ)

 . ُِٔالصكرة الشعري  فع الاهاب  , األصكؿ كالتركع , ص: صبحع البسها ع (ِ)

 . ٕٔديكاف الك كب ,ص : محمد العد ا ع  (ُ)



 

 

 

-ٕ ٕ- 

 
هعػػاكف الصػػهكير الا ػػالع الػػدالع مػػق الهصػػكير ااسػػهعارل فػػع هشػػايؿ الصػػكرة فػػع هػػذا البيػػت ,  

فظنػػر الهصػػكير ااسػػهعارل فػػع األحػػالـ المكر ػػ  , كالهصػػكير الػػدالع الا ػػالع ظنػػر فػػع حبػػيس 
المػدلكؿ األكؿ الحسػع , أمػا المػدلكؿ ال ػا ع ال ػاهج اػف اا حػراؼ  ال لكع ا اي  اػكف القلػب كهػك

الدالع هك مرارة العربػ  كألػـ التػراؽ كشػدة الح ػيف الػذل يشػعر بػ  العػد ا ع ه ػاب كط ػ  فلسػطيف , 
 :كيماف الها يؿ لنذب الداات ااىهع 

 
 مدلكؿ  ا ع                       مدلكؿ أكؿ                                 داؿ  

 الصكرة المع كي  للداؿ هع     الصكرة الحسي  للداؿ هع         حبيس  لكع    
 القلب                   حرارة العرب  كألـ التراؽ كشدة الح يف                                  

 
  -:ر كمف الا ايات الهع دلت الع القلب  كؿ الشاا

ٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػ ى الػػػػػػػػػػػػػػػػركًح هيصػػػػػػػػػػػػػػػػًبي ي رماًللينػػػػػػػػػػػػػػػػا  كمي
 
 ج

 (ُ), أىهػػػػػكاؾً ابػػػػػفي الصػػػػدرً أىٍهػػػػكاًؾ , مػػػػػا  ىػػػػبىض  
 

  -:ك كل    
لٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي باللقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ٍ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعإذا اى  ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ى

 

بػػػػػػػػػػػػػػػع  أًلى بػػػػػػػػػػػػػػػذرى فػػػػػػػػػػػػػػػع دركب القيػػػػػػػػػػػػػػػدًس حي
(ِ) 

 

  -:ك كل   
 ابػػػػػػػػػػػفى أ ػػػػػػػػػػػليععكحسػػػػػػػػػػػبعى أ ًػػػػػػػػػػػي  ظمػػػػػػػػػػػتي 

 

ٍسػػػػػػػػػػػًبي صػػػػػػػػػػػيدان بػػػػػػػػػػػً  أىٍر ًػػػػػػػػػػػي أىماً ي   (ّ) ىػػػػػػػػػػػا , حى

 

 
المالحػػػظ الػػػع الصػػػكر السػػػابق  الهػػػع اشػػػهرات فينػػػا ااسػػػهعارة كالا ايػػػ  فػػػع هشػػػايلنا , أف        

الا اي   اءت معٌبرة اف آاـ الشاار كلكاه  كأساب مف  ػٌراء فرا ػ  لكط ػ  ,فكافقبػذلؾ الػع هعبيػرب 
ف  تػػس رل الػػذل ابػػر اػػاالا ػػالع فػػع ابػػف الصػػدر , كابػػف   بػػع , كابػػف أ ػػلعع هصػػكيرب ااسػػهع

اىىـ ك تس األحزاف فع إصباء م ي  ركح  , كفع هعليل  اللقاء ًلقىٍلًبً  ًليىٍبذيرى فع دركب القدس حب  
كالمالحظ أي ا أف األلتاظ الا الي  الدال  الع القلب اسػهعملنا العػد ا ع . ل   صيدا , كفع  ظم  

كألـ التراؽ , كذلؾ لما فع هذا با رة مق الهصكير الهشبينع كااسهعارل الداؿ الع الحزف كاألسع 

                                                 
 .  ُِٔديكاف ف ر العركب  ,ص : عد ا ع محمد ال (ُ)

 . ُّٗ تس المصدر ص  (ِ)

 .  ُٓ تس المصدر , ص  (ّ)



 

 

 

-ٕ ٖ- 

ال ػػػكع مػػػف الا ايػػػات مػػػف معػػػا ع حزي ػػػ  هكافػػػؽ المػػػدلكؿ اايحػػػالع الحػػػزيف فػػػع الهصػػػكير الهشػػػبينع 
 .كااسهعارل 

 
- :ك كؿ الشاار فع كصؼ الربيق  

كاهػػػػػػػػػػػػػٍر  ػػػػػػػػػػػػػؼى الػػػػػػػػػػػػػراحى مػػػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػػػؤيكسو زى  رشى
 

 (ُ)رسػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي البشػػػػػػػػػػػػػػػػالرفا هىشػػػػػػػػػػػػػػػػع  بطػػػػػػػػػػػػػػػػ ن  
 

 
يت فع رسصكؿ البشػالر ا ايػ  اػف ال سػيـ كهػك المػدلكؿ األكؿ ظنر اللتظ الا الع فع هذا الب    

ك ػد هكافػؽ  الحسع , كالمدلكؿ ال ا ع المع كل هك الرير كالبشرل كالم تع  الهع يحملنا هػذا ال سػيـ
مػػدلكؿ الا ايػػ  مػػق المع ػػع الػػدالع للصػػكرة ال اه ػػ  اػػف الهصػػكير ااسػػهعارل , فػػالربيق فػػع  مػػرة 

سىرىل فرح  رشؼ الرمر مف اؤكس األ زاهر , كرسكؿ البشالر شارؾ الربيق فرحه  فا هشع  بط  كى
 .فع الرياض ياشؼ ما بنا مف سرالر 

 
ممػػػا هقػػػدـ يظنػػػر أف اايحػػػاء الا ػػػالع لعػػػب دكرب فػػػع هشػػػايؿ الصػػػكرة الشػػػعري  ا ػػػد شػػػاار ا     

العػػػد ا ع بمػػػا أاطاهػػػا مػػػف امػػػؽ دالػػػع ال اه ػػػ  مػػػف ا حػػػراؼ مػػػف المػػػدلكؿ الحسػػػع المباشػػػر الػػػع 
 .لمدلكؿ المع كل الرتع , كهاا ؼ هذا المدلكؿ مق المدلكات الصكرة الالي  ا
 

ظنػػػر مػػػف رػػػالؿ العػػػرض السػػػابؽ لصػػػكرة ب  كاانػػػا ال ال ػػػ  الهشػػػبيني  كااسػػػهعاري  كالا اليػػػ       
ااهداؿ العد ا ع فع الهصكير كبعدب مف المبالعات العير مقبكل  , اا ا   مق ذلؾ ك ػق فػع بعػض 

هع هعار ت مق متػاهيـ الػديف , كلعػؿ م ػؿ ذلػؾ  ػاهج اػف   ػكح ريالػ  ا اػف  صػد المبالعات ال
كهعمػد ألف سػيرة الشػػاار الذاهيػ  هػػدؿ الػع همسػػا  بلمبػادلء الػػديف كاألرػالؽ , كمػػف هػذب الصػػكر 

 -:  كل  اف احدل التهيات ال ميالت 
 هىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًهفي الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ًر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن كدىاان 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعروفاًحـٍ    بقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاـو لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدفو كشى
 

مػػػػػػػػػػػػػاؿو   لكشػػػػػػػػػػػػػػامى ي ييكسيػػػػػػػػػػػػػؼي الصػػػػػػػػػػػػػػديؽي  ك ى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنا كىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالما  (ـ)  (ِ)يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان , لى ى

 

 

                                                 
 . َٖديكاف الركض ص : محمد العد ا ع  (ُ)

 .  ُُِديكاف الك كب ص : محمد العد ا ع  (ِ)



 

 

 

-ٕ ٗ- 

فػػال يصػػه القػػكؿ اػػف سػػيد ا يكسػػؼ اليػػ  السػػالـ م ػػؿ ذلػػؾ أل ػػ   بػػع مػػف أ بيػػاء اهلل , كاهلل       
سػبحا   كهعػالع صػرؼ ا ػ  ايػد امػرأة ازيػز مصػر كايػد ال سػكة المحيطػات بنػا حػيف سػه اب لػػ  

ٍ  ي اىٍيدىهيف ًإ  ي هيكى السًميقي اٍلعىًليـ فىاٍ :  كل  هعالع" رب  فع رىؼى  اى ب ي فىصى ابى لى ي رى  " .ٍسهى ى
 : ك كل  مصكر امداد المؤم يف بالماللا  فع مك ع  بدر   

 اػػػػػػػػػػػػػػػػ ف أبػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػردل ازريػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ابػػػػػػػػػػػػػػػػده 
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده  ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمك ا 
 

 يبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهـ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردل 
 

 (ُ)مهػػػػػػػػػػػػع حمػػػػػػػػػػػػع الكطيسػػػػػػػػػػػػع المشػػػػػػػػػػػػراي ا 

 

 
الصػػكرة  عػػؿ الشػػاار الماللاػػ  ابيػػدا للمسػػلميف ي تػػذكف أكامػػرهـ ر ػػـ أف الماللاػػ  ا  كفػػع هػػذب  

 كفى لي عى تٍ كيى  ـٍ هي رى مى أى   مى  اهللى  كفى صي عٍ ا يى " يطيعكف اهلل كا ي همركف إا ب مرب كحدب , فع ذلؾ بقكل  هعالع 
 .(ِ)" كف ري مى ؤٍ ما يي 
 
