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  التوصيف الوظيػي

هففف ٕٔٓٔيرد  ترب )حء فص عر فتري وعر فيلدمحم رف   فن   ح ف  عرءسفنف عرمتفوةف 
وقفففد  ،يءفففوع  فففرحع  تيفففحع متنوعفففر  فففين عوتيفففرحع  عرم رفففل وع  دععرتففف   ،سففف حع أد يفففر

 ،رح ع فففففف أنمفففففرو عفففففدف    تو يفففففد عرو فففففل عسفففففتلرص عرم فففففنل توظيفففففل عر ففففف
 وعرنظم ع ف عر رح . ،وتضمين عر رح 

وقفففد  اح عربرتفففب  فففين عر فففرح وعرنتفففح ءفففين يفففد ح عفففدف ن فففو   فففرح ص توفففدم 
 ،أو تءففو حع رفف   ،أو ع سففر ر مرنفف ون ضففر رف   ،عرمرنفف عرنتففحل عرملفحوم إبمففرال

وقد يغ ب ع ي   ، ص وأءيرنر ي يم عربرتب موعانر   ين عالوتيرحع  عر رح ص عرموظ
وقد ير د   ص  فين عر فرح وعرنتفح  ،عالستلحعد ءتف ي ترد عن عرغحض عأل  ش 

مفففن وفففبل  تو فففل عأل يفففر  عر فففرح ص عرصمفففل عرنتح فففص ةفففش  فففوحف أ ففف   مفففر تبفففون 
 ،ورففم ي تففل عربرتففب  مصففحد عالست فف رد عر ففرحع ةففف  رففض عألءيففرن  ، ففررء ش 

نمر  رن يت ر    رض عرنظحع  عرن ديص وعر   مءر  عر نيص .وع 
وتبمففن أهميففص عرموضففوص ةففف أنفف  لففح  أدب عرففحءبل  مففن وففبل  )حء ففص عر ففتري 

وحبمففر  رنفف  عرماعوصففص  ،وتت ففط لحع ففق عربرتففب ةففف توظيففل عر ففرح  ،وعر ففيلدمحم 
  ين عر رح وعرنتح دةرر ر سآمص ولحدع رحلر ص عرنسج ع ف منوع  ةن قورش 

 وقد وةق عربرتب ةف هدع عرف ءد   يح . ،وعءد 
 ففف أيففص ءففر  ةفف)ن  تففرب )حء ففص عر ففتري وعر ففيلدمحم يء ففق ر رح فف  دويففحف ت رةيففص ع

واومر مرحةير وعمترعر ةنير من وبل  عرتصو   فين ح فرض عر فرح وعرنتفح ةفف ت ف  
 عرم رهدع  عرتش دون ر عربرتب إ رن حء ت  .
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The book (The Journey of Winter and Summer) by 

Muhammed bin Kabrit Al-Hassani, who died in 1012 AH, is a 

literary book that contains a wide variety of poetry between the 

author's choices and his creations. The workbook has been able 

to employ poetry in several styles: such as emphasizing 

descriptions, including poetry, and systems on poetry. 
The writer supported between poetry and prose when he 

mentioned several poetic texts that serve the prose prose presented as 

a complement, or a reversal of the meaning and its contradiction, or 

its modification, and sometimes the writer establishes budgets 

between the employed poetic options, and he may prevail over him 

until he departs from the original purpose, and may establish a link 

between Poetry and prose, through the penetration of poetic verses, 

prose sentences in a form that is more like a narration, and the writer 

was not satisfied with just citing poetry at times, but was followed by 

some critical looks and artistic glimpses. 

The importance of the topic lies in the ways in which it 

manages the journeys through (the winter and summer trip), and 

follows the writer's methods of employing poetry, and perhaps the 

marriage between poetry and prose was a push for poisoning and 

expelling the moisture of the tissues along the lines of the art of 

saying 

One, the author has largely concurred with this. 
In any case, the book (The Journey of Winter and Summer) 

achieves to its reader cultural ammunition, knowledge momentum 

and artistic enjoyment by touring between poetry and prose in those 

views that the writer wrote during his journey. 

Key Words:  

((Sulfur - Winter and Summer Trip)) 
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عرسفففبلم ع فففف مفففن أنفففا  ع يففف  عر فففح ن و  فعر فففبلو  عرءمفففد  حب عررفففررمين،

 ع ف  ر  وأ ءر   عرغح عرميرمينو    سرن عحبش م ين،
 د،ففففو ر

عألدب أوحدهففم و  ة ففد ء ففل عر ففحن عرءففردل ع ففح   و  ففص مففن أعففبلم عر  ففح
مففففن أور فففف  عألعيففففرن    ففففن   ح فففف  عرءسففففنش و  عرمء ففففش ةففففش وبل ففففص عألتففففح،

وح عردحعسففص ءفففو   تر فف  عرمفففرتط هفففف، عألديففب عرحءررفففص عرففدل تتمءفففٕٔٓٔعرمتففوةش 
م  يففص عرضففوي ع ففف صرنففب عالوتيففرحع  عر ففرح ص عرتففش  ،عر ففيلدمحمو  )حء ففص عر ففتري

رفي   تر فر  و  غ    ر عرم رل ءتف رفيظن عرمسفت حل ر ف ءرت  أنف  ديفوعن  فرح
م مففر ي ففن مففن  ففشي ةفف)ن ت فف  عرظففرهحف  رنفف  صففديحف  فف ن و  .ةففش أدب عرففحءبل 

عر ففرح ةففش حء ففص عر ففتري وعر ففيلدمحم وقوةففر   ي ففحد ر ففر دح  أد ففش عنوعنفف  )توظيففل
  بيرن أنمرو توظي   من ص ص أوحع.و  ،ع ف دوععش عر صوي إرف عر رح من ص ص

قفففد عقتضففف  ل يرفففص عر ءفففن أن يتبففففون مفففن م ءتفففين مسففف وقين  م دمففففص و 
 .مدي ين  ورتمص ير   ر ت   عرم ردح وعرمحعصطو  ،يت وهر تم يد

 ص  وعردحعسر  عرسر  ص.أمر عرم دمص ةت تمل ع ف ولص عر ءن ومن 
  وأمر عرتم يد ةي  ش عرضوي ع ف ءيرف   ح   ومبل سر  حء ت .

م دحع   مدول عن أدب  )توظيف الشعر(تء  عنوعن   المبحث األوؿتم ي تش 
  من وبل  مءوح ن  لدواعي المجوء إلى الشعرعرحءبل ، يت ر  عحض 

        دقص عرتر يح وحوعت . األوؿالمحور 
   دو  عربرتب عر رحل نيالثا المحور

  ةش تبلتص ملررب أنماط التوظيف  وينيض المبحث الثاني برصد
  تو يففد عرو ففل  إد يتففآاح عر ففرح مففط عرنتففح ةففش تص يففص عرمرنففف األوؿالمطمػػب 
  .تو يت و  عرملحو  

ةيفف  يوتففرح عربرتففب عر ففرح عرمضففمن مرنففف و    عرتضفمين الثػػانيالمطمػػب الثػػاني 
 .نصًا أو إشارةقح نير  
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ةيفف  ير ففق عربرتففب ع ففف موه تفف  عر ففرح ص و    عرففنظم ع ففف عر ففرح،الثالػػثطمػػب الم
مغرارتففف  ر فففن  عرموتفففرح تو يفففدع  أو ع سفففر  أو تءفففو حع  مفففن نرءيفففص و  مفففن نرءيفففص،

 ترنيص.
 .أبرز نتائجوو  خالصة البحثمتضمنص  الخاتمةةش ن ريص عرملرف ت تش و 

نففش عر ففر م ةففش عر ءففن ة ففو عرمففن ج عرو فف ش عر  المتبػػ  المػػني وأمففر عففن 
ت مفف  مففدع موعيمت ففر ر مرنففف عرملففحو  مففن و  ع ففف ح ففد عالوتيففرحع  عر ففرح ص،

  رير  عإل دعص.و  وبل  أدوع  عر ن
وي مفففففل عر ءفففففن أن يغلفففففش صرن فففففر  مفففففن صوعنفففففب ت ففففف  عر و فففففيص عألد يفففففص 

وعرفدل تمف  مرررصتف  تءف  دحعسفص  -عستبمرال  رصرنب  وح يتر ق  ف دب   ح ف  
د/ عفر ض  -أد ف  وم ر رتف  عألد يفص  –ينش عرمفدنش موسومص  ف )    ح   عرءس

مفففن  ، فففش يتسفففنف ر  فففرحل تبفففو ن ت فففوح عفففرم عفففن  فففرءب عرحء فففص -عرفففحدعدلدمحم
 .وبل  تضولي صوعنب غر مص من  ةرق  عإل دععيص

تء يق مر عقتضت  ولت  ةدر  ةضل هللا ي تيف  مفن ةش ور ن وةق عر ءن 
ن  ففرن غيففح درفف  ةففررن   عرففدل ص ففل ع يفف  عإلو  ،ي ففري نسففرن  ففرةط رئلغضففري ع 

 ع ف هللا ق د عرس يل.و  ،عن أل و ل أو عوعح
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 التمهيـــد
 إطاللة عمى حياة صاحب "رحمة الشتاء والصيف":
عرءسينش عرموسول عرمدنش هو    ن ع د هللا  ن    ن  م  عردين  ن أءمد 

ء ففا عر ففح ن و  ب ففر ن فف ،و  هففف،ٕٔٓٔورففد  ررمدينففص عرمنففوحف عففرم  ،عر فف يح    ح فف 
عر يفرن و  عرت فح ل وعرمرفرنشو  ع تغل  ررر وم عرن  يص وعرر  يص، ة فحأ عرنءفوو  ،عربح م

وعر فففيإل عإلمففففرم وصيففف  عرفففدين ع ففففد  ،ع فففف صمرعفففص مفففن م ع ففففد عرم ففف  عرر فففرمش
 دمحمٔ)هف ٓٚٓٔو رن  وةرت   ررمدينص عرم  ،عرحءمن  ن عيسف عرمح دل

 دمحمٕ)وعرسيد   عرمد وح ري  ر  ع ب من عرد وح وال من عإلنرن 
 و:ػػمنزلت -

 عرنَّفَوعِدح  تيفح ،عْرُ ُنفون    هفدعب عألوفد ةفف َتَرفرَرف هللا و فق أعصب من َ رنَ 
 ضففوي وأديففب ،َصففرمط ُمْ ففحد"  َو فف   ةففف َةَ ففر َ  َمْرُ ففوم عْ ففن َود ففح  ،عرمنرقففب صففم
فُمو  أن ففر  ع ففف  فمر    نرةفف  ،المففط أد ف   وأد فف  ظحةفف  مفن َوَقففر َ  ،َوعر ففَمر  عر ُّ

فف رم ت ر ففيح تءسففد ،عْررْ ففَحف ق ففحف رليففل َ ففرنَ  ،و ففمر  ِمففينيَ  َعففن  صنتففين  عر َّ
 ،ورسفن ة فرءص رففإ ،م عنست  َأْ َءر   تس م َوال ،ُمَصرَرَست  ندَمرُ  ُ  تمل ال ،  ح 

 عر فون   ف  حعد وع فتمر  ،وعرب فرف عر نرعفص   نفرص وت نط ،ءسن و ق ِ ُ ل وتصمل
ْنَير ن فد من َمْسَ   س   ،وعرر رف  ولفوب  مسفررمص ِمْنَ فر وحضفف ،َظ فح  عيَوحَ  عرفدُّ

 َعنفف ُ  َون ففل ،عْعِتَ ففرد  ةففف َ رضفف م َةففتب م  عْرَءففر  أهففل َمففْدَهب عنتءففر  وحعم ،دهففح 
 دبعأل َنففَوعِدح َصِميففط ةففف عرلُّففورف عْرَيففد َرفف ُ  َوَ رَنفف  ،رءففرد إ  و ففف أ ففرح  ة تففر 
ررحضففون رفف  . وقففد سفف    عرمدمحمٖ) ءففدب  ففل مففن عرن فف   ففوعحد َتْ ِييففد رفففإ ،وعرنسففل

                                                

، و/ دعح  ردح، ٕٛ/ٗدمحم ينظح  وبل ص عألتح ةش أعيرن عر حن عرءردل ع ح، عرمء ش، ٔ)
    يحو .

ةش مرحةص مفر ر مفدنيين مفن عألنسفرب، ع فد عرفحءمن  فن ع فد دمحم تء ص عرمء ين و عأل ءرب ٕ)
، و/ ٕٔٗعرءح م عرءن ش عرمدنش عر ف يح  رألن فرحل، تفدمحم/   عررحويسفش عرملفول،  

  م.ٜٓٚٔ -هفٜٖٓٔعرم ت ص عررتي ص ، تون ، عألورف، 

 ، )سر قدمحمٖٓ، ٜٕ/ٗدمحم وبل ص عألتح ، ٖ)
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ع ففف عففردت م ةففيمن وففررل  ،إد و ففم   رففض مرر ففح    رإلرءففرد    رسففنص ءففدعد
 دمحمٔ)س ي  م 

 اره:ػػػػآث -
و ل   ح   ر م ت ص عررحبيص عفدف م ر فر  د فح  ةفش تضفرعيل م فردح 

من فففر   سفففا عرم فففر  ةفففش عر يفففل وعر فففر ، عرصفففوعهح عرتمينفففص ةفففش مءرسفففن  ،تحصمتففف 
ديل عررفرحض  فحم ديفوعن  ،و بل ل عألحوعمعرمدينص، ءرلب ريل، ءمر ل عألةحعم 

عألرغفرا، عرر فود و  ةفش عرمرمفش ع ن عر رحض، حء ص عر تري وعر يل، ح را عرح را
عآلوففحف،  تففرب عرتنا ففل ةففش عوت ففرح   فف و  عر  ففر ش و  عر ففروحف ةففش أو ففرح عرففدنير

عر  يح، ن ح مفن هللا و  عرررم ش، مء  عردهح، عرمل ب عرء يح ةش و ل عرغنش
ح دمحم و  ،  ترب عرم رهجدمحمٖ)صف،  ترب عر بلءدمحمٕ)حسررص ةش وءدف عروصود وةتدمحم قح ب،

ةفففتدمحم و  عرمل فففوص من فففر  ن فففح مفففن هللاو  أبتحهفففر مولفففوو،و  ،دمحمٗ)عر فففر    فففحم عر فففر 
 .دمحم٘)عر يلو  حء ص عر تريو  قح ب،

 رحمة الشتاء والصيف: -
ة  فففد  ،تفففحدل عألوضفففرص ةفففش عرمدينفففصو   فففرن سففف ب عرحء فففص سفففوي عألءفففوع 

يففففش  ففففن ا ح ففففر  ففففن  يففففحعم سففففنص ر  إرففففف   ففففيإل عإلسففففبلم يء  ح فففف  عرففففحوم متص فففف
دوففل و  ،د ففح ةففش حء تفف  مففر وقففط رفف  ةففش سفف حت  هففد  مففن عرغحع ففبو  ،دمحمٙ)هفففٜٖٓٔ

                                                

ر ففم ر مبليففين، و/ عرورمسففص ع ففحف، ، ن ففح / دعح عرٕٔٗ/ٙدمحم ينظففح  عألعففبلم ، عراح  ففش، ٔ)
 مٕٕٓٓ

، و/ و ررففففص عرمرففففرحف عرص ي ففففص، ٕٛٛ/ٕدمحم ينظففففح  هديففففص عررففففرحةين، إسففففمرعيل عر غففففدعدل، ٕ)
  ل ر   رألةس / دعح إءيري عرتحعن عررحبش ،  يحو ، ر نرن.  م، أعردٜٔ٘ٔعسترن و ، 

  ، )سر قدمحم.ٕٔٗدمحم تء ص عرمء ين،  ٖ)

 ، )سر قدمحم.ٖٓ/ٗدمحم وبل ص عألتح، ٗ)

 ، )سر قدمحم.ٕٓٗ/ٙدمحم ينظح  عألعبلم، ٘)

، ن ح/ مل رفص ٖٔٙٔ/ٕدمحم ينظح  مرصم عرمل وعر  عررحبيص و عرمرحبص، يوسل سح ي ، ٙ)
 م.ٕٜٛٔ -هفٖٙٗٔسح ي ، م ح، 
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قفد أسف ح  ت ف  عرحء فص عفن دويفحف أد يفص أ فرن و  ،دمحمٔ)تم حءل إرف عر فرهحف  ،دم ق
 ةش ورتمت ر   ور  م ر  ر عن قيمت ر 

عنلو  ع ف موععا تحتضي ر و  "وقد عءتو  ع ف  تيح من م يد عألو رح،
عألويفففرح، إرفففف غيفففح درففف  ممفففر ي يفففد سفففبلمص عرل فففط، رمفففن  فففرن رففف  ق فففب أو أر فففف 

 عرسمط 
 جمعتيػػػػػػػػػػػػػا رحمػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػا

 تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتع ب ألفاظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 حجميػػػػػػػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػػػػػػػت موا ال

 (2)"الطيػػػػػػػػػب الكثيػػػػػػػػػر فييػػػػػػػػػا  
   

أغ فب و  وت دو ن رسفص هفدع عر فرح ةفش صمرف   فين  فنرعتش عرنتفح وعر فرح،
مفن عوتيفرحع    ح ف  عردعرفص ع فف سفرص مء وظفص، و رفض منف  عر رح عروعحد ةي  

 .ة و يضحب ةش عر ح ض  س م ،من نظم 
ورمففففر  ففففرن عرم تففففحض ةففففش  تر ففففص عرحء ففففص أن تبففففون سففففحدع  نتح ففففر  ألءففففدعن 

عوتيرحعتفف  مففر صرففل ر ففر ميسففمر  و  ةفف)ن   ح فف  قففد و ففط ع ي ففر مففن  ففرح  ،متبلء ففص
أ ءر  ر ع ف ح فد مفر وقرف   ي ت ح ةي ر دمحمٖ)ي حدهر  ين أووعت ر من حءبل  

أمففر عرمسفف   عرففدل عت رفف  ةففش  ،ع يفف  أعيففن م مففن م ففرهد تن   ففر عدسففرت م عربلقلففص
 تء يح حء ت  ة د أ رن عن    ور  

 ،"ةولفح رفش أن أصر  فر حء فص ترفحب  ءسفن مررني فر عفن رليفل عرمرفرنش
وأودع ر مفر أقفل ع يف  ةفش  ،ت  دمحم عن عدو ص عرسصط  مر ي و  حنر  عرمترنشو 

غحع ففففب عرن فففف  عرتففففش هففففش رففففدع لرر  ففففر غرريففففص و  ل مففففن رلففففر ل عأل ففففررح،سفففف ح 
منظوم، إرف ءين قدومش من عرحوم، رتبون و  عألسررح، إرف غيح در  من منتوح
                                                

 ٕٛ/ٗدمحم وبل ص عألتح، ٔ)

وعر ففيل،     ح فف ، ء   ففر وقففدم ر و ة حسفف ر أ/   سففريد عرلنلففرول،  دمحم حء ففص عر ففتريٕ)
 هف.ٖ٘ٛٔتب عإلسبلمش،  يحو ، عرل رص عرترنيص، ، عرنر ح/ عرم ٕٛٗ 

دمحم ينظفففح  أسفففمري ت ففف  عرفففحءبل  و م ر وهفففر ةفففش إيضفففرم عرم نفففون ةفففش عرفففديل ع فففف   فففل ٖ)
، عنففش  ت ففءيء / حةرفف   ي بفف  عرب ففي ، ٔ٘٘، ٓ٘٘/ٔعرظنففون، إسففمرعيل عر غففدعدل، 
 من وحع  م ت ص عرمتنف،  غدعد.
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  ففر و َّفف  أ ففءر ش  ففل ع ففحف ربففل لففرمط  تء ففص أوفف و  ناهففص رففش وأل ففءر ش،
 توصط.و  ةف غيح ملمط،  ل ع حف تر ح عن م توم سح لررمر تب م

 يكػػػػف لػػػػـ تكػػػػدر اإ  الفػػػػؤاد إف

 وعتػػػػاب شػػػػكاية بغيػػػػر يصػػػػفو  

   
  حء فص عر فتري سفميت  ،تس سفلو   دمحم مفر دعحو  ،ة)دع تء ل من در  مر تء ل

 مر أ    ر  مر قر   و  وعر يل، ونرس   ةي ر منرس ص و   من عرو ل وعرءيل،
 الصػػػػػي يفنػػػػػدني يػػػػػزؿ لػػػػػـ رحمػػػػػة

 والشػػػػػتاء نويتيػػػػػا مػػػػػا إ ا فػػػػػى  

   
 والبػػػػػر الحػػػػػر   وجيػػػػػي حػػػػػر يت ػػػػػي

 االت ػػػاء لظػػػى مػػػف عػػػز وقػػػد د  

   
 فيػػػػومي جنيػػػػت ممػػػػا  رعػػػػا ضػػػػ ت

 درعػػػػػػػػػاء وليمتػػػػػػػػػي قمطريػػػػػػػػػر  

   
 استي ػػ فمػا الشػباب نومػة فػي كنت

 (1)"شػػػػػمطاء ولمتػػػػػي إال ػػػػػػظت  
   

  

                                                

 ، )سر قدمحم. ٙ، ٘دمحم حء ص عر تري و عر يل،  ٔ)
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 املبحث األول
 رــف الشعــتىظي

  تصدير
 :أدب الرحمة       

م فرن  ررل أو  مر يت فردح إرفف عرفدهن مفن م  فوم عرحء فص هفو عالنت فر  مفن
وهففففش حء ففففص ءسففففيص، وي ر   ففففر عرحء ففففص  ،أو عرتففففحدد ع ففففف عففففدف أم نففففص ،إرففففف  وففففح

أو عرحء فففص إرفففف عرفففدعح عآلوفففحف "إن ة فففحف عرفففحءبل   ،عرويرريفففص إرفففف عررفففوعرم عرر ويفففص
عرويرريص إرف عرسمري ترد ة حف إنسرنيص قديمص لرةف   ويفر   تيفح مفن عرنفر ،  فل 

 دمحمٔ) غ   ءياع    يحع  من ت  يحهم" 
 عر ءن ءو  عرحء ص عرءسيص عروعقريص عرتش تتم ع ح عر ح أو عر ءفح، ومدعح

ةش عرم  وم عرررم إنصراع  أو ةرفبل   –سوعي  رن   ح ص أو  ءح ص  –"تمتل عرحء ص و
س رو عر ر فل عرمرفين  فين و  ،ةحدير  أو صمرعير  رمر يرني  عوتحع  ءرصا عرمسرةص ع 

 صروب هدع و  أصل هدف مرين، ت تف هدع عإلنصرا من و  عرم رن عآلوح،و  عرم رن
 ءح ص عرءيرف ع ف عألحض    ل م ر ح أو غيفح م ر فح،و  عر دف إحعدف عإلنسرن

قفففد تبفففون و  تحضفففي ،و  قففد تبفففون عرحء فففص هوعيفففص ت فف ط ءرصفففص ةفففش ن ففف  عإلنسففرنو 
ربن ر تبون ةش عرءفررتين عسفتصر ص و  عرحء ص عءتحعةر  يودم ءرصص عإلنسرن وي  ر ،

عالنت فففر  مفففن و  ف تفففدعو   فففل عإلرءفففرم إرفففف عرءح فففصم ر فففحف رءفففوعةا ودوعةفففط مءفففدد
م رن إرف م رن  وح،  مرنف أن من   ن دوعةط مرينص أن تفدعو عإلنسفرن عر فحد 

وربففش يتءمففل  ،م ءففص ربففش يوتففح  ءففرصا عرمسففرةصو  أو عرصمرعففص دعففوف  ففح ءص
أو تء ي ففر  ر ففدف  ،م فف ص عرسفف ح ومترعففب عالغتففحعب، و ففوال  إرففف غريففص م ر ففحف

 .دمحمٕ)مرين"

                                                

 ، ن فح/ م ت فص عروفرنصش، ٖٕٙدمحم عرن د عرتل ي ش و عرموعانر ، د/   عر رد  ع ي فش،  ٔ)
  م.ٜٛٚٔ -هفٜٖٛٔو/ 

 =دمحم مفففن م فففر   رنفففوعن "عرحء فففص عررحبيفففص ةفففش عرمءفففيا عر نفففدل ودوحهفففر ةفففش ودمفففص عرمرحةففففصٕ)
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"وأيفففر  ،ة  حء فففص  وععفففن ن سفففيص تو فففف مفففن وحع  فففر دوعةفففط دعتيفففص دعو يفففص إدن
ورففو  –عرو يففص، ة ففد عت ففل أغ  يففص عرحءررففص و   رنفف  دوعةففط عرحءررففص، عرمر نففص عن ففر

عرت  فش ةفش تسفصيل م فرهدعت م و  ،عرو لو   دقص عرمبلءظص – دحصر  مت روتص 
حوعيفص عنففد عرو   فد ،  مفر ءفح  مرظم فم ع ففف عرت ح فق  فين عرم فرهدفو    مرنفص

 دمحمٔ)تسصيل مر ومرت م" 
عرامفففففرن عرح يفففففاف عألسفففففر  ةفففففش أدب عرفففففحءبل ، إد همفففففر و  يمتفففففل عرم فففففرنو 

  مففر  ففرن عالحت ففرو  ررم ففرن و  ،صنرءففرن يء ففق   مففر عرحءررففص ةففش أصففوعي عرمت  ففين
ع فف عإلنسفرن أن "من تم ةف)ن و  ،وتي ر  تدعع  ع ف موي ص عربرتب د ح ر  م تحف

ءتففف ي فف دمحم  ،  نفف  عففررم م ففنوص مففن دحع و  ،يءففب عرم ففرن ءتففف ي فف    دقففص
هنر ن ت ش  فدر  عرصفد   فين و  ، رإلم رن عءتوعي م  د  رمل دعول دحف من عرحسم

 دمحمٕ)ين عررمل عرمررحض ر لءر  عروير "بو  –عردل يلمدمحم إرف عرب ح  –عرءد  
 يترين ع ي فر ح فدهر ،ورؤلمربن عرتش يمح ع ي ر عرحءررص عنل رعر  دعتيص

ةيفففف  يتت ففففط و  رتففففدو ن عرم ففففرنش أءففففد منففففرهج تففففدو ن أدب عرحء ففففص،تففففدو ن ر، إد "عو 
 ،ربفففن   فففوحف مت لرفففصو  عرحصفففر  عرتس سفففل عرل يرفففش ر حء فففص ع فففف أحض عروعقفففط،

مففففن تففففم عرتففففدو ن و  ءيففففن تتففففيدمحم ةتففففحع  عرتوقففففل أتنففففري عرحء ففففص عر ح ففففص ر ت مففففل،
 دمحمٖ)عرمت نش"

 ص عربرتفبم رهد عرحء ص ة   أتح  فرحا ةفش رغفو  وأمر عرامرن عردل وعبب أءدعن

                                                                                                             

،  فففبلم عرفففدين عر فففرمش، مص فففص عفففررم عر  فففح، عرمص فففد عرتررفففن ع فففح، عررفففدد "عرصغحعةيفففص=
  م.ٖٜٛٔمرح  -ة حعيح-، و/ ينريحٖٛ،  عرحع ط

، مص ففص عففررم عرمرحةففص، ٕٔدمحم مففن م ففر   رنففوعن )أدب عرففحءبل دمحم د/ ءسففين   ة ففيم ،  ٔ)
 . مٜٜٛٔيونيو  -هفٖٗٛٔعرمص   عألع ف ر ت رةص و عآلدعب، عربو   

، و/ عرم سسفففففص ٕ٘ٔدمحم صمرريفففففر  عرم فففففرن، غرسفففففتون  ر فففففبل، تحصمفففففص/ غررفففففب ه سفففففر،  ٕ)
 م.ٜٗٛٔ -هفٗٓٗٔو ، ر نرن، عرترنيص، عرصرمريص،  يح 

،  تففففرب )عرمص ففففص ٕٕدمحم  تر ففففر  عرحءررففففص م ففففدح تففففرح وش، د/ ع ففففف ع ي ففففش غففففرال،  ٖ)
 هف.ٜٖٗٔدمحم، عرح رض ٕٕٙعررحبيصدمحم ص )



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف
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حف "يءفففح  عرحءررفففص ع فففف أن ي فففون امفففن  دعيفففص حء تففف  مءفففددع    فففو إد وأسففف و   
 تمنءففف  مفففن عر فففوف عردالريفففص ،رغفففص إصحع يفففص وعضفففءص، ءيفففن تر فففح عفففن هفففدع عرفففامن

 دمحمٔ)عإليءر يص مر ي ون صديحع    ر" و 
تسففففصيل م فففففرهدهر ع فففففف و  ويرتمففففد عرحءررفففففص ةففففش و فففففل أءففففدعن حء تففففف 

عيص عن لح ق عالستدعري "ةرردعبحف هش  رص تسصيل دعبحت  عروع و  ءرةظت  عربلقلص
عألدوع  عرتفففش هفففش مفففن  فففنط عإلنسفففرن أو و  ت وي فففر  مفففن عرل يرفففصو  أبتفففح تر يفففدع  

عرت ويش من أن عردعبحف  د  أن تر ف  و  و ن   هدع عرتر يد ،عرسصبل  عرترح ويص
ةفففففش عبلقرت فففففر تحتي فففففر  تس سففففف ير  ملفففففحدع ، تر ففففف  تحتي فففففر  دينرمي يفففففر  غيفففففح ملفففففحد 

 عألمنيففففر و  عآلمففففر ،و  توففففت ا  ررموففففروفو  ألءففففدعن، ةرأل ففففيري عرمتففففد حف تمتففففا ع
عرويرال  يم ن تد حهر  وعقط ة ا،  ل إن عروقر ط عرمتفد حف ةفش ترفديل مسفتمح، و 

ترففففرش مففففن صديففففد ةففففش ضففففوي م تضففففير  عرءرضففففح، وموففففروف و  يرففففرد ت سففففيحهر
إدن ي ف ل  إن عرتحتيب عرموضوعش ر سفيرقر  عرامنيفص .و الم عرمست  ل ،عرمرضش

إنفف  تحتيففب منصففا  ،ربففن ال غنففش عن ففر مففن تح يففب دعبحتنففرو  ،نرءيففص صا يففص ة ففا
 دمحمٕ)عرتوعح إل وعرسصبل  عرمءسوسص" و  ررررم عرسرعر 

ن و  ،ن عرحءررففص رففي  م حوففر  أو  رتففب سففيحفإوقففد ي ففون مففن نرة ففص عر ففو   ع 
ءتففف رففيم ن عر ففو  "إن  ،عسففتررن  بلهمففر  ررففدعبحف مففن وففبل  إلففرح امنففش مرففين

هففش تتوعةففق مففط نففوص مففن و  ،ضففط عرففدعبحف ةففش عرففامن هففو مففن ةرففل  تففرب عرسففيحفو 
ربففففن و  ،عرتفففرح إل عروفففرحصش السففففترمر  وفففرحصش يح ففففد عربرتفففب ن  ففف  إرففففف عآلوفففح ن

يصفب أن تءفدد عرمحعبفا  -وهش أبتح عم فر  مفن  تر فص عرسفيحف  –عربتر ص عرت و  يص 
تح ع ففف م ففيحنر، عرتففش ال تفف  و  عرم ففيح ص  تو ففي  عرتففرح إل مففن حوع لفف  عررففر حف

                                                

،  تفففرب )عرمص فففص ٜ٘دمحم ولفففرب عرحء فففص عرمغحبيفففص إرفففف عرءصفففرا، د/ ءسفففين عر  فففتول ،  ٔ)
 هف.ٜٖٗٔ، عرح رض دمحمٕ٘٘عررحبيصدمحم ص)

ألدب، هففرناميحهوف، تحصمففص د/ أسففرد حا  ، محعصرففص / عرروضففش عرو يففل، دمحم عرففامن ةففش عٕ)
 م.ٕٜٚٔ، ن ح/ م سسص سصل عررحب، عر رهحف، أبتوبح ٕٚ 
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 دمحمٔ)عروقوف عند أمربن أر تنر أبتح من تءديد  ضرص توعح إل" و  ألن مرحةص عألر ص
ح ففد م ففرهدعت ، وتت ففط و  و توففد عرحءررففص عرسففحد أسفف و ر  رت ففو ح أءوعرفف ،

عرءفففوعدن،  فففش ي فففل إرفففف ع فففل وق فففب عر فففرحل مفففن وفففبل  و  دقفففر ق عرت  فففيبل 
 عإلقنرص وعإلمترص. 

