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كتابه ـ( ُٔٓٗمراد فرج  )ت اليهكدم ـ نشر الكاتب المصرم ُِٗٗفي عاـ 
اإلسػػراليميا  التاريخيػػا ، كأهػػداإ إلػػع ةمايػػا المبا ػػث«الاػػربالشػػاراا اليهػػكد »

 بمصر.

كبػػػثي فيػػػه مػػػف الػػػدعاكل الباطمػػػا كالتػػػضكيبلت المن رفػػػا لػػػباض مػػػا كرد فيػػػه مػػػف 
ػػبػػيًٌ أشػػاار مػػا يػػدعك إلػػع كػػرااة الكتػػاب كػػرااة ناكػػدة، تي  ا كالبرهػػاف ف بالػػدليؿ كال ةي

 طبلف هذإ الدعاكل، كان راؼ تمؾ التضكيبلت.بي 
كعمػع الػر ـ مػف مػركر مػا يزيػد عمػع تسػايف عامػا منػذ ظهػكر هػذا الكتػاب، إال 

مه، ا ةادية، تكشؼ ما فيه مف باطؿ كتي يي دً أنه لـ ي ظ بدراسا نقٍ  بػيًٌف مػا فيػه كتي قكًٌ
به.مف خطض كتي   صكًٌ

ه ال قيقػػا الػػػذم  ػػاكؿ هػػػذا الب ػػث أف يقػػكـ بتمػػػؾ المهمػػا، كاشػػ ا عػػػف كٍةػػلػػذا يي 
ه الصػػكاب الػػذم ت ػػاكؿ أف ت ػػاكؿ إخ ػػااإ دعػػاكل الكتػػاب الباطمػػا، كميبيًٌنػػا كٍةػػ

 كاريه تضكيبلته المن رفا.تي 

 ليهكد، مراد فرج.: الشاراا اليهكد، شار اليهكد، الارب كاةفتاحيملت ااالكمم
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Abstract: In 1929 CE, the Egyptian Jewish writer Murad 

Farag (d.1956 CE) published his book "The Jewish and 

Arab Poets", and gave it to the Israeli Historical 

Investigation Association in Egypt. 

In it there are false claims and deviant interpretations of 

some of the poems contained in it that call for reading the 

book to read critically. 

Despite the passage of more than ninety years since the 

emergence of this book, it has not received a serious critical 

study that reveals its falsehood and corrects it, reveals its 

error and corrects it. 

Therefore, this research tries to perform that task, revealing 

the face of the truth that the book’s false claims are trying 

to conceal, and showing the face of the truth that it is trying 

to hide its perverted  

interpretations. 
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 بسـ هللا الر مف الر يـ
 

عمػػع الػػديف ظهػػرإ ال مػػد  رب الاػػالميف، أرسػػؿ رسػػكله بالهػػدل كديػػف ال ػػؽ ليي 
كخػاتـ  لماػالميف ر مػا هللاعمع سيدنا م مػد  المهـي  كصؿًٌ ه كك ع با شهيدا، كمًٌ 

 النبييف، كعمع آله كص به كالتابايف له بإ ساف إلع يـك الديف.
 ،،،كباػػػػػػد

 «اإللكتركنيػا»عمع أ ػد المكاكػ  ةدت ، ك عف مكضكع كاف يشغمني يب ثأثناا 
ـ، ُِٗٗالػذم نشػر عػاـ  ،«اليهػكد كالاػربالشػاراا »نسخا مصػكرة مػف كتػاب 

 .(ـُٔٓٗت ) « مراد فرج» اليهكدم المصرملمكاتب 
لػػباض مػػف الػػدعاكل الباطمػػا كالتػػضكيبلت المن رفػػا فيػػه فكةػػدت  ،الكتػػابكػػرأت 

بػيف بالػدليؿ كال ةػا كالبرهػاف ت   ،كػرااة ناكػدةاألشاار ما يدعك إلػع كػرااة الكتػاب 
 .كان راؼ تمؾ التضكيبلت ،بطبلف هذإ الدعاكل

كػػاـ كػػف أف يكػػكف كػػد مٍ الاثػػكر عمػػع أم عمػػؿ يي  ر اسػػتطاعتيكػػدٍ  اكلػػت ةاهػػدا 
أعثػػر عمػػع ي لػػـ إال أٌنًػػتمػػؾ المهمػػا، القيػػاـ ب،  تػػع يك ينػػي اييػػدً النقٍ  بهػػذإ القػػرااة

عيػػػدت ي كةػػػدت الكتػػػاب كػػػد أي أٌنًػػػ، كزادنػػػي إكبػػػاال ـ بهػػػذا، ف كػػػرت فػػػي القيػػػاذلػػػؾ
 ـ.َُِٗ الااـ الماضي طباعته
ؾ الػدعكل كان ػػراؼ الكتػػاب مػف إٍفػ مػا ةػاا فػي د كػؿٌ ي هػذا الب ػث نٍقػػفػ  اكلػتي 

 .ما أككؿ كؿٌ شاهدا ل ذا مف الدليؿخً تي التضكيؿ، مي 
 أهداؼ الب ث ما يمي: ًـٌ كمف أه

 ؼ عمع الدعاكل الباطما كالتضكيبلت المن رفا في هذا الكتاب.التار  
ػػػػػ التػػػػػضكيبلت تمػػػػػؾ الػػػػػدعاكل الباطمػػػػػا ك هػػػػػذإ  فػػػػػراج بػػػػػثٌ د مػػػػػراد مارفػػػػػا مػػػػػدل تام 

 .المن رفا
 الدعاكل الباطما كبياف كةه الصػكابهذإ  الذم تخ يه قيقا كةه الالكشؼ عف 

 التضكيبلت المن رفا. الذم تكاريه تمؾ
 كمف أبرز مبلمح منهج الب ث ما يمي:
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 مكضكعيا.، ثـ القياـ بت ميمه ت ميبل النقد م ؿٌ « مراد فرج»ككؿ ض عرٍ 
 تمؾ األككاؿ بناا عمع ماايير مكضكعيا. نقدتاميؿ أكةه 

 نقد بالتصكيب المناسب كالتقكيـ المبللـ. باع كؿٌ إتٍ 
 د هذا التصكيب أك ذاؾ التقكيـ.د كتؤكًٌ تاضًٌ ا ضدلٌ داؼ كؿ تصكيب أك تقكيـ بإرٍ 

لبلطملنػػػاف إلػػػع صػػػ ا « مػػػراد فػػػرج»منهػػػا  اكتػػػبسالمصػػػادر التػػػي  الرةػػػكع إلػػػع
 .اكتباسه

، مػا عػدا ال صػؿ الرابػ  تابمف الكمف هذا الب ث ب صؿ اختصاص كؿ فصؿ 
ات مػف أبيػ باػرض ألتػه اكت ػع فيػه؛ مف الكتاب لـ يقابمه فصػؿ فػي هػذا الب ػث

في  ما دار  كله مف كبلـ أثبت   ،اكا د ابيت يشرح منها إالكلـ ؿ، شار ابف سهٍ 
عػػف ابػػف سػػهؿ، هنػػاؾ  المؤلػػؼ ػػديث ل ؛نهايػػا ال صػػؿ الثػػاني مػػف هػػذا الب ػػث

 مف هذا الب ث. كلادـ إمكانيا إفراد ذلؾ في فصؿ مستقؿٌ 
 ترتيب فصكؿ الب ث تباا لترتيب فصكؿ الكتاب.

 كؿ فصؿ تباا لترتيبها في الكتاب. داخؿالنقد  م ؿٌ « مراد فرج»ترتيب أككاؿ 
إ فػي الهػامش إلػع طباػا كً زٍ نص مف الكتاب االكت اا باى  اخترت عند اكتباس أمٌ 

، كلـ ـُِٗٗـ عمع طباا َُِٗراةات طباا ـ مناا لمتكرار، باد أف َُِٗ
 .الكتاب نصاختبلؼ في  أةد بينهما أمٌ 

في هذا الب ث؛  دي ا التي ترً يي دً اآلراا النقٍ  ا في كؿٌ دة التامي التزاـ المكضكعيا كال يٍ 
 المكضكعيا.ته إال مص كبا بضدلي  نقدم   ذكر رأمه فبل يي 

 .في هذا الب ث تًردي التي  اضبط األبيات الشاريي 
في هذا الب ث إلع كالمها ما أمكف، مػ  اإلشػارة  تًردي ا التي ك األبيات الشاريي زٍ ع

 .إلع ب رها الاركضيٌ 
قتبسػػػا فػػػي  اشػػػيا الب ػػػث، مػػػ  ذكػػػر بيانػػػات المرةػػػ  النصػػػكص المي  تكثيػػػؽ كػػػؿٌ 

 فيها.  ًردي يكامما عند أكؿ مرة 
 الكممات الغريبا في  اشيا الب ث.باض اإلشارة إلع مااني 
 ا الب ث ما يمي:كمف أهـ ماالـ خطي 
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 ما كتمهيد كثبلثا فصكؿ كخاتما، كفيما يمي بياف ذلؾ.ةاا هذا الب ث في مقدٌ 
المقدما: فيها بياف أهميا المكضكع، كأهـ أهداؼ الب ث، كأبرز مبلمح منهةػه، 

 كماالـ خطا السير فيه.
دىثيف فػػػي االهتمػػػاـ بشػػػػاراا ٍ ػػػػدامع كالمي ةهػػػكد القيػػػ باػػػػضً  فيػػػه عػػػرضي هيػػػد: التم

الشػاراا » هكنبذة عف كتابػ ،«مراد فرج»نبذة عف ، ك شاًرهـبالاربيا مف اليهكد ك 
 «.اليهكد الارب

 .ؿ مف الكتاباألكٌ ا في ال صؿ يي دً كرااة نقٍ ال صؿ األكؿ: 
 مف الكتاب.ل صؿ الثاني في ا نٍقًدييا كرااةال صؿ الثاني: 
 الثالث مف الكتاب.في ال صؿ  نٍقًديياكرااة ال صؿ الثالث: 

 الخاتما: فيها عرض ألبرز النتالج التي تكصؿ إليها الب ث.
 م  فهرس المراة  التي أفاد منها هذا الب ث، كفهرس لممكضكعات.

 ؿ، أف يرزكنا اإلخبلص في القكؿأتكسي  أسضؿ، كبنبيه  ػ سب انه كتاالعػ كهللا 
 ف ختامنا عند  ضكر األةؿ.سً  ٍ بنا ب ضمه الزلؿ، كأف يي ةنًٌ كالامؿ، كأف يي 
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 متهيــــــد
 أوال: 

 
 من جهىد انق

 
 دامى وال

 
ثنيح
َ
 د

 همشعر  بو انيهىدانعربيت من بشعراء يف االهتمام  
 :شاًرهـبمف ةهكد القيدامع في االهتماـ بشاراا الاربيا مف اليهكد ك 

مػػـ شػػارهـ، فبدامع فػػي االهتمػػاـ بشػػاراا الاربيػػا مػػف اليهػػكد ك ةهػػكد القيػػ تاػػديدت
ا إلػع ةنػب يكف لدل أسػبلفنا  ضاضػا فػي أف يىػٍركىكا شػار الشػاراا اليهػكد ةنبنػ

 مف هذإ الةهكد:ك الشاراا، م   يرهـ مف 
هػػػػػ( ةمػػػػ  أشػػػػاار اليهػػػػكد فػػػػي ِِٖ)ت  السػػػػيالطيأف ةا ػػػػر بػػػػف م مػػػػد  كم"ري 

 (ِ)هػ(." ِٕٓ)ت  (ُ)ديكاف، كيظهر أنه أخذ ذلؾ مف كتاب لمسكرمٌ 
هػػ( كػد ةمػ  باػض شػارهـ فػي كتابػه ِِّم ي )ت بؿ إف م مد بف سبٌلـ الةي 

 (ّ).«شاراا يهكد»، كةاؿ عنكانه «طبقات ف كؿ الشاراا»
رل، عػف شػاراا القيػ"ككد ةاا ذكر الشاراا اليهكد فػي ماػرض  ػديث ابػف سػبلـ 

د الثمانيػػا األشػػهر مػػنهـ كهػػـ: السػػمكأؿ بػػف عاديػػاا كالربيػػ  بػػف أبػػي ال قيػػؽ فاػػدي 
ككاب بف األشرؼ كشريح بف عمراف كشابا بف الغريض كأبػك كػيس بػف رفاعػا 

ألف باػض المصػادر الدينيػا كاألدبيػا  ؛كأبك الذياؿ كدرهـ بف يزيػد  كمنػا األشػهر
دت ػ أيضػا ػ  مػػف ، كػد عػدي لؤلصػػ هانيٌ  انيمثػؿ؛ سػيرة ابػف هشػػاـ ككتػاب األ ػ

 (ْ)".اؾ كالغريض بف السمكأؿأسماا شاراا اليهكد: أكس بف دني كالسمٌ 

                                                           

 هػ( ةم  كثيرا مف دكاكيف الةاهميا. ِٕٓالسكرل )ت  أبك سايد ال سف بف ال سيف -( ُ)
( د. ةػػكاد عمػػي، دار السػػاكي، ُْٔ/ ُِالم صػػؿ فػػي تػػاريب الاػػرب كبػػؿ اإلسػػبلـ ) -( ِ)

 ـ.ََُِ -هػ ُِِْالطباا الراباا، 
هػػ( ِِّكما بادها( م مػد بػف سػبٌلـ الةم ػي )ت  ِٕٗ/ ُطبقات ف كؿ الشاراا ) -( ّ)

 ت قيؽ: م مكد م مد شاكر، دار المدني، ةدة.
مف مقاؿ عنكانه )ما دالالت إفراد الةم ي طبقا خاصا بالشاراا اليهكد في الاصػر  -( ْ)

ـ. ََِِ/ِ/ٔ، نيشر في  ساف عبدالخالؽ« اإللكتركنيا»الةاهمي؟( في مةما   ريات 
 = كهذا رابط المقاؿ:
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 شاًرهـ:بمف ةهكد الميٍ دىثيف في االهتماـ بشاراا الاربيا مف اليهكد ك 
شػػارهـ بدامع فػػي االهتمػػاـ بشػػاراا الاربيػػا مػػف اليهػػكد ك كمػػا تاػػديدت ةهػػكد القيػػ

 ، كمف هذإ الةهكد:دىثيف ٍ ةهكد المي تاديدت كذلؾ  
أ مػػػػد م مػػػػد  «شػػػػاراا اليهػػػػكد فػػػػي الةاهميػػػػا كصػػػػدر اإلسػػػػبلـ»كتػػػػاب  -

 .ـُٖٕٗسنا  ،نةار، دار النهضا الاربياال
مقداد عبدهللا ةبريػؿ،  «يهكد في الةاهميا كصدر اإلسبلـ شار»كتاب  -

 ـ.ُٗٗٗدار عمار، 
كالشػػػار كالهكٌيػػػا اليهػػػكد الاػػػرب كاألدب الاربػػػي: المغػػػا »مقػػػاؿ عنكانػػػه:  -

 «المت ٌردة
رؤكبػػيف سػػنير، أسػػتاذ المغػػا كاألدب الاػػربييف فػػي ةاماػػا  ي ػػا، ترةمػػه  -

ماهػػد  ، ػػه: رؤكبػػيف سػػنيرعػػف اإلنكميزيػػا: ماةػػد الخطيػػب، راةاػػه كنقي 
، « اإللكتركنػػػػي» عمػػػػع مككػػػػ  القنطػػػػرة رشػػػػني   كتػػػػه كمةمػػػػا فكػػػػر كفػػػػف،

 (ُ)ـ.ََِٗ

                                                                                                                                       

=https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-

%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-

%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-

%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A

7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-

%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8

A%D8%9F 

 هذا رابط المقاؿ: -( ُ)
 https://ar.qantara.de/content/lyhwd-lrb-wldb-lrby-llg-wlshr-wlhwyw-

lmtfrwd 

https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://ar.qantara.de/content/lyhwd-lrb-wldb-lrby-llg-wlshr-wlhwyw-lmtfrwd
https://ar.qantara.de/content/lyhwd-lrb-wldb-lrby-llg-wlshr-wlhwyw-lmtfrwd
https://ar.qantara.de/content/lyhwd-lrb-wldb-lrby-llg-wlshr-wlhwyw-lmtfrwd
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عبدالسػػػػبلـ  «اإلسػػػػبلميالشػػػػار اليهػػػػكدم فػػػػي الغػػػػرب »مقػػػػاؿ عنكانػػػػه:  -
 مككػػػػ  مؤمنػػػػكف بػػػػبل  ػػػػدكد لمدراسػػػػات كاألب ػػػػاث عمػػػػع شػػػػرني  شػػػػرماط،

 (ُ).ـَُِٗ/ّ/ُٔ، في  «اإللكتركني»
ما دالالت إفراد الةم ي طبقػا خاصػا بالشػاراا اليهػكد »مقاؿ عنكانه:  -

ةمػػػا   ريػػػات فػػػي مشػػػر ني ،  سػػػاف عبػػػدالخالؽ «فػػػي الاصػػػر الةػػػاهمي؟
 (ِ)ـ.ََِِ/ِ/ٔفي  ،«اإللكتركنيا»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 رابط المقاؿ: هذا -( ُ)
https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B4%

D8%B9%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8

A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%8

5%D9%8A-6506 

 رابط هذا المقاؿ.سبقت اإلشارة في هامش سابؽ إلع  -( ِ)

https://hafryat.com/ar/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
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ِ
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  ﴿ِّٓ﴾  
  

ا: 
ً
 انكتابمؤنف  «مراد فرج" عن نبذةثاني

لػػػه ، هػػػكدكا ػػػدا مػػػف أشػػػهر كتػػػاب الي ياػػػدٌ : م ػػػاـ كأديػػػب مصػػػرم، «مػػػراد فػػػرج»
طال ػػا  التػػي تخػػٌص الاديػػد مػػف المراةػػ  الهامػػا فػػي القػػانكف كاأل كػػاـ الشػػرعيا 

 .اليفالقرٌ اليهكد 
ـ، كهػػػك مػػػف طال ػػػا ُٕٖٔعػػػاـ « القػػػاهرة»فػػػي « يكسػػػؼ ليشػػػ  مػػػراد فػػػرج»كلػػػد 

تمقػع تاميمػه األكلػي  (ُ)منذ زمػف بايػد.اليف، عاشت أسرته في مصر اليهكد القرٌ 
كػاف  .دراسػته باػد أف  صػؿ عمػع الشػهادة االبتداليػامػؿ كٍ اهرة، لكنه لػـ يي في الق

م بػػا لمقػػرااة كاالطػػبلع؛  يػػث كػػرأ الاديػػد مػػف الكتػػب، سػػكاا بالمغػػا الاربيػػػا أك 
كرزؽ منهػا كلػدا « كػكهيف تطمع يهكدا  ػاييـ»ـ تزكج َُٖٗالابريا. كفي عاـ 

 (ِ) .ك يدا
عمؿ في بدايا  ياته مساعد م اـ فػي مكاتػب الم ػاميف كفػي الم ػاكـ، فػدرس 

كيم ػػت  ،القضػػايا دراسػػا كافيػػا، ككػػاف يسػػتخمص منهػػا الاديػػد مػػف النقػػاط المهمػػا
إليها نظر الم اميف إلضافتها في مذكراتهـ، فشةاه هؤالا عمع ضػركرة دراسػا 

بتايينػه « عباس  ممػي الثػاني»القانكف، كباد ذلؾ أصبح م اميا ككاـ الخديكم 
فػػػي الخاصػػػا الممكيػػػا كمن ػػػه رتبػػػا البككيػػػا، لكػػػف باػػػد انتهػػػاا ال ػػػرب الاالميػػػا 

كظػػػؿ بػػػه  تػػػع عػػػاـ  ،ا لػػػهكفػػػتح مكتبػػػا خاصػػػ (ّ)،األكلػػػع؛ اسػػػتقاؿ مػػػف منصػػػبه
« مػػراد فػػرج»ـ، كباػػدها ت ػػرغ ألنشػػطته األدبيػػا. كبةانػػب الم امػػاة، كةػػه ُِّٗ

ـ َُُٗا عػاـ ييػمًٌ ؛  يث انتخػب عضػكا فػي المً اليهكديياعنايته إلع الطال ا  ةؿٌ 

                                                           

 هذا في القرياليف اليهكد عالبلت كماظـ مصك ات تاةر ليش  يكسؼ فرج كالدإ "كاف -( ُ)
 خمسػيف مػركر ذكػرل بمناسػبا« : مػراد فػرج»أصػبلف."   ػاييـ مسػاكدة الاهػد، ككالدتػه

ػا الةميػؿ، الةمايػا التاريخيػا لميهػكد مػف  بػاركخ زكػي ( البيػرٔكفاتػه )ص  عمػي عامن
 ـ.ََِٕمصر، 

 اسمه تكفيؽ. -( ِ)
 مػف الثػاني  ممػي عبػاس الخػديكم ياػد لػـ األكلػي الاالميػا ال ػرب انتهػت عنػدما -( ّ)

 منصبه. مف مراد مصر فاستقاؿ إلي األستانا
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ي مًٌ اليف، كما كاف رليسا لممةمس المً إلعداد أكؿ الل ا داخميا لطال ا اليهكد القري 
ةمػػػا عامػػػا، كػػػذلؾ أنشػػػض الاديػػػد مػػػف الصػػػ ؼ كالمةػػػبلت؛ منهػػػا ملمػػػدة ثبلثػػػيف 

ـ، كمةمػػػا َُُٗعػػػاـ « التهػػػذيب»، كمةمػػػا «اليف بمصػػػرلطػػػالؼ اليهػػػكد القػػػرٌ »
ـ، كمػا سػاهـ فػي ت ريػر ُْْٗعاـ « الكميـ»ـ، كمةما ُِْٗعاـ « االت اد»

 .انييفألبناا طال ا اليهكد الربي « الشمس»ةريدة 
شػاار كالمقػاالت ال مسػ يا كال كريػا كاالةتماعيػا الاديػد مػف األ «مراد فػرج»نشر 

، «الةريػػػػػػدة»فػػػػػي الاديػػػػػػد مػػػػػػف الصػػػػػػ ؼ كالمةػػػػػػبلت المصػػػػػػريا؛ منهػػػػػػا ةريػػػػػػدة 
، هذا فضبل عف مؤل اتػه المهمػا فػي األدب كالشػار كمقارنػا األديػاف «المؤيد»ك

الشػػػػػػاراا اليهػػػػػػكد »، ك«القدسػػػػػػيات»، ك«ديػػػػػػكاف مػػػػػراد»كالتػػػػػاريب، نػػػػػػذكر منهػػػػػػا: 
 «.اليهكدييا»، ك«اليهكدم مانع كعقيدة»، ك«التكراةت سير »، ك«كالارب
يكنيػك،  مػف عشػر الثػامف فػي (ُ)".ـُٔٓٗفػي القػاهرة عػاـ  «مػراد فػرج»تػكفي 

 فػي بالبسػاتيف القػراليف مقػابر اليهػكد فػي كدفػف ،سػنا ٖٗ الامػر مػف يبمػ  كهػك
 (ِ)".ةالقاهر  ضكا ي

 : ]البسيط[«مراد فرج»يقاؿ إف أ مد شككي كد كاؿ عف شار ك 
 جارَ أَ  وال حسنا روضةٌ  ياكِ تحْ  لم فا***نُ أُ  روضةً  مرادٍ  شعر وجدتُ 

 جارَ حَ  وال ثحدِّ  بحره عن تَ *** صدرْ  فإذا ديوانو في الدرّ  عمي ْص غُ فَ 

 (3)جارَ فَ  تجدْ  رأهفاقْ  واسيِّ الن   شعرُ  جيا***يفرِّ  ال ىمٍّ  أزمةِ  وكل  
اليػػا ك ركػػا كيػػرتبط ظهػكر القري اليف، القػري  اليهػػكدإلػػع طال ػا « مػػراد فػرج»ينتمػي 

فػػػي القػػػرف الثػػػامف  فػػػي الاػػػراؽ «عنػػػاف بػػػف داكد» دينيػػػا بشخصػػػيا ال اخػػػاـ
 متزمػػكفهػػـ ال يانييف فػػي أني اليهػػكد الربيػػاليف عػػف المػػيبلدم، كيختمػػؼ اليهػػكد القػػري 

                                                           

 ، كهذا رابطه: «اإللكتركني»مكك  مؤسسا هنداكم  -( ُ)
https://www.hindawi.org/contributors/39137184/ 

ا خمسيف مركر ذكرل مراد فرج: بمناسبا -( ِ)  (ٔٓكفاته )ص  عمي عامن
ػا خمسػيف مػركر ذكػرل األبيات مذككرة في كتػاب مػراد فػرج: بمناسػبا -( ّ) كفاتػه  عمػي عامن

 ( كلـ أةدها في الشككيات.ْ)ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF


يَّة قراءة

ِ

 «العرب اليهود الشعراء» كتاب يف نْقد
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِٓٓ﴾  
  

يمتزمػػكف فقػػط بػػػ ك  «التػػكراة الشػػ هيا»بت اسػػير ال اخامػػات التػػي يطمقػػكف عميهػػا  
ال ينكػركف ضػركرة ت سػير التػكراة، لكػنهـ يقكلػكف: إف الػرب ، ك «التػكراة المكتكبػا»

 (ُ)لـ ينزؿ ت سيرا لمتكراة.
ػػ« مػػراد فػػرج» أعمػػاؿدت كتاػػدي عػػت ككػػد تنكي  ا ياكػػس مػػدل انتمالػػه لمطػػال تيف ممي

 الشديد لميهكديا.
 اليف:القري اليهكد  لطال ا هأعمالكمف 

 شػبتام» ال اخػاـ عهػد فػي ،ايي مًٌ المً  المةنا في عضكا انتخب ـَُُٗ سنا "في
 كخػدـ ،فالقػريالي اإلسػراليمييف لطال ػا الل ػا داخميػا أكؿ إلعػداد ،«منةػكبي
 الباد كرر  تي ،سنا َّيقرب مف  لما الممي لممةمس كاضك كرليس الطال ا

 كم  ذلؾ، الطال ا شلكف عمي المهيمنيف أفؽ ضيؽ مف عاناإ لما الطال ا عف
 .كفاته  تي يمًٌ المً  لممةمس كفيا مستشارا ظؿ

 أل كالهػا الطال ػا شػلكف بتنظػيـ يقػكـ كػانكف أكؿ كضػ  في« مراد فرج» اشترؾ
 اإلسػراليمييف لطال ػا المميػا المةنػا» بقػانكف مػا ياػرؼ كهػك كالمميػا الشخصػيا

 (ِ)ـ."َُُٗ سنا في كذلؾ  «بمصر اليفالقري 
 لطال ػا مةمػا أكؿ أنشػض فقػد ،الطال يػا لمصػ افا ألكؿا الرالػد ياتبػر "كهػك

ـ، َُُٗ سػنا أكتػكبر في كذلؾ » التهذيب»مةما  بمصر اليفإلسراليمييف القري ا
 سػنا الػي ـَُٖٗ سػنا مف »اإلرشاد» مةما ـ، ثـَُّٗ سنا  تي كاستمرت

 صدرت فقد ـَُّٗ سنا إلي ـُِْٗ سنا مف »ت اداال» مةما ـ، أماَُٗٗ
 ـُْْٗ سػنا مػف  »الكمػيـ» اليف، كمةمػالئلسػراليمييف القػري  االت اد ةمايا عف

                                                           

 انظر )اليهكدييا القريالييا(، مكك  كيكيبيديا، كهذا رابطه: -( ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87

%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%

82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 

ا خمسيف مركر ذكرل مراد فرج: بمناسبا -( ِ)  (ٕ - ٔكفاته )ص  عمي عامن



يَّة قراءة

ِ

 «العرب اليهود الشعراء» كتاب يف نْقد
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِٓٔ﴾  
  

ػ ةمايػا عػف صػدرت فقػد ـ،ُٔٓٗ سػنا الػي  (ُ)اليف."القػري  اإلسػراليمييف افبي الش 
 انيف:الربي  اليهكد لطال ا هأعمالكمف 

 كبيػر طمػب عمػي بنػاا النهاليػا صػيغته فػي الشػرعيا أ كػامهـ كتػاب "كضػ 
 . اخاميهـ

 ،مصػر ليهػكد التاريخيػا الدراسػات لةمايػا سػكرتيرا اختيػر ـُِٓٗ سػنا فػي ك
 يكسػؼ» كعضػكيا، ال خػرم الػرليس «نػا كـ  ػاييـ»ال اخػاـ  مػف المككنػا
 .لمةمايا التن يذم المدير باشا «كطاكم
 (ِ)."»الشمس  «ةريدة ت رير في اشترؾ