 : ك كل  اف ش اا  العرب   
  

ـٍ هىبىسػػػػػػػميكاياػػػػػػػادي   ػػػػػػػاءي اهلًل ػ   إف هػػػػػػػ
 

ٍبًسػػػػػػػػػػػػػـً الرطػػػػػػػػػػػػػبي    يىًنػػػػػػػػػػػػػش كيبػػػػػػػػػػػػػدك ليٍؤليػػػػػػػػػػػػػؤي المى
 

 كيىٍربىػػػػػػػػػػػػػػد م ػػػػػػػػػػػػػػ ي الك ػػػػػػػػػػػػػػ ي حػػػػػػػػػػػػػػيفى يػػػػػػػػػػػػػػراهيـ ي 
 

 (ّ)ً  ػػػػػػػػػابان ًمػػػػػػػػػفى األحػػػػػػػػػػداًؽ ي ػػػػػػػػػدًلقي اللىٍنػػػػػػػػػػبي  

 

 
ػػػًمً       ربػػػط العػػػد ا ع   ػػػاء اهلل بمشػػػاار العػػػرب , فػػػاف هػػػـ هبسػػػمكا فإ ػػػ  ينػػػش كيبػػػدكا لؤلػػػؤ ًمٍبسى

  حػيف يع ػكف كي ػدلق مػف أحػدا نـ اللنػب , مػق أف ذلػؾ ميرػالؼ لقكلػػ  الرطػب , كيىٍربًػدي م ػ  الك ػ
ػػػا يىقيػػػكؿي لىػػػ ي ايػػػف فىيىايػػػكف:" هعػػػالع  ػػػع أىٍمػػػرىان فإ مى ذىا  ى ى , كر ػػػـ محاكلػػػ  العػػػد ا ع هرتيػػػؼ حػػػدة (ْ)"كاً 

 .المبالعات السابق  بالم  يااد أا أ نا  اءت  ير مكفق  مرالتهنا متاهيـ الديف 
 

- :يكفؽ فينا العد ا ع  كل   كمف الصكر الهع   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرى يافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  زىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري البيرهيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ صى

 

 ديرةى الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًق الزاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  
 

                                                 
 . ُٕديكاف اللنيب ص : محمد العد ا ع  (ُ)

 . ٔسكرة الهحريـ آي  ر ـ  (ِ)

  ّٗ_ّٖيكاف الك كب ص محمد العد ا ع ؾ د (ّ)

 ُُٕسكرة البقرة آي  ر ـ  (ْ)
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 فالبىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهيفي هىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىسي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  ىٍكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

ك ى اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـه ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذر 
(ُ) 

 

 
كالحسػػاف . زهػػر البرهقػػاؿ أبػػيض االػػدر "فػػالمع ع الػػذل أرادب العػػد ا ع مػػف هػػذب الصػػكرة هػػك أف   

مػػػق اف "  (ِ), كالملك ػػػ  يحاػػػيف الحمػػػالـ , كيشػػػبنف بعيػػػك نف كك بػػػاهنف ال ػػػابر  بػػػ  كابنف األبػػػيض
فع الحاشي  أرااف الصكرة السابق  ا هكحع بنذا الشاؿ الاامؿ الذل أ ر العد ا ع الع هك يح  

 ., مما يكحع ب ف ألتاظ الصكرة  صرت مف ها يؼ المع ع كهصكيرب حسب ارادة الشاار 
 
- :كمف الصكر أي ا   
ٍف اػػػػػػػػػػػػػػػػابىً ع ً ػػػػػػػػػػػػػػػػبك   ارهحػػػػػػػػػػػػػػػػالي ى حاًسػػػػػػػػػػػػػػػػده  ا 

 

ٍم ي , أىٍاظيًمي: إالع الرمًس  ادىتٍ   بيى اٍرحى رى
(ّ) 

 
فالشاار  عؿ العظاـ هع الهع هطلب الرحم  بدؿ الػركح , مػق أف العظػاـ ي هنػع دكرهػا بمػكت    

ك اا ساف , كياػكف مصػيرها الع ػاء , لػذلؾ فنػع ا هم ػؿ بعػدا مع كيػا كامقػا ركحيػا مكحيػا امػا هػ
الحاؿ ب سػب  للػركح الهػع هبقػع بعػد مػكت اا سػاف كهبقػع مػدلكاهنا المع كيػ  كالركحيػ   الهػع هيع ػع 

 .الصكرة الشعري  
كال ػػػدير بالػػػذار أف العػػػد ا ع اسػػػهعمؿ الػػػركح فػػػع صػػػكرة أرػػػرل اسػػػهعماا  ا حػػػا رالفػػػا للصػػػكرة 

- : السابق , فقاؿ 
 هى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٍت أىايظًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأههػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 

 (ْ)ال كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فاا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػته لل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًء هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 

  
فالشاار فع هذب الصكرة  عػؿ الػركح هػع الهػع هلبػع ال ػداء كهػك مػالـ يحصػؿ فػع الصػكرة        

السػػابق  , كلعػػؿ اسػػهعماؿ العػػد ا ع ألاظمػػع  ػػاهج اػػف حتاظػػ  الػػع  افيػػ  القصػػيدة الهػػع  ػػاءت 
يؿ , ميميػػػ  الػػػركل , كر ػػػـ هػػػذب الم رػػػذ الػػػع بعػػػض صػػػكر العػػػد ا ع إا ا نػػػا هبقػػػع  ميلػػػ  الهشػػػا

 .اميق  الدال  , ازيزة اايحاء , اما هـ اسهعرا   رال ا هذا التصؿ 
 

 معبػػرة اػػف هاػػذا ظنػػرت الصػػكرة الشػػعري  ا ػػد العػػد ا ع اميقػػ  اايحػػاء ,  زيػػرة المػػدلكؿ ,      
 .شرصػػػػػػػي  الشػػػػػػػاار ككا عػػػػػػػ  ,سػػػػػػػكاء اا ػػػػػػػت صػػػػػػػكرة شػػػػػػػعري  هشػػػػػػػبيني  أك اسػػػػػػػهعاري  أك ا اليػػػػػػػ 

                                                 
 .  ْٖ_ّٖديكاف الركض ص : محمد العد ا ع  (ُ)

 . ْٖ تس المصدر ص  (ِ)

 . ُُِديكاف ف رالعركب  , ص : محمد العد ا ع  (ّ)

 . ُُٖديكاف اللنيب ,ص : محمد العد ا ع  (ْ)
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 "اتمـــة الخ"
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  ةــالخاتم
 
ك ػد هكصػلت فينػا إلػع " دراسػ   قديػ "ه اكلت الدراس  في هذا البحث شعر محمد العد ا ي  

- :أهـ هذب ال هالج
أف التهرة الطكيلػ  الهػي ااشػنا العػد ا ي ما هػ  مػف معاصػرة  ػالث فهػرات هعا ػب الػع حامنػا  -ُ

ت الػػػ الث مػػػف رػػػالؿ شػػػعرب أصػػػدؽ فعبػػػر اػػػف هػػػذب التهػػػرا, الع مػػػا يكف كالبريطػػػا يكف كالينػػػكد
 .فااف بم اب  الصكرة الصاد   لكا ع  الذم ااش في , هعبير

أف العد ا ي شػارؾ أب ػاء  كمػ  كأب ػاء كط ػ  آامنػـ كآمػالنـ مسػهعال فػي ذلػؾ اػؿ حاد ػ  كاػؿ  -ِ
مك ؼ حهع  دت دكاكي   س ال هاريريا كأدبيا لنذب األحداث ال ساـ الهػي  ٌيػرت مػف مصػير 

 .أمه  ككط  

أف الشػػػاار اػػػاف مػػػف السػػػٌبا يف بالػػػداكة إلػػػع الكحػػػدة العربيػػػ  الػػػع أسػػػاس  ػػػكمي االػػػد للعػػػ   -ّ
فقػػػد اػػػاف , كالعػػػادات كالهػػػاري  المشػػػهرؾ كلاػػػف دكف أف هم ػػػؿ ا ػػػدب اقديػػػ  بديلػػػ  اػػػف اإلسػػػالـ

 .متنـك العركب  كالقكمي  ممهز ا ا دب بالديف كاألرالؽ

العربي اام  كبتلسطيف راصػ  اػالن رة  أف الشاار س ؿ المكا ؼ السياسي  المهعلق  بالكطف -ْ
الينكديػػ  ككاػػد بلتػػكر ك ػػرار الهقسػػيـ لتلسػػطيف ك يرهػػا مػػف المقػػرارات كالمكا ػػؼ الهػػي اػػاف لنػػا 

 .األ ر المؤلـ في  ياع فلسطيف كشهات أهلنا

فقػد حػارب , أ   ااف مصلحا ا هماايا كمربيا  ا حا ابر اف   ايا م همعػ  أصػدؽ هعبيػر  -ٓ
المهم لػػػ  فػػػي الهبػػػرج كالهر ػػػث كالتقػػػر كاافههػػػاف بمتاسػػػد ح ػػػارة العػػػرب  المتاسػػػد اا هماايػػػ 