م حوض أن ي ق  رر رحل لح  ف  نءفو ت سفي  "إن عرم  وظ عرسحدل من عر
أةففق م ففتح  القتسففرم عرمرففرحف وعوت ففرح عرتففرح إل، مففن وففبل  موضففوعر  ن سففيص 
وصمرريفففص تغتنفففش ةي فففر عردالرفففص  وعسفففلص عرص فففد عرتففف و  ش عرفففدل قفففد يظ فففح أ فففررص 

ت ففح ا و  عردعتيففص دون إ وففر و  عرموقففل، أو مففر قففد ير ففح عنفف  عففردف  ررو و ففيص
 دمحمٕ)وم عرم  د" ةش  د  عرمر ومص ووض

من وبل  د ح عرء ر ق وعألو رح  ،ويء ق عرحءررص ةش حء ت  صرن ر  مرحةير  
ة و ري  مصحد سرحد،  ل  عرديرح عرتش يمح ع ي ر،و  عن عألمربن عرتش ينا    ر،

حبمفففر يسفففتدعش مفففن دعبفففحف عرمرضفففش عألءفففوع  و  يت رعفففل مفففط عألءفففدعن ويرري ففف ر،
   تل فط إرفف مسفت  ل مصيفدو  صديفد، ءرضفحو   وعان  ين مرضش ت يفدو  عرم ر  ص،

 "ةن  عرحء ص ء ل من تدمحم ع ف أ نرف مترددف من عرمررحف، ين فل من فر عر  يف 
 هففو ةففش عرن ريففص وصفف  مففن وصففو و  عففررم عالصتمففرص،و  عألديففبو  عرصغحعةففشو  عرمفف ح و 
عرتلفففوح عرتفففش تفففتء م ةفففش مسفففرح ، ونوعيفففص عرت رةفففص و  عنر فففح عر فففحعص وعرتبلقفففشو 

 دمحمٖ)عرسر دف ةي " 
ةفففف)ن عرحء ففففص  ،عرءفففف  عرصمففففررشو  مر يتمتففففط عرحءررففففص  ررففففدو  عألد ففففشعنففففدو 

مترفففص و   مفففر يو فففط ع ي فففر عألديفففب مفففن حوم عر فففن ،ست فففل ا  رر ففف غص عألد يفففص
عرسحد، "ةررحءررص عردل ت  نر أد يرت  هو عر رهد عروءيفد عرفدل نصفد عنفد  عرتفرح إل 

عرت ففف و  ،رم ففرنءيففر ، ة فف ردت  مففح ف عرففامن ةففش عر ءظففص عرترح ويففص عرتففش اعح ةي ففر ع
                                                

 ، )سر قدمحم.ٓٗ، ٜٖدمحم صمررير  عرم رن،  ٔ)

 ، )سر قدمحم.ٖٜدمحم ولرب عرحء ص عرمغحبيص إرف عرءصرا،  ٕ)

دمحم، ٕٕٙرمص فص عررحبيفص )دمحم  تر ر  عرحءررص م دح ترح وش، د/ ع فش ع ي فش غفرال،  تفرب عٖ)
  )سر قدمحم
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ال يم فففن أن يصفففد عر رءفففن ةفففش عروتفففر ق عرحسفففميص مفففر يصفففد  عنفففد و  ةي فففر عرسففف رن،
هد  مفن و  ،قحعيف عروصو و  عالنل رعر و  عألءرسي و  عرحءررص من و ل عرم رعح

 دمحمٔ)عرصوعنب عإلنسرنيص عرغر  ص ةش  تيح من عربتر ر  عرترح ويص" 
يفففرف، "وحبمفففر يم فففن ة سففف ص ءو  ،ت رةفففص عح ضفففصو  وعرحء فففص وحعيهفففر ة فففح وعص،

عر  سف ص قفد ي رتفرن عرحغ فص و  عر و  إن عرحء ص قد تتمح عن عمل أد فش، إن عألدب
 دمحمٕ)ةش عرحء ص سوعي  رن  حء ص وعقط أم وير " 

وررففل غ  ففص عرففحوم عألد يففص ةففش  تر ففر   رففض عرحءررففص ر فف  أنظففرح  ففدعف 
 دعتف  ع فف عألدب إرف أن ي تموع   دع عر ون من عرحءبل  ءتف أ  دمحم ةنفر  قر مفر  

 ءد قو  د/ أنوح عرصندل 
هفففو دو لفففر ط وفففر  تمتفففا  ةيففف   حعي و  ،"أدب عرحء فففص رففف   فففشي مفففن عالسفففت بل 

و صففففر  ةفففف عد   م ففففرهدعت  عربتيففففحف، ومففففر تتح فففف  هففففد  عرم ففففرهدع  مففففن و  عربرتففففب
 دمحمٖ)عنل رعر  ةش ن س " 

 ،وررففل مففن دوععففش عالهتمففرم  فف دب عرففحءبل  عرغيففحف ع ففف عرتففحعن عررحبففش
 م أد ر    رصاهم عن ووض غمرح هدع عر ن، ي و  د/  وقش ضيل دةط عت رو 

"وال ن ففررا إدع ق نففر إن عرففحءبل  مففن أهففم ةنففون عألدب عررحبففش رسفف ب  سففيا وهففو 
ن  د ت مفص ق فوح  و  ،أن ر ويح حد ع ف عرت مص عرتش لررمر عت م   ر هدع عألدب

 دمحمٗ)ةش عر  ص" 
ولحءف   فين  ، رفرد   فل عرن فرب عفن أو  ،إن إمرلص عر تفرم عفن هفدع عر فن

بيففرن مففر ع ففتمل ع يفف  مففن ةففن  ففل درفف  ي نففد مففر "أ ففيط أن و  يففدل  ففدعف عألدب،
قفففر   فففدر  عر فففرءتون  ، تففف  عررفففحب ةفففش هفففدع عرصرنفففب أدب صغحعةفففشتمرظفففم مفففر  

                                                

 ٖٚ دمحم عرسر ق،  ٔ)

، مص فففففص عفففففررم عرمرحةفففففص، ٜٛ، د/ ءسفففففين   ة فففففيم ،   دمحم مفففففن م فففففر  )أدب عرفففففحءبل دمحمٕ)
 )سر قدمحم.

  ، و/ م ت ص عإلنص وٖٕٓدمحم  ةر  صديدف ةش عألدب، د/ أنوح عرصندل،  ٖ)

 ، و / دعح عرمررحف، عرتررتص.ٙدمحم عرحءبل ، د/  وقش ضيل،  ٗ)
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 دمحمٔ)عرحو  وغيحهم من عر رءتين عررحب"
 وردعتيففففص هففففدع عرصففففن  عألد ففففش وعسففففت بلر  وضففففر  رفففف  عألسفففف  وعر وععففففد،

عنمرا  عرو ر   عرتش يتسم   ر، وقد و  ا عرتش يءربم إري ر،ءدد  ر  عرضوع و 
 أوق نر عرنرقد د/ ع ش ع ي ش غرال ع ف ألح هدع عر ن   ور   

"إن أدب عرحء ص يرتمد ع ف عدف أس   أهم ر  أنف  ي فوم ع فف حء فص أو حءفبل  
أن عرففدل ي ففوم   ففر حصففل تم ففن ءففب عرحء ففص و  م ففرن مءففددين،و  وعقريففص ةففش امففرن
أن عرو فففل يصفففب أن و  ،م فففرهدعت  ةفففش هفففد  عرحء فففصو  نل رعرتففف منففف ، ي فففل ع

عرحء ص  موضوص مفن نرءيفص أوفحع، دون و  ،يوعان  ين  و  عرحءر  من نرءيص
 ،عرتح يففا ع ففف لففحف وعءففد قففد يفف دع إرففف عرتففحدل ةففش  ففح  عرررل يففص عرمسففحةص

يسفففتودم عرنتفففح عرمر فففح عفففن دع  عرحءفففر  وعرءرمفففل رو ر  ففف  دون تب فففل أو و 
مءرةظص ع ف  نيص تب ل تمرس  عررمفل ووءدتف ، ة فش أدب عرحء فص إسحعف، مط عر

وقفد  ،عر نيص عرتفش تنرسف  أدب ومحونص قد ال تتوعةحعن رغيح ،  ل ر حءر  أن يوترح 
هفو و  ،دع  مرفررم وعضفءص تب فل تء يفق عرتفحع ا  فين أصفاعي عررمفلو  تبون م تبحف

 حع  مففن عرمحونففصقوععففد  عر ض رضففص عرتففش تتففيدمحم رفف  قففدو  ةففن قففر م  دعتفف  رفف  أ ففور 
  فدف و  عرت ون ءسفب م تضفش  فل ةفحد أو ع فح أو  ي فص،و  عر دحف ع ف عرتلوحو 

تفادعد ت رةتف  و  عرتوع فل مرف  ءتفف يسفتمتط   فل مفر ةيف ،و  إرف عرتف تيح ةفش عر فرحل 
 دمحمٕ) لح ق غيح م ر ح أو مءسو " 

إن مفففن يفففت م   فففوعبيح هفففدع عرصفففن  عألد فففش يصفففد أن عألندرسفففيين أءفففحاوع 
حبمفر يف دع و  ، مر أس موع ةي  من ممرحسر  إ دععيص ،هدع عر ن ق ب عرس ق ةش

 عرتت ط عرترح وش ألورير  هدع عرصن  إرف ت ييد عرحأل عر ر ل  
إن هدع عر ون من عألدب عررحبش أ  دمحم ي ف ل صرن فر  م مفر  ةفش م ت تنفر عررحبيفص، "

                                                

، ٖ٘ٔر   رنففوعن )أدب عرففحءبل  ةففش ءيرنففر عرت رةيففصدمحم د/ سففيد ءرمففد عرنسففر ،  دمحم مففن م ففٔ)
 م.ٜٚٛٔدمحم، عرسنص عرتبلتون، و/ عربو  ، ينريح ٖٖٛمص ص عررحبش، ص)

 .ٖٔدمحم  تر ر  عرحءررص م دح ترح وش،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٙٚ﴾  
  

ج منففد ت فف  عرففحءبل  عرتففش قففرم   ففر أ ففو عرءسففن  ففن ص يففح عربنففرنش عألندرسففش رففيء
 ،سفف رين ر  صففحفو  تمففرنو   يفف  هللا عرءففحعم، ةففش عرتففرمن مففن  ففوع  سففنص ومسففمر ص

 هففش عرحء ففص عرتففش عسففتغحق  سففنتينو  تففبلن وتمففرنين ومر ففص  رففد عألرففل ميبلديففص،
تبلتص أ  ح ون  ر . ر د ةتءف  هفد  عرحء فص عر فرب ربتيفح ممفن صفريوع  رفد  مفن و 

قفففد  رنففف  و  ، ل أد فففشعرصفففوع ين  فففش ي فففدموع ع فففف  تر فففص حءبلت فففم   فففو  عرحءررفففص
 دمحمٔ)عرء ي ص م ت ص تحعتيص مرر حف" 

 أدبيات رحمة الح : -
ألن ففففففر لرعففففففص  ،إن عرحء ففففففص ألدعي ةح ضففففففص عرءففففففج مففففففن أسففففففمف عرففففففحءبل 

 رتء ق عر ح ص من عصتمفرص  فحف عرامفرنو  وعستصر ص ألمح عروررق صل ةش عبل ،
تحءفر ، دوععفش عرو  عرم رن،  ل يم ن عر و  إن ر  رنف  ع فف حأ   وععفن عرسف حو 

 تففففف ري  مو  ،مفففففر يصروحهفففففر مفففففن عرففففف بلدو  عهتمفففففرم عرمسففففف مين  صغحعةيفففففص ةتفففففوء م"إن 
 عر ح فدو  رفم ين ف  عفن ضفحوحع  عإلدعحف ،تحصمت م ر بتب ةفش عرصغحعةيفص عرو ف يصو 
عرتصفففرحف ةفففش عر فففح وعر ءفففح، و  ضففف ا عرضفففحع ب،  فففل  فففرن رت ديفففص ةح ضفففص عرءفففج،و 

أتفح رف  رص رتفدو ن عرم فرهدع  رءصغحعةير  ر م ألصل دعت ، وءب عرح وعال تغر   رر
 دمحمٕ)م مو  ةش عدد عرم ر ر  عرتش و    إرينر من تحعن عرمس مين" 

إد تمت ف    وال غحو أن ي ون رحء ص عرءج ت   عرم رنص  فين أدب عرفحءبل 
عرن ففو    صففص وت ففيم عألحوعم  ففوقر  إرففف تنسففم ع يففح أ ففحف  يفف  وأل ففح   رففص 

عءففد وهففو عرءففج، ربنفف  موت فففل "ومففط أن موضففوص عرحء ففص و  ،ع ففف وصفف  عألحض
عإليمرنيص من  رتب آلوح، ة رتب عرحء ص من عرمفص و   روتبلف عرتصحبص عر روح ص

 ،عرتوص ففففر و  عألسفففف وبو  عرنففففر  يوت ففففل عففففن  رتففففب عرحء ففففص عرمت ففففل ةففففش عر غففففص

                                                

، ٖٖٛ، صٖٙٔدمحم من م ر  )أدب عرحءبل  ةش ءيرتنر عرت رةيصدمحم، د/ سيد ءرمد عرنسر ،  ٔ)
 )سر قدمحم.

، ضف ل  ووضفط ة رحسف  د تفوح/   ا فن م، ٘من م دمص  ترب )حء ص ع فن ص يفحدمحم،  دمحم ٕ)
 دمحم.ٚٚو/ دعح عرمررحف ، س س ص/ دور ح عررحب )
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وعرحءررص عرحصل يوت ل عن عرحءررص عرمحأف، وحصل عردين يوت فل عفن عألديفب ةفش 
 دمحمٔ)تنرور  رؤلءدعن " 
عرنتففففر  عرنتفففحل رفففحءبل  عرءفففج يصففففد أن و  ت حل عرء فففرد عألد فففشومفففن يسففف

"حءبل  عرءج إرف م ص عرم حمص من عرموضفوعر  عرتفش عءت ف  م رنفر   فرحاع  عنفد 
 أنتصففففف  عر فففففروب عإلسفففففبلميص أد فففففر  وةيفففففحع  ةفففففش هفففففدع عر فففففن  رررحبيفففففصو  عرمسففففف مين،

عرمسف مون قفد ت فو  و  غيحهفر مفن عر غفر  عإلسفبلميص،و  عألحديصو  عرتح يصو  عر رحسيصو 
 ففرح و  ع ففف غيففحهم ةففش هففدع عر ففن عرففدل ن فف  ةففش ءضففن عرءضففرحف عإلسففبلميص،

 دمحمٕ)يرحف  ررحءبل  عرءصرا ص" 
ق ر  و  وقد  تح  أعدعد ت   عرحءبل  وعتسط مدهر نظحع  رتبحعحهر  ل عرم، ع 

 ِمفْ  َأْسَكْنت   ِإنِ ي َربََّنا﴿ن ع ي ر تء ي ر  ر و  هللا ترررف ع ف رسرن و ي    يعرمس م
يَِّتي    ـِ َبْيِتؾَ  ِعْندَ  َزْرع   ِ ي َغْيرِ  ِبَواد   رِ  ػاَلةَ  ِلي ِ يم ػوا َربََّنػا اْلم َحػرَّ  َأْفِئػَدةً  َفاْجَعػ ْ  الصَّ

ـْ  ِإَلػْيِيـْ  َتْيػِوي  النَّػاسِ  ِمفَ  ػ ػـْ  الثََّمػَراتِ  ِمػفَ  َواْرز ْقي  وفَ  َلَعمَّي  ر  )إ فحعهيم عآليفص  ﴾َيْشػك 
  دمحمٖٚ

 صرا ففففص تمففففدنر  حوع ففففط مففففن أد يففففر  عرءففففج"ومففففر اعرفففف  قر مففففص عرففففحءبل  عرء
 ،م ر ففرت مو  عرم حوففون ةففش  تفف  مو  عر   ففري وعألد فريو  عرا فرحف عرتففش ول ففر عرر مففريو 

تر يفحع  عمففر صفرش ةففش ق فوب م و ففدوحهم أتنفري حءففبل  عرءفج وعررمففحف، مفن  ففو  
رففف  ،وءنففين إرففف هففد  عر  ففرص عرم دسففص رففف عربر ففص عرم ففحةص  يفف  هللا عررتيففق، وع  وع 

عرمسفففف مين  ففففل عففففرم مففففن   ففففرص  عح عرءففففج عرتففففش تحنففففو إري ففففر ن ففففو سففففر ح م ففففر
 دمحمٖ)عألحض"

                                                

دمحم من م ر   رنوعن )حءبل  عرءج عر نديص إرف م فص عرم حمفص وأتحهفر ةفش مسف مش  ف   عر فرحف ٔ)
دمحم ، عررففدد ٕ٘٘، مففج )ٛٗعر نديففصدمحم د/ صففبل  عرسففريد عرء نففرول، مص ففص ت رةففص عر نففد،  

 عرمص   عر ندل ر ربلقر  عرت رةيص، نيودر ش. /عرحع ط، و

  .٘عرحع ط،   د، عررددمحمٕ٘٘)دمحم عرسر ق، مج ٕ)

، ص ٛ،  ٖدمحم عرحء ص إرف م ص و عرمدينص عرمنوحف، أءمد أ و ا د،  ترب عرمص ص عررحبيص،  ٖ)
 هف.ٜٖٗٔدمحم عرح رض ٕٗٙ)
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يسفف م عر فففرح  ن فففيب وعةفففح ةفففش ح ففد أصفففوعي ت ففف  عرحء فففص ءيفففن "عنفففش و 
وأ فف ء   ،مفن متفف وح ن ةففش و ففل منفرا  لففح  عرءففجو  عر فرحعي مففن مت ففدمين

 دمحمٔ)أ ررحهم م دحع  ر  رءتين عرمرنيين  تءديد عرموعضط" 
دع  فففرن أدب عرحء فففص صنسففف ةففف)ن أدب حء فففص عرءفففج أ فففد   ر  أد يفففر  مسفففت بل  وع 

وأعمففففق أتففففحع  نظففففحع  ر دسففففيص عرامففففرن و ففففحف عرم ففففرن  ،أع ففففف  ر ففففر  و  ،و و ففففيص
ال يو و من فر و  ،"وحءبل  عرءج من عر نون عألد يص عر ديمص ةش عآلدعب عإلسبلميص

ن  رن  أعدعدهر تت رو  من أدب أمص إسبلميص إرف أوحع" و  أدب إسبلمش،  دمحمٕ)ع 
 فففح عرءفففدين ر فففش هفففدع عر فففن حوعصفففر ، ءيفففن عتص ففف  إريففف  أنظفففرح وةففش عرر

 و ففل عرحء ففص  –ع ففف حأسفف م عر تففرنونش  –عردعحسففين "وعنففش  تيففح مففن عرحءررففص 
ةيففف   تيفففح مفففن و  عرحء فففص عرءصرا فففص، دع فففط م ففف وح،   تر فففو  ،إرفففف م فففص عرم حمفففص

رف  ءسفين هي فل )مفن و  ،هو غنش  ررمر ومر  عن منرس  عرءفجو  ،عرم وحع 
 دمحمٖ)وهش حء ص ةش عر بلد عرءصرا ص  ت  ر   س وب   يا "  ،ن وفدمحموءش عر

عر فيل قفد ضفمن حء تف   تيفحع  و  ع ف أيص ءر  ة)ن  رءب حء فص عر فتري
 ففرغ ر ةففش قررففب أد ففش، و  ،مففن و ففل منرسفف  عرءففج، وا ففرحف عألمففربن عرم دسففص

ر  مضمنر  مرنف عر يرن عرن ول ءينر   وفح، ومسفتدعيو  م ت سر  من  ل عر ح ن ءينر ،
نرظمففر  و  متنر ففر  مففط  رففض عأل يففر  عر ففرح ص  ونففص،و   رففض عألءففدعن عرترح ويففص  نففر ،

  رحع  ترحف، ومست  دع    رح غيح  ترحف أوحع.
ي فل ةيف    ح ف  ةفش حء فص  ،وهدع نمود  أد ش يمتا  ةيف  عرنتفح  رر فرح
وصدعنيففففص  ناورفففف  ةففففش صففففوعح و  عر ففففتري وعر ففففيل مففففر يست ففففرح  مففففن مترففففص ءسففففيص

مففن ةضففل ةففش حء ففص عرءففج  -ملسو هيلع هللا ىلص-وال يو ففف مففر را ففرحف عرن ففش  ،-ملسو هيلع هللا ىلص-عرم ففل ف 
سفند و  ،ةي و  "تم أتينر ع ف عرر ش ةرصتمرنفر    نفري عرف بلد مفن ميفحعن سفيد عرر فرد

                                                

 /، عرسفنص عرتررتفص، وٖٗٓ/ٗررفحب، دمحم من م ر  )عر رح ةفش و فل منفرا  عرءفجدمحم، مص فص عٔ)
 م.ٜٜٙٔ وع  ينريح  -هفٖٛٛعريمرمص، عرح رض، 

 .ٚ، عرردد عرحع ط،  دمحم٘٘)مص ص ت رةص عر ند، مص د دمحم ٕ)

 ، )سر قدمحم.ٜٙدمحم عرحءبل ، د/  وقش ضيل ،  ٖ)
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  عست ح و  عرر رد، ة ح    م عرنوعظح
 شػػػػػػاىدت إ  بػػػػػػالعمى يػػػػػػومي هلل

 اليػػػػػادي النبػػػػػي آثػػػػػار عينػػػػػاي  

   
 يثػػػػػرب مػػػػػف جيػػػػػرة وفيػػػػػ ورأيػػػػػت

 عيػػػاد بصػػػوب منػػػازليـ سػػػ يت  

   
 وقر  غيح  

 يخبرنػػػػي المختػػػػار حمػػػػى مػػػػف دار دار يػػػػا

 بػػػػالخبر األسػػػػماع شػػػػنف جيػػػػرة عػػػػف  

   
 مكرمػػػػػػػػة أوليػػػػػػػػت إف هللا ناشػػػػػػػػدتؾ

 بصػػري  عػػف اليػػـو سػػمعي نػػاب ف ػػد حػػدث  

   
 فودع  تا نف  ة قمنر ةش عرربل مط إووعن عر  ر ووبلن عروةري، تبلتفص أيفرم   يرري فر تء فش ع

  آلري ر
 الينػػػػا مػػػف فييػػػا القيػػػػت مػػػا لػػػؾ

 يحػػػػػػػػػػدو إ  العامريػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػادي وهلل  

   
 فزدتنػػي عنيػػا سػػعد يػػا وحػػدثتني

 (1)"سػػعد يػػا حػػديثؾ مػػف فزدنػػي شػػجواً   
  

 وةش موضط  وح يد ح منرقب عرمدينص قر بل   
مففن عسففتلرص أن يمففو   ررمدينففص ة يمفف ، ةفف)نش أ فف ط )"وي  ففش ةففف ةضفف  ر و ففح 

 دمحم    ررمن يمو 
 والجػػػػػػار محسػػػػػػوب عمػػػػػػى جيرانػػػػػػو

 (2)"جػػػػار كػػػػريـ مسػػػػام  مػػػػف  نبػػػػو  
   

 
 
 
 
 
 
 

                                                

 .ٖٕ٘دمحم حء ص عر تري و عر يل،  ٔ)
  .ٕٚٗدمحم عرسر ق،  ٕ)
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 :دواعي المجوء إلى الشعر
 توطئة:

قد يستحوم عرحءررص عألديب  دع نسمر  عر رح، ويستن فق ع يفح ، ةي فوم 
أح صفففف  ع ففففف أدب  رتففففب عرحء ففففص، ةيصر فففف  ضففففمن  تر تفففف ، وةففففش تنريففففر عحضفففف  

هفو ءفين يفدعم  ف  و  دعري أو توتي فر  أو نظمفر ،عرموعقل وعرم فرهد، عسفتو  رؤلءدعن
حء تفففف  إنمففففر يو ففففل   نغرمفففف  مففففن ص ففففرف عرسففففحد عرنتففففحل، "ور  ففففرح ةففففش مرظففففم 

بور ففص ت فف  عرتففش  ت فف  ةففش عرر ففوح عرمت دمففص، أمففر و  عرففحءبل  وصففود م ءففوظ،
عرففحءبل  عرتففش  ت فف  ةففش عر ففحن عرر ففح ن ةفف)ن عر ففرح ال ي رففب ةي ففر دوحع  ع ففف 

ممفر يفدةط إرفف عروقفوف عنفد عروصفود  ،ت  ف  نظفح عرفدعح عإللبل ، وهفش ظفرهحف 
رفففف أل ءفففد صفففري عر فففرح  ،مرحةفففص م فففدح و  عر فففرحل ةفففش عرحء فففص    فففد دحعسفففص وع 

منسففصمر  مففط   يففص عررنر ففح عر نيففص ةففش عرحء ففص،  ءيففن يفف تش عر نففري عرب ففش ر حء ففص 
مسففت يمر  ومتمرسفف ر ، هففل عر ففرح عرموصففود مففن تفف ريل  رتففب عرحء ففص عأل فف ش  أم 

مففن تفف ريل غيففح   ورمففردع عست فف د  فف   و يففل  ففرن عالست فف رد  وهففل  ففرن أنفف  
موة ر  ةي  أم ال  إرف غيح در  ممر يتيح  عر رح  رن ح موصود ةش عر نري عرررم 

 دمحمٔ)ر حء ص، عست حعةر  ر ء م ع ف عروءدف عررضويص ر حء ص عمبل  أد ير  ةنير " 
 حدعت ، و  دح توظي  فر تش يستمد من ر عألديب موعر غص هش عرمردف عرورم عر

ن  ففرن ر  ففرح عر ففدم عرمر ففف ةففش و  ت صيحهففر ي ففون تء ي فف  ةففش سففمري عإل ففدعص، وع 
إءففحعا ق ففب عرسفف ق عر نففش "ة وعسففلص عر غففص عر ففرح ص تتففدةق موصففر  عرصففدف ةففو  
سلدمحم عروصود، وعر غص دعت ر تءمل ةش دعو  ر صد  عرم توم وعرمغ ق، ةمفن وفبل  

 دمحمٕ)وبل  عرتر يح عر رحل تن تدمحم" ةش ءين أن ر من  ،عرمرنف تنغ ق
ع ف أن عألديب عرمل وص هو عردل تلوص رف  عر غفص، وتنتفر  عرمرفرنش ع فف 
نمففر  قح ءتفف  عنتيففرال، ةففبل تصففد  ففين إ دععفف  عرنتففحل وتوظي فف  عر ففرحل عن  ففرمر ، وع 

                                                

 ، )سر قدمحم.ٖٙٔصدمحم د/ سيد ءرمد عرنسر ،  دمحم من م ر  )أدب عرحءبل  ةش ءيرتنر عرت رةئ)

 ، )سر قدمحم.ٜٜ دمحم صمررير  عرم رن،  ٕ)
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وسففدع  عألر ففرظ عرموءيففص، "أمففر عألديففب  ،ي فف بلن  نففري ةنيففر  رءمتفف  عرمرففرنش عرحع  ففص
صفففا أو ضفففرل عفففرحض عفففر ح ة فففو يففف تف مفففن  فففاعاف عر ح ءفففص عرمتب فففل عفففن ع

وعءت ر  غيت ر، وعفدم عستيضفرم عرمرفرنش وعست  فر  ر، وأ فل عرتب فل وم رتف  
هو ترن  عألديب، وع  فحعح  ع فف عرتءح فح، ول رف  ال يسفر   وال يوعتيف ، وعرمفردف 

 ففنر   و  عرمرنفف،و  م  فودف رديف ، وةففش متفل هففدع عرءفر  توتفل عرربلقففص  فين عر  ففا
دع و  عرمرنففففف هففففو عرمءففففل عرتففففرنش،و  ةفففف)دع عر  ففففا أو ، ،روضففففط عرل يرففففش ر بتر ففففصع ع 

هفو يظفن أن سيسفتصيب و  عألديب يولب ود عرمرنف متوسفبل  إريف   فرر  ا ص فد ،
عرنفوح و  قد ة فد عرءفرةا وعرفدريلو  - عرءررص ت  و  يمتتل رحغ ت  عمتترال ، وتصد و  ر ،

ر عغت فر ر ، ويضفم  رضف ر إرفف يسفتل عألر فرظ ويغت ف   -عرم  م    دعن عرتصحبفص
عرتصفففروح، ونتيصفففص درففف  أن و  يضفففغل ر وي حه فففر ع فففف عر  فففري  نففف  و   رفففض ت  ي فففر ،

 دمحمٔ) تبون عربتر ص ةرتحف ال حوم ةي ر"
ع ف أيص ءر  ة)ن عربرتب ي ص  إرف عر رح العت رحع  عدف،  دقفص عرتر يفح 

 ، ومفففر أو سفففرص مء وظفففص وموسفففوعيص ت رةتففف ،وحوعتففف ، أو دو  عربرتفففب عر فففرحل 
ردي  من مواون تحعتش، و ندح  در  تء  إلفرح عرتوظيفل وهفو، "نف  مء فوظ 