 الدراسػات إلػع ةمايػا »الشػاراا اليهػكد الاػرب»كتػاب « مػراد فػرج»ككػد أهػدل 
 هديػػا إلػػع ةمايػػا المبا ػػث) عمػػع الغػػبلؼ: فكتػػب ،مصػػر ليهػػكد التاريخيػػا
 .اإلسراليميا بمصر( التاريخيا

د الػػػر مف: ا كأبػػػرز أعضػػػالها تقػػػكؿ د. عكاطػػػؼ عبػػػكعػػػف هػػػذإ الةمايػػػا كأهػػػدافه
المثق كف اليهػكد عمػع تضسػيس الةمايػات الثقافيػا إل يػاا الثقافػا الابريػا  صرى " ى 

كدراسا الامـك المتصما بتاريب اليهكد في الشرؽ، كذلؾ استكماال لممخطط الذم 
يهػػػػدؼ إلػػػػع ت قيػػػػؽ الازلػػػػا الكاممػػػػا كةػػػػدانيا كفكريػػػػا لميهػػػػكد المقيمػػػػيف بمصػػػػر، 

مصػرم، كذلػؾ بالامػؿ كمناهـ مػف االنػدماج ال ضػارم كالثقػافي فػي المةتمػ  ال
 ـ المغا كالتراث الثقافي الابرم.عمع تامٌ 

ةمايػػػا مصػػػر لمدراسػػػات التاريخيػػػا » اليهكدييػػػاكمػػػف أبػػػرز المؤسسػػػات الثقافيػػػا 
ـ مةمكعػػػا مػػػف المثق ػػػيف اليهػػػكد لدراسػػػا ُِٓٗالتػػػي كػػػاـ بتضسيسػػػها  «اليهكدييػػػا

دراسا تاريب األدب اليهػكدم فػي مصػر.  ٌص خى تاريب اليهكد الشركييف، كعمع األى 
باشػا، ككػاف مػف أبػرز أهػداؼ هػذإ  «كطػاكم يكسػؼ»ككػد تشػكمت ت ػت رلاسػا 

الةمايػػػا إةػػػراا الب ػػػكث كالدراسػػػات كدراسػػػا المخطكطػػػات التػػػي تتامػػػؽ بتػػػاريب 
                                                           

ا خمسيف مركر ذكرل مراد فرج: بمناسبا -( ُ)  (ٓ - ْكفاته )ص  عمي عامن
ػا خمسػيف مػركر ذكػرل مػراد فػرج: بمناسػبا -( ِ)  كصػيدة ( كلػهّٔكفاتػه )ص  عمػي عامن

 (ْٖمنشكرة في ذات الكتاب )ص  الةمايا المذككرة ا ت االت كاعا بمناسبا افتتاح 



يَّة قراءة

ِ

 «العرب اليهود الشعراء» كتاب يف نْقد
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِٕٓ﴾  
  

 اليهكدييػااليهكد، إلع ةانب إعداد كالما مصن ا تضـ أعماؿ كنشػاطات الطال ػا 
فػي مصػر، مػ  الامػؿ عمػع إعػػداد نػدكات كم اضػرات شػهريا. ككػد أكامػت هػػذإ 

سنا عمع مكلد ابف  ََٖـ سمسما ا ت االت بمناسبا مركر ُّٓٗالةمايا في 
مػػػراد »ميمػػػكف، كنشػػػرت كتابػػػا عػػػف أفكػػػارإ كتاريخػػػه، ككػػػاف مػػػف أبػػػرز أعضػػػالها 

إسػػراليؿ » الػػذم أعػػد كتابػػا بالمغػػا الاربيػػا عػػف الشػػاراا اليهػػكد الاػػرب، ك «فػػرج
 (ُ)الذم كاف يشغؿ منصؿ أستاذ الساميا بكميا دار الامكـ." «كل نسكف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

)ص  َُِٕ تػػػع  ُُٕٗاالختػػػراؽ الصػػػهيكني لمصػػػر مػػػف : المشػػػركع الصػػػهيكني -( ُ)
 ـ.َُِٕ( د. عكاطؼ عبد الر مف، دار الاربي لمنشر، القاهرة، َّ



يَّة قراءة

ِ

 «العرب اليهود الشعراء» كتاب يف نْقد
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِٖٓ﴾  
  

ا
ً
 »انشعراء انيهىد انعرب«نبذة عن كتاب : ثانث

عمػػع  »الشػػاراا اليهػػكد الاػػرب«بػػ  كتػػاب ـ طي ُِٗٗفػػي شػػهر فبرايػػر مػػف عػػاـ 
ن قا مؤل ه في المطباا الر مانيا بمصر لصا بها عبد الر مف مكسع شريؼ، 

 اإلسػػراليميا التاريخيػػا ككتػػب عمػػع صػػ  ا الغػػبلؼ )هديػػا لةمايػػا المبا ػػث
 .نسخا مصكرة مف هذإ الطباا مي كلدى (، بمصر
 سػماعيؿإ عيدت طباعا الكتػاب بتقػديـ الػدكتكرـ أي ُّٗٗعاـ شهر يكليك كفي 
ككػد  اكلػت كػدر اسػتطاعتي ال صػكؿ عمػع نسػخا كلػك مصػكرة  (ُ)،أدهػـ أ مػد

مػراد » أنػي كةػدت إشػارة إليهػا فػي كتػاب ال، إلكف دكف ةدكل ،مف هذإ الطباا
 (ِ)«.كفاته عمي عاما خمسيف مركر ذكرل : بمناسبافرج 

ضػػؼ شػػيلا إلػػع ، كلػػـ تي »هنػػداكم مؤسسػػا«ـ أعػػادت طباعتػػه َُِٗكفػػي عػػاـ 
اإلهداا الذم عمع صػ  ا الغػبلؼ، ككضػات  إال أنها أسقطت، ـُِٗٗطباا 

فهرسػػا عامػػا ل صػػكؿ الكتػػاب فػػي بدابتػػه، كتركػػت صػػ  ا بيضػػاا كبػػؿ التصػػدير 
بادإ، باإلضػافا إلػع صػ  ا البيانػات الخاصػا بالمؤسسػا باػد الغػبلؼ ص  ا ك 

                                                           

ـ[ كاتػػب تركػػي كتػب عػػددا مػػف دراسػػاته بالاربيػػا، َُْٗ –ـ ُُُٗإسػماعيؿ أدهػػـ ] -( ُ)
عػػاش فػػي مصػػر، كمػػات بهػػا، عضػػك أكاديميػػا الامػػـك الركسػػيا كككيػػؿ الماهػػد الركسػػي 

ككػد رد عمػع  .ـُّٕٗسػنا  »لماذا أنا مم ػد؟«لمدراسات اإلسبلميا، ألؼ رسالا بانكاف 
كالشػيب يكسػؼ الػدةكم كالشػيب  كم مػد فريػد كةػدم هػذإ الرسػالا أ مػد زكػي أبػك شػادم

مصػػط ع صػػبرم، الػػذم كػػاؿ عنػػه: "اسػػتغمه مبل ػػدة مصػػر مػػف المسػػمميف كالمسػػي ييف، 
فيمسكفا في أ دث طراز،  امؿ الشهادات مف ركسيا كألمانيا، كمؤلؼ كتاب  كةامكا منه

في هـ أف هذا الشاب المم د كالدكتكر الزالػؼ لػـ يكػف زيػؼ ركسػيا أك  »لماذا أنا مم د؟«
ألمانيا، بؿ زيؼ مصر." مككؼ الاقػؿ كالامػـ كالاػالـ مػف رب الاػالميف كعبػادإ المرسػميف 

مصػػػط ع صػػػبرم، دار إ يػػػاا التػػػراث الاربػػػي، (  شػػػيب اإلسػػػبلـ ُ( )هػػػامش َِْ/ِ)
 ـ.ُُٖٗ -هػ َُُْبيركت، الطباا الثانيا، 

ػا خمسػيف مػركر ذكػرل مػراد فػرج : بمناسػبا -( ِ) ك  ّٓك  ْٓكفاتػه )صػ  ات  عمػي عامن
ْٓ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A


يَّة قراءة

ِ

 «العرب اليهود الشعراء» كتاب يف نْقد
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِٓٗ﴾  
  

كػاـ الصػ  ات مختم ػا فػي الطباتػيف، كلػدىمي نسػخا مصػكرة ر مباشرة، مما ةاؿ أ
 مف هذإ الطباا.

 مف طػرؼ خ ػيٌ ، كهك عنكاف يشير »الشاراا اليهكد الارب«هذا الكتاب  عنكاف
، مف خبلؿ تقديـ ل ظ اليهػكد عمػع إلع نزعا تميؿ إلع تاصب المؤلؼ لميهكديا

 ل ظ الارب في الانكاف.
عمع الر ـ مف أف اليهكد(  شاراا مف )الاربلـ يكف الانكاف عمع سبيؿ المثاؿ 

 مػػف "ظػػاهر :عنػػدما كػػاؿ فصػػمه األكؿفػػي مسػػتهؿ ذكػػر هػػذإ الةممػػا  المؤلػػؼ
 مػف  يػرهـ أعنػي فمسػت اليهػكد، شاراا مف الارب إال أعني ال أني هذا عنكاني
 (ُ)."المغات سالر مف ك يرها كالابريا الاربيا  ير في الشاراا

 عمػع الػر ـ مػف أف المؤلػؼاليهػكد(  مػف الاربيػاشػاراا كلـ يكف الانػكاف كػذلؾ )
 اليهػكد مػف الاربيػا بقميػؿ عنػدما كػاؿ: "كشػارااباػد سػابقتها  ذكػر هػذإ الةممػا

 (ِ)كميمكف." ناممه ما عمع
تمػػاـ ديػػا اختيػػار المؤلػػؼ لهػػذا الانػػكاف دكف  يػػرإ ممػػا يػػؤدم مٍ كػػؿ هػػذا يبػػيف عى 

 ماناإ، كفي ذلؾ إشارة كاض ا الداللا إلع ما سبؽ.
 عمػػع مػػرًٌ  يػػا مػػف اليهػػكدشػػاراا الارب يػػك ي أف الكتػػاب يشػػمؿ كػػؿٌ  كهػػذا الانػػكاف

الاصػػكر، كلػػػيس األمػػػر كػػػذلؾ، إذ أف كاتبػػػه كػػد اكتصػػػر عمػػػع عػػػدد مػػػف شػػػاراا 
الاصػر الةػػاهمي، كلػػـ يخػرج عػػف هػػذا إال فػي ال صػػؿ الرابػػ  مػف الكتػػاب عنػػدما 
خصصه لارض أبيات مف شار ابف سهؿ األندلسي، دعما لػدعكاإ باػدـ إسػبلـ 

ف اختم ػػكاًمػػةٍ ابػػف سػػهؿ الػػذم يي  فػػي صػػ ا    المؤرخػػكف عمػػع إعبلنػػه اإلسػػبلـ، كاو
إسػػبلمه، ال فػػي صػػ ا إعبلنػػه اإلسػػبلـ ػ سػػيضتي بيػػاف ذلػػؾ فػػي نهايػػا ال صػػؿ 

                                                           

( مػػػػراد فػػػػرج ، مؤسسػػػػا هنػػػػداكم، كندسػػػػكر، المممكػػػػا ٗالشػػػػاراا اليهػػػػكد الاػػػػرب )ص  -( ُ)
االكتباسػػات مػػف هػػذا الكتػػاب عمػػع طباػػا المطباػػا  ـ، ككػػد راةاػػت كػػؿَُِٗالمت ػػدة، 

 ـ.ُِٗٗالر مانيا بمصر لصا بها عبد الر مف مكسع شريؼ، القاهرة، 
 (ٗالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ِ)
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كػػد خػػرج عػػف مكضػػكع هػػذا « مػػراد فػػرج»ػػػ  كبهػػذا يكػػكف  الثػػاني مػػف هػػذا الب ػػث
 .أعمف إسبلمهالكتاب؛ ألنه تناكؿ شار شاعر 

لػػػـ تػػػزد صػػػ  ات هػػػذا الكتػػػاب عػػػف أرباػػػيف صػػػ  ا مػػػف القطػػػ  المتكسػػػط فػػػي 
كػػػد   ػػػؿ بالػػػدعاكل الباطمػػػا إال أنػػػه  ةمػػػه صػػػغر مػػػف  عمػػػع الػػػر ـك طباتيػػػه، 

كالتػػػػضكيبلت المن رفػػػػا التػػػػي أممتهػػػػا عصػػػػبيا المؤلػػػػؼ لديانتػػػػه، عمػػػػع الػػػػر ـ مػػػػف 
 م اكلته التبرؤ مف ذلؾ.

ةاا الكتػاب فػي أرباػا فصػكؿ، لػـ يضػ  المؤلػؼ عنكانػا ألم فصػؿ منهػا سػكل 
مقدمػا كال خاتمػا، ، كما لـ يض  له (ابف سهؿ)ال صؿ الراب  الذم كاف عنكانه 

 رإ بهذإ الكممات: لكنه صدي 
 هك. إال إله ال مف "باسـ 

 إخكاني بذلؾ كاعدا ،الارب اليهكد الشاراا في أ اضر أف عمي كاف فقد كباد،
 كأسػتاد، أب ػث كةامػت بمصػر، اإلسػراليميا التاريخيػا المبا ػث ةمايػا فػي

 أضػاها أف األليػؽ كأف الكا ػدة، الم اضػرة تك يػه ال ،امتدٌ  كد الب ث أف كرأيت
 هديػا إليهػا أكػدمها فضنا المذككرة، الةمايا فيها السبب أف كبما كأطباها، رسالا

 يكػكف أف كآمػؿ باشػا،« كطػاكم يكسػؼ» الماػالي صػا ب رليسػها  ضػرة فػي
 (ُ) ةمها." مف أكبر ن اها

في ال صػؿ األكؿ تنػاكؿ المؤلػؼ باػض ال ػكادث التاريخيػا التػي ككاػت لميهػكد، 
 هـ.فيها شاراؤ  كالهكما 

في ال صؿ الثاني داف  المؤلؼ عف نسبا أبيات لمسمكأؿ، كاف الركاة القدماا كد 
لكركػػػا بػػػف فػػػي الاصػػػر ال ػػػديث « لػػػكيس شػػػيخك»اختم ػػػكا فػػػي نسػػػبتها، كنسػػػبها 

 (ِ)نكفؿ.

                                                           

 (ٕالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
( لػػػكيس شػػػػيخك، دار المشػػػرؽ، بيػػػػركت، ُٔٔشػػػاراا النصػػػػرانيا كبػػػؿ اإلسػػػػبلـ )ص  -( ِ)

 ـ.ُُٗٗ، الطباا الراباا
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إثبػات  ك يػرإ« لػكيس شػيخك» م اكلػا كداف  ػ أبضا ػ عػف يهكديػا السػمكأؿ أمػاـ
 الميا السمكأؿ.مف أبيات ، كذلؾ مف خبلؿ ت ميؿ نصرانيته

شػاراا يهػكد، م ػاكال ؿ المؤلؼ شرح كت ميؿ أبيات كالها في ال صؿ الثالث  اك 
 الكشؼ عف كيمها المكضكعيا كال نيا.

سػهؿ األندلسػي، لكنػه لػـ  في ال صؿ الراب  عرض المؤلؼ أبيات مف شػار ابػف
 .اكا د ابيت يشرح إال

ذاكاؿ المؤلؼ في نهايا   شيا، في بناني أك بياني زؿ ال صؿ الراب  كالكتاب: "كاو

 مش كعا الامـ إال لي مضرب الصكاب، فبل إلع ب ؽ ينبه مف كأدب فضؿ إلع فشكرا

 (ُ)كالسداد." يتكلع التكفيؽ هللاك الاباد، مف الاناصر ةمي  إلع كالكداد بالم با
فػػي كتابػػه هػػذا عمػػع عػػدد مػػف المصػػادر فػػي مقػػدمتها  «مػػراد فػػرج»ككػػد اعتمػػد 

الػرليس لهػذا الكتػاب، كتاب األ اني ألبي فرج األص هاني، الػذم ياػد المصػدر 
قات ف كؿ الشاراا البف سبلـ الةم ي، كديكاف السمكأؿ، كديكاف يميه كتاب طب

 ابف سهؿ األندلسي.
مكػػف أف التػػي ي الاامػػاا مصػػادر هػػذا الكتػػاب كعػػدـ تنكعهػػا مػػف الم خػػذ كمٌػػ كتاػػدٌ 

كال ػديث عنهػا فػي مػكاطف عػدة  ،منها م اكلا إك اـ المغا الابريػاك تؤخذ عميه، 
غير مناسبا أك  اةا تػدعك إلػع ذلػؾ، كمنهػا عػدـ كضػ  عنػاكيف ب ،مف الكتاب

 .مف الكتابلم صكؿ الثبلثا األكلع 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (ّٗالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
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 انفصم األول
  قراءة

 
 د  نق

 
 من انكتاب يف انفصم األول تي

 ال يستطي  إنكارإ فيقكؿ: "كشػاراا بكاك « مراد فرج» رٌ قً ال صؿ يي في بدايا هذا 
لنػا  ماػركؼ فغيػر القميػؿ، مػف أكػؿ أك كميمػكف ناممػه مػا عمػع اليهػكد مػف الاربيا

 نةد كاالستقراا بالب ث كلكننا (ُ).سهؿ كابف السمكأؿ، :اثناف شاعراف إال منهـ
 أبػي بػف الربيػ : هػـ هػذيف،  يػر آخػريف شػاراا الاػرب شػارالهـ مػف لميهػكد أف

 كأبػك رفاعػا، بػف كػيس كأبػك عمػراف، بػف كشػريح األشػرؼ، بػف ككاػب ال قيػؽ،
 آخػركف ثػـ السػمكأؿ، أخػك شػابا أك كسايا زيد، بف كدرهـ الزناد، أبك أك الذياؿ
 (ِ)".هػػـ مػػف المؤرخػػكف يػػذكر كلػػـ باػػض أشػػاارهـ، رأينػػا هػػؤالا  يػػر

بدعكل أف ما كصػؿ إلينػا  التاريخيالكنه ما يمبث أف ي اكؿ تغيير هذإ ال قالؽ 
 شػاراا مػف القمػا هػذإ أف ن هػـ أف لنػا بػد فيقػكؿ: "كالإنمػا هػك كميػؿ مػف كثيػر، 

 ن سػها، اإلسراليميا باألما أشبه مف كثير أثر إال هي ما ذلؾ م  الارب اليهكد
، منها أكبر كانت فقد  .افبقيي  بقي كما اليـك

 أصػاب ك يػرإ، بالقتػؿ كاعتػداا كمطػاردة مضايقا اليهكدى  هكككمي  الدهر ناكأ فكما
 (ّ)".بالةمما شارااهـ منهـ ذلؾ
ػمً به الم اكلا عند هذا ال د فمربمػا التي  كلك كك تٍ  لػه فػي ذلػؾ األعػذار، ألف  تٍ سى

مكػػف أف تػػؤدم إلػػع عػػدـ كصػػكؿ كػػؿ مػػا كيػػؿ مػػف شػػار مػػف المعكامػػؿ عديػػدة 
 عربي كديـ إلينا، كمف هذا الشار ما كاله الشاراا اليهكد.

ي ػػاكؿ إلبػػاس دعػػكاإ ثػػكب الصػػدؽ مستشػػهدا بمقكلػػا ألديػػب  يػػر يهػػكدم لكنػػه 
ر أف هػذا األمػر كاصػر عمػع الشػار أك األدب الػذم كالػه اليهػكد فقػط، كأف ظهً تي 

                                                           

كػػاف يهكديػػا ثػػـ أعمػػف إسػػبلمه، كسػػيضتي بيػػاف ذلػػؾ فػػي نهابػػا ال صػػؿ الثػػاني مػػف هػػذا  -( ُ)
 الب ث.

 (ٗالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ِ)
 (ٗالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ّ)
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يهـ كتةٌنًػػػت الاػػػرب السػػبب كراا ذلػػػؾ ماػػػاداة الاػػػرب لميهػػػكد؛ ممػػا نشػػػض عنػػػه تاٌنػػػ
هماؿ ركايا الشار أك األدب الذم كاله اليهكد  .هـ؛ لم ك كطمس تراثبإ  اؿ كاو

إف « :يقػكؿ كهك  سيف طه ال اضؿ األستاذ ب ضرة هنا ككضني": في ذلؾيقكؿ 
 الاػرب بػيف كػاف مػا ظهػكرإ عمػع ةنػع كبيػرا أثػرا الاربػي األدب فػي لميهػكد
 (ُ)".»كاليهكد

مما ذكرإ الدكتكر فؤاد  سيف عمي في مقػاؿ مصدر هذإ المقكلا يمكننا مارفا ك 
ي مػػػك ": كػػػاؿ يػػػث  (ِ)ب ضػػػؿ اليهػػػكد عمػػػع الاػػػرب( عنكانػػػه )طػػػه  سػػػيف يشػػػيد

إذا مػا عػرض لمغػا الاربيػا  اليهكدييػالمدكتكر طه  سيف أف يت دث عف اليهكد ك 
كأدبهػػػػػا. كي مػػػػػك لػػػػػه ال ػػػػػديث عػػػػػف اليكنػػػػػاف إذا مػػػػػا تاػػػػػرض لم ضػػػػػارة الاربيػػػػػا 

كلػـ يسػكت إال  ،كذكرهػا أكثػر مػف مػرة ،، ككد تكررت منػه هػذإ النغمػااإلسبلميا
كػاف ي مػػك  الاربػي. ف ػي الةاماػا المصػريا ت األكضػاع فػي الاػالـر باػد أف تغيػ

لػه  متٍ م اضػرات، ككػد سػةي الرأم فيما يمقيه عمع مسػتمايه مػف هذا ؽ بله التشدٌ 
ـ ُِٓٗالةاماػػػا المصػػػريا فػػػي عػػػددها األكؿ مػػػف سػػػنتها الثالثػػػا عػػػاـ  صػػػ ي اي 

كمػا لهػـ مػف  ت دث فيها عف اليهػكد ،م اضرة هي  مقا مف سمسما م اضرات
، كيسػتطرد ػ أيضػا ػ بؿ في ال ياة األدبيا  ،ال في ال ياة الاربيا فقط ،أثر فااؿ

                                                           

 (ٗالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
( ُْٗ-ُّٗالمقاؿ منشكر  في كتاب طه  سيف في ميػزاف الاممػاا كاألدبػاا  )ص  -( ِ)

إعػػداد كتقػػديـ كتاميػػؽ: م مػػكد مهػػدم االٍسػػتىانبيكلي، المكتػػب اإلسػػبلمي، الطباػػا األكلػػع، 
ـ. نشر م  مةمكعا مقاالت كاف كد تػـ نشػرها فػي الربػ  الثػاني مػف ُّٖٗ -هػ َُّْ

يف لاػػدد مػػف كتػػاب هػػذا الاصػػر، ككػػد ذكػػر  هػػذإ القػػرف الاشػػريف المػػيبلدم عػػف طػػه  سػػ
النتػػالج الػػثبلث إسػػراليؿ كل نسػػكف فػػي كتػػاب تػػاريب اليهػػكد فػػي بػػبلد الاػػرب فػػي الةاهميػػا 

ـ. كهػػذا ََِٗالمركػػز االكػػاديمي لؤلب ػػاث، كنػػدا،  ( ِٓ، ِْكصػػدر االسػػبلـ  )ص 
اػا القػاهرة الكتاب هك أطرك ػا الػدكتكراإ التػي نالهػا البا ػث مػف الةاماػا المصػريا )ةام

 ـ بإشراؼ طه  سيف.ُِٕٗ اليا( عاـ 
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كباػػػد ذلػػػؾ كمػػػه يمكننػػػا أف نخمػػػص إلػػػع ثػػػبلث نتػػػالج خطيػػػرة مػػػف أثػػػر «فيقػػػكؿ: 
 :اليهكد
 كػاف مػا ظهػكرإ عمػع ةنع كبيرا أثرا الاربي األدب فيأثركا  ليهكداف أ -ُ

 .كاليهكد الارب بيف
كػػالكا كثيػػرا مػػف الشػػار فػػي الػػديف كهةػػاا الاػػرب ككػػد أضػػاعه أف اليهػػكد  -ِ

 مؤل ك الارب.
أف اليهػػػػكد انت مػػػػكا شػػػػارا إلثبػػػػات سػػػػابقتهـ فػػػػي الةاهميػػػػا عمػػػػع لسػػػػاف  -ّ

 (ُ)".»شارالهـ كشاراا الارب
، كمػػف مظػػاهر كاضػػح مػػا فػػي هػػذإ النتػػالج التػػي ادعاهػػا طػػه  سػػيف مػػف تنػػاكض

الػذم بػيف بينمػا  كيؿ  قػا كػد ضػاعالج تدعي أف الذم هذا التناكض أف تمؾ النت
أيدينا من كؿ، كمنها أف مؤل ي الارب أضاعكا شار اليهكد بينما شاراا الاػرب 

 انت مكا لهـ شارا.
« مػػراد فػػرج»لتػػي سػػاكها كالػػذم يانينػػا فػػي هػػذا السػػياؽ مناكشػػا النتيةػػا األكلػػع ا

 مستشهدا بها في كتابه.
 الػػذم استشػػهد بػػه  سػػيف الػػذهف عنػػد كػػرااة كػػبلـ طػػهكالسػػؤاؿ الػػذم يػػرد عمػػع 

كيػؼ ظهػر هػػذا األثػر الكبيػر لطػه  سػيف عمػػع الػر ـ مػف أنػه كػػد : «مػراد فػرج»
 كاليهكد؟؟   الارب بيف كاف ما ةنع عمع ظهكرإ

ـ طػػػه  سػػػيف كمػػػف نقػػػؿ عنػػػه فػػػي ثبػػػكت هػػػذإ  مػػػهػػػذا السػػػؤاؿ ك يػػػؿ باإلطا ػػػا ب
 الاػرب بػيف كػاف مػا إذ لك كاف كد ةنع عمع ظهكر هذا األثر الكبيػرالدعكل؛ 

هػذا األثػر ، كلػك كػاف رؤيا هذا األثر ناهيؾ عف إثباتهكاليهكد لما استطاع أ د 
 .كاليهكد الارب بيف كاف ما ظاهرا لبطؿ القكؿ بضنه كد ةنع عمع ظهكرإالكبير 

كاضػػح اشػػتمؿ عميػػه مػػف تنػػاكض بطػػبلف هػػذا القػػكؿ بمػػا ظهػػكر عمػػع الػػر ـ مػػف 
كلكػػف  ،كػػانكا يهػػكدا مػػف اليهػػكد الاربيػػاشػػاراا إف  :بػػالقكؿ تضكيػػد بطبلنػػهيمكػػف 

                                                           

 (َُْطه  سيف في ميزاف الامماا كاألدباا )ص  -( ُ)
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ذا كػاف شػارهـ عربيػا فمػيس  ،شارهـ لـ يكف يهكديا ثمػا بؿ كػاف شػارا عربيػا، كاو
ـى ما يدعك لم كإ كطمسه،  ف كاف كد طاله الم ك كالطمس فًم طاؿ باضه كلـ  كاو

 اأشػػاار  كت ػػكػػد مػػف المامػػـك أف كتػػب تراثنػػا األدبػػي كالنقػػدم  إذ يطػػؿ باضػػه؟ 
 لشاراا يهكد.

 الاػرب هػػـ مػػفالشػػاراا ت بمػا ال يػػدع مةػػاال لمشػؾ أف ثبًػػهػػذإ األشػاار تي ككػرااة 
، كطركػػػػػػكا فنسػػػػػػةكا عمػػػػػػع منػػػػػػكالهـهػػػػػػؤالا الشػػػػػػاراا اليهػػػػػػكد، شػػػػػػار أثػػػػػػركا فػػػػػػي 

 مكضكعاتهـ كأ راضهـ، كاستاممكا أساليبهـ كطرالقهـ في التصكير.
يؤكػػد هػػذا مػػا ذكػػرإ اليهػػكدم إسػػراليؿ كل نسػػكف: " إنػػي كػػد ةماػػت كػػؿ مػػا ينسػػب 

شػاراا اليهػكد فػي الةاهميػا كلػـ أةػد فيػه فركػا ظػاهرا يميػزإ عػف بقيػا الشػار  إلع
 (ُ)الةاهمي."