 .ك يرها مف الق ايا الهي ااف لنا الدكر الابير في ا حراؼ مسار الم همق كهقكيض سلكا 

مػػف أ ػػؿ ذلػػؾ حػػاكؿ , أ ػػ  أهػػهـ بالقػػدكة الصػػالح  الهػػي هاػػكف بم ابػػ  الم ػػاؿ الػػذم يحهػػذل بػػ  -ٔ
كفػي أطػار ذلػؾ  سػـ ال ػاس , يهنا الع األرػالؽ كالت ػالؿ اهدا أف يهم ؿ ذلؾ في  تس  بهرب

 .كبحسب ردمهنـ ألمهنـ ككط نـ, إلع فلات بحسب ما يقكمكف ب  مف ردم  لكرريف

فاػاف , أ   حاكؿ  اهدا أف يبعث األمؿ في  تكس أب اء أمه  بعػد أف دب فينػا اليػ س كالق ػكط -ٕ
,  نػػػكض للهحػػػرر مػػػف األ ػػػالؿفػػػي أ لػػػب  صػػػالدب يػػػ ملنـ بال صػػػر كيحتػػػزهـ الػػػع ال نػػػاد كال

 .كيصكر لنـ ب ف ال صر  ريب كأ   آت ا محال 

كشػػف حملػػ  الػػع , أ ػػ  هػػا ـ الا يػػر مػػف الػػداكات اإل ليميػػ  الهػػي هحػػاكؿ هتهيػػت العػػالـ العربػػي -ٖ
رر ػكا اػف المػ لكؼ مػف األكزاف  -حسػب رأيػ  –دااة الشعر الحػر كاهنمنػـ بالشػعكبي  أل نػـ 

 .اللع  العربي  كالهراث العربي ااف كالقكافي مما يشاؿ رطرا الع 
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أ ػػػ  شػػػعؿ بق ػػػي  فلسػػػطيف كأب النػػػا مصػػػكرا هشػػػريدهـ كهن يػػػرهـ كمػػػاا كا فػػػي ذلػػػؾ مػػػف آاـ  -ٗ
امػػا كابػػر اػػف . فعبػػر ا نػػا كاػػف  ػػكر األشػػقاء العػػرب الػػذيف لػػـ يحسػػ كا اسػػهقبالنـ, كمهااػػب

 .  لناكاف ح ي   كشك , آاـ أرض فلسطيف بسنكلنا ك بالنا كمرك نا كمقدساهنا

فاػػاف بػػذلؾ , أ ػػ  شػػاار محػػافظ كظػػؼ  قافهػػ  اللعكيػػ  المع ميػػ  فػػي  ظػػـ شػػعرب كصػػيا ه  -َُ
إلػػع  ا ػػب هػػ  رب بلعػػ  القػػرآف كباأللتػػاظ القامكسػػي  كب لتػػاظ التحػػكؿ , مهػػيف الب يػػاف  ػػكم السػػبؾ

كاهسػػػػاـ أسػػػػلكب  بػػػػال برة , كاله ػػػػا ـ الصػػػػكهي كالمع ػػػػكم, كامهيػػػػاز ألتاظػػػػ  باإليحػػػػاء, السػػػػابقيف
مق ارهباط هذب األساليب كهلؾ اله ا مات ب تسػي  الشػاار , ي  المباشرة كأسلكب الحام الرطاب

 .كشرصيه 

أ   حافظ الع بحكر الشعر القديم  كالمشنكرة الهي احهتؿ بنا القدماء مق م اراه  بعػض  -ُُ
الهطػػػػكرات المسػػػػػمكح بنػػػػا اػػػػػ كزاف المكشػػػػحات كالمسػػػػػمطات كالمػػػػزدكج ك يرهػػػػػا مػػػػف األشػػػػػااؿ 

ا ب إبداع الشاار في مكسيقا شعرب الدارلي  كالهي أحد ت ا اصرها م همعػ  إلع  , الشعري 
 .ه ا ما مكسيقا رالعا رفعت مف رفعت مف  يم  شعرب كماا ه 

فاػػػاف شػػػعرب فػػػي هػػػذب ال احيػػػ  معٌبػػػرا اػػػف , أ ػػػ  أبػػػرز األ ػػػر ال تسػػػي كاإليحػػػالي فػػػي شػػػعرب -ُِ
الػع ذلػؾ الػداات اإليحاليػ  مشاارب كاف مشاار اإل سا ي  في حال  الترح كاأللـ ك د سااد 

 .الهي ا بع ت اف المدلكؿ اللعكم كالمدلكؿ المكسيقي كالمدلكؿ الهصكيرم

 



 

 

 

-ٕ ٓ- 

 
 
 

 "المصادر والمراجع"



 

 

 

-ٕ ٔ- 

 المصادر والمراجع
 

 :كتب قديمة: أوال
هحقيػػؽ , الم ػػؿ السػػالر فػػي أدب الااهػػب كالشػػاار( ُ), ( ػػياء الػػديف بػػف األ يػػر: )ابػػف األ يػػر -

 (.ُٗٓٗ, مطبع   ن   مصر, القاهرة) ُط, كبدكم طبا  أحمد الحكفي : كهعليؽ
 

الاامػػؿ فػػي الهػػاري  ( ِ), (اػػز الػػديف أبػػي الحسػػف الػػع بػػف أبػػي الاػػـر الشػػيبا ي: )ابػػف األ يػػر -
 (.ُٓٔٗ, دار صادر كدار بيركت للطباا  كال شر, بيركت)

 

ألدبيػػ  شػػرح المقدمػػ  ا( ّ), (أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الحسػػف المرزك ػػي األصػػبنا ي: )األصػػبنا ي -
محمػػد الظػػاهر ابػػف ااشػػكر : هحريػػر, لشػػرح اإلمػػاـ المرزك ػػي الػػع ديػػكاف الحماسػػ  ألبػػي همػػاـ

 (.ُٖٓٗ, مطابق الاشاؼ, بيركت)
 

شػػرح ابػػف اقيػػؿ الػػع ألتيػػ  أبػػي ابػػد اهلل : بنػػاء الػػديف ابػػد اهلل بػػف اقيػػؿ النمزا ػػي المصػػرم -
, القػػاهرة) ُْط, ميػػدمحمػػد محػػي الػػديف ابػػد الح: هػػ ليؼ, الػػديف بػػف مالػػؾ( ْ), محمػػد  مػػاؿ

 .َِّص, ُج( ُْٔٗ, مطبع  السعادة
 

, دار التار, بيركت) ِط, س ف الهرمذم( ٓ), (محمد بف ايسع بف سكرة الهرمذم: )الهرمذم -
ُّٖٗ) 

 
, ديػكاف أبػي همػاـ بشػرح الرطيػب الهبريػزم( ٔ( )أبك هماـ حبيػب بػف أكس الطػالي:  )أبك هماـ -

 (.ُْٔٗ, المعارؼدار , القاهرة)محمد ابدب ازاـ : هحقيؽ

 
: هحقيػؽ, اهػاب القػكافي( ٕ( )أبػك يعلػع ابػد البػا ي ابػد اهلل ابػف المحسػف اله ػكري: )اله كري -

 (.ُٖٕٗ,  شر ماهب  الرا  ي, القاهرة), ِط, اك ي ابد الرءكؼ

 
ابد السالـ : هحقيؽ كشرح, البياف كالهبيف( ٖ( )أبك ا ماف امرك بف بحر ال احظ: )ال احظ -

 (.ُٖٔٗ, كماهب  النالؿ, ماهب  الرا  ي, هرةالقا) ّط, هاركف

 



 

 

 

-ٕ ٕ- 

 ِط, محمػػد الػػي ال  ػػار: هحقيػػؽ, الرصػػالص( ٗ( )أبػػك التػػهه ا مػػاف بػػف   ػػي: )ابػػف   ػػي -
 (.دكف هاري , دار الندل للطباا  كال شر, بيركت)

 
: هحقيؽ, م ناج البلعاء كسراج األدباء( َُ( )أبك الحسف حاـز القرطا  ي: )حاـز القرطا  ي -

 (.ُُٖٗ, دار المعرب العربي, بيركت) ِط, بيب بف الرك  محمد الح

 
(  أبػػػك الػػػي الحسػػػف بػػػف هػػػا ئ بػػػف ابػػػد األكؿ الصػػػاح الحامػػػي الدمشػػػقي: )الحسػػػف بػػػف هػػػا ئ -

محمػكد : ك ػق هرهيػب, شػعرب – ػكادرب  –رأم الشعراء في   -هارير  –ديكاف أبي  كاس ( ُُ)
 (.ُْٓٗ, مطبع  الماهب  اله اري  الابرل, القاهرة)اامؿ فريد 

 
امػػػر يحػػػي كفرػػػر الػػػديف : هحقيػػػؽ, الػػػكافي فػػػي العػػػركض كالقػػػكافي( ُِ( )الرطيػػػب الهبريػػػزم) -

 (.ُٕٗٗ, دار التار, دمشؽ) ّط,  باكب

 
دار , القػػاهرة)مقدمػػ   ابػػف رلػػدكف ( ُّ( )ابػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف رلػػدكف: )ابػػف رلػػدكف -

 (.دكف هاري , ال ن   للطباا  كال شر

 
دار , بيػػػركت)مرهػػػار الصػػػحاح ( ُْ( )باػػر بػػػف ابػػػد القػػػادر الػػرازممحمػػػد بػػػف أبػػػي : )الػػرازم -

 (.ُُٖٗ, الاهاب العربي

 
العمػدة فػي محاسػف الشػعر كآدابػ  ( أبػك الػي الحسػف بػف رشػيؽ القيركا ػي األزدم: )ابف رشيؽ -