"ةرر ففرعح ،  دمحمٕ)دون نسفف ص ر ففرء   أو د ففح م ففدح "  يدحصفف  عربرتففب ةففش  بلمفف 
قفففد يوظفففل ن فففر  ر يمتففف  عرتحعتيفففص عرور فففص   فففحف عرنظفففح عفففن عحت رلففف    ر فففل 

 دمحمٖ)عرتحعتيص"  ةش متل هد  عرءررص ال ي ون عرن  من مبلمدمحم عر و يصو  ،مرين
عر يففف  عروعءفففد، و  عرم لوعفففصو  وهفففدع عرفففن  عرموظفففل متنفففوص  فففين عر  فففيدف

د، وهفو إمفر أن ي فون م فت حع  أو عرتدعول ةش عر ي  عروعءو  وأبتح مر ي ون عرو ا
                                                

، و/ عرفففدعح ٚٙدمحم ءفففو  م  فففوم عرنتفففح عر نفففش عنفففد عررفففحب عر فففدعمف، عر  فففيح عرمصفففدوب،  ٔ)
 م.ٕٜٛٔعررحبيص ر بترب، 

، ٘٘ٗدمحم عرحسر ل عألد يفص ودوحهفر ةفش تلفو ح عرنتفح عررحبفش عر فديم، د/  فرردمحم حمضفرن،  ٕ)
 م.ٕٚٓٓر رحع ش،  يحو ، عرترنيص و / دعح ع

يففففص ةففففش عر ففففرح عررحبففففش عرمرر ففففح، د/ ع ففففف ع ففففحل اعيففففد، تحعتعسففففتدعري عر و ففففير  عردمحم ٖ)
 م، ٜٜٚٔ -هفٚٔٗٔ، و/ دعح عر  ح عررحبش ، ٜٙٔ 
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مففر أن ي ففون مففن عوتيففرح عربرتففب، أو مففن نظمفف  "وقففد  ففحو  رففض عرن ففرد ال ، وع 
 م رم ي تحو درف  وهفو عر فءيدمحم، و رض ،عرتن ي  ع ي  إن رم ي ن عر ي  م  وحع  

ةف)ن أبتفح مففر حأينفر ةفش أ ففررح عرنفر  غيفح من فف  ع يف ، وأمفر عرنففرتح ةف)ن أتفف ةففش 
ن  فففففرن عر يففففف  رغيفففففح  سفففففمف و  أتنفففففري نتفففففح   يففففف  رن سففففف  سفففففمف درففففف  ت ففففف يحع ، ع 

، و ففتم عر صففوي إرففف عر ففرح مففن وففبل  مءففوح ن  عألو   دقففص عرتر يففح دمحمٔ)عسففتررنص"
 تب عر رحل.وحوعت ، وعرترنش  دو  عربر

                                                

، و / رصنفص إءيفري ٖٖٛدمحم  تءح ح عرتء يح ، ع ن أ ش عأل  ط، تدمحم/ ء نفش    فحف،  ٔ)
 م.ٜٜ٘ٔ -هفٙٔٗٔعرتحعن عإلسبلمش، 
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 احملىر األول
 دقة التعبري وروعته

ي صففف  عربرتففففب إرفففف عر ففففرح رمفففر يففففحع ةيفففف  مفففن دقففففص عرتر يفففح عففففن عرمرنففففف 
مففن أ ففحا و  حوعتفف  ةففش إر رسفف  تو ففر  ةنيففر  ي سففح عرففن   ويمتففط عرءفف ،و  عرملففحو  

   ر دقص عر رح عرموترح وعضءص ص يصعرمررنش عرتش  د  ةي
 فراؽ البيت الحراـ: -

"أو      تصحعت  من محعمفح عر فين ةفحع  عرمنفرا  عرءحميفص،  ي وؿ كبريت
 عرفففدل  فففرد ي فففون مفففن سففف حع  عرءفففين،  رفففد أن قضفففي  عرءفففج   يففف  هللا عرءفففحعم،

 تم ي   ررمآتح عرمءتحمص عربحعم.و 
 الينػػػػػا مػػػػػف فييػػػػػا القيػػػػػت مػػػػػا لػػػػػؾ

 يحػػػػػػػػدو إ  العامريػػػػػػػػة حػػػػػػػػادي وهلل  

   
 فزدتنػػػػي عنيػػػػا سػػػػعد يػػػػا وحػػػػدثتني

 سػػعد يػػا ثؾحػػدي مػػف فزدنػػي شػػجواً   

   
عءتفففح  و  عآلتفففرح عروح  ففص  ففحوا ويفففل ح ففد ،و  ة ففحا  مففن عرمدينفففص عر ففح  ص

 ء ر    حع  قد   ا أ د .
 النػػػو   مػػف أراع ال حتػػى فارقػػت وقػػد

ف    كػػػػػػػراـ عمػػػػػػػى   حيػػػػػػػراف غػػػػػػػاب وا 

   
 تنطػػو   اليػػ س عمػػى نفسػػي جعمػػت وقػػد

 تنػػاـ الصػػدي  ىجػػر عمػػى وعينػػي  

   
و هفففر  مفففن عن فففدعص عر فففمل ممفففر  ةوعهفففر رفففامن عالصتمفففرص مفففر  فففرن أغضففف ،

م  أن تسفرمش، ويفر ر رتيف  عرمسفرمحف عرتفش   فر ةير رت   عرمنرا  عرتفش سف ،أمضَّ 
 هوعلل عرسحوح ت رمف

 فارقت يػػػػػا ال عػػػػػف رضػػػػػًى وىجرت يػػػػػا

ػػػػػػرا    ال عػػػػػػف قمػػػػػػًى ورحمػػػػػػت  ال متخيِ 

   
ؽ    أسػػػػعى لػػػػرزؽ  فػػػػي الػػػػبالد مفػػػػر 

ػػػػػػػػة أْف يكػػػػػػػػوف م تَّػػػػػػػػرا    ومػػػػػػػػف البميَّ

   
 جػػػػػػَو مػػػػػػدائحي مت ن عػػػػػػاً وأصػػػػػػوف  و 

 وأكػػػػػػػف   يػػػػػػػػَ  مطػػػػػػػػامعي متسػػػػػػػػت را  

   
 ال عيشػػػتي تصػػػفو والرسػػػـ اليػػػو  

و الَكػػػر      (1)"يعفػػػو وال جفنػػػي يصػػػافح 
   

                                                

 .ٓٔدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)
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مففر يرت ففح  مففن أرففم و   ففرر وم  م نففون ق  فف ، م ففد عربرتففب ر  ففرح عرموظففل
ورفففم يسفففتلط عربرتفففب أن يغررفففب ت ففف   ،ر فففحع  أقفففد  م فففرن، وصفففوعح أبفففحم إنسفففرن

رتر فح عفن مفر    إريف  ءررف  مفن أتفح  رح ص عرتش عنترر  ع فف موي تف  عردة ر  عر
 رن  عرمحعوءص  ين عرنتح وعر رح    نر  يضم  رض ر إرف  رض ربش و  عر حع ،

ي تمففل عر نففري عر نففش، ةررو ففل عرنتففحل يت رفف   ففوم  ففرحل ةففش تس سففل ال ي ففرح 
ن عرءررففص عرنتففح ةففش عرتر يففح عففو  قففد تففآاح عر ففرح عرموظففلو  مرفف  عرمت  ففش   صففوف،

عرن سيص ر برتب، ة و رفم يفد  مفحعحف عر فحع  إال   فحع  لي فص عرفدل أقفض مضفصر  
ر ن تءسح عربرتب ع ف ت   عأليفرم عروفوعرش عرتفش قضفرهر ةفش درف  و  ،وأح  ص ن 

عرصففوعح عرليففب، ةيت ففط درفف    ففرح موظففل تبتمففل  فف  ت فف  عرففدع حف،  ففد ح أسفف رب 
 ،ةءر ففر  أن يتففح  دع  عرليففب ،وقر  عر ففحع  عرتففش دةففط إري ففر دةرففر ، وسففيق إري ففر سفف

ال ةمفففر  فففر  عينيففف  ال تب فففرن عفففن و  هفففدع عرل فففوح حعغ فففر  عنففف   مءفففض إحعدتففف ،و  ع 
 ص ن  ال ي رةء  عربحع !و  عردمط،

 وصف بركة: -
أنونفر و  نيل عر ح ص، عردل أءرل   ف  عر ح فص،"تم  تنر ع ف  رل    ي وؿ كبريت

د عسفففت ح عروفففرلح مفففن ق فففق قفففو  عرامفففرن ولفففرب،و    فففر عرح فففرب، وحع  رنفففر عروقففف 
أن ففد رسففرن عرتمنففف ةففش هففد  عرم روضففص رففو و  ت  ففل وصفف  عرامففرن وأسفف ح،و  عرسفف ح،

 س م من عرمررحضص 
 النػػو   بيػػا واسػػت ر عصػػاىا ف ل ػػت

 المسػػػػافر   باإليػػػػاب عينػػػػا قػػػػرَّ  كمػػػػا  

   
 وع ف د ح عر ح ص ةمر أ دص هدع عرت  ي  

 تبػػػػػػػػػػػػػػػػدو لمعيػػػػػػػػػػػػػػػػوف  وبركػػػػػػػػػػػػػػػػة

 والبيػػػػػػػػاء الحسػػػػػػػػف غايػػػػػػػػة فػػػػػػػػى  

   
 وراقػػػػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػػػػػفت إ  ك نيػػػػػػػػػػػػػػا

 السػػػػػػماء مػػػػػػف جػػػػػػزء األرض فػػػػػػي  

   
 وقر   وح
 وصػػػػفيا العػػػػيف تممػػػػؾ مػػػػا وبركػػػػة

 الػػػروض مزىػػػر مػػػف نبػػػت بيػػػا يحػػػف  
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 جػػػدوؿ الخمائػػػ  فػػػي منيػػػا ويسػػػرح

ػػ َّ  كمػػا    (1)"مجػػوىر حسػػاـ غمػػد مػػف س 
   

هدوي عر فر  عرفدين عست فرحهمر عربرتفب  م رمف  ع فف  فرل  و  إن عالست حعح
ف إري  عستءضرح  ي   رن م  مر  رمفر تفبل  مفن عوتيفرح، ةرربرتفب ال عر ح ص، أوء

ي ففحم هففدع عرم ففرن عرففدل  ب إريفف  قح ففح عررففين دون أن يسففتدعش مففن عر ففرح مففر 
ي ل صمر  ت ف  عر ح فص عرتفش أ فدص ةي فر م فوحهر ةفش و فل حقت فر و ف ر  ر، 

  ت ففو هففدع عرت ففو ح عرم ففدص ت ففو ح  وففح أبتففح دقففصو  و  ن ففر صففاي مففن عرسففمري،
هفش تصفحل  فين عرومر فل و  وتت رر  رصا ير  رم يرحض ر ر عألو ،  متفل ت فو حهر

عربرتفففب إد و  عرح فففرض عرنديففص  ررسفففيل عرم ففف ل ءففين يسفففتل مففن غمفففد ،و  عراهح ففص
يسففتدعش عرتوظيففل عرتففرنش رمففر رمفف  ةيفف  مففن عففحض ر مرنففف ةففش  ففوحف غنيففص 

ص عرصمرريص، ويم فن  رردالال  عرتش تا د عرمرنف قوف وعم ر ، ةضآل  عن عر يم عر ني
عر فففو   ففف ن عرتوظيفففل عرتفففرنش ت  فففيل رمفففر أصم ففف  عرتوظيفففل عألو  عرفففدل عقت فففح 
ع ففف مصففحد عرو ففل  ررءسففن،  ينمففر عرتففرنش عففحض ر وععتفف  ومبل سففرت ، ةضففبل  

ضرةص رصم  .  عر وحف و مرر ررعن أن عرتوظيل عرترنش صاي م مل ر مرنف وع 
 (2)م ياس الني   -

فر ع فح ومسص مريعر   ا إدع"  ي وؿ كبريت ر ع فح عرسفرد  مفن واعد دحعع   إ ف ر 
ع  يءضففح  وفر  ومصتمفط م ف ود وم فرم مرفدود يفوم وربسفح  ،عرو فيج  سفح وعءفد 
 وعرور . عرررم

وء ف  رءب م رهج عر  ح أن  رض عرم سح ن د ح أن  يفوم عرا نفص عرفدل وعفد 
                                                

 .ٕٗدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)

دمحم ي ففو  ع ففن ص يففح )هففدع عرم يففر  عمففود حوففرم أ ففيض، مففتمن ةففش موضففط ، ينء ففح ةيفف  ٕ)
عرمري عند عنسير   إري ، و هو م  ل ع فف عتنتفين و ع فح ن دحععفر ، م سفمص ع فف أحبرفص 

هم إرفف أن يسفتوةش عرمفري تسفط وع ح ن قسمر  ترفحف  رأل فر ط، ةف)دع عنت فف عر فيض عنفد
ع حف دحععر  منغمحف ةي ، ة ش عرغريص عندهم ةش ليب عرررم، وحبمر  ن عرغرمح ةي ر  تيفحع  

عر ففيض، وعرمتوسففا عنففدهم مففر عسففتوةف سفف رص ع ففح دحععففر ، وهففو عألءسففن عنففدهم   رمففوم
 .ٖٙ  ا ن م،   .من عرا ردف عرمد وحفدمحم.  ترب  حء ص ع ن ص يح، تدمحم/ د
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  من مءرسن عروا ح أ ش عرءسنو   رالصتمرص ةي ، --ةحعون موسف 
 كثيػػػػػػر مػػػػػػف قمػػػػػػيالً  اً أبػػػػػػد أر  

 ىػػػالؿ مػػػف الح ي ػػػة فػػػي وبػػػدرا  

   
 يػػػػػـو كػػػػػ  فػػػػػي أصػػػػػب  زيػػػػػادة

 حػػػػػاؿ حسػػػػػف فػػػػػي أ رع زيػػػػػادة  

   
 س ا  ن عر رحض  ر وق
 بسػطة جسػمؾ بحػر فػي بسطت ل د

 اب األصػػػػػػ بالوفػػػػػػاء إلييػػػػػػا أشػػػػػػار  

   
 قدسػػػيا م يػػاس أنػػػت مشػػتياىا فيػػا

 يػػاف  الحسػػف روضػػة فػػي الػػ ي وأنػػت  

   
 وال ن ن رتص 
 نيمنػػػػػػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  تزاد

 الػػػػبالد فػػػػي وطافػػػػت وطفػػػػت  

   
 مسػػػػػػػػػػػػػرة بكػػػػػػػػػػػػػ  وأتػػػػػػػػػػػػػت

 أيػػػػػادي  ي أصػػػػػاب  مػػػػػا  ي  

   
 وال ن عر رءب 

 جمعػػػػوا قػػػػد والنػػػػاس الوفػػػػا يػػػػـو هلل

 أزاىػػػػػػػػره نيػػػػػػػر تطفػػػػػػػػو كػػػػػػػالروض  

   
 أصػػػػػػػابعو مػػػػػػػف عمػػػػػػػود ولموفػػػػػػػاء

 بشػػػػػػػػػائره الػػػػػػػػػدنيا تمػػػػػػػػػأ محمػػػػػػػػػ   

   
 ور  دح عر  تبش 

 الوفػػػا تػػػرؾ فػػػي النيػػػ  ىػػػ ا عاتبػػػت

 بغيرتوقػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػاال  جػػػػػػػػػػػػابنيف  

   
ف سػػػػ في  بيػػػػنيـ وأصػػػػم  خػػػػانوا وا 

 (1)"يفػػي مػػف ومثمػػي أفسػػده كػػدت مػػا  
   

ع تففدأ عربرتففب  سففحد نتففحل د ففح مففن وبلرفف  ء ففر ق متر  ففص  ررم يففر ، وقففد 
أحعد أن يو ففل مفففن ص فففري ت ففف  عرء فففر ق عرتففش حأع أن فففر ال ت ففف ط ءرصفففص عرفففن  ، 

 تش تدعع  ءتف مر عستلرص ر ر دةرفر ،ةرنترر  ع ف دعبحت  أحتر  من عأل ررح عر
"ةفررن  عرمح فال   قد      ت   عالستدعريع  ر نر  ةش ت ييد  حم عرمرنفو 

هففو عرففن  عرءرضففح، أمففر عرن ففو  عرتففش يسففتدعي ر مففن مرضففش عرففدعبحف ة ففش 
ن  رنف  ت رفب دوحع  أب فح ةفش ت سفي  مح ا فص عرفن   ،ن و  ريس  مح ا ص وع 

رتففش ت ت ففف هففدع عرففن  ع ففح ةرع يففص عرتفف تيح عرءرضففح مففن وففبل  تر يففد عرففدعبحف ع

                                                

 .ٖٓ -ٜٕص عر تري وعر يل،  دمحم حء ٔ)
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 دمحمٔ)عرنرتج عن عرح يد عرترح وش وعرررل ش ر ن و  عرمستدعرف" 
ويفف تش تحتيفففب عالست ففف ردع  متوع مففر  مفففط محعءفففل عست ففحعف عرفففن   رت  فففف 
عرمرفرنش، ةرإلو ففرح  ا فردف عإل فف ط عنفد أ ففش عرءسففن أمفرحف وةففري أ فرح إري ففر ع ففن 

عألمفح عرفدل دعفر  ،ن سفحوح أرمفدمحم إريف  ع فن ن رتفصة رن هفدع عروةفري م رف ،عر رحض
هفو و  ،عرنر  إرف عالصتمفرص   ف ود درف  عررلفري عرفدل نف  ع يف  ع فن عر فرءب

مستمح ال يتوقل  مر د  ع ف در  عر دح عر  تبش من وبل  ءوعح متويل  فين 
هففدع عرءففوعح ي  ففل عففن دالال  مر ومففص وء ففر ق مررينففص  مففر و  عرنيففل وعر ففرعح،

ة فففو  ،عرصمفففط  فففين )عروةفففري وعرويرنفففصدمحم و)عإل فففبلم وعإلةسفففرددمحم ي فففدو عرصمفففر  ةفففش
ن وففرن عرنففر  ورففم ي ففدحو  قففدح ، وهففو سي فف دمحم مففر وقففط  يففن م مففن ةسففرد  سفي ش وع 

  رن عرمس و  عن   س ب غير   
 خمي  مصر: -

عرررمص  ررو يج عرءربمش، وقر  ةي  عر رحعي  "و يج عر رهحف وتسمي   ي وؿ كبريت
 ة بتحوع 

 عرتش قر  ع ن عرسر
 تمػػػػػ أف قبػػػػ  عػػػػزة السػػػػد وعمػػػػى

 الخضػػػػػػوع المحػػػػػػب  لػػػػػػة ػػػػػػػمكو  

   
 فحػػػػػػػاكى ىنػػػػػػػاؾ جبػػػػػػػره كسػػػػػػػروا

 دمػػػوع فػػػيض يتمػػػوه قمػػػب كسػػػر  

   
 ورس ا عرم   

 الػػػػور   جبػػػػر بكسػػػػره الخمػػػػي  سػػػػد

 مسػػػػػرورا غػػػػػدا قػػػػػد فكػػػػػ  طػػػػػراً   

   
 تػػػػػواترت فكيػػػػػف سػػػػػمطانو المػػػػػاء

 مكسػػػورا غػػػدا إ  البشػػػائر عنػػػو  

   
 وقر   وح 
 لػػػػػػػػػػػػو إف ي الخمػػػػػػػػػػػػ در هلل

 نشػػػػػػػكره نػػػػػػػزاؿ ال تفضػػػػػػػال  

   
 عادتػػػػػو بػػػػ ف منػػػػػو حسػػػػبؾ

 يكسػػػػره يػػػػزاؿ ال مػػػػف يجبػػػػر  

   
                                                

، عرر فففففوم ٕٖ٘دمحم عرح يفففففص وعرر فففففرحف، مفففففدول إرفففففف ة فففففم عر فففففرح، ع فففففد عررا فففففا مفففففوعةش،  ٔ)
 م.ٕٓٔٓعالصتمرعيص، م ت ص عألسحف 
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 وقر   وح 
 نعمػػػػػة  لػػػػػؾ وكػػػػػاف الخمػػػػػي  كسػػػػػر

 بنشػػػره العػػػالميف قمػػػوب سػػػرت  

   
 أنػػػػػػػو والغرائػػػػػػػب العجائػػػػػػػب ومػػػػػػػف

 بكسػػػره العػػػالميف قمػػػوب جبػػػرت  

   
 وال ن تميم 
 صػػػػػ اؿ لػػػػػو كالحسػػػػػاـ خمػػػػػي 

 رةمسػػػػػػػ لمرائػػػػػػػي فيػػػػػػػو ولكػػػػػػػف  

   
 عزمػػػا تجيػػػد المػػػالح فيػػػو تػػػر  

 (1)"المجػػػػرة فػػػػي نجػػػػـو كػػػػ نيـ  
   

عوترح عربرتب ةش توظي   عأل ررح عرتش يصمر ر قررب ةنش م تح  يتمتل 
ن ت روتفففف  و  ةففففش عرصمففففط  ففففين  سففففح عرو ففففيج عرءسففففش ص ففففح عر  ففففوب عرمرنففففول، وع 

دمط  مفر أن  سفح عر  فب ير  ف  عن مفرح عرف عر فيضة سح  يت ر   ،إ دععر  عر رحعي
عند ع ن عرسرعرتش، أمر س ا عرم   ةيصرل أتح عربسح إيصر ير  ةش ن و  عروحع، 

 ففف ص عرص فففح الامفففص إد يص فففحون ةيسفففردون، وأمفففر عر فففرعحعن عآلوفففحعن ةفففيصربلن 
وأمفففر ع فففن تمفففيم ةفففررو يج سفففيل المفففط، ورففف  ةفففش أعفففين  ،ربسفففح ،  فففل هفففش عردتففف 

 صوم ةش عرمصحف.عرنرظح ن مسحف، وهي ص عرمبلم ةش عرس ين ع ف سلء   ررن
وعرم ءففوظ أن عربرتففب رففم يتففدول  فف ل تر يففق ع ففف أل عست فف رد أو ءتففف موعانففص 

  عفن عرنتفح رمفر نفيعرر ف  وصفد ةفش عر فرح و  ،ضمنيص ير   ر تحصيدمحم أو عستءسرن
وصد ت   عأل ررح عرمت ر  ص عرتفش يحبل فر نسفق ةنفش مرفين "إن عالست ف رد ي فوم 

رموقففففل عرتوع ففف ش، أور مفففر  ريففففص ع فففف  ريتفففين توت فففل دحصففففص ظ وحهمفففر دعوفففل ع
، وترنيت مففر عرم فففر  ص، وت فف ل عألورففف من مفففر عر رففل عروفففر   عالقتلففرص وعإلدحع

 رم يففففص عالقت ففففر  وعرتضففففمين، أمففففر عرترنيففففص ةتمتففففل ر وءففففدع  عرتففففش تت فففف ل ةي ففففر 
عرمنرسفف ص عرتففش تصمففط  ففين عرمت ففر  ين، وررففل عرمنرسفف ص وعرت ففر   همففر مءففوح عم يففص 

 دمحمٕ) عالست  رد"

                                                

 .٘ٗ، ٗٗ دمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)

/ منت فففح أمفففين ع فففد دمحم تدعوريفففص عالقت فففر ، دحعسفففص ةفففش عرءح فففص عرتوع ففف يص ربلست ففف رد ، دٕ)
 م.ٖٕٔٓ -هفٖٗٗٔ/ دعح  نوا عرمرحةص، عمرن، عألورف ، وٓٙعرحءيم،  
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 ال سطنطينية: -
وب ر منرحف  رر حب من دعح عر  ري، قد أر س  صمير ر من نءر   "  ي وؿ كبريت

أ ففف ح  ررفففدهب مء فففم عر فففنرص وعرتءفففا م، وع ي فففر ق فففح قسفففلنلين، وع فففف ق فففح  
 وحف ةح  من نءر ، ع ي   و  ع ف  وحف عرم  ، وقوع م عر فح  مء مفص 

وقد ةتدمحم يد  عريمنفف م فيحع    ررح ر  مرعدع يد  عريمنف ة)ن ر موقوةص ةش عرصو،
ِل َّْسفم يمنفط  -قيل ةفش عريمنفف  -  ر نءو  بلد عرمس مين، وةش يد  عريسحع  حف 

م بفف  عرففدنير ءتففف  ففرح  ةففش يففدل متففل هففد    عررففدّو، وع ففف عريسففحع م تففوب
 :وةش عرمرنف .عربحف، ووحص  ه دع ال أم   من ر  ي ر  

 وفػػي قػػبض كػػف  الطفػػِ  عنػػد ظيػػوره

ػػب فػػي الحػػي  دليػػ  عمػػى ال    حػػرص المرك 

   
 وفػػػػي بسػػػػطيا عنػػػػد الممػػػػات إشػػػػارة

 أال فػػػػػ نظروني قػػػػػد خرجػػػػػت بػػػػػال شػػػػػي    

   
 :وب  ا  وح

 دليػػػ  عمػػػى حػػػرص ابػػػف آدـ أنػػػو  

 تػػػػػر  كفػػػػػو مضػػػػػمومة  عنػػػػػد وضػػػػػعوِ   

   
 وفػػي بسػػطيا عنػػد الممػػاِت إشػػارة

 (1)"إلػػى صػػفرىا ممػػا حػػو  بعػػد جمعػػوِ   
   

م يحع    ر إرف  فبلد عرمسف مين، و ةفش عربرتب  وحف م   ي تدمحم يمنر   يستوقل
يسحع   حف، يحما  در  إرفف أنف  م ف  عرفدنير ءتفف  فرح  ةفش يفد   فرربحف، ووفح  من فر 

ويستدعف ردر   رحع  ةش موضرين    ا موت فل م سفءر  ر  فرح ال يم   أدنف  شي 
عرنتح، ألن  حبمر حأع عرنتفح غيفح مف تح  رر فرح ةفش عرمصر  دون أن ير ق   شي من 

عرت و ح، أو ألن عرمرنف من عرظ وح  ءين ال يءتر  إرف تر يق، وربفن عرنظفح هدع 
ح عرمرنففف، ةففرر  ض عنففد عألو   عرن ففدل يففحع أن عر ففرعح عرتففرنش نظففح إرففف عألو  وءففوَّ
ي ر  ففف  عرضفففم عنفففد عرتفففرنش، و عرظ فففوح عنفففد عألو  يرردرففف  عروضفففط عنفففد عرتفففرنش، و)ال 

 . شيدمحم عند عألو  يرردر  عند عرترنش )عر  حدمحم
 

                                                

 .٘ٙحء ص عر تري وعر يل،  دمحم ٔ)
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 وصف مكاف )وجو(:
  "تفففم عحتء نفففر سفففر ح ن ةفففش  فففوعد وق فففرح، وم فففروا وءفففحعح، إرفففف أن ي ػػػوؿ كبريػػػت

عروصفف  هففدع  ففرب ةيفف  ق رففص رلي ففص ةي ففر   ففح وورحص ففر و  وعص نففر عروصفف  عرم ففرح ،
 رنفف  أوال   فففرألارم، أن فففد و  تبفففون موعص ففص عرح فففب،  سفففمف  ففدر  ألن  فففو    ففحعن،

 ر  يسنتةوصد  م    عرءرةا ع ن ءصح عررس بلنش، وقد محَّ 
ػػػػى الوجػػػػو لػػػػىإ أتينػػػػا  نوالػػػػو المرج 

 نػداه بطيب تسم  ولـ فش َّ   

   
 حيػػا مػػف فيػػو ومػػا وجػػو عػػف وأسػػفر

 حيػػػاه أقػػػ  مػػػا دعػػػوه ف مػػػت  

   
عرم يفل،   ورمر عرد إري  مملوحع  قد     م رحب ، وعوضفح  صوعن ف ، ولفرب  ف

 ة ر   )ودر  م ر  عرمستظل ةش عرببل دمحم 
 لنػػػػػا معتػػػػػ راً ( الوجػػػػػو) الجميػػػػػ  أرانػػػػػا

 مثنيػػػػػػػا زلػػػػػػػت ومػػػػػػػا شػػػػػػػكراً  ف وليتػػػػػػػو  

   
 خجمػػػػػة رأسػػػػػي األرض نحػػػػػو وأطرقػػػػػت

 الحيػػا كثػػرة مػػف الػػرأس رفػػ  اسػػطعت ومػػا  

   
دع  رن عرءيري  مرنف ضد عروقرءص مءمفودع   مفر قيفل ةفش عرءفدين  ق    وع 

عرءيفففر  مرنفففف عرملفففح م  فففوحع ، ةمفففر تمففف  عرتوح فففص ةفففش و  )عرءيفففري مفففن عإليمفففرندمحم
م، عر  ففم إال أن ي ففر  درفف  ع ففف حأل مففن يففحع ق ففح عرممففدود ةففش عر ففرح، عرففنظ

 ةش عرمرنف أل ش ع د هللا عر يومش و  وهو أبتح من مد عرم  وح ةبل  بلم،
 وروده عنػػػػػد الوجػػػػػو وجػػػػػدنا ولمػػػػػا

 فنػػػػػػاؤه ال ػػػػػراح المػػػػػػاء مػػػػػف خميػػػػػا  

   
 ترحمػػػػػوا قمػػػػػت ثػػػػػـ مطيػػػػػي زممػػػػػت

 مػػػػاؤه قػػػػ  إ ا وجػػػػو فػػػػي خيػػػػر فػػػػال  

   
 وقر   وح 

 الحيػػا مػػف سػػاؿ الوجػػو ووادي أقػػوؿ

 م ػػػػػاـ لمحجػػػػػي  فيػػػػػو طػػػػػاب وقػػػػػد  

   
 تحيػػػػػة المنيػػػػػر الوجػػػػػو  لػػػػػؾ عمػػػػى

 وسػػػػػػػػػػالـ ربنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف مباركػػػػػػػػػػة  

   
 ومر أحصدمحم قو  عر يحعلش 

 لمػػػػػػا ف مػػػػػػت الحجػػػػػػاز إلػػػػػػى أتيػػػػػػت

 وارتويػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػي وجيػػػػػػػػػو تبػػػػػػػػػد   

   
(1)رأيػػػػػت مػػػػػا وجيػػػػػؾ مثػػػػػ  ولكػػػػػف ممػػػي  وجػػػو مػػػف األرض فػػػي وكػػػـ

 

                                                

 .ٚٔ، ٙٔدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)
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 ين ءررش عإلصدعب وعإلمفحعص  –من وبل  توظيل عر رح  –وعان عربرتب 

عرترنش يستوصب عر  ح، وال ي  ن عربرتب و  ،عرءر  عألو  ي تضش عرتح و  ر وعدل،
ال سفففيمر وقفففد ع فففتمبل ع فففف ر ظفففص ةي فففر توح فففص  ،رمرنيفففين دون تر يفففقعأن يغفففردح 