قكا بضخبلؽ اليهكد الذيف سكنكا في ببلد الارب لـ يمبثكا أف تخمي : "ككله إيؤكدكما 
ػػ ـ كالتقاليػػد االةتماعيػػا  تػػع ظي باػػكا سػػبيمهـ فػػي الػػن  ككا باػػاداتهـ كاتي الاػػرب كتمسي

 يككنكا مف ةنس آخر  ير الةنس الاربي.أصب كا كضف لـ 
كد بػضخبلؽ كعػادات كتقاليػد تػضثر فيػه اليهػريب اليهػكد القػديـ إكميمػا في تاكال أعمـ 

 (ِ)أبناله إلع هذا ال د سكل إكميـ الةزيرة الاربيا."
تػػراث أدبػػي يهػػكدم مسػػتقؿ، فاألدبػػاا اليهػػكد الاػػرب فػػي  ػ أيضػػا ػ ؼ اػػرى "كال يي 

اتباػػكا التقاليػػد السػػالدة فػػي عصػػكرهـ. ككػػذلؾ األدبػػاا اليهػػكد الةاهميػػا كاإلسػػبلـ 
نةمتػػػرا، فإبػػػداعهـ األدبػػػي مػػػرتبط بػػػالتراث الػػػذم ينتمػػػكف  فػػػي الكاليػػػات المت ػػػدة كاو

 (ّ)إليه، كهذا أمر طبياي."

                                                           

 (  ِْتاريب اليهكد في ببلد الارب في الةاهميا كصدر االسبلـ  )ص  - (ُ)
 (  ِِتاريب اليهكد في ببلد الارب في الةاهميا كصدر االسبلـ  )ص  -( ِ)
( عبػػد الكهػػاب م مػػد المسػػيرم، دار َِِ/ّكاليهكدييػػا كالصػػهيكنييا )مكسػػكعا اليهػػكد  -( ّ)

 ـ.ُٗٗٗالشركؽ، الطباا األكلع، 
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 .كػػديما لػػـ يصػػؿ إلينػػا كػػؿ مػػا كالػػه شػػاراا اليهػػكد :كػػد كػػاؿ طػػه  سػػيفأف كلػػك 
لسػػممنا لػػه فػػي ذلػػؾ كػػالميف لػػه: إف شػػار اليهػػكد فػػي هػػذا لػػيس بػػدعا مػػف الشػػار 

 إلينا كؿ ما كاله الشاراا الارب كديما. ؛ ألنه لـ يصؿالاربي عاما
هػػذا مباشػػرة باػػد استشػػهادإ بمقكلػػا طػػه  سػػيف السػػابقا « مػػراد فػػرج»ثػػـ يسػػكؽ 

 بػاب كمػف بػالكثير، يكصػؼ الػذم بالاػدد ليسػكا أمػا كػؿ فػي "كالشػارااالقػكؿ: 
 (ُ)".إسراليؿ بني كضما  يرها إلع بالنسبا الصغيرة األمـ أكلع

ؼ يخ ًٌػ ذهبفػ ،في هػذإ المقكلػااا طه  سيف كى مى كد أ س بغي « مراد فرج»ػ كضني ب
 بهذا القكؿ. ااكى مى ة هذإ الغي ؼ مف  دي كيمطًٌ 

سراليؿ صغيرة بضف أما بني إ «مراد فرج»كالذم يانيني في هذا القكؿ هك إكرار 
، الاربػياألدبػي مف ثػـ فنتاةهػا األدبػي كميػؿ بالنسػبا لمنتػاج بالنسبا إلع  يرها؛ 

 مف هذإ األما هي التي سكنت ةزيرة الارب؟فقط فما بالنا إذا كانت كما كميما 
ػار ا شً مي ظاهرة كً أف  ؤكدال شؾ أف هذا ي بالنسػبا إلػع  الاربيػا مػف اليهػكداراا شي

ةزيػػرة الالػػذيف سػػكنكا  اليهػػكد ًكميػػاهػػا إلػػع مرد   ،ايػػطبيا ظػػاهرةكمػػه  لشػػار الاربػػيا
 ض دعكل دٍ ا تى ، كفي هذا دليؿ يضاؼ إلع ما سبؽ مف أدلٌ لارببالنسبا إلع ا

 ر عكارها.ظهً طه  سيف السابقا كتي 
 سػماا فػي ت ميقػا  يػرهـ مػف أكػؿ اليهػكد فيقػكؿ: "كلػيس« مػراد فػرج»ثػـ ياػكد 

 عػف يمتػازكف كػد إنهػـ نقؿ لـ إف ةميبل، فنيا تصكيرا لممااني كتصكيرا الخياؿ
 (ِ)".الاقميا المكاهب مف كثير في الراكيا األمـ مف  يرهـ كثيريف
نتصػػػب لهػػػا ال يك  ،ال يقػػػـك بهػػػا دليػػػؿ ،باطمػػػاز عػػػف كثيػػػريف  يػػػرهـ التمي ػػػدعػػػكل 

ال هذا الكتاب الباطما التي   ؿ بها تضاؼ إلع الاديد مف الدعاكل  ،شاهد ؛ كاو
 ز؟ كما شكاهدإ؟هي مظاهر هذا التمي  فما 

                                                           

 (َُالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
 (َُالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ِ)
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 يرددها اليهكد عف ككنهـ شػابهذإ الدعكل سكل امتداد لمدعكل التي أرل كما 
 ظاهر ال ي تاج إلع دليؿ.بطبلتها ، كهي دعكل المختارهللا 

الةديػػػػػدة ال يمكػػػػػف  اإلسػػػػػراليمياكبخػػػػػبلؼ ال ضػػػػػارة الابرانيػػػػػا القديمػػػػػا كالثقافػػػػػا "
 قما.يهكديا مستقما أك شبه مستديث عف ثقافا أك  ضارة ال 

فاليهكد مثمهـ مثؿ سالر أعضاا الةماعات كاألكميػات الدينيػا كالاركيػا األخػرل، 
كيستكعبكف كيمهػا كثقافتهػا  ،في كن ها التي يايشكفيت اعمكف م  ثقافا األ مبيا 

ف  اؾ درةا مف االستقبلؿ لكػؿ ةماعػا يهكديػا عػف األ مبيػا، كاف هنكلغتها. كاو
أل مبيػا، كمػا ستقبلؿ ال يختمؼ عف استقبلؿ األكميات األخرل عػف افإف هذا اال

أنه ال ياني بالضركرة أف ثما عنصرا )عالميا( مشتركا بيف كؿ ةماعػا يهكديػا 
منػػذ ظهػػكرهـ فػػي التػػاريب، تبنػػكا  ضػػارات األمػػـ األخػػرل،  فػػالابرانيكفكأخػػرل. 

ز المامػػارم. كعمػػع ابتػػداا مػػف المغػػا، كمػػركرا بالم ػػاهيـ الدينيػػا، كانتهػػاا بػػالطرا
 (ُ)"سبيؿ المثاؿ، ال يارؼ طراز مامارم يهكدم، أك فف يهكدم مستقؿ.

 في السيؼ امؿيي  إسراليؿ كبني مضطهدة ألما كاف كما": «مراد فرج»ثـ يقكؿ 
 عػف ةمػكفكيي  اعتػداا، دكرهػـ فػي عمػيهـ اتػدلكيي  ،(ِ)كعػدكانا ظممػا ركػابهـ

 الخطػكب هػذإ مثػؿ فػي لهػا يكػكف أف كهػذإ ألمػا كػاف مػا — إةػبلا مسػاكنهـ
 تضخػذها لشػارالها أبيػات أك كصالد مف لديها يككف ما بةم  فتهتـ فكريا، إفاكا
 .الةبلا  يف ماها
 مف لهـ ما بذكر ت ت ظ أف أمرهـ عمع لميهكد  البا أخرل أما لياني كاف كما

 (ّ)"أشاار. مف لشارالهـ بما أك شاراا
 ا ت ظػت كتػب تراثنػا األدبػي كالنقػدم ـى فًمػ «مراد فػرج»إذا كاف األمر كما يدعي 

 هـ؟ كذكر أشاار ذكر عدد مف شاراا اليهكد ب

                                                           

 (َِِ/ّمكسكعا اليهكد كاليهكدييا كالصهيكنييا ) -( ُ)
 ياب المظمكميا زكرا كبهتانا.في كؿ الاصكر ي اكؿ اليهكد أف يمبسكا ث -( ِ)
 (َُالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ّ)
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 ض هػػذا الػػزعـ، كلػػك أنػػه ذكػػر مػػا كالػػه دٍ إف مػػا كصػػؿ إلينػػا مػػف شػػار اليهػػكد يىػػ
إسراليؿ كل نسكف في هذا الشػضف لكػاف مقاربػا لمصػكاب، أال كهػك ككلػه: "إذا كػاف 

مػ  أنهػػـ  ،ر آبػػالهـ كأةػدادهـالاػرب أن سػهـ لػـ يسػػتطياكا أف ي ػافظكا عمػع شػا
فبقيػػت لهػػـ لغػػتهـ  ،هـ شػػيا سػػكل تغييػػر الاقيػػدةظمػػكا كمػػا كػػانكا عميػػه لػػـ يصػػبٍ 

 ،مبػػت عمػػع أمرهػػاشػػارها أمػػا  ي أف ت ػػت ظ ب فكيػػؼ كػػاف مػػف الممكػػف ،كتقاليػػدهـ
كلكػػف فػػي  يػػر  ، تػػع فنػػي منهػػا مػػف فنػػي كهػػاةر منهػػا مػػف كػػدر لػػه أف ياػػيش

 (ُ)الببلد التي نشض فيها كاطمضف إليها."
 لسػاف عمػع   ظػه مػا ذلػؾ مػ  لهػـ التػاريب   ػظ كمػا: "«مػراد فػرج»ثػـ يقػكؿ 

 الشاعر ألف أك كالسمكأؿ، نسيانها عمع الدهر بتغمي  مشهكرة ل ادثا إال  يرهـ
 اليسػير إال الةاهميػا فػي لشػارالهـ   ظػه فيمػا نػر كلػـ سػهؿ، كػابف مػثبل أسػمـ

 (ِ)".لهـ ما كؿ يككف أف يةكز كال القميؿ،
ككػد تراثنػا األدبػي كالنقػدم؛  قػالؽ   ضهدٍ تى ، «مراد فرج»مف اةتراا كافتراا هذا 

كا شػار الشػاراا كى رٍ لـ يكف لدل أسبلفنا  ضاضا فػي أف يىػ سبؽ في التمهيد أنه
 با إلع ةنب م   يرهـ مف الشاراا.اليهكد ةن
ةمػػػ  أشػػػاار اليهػػػكد فػػػي هػػػػ( ِِٖ)ت لسػػػي االطيةا ػػػر بػػػف م مػػػد  "كركم أف

 (ْ)."هػ( ِٕٓ)ت  (ّ)ديكاف، كيظهر أنه أخذ ذلؾ مف كتاب لمسكرمٌ 
كتابػه شػارهـ فػي  باػض ةمػ كػد هػػ( ِِّم ي )ت م مد بف سبٌلـ الةي ف إبؿ 

 (ٓ).«شاراا يهكد» كةاؿ عنكانه ،«طبقات ف كؿ الشاراا»
رل، ابػف سػبلـ عػف شػاراا القيػ"ككد ةاا ذكر الشاراا اليهكد فػي ماػرض  ػديث 

د الثمانيػػا األشػػهر مػػنهـ كهػػـ: السػػمكأؿ بػػف عاديػػاا كالربيػػ  بػػف أبػػي ال قيػػؽ فاػػدي 
                                                           

 (  ِٓتاريب اليهكد في ببلد الارب في الةاهميا كصدر االسبلـ  )ص  -( ُ)
 (َُالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ِ)
 هػ( ةم  كثيرا مف دكاكيف الةاهميا. ِٕٓالسكرل )ت  أبك سايد ال سف بف ال سيف -( ّ)
 (ُْٔ/ ُِفي تاريب الارب كبؿ اإلسبلـ )الم صؿ  -( ْ)
 كما بادها( ِٕٗ/ ُطبقات ف كؿ الشاراا ) -( ٓ)
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ككاب بف األشرؼ كشريح بف عمراف كشابا بف الغريض كأبػك كػيس بػف رفاعػا 
كأبػك الػػذياؿ كدرهػػـ بػػف يزيػػد  كمنػػا األشػػهر ألف باػػض المصػػادر الدينيػػا كاألدبيػػا 

مػػف  ػ أيضػا ػ لؤلصػػ هاني، كػد عػددت ثػؿ؛ سػيرة ابػف هشػػاـ ككتػاب األ ػاني م
 (ُ)".اؾ كالغريض بف السمكأؿأسماا شاراا اليهكد: أكس بف دني كالسمي 

الاصػػر  مػػفا اليهػػكد لشػػاراا لػػدالالت التػػي اشػػتمؿ عميهػػا إفػػراد ابػػف سػػبلـاكفػػي 
 ، كمػػػػػػػػػف هػػػػػػػػذإ الػػػػػػػػػدالالت:«مػػػػػػػػػراد فػػػػػػػػرج»بػػػػػػػػال   عمػػػػػػػػػع افتػػػػػػػػراا  الةػػػػػػػػاهمي ردٌ 

فػػػي  اإلسػػػبلميا تسػػػامح كتماسػػػؾ البيلػػػا الثقافيػػػا الاربيػػػا أكال: يؤكػػػد هػػػذا اإلفػػػراد"
كثقتهػا  (ِ)صر الاباسي األكؿ، الذم شػهد بمػكغ الخبلفػا ذركة ككتهػا كككنيتهػاالا

 .كاعتدادها بن سها
سبلميا، كد تةاكزت مكاكػؼ ثانيا: يشي هذا اإلفراد بضف البيلا الثقافيا الاربيا اإل

ال ػػػذر كالخػػػكؼ مػػػف اليهػػػكد ك يػػػرهـ، باػػػد أف اسػػػتقرت أركػػػاف الخبلفػػػا التشػػػدد 
 .كترسخت

هذا اإلفراد لكاك  ك قيقا اندماج اليهكد في ال ياة الااما، كاتةاإ ثالثا: يستةيب 
ي الاصػر الاباسػي، نخبتهـ إلع اإلسهاـ في ال ركا الثقافيا كالامميا كال كريا فػ

 .يػػػػػػدينكف بػػػػػػالكالا لمدكلػػػػػػا كال ضػػػػػػارة الاربيػػػػػػا اإلسػػػػػػبلميابكصػػػػػػ هـ مػػػػػػكاطنيف 
فػػراد، أف باػػض راباػػا: ممػػا سػػهؿ عمػػع ابػػف سػػبلـ الةم ػػي اإلكػػداـ عمػػع هػػذا اإل

المصػػػػادر األدبيػػػػا المكثككػػػػا، لػػػػـ يةػػػػد أصػػػػ ابها  ضاضػػػػا فػػػػي إيػػػػراد أسػػػػماا 
 (ّ)".اليهكد الشاراا ككصالد

مػػػف فػػي هػػذا الشػػػضف أنػػه  «مػػراد فػػػرج»كمػػف األدلػػا عمػػػع بطػػبلف مػػا ذهػػػب إليػػه 
المامكـ أف كثيرا مما ركم مف الشار الاربي كاف سببه  كادث مشهكرة، كشار 

                                                           

مف مقاؿ عنكانه )ما دالالت إفراد الةم ي طبقا خاصا بالشاراا اليهكد في الاصػر  -( ُ)
ـ. ََِِ/ِ/ٔ، نشر في  ساف عبدالخالؽ« اإللكتركنيا»الةاهمي؟( في مةما   ريات 
 ككد سبقت اإلشارة إلع رابطه.

 ياني عالميتها، نسبها إلع )الككف(. -( ِ)
 مف المقاؿ السابؽ ذكرإ. -( ّ)

https://hafryat.com/ar/blog/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%88
https://hafryat.com/ar/blog/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%88
https://hafryat.com/ar/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
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 صػر أسػباب   ػظ شػار اليهػكد فػي هػذيف اليهكد ليس بدعا مف ذلؾ، كمػا أف 
أكس بػف ذبػي عنهـ فػي تراثنػا، كمنهػا كػكؿ  اـ تكذبه األشاار المركيي بيف زعٍ السب
 الكامؿ[] (ُ):ظيرى القي 

 بُ صعْ  عزيزةٍ  ب وصلِ َل وطِ ***  القمبُ  زينبَ  رَ ى تذك  أن  

 (2)بُ ما حوليا جدْ  َمْوِشي ةٌ ***  جاد الربيع ليا ما روضةٌ 

 (3)بُ كْ را قميل يمحق الر  سي***  لنا منيا إذ تقولُ  بألذ  
 [الطكيؿ]كككله: 

 ديتيو   يْ ل تعالَ ال ب :فقمت ليا***  يالقيتُ  دعتني إلى اإلسلم يومَ 

 محمدِ  لعمري الدين دين مَ عْ ونِ ***  وسى ودينوم توراةفنحن عمى 

 (4)رشدأبواب المراشد ي دَ يْ ومن يُ  ***  ة دينوكلنا يرى أن الشريع
 [السري ] (ٓ):ال قيؽ أبي بف الربي  كمف ذلؾ ككؿ
 السائل لدى ىمقيُ  قد *** والعمم (6)أكمائنا خابر بنا سائل
 لمقائل السامعُ  تَ وأنصَ  *** اليوى دواعي مالت إذا إنا

 فاصل عادل بحكم نقضي *** بألبابيم الناس (7)واعتمج
 
 

                                                           

كيرىيظا، مف كلد  هاركف بف عمراف."  األ ػاني "أكس بف ٌذبي اليهكدٌم رةؿ مف بني  -( ُ)
 هػ( دار إ ياا التراث الاربي، بيركت.ّٔٓ( أبك ال رج األصبهاني )تّّْ/ ِِ)

أم: أف هػػذإ الركضػػا فيهػػا الاشػػب كالنبػػات كالكشػػي لمثػػكب، كمػػا  كلهػػا كػػد أصػػػابه  -( ِ)
 الةدب.

 (ِّْ/ ِِاأل اني ) -( ّ)
 (ّْٖ/ ِِاأل اني ) -( ْ)
 (ّٕٓ/ ِِالربي  أ د الرؤساا في يـك  رب بااث.  األ اني )كاف  -( ٓ)
 الخابر: الذم يخبر كيختبر، كاألكماا ةم  كمي، كهك الشةاع الةرما. -( ٔ)
: اتخػػػػذكا صػػػػراعا ككتػػػػاال." الاػػػػيف ) -( ٕ) ( الخميػػػػؿ بػػػػف أ مػػػػد )ت ِِٗ/ ُ"كاعػػػػتمج القػػػػـك

 ر كمكتبا الهبلؿ.هػ( ت قيؽ: د. مهدم المخزكمي، د. إبراهيـ السامرالي، دإَُ
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 بالباطل الحق دون (1)ط  مُ نَ  *** وال حقا الباطل نجعل ال
 (2)الخامل مع الدىر فنخمل *** ناأحلمُ  وسف  تُ  أن نكره

 [الرمؿ] (ّ):األشرؼ بف كمف ذلؾ ككؿ كاب
 يغترف بإناء ىاردْ يَ  من***  جمة رواء بئر ولنا

 (4)فدُ صُ  راسٍ أمْ  ذاتِ  الءٍ بدِ  *** يانافِ أكْ  عمى الجونَ  جلِ دْ تُ 
 (5)فرُ الجُ  بطن من حاجاتي غير *** قضيتيا قد حاجاتي كل

 [المتقارب] :اليهكد مف لرةؿ ؿي الم ضي  كأنشد"
 َسَل َرب ة اْلِخْدِر َما َشْأُنيا *** وِمْن َأيِّ ما فاَتَنا َتْعَجبُ 

ِل َمْن فاَتُو *** عمى ِرْفِقِو بعُض ما َيْطُمبُ   َفَمْسَنا ِبَأو 

 َتَضر َع ِمن خاِطٍب *** َتَزو َج َغْيَر ال ِتي َيْخَطبُ  (6)فكاِئنْ 

                                                           

اًعر: ) نمػط دكف اٍل ػؽ  -( ُ) ًمٍنه كىكؿ الشي ٍيا سترته فقد لططته. كى "كىاؿى اأٍلىٍصمىًاي: ككؿ شى
هػػػػ( ِٕٔ( ابػػػف كتيبػػػا الػػػدينكرم )ت ّٖٓ/ ًِباٍلبىاًطػػػًؿ(."  ريػػػب ال ػػػديث البػػػف كتيبػػػا )

 ـ.ُّٕٗت قيؽ: د. عبد هللا الةبكرم،  مطباا الااني، بغداد، الطباا األكلع، 
هػػػػػػ( دار كمكتبػػػػػا الهػػػػػبلؿ، بيػػػػػركت، ِٓٓ( الةػػػػػا ظ )ت ُْٖ/ ُالبيػػػػػاف كالتبيػػػػػيف ) -( ِ)

 هػ. ُِّْ
"زعـ ابف  بيب أنػه مػف طػيا، كأمػه مػف بنػي الٌنضػير، كأف أبػاإ تػكفي كهػك صػغير،  -( ّ)

يهةػػػػكإ، كيهةػػػػك  ف ممتػػػػه أمػػػػه إلػػػػع أخكالػػػػه، فنشػػػػض فػػػػيهـ، كسػػػػاد. ككػػػػاف عػػػػدكا لمنبػػػػي 
 (َّٔ/ ِِن را مف أص ابه، فقتمكإ في دارإ." األ اني ) أص ابه، ، فباث النبي 

"تدلج: تسير ليبل، الةكف: اإلبؿ السكداا. أكنافها: ةكانبها كنكا يهػا، أمػراس:  بػاؿ،  -( ْ)
صدؼ: ةم  صدكؼ. كهي المرأة تارض لػؾ كةههػا ثػـ تصػدؼ عنػؾ: شػبه بهػا  بػاؿ 

 (ِ( هامش )ّٗٓ/ ِِ اني )البلر، ألنها ال تزاؿ تظهر كتخت ي عند مؿا الدالا. األ
(: "كبطف الةرؼ: مكض  كرب المدينا. كلاػؿ ّ( كفي هامش )ّٗٓ/ ِِاأل اني ) -( ٓ)

 الشاعر كانت له  بيبا في هذا المكض ."
يًٌد -( ٔ) : ًفي كىاًلف ليغىتىاًف ةى اجي كىاؿى الزيةي . كى بىًر كىااًلٍسًتٍ هىاـً ـٍ ًفي اٍلخى ٍانىاهىا مىٍانىع كى تاف "ككاًلٍف مى

ػػٍاًر  ػػااى ًفػػي الشًٌ ػػا ةى : كأىكثػػر مى ٍزًف فىاًعػػٍؿ، كىػػاؿى مىػػع كى ػػضىٌم، ًبتىٍشػػًديًد اٍليىػػاًا، كيقػػرأي كػػاًلٍف عى ييٍقػػرىأي كى
مىػػػع هىػػػًذًإ الم غىػػػًا." لسػػػاف الاػػػرب ) هػػػػ( دار ُُٕ( ابػػػف منظػػػكر )ت ِّٕ - ُّٕ/ ُّعى
 هػ.ُُْْصادر ، بيركت، الطباا الثالثا، 
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 وُزوَِّجَيا َغيُرُه ُدوَنُو *** وَكاَنْت َلُو َقْبَمُو ُتْحَجبُ 

ُل الُقم بُ   (1)وَقْد ُيْدِرُك الَمْرُء غيُر اأَلِريِب *** وَقْد ُيْصَرُع الُحو 

َظا *** ِإَذا جاَء قَ   (2)اِنُصَيا ُتْجَمبُ أَلم َتَر ُعْصَم ُرُؤوِس الش 

 (3)ِإَلْيِو، وَما َذاَك عن ِإْرَبٍة *** يكوُن بيا قاِنٌص َيأَربُ 

 (4)ولِكْن ليا آِمٌر َقاِدٌر *** ِإَذا حاَوَل اأَلْمَر ال ُيْغَمبُ 
ػ ك يرهػػا نمػػاذج أخػػرل عديػػدة  ػػاؿ بينػػي كبػػيف ذكرهػػا ضػػيؽ كػػؿ هػػذإ النمػػاذج 

ممػا في ككله السػابؽ،  «مراد فرج»رإ س مف بيف أسباب ركايتها ما ذكالمقاـ ػ لي
 يؤكد بطبلف ما ذهب إليه.

 ةبيما الغساني باليهكد كصا فتؾ أبي (ٓ)عف كتاب األ اني« مراد فرج»ثـ نقؿ 
 ]الكافر[ :منهـ كتؿ مف ترثي ايي ظً يٍ رى القي  سارة كأكرد بادها أبيات كالتها ،في يثرب

ياحُ  ُتعفييا ُحُرضٍ  ِبِذي  *** َشيئاً  ُتغنِ  لم ُأم ةٌ  بنفسي  الرِّ
 والرِّماحُ  الخزرجيةِ  ُسُيوفُ   *** أتمفتيا يظةَ رَ قُ  من ُكُيولٌ 
 راحُ القَ  الماءُ  ألجِميا ر  مَ يَ  ِثقٍل *** ذاتُ  والرزيةُ  ُرِزئنا
 احُ دَ رَ  (6)اوَ أْ جَ  يمونَ دُ  كنالِ ىُ  *** التْ جَ لَ  بأمرىم او بُ رِ أَ  ولو

                                                           

: ذك ال ي -( ُ) ؿي ػػػكي : الػػػذم يتقمػػػب فػػػي األمػػػكر، البصػػػير باكاكبهػػػا. كاألريػػػب: "ال ي مػػػا. القيميػػػبي
 ِّٖ( أبػػك بكػػر بػػف األنبػػارم )ت ّْٓالااكػػؿ." شػػرح الم ضػػميات البػػف األنبػػارم )ص 

 ـ.َُِٗ  مطباا اآلباا اليسكعييف، بيركت،  ت قيؽ: كارلس ياقكب اليؿ، هػ(
"الايٍصـ: ةم  أعصـ، كهك الكعؿ، سمي بذلؾ لبياض في يديه. الشظا: ةبؿ، كيقاؿ  -( ِ)

 (ّْٓبالمد ػ أيضا ػ، كالقانص: الصالد." شرح الم ضميات البف األنبارم )ص 
  .إليه: متامؽ بقكله )تيٍةمىب( في البيت السابؽ. اإلٍربىا: ال اةا. يىٍضرىب: ي تاج -( ّ)
هػػػ( ت قيػػؽ كشػػرح: ُٖٔ( الم ضػػؿ الضػػبي )ت ن ػػك َُٖ -ُٕٗالم ضػػميات )ص  -( ْ)

أ مػػػػد م مػػػػد شػػػػاكر ك عبػػػػد السػػػػبلـ م مػػػػد هػػػػاركف، دار الماػػػػارؼ، القػػػػاهرة، الطباػػػػػا 
 السادسا.

كما باػدها( ، كفػي الشػاراا اليهػكد الاػرب  ّْٓ/  ِِالقصا كاألبيات في األ اني ) -( ٓ)
 كما بادها( َُ)ص 

 مقصكر ةضكاا. -( ٔ)
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 ،كعالدر  مف عميها ما لكثرة السكاد يامكها الكتيبا :كالةضكا: "«مراد فرج» ثـ كاؿ
 لكانػت األمػر مػف بينا عمع كانكا أنهـ لك أم القكيا؛ الشديدة بمانع  :كالرداح

 اإلربػاا مػف أك كالخبػث، كػركالم الػدهاا بمانػع اإلرب مػف كال ػكز الغمبػا لهػـ
 كاإلشراؼ كاالرت اع الامك بمانع ابى الري  مف أك الت كؽ، أم كالكثرة؛ الزيادة بمانع
 بػاألمر ربػضكا أك منها،  الر في ال األرض كةه عمع كانكا أنهـ لك أم كالامـ؛
 (ُ)".ك رؼ الشار في األصؿ كاف هذا كلاؿ — به عممكا —

 بؿ لسببيف:قٍ يي الت كؽ( ال  أم كالكثرة؛ الزيادة بمانع اإلرباا مف ككله: )أك
ال اؿ ]أربع[ ال يتادل بػ : )بضمرهـ(؛ ألف كةكد ]الباا[ في ككؿ الشاعرةأكلهما: 

نمػػا يتاػدل بػػػ ]عمػع[، ةػػاا فػي كتػػاب الةػيـ: "اإلربػػاا: الزيػادة، تقػػكؿ:  ]البػاا[، كاو
 (ِ)أربع عميه: زاد."

ـي اٍ بي كالثاني:  بالمخادعػا،  دإ عف المناسبا التػي كيمػت فيهػا األبيػات، ألف كػتمهـ تػ
 كلـ يكف بسبب نقص عددهـ.