 (.ُِٕٗ, دار ال يؿ, بيركت) ْط, ك قدب

 
كدار بيػركت , ادردار صػ, بيػركت)ديػكاف زهيػر بػف أبػي سػلمع ( ُٔ( )زهير بػف أبػي سػلمع) -

 (.ُْٔٗ, للطباا  كال شر

, بيػػػركتَشػػرح المعلقػػػات السػػػبق ( ُٕ( )أبػػػك ابػػػد اهلل الحسػػيف بػػػف أحمػػػد الزكز ػػػي: )الزكز ػػي -
 (.دكف هاري , الماهب  الشعبي 

 



 

 

 

-ٕ ٖ- 

(         أبػػػػػك محمػػػػػد ابػػػػػد اهلل بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف سػػػػػعيد بػػػػػف سػػػػػ اف الرتػػػػػا ي:  )ابػػػػػف سػػػػػ اف الرتػػػػػا ي -
مطبعػػػ  محمػػػد الػػػي , القػػػاهرة)ابػػػد المهعػػػاؿ الصػػػعيدم : شػػػرح كهعليػػػؽ, سػػػر التصػػػاح ( ُٖ)

 (.ُٗٔٗ, صبيه

 

ابػػد : هحقيػؽ كشػرح, اهػاب سػػيبكي  –الاهػاب ( ُٗ( )أبػك بشػر بػػف ا مػاف بػف   بػػر: )سػيبكي  -
 (.ُٕٕٗ, النيل  العام  للاهاب, القاهرة), ِط, السالـ هاركف

 
ق النكامػػق فػػي شػػرح همػػ( َِ( ) ػػالؿ الػػديف ابػػد الػػرحمف بػػف أبػػي باػػر السػػيكطي: )السػػيكطي -

 (.دكف هاري , دار المعرف  للطباا  كال شر, بيركتَ مق ال كامق 

 
حاشػي  الصػبا ي الػع شػرح األشػمك ي الػع ألتيػ  ( ُِ( )محمد بف الػي الصػباف: )الصبا ي -

 (.دكف هاري , دار األحياء للاهب العربي , القاهرة)ابف مالؾ 

 
العزيػز بػف سػرايا ابػػف أبػي القاسػـ الحلػػي صػػتي الػديف أبػك المحاسػف اػػد : )صػتي الػديف الحلػي -

 (.ُِٖٗ, مطبع  اىداب, بيركت)ديكاف صتي الديف الحلي ( ِِ( )اله بسي

 
, اباس بعػد السػاهر: هحقيؽ, ايار الشعر( ِّ( )محمد أحمد بف طباطا العلكم: )ابف طباطا -

 (.ُِٖٗ, دار الاهب العلمي , بيركت) ُط

 
المطبعػػ  , القػػاهرة) ُط, هػػاري  الطبػػرم( ِْ( )رمأبػػك  عتػػر محمػػد بػػف  ريػػر الطبػػ: )الطبػػرم -

 (.هػُُّْ, الحسي ي  المصري 

 
, محمػد ابػدب: هصػحيه كهعليػؽ, أسػرار البال ػ  فػي الػـ البيػاف(ِٓ( )ابد القاهر ال ر ػا ي) -
 (.ُٗٓٗمطبع  محمد الي صبيه , القاهرة), ٔط

, القػػاهرة) ٔط, يطيمحمػد ابػدب كمحمػد الشػق: هصػحيه( فػي الػـ المعػا ي)دالػؿ اإلا ػاز ( ِٔ)
 (.َُٔٗ, مطبع  محمد الي صبيه

 
دار صػػػػػػػادر كدار               , بيػػػػػػػركت)لػػػػػػػزـك مػػػػػػػاا يلػػػػػػػـز اللزكميػػػػػػػات ( ِٕ( )أبػػػػػػػك العػػػػػػػالء المعػػػػػػػرم) -

 (.ُُٔٗ, بيركت

 



 

 

 

-ٕ ٗ- 

 (.دكف هاري , دار القلـ, بيركت)ديكاف امر بف أبي ربيع  ( ِٖ( )امر بف أبي ربيع ) -

 
بيػركت )ركايػ  أبػي ابػد اهلل الحسػف بػف رلكيػ  , ف أبػي فػراسديكا( ِٗ( )أبك فراس الحمدا ي) -

 (.ُْٔٗ, كدار بيركت للطباا  كال شر

 
 ُط, القػػامكس المحػػيط( َّ( )م ػػد الػػديف محمػػد بػػف يعقػػكب التيػػركز أبػػادم: )التيػػركز أبػػادم -

 (.ُٖٔٗ, مؤسس  الرسال , بيركت)

 
الشعر كالشػعراء أك طبقػات ( ُّ( )أبك محمد ابد اهلل بف مسلـ بف  هيب  الدي كرم: )ابف  هيب  -

 (.ُِٖٗ, دار الاهب العلمي , بيركت) ِط, الشعراء

 
دار الاهػب , بيػركت)ابد الم عـ رتا ي : هحقيؽ كهعليؽ,  قد الشعر( ِّ( ) دام  بف  عتر) -

 (.دكف هاري , العلمي 

 
زهػػػػر اىداب ك مػػػػرة ( ّّ( )أبػػػػك إسػػػػحاؽ إبػػػػراهيـ بػػػػف الػػػػي الح ػػػػرم القيركا ػػػػي: )القيركا ػػػػي -
, دار أحيػػػػاء الماهبػػػػ  العربيػػػػ , القػػػػاهرة), ُط, الػػػػي م ػػػػد الب ػػػػاكم: شػػػػرح كهعليػػػػؽ, أللبػػػػابا

ُّٗٓ.) 

 
( القػاهرة)ابػد السػهار أحمػد فػراج :  مػق كهحقيػؽ, ديكاف م  كف ليلع( ّْ( ) يس بف الملكح) -

 (.ُٕٗٗ, دار مصر للطباا 

 
 (.سػػػػػابكرمأبػػػػػك الحسػػػػػيف مسػػػػػلـ بػػػػػف الح ػػػػػاج بػػػػػف مسػػػػػلـ القشػػػػػيرم ال ي: )مسػػػػػلـ بػػػػػف الح ػػػػػاج -

 
 (.ُّّْ, الطبعػػػػػػػػ  الع ما يػػػػػػػػ , اسػػػػػػػػهامبكؿ)ال ػػػػػػػػامق الصػػػػػػػػحيه المسػػػػػػػػمع صػػػػػػػػحيه مسػػػػػػػػلـ  -

 
, بيػركت)م مق األم اؿ ( ّٔ( )أبك الت ؿ أحمد بف محمد ال يسابكرم الميدا ي: )ال يسابكرم -

 (.ُِٔٗ, ماهب  الحياة للطباا  كال شر

 



 

 

 

-ٕ ٘- 

اهػػػػاب ( ّٕ( )رمأبػػػػك هػػػػالؿ الحسػػػػف بػػػػف ابػػػػد اهلل بػػػػف سػػػػنؿ العسػػػػا: )أبػػػػك هػػػػالؿ العسػػػػارم -
, دار الاهػػػػب العلميػػػػ , بيػػػػركت) ِط, متيػػػػد  ميمػػػػ : هحقيػػػػؽ, الاهابػػػػ  كالشػػػػعر –الصػػػػ ااهيف 

ُْٖٗ.) 

 
مع ػػـ ( ّٖ( )شػػناب الػػديف أبػػك ابػػد اهلل يػػا كت الحمػػكم الركحػػي البعػػدادم: )يػػا كت الحمػػكم -

 (.َُٔٗ, مطبع  السعادة, القاهرة) ُط, البلداف

- :كتب حديثة: ثانياً 
األصػػػػكات ( َْ( )ُِٕٗ, دار القلػػػػـ, بيػػػػركت), ْط, مكسػػػػيقع الشػػػػعر( ّٗ)إبػػػػراهيـ أ ػػػػيس  -

 (.ُٕٗٗ,  شر ماهب  األ  لك المصري , القاهرة) ٓط, اللعكي 
 

 (.ُّٖٗ, ماهب  الكاي العربي, القاهرة)إسراليؿ كالهلمكد دراس  هحليلي  ( ُْ)إبراهيـ رليؿ  -

 
م شػكرات , دكف ماػاف الطبػق)العراؽ القكمي  العربي  في معرا  فلسطيف ك ( ِْ)إبراهيـ الحلك  -

 (.دكف هاري , مؤسس  ال كرم للطباا  كال شر

 
,  ُّٗٗ – ُِِٗسياسػ  اا هػداب اا هصػادي  فػي فلسػطيف ( ّْ)إبراهيـ ر ػكاف ال  ػدم  -

 (.ُٖٔٗ, (ْ)سلسل  صادر , م شكرات دار الارمؿ, اماف) ُط

 
, مطبع  مصر, مق اللع  العربي م , القاهرة)المع ـ الكسيط ( ْْ)إبراهيـ مصطتع كآرركف  -

َُٗٔ.) 