)ءيففردمحم هفففل هفففو عرملفففح  أو هفففو م  فففوح عرءيفففري  هفففدع مفففر لحءففف  عر فففرح ترح فففر  
 مت  ش عستنتر  عرمرنف عرمحعد.ر 

وررففل د ففح )عروصففلدمحم مح ففدمحم قففول رمرنففف عروصفف  عرمءسففو  )ة  مففر  فففرن 
 فففرن توظيفففل  ،ةفففش دهفففن عرمفففتب م –وم فففحهن ع يففف   -نمفففود  عرربلقفففر  وعضفففءر

در   رةتحعض أن ي ون هدع عرنمفود  ع فف قفدح ال و  عرر رحف دعول عرموقل أنصط،
     مفر  رنف  عرربلقفر   فين عرر فرحفمن عروضوم ةش دهن عرمت  ف، إد إن       

عرموقففففل مت رعففففدف   ففففوحف   يففففحف عءترصفففف  عم يففففص عرت و ففففل عرتففففش يضففففل ط   ففففر و 
عرمت  ف إرفف ما فد مفن عرص فد ةفش عرت فرو عر فبل  مفط إم رنيفص ة فل عألويفح ةفش 

 دمحمٔ)عرو و  إرف محعد عرمتب م" 
ةرربرتففب عرففت ا عرمرنففف عر ففرحل، ووسففط مففن دع حتفف   م تضففف إضففرةت  رفف  

صري تر ي   عرنتحل م  وعر   روتيفرح  فرحل ق فد عربرتفب مفن و  ن ة ح  وت رةت ،م
وحع ف  ت ففل   ففص هففدع عر ففرح ةففش عإل رنففص عففن عرمرنففف إدع مففر قففوحن  رر ففرح عرم تففدأ 

، ةفففرألو  ال يرفففدو مصفففحد عإلو فففرح عفففن عرحءيفففل عفففن عرم فففرن عرفففدل قفففل مفففر  ،   ففف
دع قففل مففر  دمحم  مففر ي ففتمل صففري وترمفف  )ال ويففح ةففش وصفف  إ" ورمففر وصففدنر"وعرتففرنش  

ع ي  من توح ص أبتح عتسرعر  وعن ترءر  ع ف مرفرن مءتم فص. تفم يفدرل عربرتفب ةفش 
ن ريففص عرملففرف إرففف توظيففل عر ففرح ةففش ودمففص عرمرنففف عرملففحو  ربففن  لح ففق 
عرتففحصيدمحم عرففدل ال يتفف تف إال  رففد عرموعانففص  ففين عوتيففرحع  مترففددف، وب)نرففرم عرنظففح 

ربرتفففب ي ءفففا أن مفففر محصوءفففرن    يفففر  ع فففن ءصفففح ةفففش عر يتفففين عر فففدين حصء مفففر ع
ر  يتر عر يومش عر دعن وتمر  تنر   رحل م سو مر ع ف عر ديط، ومت  مال تمرر 

إن  فففرن عربرتفففب ال ي  ففففد  مرنفففف عرحصءفففرن عرتفففحصيدمحم  ففففين إال عر  فففم  ررء مفففص، 

                                                

 .ٗ٘دمحم تدعوريص عالقت ر ،  ٔ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٖٗٛ﴾  
  

نمففففر ي  ففففد  فففف ،عالوتيففففرحع  عر ففففرح ص عألةضفففف يص ةففففش مورل ففففص عر ففففرعح أحض   وع 
 م رحنت ر  سوعهر.ن ش و  عرءصرا،

 قصب السكر: -
"ومفففن مءرسفففن م فففح ق فففب عرسففف ح عرفففدل ال يوصفففد مت ففف  ةفففش   ي ػػػوؿ كبريػػػت

عررنففب ورفف ن  ،  تبلتففص أ ففيري دوعي ر ففدعي عرففدل ال دوعي رفف عففن عر ففرةرشو  ،غيحهففر
ع ففف درفف  ةمففر أء ففف قففو  و  عرت ففرم وق ففب عرسفف ح، وروالهففر مففر أقمفف   م ففح،

 عر ر ل 
 السػػػػػػػكري  ال صػػػػػػػب عمػػػػػػػى نزلنػػػػػػػا

 نيبػػػػػػػػو يريػػػػػػػػدوف  رجػػػػػػػػاؿ زوؿنػػػػػػػػ  

   
 العػػػػػػػػػػػدا رقػػػػػػػػػػػاب كحػػػػػػػػػػػز ِ  بحػػػػػػػػػػػز   

 األحبػػػػػػػو شػػػػػػػفاه كمػػػػػػػص ومػػػػػػػص     

   
 وقر   وح 
 ولكػػػػػػػػػػف ال نػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػمر تحكيػػػػػػػػػو

 طػػػػػػػػػػالوه جسػػػػػػػػػػمو فػػػػػػػػػػي يزيػػػػػػػػػػد  

   
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ابا زدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وكممػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 حػػػػػػػػػػػػػػػالوه ري ػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػف زادؾ  

   
 وقر   وح  
 بػػػدا إف الشػػػيد ري ػػػو قػػػدَّ  ميفيػػػف

 سػػػػػػػػػػناف بغيػػػػػػػػػػر ال نػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػاكي  

   
 تحبػػػػػػػػو ايػػػػػػػػاالبر  كػػػػػػػػ  ولػػػػػػػػد لػػػػػػػػو

 تػػػػػػػداني منػػػػػػػو عػػػػػػػزَّ  إف وتشػػػػػػػتاقو  

   
 أكمػػو النػػاس يػػر   فيػػو مػػا وأعجػػب

 (1)"رمضػػاف فػػي العصػػر بعيػػد الالحػػ  
   

 ففففدح عربرتففففب عوتيرحعتفففف  عر ففففرح ص عففففن عر  ففففب   ورفففف  )مففففر أء ففففف قففففو  
ءفبلوف عإل فدعص. و  يتويل رونر  مفن عرم فرب ص  فين ءفبلوف عرمفدع   و  نش   ،عر ر لدمحم

 ةرألو  ي وح ناص غبلرت  عرتش تءو    ي ص  رر وح عر ديرصوهو ينت ش أ ررحع  م
يت ففو ت فف  عر ففوحف  ففوحف  ،حقففرب عألعففدعي  ينفف  وبففين عرو ففو  إرففف ءبلوتفف   صففاِّ 

ععت رح عرس ح عرمدعب من  وعمت ر ف ر  رحت فرف حضفرب عرمء فوب عرفدل هفو 
عنففد مء فف  أء ففف مففن مففري عر  ففب، أمففر عر ففرعح عآلوففح ة ففد حع  عربرتففب ءتففف 

  رمفر أضفرة  مفن  فوحف  ديرفص حع رفص ال سفيمر عر يف  عرتفرنش، وررفل يف  يت عست  د
                                                

  .ٙ٘دمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٛٗ﴾  
  

عرصمر  هنر ةش ت   عرم رحقص عرنر ف ص مفن م ر  فص عر فح  فررويح، ويرلفش عر فرعح 
ر  ففرحل ةسففءص ةففش تويففل هففدع عررففدعب مففن وففبل  وضففط قلففط عر  ففب  ففين ة ففش 

رسفورص، وررفل متنرور ، عردل   مر اعد ةش عررّضِ ع ي  عستوح  من  ع فرحت  عرم
عوتيففرح   مففص )عففدعبدمحم تءمففل رونففر  مففن عرتمويفف  ع ففف عرمت  ففف عرففدل يتوقففط ةي ففر 

وربففن   مففص )عررففدعبدمحم أقففدح  ،مرنففف عرردو ففص عرمبل مففص ر ففدع عرلرففم عرء ففو عرمففدع 
ع ففف ت ففو ح عرمرنففف عرففدل يحويفف  عر ففرعح، وأمففر عر ففرعح عألويففح ة ففد عسففت وت  

سفنرن، وأنف  عر فحعب عرم ضفل رئلةلفرح هي ص عر  ح عردل يءربش عر نر ربفن  غيفح 
 ةش حمضرن.

ة ضففرف  فففل  ،ر ففد عبتم فف   فففوحف عر  ففب مفففن مصمففوص ت فف  عالوتيفففرحع 
عوتيفففرح م مءفففر  صمرريفففر  تتفففآاح ةيففف  عرمرفففرنش عر فففرح ص مفففط عرء فففر ق عرنتح فففص عرتفففش 

مترص عروصدعن  رر ن. ،يتء ق من مصموع ر إمترص عرء   ررتدو    وع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٛ٘﴾  
  

 الثانٍاحملىر 
 ذوق الكاتب الشعرٌ

ء  و  عربرتب من دو   رحل   قد ي ون من دوععش عرتوظيل مر يتمتط  
ةنفففش يسففف حعن عفففن رمءفففر  ن ديفففص ورل فففص تت فففدح عر فففرح عرموظفففل، متفففل   مفففر 

إرفإل ... من مءرسفن مفر قيفل – دح عر ر ل  –مر أرلل  –مر أ د   –أءسن 
 ويم ن عسترحعض ت   عرتوظي ر  ع ف عرنءو عآلتش 

 ما أحسف: -

ةيفف  ترهفف   نفو إسففحع يل أحبرففين و  ،  "وةفرحعن مففن مففدن عررمرر فصي ػػوؿ كبريػػت -ٔ
سنص، ينارون ءين يحء ون، وأبتفح مفر يفحع ةيف    فل عررن فل، ويسفمف حوض 

 عرصمل، مر أءسن مر قر   
 بػػػػدت إ  باألريمػػػػ  ظبيػػػػاً  هللا رعػػػػى

 رعاىػػػػػا المسػػػػػتياـ قمػػػػػب حشاشػػػػػة  

   
 وبينػػػػػو بينػػػػػي والتيػػػػػو بػػػػػدا مػػػػػا إ ا

 (1)"وتاىػػػػػا بالػػػػػدالؿ عنػػػػػي تحجػػػػػب  
   

ةررءسففن ةففش إظ ففرح د  عرمء ففوب وع عحعضفف  عففن لح ففق صم ففص عر ففحو )إدع  ففدع 
ةفش  فدف و  ،تءصبدمحم ع ف عرحغم من  رد عر  ص  ين عرمء ين )وعرتيف   ينفش وبينف دمحم

)تففر دمحم ةرففل عرتمنففط و عروصففد وأرففم عر فف ر ص عر ففدين د  ع ي مففر )عرتيفف دمحم حمففا عرءيففحف،
 وعر د.

   "ي و  ع ن أ ش ءص ص كبريتي وؿ  -ٕ
 عشػػػػػػػية لمػػػػػػػوداع اعتن نػػػػػػػا ولمػػػػػػػا

 يسػػكب والػػدم  الحجػػاج بركػػة عمػػى  

   
 ألنػػػػػو البويػػػػػب جزنػػػػػا وقػػػػػد فرحنػػػػػا

 مجػػرب بػػاب نيػػواه مػػف وصػػ  إلػػى  

   
 نر  ةمر أءسن قو  عر ر ل توع ف د ح عالع

 عشػػػػػػػية لمػػػػػػػوداع اعتن نػػػػػػػا ولمػػػػػػػا

 غميمػػػو فػػػرط مػػػف نيػػػراف ال مػػػب وفػػػي  

   
 ليػػػػائـ البكػػػػاء ييغنػػػػ وىػػػػ  بكيػػػػت

 (2)"خميمػػو وجػػو عينيػػو عػػف غػػاب إ ا  
   

                                                

 .ٖٕحء ص عر تري وعر يل،   دمحمٔ)

 .ٕٗ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٛٙ﴾  
  

أ ففش ءص ففص قففد ةصففح ةففش ن فف  عربرتففب عسففتدعري نفف   وففح يرففد  نفف إن 
تففف تف عرموعانفففص عرضفففمنيص رتسففف ح عفففن إءسفففرن و  متورفففدع  مفففن حءفففم عرفففن  عرسفففر ق،

أتحهفر ع فف ن ف  عرمفودص )وةفش عر  فب و  ،عرترنش وت دم ، حبمر رد ح ت رر  عرودعص
تر يفق عر يف  و  ،غ ي  دمحم، ع ف ءين عقت ح عألو  ع ف عن مرح عرفدمطنيحعن ر حو 

رن عنفففد  فففرسفففم م فففتح   فففين عر فففرعح ن، ير ففف  تر   مفففر عرمقعرتفففرنش ع فففف عألو  
  قففد ع ففح  بلهمففر عففن  ففروح  عففن لح ففق عرتر يففلو  عرو يففل عنففد عرتففرنش،و  عألو ،

إن " .عر  ففففري عنففففد عرتففففرنش رغيففففرب عرو يففففلو  ةففففرر حم عنففففد عألو  ر  ففففري عرمء ففففوب،
تمنء ر ةح  ءيرف متفوعتحف و  عرن و  عر ديمص تتنرسل من ر عرن و  عرصديدف،

من سفلص مففن وففبل  إءبلر فر وعمت ر فف ر وعصتحعحهففر ةفش ن ففو  صديففدف، ةيرففرد 
  دمحمٔ)عحض ر   وحف قد تمنء ر أر ر  صديدع  وت سيحع   وح"و  إنترص ر

 ةش و ل عرنيل   "ومر أءسن مر قيل  ي وؿ كبريت -ٖ
 ولػػػػب ع ػػػػ   ا  النيػػػػ رأيػػػػت

 منػػػػو النػػػػاس لعػػػػيف يبػػػػدو لمػػػػا  

   
 إليػػػو حػػػاجتيـ عنػػػد فيػػػ تي

 (2)"عنػػو يسػػتغنوف  حػػيف ويػػ ىب  
   

رر ف  و  صديح  ررد ح أن عربرتب عسترحض  وعهد  تيحف ق ل هفدين عر يتفين،
رففففم يء ففففم  رإلءسففففرن إال ر ففففدين عر يتففففين رمففففر و ففففط  ففففرء  مر ع ففففف عرنيففففل مففففن 

ة و ي تش عند ءرصص عرنر   ،وربدو ع ل ة و  ر ن ءش  ،عرتصسيدو  عرت وي 
  دهب عند عستغنر  م عنف ، ة في  تمفص مفر يفدعو إرفف عرءفان عنفد غير ف ،و  ،إري 
 ةش عر يتين دعوف ضمنيص إرف عرء رظ ع ي   رستدعمص   ح .و 
 "ومر أءسن مر قر   ي وؿ كبريت -ٗ

 وجػػدوا قػػد الػػدىر فػػي مػػف تػػواري  طػػال 

 تجػػػد مػػػا عنػػػؾ تسػػػمى ىمومػػػاً  تجػػػد  

   

                                                

ومسفرحع  عرتفوعال، إ فحعهيم  فن سفرد عرء يفل،  ن رو عرت فرلط –عرسحقر  عر رح ص وعرتنر   دمحمٔ)
 هفٖٛٗٔدمحم، عرح رض ٕٓ٘،  ترب عرمص ص عررحبيص )ٚٛ 

 .ٖٓدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٛٚ﴾  
  

 غصصػػػػاً  جرِ عػػػػوا قػػػػد أكػػػػابرىـ تجػػػػد

 (1)"كبػػػػد فتِ ػػػػت كػػػػـ بيػػػػا الرزايػػػػا مػػػػف  
   

 ،-ع يفف  عرسففبلم-وحد عر يتففرن ةففش سففير  عالست فف رد ع ففف م تففل عرءسففين 
عرترفففاع عفففن لح فففق و   ففف نش  رربرتفففب قفففد عستءسفففن مر رمفففر يءمفففبلن مفففن عرتسففف فو 

يض ش ةش تبحعح   مص )تصددمحم مط عوتبلف مررني ر مر و  .ت  يب   ءر  عرترح إل
 عر صندمحم.و  ف)عألس منتصد و  ،ع ف عرنظم ءسنر  وب ري، ةتصد أل )ت  فدمحم

 –ويستدعش عر فرعح ر تو يفل مفن أرفم عرم فرب   مفر  موءيفص )عألبفر ح 
عرت تي دمحم ومر يد  ع ي  عرصمط من عظفم عرف بلي  –عرحاعير  –عرغ    –عرتصحُّص 

 وةدعءص عرولب.
   -ع ي  عرسبلم-ةش م تل عرءسين  ي وؿ كبريت -٘

رف عر  ح م يح عرصاص،  مر أءسن مر قر  عرمتن ش و  "وع 
 نافعػػػػا كػػػػاف إف اإلسػػػػعاد لػػػػؾ عمينػػػػا

 جيػػػػػػػػوب بشػػػػػػػػ  ال قمػػػػػػػػوب بشػػػػػػػػ   

   
 قبمنػػػػػا األحبػػػػػة النػػػػػاس فػػػػػارؽ  وقػػػػػد

 (2)"طبيػػػػػب كػػػػػ  المػػػػػوت دواء وأعيػػػػػا  
   

ءنين إرف ع ق عرمرضش ةش عستدعري عر رح عرمم فوي ءانفر  وأسفف  ت فديم  
ةردف عر  ح  ت ديم عرصرح وعرمصحوح و  دمحم، و يغص عرصمط،عرصرح وعرمصحوح )ع ينر ع 

عرمصرا ةش عسفترمر  عر فق ر   فوب ال و  عرم دح )عإلسررددمحم غاعحف عردمط،و  ،)ر دمحم
ء ففففرم ق ضففففص  ،عستءضففففرح أءففففوع  عرغففففر ح ن مففففن م رحقففففص عرمء ففففينو  ر صيففففوب، وع 

 ،عرمو ،  ل در  وصد ةي  عربرتب موعيمص رءررص عرءان عرتش ويمف  ع فف ن سف 
 .تءسن قو  عرمتن شةرس
 ةش   ن عرتصمل  رألدب  ي وؿ كبريت -ٙ

 "ومر أءسن مر قر  
 يجممػػػػػػػػو مػػػػػػػػاؿ فاتػػػػػػػػو الفتػػػػػػػػى إ ا

 خمػػػػػػػف فاتػػػػػػػو ممػػػػػػػا التػػػػػػػ دب ففػػػػػػػي  

   

                                                

 .ٖٛ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .٘ٛ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٛٛ﴾  
  

 يعدلػػػو شػػػيء ال الػػػ ي المبػػػاس ىػػػو

 (1)"والشػػػرؼ الفضػػػ  فيػػػو الػػػزيف رفخػػػوالم  
   

دع  فففرن عر  فففح يرفففحل  فففرء   ةففف)ن عألدبو  ،ة فففو  عرمفففر  يو  ففف  عرتففف دب  ع 
عإلسفففف ره، وهففففو )أل و  عإلءرلففففصو  يسففففتح ، وعسففففترمر  عر  ففففر  ةيفففف  مرففففرنش عرسففففتح

عرت دبدمحم يو ط ع ف  رء   مسوم عرصمر  عرمرنفول،  مفر يظ فح عر  فر  عرصمفر  
 عرظرهح ةش ستح عرسويع .

  "ومر أءسن مر قيل ةش ةنري محعد عرر د ةش محعد ورر   ي وؿ كبريت -ٚ
 رأيتػػػػػػو لمػػػػػػا الحسػػػػػػف رب تعشػػػػػػ ت

 سػػػػبيمو فػػػي اليػػػػو   فجاىػػػدت عيانػػػاً   

   
 وجيػػػو محاسػػػف عنػػػو حجبػػػت ومػػػف

 (2)"برسػػػػػػػػػولو ييتػػػػػػػػػدي أف فغايتػػػػػػػػػو  
   

 في زيارة الب ي : ي وؿ كبريت -8
 سػػػ ت والب يػػػ  المعمَّػػػى دار أىػػػ  يػػػا

 الػػػػػػػػػديـ منيمػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػحب ربػػػػػػػػػوعكـ  

   
 لػػػػزرتكـ كفػػػػي فػػػػي  روحػػػػي أف لػػػػو

 (3)"ال ػػدـ عمػػى سػعياً  ال الػػرأس عمػػى سػعياً   
   

رن منفففراص عر فففو  إرفففف ت ففف  عرفففديرح عرتفففش نردعهفففر اع حهفففر دععيفففر  أهفففر  عر يتففف
ومر يت ط در   ،من ةحو ء   يدعو  ررس ير رصمير ر )حبوع مدمحمو  رحبوع ر  ررس ير،

 عرتفدعةطو  ،عرنفاو  عرمتتفر ط )من  فصدمحم و ،من  تحف عرملفح   تفحف م فردح  )عرسفءبدمحم
ةف)دع   ر يف  عرتفرنش  فا عرر فق منت فر  ةفش عو  .عرتدةق من  آ يب عرملح )عرديمدمحمو 

ةف)ن عرم فو  يدةرف  عرءنفين إرفف  -هفدع منت فف عرضفرلو  -   غ  عرحوم عرء  فوم
ةش تويل و  عرا رحف عرتش يادعد توقر  إري ر، ةيسرف إري ر ع ف حأس   دال  من قدمي ،

عرحوم ةش عربفل إيمفري إرفف  فدف عرتر فق ءتفف ةفش عألن فر  عألويفحف، إد ال يفدوح 
 )وعرسرش ع ف عرحأ دمحم إمررنر ةش ر  ص عر و .عرمءب وسرر  ةش عرا رحف 

 ما ألطف: -
 ةش و ل عرنيل "ومر أرلل مر قر   ي وؿ كبريت

                                                

 .ٖٜ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٕ٘ٗ دمحم عرسر ق،  ٕ)

 .ٕ٘ٗ دمحم عرسر ق،  ٖ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٗٛ﴾  
  

 وبػػػػػػ ل يػػػػػػت ومػػػػػػا ىمػػػػػػومي نيػػػػػػ 
 بمػػػػػػػوائي وفػػػػػػػيض وجػػػػػػػدي لفػػػػػػػرط  

   
 سػػػػػػػػواحمو عمػػػػػػػػى أبكػػػػػػػػي وقفػػػػػػػػت

 (1)"المػػػػػػاء زيػػػػػػادة دمػػػػػػوعي فمػػػػػػف  
   

  ح فف  عست فف رد  مففحد  إرففف مرنففف صديففد   عرء ففم عرن ففدل عرففدل  ففدح  فف
ت و ح ةنش ممتط يء ق ةي  عرم دص ةش سمري عروير ، ال سفيمر و  غيح ملحو ،

أتحعءفف ، و ففد ح رفف  يففوم وةر فف  و  ةففش عر يفف  عرتففرنش، ةرر ففرعح ي رسففم عرنيففل همومفف 
ي ون  ،ءان مل قو  وصح رن ، وءين يغيض مر   تويم ع ف ن   عر رعح قترمص
ع  عرن ففح عرففدل لررمففر ع ففف إتحهمففر دمففوص غففاعح  ررسففيل عرمففدحعح، صففاعي  وةرقففر  رففد

 .علر  ، ة ش م رح ص وصدعنيصتدةق و  ةرض مر  ،
عفدم   ةفش د فحع  فحببلي  "ور  فيرص ةفش هفدع عريفوم سفنن، من فر ي وؿ كبريت -ٕ

 ت لل ةش در  من قر  و  عالبتءر ،
 اكتحػػػػػالي فػػػػػي الـ والئػػػػػـ

 الحسػػػػػػيف دـ أراقػػػػػػوا يػػػػػػـو  

   
 عضػػو أحػػ  دعنػػي ف مػػت

 (2)"عيني السواد بمبس فيو  
   

إن مورر فففص عر فففرعح رمفففر دح  ع يففف  عر فففيرص مفففن عفففدم عالبتءفففر  ةفففش يفففوم 
مففدعرف إرففف عإلن ففرح،  يففد أنفف  تر ففل البتءررفف   مففر يففن ض  --م تففل عرءسففين 

عروهم مفن أن ةرفل درف  ال يفد  ع فف عرءفان،  فل صرفل درف  عر فنيط أب فح دريفل 
د  ع ففف عرءففان عرم رففم  رألسففف عرففدمط،  ةففرمتاع  عرففدمط  رربءففل ةففش عرمففآقش يسففوِّ

مففن وففبل  أةرففل و  ةففرررين ت ففرح  عرصسففد ةففش عرءففدعد ورفف   عألسففود مففن عرتيففرب،
عرت ضففيل )أءففقدمحم ير ففن عر ففرعح عففن عحت ففرص أسفف م عررففين عرم تء ففص ةففش عإلعففبلن 

 ةش در  من عرت لل مر يتيح عر صن.و  عن عرم رح ص ةش هو  عرولب،
يففف  أت و  ،ةحءففف  أصفففو  وبلر فففر"  عنفففد ناورففف  )عإلسففف ندح صدمحم ي ػػػوؿ كبريػػػت -ٖ

 قد أورتنش ما د عرص ر، وغ    أ وعب عر  رو  ظبلر ر،
َمػػْت  وقػػد  شػػيء بكػػ  عمػػىَّ  َبخ 

 بالسػػػالـ حتػػػى المعػػػروؼ مػػػف  

   
                                                

 .ٖٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .٘ٛ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٗٓ﴾  
  

 ومر أرلل قو  من قر  
 إننػػي قمػػب ويػػا مصػػر عمػػى سػػالـ

 شػػػغ  فػػػي إسػػػكندرية عػػػف كنػػػت ل ػػػد  

   
 ممػػػثـ ثغػػػر مصػػػر يػػػا شػػػاقني ومػػػا

 (1)"ع مػػي أعػػدمني فيػػؾ غػػزاؿ مػػف سػػو    
   

إن ص ففري أهففل عإلسفف ندح ص ر برتففب رففم ينسفف  ليففب مر  ففر، ون ففري هوع  ففر، 
عرصمففر  عرتففش و  ءتففف إنفف  ريرتففدح إرففف ق  فف  ةففش عن ففغر   غيحهففر، ة ففش حبففص عرءسففن

 -عرفدل أدعتف  عرن فش وعالسفتتنري-تس ب عرر ل. وعن لح ق عر  ح و  تس ش عر  عد
 يء ح عر رعح أس رب عر و  ةش تنسم ع يح ت   عرمدينص.

  عن إءدع قحع ءم  )عر لي صدمحم ي وؿ كبريت -ٗ
غيضففص ءسففنري،   نمففر قل فف  مففن و  ،تينففر ع ففف عر لي ففص وهففش حوضففص غنففري"تففم أ

 مر أرلل مر قر  عر ح ص مر يا د ع ف  حد عرحوم، و ةش هد  و  ةحدو  عرصنص،
 التػػػػػػػػي ال طيفػػػػػػػػة ىػػػػػػػػ ي

 ون ػػػػػػػال ع ػػػػػػػالً  تشػػػػػػػتيي ال  

   
 يػػػػػػػػابس ببػػػػػػػػرد حشػػػػػػػػيت

 (2)"ت ػػال الحشػػو  اؾ فأجػػ   
   

ر د غ ب  فدف عر فحد عرفدل يغلفش ت ف  عر ح فص م فرهج عرءسفن ةفش حوضفت ر 
عرغنَّففري، وغيضففت ر عرءسففنري، ومففر أ فف   عسففم ر ع ففف ت فف  عرءففر   رر لي ففص )مففن 

 يففد أن عرن ففو  حغ فف  عن ففر  ،عرتففش مففن  فف ن ر عرتدة ففصو  أصففود أ ففنرف عألبسففيصدمحم
و  ع فففف ءتفففف ق ت فففر، رمفففر ي فففتمل ع يففف  ء فففوهر مفففن حدعي و فففن، قفففد غ فففب ء ففف

 ظرهح ، ءتف غدع صمر  عرمظ ح ينلول ع ف ق دمحم عرمو ح.
 ةش و ل عر حد  ي وؿ كبريت -٘

 "ع ف د ح عر تري ةمر أرلل قو  عر لب موح ر   رر حد 
 تخػػاطر وال الشػػتاء مػػف تػػوؽَّ 

 جميػػػػػػػػػد إنػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػائالً  بنفسػػػػػػػػػؾ  

   
 حديػػد مػػف جسػػمؾ أف فرضػػنا

 (3)"الحديػػد البػػرد عمػػى ي ػػو   فيػػ   
   

                                                

 ٖٓٔ  دمحم عرسر ق، ٔ)

 ٕٓٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)

 .ٓٗٔ دمحم عرسر ق،  ٖ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف
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  ﴿ٖٜٗٔ﴾  
  

هو و  ،عر ريد )عرنء دمحمو    مص )عر حددمحم ةمرنرهر عر ح ب )عر  يطدمحم عرتوح ص ةش
م مر تص د ة)ن  ال يسفتليط م رومفص عر فحد عرفدل يفن ش عرصسفم  ةررصسمعرم  ود، 

 هدع عألود من عرصسد ال يصدل مر  إال عرتوقش.و  ءتف تووح قوع ،
ةففش عإلقرمففص  م ففص  "ومففر أرلففل مففر قففر  عر رضففش عففا عرففدين  ي ػػوؿ كبريػػت -ٙ

 رنش عربن
 بمكػػػػػػػة م امػػػػػػػاً  نفسػػػػػػػي تطػػػػػػػالبني

 ف قصػػػػػػػر أىميػػػػػػػا ضػػػػػػػعف فػػػػػػػ  كر  

   
 بعضػيـ حػ  فػي الت صير مف حياء

رضػػػػػػػػاء    متعػػػػػػػػ ر مػػػػػػػػنيـ كػػػػػػػػ  وا 

   
 فػػػػػػػ نني إلييػػػػػػػا شػػػػػػػوقي ويغمبنػػػػػػػي

 (1)"وأؤخػػػػػػػػر تػػػػػػػػارة رجمػػػػػػػػي أقػػػػػػػػدـ  
   

ررففل عرءيففحف عرتففش عنتر فف  ن فف  عر ففرعح وصففد   ففدعهر عنففد   ح فف  مففن 
بففين و  ةط مففن عرءنففين إرففف ت فف  عر  رففص عرم دسففص،عرتففحدد  ففين عإلقرمففص ةففش م ففص  ففدع

ير ففح عففن متففل هففدع و  دعوف ةففش م ففدهر، ففمففوعق  م عرمضففردف رو  تففد ح قسففوف أه  ففر،
نفص عرتفش يوهفدع ع فف ع ف  عرمد .عرءر    فور م )ةفبلن ي فدم حصفبل  و ف وح أوفحعدمحم

أبففحم ن سففر  وأعففا  أه  ففر ألن ، ففر  مففر وحد ةففش  تيففح مففن عوتيرحعتفف يي  ففو  ففوقر  إر
 .  نر  
 عرغحعم  "ومر أرلل مر قر  و  ةش   ن عرور  ي وؿ كبريت -ٚ
 بػػو شػػغفت مػف حػػب فػػي ازددت مػا

 وليػػػػػػػػػػػػا أو عميػػػػػػػػػػػػو غرامػػػػػػػػػػػػاً  إال  

   
 دائػػػػػػػػػرة ىػػػػػػػػػواه فػػػػػػػػػي وعشػػػػػػػػػ ي

 (2)"أوليػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػزاؿ ال آخرىػػػػػػػػػػػػػا  
   

 عرورفف  وعروصففدو  عرغففحعمو  ةففدع حف عرر ففق س سفف ص أء مفف  ء  رت ففر مففن عر ففغل
مفن  هش تمفتدمحمو  تررق ص يس م  رض ر إرف  رض،هش محعءل مو  م،يعرتتو  عر  ر صو 

 ت ب ةش  ءح عرر ق.و  مرين عرءب
مر أرلل مر و  ة ردنر منارص )حأ  عرمريدمحم"و ل موضط  شة ي وؿ كبريت -ٛ

 قر  
                                                

 .ٕ٘ٗ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٖٕٗ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٕٗ﴾  
  

 طرزىػػػػا مثػػػػ  طوقيػػػػا أرضػػػػاً  هللا سػػػػ ى

 أخضػػػػػر الموشػػػػػي مػػػػػف بػػػػػرد وسػػػػػائرىا  

   
 بريػػػػػػػػدىا بمثػػػػػػػػو   أحبػػػػػػػػابي تػػػػػػػػ كرت

ػػػػرالمع وجسػػػػمي المػػػػا رأس فعينػػػيَّ     (1)"يَّ
   

يءفففففيا عرو فففففب  ت ففففف  عألحض عرتفففففش  رنففففف  م ت فففففف عألء فففففص، ةءوع فففففي ر 
هد  عر  رص ت وب إري ر عينر عررر فق ةيتفد ح و   وسل ر، مو رف  ن ر  أوضح،

وففوعرش ةيتغيففح مر ففر صسففم  عرففدل هففا  تضففرمنر  مففط ق  فف  عرففدل سفف م مففن أيرمففر  
 صحعي عرتد ح.