 كانكا أنهـ لك أم كالامـ؛ كاإلشراؼ كاالرت اع الامك بمانع مف الربا كككله: )أك
 :ػ أيضا ػ بؿ لسببيفقٍ ال يي  منها( في  الر ال األرض كةه عمع

لػػيس مػف األل ػػاظ ػ  ػ كمػا ضػبطها[ ب ػتح ]الػراا[ المشػػددة بىػػ]الري ل ػظ أف أكلهمػا: 
ٍبػكىةي " ، كػاؿ صػا ب المسػاف:كاإلشػراؼ التي تدؿ عمع الامػك كاالرت ػاع ٍبػكي كالري كالري

ػا اٍرتى ىػ ى ًمػفى األىرض  بىػاةي: كػؿ  مى بىاكىة كالرياًبيىا كالري بىاكة كالرًٌ بىاكىة كالر  ٍبكىة كالري ٍبكىةي كالرًٌ كالر 
با  (ّ)".كرى

ـي بيٍادإ  ثانيهما: بالمخادعػا ػ  عف المناسبا التػي كيمػت فيهػا األبيػات، ألف كػتمهـ تػ
، كمػػا أف كمػػا سػػبؽ ػ، كلػػـ يكػػف بسػػبب انخ ػػاض مػػككاهـ كارت ػػاع مككػػ  عػػدكهـ

                                                           

 (ُِهكد الارب )ص الشاراا الي -( ُ)
هػػػ( ت قيػػؽ: إبػػراهيـ اإلبيػػارم، راةاػػه: َِٔ( أبػػك عمػػرك الشػػيباني )تَُ/ ِالةػػيـ ) -( ِ)

 -هػػػػػ ُّْٗم مػػػػد خمػػػػؼ أ مػػػػد، الهيلػػػػا الاامػػػػا لشػػػػلكف المطػػػػاب  األميريػػػػا، القػػػػاهرة، 
 ـ.ُْٕٗ

 (َّٔ/ ُْلساف الارب ) -( ّ)
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"ال ػػالر: المكػػاف المطمػػلف الكسػػط، كلكػػف  ،ال ػػالر لػػيس مةػػرد مكػػاف مػػنخ ض
 (ُ)ر كال يخرج منه."المرت   ال ركؼ، يةتم  فيه الماا فيت يي 

 الشػار فػي األصػؿ كػاف هػذا كلاػؿ — بػه عممػكا — بػاألمر ربػضكا كككلػه: )أك
ػػػػر: الػػػػديهاا ب: بمانػػػػع رٍ مػػػػف "األً بػػػػكا[ رً ألف ]أى بػػػػؿ كػػػػذلؾ؛ قٍ ال يي  ك ػػػػرؼ(  كالبىصى
اؿ ، كػأكػرب إلػع المناسػبا التػي كيمػت فيهػا األبيػات (ِ)"الاىٍقػؿ. مف كهك، باأليميكر

بػػػان. كالمؤاربػػػا: الخميػػؿ: " : مىصػػػدر األىريػػب الااكػػػؿ. كأىريبى الريةػػػؿي يىػػٍضريبي ًإرى كاألىٍربي
ألف المناسػػبا كانػػت كتػػؿ ككمهػػا مخادعػػا كمخاتمػػا،  (ّ)."مػػداهاةي الريةػػًؿ كميخاتىمىتيػػه

كمكافقػػا  بػػكا[ داللػػا عمػػع المقػػاـرً ليسػػت فػػي كػػكة ]أى  بمانػػع عممػػكا  ضكا[بىػػبينمػػا ]رى 
 فضػػبل عػػف ككنػػه كػػدأف يكػػكف هػػك األصػػؿ،  لػػؾ ال بػػدٌ لممناسػػبا، كاألكػػكل فػػي ذ

 الركايا.به ةاات 
 أنه كال التاريب، ذكرإ ما بال ادثا الشار هذا عبلكا لكال كلامهثـ كاؿ باد ذلؾ: "

 ككد سبؽ بياف بطبلف هذإ الدعكل كظهكر عكارها. (ْ)يهكديا." لشاعرة
 مػا عمػع بػهيؤنًٌ  الاةػبلف بػف لمالػؾ اليهػكد مف رةؿ ككاؿ: "«مراد فرج»اؿ ثـ ك
 ]المتقارب[ :فاؿ

 (5)تسود؟." وفيم بقيت ففيمن *** ياأخلفِ  مةبْ قِ  يتَ تسق  
 ]المتقارب[ كصكابه في األ اني:

 (6)تسود؟ نْ يمَ وفِ  بقيتَ  نْ يمَ فِ فَ  *** َمياَل أحْ  ةَ يمَ قِ  تَ يْ ف  سَ فَ 

                                                           

هػػػ( ت قيػػؽ: د. أ مػػد َّٗباػػد  ( عمػػي بػػف ال سػػف الهينػػالي )تُّٕالمنةػػد فػػي المغػػا )ص:  -( ُ)
 ـ.ُٖٖٗمختار عمر، د. ضا ي عبد الباكي، عالـ الكتب، القاهرة، الطباا الثانيا، 

 (َِٗ/ ُلساف الارب ) -( ِ)
 (َِٗ/ ٖالايف ) -( ّ)
 (ُِالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ْ)
 (ُِالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ٓ)
األكس كالخػزرج. أ بلمهػا: عقكلهػا، كهػي: بػدؿ ( ككيما: هػي أـ ّْٕ/ ِِاأل اني ) -( ٔ)

 مف كيما.
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 ]المتقارب[ :بقكله مالؾ عميه كردثـ يقكؿ: "

 ييود من ؤٌ امرُ  وأنت عوفٍ  بن *** سالمٍ  بني من امرؤ فإني
ػ مػا كلكالهػا ة،ماػري  اليهكدييػا كػضف يهكديػا، ككنػه إال عميػه ردا مالؾ رى يى  فمـ  رؼعي

 الةاهميػا عهػد كالاهػد األديػاف سػالر مػف هػا يري  لهػا كامصػدًٌ  ةػاا كلما التك يد،
 (ُ)."باد الارب مف  يرهـ يارفه كلـ ربهـ، اليهكد عرؼ اإلسبلـ كبؿ

ة( فيه مةانبػا ماري  اليهكدييا كضفٌ  يهكديا، ككنه إال عميه ردا مالؾ رى يى  كككله: )فمـ
)بني ككمؾ  عقكؿ هتى س ي لمصكاب؛ ألف اليهكدم يقكؿ لمالؾ بف الاةبلف: إنؾ 

ككػػاف طبيايػػا أف يػػضتي رد مالػػؾ عميػػه مبينػػا لػػه أف  فػػانظر فػػيمف تسػػكد؟، كيمػػا(
بػػػف ألف مالػػؾ  ؛كال ينبغػػي أف يانيػػه شػػضف سػػيادته عمػػع ككمػػه ال دخػػؿ لػػه فيػػه،

فكممػا اليهػكد،  كػـك آخػريف هػـكاليهػكدم مػف  ،مف بني سالـ بػف عػكؼالاةبلف 
نمػا ال ييػ فػػي البيػػت]يهػكد[  راد بهػػا ككػػذلؾ ال ييػػ، ؽرٍ راد بهػػا الًاػييػػراد بهػػا الديانػػا، كاو

نما يي  ا يبدك أته كد نسيه عنػدماليهكدم بكاك  هذا راد بها تذكير السب كالقذؼ، كاو
 . أةاز لن سه التدخؿ في شلكف اآلخريف

بػؿ قٍ كال يي  مػف فهػـ لمبيػت ال يصػحٌ « مػراد فػرج»مف ذلؾ يتضح أف ما ذهب إليه 
 ب اؿ.

ػ مػا كلكالهػا : )اليهكدييػاككذلؾ ككله عػف   لهػا مصػدكا ةػاا كلمػا التك يػد، رؼعي
 ربهػـ، عرؼ اليهػكد اإلسبلـ كبؿ الةاهميا عهد كالاهد األدياف سالر مف  يرها

 د(باٍ  الارب مف  يرهـ يارفه كلـ
ألػـ تاػرؼ ةزيػرة الاػرب  ظاهرة، كأدلا خذالنػه متػكاترة،ه طبلنهذا القكؿ شكاهد ب

ػ عميػه السػبلـ ػ كبػؿ مةػيا اليهػكد إليهػا بملػات  راهيـالتك يػد عمػع يػد سػيدنا إبػ
ألػػـ تبػػؽ ال ني يػػا كالمػػا فػػي ةزيػػرة الاػػرب  تػػع مباػػث النبػػي الخػػاتـ  السػػنيف؟ 

 ألػـ تكػف كصػا أصػ اب األخػدكد فػي نةػراف بػالةزيرة الاربيػا شػاهدة عمػع  ؟
 التك يد الذم كانت عميه المسي يا في سابؽ عهدها؟ 

                                                           

 (ُّالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
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 كؿ هذا ك يرإ يؤكد زيؼ هذإ الدعكل كبطبلف هذإ ال ريا كشطط هذا الزعـ.
 أكلػي كرمػاا إال الاػرب إخػكانهـ مػ  اليهػكد يكػف "كلػـ: «مػراد فػرج»ثػـ يقػكؿ 

 أدؿ كلػيس الةكعػاف، شػباكفكيي  الضػي اف كرمػكفإلػيهـ، يي  كاو ساف عميهـ فضؿ
 يػرد كػاؿ فقػد الخنسػاا، ابػف مػرداس الشػاعر الابػاس بػف شػهادة مػف ذلػؾ عمػع
 ]الطكيؿ[ :النضير كبني ريظاكي  بني هةا  يف بيرةي  بف اتخكي  عمع

 ُترتُبى الَدىرِ  ِمنَ  كاَنت ِنَعمٌ  َلُيم َوفيُكُم *** الكاِىَنينِ  َصريحَ  َىَجوتَ 
 الَحقِّ واِجبا ِمنَ  َأد وا َلو *** َوَقوُمكَ  َعميِيمُ  إن َبَكيتَ  َأحرى ُأوَلِئكَ 

 (1)ُمْسغبا" ُكنتَ  ِإذ ِلمجوعِ  َوَقتَمُيمُ  *** َفعاَلُيم ذُكرَوا ىارونَ  َبني َفَبكِّ 
 كاو سػاف عمػيهـ فضػؿ أكلػي كرمػاا إال الاػرب إخػكانهـ مػ  اليهػكد يكػف ككلػه: )كلػـ

شيا مػف هذا القكؿ ربما يككف فيه  الةكعاف( كيشباكف الضي اف يكرمكفإليهـ، 
الصدؽ عند ال ديث عػف األكضػاع االةتماعيػا كبػؿ اإلسػبلـ، أمػا باػد اإلسػبلـ 

 .اريب كتد ضه كتب السيرة الماتمدةالت قالؽ به كذًٌ فهك ككؿ ت
 الخنساا، ابف مرداس الشاعر الاباس بف شهادة مف ذلؾ عمع أدؿ كككله: )كليس

هػذا القػكؿ  النضػير( كبنػي ريظػاكي  بنػي هةػا  ػيف بيرةي  بف اتخكي  عمع يرد كاؿ فقد
أبيات الاباس ليست دليبل عمع ما كاؿ ػ كما يدعي ػ بؿ عمع إطبلكه؛ ألف قٍ ال يي 

نمػػا هػػي دليػػؿ عمػػع الابلكػػا التػػي كانػػت بينػػه كبيػػنهـ، كلػػيس كػػكؿ الابػػاس ردٌ  ا كاو
عػع ػ ألف ير ػ كمػا ادٌ ًضػالني  كبنػي ريظػاكي  بنػي هةػا  ػيف بيػرةي  بػف اتخػكي  عمػع

نمػػػا كي لػػػـ تكػػػف مػػػف خػػػالبدايػػػا   بنػػػي ةػػػبلاكانػػػت مػػػف الابػػػاس عنػػػدما ذكػػػر ات، كاو
 ]الطكيؿ[ :بضبيات مطماها بكاهـك  النضير
 وممعبا مميىً  الدار خلل وجدتَ  *** موايتحم   لم الدار ينطِ قَ  ان   لو

 ]الطكيؿ[ أكلها: الاباس بضبيات ةيبيي  بيرةي  بف اتخكي  فقاؿ
 بارَ وأقْ  أحق   تبكي لو وِ الشجْ  من *** ترى وقد ييودٍ  قتمى عمى أتبكي

                                                           

كمػػػا  ّْٔ/ ُْ( كالقصػػػا كاألبيػػػات فػػػي األ ػػػاني )ُّالشػػػاراا اليهػػػكد الاػػػرب )ص  -( ُ)
 بادها(
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 (ُ)ات عميه.خكي  ا عمع ردٌ اس ردٌ فةاات األبيات السابقا لماب
ل صؿ األكؿ مف كتػاب الةكلا مف القرااة النقديا في ابهذا تككف كد انتهت هذإ 

ل صػؿ نقديػا فػي اكػرااة  مػ ةكلػا أخػرل  كفي ما يمي، «اليهكد الاربالشاراا »
 الثاني مف الكتاب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 كما بادها( ّْٔ/ ُْيمكف الرةكع إلع القصا كامما كاألبيات كامما  في األ اني ) -( ُ)
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 انفصم انثاني
ت قراءة

 
د ي
 
 يف انفصم انثاني من انكتاب نق

 الماضػي ال صػؿ فػي انيػبيي هػذا ال صػؿ مػف كتابػه بقكلػه: "« مػراد فػرج»يسػتهؿ 
 عمػع (ُ)ع ى أنٍ  الببلا هذا أف ككيؼ كأهمه، بالدهر فيٍ مبتمى  كانكا اليهكد أف كيؼ

 .عاما اليهكد عمع  الهنٍ إ ةمما في آثارهـ كعمع الارب، شارالهـ
 كأشػاارهـ، الاػرب شػارالهـ مػف لهػـ االبقييػ  تػع يتػرؾ لػـ الببلا أف نبيف كاآلف
 .عنهـ لها سمخا أك إليهـ لنسبتها (ِ)إم اان  البقيا بهذإ يذهبكا أف  رماؤهـ فضراد

 ]الكامؿ[ :كهما صا بهما في الركايات اختم ت بيتاف فهذاف
 نما قد العواقب فتدركو يوما***  (3)وضعفُ  بك رْ حُ يَ  ال فكضعي ارفع

ن عميك ثنىيُ  أو زيكجْ يَ   جزى فقد فعمتَ  بما عميك أثنى *** من وا 
 بػف لسػايا الشػار إف : كيػؿ أنػه (ْ)ُِ بالكةه الثالث بالةزا باأل اني كرد فقد

 ثػـ .المةنػكف لاػامر إنػه: ككيؿ خباب، بف عمرك بف ليزيد إنه :ككيؿ السمكأؿ،
 .سايا ابنه أك السمكأؿ ياني — لغريض أنه كالص يح :األ اني كاؿ

 نكفؿ بف لكركا كصيدة ةمما مف الشار أف اليسكعي شيخك لكيس األب كيزعـ
 (ٓ)".النصرانيا شاراا مف

                                                           

." لسػػػاف  -( ُ) ػػػٍربنا: أىكبىػػػؿى مىٍيػػػًه ضى ػػػع عى ػػػٍيًا. كأىٍن ى مىػػػع الشي ػػػدى عى ػػػع أىم اٍعتىمى ػػػع كاٍنتى ى ػػػع كنى ى "أىٍن ى
 (ُُّ - َُّ/ ُٓالارب )

ٍ ػكا[، كأمػا ]اٌم ػاا[ بػدكف همػز كمػيـ مشػددة  -( ِ) أكردها هكذا، ككػاف األكلػع أف يقػكؿ: ]مى
 فهي مصد ر ]يىميً ي[ كال تكافؽ السياؽ.

 بؾ ضا ه: ال يرة  بؾ ضا ه عف نصرته: مف  ار ي كر: رة  يرة . ال ي ر -( ّ)
( َُإلع ذلػؾ فػي )ص « مراد فرج»هةريا، كما أشار  ُِٖٓ سنا األميريا الطباا -( ْ)

 مف كتابه.
( كأثبػػػػت لػػػػكيس شػػػػيخك البيتػػػػيف لكركػػػػا فػػػػي شػػػػاراا ُٓالشػػػػاراا اليهػػػػكد الاػػػػرب )ص  -( ٓ)

 (.ُٔٔالنصرانيا كبؿ اإلسبلـ )ص 
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المػذككريف لشػاعر نسػبا البيتػيف  إثبػاتفػي طريػؽ بهذا القكؿ « مراد فرج» يسير
خطػض، كبيػاف ذلػؾ فيمػا ب اا بباطػؿ كصػكاب قػخمط فيػه يهكدم، لكنه سمؾ طريقا 

 يمي:
 كأهمػه، بالػدهر فيٍ مبتمىػ كػانكا اليهػكد أف كيػؼ الماضػي ال صػؿ فػي ككلػه: )بينػا

 إن اله ةمما في آثارهـ كعمع الارب، شارالهـ عمع الببلا أن ع هذا أف ككيؼ
 (.عاما اليهكد عمع

دعػػكل ظهػػر فػػي سػػالؼ القػػكؿ بطبلنهػػا، كلامػػه يرددهػػا هنػػا ظنػػا فيػػه هػػذا القػػكؿ 
 منه أف التكرار يمكنه كمب الباطؿ  قا.

 الاػرب شػارالهـ مػف لهػـ البقيػا  تػع يتػرؾ لػـ الػببلا أف نبػيف ككلػه: )كاآلفك 
 سػمخا أك إلػيهـ لنسػبتها إم ػاا البقيػا بهػذإ يػذهبكا أف فضراد  رمػاؤهـ كأشاارهـ،

 (.عنهـ لها
البقيػا[  بهػذإ يػذهبكا د بذكر عبارة ]فضراد  رماؤهـ أفتضميؿ متامي فيه هذا القكؿ 

ػ ـ، كمػا تػك ي أف هػذا رٍ ألنها تك ي أف كؿ أعداا اليهكد كد اشترككا فػي هػذا الةي
ػػٍرـ كلكػػف سػػرعاف مػػا نتبػػيف أف المػػراد ، كأشػػاارهـ اليهػػكد اار ؽ كػػؿ شػػاً ػػكػػد لى  الةي
مػػا المػػراد بكيس شػػيخك اليسػػكعي، كأف لػػ هػػكشػػخص كا ػػد  هػػؤالا الغرمػػاايكػػؿ 

كتػب فػي كػبلـ  لمهمػااإلػع كبيتاف فػي نسػبتهما  اا اليهكد كأشاارهـتبقع مف شار 
 التراث.

ػػػػ كػػػؿ هػػػػذا  راد بػػػػه كمػػػػبي د ييػػػػالتضػػػػخيـ كالتهكيػػػػؿ كالتامػػػػيـ إنمػػػػا هػػػك تضػػػػميؿ متامي
 .ال قالؽ

 (صا بهما في الركايات اختم ت بيتاف ككله: )فهذافكد صدؽ في ك 
 ُِ بالكةه الثالث بالةزا باأل اني كرد فقدفي ككله: ) يقؿ كؿ ال قيقالكنه لـ 

 خبػاب، بػف عمػرك بػف ليزيػد إنه: ككيؿ السمكأؿ، بف لسايا الشار إف :كيؿ أنه
 يانػي — لغػريض أنػه كالصػ يح: األ ػاني كػاؿ ثػـ .المةنكف لاامر إنه ككيؿ:

 (.سايا ابنه أك السمكأؿ
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فػػي نػػص األ ػػاني، الػػذم ةػػاا عمػػع هػػذا هنػػا؛ ألنػػه  يػػر لػػـ يقػػؿ كػػؿ ال قيقػػا 
بف عادياا، ككيؿ إنه البنه سايا  السمكأؿ: "الشار لغريض اليهكدم كهك الن ك

بف  ريض، ككيؿ إنه لزيد بف عمرك بف ن يؿ، ككيػؿ إنػه لكركػا بػف نكفػؿ، ككيػؿ 
إنه لزهير بف ةناب، ككيؿ إنه لاامر بف المةنكف الةرمي الذم يقاؿ له: مػدرج 

 (ُ)ح أنه لغريض أك البنه.(الريح، كالص ي
عػػددا مػػف « مػػراد فػػرج»فقػػد أسػػقط  ،حك كاضػػح تمػػاـ الكضػػالنصػػيف  التغػػاير بػػيف

، ر في أسماا باضهـ، ك يي في األ اني سب البيتاف إليهـاا الشاراا الذيف ني أسم
كال شػؾ أنػه  ،كركػا بػف نكفػؿاسػـ  هػذا هػك إسػقاط االنتبػاإ فػي تي ما يمً ػ لكف أشدٌ 

 اليسكعي شيخك لكيس األب ألنه ذكر بادإ مباشرة ككله: )كيزعـد ذلؾ؛ كد تامي 
النصػرانيا( فهػك بهػذا  شػاراا مػف نكفػؿ بػف لكركػا كصػيدة ةممػا مػف الشػار أف

، لػػكيس شػػػيخك ريػػا افتراهػػػافً عي أف نسػػػبا البيتػػيف إلػػػع كركػػا بػػف نكفػػػؿ القػػكؿ يػػدي 
مػف  المقتػبسطمي ذلؾ عمع كارله أسقط اسـ كركا بف نكفؿ مف الػنص ك تع ينٍ 

فينظػػر ؛ الػػتمس عػػذرا لػػػ )لػػكيس شػػيخك(القػػارئ لػػك عمػػـ ذلػػؾ ربمػػا  األ ػػاني؛ ألف
 مةرد ناكؿ أك مرةح، كليس مبتدعا أك م تريا. عمع أنه إليه

النص األصمي في األ اني يبيف أف كركا بػف نكفػؿ مػف أكللػؾ  الكككؼ م لكف 
الشػػاراا الػػذيف نسػػب إلػػيهـ البيتػػاف، بػػؿ إف صػػا ب األ ػػاني يػػكرد ركايػػا تقػػكؿ: 

كاؿ أبك زيد: ككد  دثني أبك عثمػاف م مػد بػف ي يػع أف هػذا الشػار لكركػا بػف "
ؿ كذكػر أف هػذا الشػار لكركػا بػف نكفػ ػ أيضػا ػ نكفؿ، ككد ذكر الزبير بػف بكػار 
 ]الكامؿ[ هذيف البيتيف في كصيدة أكلها:

خالُ ...  الضحى قبل عيَرىا ُقتيمةُ  رَحَمت  (2)النوى" بجارتك شحطت أن وا 
 .كامماكذكر عشرة أبيات 

                                                           

 (ُٖ/ ّأل اني )ا -( ُ)
 (ّٖ/ ّاأل اني ) -( ِ)
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ػػػالقػػػس ػػػػ  لػػػيس المػػػراد بهػػػذا الػػػدفاع عػػػف لػػػكيس شػػػيخك  به ضػػػدي الماػػػركؼ بتاص 
نمػا المػراد بيػاف ػاإلسػبلـ  فػي سػبيؿ  «مػراد فػرج»الممتػكم الػذم يتباػه  المػنهج كاو

 .الكصكؿ إلع ما يريد
لػػكيس فػػي كةػػه  السػػمكأؿفػػي الػػدفاع عػػف يهكديػػا  «مػػراد فػػرج»باػػد ذلػػؾ انبػػرل 

، كةػػاا هػػذا الػػدفاع فػػي صػػكرة استشػػهاد شػػيخك الػػذم  ػػاكؿ إثبػػات أنػػه نصػػراني
نمػا(ُ)السػمكأؿبضبيػات مػف الميػا   البلميػا كصػيدته مػف شػيلا نػكرد ، فقػاؿ: "كاو

 م ػض كهػك عبػرم فهػك اسػمه؛ عػف فضػبل يهكديتػه، عمػع ككيػا تازيػزا الشػهيرة

 (ِ)الارب." المؤرخيف إةماع عف كفضبل شمكليؿ،
ربما تككف باض األبيات شاهدا عمع ذلؾ، كلكف عمع أال يتاسؼ في التضكيؿ ػ 

 ؛ ألفذلػؾبػؿ منػه قٍ يي باسمه فبل  السمكأؿأما استشهادإ عمع يهكديا كما سيضتي ػ 
كلػػػك كػػػاف كػػػد عمػػػع طال ػػػا كال ياتنػػػؽ دينهػػػا،  يػػػدؿٌ ي مػػػؿ اسػػػما ربمػػػا  الشػػػخص

 استغنع عف ذلؾ بكبلـ المؤرخيف لك اإ.
 كاؿ: السمكأؿبضبيات مف الميا  إكعند استشهاد

 ]الطكيؿ[ :ككله فضكال"
 َقميلُ  الِكرامَ  ِإن   َليا *** َفُقمتُ  َعديُدنا َقميلٌ  َأّنا ُتَعيُِّرنا

 هػـ اليهػكد ألػيس النصػارل؟ أهػـ القميػؿ؟ إنهػـ عػنهـ يقاؿ أف يمكف الذيف هـ فمف
 رهـعييػ متػع أك ا؟ميػبالقً  النصػارل كصػ ت كمتػع كاليػكـ؟ أمػس  يػرهـ مػف األكػؿٌ 

 (ّ)"إياها؟ الناس
ناأف مرة  الضمير في )« مراد فرج»ادعع  ( اليهكد، كهػك ادعػاا أباػد فيػه تياىيًٌري

 ة أسباب منها:النةاا؛ لادي 
                                                           

كمػػػا باػػػدها( صػػػناا: أبػػػي عبػػػد هللا ن طكيػػػه،  ٔٔالبلميػػػا فػػػي ديػػػكاف السػػػمكأؿ )ص  -( ُ)
 -هػػػػػ ُُْٔت قيػػػؽ كشػػػػرح د. كاضػػػح الصػػػػمد، دار الةيػػػؿ، بيػػػػركت، الطباػػػا األكلػػػػع، 

 ـ.ُٔٗٗ
 (ُٔالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ِ)
 (ُٔالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ّ)
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فػي هػذا الاصػر أف الاربػي أف الشاعر هنا في مقاـ ال خر، كمف عادة الشاعر 
 ي خر بقبيمته، ال بضهؿ ممته.