 
,                القػػػػػػػاهرة)أحمػػػػػػػد رامػػػػػػػي كآرػػػػػػػركف :  مػػػػػػػق كهحقيػػػػػػػؽ, ديػػػػػػػكاف  ػػػػػػػا ي( ْٓ), إبػػػػػػػراهيـ  ػػػػػػػا ي -

 (.ُُٔٗ, دار المعارؼ

 
 (.ُٗٓٗ,  شر دار ال قاف , بيركت) ِط, فف الشعر ( ْٔ)إحساف اباس  -

 
دار  ن ػػ  مصػػر للطبػػق , قػػاهرةال)أسػػس ال قػػد األدبػػي ا ػػد العػػرب ( ْٕ)أحمػػد أحمػػد بػػدكم  -

 (.ُٕٗٗ, كال شر

 



 

 

 

-ٕ ٙ- 

الشػػػػعر العربػػػػي كالق ػػػػي  التلسػػػػطي ي  مػػػػف ال ابػػػػ  إلػػػػع ال اسػػػػ  ( ْٖ)أحمػػػػد سػػػػليماف األحمػػػػد  -
 (.ُٖٔٗ, دار الاهب العلمي , دمشؽ)

 
ماهبػػػ  , القػػػاهرة) ْط, مكسػػػكا  الهػػػاري  اإلسػػػالمي كالح ػػػارة اإلسػػػالمي ( ْٗ)أحمػػػد شػػػلبي  -

 (. دكف هاري , ال ن   المصري 

 
 (دكف هاري , دار التار للطباا  كال شر, دكف مااف الطبق)الشك يات ( َٓ)أحمد شك ي  -

 
الػػػدار , القػػاهرة)ال امعػػ  العربيػػ  بػػػيف القػػكل الر عيػػ  كالقػػػكل الشػػعبي  ( ُٓ)أحمػػد فريػػد الػػػي  -

 (.دكف هاري , القكمي  للطباا  كال شر

 
 (.ُُٕٗ, طبع  أك ماا نادكف ذار ال)هاري  الشعر العربي الحديث ( ِٓ)أحمد  بس  -

 
, دمشػؽ) ُط, المكسػكا  التلسػطي ي ( ّٓ)أ ػيس صػاي  , ابػد النػادم هاشػـ, أحمد مراشػلي -

 (.ُْٖٗ, إصدار هيل  المكسكا  التلسطي ي 

 
دار , بيػػػركت) ّالبيػػػاف كالمعػػا ي كالبػػديق ط –الػػكـ البال ػػ  ( ْٓ)أحمػػد مصػػطتع المرا ػػػي  -

 (.ُٖٔٗ, الاهب العليم 

 
أ ػػػر األ ليػػػ  الينكديػػػ  فػػػي سياسػػػ  الدكلػػػ  الع ما يػػػ  ه ػػػاب فلسػػػطيف ( ٓٓ)مػػػي أحمػػػد  ػػػكرم ال عي -

 (.ُِٖٗ, مطبع   امع  بعداد, بعداد)

 
 (.ُٖٔٗ,مراز األبحاث, بيركت)الصنيك ي  كحقكؽ اإل ساف العربي ( ٓٔ)أسعد زكرؽ  -

 
 . (ُِٖٗ, دار العلـ للمالييف, بيركت) ُط, فق  اللع  العربي  كرصالصنا( ٕٓ)أميؿ بديق  -

 
 ( .ُٔٔٗ, مراز األبحاث, بيركت)فلسطيف كالقكمي  العربي  ( ٖٓ)أ يس صايق  -
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دار العلػػـ , بيػػركت) ْط, اه اهػػات األدبيػػ  فػػي العػػالـ العربػػي الحػػديث( ٗٓ)أ ػػيس المقدسػػي  -
 (.دكف هاري , للمالييف

 
, دار ال قافػػػػػ , بيػػػػػركت) ُط, الاالسػػػػػياي  فػػػػػي الشػػػػػعر العربػػػػػي كالعربػػػػػي( َٔ)إيليػػػػػا الحػػػػػاكم  -

َُٖٗ.) 

, دار ال قافػػ , بيػػركت) ُط, البر اسػػي  أك مػػذهب التػػف للتػػف فػػي الشػػعر العربػػي كالعربػػي( ُٔ)
َُٖٗ.) 

 
, ُْٖٗ – ُُٕٗ –القيادات كالمؤسسات السياسي  في فلسطيف ( ِٔ)بياف  كينض الحكت  -

 (.ُُٖٗ, مؤسس  الدراسات التلسطي ي , مطابق الارمؿ الحدي  , بيركت) ُط

 

 (.ُّٖٗ, دار الحكار, دمشؽ) ُط, ري  اللع  كال ماؿ في ال قد العربي ظ( ّٔ) امر سلـك  -

 
, دار المعػارؼ, القاهرة)الصكرة الت ي  في الهراث ال قدم كالبال ي ( ْٔ) ابر أحمد اصتكر  -

ُٕٕٗ.) 

 
 ِط, ك نػػػ   ظػػػر فلسػػػطي ي  –السػػػالـ فػػي الشػػػرؽ األكسػػػط ( ٓٔ" )أبػػػك السػػػعيد"رالػػد الحسػػػف  -

 (.ُٖٔٗ, (ِِ" )صامد اا هصادم"  دراسات سلسل, دار الارمؿ, اماف)

 
, امػػػاف) ُط, الهن يػػػر القسػػرم كالراايػػػ  اا هماايػػػ  –التلسػػػطي يكف ( ٔٔ)رليػػؿ السػػػكاحرم  -

 (.ُٖٔٗ, (ُِ" )صامد اا هصادم"سلسل  , م شكرات دار الارمؿ

 
, ُْٖٗمشػاريق الحلػكؿ السػليم  الػع السػاح  التلسػطي ي  فػي التهػرة ( ٕٔ)الرابط  اإلسالمي   -

, مطبعػػػػػ  التيصػػػػػؿ اإلسػػػػػالمي , إصػػػػػدار الرابطػػػػػ  اإلسػػػػػالمي  لطلبػػػػػ  فلسػػػػػطيف, الاكيػػػػػت) ُط
ُْٖٗ.) 

 
 شػػر م شػػ ة , مطبعػػ  أطلػػس, القػػاهرة)رؤيػػ   قديػػ   –دراسػػ  فػػي لعػػ  الشػػعر ( ٖٔ)ر ػػاء ايػػد  -

 (.ُٕٗٗ, المعارؼ

 



 

 

 

-ٕ  - 

يػاض كالر , ماهبػ  الرػا  ي, القػاهرة)  ّط, فصكؿ في فقػ  العربيػ ( ٗٔ)رم اف ابد الهكاب  -
 (.ُّٖٗ, دار الرفااي

 
بيػركت المؤسسػ  ) ُط, الصكرة الشعري  ك ماذ نا في إبداع أبي  ػكاس( َٕ)ساسيف اساؼ  -

 .ُِٖٗ, ال امعي  للدراسات كال شر

 
,  شػػػر ماهبػػػ   ريػػػب, القػػػاهرة)األصػػػكؿ الت يػػػ  للشػػػعر ال ػػػاهلي ( ُٕ)سػػػعد اسػػػماايؿ شػػػلبي  -

ُٕٕٗ. ) 

 
 (.ُّٖٗ, دار الشركؽ, القاهرة) ٕط, معراه ا مق الينكد( ِٕ)سيد  طب  -

 
دار , القػػاهرة) ُط( مشػػركع دراسػػ  الميػػ )مكسػػيقع الشػػعر العربػػي ( ّٕ)شػػارم محمػػد ايػػاد  -

 (.ُٖٔٗ, المعرف 

 
 (.ُْٕٗ, دار المعارؼ, القاهرة) ٖط, التف كمذاهب  في الشعر العربي( ْٕ)شك ي  يؼ  -

 
 (.ُٕٔٗ, دار المعارؼ, القاهرة) ٔط , العصر العباسي األكؿ -

 
 (.ُٕٔٗ, دار المعارؼ, القاهرة) ٔط, العصر العباسي األكؿ( ٕٓ) -

 
 (.ُٕٓٗ, دار المعارؼ, القاهرة) ِط, العصر العباسي ال ا ي( ٕٔ) -

 
, بيػػركت) ُط, الصػػكرة الشػػعري  فػػي الاهابػػ  الت يػػ  األصػػكؿ كالتػػركع( ٕٕ)صػػبحي البسػػها ي  -

 (.ُٖٔٗ, دار التار اللب ا ي

 
 (.ُُٖٗ, دار العلـ للمالييف, بيركت) ٗط, فق  اللع دراسات في ( ٖٕ)صبحي الصاله  -

 
 شػػر , مطبعػػ  الهقػػدـ, القػػاهرة), حصػػاد العمػػر –صػػتحات مػػف الهػػاري  ( ٕٗ)صػػالح شػػادم  -

 (.ُُٖٗ, شرا  الشعاع الاكيت
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, ماهبػػػػ  األ  لػػػػك المصػػػػري ,  ظريػػػػ  الب اليػػػػ  فػػػػي ال قػػػػد األدبػػػػي القػػػػاهرة( َٖ)صػػػػالح ف ػػػػؿ  -

ُٕٖٗ.) 

 
,  شػػر شػػرا  الشػػعاع, الاكيػػت)مػػذاهب األدب العربػػي رؤيػػ  إسػػالمي   (ُٖ)ابػػد الباسػػط بػػدر  -

ُٖٗٓ.) 

 
, دار القلػـ, دمشػؽ) ٓط, ماالد ينكدي  ابر الهاري ( ِٖ)ابد الرحمف حسف حب ا  الميدا ي  -

ُٖٗٓ.) 