 ر قر   ةش و ل ) ءحف مريدمحم "وأرلل م ي وؿ كبريت -ٜ
 بحػػػػػرة بالعجائػػػػب قابمتنػػػػػا ل ػػػػد

 والعػػػػػػرض بػػػػػػالطوؿ األوصػػػػػػاؼ مكممػػػػػػة  

   
 وبطرفػػػ إلييػػػا يرنػػػو الػػػ ي كػػػ ف

 (2)"األرض فػػي وىػػو السػػما فػػوؽ  نفسػػو يػػر    
   

 أغ فففب عرظفففن أن ت ففف  عر ءيفففحف مفففن عر ففف ري  ءيفففن تر ففف  احقفففص عرسفففمري،
 هدع ت و ح  ديط.و  تظ ح  وحف عرنرظح إري ر   ن  ةو  عرسمري،و 
 عجب:ما أ -

 ةش مدم ع ن ع رد   "ومر أعصب مر قرر   ي وؿ كبريت -٘
ف عبػػػػاد ابػػػػف تمػػػػدحف ال  ىطمػػػػت وا 

 الػػػػػديما أخجػػػػػ  حتػػػػػى بػػػػػالجود كفػػػػػاه  

   
 وساوسػػػػػػػو مػػػػػػػف خطػػػػػػػرات ف نيػػػػػػػا

 (3)"كرمػػػػا وال بخػػػػال ال ويمنػػػػ  يعطػػػػي  
   

 رح عررلري صفايع  مفن دعتف   إدةرررصب من و ل عرممدوم   تحف عرندع 
مففط درفف  ة)نفف  ير ففو ع ففف و  ديم وصففبل  مففن ةيضفف  عرمففدحعح،ءتففف تففوعح  دونفف  عرفف

ألن إغدعق  ري  عحضر   ل هو مت  ل ةي ،  مرأن منر  ري   وبل   ل   عرمدم
 ت ديب.و  هو ت ديب
 
 

                                                

 .ٖٕٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٖٕٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)

 .ٕٕٓ دمحم عرسر ق،  ٖ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٖٗ﴾  
  

 ما أطيب :  -

 ةش عرنسيب  "ومر أليب قو  عرنيسر وحل  ي وؿ كبريت

 وداره الحبيػػػػب بعػػػػد إف عػػػػيف يػػػػا

 مػػػػػػػػزاره وشػػػػػػػػ  مرابعػػػػػػػػو ونػػػػػػػػ ت  

   
 بطائػػػ  الحبيػػػب مػػػف ظفػػػرت فم ػػػد

 (1)"آثػػػػػػػاره فيػػػػػػػ ه تريػػػػػػػو لػػػػػػػـ إف  
   

ففش عر ففرعح ن سفف   رسففترردف د ح ففر  عرغففحعم عرتففش يءيففر   ففر  رففد أن  ففرد  يمنِّ
محعتفط ر فو ، ةآتفرح عرء يفب و   رد دعح ، ون ل موعلن أنسف ،و  ي ت   غيرب عرء يب
 .مسبلف عن   ود 

 ما أنص : -

 مر قر  عألح رد  "مر أن دمحم و  ةش عرن دمحم ي وؿ كبريت
 ف نيػػػا دمشػػػ  عػػػف ركابػػػؾ عػػػرج

 وتخضػػػػ  األسػػػػود ليػػػػا تػػػػ ؿ بمػػػػد  

   
 بريػػػػدىا وبػػػػاب جبيتيػػػػا بػػػػيف مػػػػا

 (2)"يطمػػػ  بػػػدر وألػػػف يغيػػػب قمػػػر  
   

 ما أوعظ: -
   "مر أوعا مر قر  ةش عروعا ي وؿ كبريت

 ف  نػػػػػػػت الػػػػػػػبالد أقػػػػػػػاليـ ممكنػػػػػػػا

 عظماؤىػػػػػػػػا رىبػػػػػػػػة أو رغبػػػػػػػػة لنػػػػػػػػا  

   
 بنػػػػا عم ػػػػت أيامنػػػػا انتيػػػػت فممػػػا

 رخاؤىػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػوالي أيػػػػػػػػػاـ شػػػػػػػػػدائد  

   
 جنػػػػت بمػػػػا نبػػػػوح أف ىممنػػػػا إ ا

 حياؤىػػػػػا يػػػػػدعنا لػػػػػـ الميػػػػػالي عمينػػػػػا  

   
 ب وجػػػػػو النائبػػػػػات نالقػػػػػي وكنػػػػػا

 (3)"ماؤىػػا ي طػػر كػػاد الحواشػػي رقػػاؽ  
   

إن ت ففد  عألءففوع  مففن م ففححع  عرامففرن، وترففروح عألغيففرح م ففحون  تررقففب 
عر فوف ءفر  ةفش عرم رحنفص  فين ءفررين   تظ فح ت ف  عرء ي فص  صفبلي و  عرن رح،و  عر يل

عرصمط )أقرريمدمحم و  عرتم    نون عرصمط عردعرص ع ف عررظمص،  عردل من أ حا أمرحعت 
ري  من عرضر ري  ل من عررظمفري   ررسيردفعردع  ع ف إء رم عر  ضص، وعإلقحعح 

                                                

 .٘ٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٖٕٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)

 .ٗ٘ٔ دمحم عرسر ق،  ٖ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٗٗ﴾  
  

عرضفرل عرفدل    إريف  أمفح  ءفر و  إد دعن  ر م حقرب عرر فرد. -لوعر  أو  حهر  -
 فففدع د   مفففن أ ففحا عبلمرتففف و  عألقويفففري،  رففد اوع  م ب فففم، ودوع  دورففت م،أور فف  

 نر  ر  عرامرن.و  عأليرم، وصنرير  عر يررش،
 ما أرجى: -

 ةش عرحصري "مر أحصف مر قر   ي وؿ كبريت
 عجػػػػػزي  أف تعمػػػػػـ أنػػػػػت إليػػػػػي

 يسػػػػػتجير عػػػػػ ابؾ مػػػػػف بعفػػػػػوؾ  

   
نػػػػػي  عػػػػػ ابي عػػػػػف غنيػػػػػاً  يػػػػػا وا 

 (1)"ف يػػػػػػػػػػر تعػػػػػػػػػػ بني أال إلػػػػػػػػػػى  
   

علفل مفوال ،     ، ي دم عررصا قحبرنر  يسفتدح  ف حععص ضريل م ح  نض
وي دم  ين يدل هدع عرتوسل مسوغر  عر  فو  مفن عت فري  ف ر  عرصفبل    ف ر  

ة ففح عرمو ففو  و  غنففش عروففررق عر ففول،و  سفف ق حءمففص هللا ع ففف غضفف  ،و  عرصمففر ،
 تح  عرم عودف.و  عردريل، و   ر مح ءر  رء و  عرر و

 ما أصدؽ: -

ةففش و ففل م ففح  "ة  فف  دحهففم، وال اع   يففادعد و ففادعن   ففم  كبريػػتي ػػوؿ  -ٔ
  حُّهم وُبحُّهم، ة  د تء ق   م  د  عر ر ل 

 الػػػػػور   بػػػػػالد سػػػػػار لمػػػػػ ي قػػػػػ 

 والباسػػػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػػػوة وأظيػػػػػػػػػػػػػر  

   
 أىميػػػػػػا وال مصػػػػػػرا رأي ال مػػػػػػف

 الناسػػػػػػػػػا وال الػػػػػػػػػدنيا رأ  فمػػػػػػػػػا  

   
 ومر أ د  من قر  

 مثميػػػػا مػػػػا بمػػػػدة إال مصػػػػر مػػػػا

 نعيميػػػػػػػا فػػػػػػػي يرتػػػػػػػ  غريبيػػػػػػػا  

   
 الػور   فػي شػيء ألطف نسمييا

 (2)"نسػػػػيميا مػػػػف ألطػػػػف وأىميػػػػا  
   

مففففن أمرحعتفففف   إبففففحعم و    عر ففففد  عرففففوعقرش،ررففففل عربرتففففب ي  ففففد  رر ففففد 
دع  رن عرنر  يستحوءون  دع علح  ورللععتدع  منرو ر، و عرغح ب،  أه  ر، وع 

 .وعحع  صنسيم ر ة)ن أه  ر أح  ل رر ، وأرلل ع حف، وأبحم 
                                                

 .ٕٓٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٕ٘ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٗ٘﴾  
  

 ةش   ن عرنسري  "ومر أ د  مر قر   ي وؿ كبريت -ٕ
ف النسػػػػػػاء إف  لعفػػػػػػة نسػػػػػػبف وا 

ـ النسػػػػػػػػور ت م يػػػػػػػػا رمػػػػػػػػـ    الحػػػػػػػػوَّ

   
 وحػػػػػديثيا سػػػػػرىا عنػػػػػدؾ اليػػػػػـو

 (1)"والمعصػػػػـ سػػػػاقيا لغيػػػػرؾ وغػػػػدا  
   

د ح عربرتب عر يتين ةش   ن حصل ل ق عمحأت  وهو يء  ر ةرت     غيح  
عرنسففري ملمرففر  ربففل حعغففب، ال سففيمر مففن رففم  هففو يففحع و  و ردتفف  ةيفف  ة تففل ن سفف ،

ةرريوم )يرنفش ةفش حبفرو عراوصيفصدمحم  ،ر    هن متو  يمرنَّ ةش عربيد،و  ي نَّ عرر حف
وءفر  عرتوعةفق  )عند دمحم يوت ل عن )عرغددمحم يرنش عن  رم عفحع عرفاوع  )رغيفح دمحم.

ي عإلغحعو  عرتررند ةي  عر تنصو  ءر  عرتوررلو  ،عرستح )سحهر وءديت ردمحمو  ةي  عإلو ري
 عرمر مدمحم.و  )سرق ر

 ةش ضحوحف ت  ش عرر م من  يوو  "ومر أ د  مر قر   ي وؿ كبريت -ٖ
 وحيػػػػدا العمػػػػـو يطمػػػػب مػػػػف كػػػػ 

 ضػػػػػػػالؿ فػػػػػػػي ف نػػػػػػػو شػػػػػػػي  دوف   

   
 عمػػػـ والػػػدفاتر الكتػػػب فػػػي لػػػيس

 (2)"الرجػػػاؿ صػػػدور فػػػي العمػػػـ إنمػػػا  
   
هفش أن ل فب عرر فم دون  فيإل ي وفد و  ،قحح عر رعح ء ي ص ي دق ر عروعقط

ع فف عرفحغم مفن أن عرر فم و  ،مس   يضل مر  لررب عرر م ةفبل ي تفدل يد لبل   
إال أن عر ففرعح صرفل عرر ففم  ،تضففرعيل عرم فن ر و  مسفلوح ةفش  لففون عربتفب،

 عرء ي ش ةش عرت  ش عن عرحصر .
َنفففر     َيفففر    ُهفففوَ  َ فففلْ ﴿ع فففف نءفففو قورففف  ترفففررف    ﴾عْرِرْ فففمَ  ُأوتُفففوع عرَّفففِدينَ  ُ فففُدوحِ  ِةفففش َ يِّ

  دمحمٜٗ يص  و )عررن  
 ةش   ن قح ش  "ومر أ د  مر قر   ي وؿ كبريت -ٗ

ف عػػػدوا إف النػػػاس أولئػػػؾ   كػػػروا وا 

 معػػػػػدود غيػػػػػر فمغػػػػػو سػػػػػواىـ ومػػػػػف  

   
 لعزتػػػػػو عػػػػػز  ا الػػػػػدىر خمػػػػػد لػػػػػو

 (3)"وتخميػػػػػػد بتعميػػػػػػر أحػػػػػػ  كػػػػػػانوا  
   

                                                

 .٘٘ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٖٜ ر ق،  دمحم عرسٕ)

 .ٕٚٔ دمحم عرسر ق،  ٖ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٗٙ﴾  
  

صرل عر رعح ر  ح يين د حع  ةش م ر فل إهمفر  مفن سفوعهم ع فف نءفو د فح 
َتري ِحْءَ صَ  ِإيبلِةِ مْ  .ُقَحْ ش   بلفِ إِلي﴿عر ح ن ر م،  ْيلِ  عر ِّ  .دمحمٕ-ٔ)قح ش   ﴾َوعر َّ

عفففن عظمففت م  رإل فففرحف إرفففي م، وتو ي ففف م  رر ضفففل  عر فففرعحوقففد ع فففح 
 عرس دد عن لح ق عسم عرت ضيل.و  عر حفو  عررافو  دون غيحهم     عرترح  يص،

 هلل در ال ائ : -
 ر ر ل ةش و ل ل يرص م ح  "و دح ع ي وؿ كبريت -ٔ

 ربيعيػػػا زمػػػاف فػػػي مصػػػر مثػػػ  مػػػا

 نسػػػػػػيـ واعػػػػػػتالؿ مػػػػػػاء بػػػػػػيف مػػػػػػا  

   
 نظيرىػػػػا الػػػػبالد تحػػػػو   ال أقسػػػػمت

 (1)"وسػػػػيـ جمػػػػاؿ إلػػػػى نظػػػػرت لمػػػػا  
   

ي فففيد عربرتفففب   فففو  عر فففرعح ةفففش و فففل م فففح ةفففش م فففدم عرحبيفففط، وقفففد ءفففو  
هففدع عرصمففر  يصر  ففر مت ففحدف عففن و  مظففرهح عرءسففن، مففر  ففين مففري ونسففيم ع يففل،

 سر ح عألقلرح. غيحهر من
 ةش ن ش عالعت رد ةش عرنصوم وعربوعبب   "و دح عر ر ل  ي وؿ كبريت -ٕ
 تحاولػػػػو أمػػػػر فػػػػي الػػػػنجـ ترقػػػػب ال

 حمػػػػػػػ  وال جػػػػػػػدي ال يفعػػػػػػػ  فػػػػػػػاهلل  

   
 أثػػػػر مػػػػف لمػػػػنجـ مػػػػا السػػػػعادة مػػػػ 

 (2)"زحػػػػػػػػػ  وال مػػػػػػػػػري  يضػػػػػػػػػرؾ وال  
   

ف هللا هففوع نسفف ص عألمففوح إرففو  القففف ععت ففرد عر ففرعح ةففش ن ففش تفف تيح عرنصففوم
هو ينرش ع ف أور   عردين يحبلون عرسرردف  ررلررط، ةرروعقط و  ةش ن   عربرتب،

 ي دب عدعري عرمنصمين، ةبل أتح ر نصم ةش تء يق عرسرردف  مر ياعم عروعهمون.
 ةش دم عرءح  ع ف عردنير   "و دح عر ر ل  ي وؿ كبريت -ٖ

 فييػػػػػػا اليػػػػػػـ أقمػػػػػػوا الػػػػػػدنيا بنػػػػػػي

 الفػػػػػػػوات إلػػػػػػػى يػػػػػػػؤوؿ فييػػػػػػػا فمػػػػػػػا  

   
 مػػػػػػػػػاؿ وجمػػػػػػػػػ  لمخػػػػػػػػػراب بنػػػػػػػػػاء

 (3)"لمممػػػػػػػػػػػػات والتوالػػػػػػػػػػػػد ليفنػػػػػػػػػػػػى  
   

عسفففتدعف عر فففرعح ر تءفففديح مفففن عرتبررفففب ع فففف عرفففدنير عستءضفففرح عرن ريفففص 

                                                

 .ٗٓٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٓٚ دمحم عرسر ق،  ٕ)

 .ٜٔٔ دمحم عرسر ق،  ٖ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٗٚ﴾  
  

عر نففري يت ففط و  ،عروففحعب ير ففب عر نففري ،عففن لح ففق عرتنر يففر  عرمتبلامففص ،عرمءتومففص
 ففف رت ر ت ففف  و  ودعح هفففدع  ففف ن ر،، عرممفففر  ينتظفففح  فففل مورفففود و حق ففف و  عرصمفففط،

 در  النت ري موص رت .و  صديحف   ن ي  ف أ ءر  ر عر م عن  وعه  م
 ةش ءسن عرتو ل ع ف هللا   "ة    دح من قر   ي وؿ كبريت -ٗ
 لػػػػػػػو ىي تػػػػػػػؾ ألمػػػػػػػر اصػػػػػػطفاؾ إ ا

 األربػػػػػػػػا تبمػػػػػػػػ  حتػػػػػػػػى العنايػػػػػػػػة يػػػػػػػػد  

   
 وأطمبػػػو أرجػػػو مػػػا نيػػػ  تػػػرد لػػػـ لػػػو

 (1)"الطمبػػا عممتنػػي مػػا فضػػمؾ بػػاب مػػف  
   

ر ففرعح ع ففف ق ففب  ففل  ففر  ، عففن لح ففق عرففحبا ةففش صم ففص عر ففحو ع  يحبفف
قحص و   دع عرحبا  ين نيل عرمل وبو  ت ي ص عألس رب عرمء  ص ر ،و   ين عال ل ري

 فيح  توصي  عرن   إرف عرل فب و  ،من أدمن عرلح  أو   أن ي تدمحم ر ة، عأل وعب
 تء ق عرحصري.

 ب ءين ي و  عف عرنر  "و دح ع ف  ن عرم ح ح ةش مدع ي وؿ كبريت -٘
 م اتمػػو تسػػمـ لػػـ النػػاس سػػالـ مػػف

 سػمما بػاأل   فػييـ عػاش ومػف منيـ  

   
 يػػدركيا الييجػػاء إلػػى سػػاع كػػ  مػػا

ػـ مف    (2)"احتكمػا أعدائػو فػي السػيف حكَّ
   

عفففدم أمفففن صفففرن  م، عفففن لح فففق و  يفففدعو عر فففرعح إرفففف عرءفففدح مفففن عرنفففر ،
 ضفر  عفن لح فق عر فحوعرفحبا أيو  عرحبا  ين مسررمص عرنر  وعدم عرسفبلمص مفن م،

 ،عر وف ر م وتء ق عرسبلمص من م. ة ورف  رإلنسرن أن تر و همت عرصاعي  ين إظ رح و 
 أن ُيحع عألعدعي من ن س    سر.و 
 و دح عر ر ل "ةش ءتميص عر دح   ي وؿ كبريت -ٙ

 أبمغيػػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػدة لػػػػػػػػػػػػي

 مػػػػػػػػت انفضػػػػػػػػت فػػػػػػػػ  ا محتومػػػػػػػػة  

   
 ضػػػػػػػارية األسػػػػػػػد سػػػػػػػاورتني لػػػػػػػو

 (3)"وقػػػػػػػت يجػػػػػػػ  ـلػػػػػػػ إف لغمبتيػػػػػػػا  
   

ي ففحح عر ففرعح ء ي ففص م ففرهدف تتمتففل ةففش عرن ريففص عرمءتومففص عرتففش ال يسفف م 

                                                

 .ٕٛٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٕٚٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)

 .ٖ٘ٔ دمحم عرسر ق،  ٖ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٗٛ﴾  
  

من ففر أءففد، و م نففص عإلنسففرن أن ي ففرحص عألسففد عرضففرح ص مففر دعم رففم تءففن رءظففص 
 موت .

 ةش قنرعص عرن    "و دح عر ر ل  ي وؿ كبريت -ٚ
 امػػػػػػػػػػػػػػرئ  عمػػػػػػػػػػػػػػى تغضػػػػػػػػػػػػػػبف ال

 يديػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػان  لػػػػػػػػػؾ  

   
 الػػػػػػػ ي لطمػػػػػػػ ا عمػػػػػػػى واغضػػػػػػػب

 (1)"لديػػػػػػػو مػػػػػػػا تطمػػػػػػػب اسػػػػػػػتدعاؾ  
   

يففدعو عر ففرعح عإلنسففرن إرففف عر نرعففص عففن لح ففق تءو ففل مسففرح عرغضففب 
ممن يمنط مفر ةفش يديف  إرفف عرفن   عرتفش لمرف  ءتفف ل  ف  مفر عنفد عآلوفح ن، 

ةفش هففدع دعفوف ضففمنيص إرفف سففمو عرفن   وتحةر ففر و  ة فش عرصففديحف  ررغضفب من ففر،
 عن د  عرس ع .

 ةش ةضل عرمر    "و دح ع ن عرمرتا ءين ي و   ي وؿ كبريت -ٛ
 المػػػػال فػػػػي ثػػػػروة  ا كنػػػػت إ ا

 العػػػػػػالـ فػػػػػػي المسػػػػػػود ف نػػػػػػت  

   
 صػػػػػورة نسػػػػػب مػػػػػف وحسػػػػػبؾ

 (2)"آدـ مػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػؾ تخبػػػػػػػػػػر  
   

ت فففف  عرسففففيردف  ررمففففر  هففففش و  بففففين عرسففففيردف،و  ةرر ففففرعح يففففحبا  ففففين عرتففففحوف
   من نسل  دم.ةءسب عإلنسرن أن ،عرء ي يص، أمر عرنسب ةبل يروَّ  ع ي 

                                                

 .ٓٛٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٕٚ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٜٗ﴾  
  

 الثانٍاملبحث 
 أمناط التىظيف

 األولاملطلب 
 تأكيد الىصف

 االغتراب عند الضي : -1

  "ورمر عيل منش عر  ح، وأعيرنش هدع عألمح دعرنش دععش عألمرنش ي وؿ كبريت
وعآلمففففففر ، وءح نففففففش ةيفففففف  عالرتصففففففري إرففففففف عربففففففح م عرمترففففففر ، أن أمتلففففففش غففففففرحب 

عرءح فص، وهللا مسف ب عألسف رب، وأن فدنش  عالغتحعب، ءسب ةرم فوع، وعر ح فص ةفش
 رسرن عرءر  قو  من قر  

 صػػػػادقة وىػػػػي حػػػػدثتني العمػػػػي إف

 الن ػػػػ  فػػػػي العػػػػزَّ  أف تحػػػػدث فيمػػػػا  

   
 منػػػى بمػػػوغ المػػػ و   شػػػرؼ فػػػي أف لػػػو

 (1)"الحمػػ  دارة يومػػاً  الشػػمس تبػػرح لػػـ  
   

إن عالغتفففحعب عفففن عرم فففرن عنفففد عرضفففيق  ففف ، وة فففد عألسففف رب عردععيفففص إرفففف 
، هو عر  حف عرتش لحء ر عربرتفب، وعسفتدعف ر فر مفن عر فرح مفر ي  فدهر   ق  عرتر

صفري توظيفل و  ةش تمرس  ال ي رح مرف  عرمت  فف  رنت فر  مفن عر فرح إرفف عرنتفح،
عر فففرح مفففن وفففبل  عسفففتدعري  فففوحف مءسوسفففص تتمتفففل ةفففش مغفففردحف عر فففم  دعحف 

مفففن عرءمفففل، ةت ففف  عرتصحبفففص عرم فففرهدف أغنففف  عربرتفففب عفففن عإلة فففرم عفففن  تيفففح 
 عرتش  رن  دعةرص ر  ع ف عررام ع ف عرس ح.و  عرمررنش عرمستبنص ةش ن س ،

 ، يم فد رف  إغفحعي  فو  إريف ، ع  "إن عرمرنف عألو  يفدعو نظيفح  و تل  ف  عةت فرح 
ه فدع يت فدم عر  فح سفيحع  متفوعتحع  متحقيفر  و  عمتفدعدع ،و  عرترنش ي  د عألو ، ي  ف  سفرصو 

 نت ففش إرفف دحوف ي ففل و  ،غريففص مفدع  مفن مرنفف إرففف مفر هففو أقفوع منفف  ءتفف ي  فا
 دمحمٕ)عندهر" 
 

                                                

  .٘ٗدمحم حء ص عر تري وعر يل،   ٔ)

 .ٗٛعر  يح عرمصدوب،  دمحم ءو  م  وم عرنتح عر نش عند عررحب عر دعمف، ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٗٗٓٓ﴾  
  

 قيمة اإلنساف بالعمـ: -2

"قففر  عر وففح عرففحعال  "عرففدل تءففحح عنففدل أن قففدح عإلنسففرن ي ففو    ح فف   
 نظم ةش در  من قر  و  قدح عرر م  ررمر ،و   ررر م،
 كمػػػػػػػا بػػػػػػػالعمـ المػػػػػػػرء قػػػػػػػدر إف

 سػػػػػػػػما بالمػػػػػػػػاؿ العمػػػػػػػػـ قػػػػػػػػدر أف  

   
 أسػػػػػػػػػعدا إف ىمػػػػػػػػػا فجناحػػػػػػػػػاؾ

 (1)"السػػما أعمػػى إلػػى تيػػوي  كمػػاطر   
   

تو يفففدع  رت ففف  عرء ي فففص ربفففن   فففوحف ةنيفففص  إد صرفففل  عرموظفففلصفففري عر فففرح 
عرصنرءفرن و  عر رعح عرر فم وعرمفر  صنفرءين يء فق   مفر عإلنسفرن ةفش عفررم عرسفمو،

عرمففففر  ي  غففففرن و   مففففر أن عرر ففففم ،يسففففرعدعن  ففففرء  مر ع ففففف عرليففففح إرففففف أع ففففف
  رء  مر مر ي وع  من عرتحقش.