"كالقػػػكؿ بابرانيػػػا السػػػمكأؿ ال يرة ػػػه البا ػػػث، فض مػػػب عربػػػي  كالسػػػمكأؿ شػػػاعر
ف داف ةمػػػػ  عمػػػػع أنػػػػه عربػػػػي مػػػػف أصػػػػؿ يمنػػػػي ك طػػػػانيالمصػػػػادر تكػػػػاد تي  ، كاو

 (ُ)."اليهكديياب
داؿ عمع ال خر القبمي الذم يندمج فيه الشاعر في كبيمتػه،  "كضمير الةم  هنا

 (ِ)كيذكب فيها، كهذا يدؿ عمع اعتزازإ بقكمه، كافتخارإ باالنتساب إليهـ."
ا في هػذا الاصػر، كمػا مي لـ يككنكا كً ا عامي اليهكد أف  ػ أيضا ػ هذإ األسباب كمف
 اليهػكد شػاراا مػف القمػا هػذإ أف ن هػـ أف لنػا بػدي  كتابػه: "كال « مػراد فػرج»كػاؿ 

 فقػد ن سػها، اإلسػراليميا باألمػا أشػبه مػف كثيػر أثػر إال هػي مػا ذلػؾ مػ  الاػرب

، منها أكبر كانت  (ّ)."فبقيا بقي كما اليـك
اليهػػكد فػػي يثػػرب لػػـ يككنػػكا كمػػا فػػي هػػذا الاصػػر، كمػػا كػػاؿ فػػي كتابػػه:  ككػػذلؾ 

 كبنػك ز كر، كبنك م مر، كبنك مبا،اٍ ثى  كبنك ما،رً كٍ عً  بنك منهـ بالمدينا كاف فقد"

ػ كبنػك ؿ،دى ٍهػبى  كبنػك يظػا،رى كي  كبنػك ير،ًضػالني  كبنػك زيػد، كبنػك قػاع،ني يٍ كى   كبنػك ؼ،كٍ عى

 (ْ)."[القاؼػ ]ب يصصً القى  ركايا كفي، يصصً ال ى 
ذكر بيتػا كبػؿ هػذا تػ باػض ركايػات هػذإ القصػيدةأف  ػ أيضا ػ كمف هذإ األسباب

 ]الطكيؿ[ البيت هك:

                                                           

 أ مػد المػنهج التػاريخي، د. كليػد ضػكا فػي سػياكيا دراسػا : الغسػاني السػمكأؿ الميا -( ُ)
 ـ.َُِٓ( أبريؿ ِِ/ُ) َْبنها، الادد  اآلداب، ةاماا كميا سمير السيد، مةما

أ مػد  عبدال ميػد الػنظـ، د. عمػي نظريػا ضػكا فػي لمسػمكأؿ اليهكد لبلميا ثانيا كرااة -( ِ)
 ـ.ََِٗ( ِّْ/ ُ) ِٖبضسيكط، الادد  اربياال المغا كميا عيسع، مةما

 (ٗالشاراا اليهكد الارب )ص  -(ّ) 
 (ُِالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ْ)
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 (1)وِفييْم ِقم ٌة وُخُمولُ  َتباَرى *** ُأْسَرِة عاِدياما باُل  وقاِئَمةٍ 
اا هػك أسػرة عاديػ (تايرنػاذلؾ داللػا صػري ا عمػع أف مرةػ  الضػمير فػي ) فدؿٌ 
 السمكأؿكالد 

 [طكيؿ]ال قكؿ في هذإ القصيدة:يكمنها أف الشاعر 
ّنا  َوَسمولُ  عاِمرٌ  رََأتوُ  ما ِإذا ُسب ًة *** الَقتلَ  َنرى ال َلَقومٌ  َواِ 

ٌنا ؿٌ فدى  ال بضهؿ ممته، كما أف  ،خر بقكمهإنما ي عمع أف الشاعر  لىقىكـه( ككله: )كىاًو
 عمع أف الشاعر إنما ي تخر بقبيمته. ذكر هذإ القبالؿ يدؿٌ 

 ]الطكيؿ[ :كمنها أف باض ركايات هذإ القصيدة تذكر بيتا في آخرها هك
 (2)َوَتجولُ  َحوَلُيم َرحاُىم َتدورُ  ِلَقوِمِيم *** َقطبٌ  ّيانِ الد َبني َفِإن  

 "كبيػػتكفػػي صػػبح األعشػػع: أنػػه ي خػػر بقكمػػه،  عمػػعفهػػذا البيػػت كػػاط  الداللػػا 
 بنػككفػي نهايػا األرب: " (ّ)".الػيمف بيػت كاػب بػف ال ػارث بنػي مػف الػدياف بني

 ككػاف: الابػر فػي كػاؿ الق طانيػا، مػف كاػب بػف ال ػارث بنػي مػف بطػف ،الدياف

                                                           

هػػػػ(، دار ّّٕ( شػػػهاب الػػػديف النػػػكيرم )ت َِِ/ ّنهايػػػا األرب فػػػي فنػػػكف األدب ) -( ُ)
ديػػكاف هػػػ، كالبيػػت أثبتػػه م قػػؽ ُِّْالطباػػا األكلػػع،  الكتػػب كالكثػػالؽ القكميػػا، القػػاهرة،

(، ككاؿ في الهامش: "هػذا البيػت لػـ يػرد فػي الػديكاف، ككػد أخػذناإ مػف ٕٔالسمكأؿ )ص 
 (."ُّٓ/ِشرح شكاهد المغني )

هػ( عيني بكضاها كترتيبها: م مد ّٔٓ( أبك عمي القالي )ت َِٕ/ ُأمالي القالي ) -( ِ)
ـ، ُِٔٗ -هػػػػ ُّْْعبػػػد الةػػػكاد األصػػػماي، دار الكتػػػب المصػػػريا، الطباػػػا الثانيػػػا، 

هػػػػػ( ت قيػػػػؽ:  ريػػػػد  ُِْ( أبػػػػك عمػػػػع المرزككػػػػي )ت ّٗكشػػػػرح ديػػػػكاف ال ماسػػػػا )ص 
الشيب، كض  فهارسه الااما: إبراهيـ شػمس الػديف، دار الكتػب الامميػا، بيػركت، لبنػاف، 

(، ككػػاؿ ُٖـ.، كأثبتػػه م قػػؽ ديػػكاف السػػمكأؿ )ص ََِّ -هػػػ ُِْْالطباػػا األكلػػع، 
ككػد أخػذناإ عػػف تػاج الاػػركس كلسػاف الاػػرب فػي الهػامش: "هػػذا البيػت لػػيس فػي ديكانػػه، 

 )ديف(."
هػػػ(  ُِٖ( أبػػك الابػػاس القمقشػػندم )ت ّْٓ/ ُصػػبح األعشػػع فػػي صػػناعا اإلنشػػا ) -( ّ)

 دار الكتب الامميا، بيركت.



يَّة قراءة

ِ

 «العرب اليهود الشعراء» كتاب يف نْقد
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ْٓٓ﴾  
  

كفػػػي الماػػػارؼ:  (ُ)بهػػػا." الاػػػرب عمػػػع كالممػػػؾ الػػػيمف مػػػف بنةػػػراف الرلاسػػػا لهػػػـ
 ك «كاػػب بػػف ال ػػارث بنػػع»ك «نانػػاكً  بنػػع» ك «يػػرمٍ  ً : »فػػي اليهكدييػػا ككانػػت"
 (ِ)."«دةنٍ كً »

بػػؿ أف ؛ ألف أصػػمه مػػنهـ كالػػدياف قكمػػه بنػػي خػػر بي السػػمكأؿكػػؿ هػػذا يؤكػػد أف 
 ماا.يٍ إلع تى  إ مف اليمفيهاةر أةدادي 

 ]الطكيؿ[ :ككله ذلؾ: "ثانياباد « مراد فرج»ثـ كاؿ 
 َوُكيولُ  ِلمُعل َتسامى َشبابٌ  ِمثَمنا *** َبقاياهُ  كاَنت َمن َقل   َوما

ػ أصاب اعمي  نشضت إنما امي القً  أف يذكر الشاعر أف البيت هذا مف فظاهره   ااألمي
 القكميا كسبيؿ هللا سبيؿ في ةاهدت اأمي  ارؼتي  كلـ ك يرإ، كالقتاؿ ال ركب مف

 االضطهاد مف  يرها مف تٍ لقيى  ما تٍ كلقيى  ممكها باد أف إلع نشضتها منذ كالكطف
 (ّ)".اليهكد اكضمي  سمكها مف االن راط عمع كاإلكراإ كالتشتيت
ػػػا عمػػػع ادًٌ ر  ًصػػػمي « مػػػراد فػػػرج»مػػػا زاؿ  ا عالػػػه الباطػػػؿ أف كػػػبلـ الشػػػاعر عػػػف أمي

 الشػاعر فإبقكلػه: )ا ميػ، كليس عػف كػكـ الشػاعر أك كبيمتػه، كزاد الطػيف بً اليهكد
ػ نشضت إنما امي القً  أف يذكر ػ أصػاب اعمي كيػؼ ك يػرإ(  كالقتػاؿ مػف ال ػركب ااألمي
ا القدر كالمكانا مي ا في هذا البيت؟  ناـ هك ين ي كً مي ذلؾ كالشاعر ين ي القً  يصح  

فػي القػدر كالغنػاا، كال  الًقميػاالمرزككي: "كمػا  صػمت  ا الادد، كاؿمي ال كً كالمنزلا 
ف كٍ يتسػػامى  ككهػػكؿه  شػػبافه  ن ػػفي ـ هيػػأخبلفي  ا فػػي المقػػاا كالػػدفاع ألسػػبلؼو ل قػػت الذليػػ

 (ْ)ف في درةات ال ضؿ."كٍ كي في اكتساب الماالي، كيترى 

                                                           

هػ( ُِٖ( أبك الاباس القمقشندم )ت ٓٓنهايا األرب في مارفا أنساب الارب )ص  -( ُ)
 -هػػػػ ََُْب المبنػػػاني، بيػػػركت، الطباػػػا الثانيػػػا، ت قيػػػؽ: إبػػػراهيـ اإلبيػػػارم، دار الكتػػػا

 ـ.َُٖٗ
هػ( ت قيػؽ: ثػركت عكاشػا، الهيلػا ِٕٔ( ابف كتيبا الدينكرم )ت ُِٔ/ ُالماارؼ ) -( ِ)

 ـ.ُِٗٗالمصريا الااما لمكتاب، القاهرة، الطباا الثانيا، 
 (ُٔالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ّ)
 ( ْٖشرح ديكاف ال ماسا )ص  -( ْ)



يَّة قراءة

ِ

 «العرب اليهود الشعراء» كتاب يف نْقد
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٓٓٓ﴾  
  

 .«مراد فرج»فالبيت ليس في ماناإ شيا مما يقكؿ 
 كسػبيؿ هللا سػبيؿ فػي ةاهػدت أمػا اػرؼتي  كيتمػادل فػي باطمػه فيقػكؿ: )كلػـ

 مػف  يرهػا مػف لقيىػتٍ  مػا كلقيىػتٍ  ممكهػا بػاد أف إلػع منػذ نشػضتها كالػكطف القكميا
 (اليهكد كضما سمكها مف عمع االن راط كاإلكراإ كالتشتيت االضطهاد

 ظهكر ذلؾ.ة في  اةا لبياف ما في هذإ الدعكل مف البطبلف لشدي  لستي 
 : ]الطكيؿ[ككله باد ذلؾ: "ثالثا« مراد فرج»ثـ كاؿ 

 َكميلُ  َوُىوَ  الَطرفَ  َيُرد   *** َمنيعٌ  ُنجيُرهُ  َمن َيحَتم وُ  َجَبلٌ  َلنا
 بالابريػا لهػا كيػؿ كمػا ةبػاال؟ كمهػا ليسػت أك أرض المقػدس؟ ةباؿ ياني أليس

 أك الصػكانا أك الصػكاف الاربيػا فػي الكممػا كمقابؿ الصخر، لمانع إال صيكف
 ذكك بػضنهـ النصػارل رفػتعي  كمتع الرابيا، أعمع في البرج بمانع كهذإ الصهكة،

 (ُ)ةباؿ؟." أك ةبؿ
هنا في مارض بياف ديانا صا ب هذا الشػار أكػاف يهكديػا أـ مسػي يا؟؛  لستي 

نمػػا الػػذم يانينػػي هنػػا هػػك  ييًشػػٍر ألف الشػػاعر لػػـ  إلػػع هػػذا مػػف كريػػب أك بايػػد، كاو
، ت ميػػػؿ يرضػػػي بػػػه أهػػػكااإ فػػػي الت ميػػػؿ كالتضكيػػػؿ« مػػػراد فػػػرج»تاسػػػؼ كشػػػطط 

 .يساير به أكهامهكتضكيؿ 
تخمػع عػف هػذإ األكهػاـ كتمػؾ األهػكاا كاتبػ  الطريػؽ القػكيـ  «مراد فػرج»كلك أف 

 لقضيته. كلعفي ت ميؿ هذإ األبيات كتضكيمها لكاف أككل ل ةته كأ
 خمػتكيؼ ي اخر الشػاعر الاربػي بةبػاؿ ال كةػكد لهػا فػي ةزيػرة الاػرب؟  هػؿ 

يػػدعي أف الةبػػؿ الػػذم يانيػػه « مػػراد فػػرج»الةبػػاؿ  تػػع راح مػػف ةزيػػرة الاػػرب 
 الشاعر في بيت المقدس؟  

                                                           

 (ُٕالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)



يَّة قراءة

ِ

 «العرب اليهود الشعراء» كتاب يف نْقد
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٓٓٔ﴾  
  

 كأراد قػػاؿ مػػ  المرزككػػي: "راد الشػػاعر ك ايتػػه مػػف هػػذا البيػػت لارتقػػع إلػػع مػػلػػك 
 ةكارنػػا، فػػي مػػهدخً ني  مػػف يدخمػػه عػػز ةبػػؿ لنػػا: فيقػػكؿ. كالسػػمك الاػػز الةبػػؿ بػػذكر
 (ُ)". سير كهك إليه الناظر ؼطرٍ  كسمككه إلشرافه دٌ ري يى  طالبه، عمع ممتن 

نمػػا مثػػؿ كػػكؿكػػاؿ  لػػكأك   مػػف :أم ،اػػانى كالمى  لماػػزة ضػػربه ؿه ثىػػمى  هػػك ال ارسػػي: "كاو
 (ِ)".أ د يناله ال الص ا بهذإ ةبؿ عمع  صؿ فكضنما أةرناإ

 :ككؼ م  ال قيقا لػـ يتاػدها إلػع المةػاز فقػاؿ مػا نقمػه التبريػزم: "ككيػؿ ليتهأك 
 دخػؿ مػف يانػي ،ال ػرد األبمػؽ لػه يقػاؿ الػذم السػمكأؿ  صػف هػك الةبػؿ هذا إف
 (ّ)به."بلي طي  عمع امتن  ةكارنا في

فػي إ ػدل  هذإ ال قيقا كد كررها الشاعر في كص ه لهذا الةبؿ باد ذلؾ بضبيات
 ]الطكيؿ[ :ركايات القصيدة

 (4)َوَيطولُ  راَموُ  َمن َعمى َيِعز   ِذكُرُه *** شاعَ  ال ذي الَفردُ  اأَلبَمقُ  ُىوَ 
كمػػػف المامػػػـك أف  (ٓ)".عاديػػػاا بػػػف لمسػػػمكأؿ كػػػاف بتيمػػػاا  صػػػف: ال ػػػرد "كاألبمػػػؽ

 عمع األماكف المرت اا كمنها الةباؿ.عادة ال صكف تبنع 
أف المراد بالةبؿ في كػكؿ الشػاعر )لنػا « مراد فرج»كؿ هذا يؤكد بطبلف دعكل 
 ةبؿ( ةباؿ بيت المقدس. 

                                                           

 (ٖٓشرح ديكاف ال ماسا )ص:  -( ُ)
( )مطبػػكع مػػ : شػػركح  ماسػػا أبػػي تمػػاـ َُٕ/ ِشػػرح  ماسػػا أبػػي تمػػاـ لم ارسػػي ) -( ِ)

هػػػ(  ْٕٔدراسػػا مكازنػػا فػػي مناهةهػػا كتطبيقهػػا( أبػػك القاسػػـ زيػػد بػػف عمػػي ال ارسػػٌي )ت 
 الطباا األكلع.ت قيؽ: د. م مد عثماف عمي، دار األكزاعي، بيركت، 

 هػ( دار القمـ، بيركت.َِٓ( أبك زكريا التبريزم )ت ِٗ/ ُشرح ديكاف ال ماسا لمتبريزم ) -( ّ)
هػ( ت قيػؽ: د.  َُٕ)ت  ( م مد بف أيدمر المستاصميٕٕ/ ُُالدر ال ريد كبيت القصيد ) -( ْ)

ـ.، َُِٓ -هػػػػ ُّْٔكامػػػؿ سػػػمماف الةبػػػكرم، دار الكتػػػب الامميػػػا، بيػػػركت، الطباػػػا األكلػػػع، 
(، ككاؿ في الهامش: "سقط البيت مػف الػديكاف، ككػد َٕكالبيت أثبته م قؽ ديكاف السمكأؿ )ص 

 ( كتاج الاركس )بمؽ(."ٕٔ/ُأخذناإ عف ماةـ البمداف )
هػ( ت قيؽ: رمزم منيػر بامبكػي، ُِّ( أبك بكر بف دريد )ت ُّٕ/ ُةمهرة المغا ) -( ٓ)

 ـ.ُٕٖٗدار الامـ لممبلييف، الطباا األكلع، 



يَّة قراءة

ِ

 «العرب اليهود الشعراء» كتاب يف نْقد
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٓٓ﴾  
  

 : ]الطكيؿ[ككله رابااباد ذلؾ: " «مراد فرج»ثـ كاؿ 
 ُنزولُ  الُبطونِ  َخيرِ  ِإلى ِلَوقتٍ  *** َوَحط نا الُظيورِ  َخيرِ  ِإلى َعَمونا

ػ أصػاب مػا إلػع يشػير فالشػاعر  كمػا كالسػؤدد، الاػزٌ  باػد الممػؾ زكاؿ مػف ااألمي
ػ عرفنػا  فػي إال النصػرانيا كانػت كمػا اليهػكد،  يػر بػذلؾ أصػيبت أيامػه فػي اأمي
 أ مػع كمػا .السػادس القػرف أبنػاا مػف فالسػمكأؿ شػبابها، كشػرخ ربياهػا رياػاف
ف كالرةاا، األمؿ فهك لككت؛ :بقكله ا ترازإ  لف كالرةاا األمؿ رمؽ فيها أما كاو
 (ُ)".تمكت

كهػك يكتػب مثػؿ هػذا الكػبلـ، كلػك أنػه  «مراد فػرج»كاف ي كر بضم عقؿ ال أدرم 
شػرح هػذإ األبيػات فػي كتػب التػراث أل نػع ن سػه  خالؼ هكاإ كاتب  مػا ةػاا مػف

 .الابث كأ نانا عف كؿ هذا
عمكنػػا فػػي خيػػر الظهػػكر، أم  صػػمنا فػػي فمانػػع البيػػت كمػػا فػػي هػػذإ الكتػػب: "

إلػػع  يشػػير ػأعمػػع المراتػػب مػػف ظهػػكر أكػػـر اآلبػػاا، ك ػػدرنا منهػػا لككػػت مامػػكـ 
نػػزكؿ إلػػع خيػػر البطػػكف مػػف أشػػرؼ األمهػػات. كالمانػػع أنػػا  ػػػ (ِ)ككػػت األطهػػار
 (ّ)."كراـ األطراؼ

أم أنهػػػـ كػػػراـ اآلبػػػاا  ،خيػػػر أر ػػػاـ أم كنػػػا فػػػي خيػػػر أصػػػبلب ثػػػـ  صػػػمنا فػػػي"
 (ْ)كاألمهات."

ال يصػػدر عػػف فػػي كػػارئ  هػػذا الكػػبلـ عنػػدما كتػػب« مػػراد فػػرج»يكػػف ي كػػر ألػػـ 
بهػػػذا فةامتػػػه ي كػػػر المقيتػػػا أعمتػػػه عػػػف ذلػػػؾ، أف الاصػػػبيا البغيضػػػا أـ هػػػكاإ؟  

 التضكيؿ ال ا ش.
فػػي هػػذا البيػػت؟  بػػؿ أيػػف ال ػػديث عػػف ذلػػؾ  اليهكدييػػاأيػػف ال ػػديث عػػف األمػػا 

الممؾ الزالؿ باد الاز كالسؤدد؟  كأيف ال ديث عف ذلؾ األمػؿ المكهػـك كالرةػاا 
                                                           

 (ُٕالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
 ياني: ككت مراةاا الباكلا إلع مضاةاا النساا باقب أطهارهف كالتمت  بهف. -( ِ)
 (َٗ - ٖٗشرح ديكاف ال ماسا )ص  -( ّ)
 (َُٖ/ ِا أبي تماـ لم ارسي )شرح  ماس -( ْ)
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الػػذم  مػػب عميػػه « مػػراد فػػرج»فػػي عقػػؿ  إال هػػاتري هػػذإ الت  ل ال كةػػكدالمزعػػكـ؟  
 به الكهـ. كاستبدي  الهكل

 : ]الطكيؿ[ككله خامساباد ذلؾ: "« مراد فرج»ثـ كاؿ 
نا *** في َمشيوَرةٌ  َوَأّياُمنا  َوُحجولُ  َمعموَمةٌ  ُغَررٌ  َليا َعُدوِّ

 عمػع اليهػكد مػف كانػت إنمػا كهػي ال ػركب، مػف كػاف مػا إلػع يشػير فالشػاعر
 (ُ)".كالكطف لمقكميا كتككينا  ةهادا  يرهـ

ر دي ٍصػػالتػػي يى الاربيػػا ه م ػػاكال إلغػػاا القكميػػا ٌيًػػرا فػػي  ى سػػادً « مػػراد فػػرج»مػػا زاؿ 
 .ال يستغرب ها، كالشيا مف مضتاإم مٌ  اليهكدييا عنها الشاعر كاو بلؿ

؛ ألف هنػػا اإلعػػادةيغنػػي عػػف  مؼكمػػا كيػػؿ عػػف مرةػػ  ضػػمير الةماعػػا فيمػػا سػػ
ف اختمؼ شكمها ،كا دة هنا كهناؾ الدعكل  .كاو
 األندلسي، اإلشبيمي سهؿ ابف كهذا" :في نهايا هذا ال صؿ« مراد فرج»ثـ كاؿ 

 (ِ)."ًمٍثمه لميهكد يككف أك يهكدياًمٍثمه  يككف أف يريدكا فمـ أسمـ إنه كيؿ
ا إسبلـ ابف سهؿ؛ ألنها مسضلا اختمػؼ فيهػا الاممػاا  ي ال أريد هنا أف أناكش صً 

نػػػه فػػػي إكالمؤرخػػػكف، فمػػػف كالػػػؿ: إف إسػػػبلمه كػػػاف ظػػػاهرا كباطنػػػا، كمػػػف كالػػػؿ 
 الظاهر فقط.

األمػػػيف بػػػف م مػػػد الخضػػػر ع الكػػػبلـ فػػػي هػػػذإ المسػػػضلا الشػػػيب م مػػػد ككػػػد كفيػػػ
مػػف أراد الككػػكؼ عمػػع أكػػكاؿ الاممػػاا كاخػػتبلفهـ فػػي مةمػػا الرسػػالا، ك  الشػػنقيطي

 (ّ)في ذلؾ فميرة  إليها.
األندلسػي كػد أعمػف إسػبلمه بن سػه،  اإلشػبيمي سهؿ م  عميه أف ابفةٍ كالثابت المي 

 ]الطكيؿ[ يبطف  ير ذلؾ، أليس هك القالؿ:سكاا أكاف يبطف اإلسبلـ أـ 
                                                           

 (ُٕالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
 (ُٕالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ِ)
، كعنػػكاف الاػػدد )شخصػػيات مةهكلػػا فػػي األدب الاربػػي( َُِمةمػػا الرسػػالا، الاػػدد  -( ّ)

ـ، كعنكاف المقاؿ )إبراهيـ بف سهؿ األشبيمي( بقمػـ: م مػد ُّٕٗ – َٕ - ُِبتاريب: 
 ف م مد الخضر الشنقيطي.األميف ب
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 أىتدي كنت ما هللا ولوال ديتىُ   محمد *** بحبِّ  موسى عن تُ يْ تسم  
نما *** ذاك كان قد مىقِ  عن وما  (1)بمحمد تمَ طِّ عُ  موسى شريعة وا 

 ]الطكيؿ[  ته النبكيا:دٍ مً في أليس هك القالؿ 
 عاالعلئق قابِ  رِ أرى الجسم في أسْ  *** ب الحجاز فإننيكْ خذوا القمب يا رَ 

 (2)أمانتكم أال تردوا الودائعا *** قفمتم فإنماوال ترجعوه إن 
 : )كيػؿ«مػراد فػرج»ينطػكم عميػه كػكؿ  مفي هذا د ػض لهػذا الغمػز كالممػز الػذ

ال قػػالؽ التاريخيػػا الثابتػػا بها كػػذًٌ ؛ ألف صػػيغا التمػػريض هػػذإ )كيػػؿ( تأسػػمـ( إنػػه
 عمػعإذ أنهػـ مت قػكف ، األندلسػي سػهؿ ابػفالذيف ت ػدثكا عػف المؤرخيف  عف كؿ

 أعمف إسبلمه.كد أنه 
مها  يرهـ مػف ندلس كد نالكا  ظكة كمكانا لـ ينكمف الثابت تاريخيا أف يهكد األ

مف األ ػكاؿ يمكف بضم  اؿ  بلف قاع األرض في هذا الاصر،اليهكد في شتع ب
 اإلكراإ.د تـ بطريؽ ف يككف إعبلف ابف سهؿ عف إسبلمه كأ

فهػك  مثمه( لميهكد أك يككف يهكديا ًمٍثمه يككف أف يريدكا كأما ككؿ مراد فراج: )فمـ
تكػػكف دعػػكل التميػػز كالت ػػكؽ  ًمٍثمػػهلػػـ يكػػف لميهػػكد  فالكاكػػ ؛ ألنػػه إكػػكؿ يكذبػػه 

ؿ عنػه قىػيي  ـٍ لىػ ـى مػه فًمػثٍ كػاف لهػـ مً  فالاقمي لميهكد عمع  يرهـ مف األمـ كاذبػا، كاو 
 .األندلسي سهؿ يؿ عف ابفما كً 

فػػاؽ باػػض "، ممػػا دعػا أ ػػد البػػا ثيف إلػػع القػػكؿ: ًمٍثمػػهال شػؾ أنػػه كػػد كػػاف لهػػـ ك 
ض الشػػػػػار كن ػػػػػكذ أسػػػػػرارإ، رٍ شػػػػػاراا يهػػػػػكد األنػػػػػدلس أكػػػػػرانهـ المسػػػػػمميف فػػػػػي كىػػػػػ

 (ّ)."هطً تنبى سٍ ه كمي يًٌ  ً كتةاكزكهـ في مارفا خى 
                                                           

( ت قيػػؽ: يسػػرم قْٗٔابػػف سػػهؿ األندلسػػي )ت ( ِّديػػكاف ابػػف سػػهؿ األندلسػػي )ص  (ُ)
 ـ.ََِّ -قُِْْعبد الغني عبد هللا، دار الكتب الامميا، بيركت، الطباا الثالثا،

 (ْٓديكاف ابف سهؿ األندلسي )ص  -( ِ)
األدبيػا )ص  ال يصػؿ شػ بلف، مةمػااألنػدلس، أ مػد  يهػكد فػي الاربػي األدب تػضثير -( ّ)

(، ّ،ْ، الاػدد  )ٕاإلسػبلميا، المةمػد  كالدراسػات لمب ػكث فيصػؿ الممػؾ ( مركػزٖٔ
 ـ.ََُِ
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ا إسػػبلـ ابػػف سػػهؿ  ي ككا فػػي ًصػػأف الػػذيف شػػكي « مػػراد فػػرج»كممػػا يػػد ض مقكلػػا 
 يهكديا ًمٍثمه يككف هؤالا ال يريدكف أفاألندلسي هـ عمماا مسممكف، فهؿ كاف 

 ؟ًمٍثمه لميهكد أك أف يككف
دعػػػـ هػػػذإ الػػػدعكل الباطمػػػا بتخصػػػيص ال صػػػؿ الرابػػػ   «مػػػراد فػػػرج»ككػػػد  ػػػاكؿ 

« مػػراد فػػرج»كهػػك ال صػػؿ الك يػػد الػػذم كضػػ  لػػه ، بيػػات مػػف شػػار ابػػف سػػهؿأل
ككػػد اسػػتهمه  » ابػف سػػهؿ«عنكانػا مػػف بػيف فصػػكؿ الكتػػاب كمهػا، ككػػاف عنكانػػه 

 ليس ألنه فصبل؛ له أفردنا ككد األندلسي، اإلشبيمي سهؿ بف إبراهيـ بقكله: "هك
 (ُ)".ةديد مف به كلنبتدأ شاراا الةاهميا، مف

لقرب  فيه ما يؤخذ عميههنا  ت أف أثبترأيكلـ يتدخؿ بالشرح إال في بيت كا د 
 في فصؿ مستقؿ مف هذا الب ث. راد ذلؾكلادـ إمكانيا إف، المناسبا

 عند شر ه لقكؿ ابف سهؿ: ]الكافر[
 (2)ُفؤادُ  َلوُ  َوَليَس  َشغفٌ  َلوُ  َصبٍّ *** حالُ  الَعجاِئبِ  ِمنَ  أََليَس 

 دكنػه؟ الغػبلؼ لػه يكػكف فكيػؼ القمػب،  ػبلؼ : "الشػغؼ:«مػراد فػرج»كػاؿ 
  تػع الاشػؽ منتهػع هنػا بالشػغؼ عنػدإ، كالمػراد ال  بيبػه عنػد أنػه كالمانػع

 (ّ)".فمزكه القمب  بلؼ إلع كصؿ
إذ أثبت في أكله كةكد  ػبلؼ القمػب، كفػي آخػرإ في هذا القكؿ تناكض كاضح، 

 أثبت تمزكه.
في البيػت شػدة ال ػب؛ ألنػه أكثػر   »الشغؼ«ككاف األكلع له أف يختار لمانع 

مناسبا لمسياؽ، فكػضف الشػاعر يقػكؿ: مػف الاةالػب أنػي أ بهػا  بػا شػديدا عمػع 
الػر ـ مػػف ذهػاب فػػؤادم كتم ػػه فػي  بهػػا، كالاةػب هنػػا مػػف كةػكد ال ػػب الشػػديد 

 م  فقداف ال ؤاد.