 
المؤسسػػػ  , بيػػػركت) ُط, الشػػػعر التلسػػػطي ي فػػػي  ابػػػ  فلسػػػطيف( ّٖ)ابػػػد الػػػرحمف الايػػػالي   -

 (.ُٕٓٗ, العربي  للدراسات كال شر

 
أصػػػػػكؿ الهربيػػػػػ  اإلسػػػػػالمي  كأسػػػػػاليبنا فػػػػػي البيػػػػػت كالمدرسػػػػػ  ( ْٖ)ابػػػػػد الػػػػػرحمف الػػػػػ حالكم  -

 (.ُّٖٗ, دار التار, دمشؽ) ِط, كالم همق

 
, حهػع ال ابػ ....حيػاة األدب التلسػطي ي الحػديث مػف أكؿ ال ن ػ  ( ٖٓ)ابد الػرحمف يػا ي  -

 (.ُُٖٗ, دار اىفاؽ ال ديدة, بيركت) ِط

 
, دكف ماػػاف الطبػػق) ُط, العركبػػ  فػػي شػػعر المنػػا ر ال  ػػكبي( ٖٔ)مػػد زلػػط ابػػد الػػرحيـ مح -

 (.ُِٕٗ, دار التار

 
, بيػػػركت)العػػػدكاف الصػػػنيك ي ككا ػػػب الشػػػعكب اإلسػػػالمي  كالعربيػػػ  ( ٕٖ)ابػػػد العزيػػػز اػػػزاـ  -

 (.ُُٕٗ, مطبع  دار الاهب

 
, بعػ  حسػافمط, القػاهرة)اإلطػار المكسػيقي للشػعر مالمحػ  ك  ػاياب ( ٖٖ)ابد العزيػز  بػكم  -

ُٖٗٔ.) 
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, دار المعرفػػػػ , القػػػاهرة) ُط, الريػػػاؿ الحراػػػي فػػػػي األدب ال قػػػدم( ٖٗ)ابػػػد التهػػػاح الديػػػػدم  -
ُٗٔٓ.) 

 
 ُط, أك الهقريػب بػيف المػذاهب السػبع  –الكحػدة اإلسػالمي  ( َٗ)ابد الاريـ آزارم الشػيرازم  -

 (.دكف هاري , م شكرات مؤسس  األالع للمطبكاات, بيركت)

 
مطػػػػػابق األهػػػػػراـ , القػػػػػاهرة)مػػػػػذارات ابػػػػػد اللطيػػػػػؼ البعػػػػػدادم ( ُٗ)بعػػػػػدادم ابػػػػػد اللطيػػػػػؼ ال -

 (.ُٕٕٗ, اله اري 

 
, دار التاػػر, بيػػركت) ِط, المرشػػد إلػػع فنػػـ أشػػعار العػػرب كصػػ ااهنا( ِٗ)ابػػد اهلل الطيػػب  -

َُٕٗ.) 

 
دار ال قافػػػ  للطبااػػػ  ك , القػػػاهرة)مػػػدرؿ إلػػػع الػػػـ ال مػػػاؿ األدبػػػي ( ّٗ)ابػػػد المػػػ عـ هليمػػػ   -

 (.ُٖٕٗ, ال شر

 
المؤسسػ  العربيػ  للدراسػات , بيػركت) ُط, هاري  فلسطيف الحػديث( ْٗ)ابد الكهاب الايالي  -

 (.َُٕٗ, كال شر

 
 ّط,   ػاياب كظػكاهرب الت يػ  كالمع كيػ  –الشعر العربي المعاصػر ( ٓٗ)از الديف اسماايؿ  -

 (.ُٕٖٗ, دار التار العربي, دكف مااف الطبق

 (.ُٕٔٗ, دار التار العربي, دكف مااف الطبق) ٔط, ددراس  ك ق –األدب كف ك   ( ٔٗ)
 (.ُٕٕٗ, طبق ك شر ماهب   ريب, القاهرة) ْط, الهتسير ال تسي لردب( ٕٗ)

 
الػػػدار القكميػػػ  , القػػػاهرة)القكميػػػ  اإل سػػػا ي  فػػػي شػػػعر المن ػػػر ال  ػػػكبي ( ٖٗ)ازيػػػزة مريػػػدف  -

 (.دكف هاري , للطباا  كال شر
, القػػاهرة) ُط, ة الت يػػ  فػػي شػػعر دابػػؿ بػػف الػػي الرزااػػيالصػػكر ( ٗٗ)الػػي إبػػراهيـ أبػػك زيػػد  -

 (.ُٕٖٗ, دار المعارؼ

الصػػكرة فػػي الشػػعر العربػػي حهػػع آرػػر القػػرف ال ػػا ي الن ػػرم دراسػػ  فػػي  ََُٗ)الػػي البطػػؿ  -
 (.ُّٖٗ, دار األ دلس, بيركت) ّط, أصكلنا كهطكرها
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, ر القكميػ  للطبااػ الػدا, القاهرة)فلسطيف بيف اصب  األمـ المهحدة ( َُُ)الي محمد الي  -
 (.دكف هاري 

 

طبعػػػػ  دار , حلػػػػب) ِط, ااه ػػػػاب القػػػػكمي فػػػػي الشػػػػعر العربػػػػي الحػػػػديث( َُِ)امػػػػر د ػػػػاؽ  -
 (.ُّٔٗ, الشرؽ

 
بحػػػث " َُٕٗ – ََُٗ", الهطػػػكر الزرااػػػي كالصػػػ ااي التلسػػػطي ي( َُّ)ا ػػػاف العػػػامرم  -

 (.ُْٕٗ, مراز األبحاث, بيركت)إحصالي 

 
دكف ماػاف ) ُط, األـ كاب نا البار ابد القػادر الحسػي يفلسطيف ( َُْ)ايسع رليؿ محسف  -

 (.ُِٕٗ, دار التار, الطبق

 
سلسػػل  , دار الارمػػؿ, امػػافَ ُط, أديبػػا كمربيػػا: رليػػؿ السػػاااي ي( َُٓ)ايسػػع ال ػػااكرم  -

 (.ُٖٓٗ, (ّ)إحياء الهراث التلسطي ي 

 ( ُٕٕٗ, دار المعارؼ, القاهرة) ّأدب المن ر ط( َُٔ)
 
, بيػركت) ِط, ُٔٔٗ-ُْٖٗ –أدب المقاكمػ  فػي فلسػطيف المحهلػ  ( َُٕ) ساف ا تػا ي  -

سلسػػػل  أامػػػاؿ  سػػػاف ا تػػػا ي , كمؤسسػػػ   سػػػاف ا تػػػا ي ال قافيػػػ , مؤسسػػػ  األبحػػػاث العربيػػػ 
 (.دكف هاري , (ُْ)

 َُٔٗ-َُٖٔاألدب العربػػػػي المعاصػػػػر فػػػػي فلسػػػػطيف مػػػػف سػػػػ   ( َُٖ)اامػػػػؿ السػػػػكافيرم  -
 (.ُٕٗٗ, دار المعارؼ, القاهرة)

طبػػق ك شػػر ماهبػػ  , القػػاهرة) ُط, ااه اهػػات الت يػػ  فػػي الشػػعر التلسػػطي ي المعاصػػر (َُٗ)
 (.ُّٕٗ, األ  لك المصري 

 ِط, َُٔٗإلػػع سػػ    ََُٗالشػػعر العربػػي الحػػديث فػػي م سػػاة فلسػػطيف مػػف سػػ   ( َُُ)
 (.ُٖٓٗ, مطابق س ؿ العرب, دكف مااف الطبق)
 
 ُط, ُّٕٗ – ُْٖٗلصػػػػنيك ي األرض فػػػػي التاػػػػر اا همػػػػااي ا( ُُُ)امػػػػاؿ الرالػػػػدم  -

 (.ُْٖٗ, مطابق دار ال احظ, دمشؽ)
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دراس  حػكؿ اإلطػار اا همػااي  –حرا  الحدا   في الشعر المعاصر ( ُُِ)اماؿ رير بؾ  -
 ز(ُٖٔٗ, دار التار للطباا  كال شر, بيركت) ِط, كال قافي لاله اهات كالب ع األدبي 

 
طبػػق ك شػػر , بيػػركت) ِط, التلسػػطي ي المػػك ز فػػي هػػاري  الق ػػي  ( ُُّ) سػػط طيف رمػػار  -

 (.دكف هاري , الماهب  اله ارم

 
دار ال قافػػػػ  للطبااػػػػ  , القػػػػاهرة) قػػػػد الشػػػػعر فػػػػي القػػػػرف الرابػػػػق الن ػػػػرم ( ُُْ) اسػػػػـ مػػػػكم ع  -

 (.ُِٖٗ, كال شر

 
دار اله ػامف للطبااػ  , بعداد) ُط, أدباء بعداديكف في األ دلس( ُُٓ)محسف  ماؿ الديف  -

 (.ُّٔٗ – ُِٔٗ, ركماهب  ال ن   لل ش

 (.َُٖٗ, دار الالم  لل شر, بيركت) ُط, مصر في المشركع اإلسراليلي للسالـ( ُُٔ)
 

ماهبػػػػ  ال ن ػػػػ  المصػػػػري  للطبػػػػق , القػػػػاهرة) ّط,  ػػػػكرة األدب( ُُٕ)محمػػػػد حسػػػػيف هياػػػػؿ  -
 (.ُٓٔٗ, كال شر

 

, لمعػػػارؼدار ا, القػػاهرة)ال قػػد العربػػػي فػػي القػػػرف الرابػػق الن ػػػرم ( ُُٖ)محمػػد ز لػػكؿ سػػػالـ  -
ُْٗٔ.) 