 ري  الصبا: -3
"د ففففح عروعءففففدل ةففففش ت سفففيح  عروسففففيا أن ح ففففدمحم عر فففف ر هففففش عرتففففش ي فففو    ح فففف   

إنش ألصد ح دمحم }قرر  عند قور    ،أو    ح دمحم يوسل إرف ير وب ع ي مر عرسبلم
 وردر  تصد عرر ر  يستودمون هد  عرح دمحم ةش ءمل عرسبلم  مر قيل { يوسل
 إلػيكـ السػالـ حمػ  فػي الري  أستخدـ

 سػػػػػميماف عصػػػػػري  فػػػػػي أنػػػػػا ك نمػػػػػا  

   
 ب صػػػػػػػػػتو أنبػػػػػػػػػ ني يع ػػػػػػػػػوب كػػػػػػػػػ ف

 (2)"أشػػجاف الصػػب قمػػب عنػػد فممصػػبا  
   

 - –أبد عر رعح عرو ل عن لح ق عستدعري ءر  ن ش هللا س يمرن 
 –-عسففتدعري موقففل ن ففش هللا ير ففوب و  عرفدل سففوح  رفف  عرففح دمحم تصففحل  فف مح ،

 فف  قففد تففم تبتيففل تو  ءففين وصففد ح ففدمحم يوسففل، ة ففرح  عر فف ر حسففو  عرمء ففين،
  .عرمررنش من وبل  عر يتين

 :اآلس -4
 تيففحع  مفففر و  ،قففدح عرءمفف ، ورفف  د ففح ةففش عأل ففررح  "وتمففح ي ففو    ح فف   

 عرردعح، ةمن در  ةش هد  عرمسرر    ي     

                                                

 .ٓٗدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)

 .ٓٗ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٗٗٓٔ﴾  
  

 وعػػػػػػػػػػػ ار ه   ألحاظػػػػػػػػػػػو وميفيػػػػػػػػػػػف

 النػػػػػاسِ  قتػػػػػاؿ عمػػػػػى يتعاضػػػػػداف  

   
 نػػػرجس   مػػػف بصػػػارـ   الػػػدماءَ  سػػػفؾَ 

 (1)"آس مػػف ِغْمػػِدهِ  خمائػػ    كانػػت  
   

سفففي ين ي لرفففرن نيفففرو ق فففوب   صفففحد عر فففرعح مفففن أرءفففرظ عرمء فففوب وعفففدعح 
عررر ففف ين، وسففف رم عررفففين ت فففوب إرفففف أن ففف  دول عر ففف ر ص ةفففتصر  م  فففحعف 

 قد سل هدع عرسيل من غمد  عردل ومر    من   .و  عرغحعم،
 قرض الشعر: -5

أن   {ومر ع منر  عر فرح ومفر ين غفش رف }وقد قيل ةش قور  ترررف  ي و    ح    "
 عرمحعد ق يء 

نػػػػو سػػػػواه شػػػػيء ال الشػػػػعر ىػػػػو  وا 

 وسػػػػحباف قػػػس قػػػػاؿ قػػػد مػػػػا ألحسػػػف  

   
 محسػػػػف ويمػػػػدح صػػػػب   وبػػػػ يعنػػػػي

 (2)"غضػػباف ويعطػػف ميػػت وبػػ ويرثػػي  
   

د عر فففرعح ةضفففر ل عر فففرح حدع  ع فففف مفففن دمففف ، ت بيفففدع  ع فففف دوح  ةفففش عفففدَّ 
 ر ففف ين،سففف يل عررو  ،ة فففو مفففبلد عرمء فففين  عالحت فففري  فففررن و ، مفففن وفففبل  ةنونففف 

 و فففد د فففح عرغفففر ح ن  ررنفففدب و   حسفففإل قفففيم عرويفففح مفففن وفففبل  مفففدم عرمءسفففنين،و 
ةش هفدع ت  فيل رء فم مصمفل  فدح و  عرغرضب،  يسترلل  و  وعرحتري وعرت  ين،

 .قور  )هو عر رح ال  شي سوع دمحم   
 وصف مصر: -6

 أسرف ةي فر رصوعمفط عرر فرد،و  "تم ال ار  أت ي  ظبل  هرتي  عر بلد،ي و    ح    
 تنا  ةش ق وحهر عرمون ص، و سرتين ر عرموحقص أو 

 وتربيػػػػا الػػػػديار ىاتيػػػػؾ حسػػػػف فيػػػػا

 العػػد عػػف يجػػ  حسػػنا حػػوت قػػد فكػػـ  

   
 إنيػػػػػػػا النػػػػػػػواعير تمػػػػػػػؾ سػػػػػػػيما وال

 الفػػػػرد المػػػػدنف الوالػػػػو حػػػػزف  تجػػػػدد  

   
 ك نمػػػػا وصػػػػارت شػػػػجوي  أطارحيػػػػا

 أبػػػػدي الػػػػ ي بمثػػػػ  شػػػػجواىا تطػػػػارح  

   
 نزىػػػة الم ػػػدس النيػػػ  شػػػاط  وفػػػي

 العيػػد سػػالف مػػف فػػات قػػد مػػا جػػددت  

   
                                                

 .ٜ٘ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٖٓٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٗٗٓ﴾  
  

 كواكػػػػب فييػػػػا البمػػػػور مػػػػف سػػػػماء

 الخػػػد مصػػػ ولة المػػػوف  صػػػن  عجيبػػػة  

   
 عجائػػػػػب أي البحػػػػريف مػػػػرج ومػػػػف

 بعػػػػد ومػػػػف قريػػػػب مػػػػف وتبػػػػدو تمػػػػوح  

   
 رياضػػػيا ظػػػالؿ فػػػي نعمنػػػا قػػػد فكػػػـ

 سػػػعد وفػػػي أمػػػاف فػػػي ىنػػػيء بعػػػيش  

   
 حبيػػاي صػػحبي أف لػػو بيػػا لػػي فمػػف

 (1)"جيػػد وال بمػػو   رغيػػ فػػي بيػػا لػػي ومػػف  
   

مظففرهح عرءسففن ةففش ت فف  عرففديرح ءانففر  دةينففر  ةففش ن فف  عررر ففق  أتففرح ر ففد 
عرور ، و  د   ترحهفر موعصيفد عرمء فين، وقفد ت رعفل مر فر وت رع ف  مرف ، وأوفدع 

ةش م رهد عرل يرص تبتءل عررين  ررمحعتش عر ديرفص، ةفش و  يت ردالن   و  عرغحعم،
 ءففح ن  ين مفر  ففحا  ال و  رةيص تسففح عرنفرظح ن،سففمري  فو  نيفل هفو ناهففص عرن فو ،

أمفففرن و  ير فففح عر فففرعح عفففن مظفففرهح عرتفففنرم مفففن وفففبل  ليفففب عررفففيش،و  ي غيفففرن،
عن لح ق عالست  رم عرمصفرال ي فحح أنف  ال يحضفف   فر و  سرردف عرن  ،و  ،عر ي 

  دال  وال ي غش عن ر ءوال.
 :اتصاؿ الني  ببحر الرـو -

يفحف متوص فر  نءفو عإلسف ندح ص، ة قمنفر تفم ح  ف  عرنيفل ةفش ن ي و    ح    "
 ففرر ح  نتءففحع عرح ففرم عرم دنففص  ررنصففرم، وعر ففح  هففدع ع ففف عرسففرءل  ففين عرنويففل 

 :عرتش  وحهر يت ل    عرنيل  رر ءح عرحومش، وةي  قيل
 كػػػ ف  الت ػػػاء النيػػػِ  بػػػالبحِر إ  ىمػػػا

 مميكػػاف سػػارا فػػي جحافػػ  مػػف جنػػدِ   

   
 وقػػػػد نػػػػزال لمحػػػػرِب واصػػػػطدـ الم ػػػػا

فػػػػػة الم مػػػػػدِ فػػػػػ    (2)"ال طعػػػػػَف إال بالمث  
   

د فففح عربرتفففب عت فففر  عرنيفففل  فففرر ءح عرحومفففش، ة فففم يصفففد مفففر ي فففوح هفففدع 
 قفد متفل عرن فحو  عرتبلقش إال ةش عر يتين عردين يفن بلن عرم ف د إرفف سفرءص عرفوغف،

عر ءففح صي ففين يت ففدحهمر قر ففدعن )م ي ففرندمحم قففد أعففدع عررففدف ر موعص ففص، )صءرةففل و 
عرتءم عر ح  فرن، و  إ رحف عر دي  ناور مر إرف أحض عرمرح ص، عليرأ قد و  من صنددمحم،

 ف ح أسف ءت  ر تغ فب ع فف و  رمر  دأ عرنفاع  ء فد  بلهمفر قفوع ،و  )ع لدم عر  ردمحم،
                                                

 .ٛٓٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٕٔٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٗٓ﴾  
  

ر د عبتمل عرم  د عرت و حل مفن وفبل   ،و م ، )ةبل لرن إال  ررمت  ص عرم ددمحم
 عرت وي  عر نش.

 وصف األىراـ: -
 :من د ح عألهحعم ةمن در  ر متن ش "وقد أبتح عر رحعيي و    ح    

 مػػػػػف بنيانػػػػػو أيػػػػػف الػػػػػ ي الَيَرمػػػػػاف

 مػػػػا قومػػػػو مػػػػا يومػػػػو مػػػػا المصػػػػرع    

   
 تتخمػػػػػػػف األيػػػػػػػاـ عػػػػػػػف أصػػػػػػػحابيا

 حينػػػػػػًا ويػػػػػػدركيا الفنػػػػػػاء  فت صػػػػػػَرع    

   
 :ور   ي  عمرحف عريمنش

 خميمػػػػػي  مػػػػػا تحػػػػػَت السػػػػػماِء بنيػػػػػة

 تماثػػػػ   فػػػػي إت انيػػػػا ىرمػػػػي مصػػػػرِ   

   
 منػػػو  وكػػػ   مػػػا بنػػػاء يخػػػاؼ  الػػػدىر  

 عمى ظاىر الػدنيا يخػاؼ مػف الػدىرِ   

   
 تنػػػػػػزه طرفػػػػػػي فػػػػػػي بػػػػػػديِ  بنائيػػػػػػا

 ولػػػػـ يتنػػػػزه فػػػػي المػػػػراد بيػػػػا فكػػػػري   

   
 :وقر 

 تبػػػػػػػػي ف أف صػػػػػػػػدَر األرِض مصػػػػػػػػر

 ونيػػػػػػػداىا مػػػػػػػف اليػػػػػػػرميف شػػػػػػػاىد  

   
 فيػػػػػػػا عجبػػػػػػػًا وقػػػػػػػد ولػػػػػػػدت كثيػػػػػػػراً 

 عمػػػػػػػى ىػػػػػػػـر و اؾ النيػػػػػػػد ناىػػػػػػػد  

   
 :وقر  سيل عردين  ن ص رحف

  أي عجيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وغريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  هلل

 فػػػػػػػػي صػػػػػػػػنعِة األىػػػػػػػػراـ لألبػػػػػػػػاِب   

   
 أخفػػػت عػػػف األسػػػماع قصػػػة أىميػػػا

 ونضػػػػت عمػػػػى اإلبػػػػداع كػػػػ   ن ػػػػاِب   

   
 فك نَّمػػػػػػػا ىػػػػػػػي كالخيػػػػػػػاـ م  امػػػػػػػة

ػػػػد  وال أطنػػػػاِب     (1)"مػػػػف غيػػػػر مػػػػا ع م 
   

تم تنف  رمفرحف  ،تنرو  عربرتب عر رحعي عردين و  وع عألهحعم  ديع   ررمتن ش
قففففد أءسففففن عربرتففففب ةففففش تس سففففل و  م وففففتم  سففففيل عرففففدين  ففففن ص ففففرحف،عريمنففففف، تفففف

ت فط درف  إو فرح عمفرحف و  عالوتيرحع ، ةصري عست  رم عرمتن ش عن  فرءب عر نفري،
، ويفف تش ت ففو ح عألر ففربعففن عظمففص عر نففري وحوعتفف  عرففدل أدهففش عرر ففو  وءيففح 

عر ففففحمين ةففففش عر يتففففين عرتففففرريين  ن ففففدين  ففففرحا ن مففففن عر ففففدح إيمففففري  سففففموق مر 

                                                

 .ٖٗ، ٖٖ دمحم عرسر ق،  ٔ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٗٗٓٗ﴾  
  

وو مر، ويفف تش  ففرح ع ففن ص ففرحف ةففش  يتفف  عرتررففن  ففرهد  ففد  ع ففف إ ففدعص و ففم
قففد ت يفف  و  عر فنط مففن وففبل  درفف  عرتويففل ر ففوحف ويففرم غيففح محتبففاف ع ففف أسفف ،

عربرتب ظبل  عرمرضش، مستحوءر  نسمرت ، مست نسر   ر  ف  ءفين  فدح عرو فل 
ن ض قد أء  عربرتب أن عر فرح سفيو    يتش در  عردل مؤل عردنير و غل عرنر ،

 ففدوح   يففح ةففش ن ففل عرمرففرنش عرتففش حبمففر تفف تش ةففش سففير  عرنتففح   ففوحف ت ح ح ففص 
ت ف ي  ر وبفن و  م ر حف، ت   عرمررنش عرتش  رن ر  فرح عرفدوح عألب فح ةفش ت تي  فر

دع  رنفف  عر ففرح ص ةضففري م تففوم عألةففق ةفف)ن ءففا عر ففرحعي مففن قففوف  عرءيففرف ةي ففر "وع 
عسفف م، وعمت ففر   ففل وعءففد عرتء يففق وصففوب عآلةففر  يت ففرو    ففدح لففرقت م ومح 

تمت   رو حع  عآلوح ن. وعءتوع   رب وة م عرصمرريص هش عرتفش تءفدد قدحتف  و  من م
 دمحمٔ)"ع ف منرةست م 

 وصف الدرىـ والدينار: -
وعرفففدحهم قيمتففف  تمرنيفففص وأحبرفففون ة سفففر ، وعرفففدينرح عرء  فففش تفففبلن "  ي ػػػوؿ كبريػػػت
 :وع ف د ح عردحعهم ر رض م .وع حون دحهمر  

 شػػػػػػػػ نيا إف الػػػػػػػػدراىـ

ـِ   ـ  يشػػػػ   عمػػػػى الكػػػػرا  ألػػػػ

   
 الضػػػػػػػرب أوؿ أمرىػػػػػػػا

ـِ    والحبس فػي أيػدي المئػا

   
 :وقر  يا د  ن ءرتم

 إنػػػػػػػا إ ا اجتمعػػػػػػػت يومػػػػػػػًا دراىمنػػػػػػػا

 ظمػػت إلػػى طػػرؽ المعػػروؼ تسػػتب     

   
تنا  ال يػػػػ لف الػػػػدرىـ المضػػػػروب صػػػػر 

 لكػػػػف يمػػػػر  عمييػػػػا وىػػػػو منطمػػػػ     

   
 :وقر   وح م غاع  ةي 

 فػاؽ فػي المعػانييا فاضػاًل 

 وىػػػػػػو ب حكاميػػػػػػا خبيػػػػػػر  

   
 ما اسـ إ ا المػرء لػـ يصػبو

 أصػػػػػػابو نصػػػػػػفو األخيػػػػػػر  

   
 :وء ف عروعقط من قر 

                                                

، م حصففرن عر ففحعيف ر صميففط، م ت ففص ٖٓٔدمحم تءفوال  عر ففرح ص عررحبيففص، د/  ففبلم ةضفل،  ٔ)
  س س ص عألعمر  عر  ح ص.م، ٕٕٓٓعألسحف، 
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 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٗٗٓ٘﴾  
  

 النػػػار آخػػػر دينػػػار نط ػػػت بػػػو

 واليػػـ آخػػر ىػػ ا الػػدرىـ الجػػاري   

   
 والمػػرء مػػا داـ مشػػغوفًا بحبيػػا

ِـ  والنػػػار    مكبػػػ  ال مػػػب بػػػيف اليػػػ

   
 :وعرحض  من قر 

ؿ د  ينػػػػػػار نط ػػػػػػت بػػػػػػوالػػػػػػديف أو 

 والػػػػدرء  لميػػػػـ فػػػػي  الػػػػدرىـ السػػػػاري   

   
 كال مػػب  ا وضػػياء العػػيف  ا وىمػػا

 (1)"كػػـ يصػػمحاف أمػػور الػػديف والػػدارِ   
   

ينوص عربرتب ةش توظيل عر رح، إد ي فدأ  رالوتيفرح عر فر م ع فف عإلو فرح، تفم 
ح  ةفش ءفل عرمت  فف دهنف  وأعمفل ة ف يتنش  رالوتيرح عرمرتمد ع ف عإلرغرا، ةف)دع أبفدَّ 

 هفففدع عر غفففا، صفففري عالوتيفففرح عرتررفففن ءفففرمبل  ءفففل هفففدع عر غفففا، ةي فففون عرمرنفففف أوقفففط،
وال أد  ع ففف  حععففص عر ففرح مففن مررحضففت  عرتففش تءمففل ةففش  ،عرففن   ع يفف  أءففح و 

لوعيرهر ععتحعةفر  ضفمنير    فدحف عر فرعح عألو  ع فف عرسف دمحم ةفش  ةفر  عر فرح وعمفتبل  
 ش عرمررحضص ترح ر  ر  رحل عرموعانص  ين مرقد عستدعف عربرتب  يتو  نر يص عر ح ض،

صفري  و  عروقوف ع ف منرءش عإل فدعص عنفد   ي مفر،و  ،بين عر يتين عرسر  ين ع ي مرو 
ةت فففف   .ق  ففففر  رمففففر دهففففب إريفففف  عألو  عففففن لح ففففق عرءصففففر و  مررحضففففص عرتففففرنش ن ضففففر  

عردينرح أبدهر عرتوظيل عر رحل من وفبل  عرتنويفط  فين عإلو فرح و  عألو رف ر دحهم
مففن وففبل  عرتوظيففل "ن ءففا نففوعين مففن عرربلقففر  عرن ففيص، و  ،عرمررحضففصو  عإلرغففراو 

 ففوحت  عرتففش تتص ففف ةففش هففدع  عبلقففص عإليءففري عرتففش يسففتدعش ةي ففر عرففن  عر ففرحل 
عبلقص عالقت ر  عرم ر ح عرتش ت وم ةش أغ ب عألءفوع  ع فف عنت فري و  ،عرن  عرغر ب

عفففررمين  ءيفففن تنلفففول   فففينعرتففف حصدمحم و  رن فففو   رين فففر يتص فففف ةي فففر هفففدع عرتفففوتح
وح عرفففن  عآلوفففح أو ءضففف  عإليءفففري وعالقت فففر  ةفففش ن ريفففص عألمفففح ع فففف عرربلقتفففرن

عرمتنر   مر هو   ي  عرن  عر رحل، ممفر يصرفل عرمتنفر   فوحف ملر  فص رتفوتح 
عر فففرحل ع فففف متي ففف   عرفففن عرفففن  عر فففرحل ن سففف  ةفففش دع فففحف نحصسفففيص ين فففتدمحم ةي فففر 

 دمحمٕ)و نغ ق ع ف ن س "
                                                

 .ٓٚدمحم حء ص عر تري وعر يل،   ٔ)
دمحم ٙٛةرلمففص قنففديل،  تر ففر  ن ديففص ) –دحعسففص تمتي يففص  –عرتنففر  ةففش  ففرح عرسفف رينير  دمحم ٕ)

 . مٜٜٜٔعر ي ص عرررمص ر  وح عرت رةص، مرح  
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 ركوب البحر: -
ةمفففر سففففحنر يسفففيحع  ءتفففف دو نفففر عر ءففففح عررصفففر ، ةففف)دع هففففو و    ح ففف   "ي ففف

 تيح عر اص وعالناعر ، و يفل ال وعرفدعول ةيف  م  فود، وعروفرح   ،متبللم عألموع 
 !من  مورود

 ال أركػػػػب  البحػػػػر أخشػػػػى

 عمػػػػػػػي  منػػػػػػػو المعاطػػػػػػػب  

   
 طػػػػػػيف  أنػػػػػػا وىػػػػػػو مػػػػػػاء  

 والطػػػيف  فػػػي المػػػاِء  ائػػػب  

   
 :وقر 

 البحػػػر يتمفنػػػيخم ػػػت  طينػػػًا ومػػػاء 

 وال مػػػػب  فيػػػػو نفػػػػور عػػػػف َمراكبػػػػوِ   

   
 البحػػػػر غيػػػػر رفيػػػػ  بػػػػالرفي  لػػػػو  

 والَبػػػػػر  مثػػػػػ  اسػػػػػمِو َبػػػػػر  براكبػػػػػوِ   

   
 :وقر 

 البحػػر مػػر  المػػ اؽ صػػعب  

 ال رجعػػػػػت حػػػػػاجتي إليػػػػػوِ   

   
 ألػػػيَس مػػػػاء  ونحػػػػف طػػػػيف  

 فمػػػا عسػػػى صػػػبرنا عميػػػوِ   

   
 :وقر 

 البحػػػػر  أىػػػػوف مػػػػف مػػػػرارِة مائػػػػوِ 

 ت ر ب ضػػػػػػػمعي الرمضػػػػػػػاء  أف تسػػػػػػػ  

   
 فعميػػػػػػػو يػػػػػػػـو سػػػػػػػرورنا بفراقػػػػػػػوِ 

 (1)"مػػػػػف كػػػػػ   قمػػػػػ  رايػػػػػة بيضػػػػػاء    
   

ن عوت  ففف  ةفففش و  قفففرم عرتوظيفففل ع فففف عوتيفففرحع  مت رحبفففص ةفففش عرت فففو ح، ع 
عررفففحض، ةرإلنسفففرن محمفففوا إريففف   فففررلين، ت ففف  عر  ظفففص عرمنت فففرف  رنريفففص ريتء فففق 

قفد م فد و  ،ن مفح )عر ءفحدمحمعرلفين ةفش وصفود عرمفري عرم  عرمرنف عرم  ود من هبل
يفف تش عرتوظيففل و  ،عروففرح  منفف  مورففوددمحمو  عرنتففح ر ففدع عرمرنففف )عرففدعول ةيفف  م  ففود،

تفففرحف عفففن لح فففق و  ،متنوعفففر  عفففن لح فففق عإلو فففرح عفففن هفففبل  حعبفففب عر ءفففح ءينفففر  
ومر يء    عرترنش رسررب  من عألمرن، ولوحع  عن لح ق  ،بين عر حو  عرموعانص  ين 

 .نفر عفن لح فق عإلعفبلن عفن عرسفحوح  مغردحتف  و  ح،عدم تمنف عرحصوص إرف عر ء

                                                

 .ٕٔٔ دمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)
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 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود
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 رففد ت فف  عالوتيففرحع  ير ففب عربرتففب  نتففح ال ي ففل إمترعففر  عففن عر ففرح،  ففل حبمففر و 
عرر رحع  و  يا د ع ي    دع عرنغم عرموسي ف وعرصح  عإلي رعش عرمتوعان  ين عرصمل

 إد ي و  
  ف ن ينررنفر مفن " ةمر اعر  ت سح رنر مررنش عرحةط وعرو ض أموعص ، وعرفح دمحم يصفام

ن ففب عر ففحعص إاعرصفف ، وعر مففوم ع ففف عرصففوعندمحم َصففَوعندمحم، وعرصففوعحم رت فف  عألءففوع  
 .صوعحم، و  نَّمر َصْمُط عرورلح  رر تر  ت ّ ب، وعر  ب ةش ر يب عرو ل يت  ب

 وق مففففر أ  ففففح  عينففففر  مففففن حصفففففل

 دمحمٔ)"إال ومرنففففر  إن ة ففففحَ  ةففففش ر  فففف   

   
 حت  مسف   عرم عوفرف  فين عرمرفرنش "ور ن س   عربرتب ةش  نري صم ت  أو ة

 عرمتصرنسص عرمت رحبص ة و ي دح ةش در  عفن موعانفص دقي فص مء مفص  فين عأل ف ر 
عن إمررن نظح ةيمر  ين ر مفن ةفوعح  دقي فص، ع فف عرفحغم مفن عر حع فص و  عرنظر ح،و 

 دمحمٕ)"عروع صص عرتش تصمط  ين ر  ءين ت  دمحم متبرم ص 
 وصف البرغوث -

 :وع ف د ح عر حغون ال صمط هللا   ي و    ح    "

 ثػػػػػػػػالث  بػػػػػػػػاءات  بمينػػػػػػػػا بيػػػػػػػػا

 البػػػ   والبرغػػػوث  والبػػػػرغش    

   
 ثالثػػػػة أوحػػػػش مػػػػا فػػػػي الػػػػور  

 ولسػػػػت  أدري أي يػػػػا أوحػػػػش    

   
 :وي و  عر يومش

 وخميػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػوؿ لمػػػػػػػػػػا رآنػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػا    أبػػػػػػػػدا أوسػػػػػػػػ  البراغيػػػػػػػػث  م 

   
 إف فػػػي اسػػػـ البرغػػػوث بػػػرًا وغوثػػػاً 

 لمسػػػم ىقمػػػت لكػػػْف االسػػػـ غيػػػر ا  

   
 :وقر   وح

 ال تكػػػػػػػػػره البرغػػػػػػػػػوث إف اسػػػػػػػػػمو

 ِبػػػػػػػر  وَغػػػػػػػْوث  لػػػػػػػؾ لػػػػػػػو تػػػػػػػدري   

   
ـ  فاسػػػػػػػػػػػػػػػد    فِبػػػػػػػػػػػػػػػر ه  مػػػػػػػػػػػػػػػص  د

 والَغػػػػػػػػػػػػْوث  إي اظ ػػػػػػػػػػػػؾ لمفجػػػػػػػػػػػػرِ   

   
 

                                                

 .ٕٔٔدمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٗٛعرمصدوب،   دمحم ءو  م  وم عرنتح عر نش، عر  يحٕ)
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 :وقر   وح

 ال بػػػػػػػارؾ ل  فػػػػػػػي البعػػػػػػػوِض وال

 بػػػػػػػورَؾ فػػػػػػػي البػػػػػػػِ  والبراغيػػػػػػػث  

   
 تناىبونػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػ نَّيـ عػػػػػػػػػػػػػرب

 أو أمنػػػػػػا الحكػػػػػػـ فػػػػػػي المواريػػػػػػث  

   
 :قر   وحو 

 ػرقصػػػت براغيػػػث الشػػػتا ف جابيػػػا الػػػ
ـِػػػػػػػػ    ناموس فيػػػػػػػو بالغنػػػػػػػاء المعمػػػػػػػ

   
 وتواجػػػػػػػد البػػػػػػػػ  الكثيػػػػػػػف بطبعػػػػػػػػو

 طربػػًا عمػػى شػػرب المدامػػة مػػف دمػػي  

   
 :وقر   وح

 بعػػػػػػػوض جعمػػػػػػػػف دمػػػػػػػي قيػػػػػػػػوة

 وغنيننػػػػػػػػي بضػػػػػػػػروب األغػػػػػػػػاني  

   
 كػػػػػػػػػػػػػ ف عروقػػػػػػػػػػػػػي أوتػػػػػػػػػػػػػارىف

 وجسػػػػمي الربػػػػاب وىػػػػف المغػػػػاني  

   
 :وقر 

 البراغيػػث فػػي الػػور   ل ػػد قسػػـ هللا

 فػػ وفر منيػػا عنػػد قسػػمتيا قسػػمي  

   
 أنػػػػػوح  لمػػػػػا أل ػػػػػى فتػػػػػزعـ أننػػػػػي

 أغنػػي فمػػا تنفػػؾ تػػرقص  فػػي جسػػمي  

   
 :وقر 

 ال سػػػػػػ ى هللا بمػػػػػػدة كنػػػػػػت فييػػػػػػا

 البراغيػػػػػػػػػػػػث كم يػػػػػػػػػػػػـ أكمػػػػػػػػػػػػوني  

   
ػػػػػػر جمػػػػػػدي  قرصػػػػػػوني حتػػػػػػى تنم 

 لػػػػو خمعػػػػت الثيػػػػاب لػػػػـ تعرفػػػػوني  

   
 :وقر 

 أنزلنػػػػػػػا الػػػػػػػدىر عمػػػػػػػى معشػػػػػػػر

 تغػػػػػػػػػػػػػر بالنػػػػػػػػػػػػػاس أحػػػػػػػػػػػػػاديثيـ  

   
 فمػػػػػػػػا أكمنػػػػػػػػا مػػػػػػػػف ضػػػػػػػػيافتيـ

 (1)"مػػػػػػػػا أكمػػػػػػػػت منػػػػػػػػا بػػػػػػػػراغيثيـ  
   

ةفففش توظيفففل عر فففرح مفففن ص تفففين   أوالهمفففر عالسفففتلحعد ةفففش ت فففدو عرلحعةفففص 
عسففتدعري  ففوعهد  ففرح ص ةففش موضففوص قففل لحقفف  مففن ق ففل عر ففرحعي وهففو )و ففل 

نرور ففر  ففين عر حغففوندمحم، عرترنيففص  عرصمففط  ففين عوتيففرحع  عتءففد موضففوع ر وعوت ففل ت
هفدع عرتنفوص ةفش عالوتيفرح يفدةط و  عرمفدم وعر فدم،و  عرن فط،و  عرضفحو  عرن ش،و  عإلت ر 

                                                

  .ٙٙ-٘ٙدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)
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 عإلو ففففرحو  عرم ففففل عففففن عرمت  ففففش ال سففففيمر عرتنويففففط  ففففين عإلرغففففرا وعرتءففففو حو  عرسفففف م
تظ ح عر حععص ةش عوتيرح عر رح عرم وح ر  حعغين ةش هي ص عرفحق  و  عإلن ري.و 

)عرففدمدمحم عرففدل يء ففق ر ففر مففن عرن ففوف مففر تء  فف   لحبففر  وةحءففر  ررتوحهففر ع ففف  ففحع  ر
و فففدع ةفففش ت فففو ح عر رفففوض وهفففش تمففف  دمفففري عرضفففءيص  عرمدعمفففص رمتررلي فففر.

 إد  رنفف  عففحو  عرصسففد أوترحهففر عرتففش ترففاف ع ي ففر،   سففم ونيص تنرغمفف   الت ففر
ظرهح عرص د هفو عرحبر فص عرتفش يفد  ع ي فر، أمفر عرصوقفص ة فش مصموعفص عر رفوض و 

 ن در  عردم عردل ي    عر  وف.عرتش تمري   لحبر  م
وهففدع عوتيففرح ي ففوح عرءح ففص عرت رع يففص  ففين عر حعغيففن وعرضففءيص إد ي ففون 
من  عرنوم وعرندب، وي ون عرغنري وعرحق  ع فف صسفد ، وهنفر  توظيفل يتضفمن 
إءدع رغر  عررحب )أب ونش عر حعغيندمحم، وي وح ةي ر عر رعح أتفح عر فح  ع فف 

ةفش توظيفل و  ن  تحف تدعةط عر حعغيفن ع يف ،ص د  عردل أ  دمحم ي    ص د عرنمح م
  وح ت بل عر حعغين من عألصسرد أبتح من أبل عرضيوف من عرلررم.

ويم ففن عر ففو   فف ن عربرتففب ععتمففد ع ففف تنر يففر  عرتوظيففل، ة ففل توظيففل 
يستدعش توظي ر   وح ع ف نءو مفن عرتبرمفل إلنتفر  عفدف  فوح  متفل  فل من فر 

وعألرففوعن، وقففد سفف   ةففش عوتيرحعتفف  لحع ففق  م فف دع  ةففش روءففص ةنيففص مترففددف عرظففبل 
"وتتردد أ  ر  عرم رحقفص  قددع صمر   ين عرت و ق وعإلرغرا، وعرت و ح وعرت ح ح.