                                                           

 (ّٓالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
 (ّٓ( كالبيت في الشاراا اليهكد الارب )ص ِّديكاف ابف سهؿ األندلسي )ص  -( ِ)
 (ّٔالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ّ)
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بهذا تككف كد انتهت هذإ الةكلا مف القرااة النقديا في ال صؿ الثاني مف كتاب 
، كفي ما يمي ةكلػا أخػرل مػ  كػرااة نقديػا فػي ال صػؿ «الشاراا اليهكد الارب»

 الثالث مف الكتاب.
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 انفصم انثانث
ت قراءة

 
د ي
 
 من انكتاب يف انفصم انثانث نق

 مػف اليهػكد لمشػاراا ما عمع نتكمـ اآلف"بقكله: هذا ال صؿ  «مراد فرج»استهؿ 
 بمنزلا كانكا كالارب فهـ عةب كال، كال صا ا الببل ا مف فيه لهـ كما الشار،
 (ُ)".كالمانع الم ظ كةزالا المغا في كا دة

 كةزالػا المغػا في كا دة بمنزلا كانكا كالارب فهـ الاةب مف ككله: )كال عةبك 
ككضنػه شػاراا الاػرب،  فػي مػكازاةكالمانػع( إذ أنػه يضػ  كػؿ شػاراا اليهػكد  الم ظ

كفػي هػذا تزييػؼ لم قيقػا؛ ألف بهذا القكؿ ين ي الاركبا عف كػؿ شػاراا اليهػكد، 
يمف كمػف ر ػؿ كيهػكد الػ؛ كثيرا مف شاراا اليهكد كانكا مف كبالؿ عربيا خالصػا

مػراد »منهـ إلع أماكف أخػرل، ككػد مػر الكػبلـ عػف انتسػاب السػمكأؿ لميمانيػا، ك
عػػف األ ػػاني أف كاػػب بػػف األشػػرؼ مػػف طػػيا، كأمػػه مػػف بن سػػه  كػػد نقػػؿ« فػػرج

 (ِ)بني النضير.
بديبل عف القكميا  اليهكدييا ةاؿ الهكياهذا امتداد لم اكالته في ال صؿ السابؽ 

 .بيات الشارياكما ظهر مف تضكيمه لباض األالاربيا 
ػػ  التػاريب بػه ا ػت ظ الػذم كالبيػت: "فقػاؿثـ بدأ في ت ميؿ باض أشاار اليهػكد، 

 ]المتقارب[ :كهك هك، مف يذكر كلـ اليهكد الشاراا لباض أيضا ػ
 تسود وفيم تقيم أخلفيا *** ففيمن مةبْ قِ  تَ يْ تسق  

 كمػا اليهػكد مػف القػكـ خيػار أفنػع إنػه :لػه يقػكؿ، الاةػبلف مالػؾ بػه بيؤٌنًػ كهك
 ممكا بقيامه ي تخر مف له يبؽ فمـ الضرع،  مما مف المبف خير ال الب يت مب
 (ّ)".لهـ كسيدا عميهـ

  ي ا لهذا البيت في ال صؿ السابؽ.سبقت اإلشارة إلع الركايا الص

                                                           

 (ُٗالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
 (ِٖالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ِ)
 (ُٗالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ّ)
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هػؿ يػراد بهػا  ؟(تسػقيٍيتى )مانػع مػا  :عديػدة منهػايثيػر أسػلما البيت بهػذإ الركايػا ك 
ػػ ذا كػػػاف كػػػذل)سي ػػ ـٍ لىػػػ ـى ؾ فًمػػقيت(؟ كاو أتػػػع بهػػػذإ  ـى (؟ ًلػػتسػػػقيٍيتى قيت( ككػػػاؿ )يقػػػؿ )سي

ككػد اسػتاممت مثمها فيما كػرأت مػف شػار كبػؿ ذلػؾ؟  أرى  ـٍ الصيغا الغريبا التي لى 
كالمكسكعا الشامما فمـ أةػد لهػا مثػيبل فػي في المكسكعا الشاريا م رؾ الب ث 

 كصالد المكسكعا الشاريا عمع ضخامتها أك في كتب المااةـ عمع كثرتها.
ػػ التركيػػب يا فمػػا الػػذم شػػربه مخاطبػػه؟ قٍ كلػػك افترضػػنا أف الشػػاعر كػػد أراد بهػػا الس 

 مػا أخبلفهػا( بكسػر ]القػاؼ[بٍ بهذا الشكؿ يػك ي أف الػذم شػربه المخاطػب هػك )كً 
، كهػػذا يػػدعك إلػػع سػػؤاؿ: مػػا المػػراد بػػػ )كبمػػا أخبلفهػػا(؟ «مػػراد فػػرج»كمػػا ضػػبطه 

 كما مرة  الضمير؟
: الًخٍمػؼ، بً " كىػاؿى ٍرعى النياكىػًا كى ـٍ ًبًه ضى هي ه، كىخىصي بىٍاضي ٍرعي نٍ سي : الضي ٍمؼي اٍلكىٍسػًر، الخى

ٍرًع النياكىًا القاًدماف كاآلًخراف.  (ُ)" مىماي ضى
ـ هػػػذا التضكيػػػؿ، يتػػػكهي  «مػػػراد فػػػرج»ال شػػػؾ أف مانػػػع األخػػػبلؼ هػػػك الػػػذم ةاػػػؿ 
ألف الكممتػػيف باػػد مػػا أخبلفهػػا(؟ بٍ كلكػػف أيػػف هػػك مػػف هػػذا التركيػػب اإلضػػافي )كً 

ه لػػػػػيس أنػػػػمػػػػا؟ ال شػػػػؾ بٍ لؤلخػػػػبلؼ كً هػػػػػؿ فكالكممػػػػا الكا ػػػػدة،  اإلضػػػػافا صػػػػارتا
ما مةازا  تع يمكف بٍ مكف أف يككف لها كً يما في ال قيقا، كلكف هؿ بٍ لؤلخبلؼ كً 

ؾ  يػر ممكػف أظف أف ذلػكبكؿ هذإ اإلضافا عمع هذا الن ك بكةه مف الكةكإ؟ 
 ؿ.مهما أسرفنا في التخي  

، عميػه أف ت مػؿف بيانا شافيا أنه ال يكةد لهػذإ الركايػا مانػع يمكػف بيًٌ ذا يكؿ ه
ي ػاكؿ بػه صػناعا تضكيػؿ  مػف« مػراد فػرج»كفي هذا بياف لبطبلف ما ذهب إليػه 

 إ الكاك  كتضباإ ال قيقا.ر  قً ـ ال يي كهٍ 
يزيػػد مػػا سػػبؽ تضكيػػدا كيقينػػػا مػػا سػػبقت اإلشػػارة إليػػػه مػػف أف صػػكاب البيػػت فػػػي 

 ]المتقارب[ األ اني:
 

                                                           

 (ِٗ/ ٗلساف الارب ) -( ُ)
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 (1)تسود؟ وِفيَمنْ  بقيتَ  َفِفيَمنْ  *** أْحَلَميا ِقيَمةَ  َفَسف ْيتَ 
 المصػػراع بػػدؿ [ب] كفػػي: "هػػذا البيػػتعنػػد ذكػػر فػػي هػػامش األ ػػاني ؿ ككػػد كيػػ
 (ِ)".ت ريؼ كهك «أخبلفها كبما تسقيت» األكؿ

كيػػؿ ك ، كتػػاب األ ػػاني فػػي ت قيػػؽد عميهػػا ًمػػهػػي إ ػػدل النسػػب التػػي اعتي ]ب[  ك
 كهػػي «ب» بػػال رؼ تسػػميتها عمػػع اصػػطم نا ككػػد" :فػػي مقدمػػا الت قيػػؽ عنهػػا

 بمطباػػػا مطبكعػػػا اةػػػزان  َِ فػػػي ش أدب ُْْ (ّ)بالػػػدار ركمهػػػا كاممػػػا نسػػػخا
 م مػػػد الشػػػيب المر ػػػكـ الابلمػػػا نسػػػخا كهػػػي ،ػهػػػ ُِٖٓ سػػػنا األميريػػػا بػػػكالؽ

 ت ريػؼ مػف بهػا مػا باػض حصػ ي  ككػد. الشػنقيطي التركػزم التبلميػد بػف م مكد
 كطػكرا بالهػامش الكممػا صػكاب يكتػب أ يانػا ككػاف الكتػاب، مطالاػا أثناا نهبيي تى 

 ال ػرؼ يصمح أك األصمي، مكضاها في الدكا بغايا صكابها يكتب ثـ يكشطها
 أك نقطػا يكشػط كمػرة ،[الػراا] مكضػ  فػي [الػداؿػ ]كػ الص يح بال رؼ ؼالم ري 

 كذلػؾ الماةػـ، همػؿيي  أك المهمػؿ ال ػرؼ اةـيي  أك أخرل المكةكدة عمع يضيؼ
 ككثػػرة النظػػر بإناػاـ إال تظهػػر تكػاد ال كبطريقػػا المطبكعػا الكممػػا ن ػس فػػي كمػه

 .التضمؿ
 كتػػػػػػاب» تصػػػػػػ يح يتامػػػػػػد لػػػػػػـ الشػػػػػػنقيطي األسػػػػػػتاذ أف القػػػػػػارئ عػػػػػػف يغيػػػػػػب كال

نمػػػػا ،«األ ػػػػاني  باػػػػض الخاصػػػػا نسػػػػخته فػػػػي مطالاتػػػػه أثنػػػػاا لػػػػه ياػػػػف   كػػػػاف كاو
ال فيصػػػػ  ها، ت ري ػػػػات  أصػػػػم ه ممػػػػا بكثيػػػػر أكثػػػػر ت ري ػػػػا مممػػػػكا فالكتػػػػاب كاو
 بػػػكالؽ بطباتػػػي كمقارنتهػػػا الطباػػػا هػػػذإ مراةاػػػا مػػػف ذلػػػؾ فيتبػػػيي  كمػػػا لنسػػػخته،

 فػػي لتصػػكيبه الشػػنقيطي األسػػتاذ هتنب ػػ كعػػدـ. ظػػاهر ت ريػػؼ كباضػػه كالساسػػي،
 (ْ)".يقرأإ لـ أنه عمع يدؿٌ  نسخته

                                                           

 ( ككيما: هي أـ األكس كالخزرج، أ بلمها: عقكلها.ّْٕ/ ِِاأل اني ) -( ُ)
 (ّْٕ/ ِِاأل اني ) -( ِ)
 المراد دار الكتب المصريا. -( ّ)
 (ّّ/ ُ اني )األ -( ْ)
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عميهػػا فػػي  التػػي اعتمػػدهػػي الطباػػا الطباػػا هػػذإ إلػػع أف « مػػراد فػػرج»ككػػد أشػػار 
 سػنا األميريػا الطباػاعمػع ذلػؾ فقػاؿ عنهػا: " ، كنػصالنقؿ مػف كتػاب األ ػاني

 (ُ)".هةريا ُِٖٓ
في كتابػه إنمػا هػي ركايػا  «مراد فرج»يزداد اليقيف بضف الركايا التي أكردها  بهذا

، فػػي هػػذا الخطػػض «مػػراد فػػرج» ككػػكع سػػبب بيػػاف أصػػابها الت ريػػؼ، كمػػا أف فيػػه
ـ لمبيػت، إذ كػاف هي كى تىػكلامه في ذلؾ ماػذكر، كلكػف ال عػذر لػه فػي هػذا ال هػـ المي 

 المانع ؽمً طٍ كبؿ أف يي  المي ريفا ا في هذإ الركايايقؼ م  كؿ كمم أفيةب عميه 
الاصػػػبيا ةامتػػػه ينسػػػج هػػػذا المانػػػع ، لكػػػف دكاعػػػي الهػػػكل كدكافػػػ  الػػػذم أطمقػػػه

.  المكهـك
 ]البسيط[: عمع هذا الن ك السمكأؿ أخي شابا أك بيات لساياهذإ األثـ عرض 

 والقدمِ  اإلقواءِ  عمى داراً  ُحيِّيتِ  *** (2)النعم تمعة بمنضى ُسعدى دارَ  يا
 صممِ  من خمتَ  جوابٍ  من بيا *** وما ُسئمت إذ الدارُ  كممتنا فما عجبا
 (3)الَحَممو  ردْ القِ  رماد من وىامدٌ  *** ساكنةً  الوحُش  إال بجزعك وما

 م بكبتػه دار يخاطػبي شػرح البيػت األكؿ: "شرع في شرح األبيات، فقاؿ فثـ 
 كفاركهػا أهمهػا مػف أك ػرت أنهػا يانػي الػناـ، تماػا بمنضع بضنها كيص ها سادل،

 مػا :كالتماػا المنشػؼ. :بمانػع ينضػك نضػا مػف م اؿ فالمنضع: كالنايـ، الاز
 دار أف ياني المراد، هك كهذا الماا، كمسيؿ ضد، انهبط كما األرض مف ارت  

 ،الػناـ ب ػيض  ػامرة كانػت أف باػد القا مػا الةافػا كػاألرض أصػب ت  بيبتػه
 يامػك عػبل بػاب فػي كهػي الػبلـ، عمػع الاػيف بتقػديـ الابريػا المغػا فػي كالتماػا

                                                           

 (َُالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
"تىٍماىاي النياىـ: مكض  بالباديا كاؿ سػايا بػف عػريض اليهػكدم: يػا دار سػادل بم ضػع  -( ِ)

( يػػػػاككت ِْ/ ِتماػػػػا الػػػػٌناـ تتت  ٌييػػػػت ذكػػػػرا عمػػػػع اإلكػػػػكاا كالقػػػػدـ." ماةػػػػـ البمػػػػداف )
 ـ.ُٓٗٗ هػ(  دار صادر، بيركت، الطباا الثانيا،ِٔٔال مكم )ت 

 (َِالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ّ)
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 مػف ارت ػ  بمػا الاربيػا المغػا فػي رفػتعي  كلػذا الامػك؛ إلػع المػاا تػدفؽ لمانػع
 .الانؽ طكؿ م ركا:  كالتمى  كالرابيا. األرض

 ال قػر :كاإلكػكاا أصػابها، لمػا كيضسػؼ سػبلمتها كينػدب ي ييهػا هػذا باػد هػك ثػـ
 كالضاؼ

 (ُ)".أصابؾ الذم هذا كاف ال :لها يقكؿ هك كضنما كالق ر،
رمزيػػا كضنػػه يريػػد الكصػػكؿ إلػػع  (ِ)(تماػػا الػػناـ)منضػػع أسػػرؼ فػػي بيػػاف مانػػع 

ػ ى كهػذا ، الذم ذكرإ الشاعر المكاف ال اعػتبلؿ فيػه،  طريقػا إليػهسػمؾ ك أنػه لػ فه سى
أف أ ناإ عف ذكر مانػع التماػا بالمغػا الابريػا  كال أفهػـ كيػؼ سػاغ لػه  كاف فما

ككيػػؼ كػػاف  كيػػؼ يتػػدفؽ المػػاا إلػػع الامػػك؟ (،الامػػك إلػػع المػػاا : )تػػدفؽذكريػػ
 مػف ارت ػ  بمػا فػي المغػا الاربيػااػرؼ المانػع الابػرم لمتماػا سػببا فػي أف تي 

األرض كالرابيػا؟ هػؿ يريػد أف يقػكؿ مػػف كراا ذلػؾ: إف المغػا الاربيػا تاباػا لمغػػا 
شػرح كمػا  اةػا  مف األضػداد؟كال أدرم مف أيف ةاا بقكله: إف التماا  الابريا؟

لػه مػف  اكػؿ هػذا كػاف تركػه خيػرن (؟ الانػؽ طكؿ م ركا: البيت إلع ككله: )كالتم 
 رإ.كٍ ذً 

 كيػؼ متضلمػا ياةب هك ثـ": مف األبيات السابقا ثـ كاؿ في شرح البيت الثاني
 كالسككت، السككف إال منها رليي  ال أصب ت عامرة آهما كانت أف باد الدار أف
 مػا كهػك صمما بها كضف إياها، كمناةاته لها مناداته عمع ةكاب منها سم يي  ال
 كهك شرح ال بضس به. (ّ)".كبؿ مف ياهدإ ال

 فػي الػدار  ػاؿ رصػكي  ثػـ" مػف األبيػات السػابقا: ثـ كاؿ في شػرح البيػت الثالػث
 ككةكمهػا ك شػتها رصػكي  الاػيف، رأم بػه اإلنسػاف يراهػا تصػكيرا الثالػث البيػت

                                                           

 (َِالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
( كفيهػػا كممػػا )مقصػػع( مكػػاف كممػػا )منضػػع( ككػػد ّّٓ/ ِِاألبيػػات فػػي األ ػػاني ) -( ِ)

كيػػؿ فػػي الهػػامش: مقصػػع: اسػػـ مكػػاف مػػف كصػػا: بمانػػع باػػد، كهػػذإ هػػي ركايػػا )هػػد( 
 «.هك ت ريؼك »]إ دل نسب الت قيؽ[، كفي )ب(: بمنضع 

 (َِالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ّ)
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 عميها يبدك هامدة ساكنا تبصرها كالك ش:  التيف كإ دل إنها فقاؿ كسككنها
 مف الخراب الدار في عادة اإلنساف يراإ ما الثانيا كال اؿ كالغـ، ال زف يشبه ما

 أثػرا عػيف، باػد أثػرا يػرل فهػك كاإلكػراـ، كالكػـر كالضػيافا رلالًقػ نػار النػار رمػاد
ػـك  القػدكر، كا ػدة: ردٍ كالًقػ. القمػب كيػكةـ الػن س يػزعج مى ػ أصػمه :ال ى  ؾٌ فيػ ،ـٌ ال ى

 (ُ)".كبمه النار لمانع مرادفا لمضركرة إد امه
الشاعر في هذا البيت يصؼ الدار بالك شا باد األنس، فمػـ ياػد بةانبهػا سػكل 

؛ إذ لػك كةػد فيها رإ أ د كنايا عف عدـ كةكد إنسافالك ش الساكف الذم ال ين ًٌ 
ع الشػاعر كػذلؾ عػف عػدـ ككنيػ ،كابتاد عف المكافذا الك ش ف لن ر هفيها إنسا

إذ لػػك كػػاف فيهػػا أ ػػد مػػا صػػار كةػػكد أ ػػد فػػي هػػذإ الػػدار بهػػذا الرمػػاد الهامػػد، 
 .هامداالرماد 

 مػف ت كيػؿ هػاتيف الكنػايتيف إلػع تشػبيهيف« مػراد فػرج»ف ما فامػه أككؿ هذا ألبيًٌ 
، كلػيس فػي  ػالتيف ... إلػب( كإ ػدل صكرة الدار المك شا: )إنهػا عف في ككله
 .ما يدؿ عمع التشبيهالبيت 

 ؟كالغـ ال زف يشبه ما عميها يبدكالك ش ر له خياله أف أدرم كيؼ صكي كال 
مىـككله: )ك ك  هذا  كبمه( النار لمانع لمضركرة مرادفا إد امه ؾٌ في  ،ـٌ ال ى  أصمه :ال ى

ػـمانػع ؛ ألف بػؿقٍ يصح كال يي ال  القكؿ مى  ككػؿٌ  كال  ػـالرمػاد : "لبيػتفػي هػذا ا ال ى
مىمىا  (ِ)".ما ا ترؽ مف النار، الكا دة  ي

 كفي سايا األ اني ف ي شابا؛ أك سايا :ككمناثـ كاؿ عف سايا بف  ريض: "
 السػمكأؿ، أخػك الكتابيف في كميهما أف أنهما كا د كيدؿ شباا، الشاراا طبقات

 شر ه في نباتا ابف األ اني كنسبها في عميها أعثر لـ أبيات الطبقات في كله
 ]الكامؿ[: كهي السمكأؿ، إلع زيدكف ابف رسالا

 أنواحى بو ينِ ثُ يِّ رَ تُ  ماذا *** ىالكاً  أندبُ  حينَ  شعري ليتَ  يا
                                                           

 (َِالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
هػ( ت قيؽ: أ مد عبد الغ كر عطار، دار ّّٗ( الةكهرم )ت َُٓٗ/ ٓالص اح ) -( ِ)

 ـ.ُٕٖٗ -  هػَُْٕالامـ لممبلييف، بيركت، الطباا الراباا 
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 وسماح بيسارة فرجتيا *** بةرْ كُ  تَ ب  فرُ  تبعد ال أيقمن
 بِسلحي سلَحيا رددتُ  يوماً  درُؤىا *** ُيخشى شعواءَ  ومغيرةٍ 
 برماحي ِرماِحيا حد   اطفأتُ  *** وقوُدىا ُيَشب   مشعمة ولرب  

 صباحِ  شر   صبحتُ  *** ومضاغنٍ  لكتيبةٍ  أدنيتيا وكتيبةٍ 
ذا  ورباحِ  مر ة بأفمحَ  أدُعو أسيمُتيا *** لصخرةٍ  عمدتُ  وا 
 بَفلحِ  َفِبن َتَمفٍ  من ُبد   ال *** ىاِلكٌ  حيٍّ  فكل   تبعدن   ال
 بِقداحِ  كضاربٍ  الُخمودَ  ورجا جاِىًل *** الحواِدثَ  أمنَ  امرأً  إن
 (1)"ُملحِ  غيرَ  الضيم َدَفعتُ  ولقد *** ُمخاَصمٍ  غيرَ  الحق   أخذتُ  ولقد

 فػي عميهػا أعثػر لكف ككلػه: )لػـ كما ذكر، (ِ)الشاراا ف كؿ األبيات في طبقات

 نباتا ابف كككله: )كنسبها (ّ)،في األ اني كرذي ؛ ألف باضها فيه نظراأل اني( 

ػ أيضػا صػا ب األ ػاني  كمت: نسبها السمكأؿ( إلع زيدكف ابف رسالا شر ه في
 .ثني(يًٌ رى مكاف )تي نني( بًٌ ؤى )تي كفي الطبقات كاأل اني إلع السمكأؿ،  ػ 

 يػراش أف كبػؿ السػهـ كهػك كػدح، ةمػ : ي شػرح األبيػات: )كالقػداحثػـ كػاؿ فػ

 ال بقػدح يصػيب أف ي ػاكؿ كمػف هػك الػدنيا فػي الخمػكد راةػي أف ياني كينصؿ،
 (ْ)(به نصؿ
، كمف ثػـ لػـ ي هػـ الصػكرة القكؿ يدؿ عمع أنه لـ ي هـ مانع ضارب القداحهذا 

 (.بقداح كضاربالتشبيهيا في ككؿ الشاعر )
 أمرنػػي: »مكتػػكب أ ػػدها عمػػع أكػػداح، ثبلثػػا مسػػؾيي  الةاهميػػا فػػي الرةػػؿ فككػػا"

 المنػػيح، كهػػك عميػػه شػػيا ال ؿٍ ػػ ي  كالثالػػث ،«ربػػي نهػػاني» الثػػاني كعمػػع ،«ربػػي
ف آمنػا، مضػع «ربػي أمرنػي» لػه خػرج فإف بها، ضرب أمرا أك س را أراد فإذا  كاو

ف األمر ذلؾ ترؾ «ربي نهاني» له خرج  .الضرب أعاد ؿ ٍ  ي  له خرج كاو
                                                           

 (ِّالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
 (ِٖٖ - ِٖٓ/ ُف كؿ الشاراا )طبقات  -( ِ)
 (ِٗ- ُٗ/ ّاأل اني ) -( ّ)
 (ِْالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ْ)
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 ال» الثػػػاني كعمػػػع «افاػػػؿ» أ ػػػدهما عمػػػع مكتػػػكب فيٍ  ى دٍ ًكػػػ يمسػػػؾ كػػػاف: ككيػػػؿ
ف مضع، «فاؿا» خرج فإف ،«ت اؿ  (ُ)".ترؾ «ت اؿ ال» خرج كاو

 كمػف ةهمػه فػي أنػه يريػدفػي هػذا البيػت: "التشػبيهيا عف هذإ الصػكرة كيؿ كلهذا 
 (ِ)."الصنـ يست تي
يقكؿ: مف أمف الدهر كرةا الخمكد في الدنيا، فقد  اـ الميسر.هى اح: سً دى القً ككيؿ: "

 (ّ)"في الخسارة كاك .ه تغرير صا ب الميسر بن سه، كهك ر بن س ري 
 في هذا البيت. الشاعر مف هذإ الصكرةا أراد مي ع« مراد فرج»هذا يبيف ابتااد 

 ]المنسرح[ عند  ديثه عف بيت أبي الذياؿ:ك 
 بالفقدِ  أحيطَ  رىين عانٍ  *** َسِدم متيم لقمبٍ  من يا

ػ :«مػراد فػرج»كػاؿ  ناػـ هػذا مػف  (ْ)ال ػزف( الشػديد المهمػكـ ؼ،تًػكى كى  :ـدً )كالسي
أف  لػعكٍ السػياؽ؛ إذ األى لػع فػي هػذا كٍ ماانيها فػي الماػاةـ، لكنػه لػيس المانػع األى 

ػػ ػػبـ: "دً يكػػكف السي بىػػيف أياليًفػػه، كيقييػػد ًإذا هػػاج  الٌػػذم يير ى ػػف فىٍ متًػػه فيي ػػاؿي بىينػػه كى عى
ف كالىي الٌدار، كىاًو اػؿ لىػهي  فيىرعىع  ى ػف فػتح فًمػه صػاؿى ةي فيكػكف  (ٓ)."ً ةػاـه يمنىاػهي عى

  اؿ هذا ال  ؿ.ته بالشاعر كد شبه  اله م  م بكب

                                                           

ريشػػي )ت ِّٕ/ ّشػػرح مقامػػات ال ريػػرم ) -( ُ) هػػػ(، دار الكتػػب  ُٗٔ( أبػػك عبػػاس الش 
 ـ.ََِٔ -هػ ُِْٕالامميا، بيركت، الطباا الثانيا، 

هػػػػ( ت قيػػػؽ:  ّٖٖالخطػػػابي )ت  ( أبػػػك سػػػميمافِٔٓ/ ِ ريػػػب ال ػػػديث لمخطػػػابي ) -( ِ)
عبػػػد الكػػػريـ إبػػػراهيـ الغربػػػاكم، خػػػرج أ اديثػػػه: عبػػػد القيػػػـك عبػػػد رب النبػػػي، دار ال كػػػر، 

 دمشؽ.
مف كبلـ الشيب م مػكد م مػد شػاكر فػي ت قيقػه لكتػاب طبقػات ف ػكؿ الشػاراا )ص  -( ّ)

 (ّ( هامش )ِٕٖ
 (ِٔالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ْ)
هػػ( ت قيػؽ: م مػد َّٕ( أبك منصكر األزهرم )ت ُِٔ - َِٔ/ُِتهذيب المغا ) -( ٓ)

 ـ.ََُِعكض مرعب، دار إ ياا التراث الاربي، بيركت، الطباا األكلع، 
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كلػيس األمػر  (ُ)الػكزف( لضػركرة همػز بػبل كبمهػا بمػا مكصػكلا )كأ ػيطثػـ كػاؿ: 
كالبيػػت بهمػػز  ف( امف م اػػبلت م ػػتام؛ ألف البيػػت مػػف المنسػػرح )مسػػتكمػػا زعػػـ

 )أ يط( مستقيـ الكزف.
 كعند  ديثه عف بيت آخر ألبي الذياؿ: ]المنسرح[

 َصَعدِ  في المبيورِ  النزيفِ  َمشيَ  *** ُفُضلً  مَشت إذا الُيوينا تمشي
ػكال ي : )«مػراد فػرج»كػاؿ   (ِ)(كا ػد بثػكب متشػ ا أم : المت ضػؿ؛[بضػمتيف] ؿضي

ال كصػػػؼ مػػػا عميهػػػا مػػػف المػػػراد كصػػػؼ المشػػػيا، ا زعػػػـ؛ ألف كلػػػيس األمػػػر كمػػػ
ػ؛ ألف ال ي في مشػيتهايقكؿ: إذا مشت مختالا  فكضف الشاعر ،الثياب  ؿ: "مشػياضي

 ككػػد المػػرأة كتمشػػي ،إزارإ مػػف أفضػػؿ ككػػد الرةػػؿ يمشػػي أف كذلػػؾ ،اختيػػاؿ فيهػػا
نما ،ذيمها مف أفضمت  (ّ)."بلايى الخي  مف ذلؾ ي اؿ كاو

 فػػػي "الهكينػػػا: االتلػػػاد ك الهكينػػػا( كبمهػػػا: )تمشػػػيالشػػػاعر  يزيػػػد هػػػذا تضكيػػػدا كػػػكؿي 
ػاىدً  فػي المبهػكرً  النزيػؼً  مىشػيى باػدها: )كككلػه  (ْ)عػا."كالدي  كالخ ػض المشي ؛ (صى

(ٓ)السكراف" :النزيؼ: عمرك أبك "كاؿ كن كإ، السكر مف المنتشع: النزيؼك 
كمف  

(ٔ)."الاةب كال خر": مااني البهر
 

 مختالا. كؿ هذإ المااني تصب في بكتقا تصكير مشياال شؾ أف ك 
 دارإ، فػي األنصػار األشرؼ كاؿ: )ككتمه بف عف كاب« مراد فرج»كعند  ديث 

كاكت ػع بهػذإ  ه(ت ب ػ بشيا هذإ ساعتهـ طرككؾ بقكلها: ما منهـ امرأته رته ذي  ككد

                                                           

 (ِٔالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
 (ِٔالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ِ)
 (ْٗٓ/ ِ ريب ال ديث لمخطابي ) -( ّ)
المغا الاربيػا بالقػاهرة )إبػراهيـ مصػط ع / أ مػد ( مةم  ََُُ/ ِالماةـ الكسيط ) -( ْ)

 الزيات /  امد عبد القادر / م مد النةار( دار الدعكة.
بيػػػدم )ت ّٗٗ/ ِْتػػػاج الاػػػركس ) -( ٓ) هػػػػ( ت قيػػػؽ: مةمكعػػػا مػػػف َُِٓ( مرتضػػػع الزي

 الم ققيف، دار الهدايا.
 (ُْٓ - ُّٓ/ ٔتهذيب المغا ) -( ٔ)
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 بػضـ بشػبي  كػد سػبب كتمػه، كهػك أنػه "كػاف ككاف األكلع أف يذكرالركايا المبتكرة، 
 (ُ)المطمب." عبد بنت  كيـ كأـ الاباس بف ال ضؿ

 ]الرمؿ[األشرؼ:  بف عند  ديثه عف بيت كابك 
 (2)ِبُدف أىازيجَ  الميلِ  آخرَ  *** خمتوُ  محال في وصريرٍ 

ف يبػيًٌ أخػذ ثػـ عمع أنهػا كصػؼ لػػ )م ػاؿ(  )خمته( ( مكاف ال اؿذكر كمما )خما
 الانػب عصػير مػف مػا  مػض كهػك الخػؿ، مػف الطال ػا :كالخمػاماناها كػالبل: "

 األكػبلـ: صػرير كمنه الشديد، كالصكت الصياح كالصرير:ـ كاؿ: "ث (ّ)"ك يرإ.
كال  لم ػؽ خػذالف ال  افػؿ كةػد شػا ؿ شػغؿ يكمػه فػي أنػه فػالمانع صػكتها،
 (ْ)".كطرب سركر ليمه كفي رفؽ، لمباطؿ

التػي ةػاكزت القػدر ، الخما: "الخمػر ال امضػا مانع عف كاف أكلع له أف يقكؿ
 (ٓ) تع كادت تصير خبل."
كالصػػػرير، كالصرصػػػرة مػػػف قػػػكؿ عػػػف مانػػػع الصػػػرير: "كمػػػا كػػػاف أكلػػػع لػػػه أف ي
 (ٕ)"كالصرير: صكت القمـ كالباب كأشباإ ذلؾ." (ٔ)."الصكت، كليس بالشديد

                                                           

هػ(  ققه كضبطه كزاد في َُٕبك زيد القرشي )ت ( أّٔةمهرة أشاار الارب )ص  -( ُ)
 شر ه: عمي م مد البةادم، نهضا مصر لمطباعا كالنشر كالتكزي .