 
,  شػػػر ماهبػػػ  الرػػػا  ي, القػػػاهرة)ال قػػػد الهطبيقػػػي كالمكاز ػػػات ( ُُٗ)محمػػػد الصػػػادؽ العتيتػػػي  -

ُٕٖٗ .) 

 
دار , بيػركت) ّط, الشػعر العربػي بػيف ال مػكد كالهطػكر( َُِ)محمد ابد المطلػب الاتػراكم  -

 (.دكف هاري , القلـ

 
كابػد  مإبراهيـ األ بار : صحيهشرح كه, ديكاف محمد ابد المطلب( ُُِ)محمد ابد المطلب  -

 (.دكف هاري , مطبع  اااهماد, القاهرة) ُط, الحتيظ شلبي

 



 

 

 

-ٕ9ٖ- 

, القػاهرة) ِط, ابػف المعهػز كهرا ػ  فػي األدب كال قػد كالبيػاف( ُِِ)محمد ابد الم عـ رتػا ي  -
 (.ُٖٓٗ, دار العند ال ديد للطباا 

 
 (.ُْٓٗ,  الماهب  العصري, بيركت)ديكاف اللنيب ( ُِّ)محمد العد ا ي  -

 (.َُٔٗ, الماهب  العصري , بيركت)ديكاف ف ر العركب  ( ُِْ)
 (.ُٓٔٗ, الماهب  العصري , بيركت)ديكاف الك كب ( ُِٓ)
 (.ُٔٗٗ, الماهب  العصري , بيركت)ديكاف الركض ( ُِٔ)
 (.ُٕٓٗ, الماهب  العصري  للطباا  كال شر, بيركت)ملحم  شعري   –األمكم  ( ُِٕ)
 (.ُّٖٗ, ماهب  لب اف, بيركت) ّط, رطاء الشالع مع ـ األ( ُِٖ)
 
العدكاف اإلسراليلي القديـ كالعدكاف الصنيك ي الحديث الع فلسطيف ( ُِٗ)محمد ازب دركزب  -

 (.ُٕٗٗ, دار الالم  لل شر, بيركت)كما  اكرها 

 

دكف ماػاف ) ُط, الصكرة في شعر الديكا ييف بيف ال ظري  كالهطبيؽ( َُّ)محمد الي هدي   -
 (.ُْٖٗ, المطبع  الت ي , طبقال

 
 محمد   يمي هالؿ  -

 ( دكف هاري , دار العكدة كدار ال قاف , بيركت) ٓط, األدب المقارف( ُُّ)
دار  ن ػػػ  مصػػػر للطبػػػق , القػػػاهرة)دراسػػػات ك مػػػاذج فػػػي مػػػذاهب الشػػػعر ك قػػػدب ( ُِّ)

 (.دكف هاري , كال شر
 

طبااػػػ  دار ال شػػػر , القػػػاهرة)س معراػػػ  سػػػي اء ك  ػػػاة السػػػكي( ُّّ)محمػػػد امػػػاؿ ابػػػد الحميػػػد  -
 .دكف هاري , لل امعات المصري 

 

إصدار الم لس األالػع , القاهرة)  ي  فلسطيف   ي  االمي  ( ُّْ)محمد مهكلي العهربي  -
 (.ُِٖٗ, للشؤكف اإلسالمي 

 
, بيػػركت) ٓط, ااه اهػػات الكط يػػ  فػػي األدب العربػػي المعاصػػر( ُّٓ)محمػد محمػػد حسػػيف  -

 (.ُِٖٗ, مؤسس  الرسال 
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دار ااهحػػاد العربػػي للطبااػػ ك , القػػاهرة)الػػيمف شػػمال  ك  كبػػ  ( ُّٔ)محمػػد محمػػد سػػطيح   -
 (.ُِٖٗ, معند الدراسات اإلسالمي 

 
مطبعػ  , القػاهرة)الحلقػ  ال ال ػ  ركافػد أبكلػك , الشعر المصرم بعد شك ي( ُّٕ)محمد م دكر  -

 (.دكف هاري ,  ن   مصر

 
, القػػاهرة) ُط,بال هػػ   –هطػػكرب  – شػػ ه   –لا ػػالي األسػػلكب ا( ُّٖ)محمػػكد السػػيد شػػيركف  -

 (.ُٖٕٗ,  شر ماهب  الاليات األزهري 

 
دكف , م شػػػكرات النػػػالؿ, بيػػػركت)الشػػػعب الملعػػػكف فػػػي القػػػرآف ( ُّٗ)محمػػػكد بػػػف الشػػػريؼ  -

 (.هاري 

 
الػدار القكميػ  , القػاهرة)التاهياػاف كالينػكد  –الصػنيك ي  فػي السػهي ات ( َُْ)محمكد   ػاا   -

 (.دكف هاري , كال شر للطباا 

 
 (.ُّٖٗ, دار األ دلس, بيركت) ّط, الصكرة األدبي (ُُْ)مصطتع  اصؼ  -

 
مشػػاالت هعلػػيـ أب ػػاء فلسػػطيف فػػي مرااػػز ه معػػاهنـ الابػػرل فػػي الػػدكؿ ( ُِْ)مكفػػؽ ياسػػيف  -

 (.ُٕٔٗ, مراز األبحاث, بيركت( )ُّٕٗ – ُْٖٗ)العربي  

 
معنػػد , القػػاهرة)دراسػػ  ك قػػد  –مػػكد طػػ  محا ػػرات فػػي شػػعر الػػي مح( ُّْ) ػػازؾ الماللاػػ   -

 (.ُٓٔٗ- ْٔ, الدراسات العربي  العالي 

 (.ُّٖٗ, دار العلـ للمالييف, بيركت) ٕط,   ايا الشعر المعاصر( ُْْ)
 

مطبعػ  , القػاهرة)ااه اهات األدبيػ  الحدي ػ  فػي فلسػطيف كاألردف ( ُْٓ) اصر الديف األسد  -
 (.ُٕٓٗ, معند الدراسات العربي  العالي , بي ل    البياف العربي  امع  الدكؿ العر 

مطبعػػػ  ل  ػػػ  البيػػػاف , القػػػاهرة)محا ػػػرات فػػػي الشػػػعر الحػػػديث فػػػي فلسػػػطيف كاألردف ( ُْٔ)
 (.ُُٔٗ – َُٔٗ, معند الدراسات العربي  العالي , العربي  امع  الدكؿ العربي 

 



 

 

 

-ٕ9٘- 

 ِط, قػد الحػديثالصكرة الت ي  فػي الشػعر ال ػاهلي فػي  ػكء ال ( ُْٕ) صرت ابد الرحمف  -
 ( .ُِٖٗ, طبع   معي  اماؿ المطابق اله اري , اماف)

 

دار الهكفيؽ , القاهرة)أبك فراس الحمدا ي المك ؼ كالهشايؿ ال مالي ( ُْٖ)ال عماف القا ي  -
 (.ُِٖٗ, للطباا  كدار ال قاف  لل شر كالهكزيق

 
, العػػػػػكدةدار , بيػػػػػركت) ُط, شرصػػػػػي  التلسػػػػػطي ي المعاصػػػػػر( ُْٗ)كاصػػػػؼ أبػػػػػك الشػػػػػباب  -

ُُٖٗ.) 

 
معنػد البحػػكث كالدراسػػات , القػػاهرة)الن ػرة الينكديػػ  إلػع فلسػػطيف المحهلػ  ( َُٓ)كلػيـ فنمػػي  -

 (.ُُٕٗ,  امع  الدكؿ العربي ,  سـ البحكث كالدراسات التلسطي ي , العربي 

 
 معيػػ  , امػػاف)أاػػالـ التاػػر كاألدب فػػي فلسػػطيف ( ُُٓ( )البػػدكم الملػػ ـ)يعقػػكب العػػكدات  -

 (.ُٕٔٗ, طابق ال قافي اماؿ الم

 
( فػػي  ػػكء ال قػػد الحػػديث)ب ػػاء القصػػيدة فػػي ال قػػد العربػػي القػػديـ ( ُِٓ)يكسػػؼ حسػػيف باػػار  -

 (.ُّٖٗ, دار األ دلس, بيركت) ِط

 
 (.ُّٖٗ, دار الحقالؽ, ال زالر) ّط, مقاات في الشعر ال اهلي( ُّٓ)يكسؼ اليكسؼ  -

 
 

- :المراجع المترجمة إلى العربية: ثالثا
" ُّٕٗ, ُٕٔٗدراسػػ  للقػػرار اإلسػػراليلي فػػي حربػػي "القػػرار اإلسػػراليلي ( ُْٓ)ك  ػػر  براهػػاـ -

 (.ُٖٕٗ, دار القدس, بيركت) ُط, ميراليؿ الركرم: هر م 
 

محمػد : هر م  كهعليػؽ, الرطر الينكدم بركهكاكات حاماء صنيكف( ُٓٓ)حاماء صنيكف  -
 (.ُِٖٗ, دار الاهاب العربي, بيركت) ٔط, رليت  الهك سي

 
مطػػابق كزارة , دمشػؽ)بػدر الػديف  اسػـ الرفػااي : هر مػ , التػف كاألدب( ُٔٓ)لػكيس هكرهيػؾ  -