قفد تبفون أ ف    سفترح حقيفق عمففر و  ة فد تبفون سفبلءر  ر  صفوم عرسفروح، ،وأهفدعة ر
 حبمر أدعح  عرم رحقفص ظ وحهفر ررررمنفر عرفوعقرش وق  تف و  وحعي  من ها مص عإلنسرن،

حبمفر  رنف  عرم رحقففص ت فدف إرفف إوففحع  أء فري ق فب عإلنسففرن و  حأسفر  ع فف ع ففب،
 دمحمٔ)عرضءيص رتحع مر ةي  من تنرقضر  وتضرحبر  تتيح عرضء " 

 مدح السمطاف مراد في ال سطنطينية -
  " ةف و  مفورف ت فحة   فررمتو   فين يديف ، وتء  ف  أن عرسفيردف قفد ي وؿ كبريت

                                                

، و/ م ت فص غح فب، س سف ص ٜٛٔةن عر    ين عرنظح ص وعرتل يق، د/ ن ي ص إ فحعهيم،  دمحم ٔ)
 عردحعسر  عرن ديص
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دي رصص هد  عرحسفررص،  ف رض أر ر ف  عرتفش هفش لن   ردي ، عرمورف عردل تلحا  
  ر دح مءرسن  هررص

 أتيتػػو فرأيػػت النػػاس فػػي رجػػ 

 والػػػػدىر فػػػػي سػػػػاعة واألرض فػػػػي دار  

   
ةبل اع  سري  عرلفررط مسفرود عرصنفرب، وال َ فِحم يءيفر ةفش سفرد ممفدود عإللنفرب، 

 :ة ر  نش  رر  و  عرترم، وعرم نش  رر ح وعإلبحعم

 مػػف الِ ػػر  بشاشػػة وجػػو المػػرء خيػػر 

 فكيف الػ ي يػ تي بػو وىػو ضػاحؾ    

   
ور ففد  نفف  أسففمط  مءرسففن  عرتففش سففرح    ففر عرح  ففرن، و ففمر    عرتففش ترلففح   ففر 

 : ميم عر رن

 لت ينػػا فػػال وهللا مػػا سػػمعتاحتػػى 

 أ نػػي ب حسػػَف ممػػا قػػد رأ  بصػػري   

   
و ررصم ص ة)ن  عرمورف عردل ءرا من عر ضل من ط  ف رت ، و  نَّف  عرمرنفّش 

 :و  عر ر ل ةش  ديط أ يرت   

 لػػػػػػػػو كفػػػػػػػػَر العػػػػػػػػالموف نعمَتػػػػػػػػو  

ػػػػػػػو سػػػػػػػجاياىا    لمػػػػػػػا َعػػػػػػػَدْت نفس 

   
 كالشػػػػمس ال تبتغػػػػي بمػػػػا صػػػػنعْت 

 منزلػػػػػػػػػػػػًة عنػػػػػػػػػػػػدىـ وال جاىػػػػػػػػػػػػا  

   
 :أو هو  مر قر 

 ول ػػػد سػػػ لت النػػػاس عػػػف أخالقػػػوِ 

ػػػػػػػػال نباىػػػػػػػػة قػػػػػػػػدرهِ     وكمالػػػػػػػػِو وع 

   
 فوجػػػػػدتيـ صػػػػػنفيف فيػػػػػو ف اصػػػػػر  

ػػػر  عػػػ    ف شػػػكرهِ عػػػف مدحػػػو وم  صِ 

   
ن حد وتوءد، ة  فد حأيف  منف  عألءنفل عة    صمرر  عردل    قد ت ّحد، و مرر  عردل 

 وأ ر ءني ص، ومر عسف أن أودع  هد  عر ءي ص 

 ولػػػػػـ أر أمثػػػػػاؿ الرجػػػػػاؿ تفاوتػػػػػت

 (1)"لػد  الفضػِ  حتػى ع ػدَّ ألػف  بواحػدِ   
   

ءفين و  م،ينراص عر رح عرنتح هنفر ةفش ت بيفد عرتنفري عرمسفتلرب ع فف عرممفدو 
رمرفففرنش عديفففدف قفففد يففف دع  ر فففرموتا و  يصفففد عربرتفففب عر فففرح دعال  ع فففف م  فففود ،

ي فففردح  فففررتوظيل عرفففدل يفففد  ع فففف أن عرممفففدوم صمففففرص  ،سفففحدهر إرفففف عإللنفففرب

                                                

  .ٗٗٔ ،ٖٗٔدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)
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وي تش عالست  رم ةش  ،عر ضر ل وم دح عر  ر ح  مر ةش عرتوظيل عألو  وعرترنش
 ،يفففح عنفففد عرممفففدومعرتوظيفففل عرتفففرنش ري يففف  عألدهفففرن  فففش تسفففحم ةفففش  فففمر ل عرو

ةتدهب عرن و  ةش عرتنري ع ي   ل مدهب. و ت بد عرو ل ةش عرتوظيل عرتررن 
عرم ففرهدف عرتففش ن ففض   ففر عرنتففح )ور ففد  نفف  و  مففن وففبل  عرموعانففص  ففين عرسففمرص

ي ففوح عرممففدوم   ففوحف عر ففم ، ة مففر و  .أسففمطدمحم تففم تففبل  عر ففرح )ءتففف عرت ينففردمحم
ة فففل  ،عفففين عرتفففش أ فففر  ر عرحمفففدأن فففر مفففن عرظ فففوح  ءيفففن ال يضفففحهر إن فففرح عأل

 عرممدوم ال يرني  صءود عرنر  مر دعم  ن س  مل وعص ع ف عر ضر ل.
 حمب -

  "ةففف ّو  مسفففحَّف قفففحَّ    فففر عررفففين، وُسفففحَّ   فففر عرَصنفففرن، دوورنفففر إرفففف ي ػػػوؿ كبريػػػت
 .ةحدوس ر من  رب عرِصنرن

 عميػػػػػؾ بصػػػػػيوة الشػػػػػيباء تكفػػػػػي

 بَجوَشػػػػػػػػػػنيا محاربػػػػػػػػػػة الزمػػػػػػػػػػافِ   

   
 فػػػػػي الفػػػػػردوس طيػػػػػب  فممغرفػػػػػات 

 يفػػػػوح شػػػػ اه مػػػػف بػػػػاِب الجنػػػػػافِ   

   
ةنارنر من ت   عألءيري،  وصو  اعن ر عرءيري، وقد صرد  عرسمري  وع   ر، وةرض  
 لّ  فر وهرل  ففر، ةيففر ر ففر مففن   ففدف  مففر ت فف  ر عألرسففن، ةي ففر مففر ت ففت ي  عألن فف  

 .وت ّد عألعين

 فسػػػػػػػ ا ديػػػػػػػارؾ غيػػػػػػػر مفِسػػػػػػػدىا

ـِ وديمػػػػػػة َتيمػػػػػػ    يصػػػػػػوب  الغمػػػػػػا
   

ورمر ء    ِءمرهر،  رن ر هللا وَءمرهفر،  ف ح  أيفردل عرنفوع، وصح ف  ل  فر  مفط 
 :عر وع، روال مر يلح  ةش عر  ب    صرن ، من تد رح عرولن وس رن 

 فمػػو أن نػػي فػػي جنػػة الخمػػِد بعػػدىا

  كػػػػػرت وال أنسػػػػػى لمػػػػػ اتيا أ نسػػػػػا  

   
وأقم  وأنر ال أ فت ش ةنار   رر حب من  رب عر ح ، وعنتَ ْ ُ  ليب در  عألَح ، 

ن  رن در  لمرر  ةش مستءيل  .عرحءيل، وع 

ـَ ثالثػػػػػة    دخمنػػػػػا عمػػػػػى أف الم ػػػػػا

 (1)"فطػػاَب لنػػا حتػػى أقمنػػا بيػػا عشػػرا  
   

عرصنرن وصنص عرو د م فحدع  قح نيفص وحد  ةفش نتفح و  عرغحةر و  إن عر حدو 
                                                

 ٜٙٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)
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 هفش أمفربن عإلقرمفص عرتفش ي فومو  عربرتب وعر رح عردل وظ   ةش و فل عرمدينفص،
هففدع عالسففت نر   ررم فف د عألوففحول و  مففن أ وع  ففر عرمسفف  عر ففدل وعررففحف عرففد ش،

ألهفل عرنرففيم ةفش عرصنففص يضف ش ع ففف عرويففر    صفص وسففحوحع . وي فشي عربرتففب إرففف 
ظبل  عرمرضش يستن ق ع يح  ةيوظل در  عر ي  عردل وقط ةفش م رنف   ررفدعري 

ينففففص  سفففف ب ليففففب  ررسفففف ير رت فففف  عرففففديرح، إد عرسففففرردف عرءر فففف ص مففففن نففففاو  عرمد
وءيري أ ءر  ر، وهلو  أملرحهر، يسفتص ب عرفدعري ر فر  فدوعم عر ح فص،  ،أمربن ر

 وعموم عرويح.
ء فح  مظفرهح عرسفرردف و  ،وقد عستورف صمر  عرمدينص ع ف نرظحل عربرتب

أءرل   وععن عألن   سو دعي ق   ، ءتف تت  ف ت   عرمدينص و  ،أورديد ةش ن س 
أمفففر أن تظففل عر فففدف عرءر فف ص مفففن عرم ففرم ةفففش  ، أمفففح م  ففو وهففدع  ،ع ففف عرنسفففيرن

ة دع مفن عرم ررغفص  ،عرمدينص مبلامص ردعو  ر ال ينسرهر ءتف رو ءظش  صنص عرو د
غيففح عرم  ورففص، ةفف)ن ردع ففد عرففدنير تنت ففش  ففررمو  أمففر ردع ففد عآلوففحف ة)ن ففر تصففب مففر 

 . م ةش أوديت  عرسرنءصرمهيو  ،ررل هدع من ويرال  عر رحعي عرصرمءصو  ق   ر،
 مدح العماد وأبنائو: -

حأيفف  رديفف  وبففين يديفف  ةففش درفف  عرم ففرم، مففن أ نر فف  عربففحعم، تبلتففص ي ففو    ح فف   "
 :ت ح  عردنير    صت م، وتنص ش عر  رءص  ءسن ر صت م،  مر قر 

ػػػػػػػو وبنػػػػػػػػوه حػػػػػػػوؿ حضػػػػػػػػرِتو  ك نَّ

 الػػػدجى ولديػػػو األنجػػػـ الزىػػػر   بػػػدر    

   
نصففوم عرففدصف، ة ففل مففن م م فف   ةيففر ر ففم مففن ةتيففص ع ففي م سففيمر عرِءصففف، ولففبلوف

 :وأميح ، ووعءد عر ضل عردل ال يوصد نظيح  عر و 

 إف العمػػػػػاد بنػػػػػوه والػػػػػ ي شػػػػػرفت

 بػػػػو األبػػػػاط  أعنػػػػي صػػػػفوة البػػػػاري   

   
 مػف تمػػ  مػنيـ ت ػػ  القيػت سػػي دىـ

 مث  النجػـو التػي يسػري بيػا السػاري   

   
عر فففر ، وفففررش ةررتء ففف   فففَحْهِل م، وعنتظمففف  ةفففش ِسفففْمل م، ومفففر ارففف  ةفففي م ةفففرحه 

 :عر   ر ، نسيمش نسيم عرَ  ر، وأيرمش أيرم عرِ  ر

 ولػػػو لػػػـ يػػػزد إحسػػػان يـ وجمػػػيميـ

 عمى البرِ  مف أىمي حسبتيـ أىمي  
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ورم أا  من م رحم هدع عررا ا، ةش َءْوا  َءح ا، ومن أوبلقف  عر فح   ، ووبل  ف  
 :عر لي  ،  ين عرحوض ونسيم ، وعألح  و ميم 

 أجػػػػػازي لنعمػػػػػة   س شػػػػػكر  ال أن ػػػػػي

 بػػػ خر  ولكػػػف كػػػي ي ػػػاؿ لػػػو شػػػكر    

   
 وأ كػػػػػػر أيػػػػػػامي لديػػػػػػِو وحسػػػػػػػنيا

 وأفضػػ  مػػا يب ػػى مػػف الػػ اىِب الػػ كر    

   
 :ومن أهمل أوقر  عرسحوح، وعرتام م ر دف عر موم ة و ةش عرغحوح

 كنػػػػػػاطِ  صػػػػػػخرة  يومػػػػػػًا ليوىنيػػػػػػا

 فمػػػـ يضػػػر ىا وأوىػػػى قرنػػػو الَوِعػػػ     

   
 : وع وأْنُ د ، وألرحم  و  عر دع ةينِ َدنش وأْنِ د ة ر أنر أل ب ق  ش ةش عر

 ل ػػػد كػػػادِت الػػػدنيا ت ػػػوؿ  ألىميػػػا

ـ      مشػػػػػػػػػػافية لػػػػػػػػػػو أنيػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػتكمَّ

   
 خػػ وا مػػف نصػػيب مػػف نعػػيـ ولػػ  ة  

ـ     ف طػػػػاؿ المػػػد  يتصػػػػرَّ  (1)"فكػػػ   وا 
   

يضفط  فل ةفن من مففر ء  فص ةفش ت ف  عرس سفف ص  ،هفدع  نفري نتفحل  فرحل ةنففش
ءينفر  يم فد عرنتفح تفم يف تش عر فرح م فدقر  رف ، ةف)دع  فرن عرنتفح عرمء مص عرتفحع ا، ة

و ففل م رنفففص عأل نففري مفففن أ ففي م، ةففف)ن عر فففرح ي ففوح عروعرفففد  ففين أ نر ففف   رر فففدح 
ت فففو ح عألوالد  فففررنصوم إرمفففرم إرفففف و  عرمنيفففح عرفففدل تفففدوح ءورففف  عألنصفففم عراهفففح،

قففوم و   ففيم،ي تففدل  ففررنصوم ةففش عر يففل عرمظ ففم عر  عالستضففريف  ففحأي م  مففرو  ءن ففت م
قففد ع ففح عرنتففح عففن هففدع و  ت فف   فف رت م صففديحون أن ي  ففد  ففر  م،و  هففدع  فف ن م
عإلءرلففص و  مففن مرففرنش عرففدفي سففترمر    مففص )عر ءففرفدمحم ومففر تففوءش  فف عرمرنففف  ر
 وعر مو .

إرففف عرو ففو  يفف تش عر فرح عرموظففل ةففش  فف ح وةفش عنت ففر  مففن عررمفوم 
   عررمرد مط عءتحعا رليل

ػػػػػي أجػػػػػازي لنعمػػػػػ  ة  س شػػػػػكر  ال أن 
 بػػ خر  ولكػػف كػػي ي ػػاؿ لػػو شػػكر    

   
ربن ءسب عرمنرم ع يف  أن ي فد  أق فف مفر رديف  و     شي  ة)نررم عررمرد ال ي رة

 من عر  ح.
 ،ويففف تش عسفففتدعري ر يففف  سفففر ح م فففدح  ررت ففف ي  ) نفففرلدمحم  فففوحف يومففففر دمحم

                                                

 ٕٕٓ دمحم عرسر ق،  ٔ)
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اعرت ر ة و  من ينلدمحم عر وحف ظنر  منف   ةرر موم  ررص ر ، من ءرو  اءاءت ر وع 
عرءفق أن عرفوهن ع يف  هففو مفن م رومفص عرص فر  عر فم عرت فر ، ءتففف و  ،أنف  يوهن فر

 رو عتود أس رب عر وف )عر حندمحم ردع عرب ش ة)ن  سيرود ءليمر  م  مر .
تففم ين ففل عربرتففب مففن وففبل  عرتوظيففل عألويففح هففدع عر ففحعص عرففدعو ش  ففين 

بين سحعص عن ضري أوقفر  عرسفرردف. ويمتفل عر يف  عرتفرنش و  ،تمنف عستمحعح عرنريم
ع فف عإلنسفرن أن ينت فب و    ص ر مرنف عردل ع تدأ  عر رعح ة ل نرفيم إرفف اوع ،ق

 رءظر  عرسحوح إد سحعرن مر تن حم.
 المدينة المنورة: -

  " تفم عمتلينفر مفتن عرغ فحعي، وعاوّح مسفيحنر رنءفو عرفاوحعي، ة فم نفا  ي وؿ كبريػت
 : در ، نصوب هرتي  عرمسرر 

 وألىػػػػػِ  الػػػػػزوراء فػػػػػي ال مػػػػػب ود

 عمػػػػػػى حمػػػػػػى سػػػػػػاكنييا فسػػػػػػالـ  

   
ـِ طابػػػػػت م امػػػػػا  ىػػػػػي دار  السػػػػػال

 وم ػػػػػياًل وال ػػػػػوؿ مػػػػػا قيػػػػػ  فييػػػػػا  

   
 :وقد اعد عر و  وءن عرسو  

 وأعظػػػػـ مػػػػا يكػػػػوف الشػػػػوؽ  يومػػػػاً 

ـِ    إ ا دنػػػػػػت الخيػػػػػػاـ مػػػػػػف الخيػػػػػػا

   
تففم أتينففر ع ففف عررحعقيففب ةرنت فف نر مففن ت  ففري لي ففص أليففب عررففحف، وسفف بنر  ءففحف 

 :م وعر رل وعرءحفة رن  لي ص عالس وعدي ر

 ػفشػػػػػػػػػػممت  مػػػػػػػػػػف أرِض الحجػػػػػػػػػػ
ـَ أنفػػػػػػػػاِس الػػػػػػػػتالؽِ ػػػػػػػػػ    اِز نسػػػػػػػػي

   
 وضػػػػػػػحكت  مػػػػػػػف فػػػػػػػرِح السػػػػػػػرو

 ِر كمػػػػػػػػا بكيػػػػػػػػت  مػػػػػػػػف الفػػػػػػػػراؽِ   

   
ورمفففر أسففف ح عر ففف رم، وةفففرم عفففحف هرتيففف  عر لفففرم، َه َّففف  رنفففر نسفففيمر  عرر يفففق 

 :وعرَن ر، م دنص  ررتدعنش وعر  ر

 عمػػػى سػػػاكني بطػػػف الع يػػػِ  سػػػالـ  

ف أسػػػػػػي    روني بػػػػػػالفراِؽ ونػػػػػػامواوا 

   
 حظػػػػرتـ عمػػػػي  النػػػػوـَ وىػػػػو محمػػػػ   

ـ      وحم مػػػػػػػتـ التعػػػػػػػ يَب وىػػػػػػػو حػػػػػػػرا

   
 إ ا بنػػػػػػػتـ عػػػػػػػف حػػػػػػػاجر  وحجػػػػػػػرتـ

 عمػػػى السػػػمِ  أف يػػػدنو إليػػػو كػػػالـ    

   
مػػػت ريػػػ  الصػػػبا فػػػرع باَنػػػة  فػػػال مي 

ـ      وال َسػػػَجعت فػػػوَؽ الغصػػػوف حمػػػا
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 وال قي يػػػػت فيػػػػو الرعػػػػود  وال بكػػػػت

ـ  عمػػػػػػى حافتيػػػػػػو ب    العشػػػػػػاء غمػػػػػػا

   
 فمػػػا لػػػي ومػػػا لمربػػػ  قػػػد بػػػاف أىمػػػو  

ـ     ضػػػػت مػػػػف سػػػػاكنيِو خيػػػػا  وقػػػػد قو 

   
 أال ليػػت شػػعري ىػػ  إلػػى الرمػػ  عػػودة  

ـ      (1)"وىػػػ  لػػػي بتمػػػَؾ البػػػانتيف لمػػػا
   

عر ففففروح رففففدع و  صففففري تحتيففففب عرتوظيففففل هنففففر متسففففروقر  مففففط تنففففرمش عرءفففف 
ءمففل ودع  قففد تم ففن مففن عرسففيح نءففو عرففاوحعي يسففتدعش عرففد ح ر  عرتففش تو  عربرتففب،

تفففدعنف و  هفففدع عرءنفففين يا فففد عر فففو  ال سفففيمر إدع قحبففف  عرفففديرحو  اع فففح  أيمفففر تم فففن،
ن ففف   تنفففرغم عرنتفففح مفففط عر فففرح ةفففش إظ فففرح ءررفففص عالنت فففري عرتفففش تمفففؤل و  عرمفففاعح،

هفدع و  قد عن ر   صوعحءف  ةفرمتؤل  أن ف  مفن ع يفح حوض لي ف ،و  عراع ح ال سيمر
نمفر مفن تبلقفش أن فر   عررلح عرمضمإل عرفدل ينت ف   رفي  مفن تصفروح عألاهفرح وع 

ن سف   ص مفن عر فحعص عرفدعو ش عرفدل تمفو   ف  يد أن عربرتفب يرفيش ءررف ،عرمء ين
هدع توظيل  رحل ي تش ةش عروترم و  . ين ةحم أيرم عرتبل  و  ري رءظر  عر حع 

رففففي  أقففففض و  أ فففف   مففففر ي ففففون  ءففففوعح  ففففين عررر ففففق وسففففربنش ديففففرح عرمء ففففوب،
عردل ع ح عن  عر رعح  ررترديب عردل مفن و  ع  مء و  ،رمضصط عرمءب من ةح 

رمفر  فرن عرم فرن ال و  ،ءحمرن عرسفمط مفن رديفد ولفرب عرمء فوبو  أس ءت  عر ين،
موء ر  و وع  من نسيم عر ف ر  ة)ن حءيل أه   عن  يصر   ق حع   إال  سربني يليب 

 تحعفد عرسفمري الو  ررءمر م ال تنوم ع ف عألي ،ة عرتش تتحندمحم مر ر غ ون عر رن،
 وال ت ح ، وعرسءب ال تءمل عرغيم.

وصمر  عرت و ح ةش ق   ص عرحعد و  فري عرغفيم، ةررحعفد ي فح  وميضف  ةفش 
عن حص  و  ، وحف متتر رص   ن  ق   ص مغت ا مسحوح قد ةرض عر  ح ع ف وص  

عرغمرم ءين يمؤل عرصفو قترمفص تفم ينص فش عفن و  ،أسرح ح  رتس ح عن ضء  ملحد
ع   عربآ ص مءير ، ءتف رفم يسفتلط ر فر و  ضرق  ن س ، مري من مح   ن  إنسرن

فش  ن سف  دةرر  ةرنوحو ةفش   فري غا فح، وال يصفد عر فرعح رن سف  سف وعنر  إال أن يمنِّ
 ت ف  عرفد ح ر  عفن لح ففق عالسفت  رم عرمصفرال عرفدل يسففت رد مفن وبلرف  عإلقرمففص 

                                                

 .ٕٓٗ دمحم عرسر ق،  ٔ)
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أن أو  ،عفففلَّ و  رءظفففص  ت ففف  عرفففديرح، أو عءتسفففري  فففحبص مفففن   فففح لررمفففر ن فففل منففف 
 ي ءل عين   ح يص عرءمر م عرتش ت نل عألسمرص  تغح دهر. 

رمر  رن عريف   مفن تء يفق ت ف  عرمتفط م يمنفر  ع فف ن ف  عر فرعح ةف)ن ةفش عفررم 
عألءبلم متن سر  ربل من عصا عن تء يق أمرني  وب فوه محعميف ، ةرروصفد وعر فو  

نف  همومف  عرنفوم ي فصش ق  ف  إد يرفاف ع فف قيتفرحف أرءرو  يء ق عألن  وعرسرردف،
هفو سفبلء  عرفدل ال يم ف  سفوع دمحم عرفدمط يو فل أرفم عرم فتر  )و و  وعدع ر   المف ،

ر فد عسفتلرص عربرتفب أن يوظفل  ، مر يتس ف عرتمل  ح ل عرمفدعم  وهو يتس ف  
ق  ف  ءيففر  تفد ح ت ف  عألمففربن  مففر تمفو   ف  ن سف  ومففر يو فق  ف عر فرح ةفش ن فل 

وم عست ففحعة ر إرففف عرسففمو ري ففيج عرففح و  ،عرتففش وصففد  ةي ففر عرففن   سففرردت ر عرغففرمحف
ريتغنفف  فدر  عر فرح  فل مفن عفرنف و  ويءفح  ق فوب عر فر مين، ،ءنين عرم فترقين

 محعحف عر حع   رد أن نرم   دف عرتبل .
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 الثانٍاملطلب 
 التضمني

وحبمففر "مففن أنمففرو توظيففل عر ففرح ةففش حء ففص عر ففتري وعر ففيل عرتضففمين 
ش ر  ففرحل عففن لح ففق عرتنففر  تففنصدمحم  رففض عرم ففرلط ةففش عسففتترحف عرموففاون عرت ففرة
ربفن عردالرفص  ،عرت رةيفص عررح  فصو  مط  رفض عآليفر  عر ح نيفص، أو عإل فرحع  عر فرح ص

عرتش تتورد من هدع عرتنر  سحعرن مر تتسحب ةش عرت وب عروعسرص عر ر ف ص  فين 
 دمحمٔ)عروءدع  عرن يص" و  عرصمل

 ع  رحل و  عر رح عرمضمن مرنف قح نير    وهو قسمرن  ن ش،
 : التضميف النصي: ألوؿ ل سـ اا -

   من أمت ت و  وهو عردل يستدعش عرن  عر ح نش ر ظر  ومرنف، 
، وهفش ء فر ح ء فوف تء فش --  "أتينر ع فف مغفريح  فريب ي وؿ كبريت -ٔ

عرنيففففل ةيمففففر قيففففل، ةففففش وعد  ةيفففف  نوففففل وأتففففل  وم ففففل،  ففففين ص ففففر  متضففففري ص  تيففففحف 
وةي فر ي فو    .إن فر مفدين عرموروف، وةي    ح دعحسص وأ نيفص مت دمفص وحسفوم ي فر 

 :ع ن أ ش ءص ص

 ولمػػػػػػا وردنػػػػػػا مػػػػػػاء َمػػػػػػْدَيَف ب كػػػػػػرةً 

 وجػػػدت  عميػػػو النػػػاَس يسػػػ وف بػػػالِ َرِب   

   
 فػػػ طرب حػػػادي الراقصػػػاِت مسػػػامعي

 (2)"كمػػػا أطػػػرَب التشػػػبيب  مػػػف أعػػػيِف ال صػػػِب   
   

فر﴿ةرر رح متضمن مرنف قور  ترفررف    ُأمَّفص    ِ َعَ ْيف َوَصفدَ  َمفْدَينَ  َمفريَ  َوَحدَ  َوَرمَّ
دمحم. حما عر رعح إرف م دح عرحل ٖٕعآليص )عر     يص ... ﴾َيْسُ ونَ  عرنَّر ِ  ِمنَ 

حب   فري عرتر يفب وأع فب درف  عالنت فري وعرلف ،)مري مديندمحم ود ح أدوعت  )عر فحبدمحم
أو  عر ي  عرترنش، ءين إمترص عرسمط من )أعين عر  بدمحم موضط   ود عرر ق 

  ءح عر وع، و ن   أسمرع م   نغرم عروصد.وعرغحعم. ةحو   أن   عرمء ين من أ
  " وال تدول ح دمحم ع ف أوحع ةش ءدهر، وأ فحة ر عر ف ر، ورمفر ي وؿ كبريت -ٕ

                                                

  ، )سر قدمحمٕٙٓ دمحم تءوال  عر رح ص ، ٔ)
 .ٜٔدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٕ)
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ع تم   ع ي  من عر لل وعرليب عتودهر أهل عرمء ص حسوال  إرف عألء رب. ومن 
مءرسن مر  تب    ع ن ع د عرظرهح إرف وعرد ، و رن ء فل رف  ضفرل، ودرف  

 :قور 

 بصػػػرني وتبصػػػر  حػػػالتيإف شػػػئَت ت

 قابػػػػػػػػ  إ ا ىػػػػػػػػبَّ النسػػػػػػػػيـ قبػػػػػػػػوال  

   
 تم ػػػػػػػػػػاه مثمػػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػػػة ونحافػػػػػػػػػػة

 وألجػػػػػػػػ  قمبػػػػػػػػؾ ال أقػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػيال  

   
 فيػػػػي الرسػػػػوؿ إليػػػػؾ منػػػػي ليتنػػػػي

 (1)"كنػػت اتخػػ ت مػػ  الرسػػوؿ سػػبيال  
   

َيَرفففففففففففضُّ  َوَ فففففففففففْومَ ﴿يتضفففففففففففمن عر يففففففففففف  عرتررفففففففففففن مرنفففففففففففف قورففففففففففف  ترفففففففففففررف  
ُسفوِ  َسفِ يبل  َيفر َرْيَتِنفش عتَّ َيُ فوُ   َيَدْيف ِ  َعَ فف   عرظَّرِرمُ  ، دمحمٕٚ)عر حقفرن  يفص  ﴾َوفْدُ  َمفَط عرحَّ

عرتءسفح و  ةرر رعح ن ل مرنف عرتمنفف عرمفد وح ةفش عآليفص ومفر  فرء   مفن عرتنفدم
دع  رن عرن ش و  ع ف تن ب س يل عرحسو  ع ي  عر بلف عرسبلم إرف ح دمحم عر  ر، وع 

عرر فق  فين و  ة)ن ح دمحم عر  ر حسفو  عرءفب عرويح ر رررمينو  حسو  عر دع -ملسو هيلع هللا ىلص-
وقففد وقففط عر يفف  عرمضففمن موقففط عر  ففو   رففدمر م ففد رفف  عر ففرعح  فف تح  ،عرمتيمففين

هففا  صسففد ، ة  فف ء  ت فف  عرففح دمحم و  عرءففب ع ففف ن فف  عررر ففق عرففدل ح  ق  فف ،
 س وع عر ب عر ر م.

هو م رب  فن عرح فرن، قيفل  -ع ي  عرسبلم-  "ةحعون موسف ي وؿ كبريت -ٖ
قيففل  ففرن علففرحع  أ فف  رنير  ح  تفف  عرففديون ةوففح  إرففف عر ففرم ة ففم و  ،عففرد مففن   ريففر

 ةش در  قيل  و  يتيسح ر  عرم رم   ر ةدول م ح

 ورمفففففر لغفففففف ةحعفففففون ص فففففبل  وقومففففف 

 وصفففري إرفففف م فففح ري سفففَد ةفففش عألحضِ   

   
 أتففففف نءففففوهم موسففففف وةففففش يففففدِ  عرر ففففر

 

 دمحمٕ)"ةفففف غحق م ةففففش عرففففيمِّ  رضففففر  ع ففففف  رففففضِ 
 

ِإفَّ ِفْرَعػػْوَف َعػػاَل ِفػػي اأْلَْرِض َوَجَعػػَ  ﴿قورفف  ترففررف   ضففمن عر يتففرن مرنففف
ـْ  َأْىَمَيا ِشَيًعا ْني  ـْ ۚ ِإنَّو  َكاَف  َيْسَتْضِعف  َطاِئَفًة مِ  ـْ َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءى  ي َ بِ    َأْبَناَءى 

 َأْل ِ  َأفْ  م وَسى   ِإَلى   َوَأْوَحْيَنا﴿دمحم وقور  س ءرن  ٗ)عر    عآليص  ﴾ِمَف اْلم ْفِسِديفَ 

                                                

 .ٜٖ، ٖٛ دمحم عرسر ق،  ٔ)
 .ٙٗ دمحم عرسر ق،  ٕ)
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وقورف  عفا  ف ن  دمحم ٚٔٔ)عألعفحعف  يفص  ﴾َيػْ ِفك وفَ  َمػا َتْمَ ػف   ِىػيَ  َفػِ َ ا ۖ   َعَصػاؾَ 
ـْ  َفانَتَ ْمَنا ﴿عن    ةحعون   ِـ  ِفي َفَ ْغَرْقَناى ـْ  ِمْني  ـْ  اْلَي  َوَكػان وا ِبآَياِتَنػا َك َّب وا ِبَ نَّي 

 .دمحمٖٙٔ)عألعحعف  يص  ﴾َغاِفِميفَ  َعْنَيا
  فففففد حتفففففب عر فففففرعح   ةةفففففش عر يتفففففينوعضفففففءر   ع   ح نفففففش ءضفففففوح ر فففففن  عرإن 

عر فرح   فدع عرتس سفل عرموتففا  ةفش عألءفدعن مفن وفبل  تضفمين عآليفر  عر ح نيفص 
ةسفرد  ةفش  ،ر وقر ط  ديع  من عستربلي ةحعون ع ف قوم ، تفم ناورف  إرفف م فح وع 

 عألحض، ومحوحع   )حسر  ن ش هللا موسف  مرصفاف عرر فر رمصر  فص سفءحف ةحعفون،
عإلغفففحع دمحم و  صففري عرصففاعي ةففش عر يففف  عرتففرنش )عرر ففرو  عنت ففري  فف)غحعق م ةففش عرفففيم،و 

نتيصففص )عرلغيففرن وعإلةسففرددمحم ةففش عر يفف  عألو  مصمففبل  مففر صففري ةففش سففيرقر  قح نيففص 
 موت  ص.