 (ِْٖ/ ُالبيت في طبقات ف كؿ الشاراا ) -( ِ)
 (ِٔالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ّ)
 (ِٔالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ْ)
 (ُٕٖٔ/ ْالص اح ) -( ٓ)
هػ( ت قيؽ: ص كاف ِِْ( أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ )ت ِّْ/ ُ)الغريب المصنؼ  -( ٔ)

عػػدناف داككدم، مةمػػا الةاماػػا اإلسػػبلميا بالمدينػػا المنػػكرة، السػػنا السادسػػا كالاشػػركف، 
 هػ.ُُْٓ/ُُْْ( َُِ، َُُالادداف )

هػػػ( ت قيػػػؽ: َّٓ( إسػػ اؽ بػػػف إبػػراهيـ ال ػػارابي، )ت ُّٗ/ ّماةػػـ ديػػكاف األدب ) -( ٕ)
مختار عمر، مراةاا: دكتكر إبراهيـ أنيس، مؤسسػا دار الشػاب لمصػ افا دكتكر أ مد 

 ـ.ََِّ -هػ ُِْْكالطباعا كالنشر، القاهرة، 
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يقػ   «مػراد فػرج»مػا السػبب الػذم ةاػؿ  :باػض األسػلما منهػاكيبرز إلع الػذهف 
 ػػكؿ طبقػػات ف»ؼ فػػي الت ريػػؼ؟ عمػػع الػػر ـ مػػف أف البيػػت  يػػر م ػػري فػػي هػػذا 
المصدر الذم أخػذ عنػه، إال أف يكػكف البيػت م رفػا فػي الطباػا التػي « الشاراا

 نقؿ عنها.
المػػذككر كالخمػػا بماناهػػا بمانػػاإ  تصػػكر الابلكػػا بػػيف الصػػرير كيػػؼ سػػاغ لػػهثػػـ 

ثـ كيؼ أ  ؿ ذكر مانع الم اؿ كعميه مدار الصكرة في هذا البيت؟  ؟المذككر
يت ، (ُ)."رىةي الاظيمػػػاي التػػي تسػػػتقي بهػػا االبػػػؿلبىكػػالمى ػػاؿي كالمى الىػػػاي: ا"إذ أف  ػػػمًٌ "سي

ًلها ًفي دكىرانها الىان لت ك   (ِ)."مى ى
عظيمػا تػدكر عمػع م ػكر، تكػكف عمػع الػا: كهػي بكػرة  ى اؿ ةمػ  مى  ى ككيؿ: "المى 

 (ّ)م  صريرها."الماا في الساكيا، فإذا دارت سي 
ػػ"يصػػؼ صػػكت المى  ، اؿ الكثيػػرة كهػػي تػػدكر، فيضتيػػه أنينهػػا آخػػر الميػػؿ مػػف بايػػد ى

 (ْ)ياف يضربف بالدؼ."كضنه أهازيج ك
فػي  فمػيسلهػذا البيػت، « مراد فرج»د المانع الذم ذكرإ اٍ ف بي يتبيي  هذاباد مارفا 

 يكمػه فػي أنػه أم دليػؿ عمػع ككلػه: )فػالمانعمػف ت ريػؼ البيػت عمػع مػا ذكػرإ 
 .رفؽ( كال لمباطؿ لم ؽ خذالف ال  افؿ كةد شا ؿ شغؿ
 ]الكافر[ :كيس بف رفاعه بيت أعند شرح بي «مراد فرج»كاؿ ثـ 

 (5)ميتح تذكرىا من كأنى *** نواىا بعدت ولو أكمفيا

                                                           

 (ُُٕٖ/ ٓالص اح ) -( ُ)
 (ْٔ/ ٓتهذيب المغا ) -( ِ)
كػػػبلـ الشػػػيب م مػػػكد م مػػػد شػػػاكر فػػػي ت قيقػػػه لكتػػػاب طبقػػػات ف ػػػكؿ الشػػػاراا )ص  -( ّ)

 (ُ( هامش )ِْٖ
 (ُ( هامش )ِْٖالسابؽ )ص  -( ْ)
( كفي الشاراا اليهكد الاػرب )ص ِٖٗ/ ُالبيت في طبقات ف كؿ الشاراا شاراا ) -( ٓ)

ُّ) 
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 كػالزؽ بهػا كمبػه اشػتغاؿ إياهػا كشػدة لتػذكرإ فهػك :يقػكؿ ،الػزؽ: كال ميػت"كػاؿ: 
 ممػدكد ممػاال بكسػر األكلػيف  مػت الابريػا فػي كال ميػت .ك نينػا شػككا مممػكاا
 كممػا، فمكػؿ منػا أفمتػت لمػا الابريػا فػي بضختهػا كممػا كػؿ كابمنػا أنػا كلػك ال ػاا،

 (ُ)".نظير كمما
السياؽ  لكمما ) ميت( ص يح في الماةـ، لكف« مراد فرج»المانع الذم ذكرإ 

كىااهنػػػا "بمانػػػع سػػػخنت كعركػػػت مػػػف ميػػػت( ) ى ألف المانػػػع؛  بػػػؿ هػػػذاقٍ ال يى  ػػػرى  عي
ت( ٍمػمً مف ) ي هك فلممةهكؿ، بضـ ال اا ككسر الميـ، الكةد، كلك كرلت بالبناا 

ػػػ ؿ مػػػف التضػػػايؼ، كذلػػػؾ ماػػػركؼ فػػػي كبلمهػػػـ، مثػػػؿ كػػػكلهـ: كًٌ مػػػف ال مػػػع،  ي
د كم ي بها، يشت سست بالشيا ك سيت به، فضبدلكا إ دل السينيف ياا. يقكؿ: 

 (ِ)"ع ناهكا.فإذا ذكرتها أخذني نافض كضنه  مي 
 فػي كيبقػع باػد هػذا سػػؤاؿ: مػا  اةػا شػرح البيػػت إلػع هػذا الكػبلـ )كال ميػػت

 بضختها كمما كؿ كابمنا أنا كلك ال اا، ممدكد مماال بكسر األكليف  مت الابريا
 نظير(؟ كمما كمما، فمكؿ منا أفمتت لما الابريا في

ػػقٍ ال شػػؾ أف هػػذا كػػبلـ مي  مػػراد »ر فػػي كمػػب كىػػـ، كال يبػػدك لػػه سػػبب سػػكل مػػا كى  ى
 مف هكل المغا الابريا. «فرج

 عند شرح بيت أبي كيس بف رفاعه: ]الكافر[« مراد فرج»ثـ كاؿ 
 (3)قيتُ م مساءِتوِ  عمى وكنتُ  *** عنوُ  النفَس  كففتُ  ضغنٍ  وذي

 كال ػكز، الغمبػا ب ةػا الظ ػر بمانػع يمقػع كمقػي يمقػك مقػا مػف: كمقيػت"كػاؿ: 
 يمقػع أك يمقػك أف كسػاه كفػي عػدكإ ينػازؿ أف عػف كترفػ  ن سػه كػؼ أنػه يانػي

 مػف الطسػت كيغسػؿ صػداإ مػف السػيؼ يمقػع كمػا — عميػه يردهػا — مسااته
 ن سه ك ه م  كاف أنه بمانع فاعمه، يسـ لـ لما مبني »قيتمي  «هك أك كسخه،

                                                           

 (ُّالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
كػػػبلـ الشػػػيب م مػػػكد م مػػػد شػػػاكر فػػػي ت قيقػػػه لكتػػػاب طبقػػػات ف ػػػكؿ الشػػػاراا )ص  -( ِ)

 (ُ( هامش )ِٖٗ
 (ُّكفي الشاراا اليهكد الارب )ص ( ِٖٗ/ ُالبيت في طبقات ف كؿ الشاراا ) -( ّ)
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  ػديث كفػي المسػااة، مػف منػه رآإ مػا يسػت ؽ ال بريلػا نقيػا الضػغف ذم عػف
 أنهـ أرادت .كتمتمكإ ثـ الطست مقك مقكتمكإ: فقالت  عثماف كذكرت عالشا
 (ُ)".كتمكإ ثـ الاتب مف نقيا كخرج شككاهـ كأزاؿ فضعتبهـ أشياا عمع عتبكإ

 كمقػي يمقػك لقكلػه: )مقػا مػا يقػـك دلػيبلماػاةـ إليػه مػف  مػا رةاػتي  لػـ أةػد فػي
 (.الغمبا كال كز ب ةا الظ ر بمانع يمقع

)مقا(، مف  ٍشتىؽ  بضم  اؿكسكاا أكانت )مقيت( ب تح الميـ أـ بضمها فإنها ال تي 
نمػػا  قتضػػي يالبيػػت سػػياؽ أك )ـ ؽ ت( ك دل مػػادتيف )ؽ ك ت( مػػف إ ػػ تيٍشػػتىؽ  كاو
 .أكالهما

 ثـ الطست مقك فقالت: مقكتمكإ  عثماف كذكرت عالشا  ديث كككله: )كفي
 مػف نقيػا كخػرج شػككاهـ فػضعتبهـ كأزاؿ أشػياا عمػع عتبػكإ أنهػـ أرادت. كتمتمػكإ
 »لنهايػا فػي  ريػب ال ػديث كاألثػرا«( أخػذإ بنصػه مػف كتػاب كتمػكإ ثػـ الاتػب

 ر إلع ذلؾ.شً كلـ يي  (ِ)لمةد الديف بف األثير،
: "كتضكيؿ ػ ر مه هللا ػ أف يقكؿ كما كاؿ الشيب م مكد شاكريغنيه كيغنينا ككاف 
ألنه ضمير متصؿ، كما  ف ذؼ خبر كاف »ككنته، عمع مسااته مقيت«البيت 

ا الضمير، ياني: ي ذؼ الم اكؿ به إذا كاف ضميرا متصبل، كيستغنع عنه بنيي 
كأنػا عمػع مسػااته مقيػت. كمقيػت: مقتػدر، مػف كػكلهـ:  »ككنت ذا ضػغف مثمػه«

 (ّ)أكات عمع الشيا: اكتدر عميه كأطاكه."
 عند شرح بيت أبي كيس بف رفاعه: ]الكافر[« مراد فرج»ثـ كاؿ 

 (4)النبيتُ  الر َىقِ  من فيو *** ويمنعني عيبَ  ال صارمٌ  وسيفي
                                                           

 (ُّالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
هػػػػ( َٔٔ( مةػػد الػػديف بػػػف األثيػػر )ت ّْٖ/ ْالنهايػػا فػػي  ريػػػب ال ػػديث كاألثػػػر ) -( ِ)

م مػػػػكد م مػػػػد الطنػػػػا ي، المكتبػػػػا الامميػػػػا، بيػػػػركت،  -ت قيػػػػؽ: طػػػػاهر أ مػػػػد الػػػػزاكم 
 ـ.ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗ

 (ّ( هامش )ِٖٗطبقات ف كؿ الشاراا )ص  -( ّ)
 (ُّ( كفي الشاراا اليهكد الارب )ص ِٖٗالبيت في طبقات ف كؿ الشاراا )ص  -( ْ)
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 ك شػياف كالظمػـ الشػر ا كركػكبكالخ يػ كال مػؽ السػ ه )م ركػا( كالرهػؽ"كػاؿ: 
 بالضػايؼ أنػه لػيس يانػي كاألصػؿ، كالنشػكا المنبت بمانع :كالنبيت .الم اـر

 لسػانه  ػاد أك كػاط  صػاـر فسػي ه لػه، مػا كالمقػدرة القكة مف له بؿ الخامؿ، كال
 فػي مكانتػه ك رمػا كأخبلكه آدابه كلكف شاا، كيؼ به ميصٍ يي  أف يستطي  زلؽ

 (ُ)".الرأم كس ه ال مؽ مف نظرإ تمناه
بمػه الماةػـ، لكػف المقػاـ قٍ ( يى كاألصػؿ كالنشػكا المنبػت بمانػع :ككلػه: )كالنبيػت

أبػك  ػي بػاليمف اسػمه عمػرك " كما في تاج الاػركس: ؛ ألف النبيت يرإ يقتضي
بف مالؾ بػف األكس بػف  ارثػا بػف ثامبػا بػف عمػرك بػف عػامر، كهػك مػف أةػداد 

 (ِ)أسيد ابف  ضير، ك يرإ مف الص ابا."
مػف بنػي كاكػؼ  الػكاك يكالشاعر اسمه كما في ماةـ الشاراا: "كػيس بػف رفاعػا 

 (ّ)بف امرئ القيس بف مالؾ بف األكس أدرؾ اإلسبلـ فضسمـ ككاف أعكر."
كيس بف رفاعػا  (ْ)عف اسـ الشاعر: "هكذا ركاإ أبك عمي البكرم ككاؿ أبك عبيد

أبك كيس بف رفاعا كهك  (ٓ):في أماليه. كركيته في إصبلح المنطؽ عف ياقكب
 (ٔ)الص يح كاسمه دثار."

 (ٕ)كاسمه في  ماسا الب ترم: "أبك كيس بف رفاعا األنصارم."

                                                           

 (ِّ- ُّالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
 (ُُْ/ ٓتاج الاركس ) -( ِ)
 (ِِّماةـ الشاراا )ص:  -( ّ)
 هػ( صا ب األمالي ّٔٓأبك عمي القالي )ت  -( ْ)
 هػ( صا ب إصبلح المنطؽ.ِْْ)ت  ابف السكيت، ياقكب بف إس اؽ -( ٓ)
هػػ( ت قيػؽ: ْٕٖ( أبك عبيػد البكػرم )ت ٔٓ/ ُسمط الآللي في شرح أمالي القالي ) -( ٔ)

 عبد الازيز الميمني، دار الكتب الامميا، بيركت، لبناف.
ػكير  ِْٖ( البي ترم )ت ْٗ ماسا الب ترم )ص  -( ٕ) ػد إبػراهيـ  ي  -هػ( ت قيؽ: د. م مي

 ـ.ََِٕ -هػ ُِْٖ، هيلا أبك ظبي لمثقافا كالتراث، أبك ظبي، أ مد م مد عبيد
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كفػػػي  شػػػرح أبيػػػات سػػػيبكيه ألبػػػي م مػػػد السػػػيرافي: "أبػػػك كػػػيس بػػػف رفاعػػػا مػػػف 
 (ُ)األنصار."

، مػف األكس، كالنبيػت ةػدإ هذا يدؿ عمع أف الشاعر مف األنصػار كت ديػداكؿ 
م  شػاراا  سبب ذكر ابف سبلـ لمشاعر لاؿك كذكرإ في البيت إشارة إلع ككمه، 

 .كبؿ اإلسبلـ اليهكدييااليهكد أنه كاف يديف ب
 ]الكافر[ بيت:ال هذا باد هككلي  ػ هككمي  »النبيت«الشاعر بػ  كمما يؤكد أف مرادى 

 (2)لقيتُ  إذا الرِّماحِ  ِبَنفسي *** مقارشةَ  وأفدييم لُيم ألينُ 
ذكر كبمه لةماعا يرة  إليها ضمير الةماعا في ككله: )أليف لهـ كأفديهـ(، كال 

 ككمه، فهـ الذيف يميف لهـ كي ديهـ. »النبيت«عمع أف مراد الشاعر بػ  مما يدؿ  
فػػػي هػػػذا البيػػػت:  »النبيػػػت«يؤكػػػد هػػػذا كػػػكؿ الشػػػيب م مػػػكد شػػػاكر عػػػف مانػػػع 

 ارثػػػا، كفػػػي بػػػف األكس بػػػف  مالػػػؾ"النبيػػػت: هػػػـ األكس، كهػػػـ بنػػػك عمػػػرك بػػػف 
نزهه عػف الخ ػا كالتسػرع مػا عميػه ي )كبيما(. يقكؿ: »النبيت«فكؽ  (ّ)المخطكطا

 (ْ)مف عدكهـ." النيصى ىاككمه مف المناا كالازة كاالكتدار عمع بمكغ 
لػػيس هػػػك مػػػراد  »النبيػػػت«عػػف مانػػػع « مػػراد فػػػرج»أف مػػػا ذكػػػرإ  يفمػػف هنػػػا يتبػػ

كاف يامـ هذا، لكنه آثر مػا كتػب  «مراد فرج»الشاعر مف الم ظ، كال أستباد أف 
 .الابرمةنس متاصبا ل
 عند شرح بيت أبي كيس بف رفاعه: ]الكافر[« مراد فرج»ثـ كاؿ 

 (5)ُدىيتُ  إن العظيمةِ  في لجاري ري ***كْ بِ  كف   الحوادثِ  في وأرَىنُ 

                                                           

هػػػ( ت قيػػؽ: د. م مػػد ّٖٓ( أبػػك م مػػد السػػيرافي )ت ُُٕ/ ِشػػرح أبيػػات سػػيبكيه ) -( ُ)
عمػي الػػريح هاشػػـ، راةاػه: طػػه عبػػد الػراكؼ سػػاد، مكتبػػا الكميػات األزهريػػا، دار ال كػػر 

 .ـُْٕٗ -هػ ُّْٗلمطباعا كالنشر كالتكزي ، القاهرة، 
 (ُّ( كفي الشاراا اليهكد الارب )ص َِٗ/ ُالبيت في طبقات ف كؿ الشاراا ) -( ِ)
 ياني مخطكطا )طبقات ف كؿ الشاراا( التي  ققها. -( ّ)
 (ْ( هامش )ِٖٗ/ ُطبقات ف كؿ الشاراا ) -( ْ)
 (ُّ( كفي الشاراا اليهكد الارب )ص َِٗ/ ُالبيت في طبقات ف كؿ الشاراا ) -( ٓ)
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، بمانػع هنػا كالبكػر"كػاؿ:   المػاؿ مػف فيهػا مػا بكػؿ ك ػه يةاػؿ أنػه يانػي الكػـر
 (ُ)".الدهر  كادث في الاظالـ مف باظيما فيه هيدي  إذا لةارإ رهينا

، إليػػػه  أةػػػد فيمػػػا رةاػػػتلػػػـ  كعمػػػع افتػػػراض مػػػف ماػػػاةـ أف البكػػػر بمانػػػع الكػػػـر
تصػػكر أف ياطػػي المػػاؿ رهينػػا لمػػف ككاػػت بػػه عظيمػػا مػػف صػػ ا هػػذا كيػػؼ يي 

 رهينا لمف ككات به مصيبا يككف كرما؟   هؿ إعطاا الماؿ الاظالـ؟
د عػف المانػع الػذم أرادإ الشػاعر ٍاػمػف بي « مراد فػرج»كلمارفا مدل ما كك  فيه 

 يػػث كػػاؿ: البيػػت مانػػع كر فػػي مػػف البيػػت يمكػػف كػػرااة كػػبلـ الشػػيب م مػػكد شػػا
البكر: أكؿ كلد الرةؿ كأكبرهـ. كالةار: مف استةار به كأكاـ في ةكارإ. يقكؿ: "

أدفاػه إلػع أعػداا ةػارم، رهينػا إذا نابت ةارم نالبا، لػـ يمنانػي  ػب الكلػد أف 
 (ِ)عندهـ  تع أكشؼ  ما ةارم."

كزيػػػػادة فػػػػي تكضػػػػيح المانػػػػع الػػػػذم كػػػػررإ الشػػػػيب شػػػػاكر يمكػػػػف القػػػػكؿ: إف كػػػػكؿ 
الشػػاعر )كػػؼ بكػػرم( فيػػه مةػػاز المرسػػؿ عبلكتػػه الةزليػػا،  يػػث عبػػر الشػػاعر 

 بالةزا كهك الكؼ كأراد الكؿ كهك االبف البكر.
 [المتقاربزيد: ] بف أبيات درهـعند شرح « مراد فرج»ثـ كاؿ 

 ُيطَرحُ  قد بالشوقِ  *** وىم كَ  وجاراتيا الربابَ  ىجرتَ 
 تبرحُ  ال بغمدانَ  تقيمُ  *** داُرىا نازحٌ  يمانيةٌ 

 (3)وأستفِمحُ  ألعطي إنِّي ُأىين *** ال الذي أبيكَ  لعمرُ 
ف ةاراتهػا، كهةػر البيضػاا  بيبتػه هةػر إنػه: يقػكؿ"كاؿ:   يممػؾ كػد المشػتاؽ كاو
 بايػدة أم دارهػا نػازح يمانيا م بكبته إف كاؿ ثـ عنهف، بشككه كينصرؼ ن سه

يػزف  ذم بػف لسػيؼ الػيمف بصػنااا  صػف أك كصػر كاثمػاف  :ك مداف. المزار
 عنها انصرؼ فقد المةد كشرؼ المنزلا مكٌ عي  مف لم بكبته ما م  أنه ياني... 

                                                           

 (ِّراا اليهكد الارب )ص الشا -( ُ)
 (ِ( هامش )َِٗ/ ُطبقات ف كؿ الشاراا ) -( ِ)
 (ِّ( كفي الشاراا اليهكد الارب )ص ِٓٗ/ ُاألبيات في طبقات ف كؿ الشاراا ) -( ّ)
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 كالنةػاة ال ػكز كيكسػب ياطػي سػخي اطػاامً  بضنػه افتخػر ثػـ بػالممكؾ، كاتصػؿ
 (ُ)".أهيف ال الذم :ككله أ مع كما الخير، في كالبقاا
ل بيبػػػػا الشػػػػاعر بالبيضػػػػاا لػػػػيس فػػػػي كػػػػبلـ الشػػػػاعر مػػػػا  «مػػػػراد فػػػػرج» ؼي كٍصػػػػ
، كلاؿ ما ةامػه يػذهب هػذا المػذهبس كص ها، دإ؛ ألف الرباب اسمها كليياضًٌ 
الربػػػػػاب: السػػػػػ اب فػػػػػي باػػػػػض األكػػػػػكاؿ، "كيقػػػػػاؿ:  أبػػػػػيض سػػػػػ اب: الربػػػػػابأف 

المتامػػؽ، دكف السػػ اب، كػػد يكػػكف أبػػيض، ككػػد يكػػكف أسػػكد. كبػػه سػػميت المػػرأة 
 (ِ)"الرباب.

ف ع عػنهف( لػيس مػف مانػ كينصػرؼ بشػككه ن سػه يممػؾ كػد المشػتاؽ كككلػه: )كاو
راد أ إنمػا( كهم ػؾى بالشػكًؽ كػد ييطػرىحي كػكؿ الشػاعر: ) البيت األكؿ فػي شػيا؛ ألف

تنسػيه ةميػ  كػد سػيطرة الشػكؽ عميػه  كػضفيباد ب صكؿ الشػكؽ، كد ه به أف همي 
 (ّ)؛ ألف "طرح يطرح: أباد، كمنه مكاف طركح: بايد."همكمه

 مػف لم بكبتػه مػا مػ  أنػه ككلػه فػي شػرح البيػت الثالػث: )يانػيقبػؿ ال يي كػذلؾ ك 
 بضنػه افتخػر ثػـ كاتصػؿ بػالممكؾ، عنهػا انصػرؼ فقػد المةد كشرؼ المنزلا عمك

 (الخير في كالبقاا كالنةاة ال كز كيكسب اطييي  سخيٌ  اطاامً 
نمػا   »ألعطي« :ألف ككله : مػف كػكلهـليس مف الاطػاا كالسػخاا كمػا ادعػع، كاو

"كمػػػف المسػػػتاار: أعطػػػع بيػػػدإ إذا  (ْ)"أعطػػػع البايػػػر إذا انقػػػاد كلػػػـ يستصػػػاب."
 (ٓ)انقاد."

 

                                                           

 (ّّ – ِّالشاراا اليهكد الارب )ص  -( ُ)
 (ِٔ/ ّماةـ ديكاف األدب ) -( ِ)
 (ُ( هامش )ِٓٗ/ ُطبقات ف كؿ الشاراا ) -( ّ)
 (َِّْ/ ٔالص اح ) -( ْ)
هػػ( ت قيػؽ: م مػد باسػؿ ّٖٓ( أبػك القاسػـ الزمخشػرم )ت ْٔٔ/ ُأساس الببل ا ) -( ٓ)

 ـ.ُٖٗٗ -هػ ُُْٗعيكف السكد، دار الكتب الامميا، بيركت، الطباا األكلع، 
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مػػف كػػكؿ الرةػػؿ المرأتػػه اسػػت م ي بػػضمرؾ. "كػػاؿ أبػػك عبيػػدة:  »حي كأسػػت مً «كككلػػه: 
 (ُ)ماناإ اظ رم بضمرؾ كفكزم بضمرؾ كاستبدم بضمرؾ."