 (.ُٓٔٗ, ال قاف  كاإلرشاد القكمي
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دار الطليعػػػػ  للطبااػػػػ  , بيػػػػركت) ُط,  ػػػػكرج طػػػػرابيش: هر مػػػػ ,  فػػػػف الشػػػػعر( ُٕٓ)ميعػػػػؿ  -

 (.ُُٖٗ, كال شر

 
- :الرسائل الجامعية: رابعا
 امعػػ  , رسػػال  ما سػػهير)حياهػػ  كشػػعرب  –راهيـ طك ػػاف إبػػ( ُٖٓ)دركيػػش حمػػكدة أبػػك زكر  -

 (.ُٕٓٗأ سطس , ِٖٗ, ٔٗر ـ, ايف شمس

 
, ما سػهير, رسػال )التار كالصكرة فػي شػعر بػف أبػي سػلمع ( ُٗٓ)فهحي  محمكد فرج العقدة  -

 (.ّٓٗٗ, ُٖٗر ـ ,  امع  ايف شمس

 
- :الدوريات: خامسا

السػػ   , َُال ػػزء , مجمــة األديــب" الع العػػد ا ي كمع ػػـ األرطػػاء الشػػ( "َُٔ) ميػػؿ براػػات  -
 .ُّٕٗأاهكبر , ِّ

, ّّالسػػػ   , ٖال ػػػزء , مجمـــة األديـــب" مػػػق العالمػػػ  محمػػػد العػػػد ا ي( "ُُٔ)حسػػػاف الااهػػػب  -
 .ُْٕٗأ سطس 

 مجمـة صـامد" أهداؼ الهعليـ ال ػامعي فػي ال ػت  العربيػ  ك طػاع  ػزة( "ُِٔ)حمادة فراا    -
 .ُٖٓٗ  الس   السابع,  ٖٓالعدد ,  االقتصادي

, ِٗالسػػػ    ٗال ػػػزء , مجمـــة األديـــب"هحيػػػ  إلػػػع محمػػػد العػػػد ا ي "(  ُّٔ)زاػػػي المحاسػػػ ي  -
 .َِٕٗسبهمبر 

لمػاذا هتشػؿ مشػاريق الكحػدة بػيف : بعد ربػق  ػرف الػع اا تصػاؿ( "ُْٔ)ابد الرحمف ال اصر  -
 .ُٖٔٗأاهكبر , ُٕالس   , مجمة المجتمع! "العرب؟

يكليػػك , ّّالسػػ   , ٕال ػزء , مجمــة األديــب "لعػػد ا يإلػػع محمػد ا( "ُٓٔ)ابػد القػػادر يكسػؼ  -
ُْٕٗ. 

مػػػػايك , َّالسػػػػ   , ٓال ػػػػزء , م لػػػػ  األديػػػػب"إلػػػػع محمػػػػد العػػػػد ا ي ( :ُٔٔ)فػػػػؤاد الرفػػػػااي  -
ُُٕٗ. 

 حك هقدـ  ديد للحياة التاري  في البالد العربي  في المرحل  األكلع مف ( "ُٕٔ)ليلع الصباغ  -
 .َُٖٗ, ّالعدد , مجمة أوراق"الحاـ الع ما ي 
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, ٖٔالسػػػ   , َِْالعػػػدد " أبػػػك ح يػػػؾ هتػػػكؽ الػػػع لػػػكرا س العػػػرب: "مجمـــة الدســـتور( ُٖٔ) -
 .ُٖٔٗمارس 

 .ُٕٔٗفبراير , ُّالس   , ٗال زء , مجمة األديب"صبحي ي ( "ُٗٔ)محمد العد ا ي  -

 .ُٗٔٗ كفمبر , ِٖالس   , ُُال زء , م ل  األديب" ايؿ اصطبارم( "َُٕ)
"              إلػػػػع الشػػػػاار  ػػػػزار القبػػػػا ي " ك"ي إلػػػػع األسػػػػهاذ رشػػػػاد الػػػػي أديػػػػب مػػػػف محمػػػػد العػػػػد ا ( "ُُٕ)

 .َُٕٗيكليك , ِٗالس   , ٕال زء , م ل  األديب
السػ   , ٖال ػزء , مف محمد العد ا ي إلع الشاار اللعكم رشػاد الػي أديػب م لػ  األديػب( "ُِٕ)

 .َُٕٗأ سطس , ِٗ
, ِٗالسػػ   , َُال ػػزء , م لػػ  األديػػب" محاسػػ يمػػف حمػػد العػػد ا ي إلػػع الػػداهكر زاػػي ال( "ُّٕ)

 .َُٕٗأاهكبر 
 .ُُٕٗمارس , َّالس   , ُال زء , م ل  األديب"رالص   لب ( "ُْٕ)
 .ُُٕٗمارس , َّالس   , ّال زء , م ل  األديب" إلع المحامي ابد القادر اياش( "ُٕٓ)
السػػ   , ٕال ػػزء , ألديػػبم لػػ  ا" مػػف محمػػد العػػد ا ي إلػػع الشػػاار الملنػػـ فػػؤاد الرفػػااي( "ُٕٔ)

 .ُُٕٗيكليك , ّّ
 .ُُٕٗ كفمبر , َّالس   , َُال زء , م ل  األديب" إلع هالؿ  ا ي( "ُٕٕ)
 .ُُٕٗ كفمبر , َّالس   , ُُال زء, م ل  األديب" التقيد البدكم المل ـ( "ُٖٕ)
" ا يصػػدل العػػزك الصػػليبي فػػي شػػعر ابػػف القيسػػر "ك " السػػتير الشػػاار أحمػػد ابػػد الحميػػد( "ُٕٗ)

 .ُِٕٗي اير , ُّالس   , ُال زء , م ل  األديب
 .ُِٕٗأ سطس , ُّالس   , ِال زء, م ل  األديب" إلع الشاار سعيد اقؿ( "َُٖ)
 .ُِٕٗأ سطس , ُّالس  , ّال زء , م ل  األديب"رابع  العدكي  ( "ُُٖ)
السػػ   , ٓل ػػزء م لػػ  األديػػب ا" إلػػي الصػػديؽ  المػػؤرخ األسػػهاذ محمػػكد العابػػدم"ك "  لبػػي( "ُِٖ)

 .ُِٕٗمايك , ُّ
السػػ   , ُال ػػزء , م لػػ  األديػػب" مػػف محمػػد العػػد ا ي إلػػع القػػاص األسػػهاذ إليػػاس   صػػؿ( "ُّٖ)

 .ُّٕٗي اير , ِّ
 .ُّٕٗابريؿ , ِّالس   , ْال زء , م ل  األديب" السبعكف"ك "مصرع  ر اط  ( "ُْٖ)
, ِّالسػػ   , ٔال ػػزء , م لػػ  األديػػب" الصػػتاء"ك"مػػف محمػػد العػػد ا ي إلػػع القػػراء الاػػراـ ( "ُٖٓ)

 .ُّٕٗيك يك 
 .ُّٕٗيكليك , ِّالس   , ٕال زء , م ل  األديب" السهكف( "ُٖٔ)
 .ُّٕٗأ سطس , ِّالس   , ٖال زء , م ل  األديب" ديكاف امر أبك  كس( "ُٕٖ)
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 .ُّٕٗديسمبر , ِّالس   , ُِال زء , م ل  األديب" الصناي  ( "ُٖٖ)
السػػ   , ُال ػػزء , م لػػ  األديػػب"  ي إلػػع الشػػاار الابيػػر اػػد اف مػػردـ بػػؾف محمػد العػػد ا( "ُٖٗ)

 .ُْٕٗي اير , ّّ
 .ُْٕٗمارس , ّّالس   , ّال زء, م ل  األديب" لاؿ  صيدة  ص ( "َُٗ)
 .ُْٕٗيكليك , ّّ, ٕال زء, م ل  األديب" إلع الداهكر ابد القادر يكسؼ( "ُُٗ)
 .ُْٕٗأ سطس , ّّس   ال, ٖال زء , م ل  األديب" الحساف( "ُِٗ)
 .ُْٕٗأاهكبر , ّّالس   , َُال زء, م ل  األديب" أ   شاار( "ُّٗ)
 .ُُٖٗأاهكبر  َٕالعدد , م ل  الدكح " المرأة العربي  كال  اة( "ُْٗ)

, ِّالسػػػػ   , َُال ػػػػزء , م لػػػػ  األديػػػػب" مع ػػػػـ األرطػػػػاء الشػػػػالع ( "ُٓٗ)محمػػػػكد إبػػػػراهيـ  -
 .ُّٕٗأاهكبر 

يكليػك , ِٗالسػ   , ْال زء , م ل  األديب" مف هـ التلسطي يكف؟( "ُٔٗ. )معركؼ الدكاليبي -
َُٕٗ. 

إلػػػع اػػػاـ  ّٕٔال ػػػزء األكؿ مػػػف اػػػاـ , ملػػػؼ ك ػػػالؽ فلسػػػطيف( ُٕٗ)كزارة اارشػػػاد القػػػكمي  -
 (.ُٗٔٗ, كزارة اإلرشاد القكمي النيل  العام  لالسهعالمات, القاهرة) ُْٗٗ

سػبهمبر ( ادد راص اػف الكحػدة العربيػ )ربي  م ل  شؤكف ا( ُٖٗ)الم ظم  العربي  للهربي   -
 .الم ظم  العربي  للهربي  كال قاف  كالعلكـ, هك س, ُٖٓٗ
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