 (ِ)"كياني الشاعر: إني ألنقاد كأستصاب، كأليف كأستاصي."
 عف مراد الشاعر مف هذا البيت.« مراد فرج»هذا يتضح ابتااد مف 

ل صػػؿ الثالػػث مػػف النقديػػا فػػي ا الةكلػػا مػػف القػػرااةبهػػذا تكػػكف كػػد انتهػػت هػػذإ ك 
كتػػػاب فػػػي  القػػػرااة النقديػػػا نتهالهػػػااكانتهػػػت ب ،«الشػػػاراا اليهػػػكد الاػػػرب»كتػػػاب 

فًٌقػت«الشاراا اليهكد الارب» ال فاػذرم أننػي  فيهػا، ، التي أرةك أف أككف كد كي كاو
  اكلت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (ْٕ/ ٓتهذيب المغا ) -( ُ)
 (ّ( هامش )ِٓٗ/ ُطبقات ف كؿ الشاراا ) -( ِ)
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هػػدل ألكلػػي ةامػػه ك ، الكتػػابالػػذم أنػػزؿ عمػػع عبػػدإ ، ابال مػػد  المػػناـ الكهيػػ
ـي  ؿًٌ ، كصػػػػاأللبػػػػاب ة ةػػػػادي ال ػػػػؽ ك طريػػػػؽ عمػػػػع سػػػػيدنا م مػػػػد الهػػػػادم إلػػػػع  المهػػػػ
 ـ تسميما كثيرا. كاألص اب كاأل باب، كسمًٌ  ، كعمع اآلؿالصكاب

الشػػػاراا »ا فػػػي كتػػػاب ييػػػدً القػػػرااة النقٍ ت عػػػف ا التػػػي تةميػػػدت النتػػػالج الاممييػػػتاػػػدي 
 كمف أبرز هذإ النتالج: ،«اليهكد الارب

إلػػػع نزعػػػا تميػػػؿ إلػػػع تاصػػػب المؤلػػػؼ  عنػػػكاف الكتػػػاب يشػػػير مػػػف طػػػرؼ خ ػػػيٌ 
 ا، مف خبلؿ تقديـ ل ظ اليهكد عمع ل ظ الارب في الانكاف.لميهكديي 

 عمػػػػع مػػػػرًٌ شػػػػاراا الاربيػػػػا مػػػػف اليهػػػػكد الانػػػػكاف يػػػػك ي أف الكتػػػػاب يشػػػػمؿ كػػػػؿ 
 الاصكر، بينما اكتصر المؤلؼ عمع عدد مف شاراا الاصر الةاهمي.

لـ يخرج المؤلؼ عف شاراا الاصر الةاهمي إال فػي ال صػؿ الرابػ  مػف الكتػاب 
 عندما عرض أبيات مف شار ابف سهؿ األندلسي.

خرج المؤلؼ عف مكضكع الكتاب؛ ألنه تناكؿ شار شػاعر أعمػف إسػبلمه، كهػك 
 ابف سهؿ.

ا مصػػادر هػػذا الكتػػاب ميػػالاامػػا التػػي يمكػػف أف تؤخػػذ عمػػع المؤلػػؼ كً مػػف الم خػػذ 
 عها.كعدـ تنكٌ 

ة مػف مف تمؾ الم خذ م اكلا إك اـ المغا الابريا كال ديث عنهػا فػي مػكاطف عػدي 
 الكتاب بغير مناسبا أك  اةا تدعك إلع ذلؾ.

 منها كذلؾ عدـ كض  عناكيف لم صكؿ الثبلثا األكلع مف الكتاب.
مػػا كصػػؿ إلينػػا مػػف شػػار اليهػػكد إنمػػا هػػك كميػػؿ مػػف  المؤلػػؼ أفي بطػػبلف دعػػكل 

 كثير.
 أثػركا فػي أف اليهػكدزيػؼ دعػكل طػه  سػيف التػي استشػهد بهػا المؤلػؼ، كهػي 

 كاليهكد. الارب بيف كاف ما ظهكرإ عمع ةنع كبيرا أثرا الاربي األدب

 تناكض كبلـ طه  سيف الذم استشهد به المؤلؼ إلثبات دعكاإ.
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، عمػع عكػس دعػكل شػاراا الاربيػا مػف اليهػكدالشاراا الارب هـ مف أثركا فػي 
 بها المؤلؼ. طه  سيف التي استدؿٌ 

بػػؿ كػػاف  ،كلكػػف شػػارهـ لػػـ يكػػف يهكديػػا ،كػػانكا يهػػكداشػػاراا الاربيػػا مػػف اليهػػكد 
 .اشارا عربي  

لشػػار الاربػػي ظػػاهرة بالنسػػبا إلػػع اشػػاراا الاربيػػا مػػف اليهػػكد ا شػػار ميػػظػػاهرة كً 
 .لاربةزيرة بالنسبا إلع االا اليهكد الذيف سكنكا مي كً ها إلع ا مرد  يطبيا

ال يقػكـ بهػا دليػؿ كال  ،ز اليهػكد فػي الشػار عػف كثيػريف  يػرهـ باطمػادعكل تمي ػ
 ينتصب لها شاهد.

ـ المؤلػؼ باػدـ ا ت ػاظ الاػرب بػذكر  ض زٍعػما كصؿ إلينا مف شار اليهكد يدٍ 
 أشاار. مف لشارالهـ ما  شاراا أك مف ما لميهكد

 إال  يػرهـ لسػاف عمػعلػـ ي  ػظ لميهػكد شػارا  التػاريب طػبلف دعػكل المؤلػؼ أفبي 

 أسمـ. الشاعر ألفي  أك نسيانها، عمع ب الدهرتغمي  مشهكرة ل ادثا
كا شػػار الشػػاراا اليهػػكد ةنبػػا إلػػػع كى رٍ لػػـ يكػػف لػػدل أسػػبلفنا  ضاضػػا فػػػي أف يىػػ

 ةنب م   يرهـ مف الشاراا.
عمػع بيلػا  دؿٌ يػفػي طبقاتػه،  الاصر الةاهميٌ  مفلشاراا اليهكد ا ابف سبلـ إفراد

 ثقافيا متسام ا كمتماسكا في عصرإ.
ا لػػػباض األل ػػاظ الػػػكاردة فيمػػػا ا مػػػا ذكػػرإ المؤلػػػؼ مػػػف ماػػاف ماةمييػػػعػػدـ صػػػ ي 

 عرضه مف أشاار.
ا لػػػباض األل ػػػاظ الػػػكاردة فيمػػػا ا مػػػا ذكػػػرإ المؤلػػػؼ مػػػف ماػػػاف سػػػياكيي عػػػدـ صػػػ ي 

 مف أشاار. عرضه
 .خاطلاني عميها فهما نقؿ المؤلؼ باض الركايات الشاريا الخاطلا، كمف ثـ بى 

ػ مػا اليهكدييػابطبلف دعكل المؤلؼ أنه لػكال  ؿ فػي ةزيػرة الاػرب كبػ التك يػد رؼعي
 اإلسبلـ.

ـ الكبلـ عػف الابلكػات االةتماعيػا بػيف الاػرب كاليهػكد أخطض المؤلؼ عندما عمي 
 سبلـ.كبؿ اإلسبلـ كباد اإل
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ػػ د عنػػدما اتهػػـ كػػؿ أعػػداا اليهػػكد بم اكلػػا سػػمؾ المؤلػػؼ مسػػمؾ التضػػميؿ المتامي
 م ك البقيا الباكيا مف شارهـ.

ليػػػتمكف مػػػف  ر المؤلػػػؼ عامػػػدا أ ػػػد النصػػػكص التػػػي اكتبسػػػها مػػػف األ ػػػاني ييػػػ
 الكصكؿ إلع ما يريد.

ػ  رالمؤلػؼ عامػدا فػي عديػد مػف تضكيبلتػه المن رفػا ػ خاصػا ألبيػات ال ٍخػ أ ػؿي 
ا، متةػػاهبل األل ػػاظ كالسػػياؽ كالبيلػػا ا الاربييػػالقكمييػػ م ػػؿٌ  اليهكدييػػاالديانػػا  أ ػػؿي 

 كطبياا الاصر الذم كيؿ فيه الشار.
ػ اػرؼتي  لػـأنػه طبلف دعػكل المؤلػؼ بي   القكميػا كسػبيؿ هللا سػبيؿ فػي ةاهػدت اأمي

 اليهكد. اكالكطف كضمي 
المؤلؼ عامدا في أ د تضكيبلته المن رفا باض مظاهر بيلا بيػت المقػدس  أ ؿي 
 باض مظاهر بيلا الةزيرة الاربيا، متةاكزا كؿ  قالؽ التاريب كالةغرافيا. م ؿٌ 

 ا عمع المؤلؼ في كثير مف تضكيبلته.الهكل كالاصبيي  اي بى مى  ى 
عمع إعبلنػه ةم  المؤرخكف طبلف دعكل المؤلؼ بادـ إسبلـ ابف سهؿ الذم يي بي 

ف اختم كا في ص ا إسبلمه، ال في ص ي   ا إعبلنه اإلسبلـ.اإلسبلـ، كاو
 تناكض كبلـ المؤلؼ في شر ه لباض األبيات.

 ػػاكؿ المؤلػػؼ ن ػػي الاركبػػا عػػف كػػؿ شػػاراا اليهػػكد، كفػػي هػػذا تزييػػؼ ل قػػالؽ 
 التاريب.

 ةاؿ المؤلؼ باض الصكر الكناليا مف كبيؿ الصكر التشبيهيا.
 ااني باض الصكر الكاردة فيما عرضه مف أشاار فهما خاطلا.فهـ المؤلؼ م

ر فػػػي ركايػػػا أ ػػػد األبيػػػات بػػػدعكل اسػػػتقاما الػػػكزف عمػػػع  ػػػاكؿ المؤلػػػؼ أف يغٌيًػػػ
 الر ـ مف استقاما كزنه.

 نقؿ المؤلؼ باض النصكص مف كتب التراث دكف إشارة إليها.
الشػاراا اليهػكد »ا لكتػاب يي دً النقٍ رااتي كقت في عرض فًٌ أرةك بهذا أف أككف كد كي 

 انطػكلأك  دعاكل باطماعميه مف  ، كأمطت المثاـ عف باض ما اشتمؿ«الارب
ػػ، ممتزمػػا بالمكضػػكعيي تػػضكيبلت من رفػػاعميػػه مػػف  ا فػػي كػػؿ اآلراا ا كال يػػدة التامي
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تػػه إال مصػػ كبا بضدلي  م  دً نٍقػػ ذكر رأمه هػػا فػػي هػػذا الب ػػث؛ فػػبل ييػػا التػػي أكردتي ييػػدً النقٍ 
ال فاذرم أنني  اكلت.المكضكعيي   ا، كاو

 أسأل اهلل ح  
ْ
 ن القبول وسالمة الوصول إىل غاية املأمول.س
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 باسؿ م مد: ت قيؽ (هػّٖٓ ت) الزمخشرم القاسـ الببل ا، أبك أساس 
 - هػُُْٗ األكلع، الامميا، بيركت، الطباا الكتب السكد، دار عيكف

 ـ.ُٖٗٗ
 الاربػػي،  التػػراث إ يػػاا دار (هػػػّٔٓت)األصػػبهاني  ال ػػرج األ ػػاني، أبػػك

 بيركت.
 نػػػي (هػػػػّٔٓ ت) القػػػالي عمػػػي القػػػالي، أبػػػك أمػػػالي : كترتيبهػػػا بكضػػػاها عي

 الثانيػػػا، المصػػػريا، الطباػػػا الكتػػػب األصػػػماي، دار الةػػػكاد عبػػػد م مػػػد
 ـ.ُِٔٗ - هػُّْْ

 بيػػػػركت،  الهػػػػبلؿ، كمكتبػػػػا دار (هػػػػػِٓٓ ت) كالتبيػػػػيف، الةػػػػا ظ البيػػػػاف
 هػ.ُِّْ

 مػػػف مةمكعػػػا: ت قيػػػؽ (هػػػػَُِٓ ت) الزبيػػػدم الاػػػركس، مرتضػػػع تػػػاج 
 الهدايا. الم ققيف، دار

 االسػػػبلـ، إسػػػراليؿ كصػػػدر الةاهميػػػا فػػػي الاػػػرب بػػػبلد فػػػي اليهػػػكد تػػػاريب 
ـ. كهػػػذا الكتػػػاب ََِٗ، كنػػػدا، المركػػػز االكػػػاديمي لؤلب ػػػاث كل نسػػػكف،

البا ث مف الةاماا المصريا )ةاماػا هك أطرك ا الدكتكراإ التي نالها 
 ـ بضشراؼ طه  سيف.ُِٕٗالقاهرة  اليا( عاـ 

 عػكض م مػد: ت قيػؽ (هػػَّٕ ت) األزهػرم منصكر أبك المغا، تهذيب 
 ـ.ََُِ األكلع، الاربي، بيركت، الطباا التراث إ ياا دار مرعب،

 كزاد كضػبطه  ققػه (هػػَُٕ ت) القرشػي زيػد الارب، أبك أشاار ةمهرة 
 كالنشػػػػر لمطباعػػػػا مصػػػػر البةػػػػادم، نهضػػػػا م مػػػػد عمػػػػي: شػػػػر ه فػػػػي

 كالتكزي .
 منيػػػػر رمػػػػزم: ت قيػػػػؽ (هػػػػػُِّ ت) دريػػػػد بػػػػف بكػػػػر المغػػػػا، أبػػػػك ةمهػػػػرة 

 ـ.ُٕٖٗ األكلع، الطباا لممبلييف، الامـ دار بامبكي،



يَّة قراءة

ِ

 «العرب اليهود الشعراء» كتاب يف نْقد
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٓٓ﴾  
  

 ،اإلبيارم، راةاه إبراهيـ: ت قيؽ (هػَِٔت) الشيباني عمرك أبك الةيـ  :
القػػػاهرة،  األميريػػػا، المطػػػاب  لشػػػلكف مػػػاالاا الهيلػػػا أ مػػػد، خمػػػؼ م مػػػد

 ـ.ُْٕٗ - هػُّْٗ
 ػكر إبػراهيـ م مػد. د: ت قيػؽ (هػ ِْٖ ت) الب ترم الب ترم،  ماسا  

ظبػػػػي،  أبػػػػك كالتػػػػراث، لمثقافػػػػا ظبػػػػي أبػػػػك عبيػػػػد، هيلػػػػا م مػػػػد أ مػػػػد -
 ـ.ََِٕ - هػُِْٖ

 (هػػ َُٕت ) المستاصػمي أيػدمر بػف القصيد، م مػد كبيت ال ريد الدر 
 بيركت، الطباػا الامميا، الكتب الةبكرم، دار سمماف كامؿد. : ت قيؽ

 ـ.َُِٓ - هػُّْٔ األكلع،
  هػػػ( ت قيػػؽ:  ْٗٔديػػكاف ابػػف سػػهؿ األندلسػػي، ابػػف سػػهؿ األندلسػػي )ت

 يسرم عبد الغني عبد هللا، دار الكتب الامميا، بيركت، الطباا الثالثا،

 ـ.ََِّ -هػ ُِْْ
  ن طكيػػه، ت قيػػؽ كشػػرح د. كاضػػح ديػػكاف السػػمكأؿ، صػػناا: أبػػي عبػػد هللا

 ـ.ُٔٗٗ -هػ ُُْٔالصمد، دار الةيؿ، بيركت، الطباا األكلع، 
 (هػػػػْٕٖ ت) البكػػػرم عبيػػػد القػػػالي، أبػػػك أمػػػالي شػػػرح فػػػي الآللػػػي سػػػمط 

 لبناف. بيركت، الامميا، الكتب الميمني، دار الازيز ت قيؽ: عبد
 م مػد د.: ت قيػؽ (هػػّٖٓ ت) السػيرافي م مد سيبكيه، أبك أبيات شرح 

 الكميػػػات سػػػاد، مكتبػػػا الػػػراكؼ عبػػػد طػػػه: هاشػػػـ، راةاػػػه الػػػريح عمػػػي
 - هػػػػُّْٗ القػػػاهرة، كالتكزيػػػ ، كالنشػػػر لمطباعػػػا ال كػػػر دار األزهريػػػا،

 ـ.ُْٕٗ
  ِّٖشػػػػػرح الم ضػػػػػميات البػػػػػف األنبػػػػػارم، أبػػػػػك بكػػػػػر بػػػػػف األنبػػػػػارم )ت 

  مطباػا اآلبػاا اليسػكعييف، بيػركت،  ت قيػؽ: كػارلس ياقػكب اليػؿ، هػػ(
 ـ.َُِٗ

 تمػػاـ أبػي  ماسػا شػركح: مػ  مطبػػكع)لم ارسػي،  تمػاـ أبػي  ماسػا شػرح 
 ال ارسػي عمػي بػف زيػد القاسػـ أبػك( كتطبيقها مناهةها في مكازنا دراسا
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األكزاعػي، بيػػركت،  عمػي، دار عثمػػاف م مػد. د: ت قيػؽ (هػػ ْٕٔ ت)
 .الطباا األكلع

 دار (هػػػػَِٓ ت) زكريػػػا التبريػػػزم لمتبريػػػزم، أبػػػك ال ماسػػػا ديػػػكاف شػػػرح 
 بيركت. القمـ،

 ريػػد: ت قيػػؽ (هػػػ ُِْ ت) المرزككػػي عمػػع ال ماسػػا، أبػػك ديػػكاف شػػرح  
 الامميا، الكتب الديف، دار شمس إبراهيـ: الااما فهارسه الشيب، كض 

 ـ.ََِّ - هػُِْْ األكلع، بيركت، لبناف، الطباا
 الكتػب ، دار(هػػ ُٗٔ ت) الشريشػي عبػاس ال ريرم، أبػك مقامات شرح 

 ـ.ََِٔ -هػ ُِْٕالثانيا،  بيركت، الطباا الامميا،
  ،شػػػاراا النصػػػرانيا كبػػػؿ اإلسػػػبلـ، لػػػكيس شػػػيخك، دار المشػػػرؽ، بيػػػركت

 ـ.ُُٗٗالطباا الراباا، 
  الشػػاراا اليهػػكد الاػػرب، مػػراد فػػرج، مؤسسػػا هنػػداكم، كندسػػكر، المممكػػا

ـ، ككػػذلؾ طباػػا المطباػػا الر مانيػػا بمصػػر لصػػا بها َُِٗالمت ػػدة، 
 ـ.ُِٗٗشريؼ، القاهرة،  عبد الر مف مكسع

 (هػػُِٖ ت) القمقشػندم الابػاس اإلنشا، أبػك صناعا في األعشع صبح  
 بيركت. الامميا، الكتب دار

 عطػار، دار الغ كر عبد أ مد: ت قيؽ (هػّّٗ ت) الص اح، الةكهرم 
 ـ.ُٕٖٗ -  هػَُْٕ الراباا بيركت، الطباا لممبلييف، الامـ

 ت قيػػؽ (هػػػِِّ ت) الةم ػي سػػبلـ بػػف الشػػاراا، م مػد ف ػػكؿ طبقػات :
 المدني، ةدة. شاكر، دار م مد م مكد

 الاممػػاا كاألدبػػاا، إعػػداد كتقػػديـ كتاميػػؽ: م مػػكد  ميػػزاف فػػي  سػػيف طػػه
 -هػػػ َُّْمهػػدم االسػػتانبكلي، المكتػػب اإلسػػبلمي، الطباػػا األكلػػع، 

 ـ.ُّٖٗ
 د.  المخزكمػي، مهػدم د.: ت قيػؽ (هػػَُٕ ت) أ مػد بػف الايف، الخميؿ

 الهبلؿ. كمكتبا سامرالي، دارال إبراهيـ
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 د: ت قيػؽ (هػػِٕٔت ) الػدينكرم كتيبػا كتيبا، ابف البف ال ديث  ريب .
 ـ.ُّٕٗ األكلع، بغداد، الطباا الااني، مطباا الةبكرم،  هللا عبد

 ت قيػػؽ (هػػػ ّٖٖ ت) الخطػػابي سػػميماف لمخطػػابي، أبػػك ال ػػديث  ريػػب :
 النبػي، رب عبػد القيكـ عبد: أ اديثه الغرباكم، خرج إبراهيـ الكريـ عبد
 ال كر، دمشؽ. دار

 ت قيػػػػؽ (هػػػػِِْ ت) سػػػبلـ بػػػػف القاسػػػـ عبيػػػد المصػػػنؼ، أبػػػػك الغريػػػب :
المنػػػكرة،  بالمدينػػػا اإلسػػػبلميا الةاماػػػا مةمػػػا داككدم، عػػػدناف صػػػ كاف

 هػ.ُُْٓ/ُُْْ( َُِ ،َُُ) الادداف كالاشركف، السادسا السنا
 بيػػركت، الطباػػا ، صػػادر دار (هػػػُُٕت ) منظػػكر الاػػرب، ابػػف لسػػاف 

 هػ.ُُْْ الثالثا،
 زكػي كفاتػه، البيػر عمػي عامػا خمسػيف مػركر ذكػرل مػراد فػرج : بمناسػبا 

 ـ.ََِٕ، مصرمف يهكد مالةمايا التاريخيا لالةميؿ،  باركخ
 تػػػػع  ُُٕٗاالختػػػػراؽ الصػػػػهيكني لمصػػػػر مػػػػف : المشػػػػركع الصػػػػهيكني 

، القػػػػػػػاهرة، دار الاربػػػػػػػي لمنشػػػػػػػر، د. عكاطػػػػػػػؼ عبػػػػػػػد الػػػػػػػر مف، َُِٕ
 ـ.َُِٕ

 ،عكاشػػػػا، ثػػػػركت: ت قيػػػػؽ (هػػػػػِٕٔ ت) الػػػػدينكرم كتيبػػػػا ابػػػػف الماػػػػارؼ 
 ـ.ُِٗٗ الثانيا، القاهرة، الطباا لمكتاب، الااما المصريا الهيلا

 بيػػػػػركت،  صػػػػادر، دار  (هػػػػػِٔٔت ) ال مػػػػػكم البمػػػػداف، يػػػػاككت ماةػػػػـ
 ـ.ُٓٗٗ الثانيا، الطباا

 أ مػد/  مصػط ع إبػراهيـ) بالقػاهرة الاربيػا المغا الكسيط، مةم  الماةـ 
 الدعكة. دار( النةار م مد/  القادر عبد  امد/  الزيات

 ت قيػػؽ (هػػػَّٓ ت) ال ػػارابي، إبػػراهيـ بػػف األدب، إسػػ اؽ ديػػكاف ماةػػـ :
 دار أنػيس، مؤسسػا إبػراهيـ دكتػكر: عمػر، مراةاػا مختار أ مد دكتكر
 ـ.ََِّ - هػُِْْ القاهرة، كالنشر، كالطباعا لمص افا الشاب
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 السػػػاكي،  عمػػػي، دار د. ةػػػكاد اإلسػػػبلـ، كبػػػؿ الاػػػرب تػػػاريب فػػػي الم صػػؿ
 ـ.ََُِ -هػ ُِِْالراباا،  الطباا

 أ مػػد: كشػػرح ت قيػػؽ (هػػػُٖٔ ن ػػك ت) الضػػبي الم ضػػميات، الم ضػػؿ 
الماػػػػارؼ، القػػػػاهرة،  هػػػػاركف، دار م مػػػػد السػػػػبلـ عبػػػػد ك شػػػػاكر م مػػػػد
 السادسا. الطباا

 د.: ت قيػؽ (هػػَّٗ باػد ت) الهينالي ال سف بف المغا، عمي في المنةد 
القػػػاهرة،  الكتػػػب، البػػػاكي، عػػػالـ عبػػػد ضػػػا ي د. عمػػػر، مختػػػار أ مػػػد

 ـ.ُٖٖٗ الثانيا، الطباا
  كالصػػػهيكنيا، عبػػػد الكهػػػاب م مػػػد المسػػػيرم،  اليهكدييػػػامكسػػػكعا اليهػػػكد ك

 ـ.ُٗٗٗدار الشركؽ، الطباا األكلع، 
 شػػػيب ،مككػػػؼ الاقػػػؿ كالامػػػـ كالاػػػالـ مػػػف رب الاػػػالميف كعبػػػادإ المرسػػػميف 

، دار إ يػػاا التػراث الاربػػي، بيػػركت، الطباػػا مصػػط ع صػػبرم اإلسػبلـ
 ـ.ُُٖٗ -هػ َُُْالثانيا، 

 دار(هػػػّّٕت ) النػػكيرم الػػديف األدب، شػػهاب فنػػكف فػػي األرب نهايػػا ، 
 هػ.ُِّْ األكلع، القاهرة، الطباا القكميا، كالكثالؽ الكتب

 ت) القمقشػػػػندم الابػػػػاس الاػػػػرب، أبػػػػك أنسػػػػاب مارفػػػػا فػػػػي األرب نهايػػػػا 
بيػػػػػركت،  المبنػػػػػاني، الكتػػػػػاب اإلبيػػػػػارم، دار إبػػػػػراهيـ: ت قيػػػػػؽ( هػػػػػػُِٖ

 ـ.َُٖٗ - هػََُْ الثانيا، الطباا
 (هػػػَٔٔ ت) األثيػػر بػػف الػػديف كاألثػػر، مةػػد ال ػػديث  ريػػب فػػي النهايػػا 

 الطنػػػػػا ي، المكتبػػػػػا م مػػػػػد م مػػػػػكد - الػػػػػزاكم أ مػػػػػد طػػػػػاهر: ت قيػػػػػؽ
 ـ.ُٕٗٗ - هػُّٗٗ بيركت، الامميا،

  إبػػػراهيـ بػػػف سػػػهؿ األشػػػبيمي( بقمػػػـ: م مػػػد األمػػػيف بػػػف م مػػػد الخضػػػر(
، كعنػػػػكاف الاػػػػدد )شخصػػػػيات َُِالشػػػػنقيطي. مةمػػػػا الرسػػػػالا، الاػػػػدد 
 ـ.ُّٕٗ – َٕ - ُِمةهكلا في األدب الاربي( بتاريب: 
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 ال يصػؿ األنػدلس، أ مػد شػ بلف، مةمػا يهػكد فػي الاربػي األدب تػضثير 
، ٕاإلسبلميا، المةمد  كالدراسات لمب كث فيصؿ الممؾ األدبيا،  مركز

 ـ.ََُِ(، ّ،ْالادد  )
 الػنظـ، د. عمػي نظريػا ضػكا فػي لمسػمكأؿ اليهػكد لبلميػا ثانيػا كػرااة 

، ِٖبضسػيكط، الاػدد  الاربيػا المغػا كميػا أ مد عيسع، مةما عبدال ميد
 ـ.ََِٗ

 د.  المػنهج التػاريخي، ضػكا فػي سػياكيا دراسػا : الغساني السمكأؿ الميا
، َْبنهػا، الاػدد  اآلداب، ةاماػا كميػا سػمير السػيد، مةمػا أ مػد كليػد

 ـ.َُِٓأبريؿ 

  كهذا رابطه«اإللكتركني» مكك  مؤسسا هنداكم ، : 
https://www.hindawi.org/contributors/39137184/ 

   مقػػػػاؿ عنكانػػػػه )مػػػػا دالالت إفػػػػراد «اإللكتركنػػػػي»مككػػػػ  مةمػػػػا   ريػػػػات ،
 سػػاف الةم ػػي طبقػػا خاصػػا بالشػػاراا اليهػػكد فػػي الاصػػر الةػػاهمي؟( 

 ـ. كهذا رابط المقاؿ:ََِِ/ِ/ٔ، نشر في عبدالخالؽ
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-

%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-

%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-

%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A

7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-

%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8

A%D8%9F 

  هرابطذا هك  ،(االيي القري  اليهكدييا) ،مكك  كيكيبيديا: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87

%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%

82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 

https://hafryat.com/ar/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
https://hafryat.com/ar/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
https://hafryat.com/ar/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://hafryat.com/ar/blog/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%9F


يَّة قراءة

ِ

 «العرب اليهود الشعراء» كتاب يف نْقد
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َٓٗ﴾  
  

 فيرس الموضوعات
 

 ُٕٓ مقدمػػػػػػا
 َِٓ تمهيػػػػػػػد

بشاراا أكال: مف ةهكد القيدامع كالميٍ دىثيف في االهتماـ 
 شاًرهـبك  اليهكدالاربيا مف 

َِٓ 

 ِّٓ مؤلؼ الكتاب« مراد فرج»نبذة عف : ثانينا
 ِٖٓ «الشاراا اليهكد الارب»نبذة عف كتاب ا: ثالثن 

 ِّٓ ا في ال صؿ األكؿ مف الكتابيي دً رااة نقٍ كال صؿ األكؿ: 
 ْٖٓ ا في ال صؿ الثاني مف الكتابيي دً رااة نقٍ ك: ال صؿ الثاني
 ِٔٓ ا في ال صؿ الثالث مف الكتابيي دً رااة نقٍ ك: ال صؿ الثالث

 َٖٓ خاتمػػػػػػػػا
 ْٖٓ فهرس مراة  الب ث
 َٗٓ فهرس المكضكعات
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