  "قففر  عر ففيإل أتيففح عرففدين أ ففو ءيففرن ةففش ت سففيح قورفف  ترففررف ي ػػوؿ كبريػػت -ٖ
ص م فح ت تضفش درف ، وتحبف ﴾يوسفل أعفحض عفن هفدع﴿ء ريص عن عا فا م فح 

 :يرنش ق ص عرغيحف، وةش عرمرنف ي و  أ و م  دمحم

 فػػي مصػػر مػػف إ ا رأ  فػػي أىمػػوِ 

كػػي   ـِ الػػ كِر ح   سػػوءًا كمػػا فػػي محكػػ

   
 ي ػػػػػػػػوؿ إف كػػػػػػػػاف لػػػػػػػػو مػػػػػػػػروءة  

 (1)"ال ترجعػػػػػػي واسػػػػػػتغفري لػػػػػػ نبؾِ   
   

ف  ﴿ن عر يترن مرنف قور  ترررف  مِّ ُض  َ ا َعفْ  َأْعِرْض  ي وس   ِري َواْسػَتْغفِ  ۖ   ىَ 
 ِبَ ْىِمػؾَ  َأَرادَ  َمػفْ  َجزَاء   َما َقاَلْت ﴿دمحم. وقور  س ءرن   ٜٕ)يوسل  يص  ﴾...ۖ   ِلَ نِبؾِ 
ػػػوًءا قفففد صفففري عرتضفففمين ةفففش غيفففح موضفففر ، إد عسفففت ن  و  دمحم.ٕ٘يوسفففل  يفففص ) ﴾...س 

عر ففرعح  ففررن  عر ح نففش ريت فف  ق ففص عرغيففحف ةففش أهففل م ففح، ةففرررا ا رففم ي ففل درفف  
 فرن   ر هفر و  ، رد ت و  عألدرص ع ف  حعيف يوسفل المحأت  عن ق ص غيحف ال سيمر

مففط عررا ففا ر ففرردمحم ن ففش هللا يوسففل إد سففي ون من ففر عالعتففحعف عر ففح دمحم  رر رففل 
.. ةرالقت ر  ري  مستءسنر  ةش  ل عألءوع  "ة مر يءسن ﴾أنر حعودت  عن ن س ﴿

ة فدر  يصفشي   عالقت ر  من موعضط مرينص ر رردمحم سفيرقر  أو عقت رسفر  مرينفص

                                                

 .ٕٙدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)
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  ﴿ٕٗٗٓ﴾  
  

ةيففف ، أو  ر  ق يءفففر  نظفففحع  ررفففدم مبليمفففص عرم تففف   ر موضفففط عرفففدل عسفففتودمعالقت ففف
 دمحمٔ)أو الءتوع   ع ف مر يودش عرء  عردينش"  ر منرس ص عرتش وظل ةي ر

ةمفن ، من عأل ررح عرحع  ص وعرن   عر ر  فص   " مر قيل ةش م حي وؿ كبريت -ٗ
 :در  قو  عر  رب عرحومش

 إ ا رمػػػت صػػػبرًا عنػػػد ف ػػػري ببمػػػدتي

 الحيػػا لػػف تسػػتطي  معػػي صػػبرا ي ػػوؿ  

   
ف قمػػػػت إف الشػػػػاـ أشػػػػرؼ منػػػػزؿ  وا 

 سػػػمعت لسػػػاف الحػػػاؿ قػػػاؿ اىبطػػػوا مصػػػرا  

   
 :وقر  م ت سر  

 مػػػػا مصػػػػر إال منػػػػزؿ مستحسػػػػف

بػػػػػػػػػا   قًا ومغر   فاسػػػػػػػػػتوطنوه مشػػػػػػػػػر 

   
ف كنػػػػتـ عمػػػػى سػػػػفر  بػػػػػوِ   ىػػػػ ا وا 

 (2)"فتيممػػػػػوا منػػػػػو صػػػػػعيدًا طيبػػػػػا  
   

 َمِعػػػيَ  َتْسػػػَتِطي َ  َلػػػف ِإنَّػػػؾَ  َقػػػاؿَ ﴿تضفففمن عرفففن  عألو  نففف  قورففف  ترفففررف  
 ﴾ۖ   َسػَ ْلت ـْ  مَّا َلك ـ َفِ فَّ  ِمْصًرا اْىِبط وا﴿  وقور  سف ءرن  ،دمحمٚٙ)عرب ل  يص  ﴾َصْبًرا

 ر ففد وقففط عرففن  عر ح نففش ةففش عالست فف رد عألو  موقرفف  ال سففيمر ،دمحمٔٙ)عر  ففحف  يففص 
، ة فرن  ف حعدمحممر يم د ر  "ة ن تستليط مرش   حع" س   ر )إدع حمف   قد س ق و 

 فدع عرتفوع م ةفش عر يف  عرتفرنش مفن وفبل  عرموعانفص و  عرصفوعب،و  وعرتبلام  فين عر فح 
 م حدمحم.و  ةش عرم رن  ين منارين )عر رم

ف ﴿أمر عالست  رد عرترنش ة د ضمن مرنف قور  ترفررف  نػت ـ َواِ   َعَمػى   َأوْ  مَّْرَضػى   ك 
ـ َأَحد   َجاءَ  َأوْ  َسَفر   نك  ـ   َأوْ  اْلَغاِئ ِ  مِ فَ  مِ  وا َفَمػـْ  النِ َسػاءَ  اَلَمْست   َفَتَيمَّم ػوا َمػاءً  َتِجػد 
ًبا َصِعيًدا وقد د فح عر فرعح ةفش عر يف  عألو  مفر يح فدمحم هفدع  .دمحمٙعرمر دف  يص ) ﴾...َطيِ 

 صر ف  ةففش موضفر ، ةءسففن منفا  م ففح وليفب منرو ففر مفدعرف إرففف و  عالقت فر 
 عإلقرمص   ر. و  عستيلرن ر

و نروع مر  نروع ومر عسف أن " --ن   ةش م تل عرءسيي وؿ كبريت -٘

                                                

، ت فففديم / د/ سففف يمرن ٜٕ٘دمحم مفففدعول ةفففش قفففحعيف عرتفففحعن عررحبفففش، ع فففد عرء فففيم حعضفففش،  ٔ)
  .مٕٙٔٓعررلرح، م ت ص عألسحف، 

 .ٗٚ، ٖٚدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٕ)
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  ﴿ٕٗٗٔ﴾  
  

 ن و  

 وقَسػػػػت مػػػػنيـ قمػػػػوب  عمػػػػى مػػػػف

 بكػػػػػػػت األرض  ف ػػػػػػػدىـ والسػػػػػػػماء    

   
 فػػػػػابكيـ مػػػػػا اسػػػػػتطعَت إف  قمػػػػػيالً 

ـ  مػػف المصػػاِب البكػػاء      (1)"فػػي عظػػي
   

فففففَمريُ  َعَ فففففْيِ مُ  َ َ فففففْ   َةَمفففففر﴿عر يففففف  عألو  مضفففففمن مرنفففففف قورففففف  ترفففففررف    عرسَّ
 قد د ح عر رعح من وبل  عرتضمين   ري عألحضو  دمحمٜٕص )عردورن  ي ﴾َوعأْلَْحُض 

عألحض ع فف و  عرسمري ع ف ة د س يل  يف  عرن فوف، ةفش م ر فل ن فش   فري عرسفمريو 
 وف قرسففم م ففتح   ففين قت ففص عرءسففين وقففوم ةحعففون،سففعر و  قففوم ةحعففون ةففش عآليففص،

 عر رعح يدعو إرف عرم رح ص ةش   ري عرءسين مط أهل عألحض وعرسمري.و 
  رد م ت    -ع ي  عرسبلم-ةش حأ  عرءسين  بريتي وؿ ك -ٙ

" وليفففل  فففحأ  عرءسفففين ع فففف و ففف ص ةفففش عربوةفففص، تفففم  رفففن  ففف  إرفففف يا فففد  فففن 
 .مررويص

 خرجػػػػػػوا بػػػػػػِو ولكػػػػػػ ِ  بػػػػػػاؾ  خمفػػػػػػو  

ؾَّ الطػػػػور      صػػػػع ات  موسػػػػى يػػػػوـَ د 

   
 والشػػمس  فػػي كبػػِد السػػماِء مريضػػة  

 (2)"واألرض  واجفػػػػػػة  تكػػػػػػاد  تمػػػػػػور  
   

ػػا ﴿ --ءففق موسففف  مضففمن مرنففف قورفف  ترففررف ةففشعر يفف  عألو    َفَممَّ
ا َجَعَمو   ِلْمَجَب ِ  َرب و   َتَجمَّى عرتفرنش و  دمحم،ٖٗٔ)عألعفحعف  يفص  ﴾َصػِعً ا م وَسػى َوَخرَّ  َدكًّ

ـْ  ﴿مضمن مرنف قور  س ءرن    ػَماءِ  ِفػي َمػفْ  َأَأِمْنت  ـ   َيْخِسػفَ  َأفْ  السَّ ػ  اأْلَْرَض  ِبك 
عرتضمينرن  ر  رن عن أءوع  عر ربين صحعي و  دمحم،ٙٔم    يص )عر ﴾َتم ور   ِىيَ  َفِ َ ا

عر م  و  ة د  ر وع  مر  رق موسف، –ع ي  عرسبلم–مر  نط  حأ  عرءسين 
 قد  رح   هش عألوحع ةش عرءان عر ديد.و  عألحض ور رصو  تر ن عن ءان ر،

 عن عرنيل   ي وؿ كبريت -ٚ
 ررحوضففص، ة تففب حقرففص  توقففل عرنيففل ةففش أيرمفف ، ة حسففل إريفف  عرم فف  عربرمففل وهففو"

 :وأمحهم أن ي  وهر ةش عرنيل، ة مر أر وهر ةي  اعد وغمح عر بلد، ومن ر

                                                

 .ٔٛ ص عر تري وعر يل،  دمحم حءٔ)

 .ٕٛ دمحم عرسر ق،  ٕ)
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  ﴿ٕٕٗٗ﴾  
  

 قػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػميبي المعػػػػػػػػيف بكفػػػػػػػػره

 والكفػػػػر يػػػػركض فػػػػي جوانػػػػب صػػػػدرِه  

   
 مسػػػر  سػػػر  والنيػػػ  أضػػػحى واقفػػػاً 

 والػػػػػدم  يجػػػػػري مػػػػػف توقػػػػػف بحػػػػػرِه  

   
 ومضػػى النسػػيء ولػػيس فيػػو زيػػادة

 (1)"هإف النسػػػػػػيء زيػػػػػػادة فػػػػػػي كفػػػػػػرِ   
   

 ﴾اْلك ْفػػػرِ  ِفػػػي ِزَيػػػاَدة   النَِّسػػػيء   ِإنََّمػػػا﴿عر يففف  عرتررفففن مضفففمن مرنفففف قورففف  سففف ءرن  
ضفففبل   سفففف ب عرا ففففردف ةففففش ٖٚ)عرتو فففص  يففففص  دمحم إدع  ففففرن عرنسفففشي ةيفففف  إ ضففففحعح وع 

هففدع دريففل ن ففحعن و  عأليفرم، ةفف)ن عرنسففشي قففد عن ضفف ورففم تتء ففق مرفف  ا فردف عرمففري،
 .وصءود

  :مف الرس في  كر أولي العـز  -8
   "وقر  غيح  ي وؿ كبريت

 أولػػو العػػـز خمػػس والشػػرائ  خمسػػة  

ػػػػػػػػداف  بيػػػػػػػػا رب      العبػػػػػػػػاد وي عَبػػػػػػػػد   ي 

   
بػػػػػراىيـ  و الحمػػػػػـ والت ػػػػػى  فنػػػػوح وا 

 (2)"وموسػػى وعيسػػى ثػػـ جػػاء محمػػد    
   

 َكَمػا َفاْصػِبْر ﴿عر لح عألو  من عر ي  عألو  مضمن مرنفف قورف  ترفررف   
ػػ ِ  ِمػػفَ  ـِاْلَعػػزْ  أ ول ػػو َصػػَبرَ  س  دمحم، وقففد ن ففض عر يفف  عرتففرنش ٖ٘)عألء ففرف  يففص  ﴾الر 

عوت فر  و   ت  يل عرتضمين عرمصمل ةفش عر يف  عألو  ةفد حهم ع فف عرتحتيفب،
 ِإْبػَراِىيـَ  ِإفَّ ﴿ ررء م إنمر هو مضمن مرنفف قورف  سف ءرن   -ع ي  عرسبلم-إ حعهيم 
 دمحم.ٗٔٔ)عرتو ص  يص  ﴾َحِميـ   أَلَوَّاه  

  يتففشّ  من ففدع   عرففحوم، نءففو عرمتوص ففص عرمحعبففب إءففدع ةنارفف    "ي ػػوؿ كبريػػت -ٜ
  عرر وم وَءْ ح عرسرود أ ش عرم تش
 ألىمييػػػػا فييػػػػا بمػػػػا الػػػػديارَ  خػػػػ  ِ 

 فييػػػا ومػػا الػػػدنيا عمػػى سػػػالـ   وقػػ   

   
 فػػي العزيمػػة تمػػؾ معتصػػماً  وألػػ ِ 

ـِ التوكػػػ ِ  بحػػػرِ     (3)"مجرييػػػا هللا بسػػػ
   

ـِ  ِفيَيػػا اْرَكب ػػوا َوَقػػاؿَ ﴿  ةرر ففلح عألويففح مضففمن مرنففف قورفف  سفف ءرن   لَِّ  ِبْسػػ
                                                

 .ٜٛ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٖٕٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)

 .ٖٔٔ دمحم عرسر ق،  ٖ)
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  ﴿ٕٖٗٗ﴾  
  

 عرتضففمين يءمفل مرنفف مل فق عرتو فل ع ففف هللاو  دمحم.ٔٗ)هفود  يفص  ﴾َوم ْرَسػاَىا َمْجَراَىػا
 مففر  عالن يففرد رفف . وعرتو ففل ع ففف هللا ال ينففرةش عألوففد  رألسفف رب    ففل ينففدمج عررمففل و 

 مط عرتو ل رتء يق عرمل وب.
ةش عر وع د عرسنيص  عن  فرءب م فح  "قر  عر رضش   رب ي وؿ كبريت -ٓٔ

 ع ف در  عر  ل أل ش ع د هللا عر يومش و  ال يمو   رر  ل،
 دواؤه   والرحيػػػػػػػ    داء الفصػػػػػػػ َ  أر  

 فصػػال حػػوت قػػد بمػػدة   فػػي تسػػكنوا فػػال  

   
 ببنػػػػػيكـ ترحمػػػػػوا أف لكػػػػػـ وأممػػػػػي

 اإلمػػػػػػػال خشػػػػػػػية أوالدكػػػػػػػـ ت تمػػػػػػػوا وال  

   
ػػػ  فمػػػف  شػػػروره   يكفػػػى عنػػػو يترح 

 (1)"والفضػػال األجػػر يكسػػب تيتثبػػ ومػػف  
   

ػػـْ  َتْ ت م ػػوا َوال﴿ةرر يفف  عرتففرنش مضففمن مرنففف قورفف  سفف ءرن     َخْشػػَيةَ  َأْوالَدك 
ن  رن عرفن  عرمضفمن يوت فل عفن سفير  عآليفص، و  دمحم،ٖٔ)عإلسحعي  يص  ﴾ِإْمالؽ   ع 

ربفن عر فرعح يصرفل عرحءيفل  رأل نفري و  ةرآليص تن ف عن قتل عألوالد و يص عر  فح،
عرن فش عفن قفت  م و فيص عإلمفبل  إنمفر هفو مفحت ا و  س  ر  ةش عإلءيري،عن عرو ري 

 ووة م من ء و  عر  ح إن تح وع ديرحهم.و     ر  م
 عن عر نرعص   "عقت ر  ر رض م  ي وؿ كبريت -ٔٔ

 عنػػػػػػػػػده   بمػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػرءِ  قناعػػػػػػػػػة

 مممكػػػػػػػػػو مثميػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا مممكػػػػػػػػػة    

   
 وال عفػػػػواً  جػػػاء قػػػػد بمػػػا فارَضػػػْوا

 (2)"مكػػػػػػوالتي إلػػػػػى ب يػػػػػػديكـ تم ػػػػػوا  
   

 ُتْ ُ ففوع َوال﴿ةرر ففلح عرتففرنش مففن عر يفف  عرتففرنش مضففمن نفف  قورفف  سفف ءرن  
دمحم وصري عرن  عر ح نش ةش عر رح عرموظفل ٜ٘ٔ)عر  حف  يص  ﴾عرتَّْ ُ َبصِ  ِإَرف ِ َ ْيِديُ مْ 

ةففش م ر ففل عر نرعففص عرتففش  ،ةففش سففير  عرتءففديح مففن عرلمففط عرمففوةش ع ففف عر ففبل 
مففن تو ففل ع ففف هللا   ففر  و  ،  ر م بففر  متوصففر   ففدح   ففر عر ففرح عرتففش تصرففل  ففرء

  مر ةش قو  عر ر ل 

                                                

 .ٖ٘ٔ، ٕ٘ٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٛ٘ٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٗٗٗ﴾  
  

ػػػػ   قوِلػػػػو روض مػػػػف هللا بظػػػػ  ِ  تفي 

 (1)"فواضػػػم و تمح نػػػؾ بكػػػاؼ   ألػػػيس  
   

 دمحم.ٖٙ)عرامح  يص  ﴾أري  هللا   رف ع د ﴿ة و مضمن مرنف قور  عا   ن  
 ةش غحعم عرمء ين  "وقر    ي وؿ كبريت -ٕٔ
 يحػػػػػػػدثني داع باسػػػػػػػمو دعػػػػػػػا إ ا

 ت ػػ  ميجتػػي مػػف شػػعبة لػػو كػػادت  

   
 بػػػػو والغػػػػراـ فيػػػػو المػػػػوـَ  أحمػػػػ  ال

 (2)"تسػ  مػا فػوؽ  نفساً  هللا يكمف ال  
   

ال ي  فل ﴿ةرر لح عألويح من عر يف  عرتفرنش مضفمن مرنفف قورف  سف ءرن  
دمحم. ر فففد أو فففح عر فففرعح عمفففر يرتح ففف  مفففن ٕٙٛ)عر  فففحف  يفففص  ﴾هللا ن سفففر  إال وسفففر ر

 ،، ور فد ضفرق  ن سف  عفن عربل مفين رف  ةفف غحعمف عالضلحعب عند د فح مء و ف 
رن سفف   ع  مر نففر  عصففا  عففن عرتءمففل، م تنسففر   ففررمرنف عر ح نففش عرففدل يصففد ةيفف  إعففدعح 

 عن عدم عستلرعت ر.
 ةش دم عردنير  "وقر   وح  ي وؿ كبريت -ٖٔ

ػػػػػػ ْ   ِفكػػػػػػر بعػػػػػػيف الوجػػػػػػود  ا ت م 

ػػػػػػػة الػػػػػػػدنيا تػػػػػػػر      كالخيػػػػػػػاؿِ  الدني 

   
 فنػػػػىي سػػػػوؼ جميعػػػػاً  فييػػػػا ومػػػػا

 (3)"الجػػػػالؿِ   ي ربػػػػؾ وجػػػػو ويب ػػػػى  
   

. َعَ ْيَ ففر َمففنْ  ُ ففلُّ ﴿ةرر يفف  عرتففرنش مضففمن مرنففف قورفف  سفف ءرن    َوَ ْ َ ففف َةففرن 
ت   عرء ي ص ر فر مفر و  دمحمٕٚ ،ٕٙ)عرحءمن عآليترن  ﴾َوعإِلْبَحعمِ  عْرَصبل ِ  ُدو َحبِّ َ  َوْص ُ 

 ي  دهر ةش عروعقط عند عرت مل ةش عروصود.
 رتف ،ة مفر ء فل إدع عألمفرن ع يف   عرءحمفرن رسفرن وقفر  "  ي وؿ كبريت -ٗٔ
 .ةرت  مر ع ف تندم ةبل
مػػػػػتَ  إ ا  وقػػػػػت قبػػػػػ  المطالػػػػػبَ  ر 

 األمػػػػػػػػػػػاني إال بواجػػػػػػػػػػػد فمسػػػػػػػػػػػت  

   
 موسػػػى سػػػؤاؿ كػػػاف الوقػػػت ف بػػػ 

 (4)"ترانػػػػي لػػػػف  لػػػػؾ جػػػػواب   وكػػػػاف  
   

                                                

 .ٔٙٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٗٚٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)

 .٘ٚٔ دمحم عرسر ق،  ٖ)
 .٘ٛٔ دمحم عرسر ق،  ٗ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٗٗ٘﴾  
  

ػػػػا﴿ةرر يفففف  عرتففففرنش مضففففمن مرنففففف قففففو  هللا سفففف ءرن     م وَسػػػػى َجػػػػاءَ  َوَلمَّ
)عألعففحعف  يففص  ﴾َتَراِنػػي َلػػفْ  َقػػاؿَ  ِإَلْيػػؾَ  َأْنظ ػػْر  َأِرِنػػي َربِ   َقػػاؿَ  َرب ػػو   َوَكمََّمػػو   يَ اِتَنػػاِلمِ 

رمضففمن مرنففف عرففن  عر ح نففش "يءتففر  إرففف عررففودف إرففف عدمحم وهففدع عالست فف رد ٖٗٔ
عرسير  عرتش وحد  ةي  ر محف عألورف إرف سفير  عرموقفل عرمتضفمن ر فد  عرر فرحف، 

مفن و  تءديد دالرت ر، هد  عرءح فص مفن عرر فرحف إرفف عرسفير ،و   ر ش نستليط ت و  
عرسففففير  إرففففف عرر ففففرحف تفففف تش وقففففد صر فففف  عرمت  ففففش مففففاودع   ففففدالرتين موت  تففففين أو 

 رعت فففرح عبلقفففص مت  تفففين  ين مفففر ويفففوو دقي فففص ربلرت فففري توت فففل دحصفففص وضفففوء ر 
ءحمففرن ةرر ففرعح يففحبا عرترصففل رء ففو  عر ففشي  رر دمحمٔ)عرمت  ففش   ففدين عرسففيرقين" 

هفو عروقف  و  –حب  عرح يص ق فل يفوم عر يرمفص  --من  متودع  من س ع  موسف 
 .دريبل  ع ف  ءص مر قحح ةش عر ي  عألو  - وءحمرن  من رعرم حح ر ر، 

 ةش و ل ءمرف "وقر   ي وؿ كبريت -٘ٔ
ػػػطوطيا ثمػػػارِ  عػػػف تسػػػم ى قػػالوا  ش 

 والزيتػػػػػػػػػوفِ  والتػػػػػػػػػيف ال ف جبػػػػػػػػػت    

   
 كػػػػػـل محب تيػػػػػا عمػػػػػى عػػػػػا لي يػػػػػا

 (2)"دينػػػي أنػػا ولػػى ديػػنكـ  اؾ فػػي  
   

)عرتففين  يففص  ﴾وعرتففين وعرا تففون ﴿ةرر يفف  عألو  مضففمن نفف  قورفف  سفف ءرن    
 ﴾ربففففم ديففففن م ورففففش ديففففن﴿دمحم، وعر يفففف  عرتففففرنش مضففففمن مرنففففف قورفففف  عففففا  فففف ن  ٔ

ةررتضمين عألو  صري ةفش سفير  عر سفم عر ح نفش ت بيفدع  ع فف  دمحم،ٙ)عربرةحون،  يص 
ش سففير  عإلنءففري  رربل مففص ع ففف عردريفف  ةففش ةففحو مء تفف  عففدم سفف وهر، وعرتففرنش ةفف

إ ففرحف ضففمنيص  ﴾ربففم ديففن م ورففش ديففن﴿ةففش عست ففءرب عرمرنففف عر ح نففش و  رءمففر .
 إرف وضوص عر  ب ةش  حعص عر وع.

 ةش و ل "عرمحصص" ةش دم ق  ي وؿ كبريت -ٙٔ
  وقر ...   صت ر، هش عرتش وأن رحهر صنَّت ر، هش عرتش عرمحصص مءرسن ر "ومن
 عػػودة مػػف ىػػ  بػػالمرج يومنػػا ايػػ

 تعيػػػػػػػػد   لموصػػػػػػػاؿ الميػػػػػػػػالي ليػػػػػػػت  

   
                                                

 .ٓٙدمحم تدعوريص عالقت ر ،  ٔ)

 .ٕٛٓري وعر يل،  دمحم حء ص عر تٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٗٗٙ﴾  
  

 لطيبػػػػػة السػػػػػمو   يبػػػػػدي ال فيػػػػػواؾ

 (1)"ويعيػػػػػػد   يشػػػػػا مػػػػػا يبػػػػػدي وهللا  
   

ْبػػػِدئ   ى ػػػوَ  ِإنَّػػػو  ﴿عر فففلح عألويفففح مضفففمن مرنفففف قورففف  سففف ءرن    ﴾َوي ِعيػػػد   ي 
ي عرففن  عر ح نففش عرففدع  ع ففف قففدحف هللا ةففف  ففد دمحم عسففتدعف عر ففرعحٖٔ)عر فحو   يففص 

َـّ  اْلَخْمػػ َ  َيْبػػَدأ   الَّػػِ ي َوى ػػوَ ﴿عرو ففق وع عردتفف  ع ففف نءففو قورفف  ترففررف   ه ... ث ػػ  ﴾ي ِعيػػد 
ةش عسترردف د ح فر  لي فص ةصحت فر إقرمتف  ةفش عرمحصفص مفن إتفرحف  دمحمٕٚ)عرحوم  يص 

 صرففل هفففوع عرمحصفففص دون هففوع لي فففص، وال ي فففوع أل ءفففب و  عرءنففين إرفففف لي فففص،
ففن.ع ففف أن يءففل مءففل ءففب لي ففص عرففدل تم فف ال ي ففدح ع ففف و  ن مففن ق  فف  أل تم ُّ

 تءو ل عر  وب إال من  يد  عرم ي ص )وهللا ي دل مر ي ري ويريددمحم.
هش  ت رن ق يل و  "تم أتينر ع ف دةين  ص ل  م ص دمحمدةين)ةش  ي وؿ كبريت -ٚٔ

 ةي  ي و  و  عرسيل
 ويػػػػػػػػػـو سػػػػػػػػػرنا عمػػػػػػػػػى دفػػػػػػػػػيف

 أوقػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػر النيػػػػػػػػػػػار نػػػػػػػػػػػاره  

   
 وصػػػػارت الشػػػػمس فػػػػي التيػػػػاب

 (2)"النػػػػػػػػػاس والحجػػػػػػػػػارة وقودىػػػػػػػػا  
   

 ُقفففوع  َمُنفففوع عرَّفففِدينَ  َيرَأيَُّ فففر﴿عر فففلح عألويفففح مضفففمن نففف  قورففف  عفففا  ففف ن  
وصفري عرتضفمين  .دمحمٙ)عرتءفح م  يفص  ﴾َوعْرِءَصفرَحفُ  عرنَّفرُ   َوُقوُدَهفر َنفرح ع َوأَْهِ فيُ مْ  َأْنُ َسُ مْ 

 ة فدف ر يفب عر فم  أوءف  إرفف ،ةش سير  عإلو رح عن  دف ءفح هفدع عرموضفط
ةرإلنسفرن يضف ش " .عر رعح عستءضرح نرح عآلوفحف عرتفش وقودهفر عرنفر  وعرءصفرحف

عردالال  عرتش تح ء ر أن تت ر   مط ع رحع  و  ع ف عرر رحع   رض عرو ر  
رمفر  رنف  عرر فرحع  وريفدف سفيرقر  مءفددف، ةف)ن عرمفتب م ينت فل  فين هفد  و  ،أوفحع 

 دمحمٖ)مط  ين هد  عرسيرقر " ف عبلقص تصعرسيرقر  ع ح هد  عرر رحع  ريد   در  ع
 ةش ع د عرحءمن عررمردل م تش عرديرح عر رميص "وقر   ي وؿ كبريت -ٛٔ
ـِ عمػػاد رأيػػت  وحػػده الفضػػ  فػػي الشػػا

 نشػػػا قػػػد الفضػػػ  فػػػي كػػػاف إ  عجػػػب وال  

   
                                                

 .ٜٕٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٖٕٗ دمحم عرسر ق،  ٕ)

 .ٜ٘دمحم تدعوريص عالقت ر ،  ٖ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٗٗٚ﴾  
  

 ورتبػػػػػػة قػػػػػػدراً  َعػػػػػػزَّ  ىمامػػػػػػاً  إمامػػػػػػاً 

 (1)"يشػػػا مػػػف يؤتيػػػو هللا فضػػػ  و لػػػؾ  
   
 َمػػفْ  ي ْؤِتيػػوِ  لَِّ  ِبَيػػدِ  اْلَفْضػػ َ  َوَأفَّ ﴿ءرن  ةرر ففلح عألويففح مضففمن مرنففف قورفف  سفف 

 .دمحمٜٕ)عرءديد  يص  ﴾َيَشاء  
د ففففح عر ففففرعح مففففن وففففبل  تضففففمين عرففففن  عر ح نففففش مسففففوغر  عسففففتء ر  

 ع ففو عرففد ح،و  ن رهففص عر فف ن،و  عرممفدوم الوت ر فف   رر ضففل مففن عحعقففص عرنسفب،
مفن ت ضفل و  ، ن ش عررصب عفن صفدعحف عررمفرد  ت ف  عرم رنفص، مفن ءسفن تن ف ت و 

 هللا ع ف  رض و     ما د عنريت  وحعريت .
 ةش عرتس يم ر ضري هللا "ومر أءسن مر قر   ي وؿ كبريت -ٜٔ

 سػػػػػالماً  َتعػػػػػْش  األمػػػػػر لػػػػػو سػػػػػم ـ

ـِ وأرض    الخبيػػػػػػرِ  المطيػػػػػػفِ  ب حكػػػػػػا

   
 حكمتػػػػػػػػي وال عممػػػػػػػػي ت ػػػػػػػػ ْ  وال

 (2)"الكبيػػػػػػػػػرِ  العمػػػػػػػػػي هلل فػػػػػػػػػالحكـ  
   

 دمحمٕٔ)غرةح  يفص  ﴾ةررء م  عرر ش عرب يح﴿ةرر لح عألويح مضمن قور  ترررف  
وقد وقط عرتضمين من عرن   موقط عرتم ن ألنف  سف ق  مفر يصرفل عري فين  ف  أمفحع  

عففدم عغتففحعح عإلنسففرن رففف عرحضففر  ء مفف ، و ة)سففبلم عروصفف   مفف دّ  إ  الامففر  ءتميففر  
  ر م  وء مت  ةش ي ين    ن عرء م  عرر ش عرب يح.

  توعضط  "وقر ةش عر ي وؿ كبريت -ٕٓ
ػػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػػػداميـ السػػػػػػػػػػػػاداتِ  تف    خ 

 السػػػػػػػػػػؤددا تػػػػػػػػػػن ص   ال مكرمػػػػػػػػػػة    

   
 ممكػػػػػػػػوِ  عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػميماف ىػػػػػػػػ ا

 (3)"اليدىػػػدا أر   ال مػػػالي قػػػاؿَ  قػػػد  
   

دَ ﴿ةرر لح عألويح مضمن مرنف قور  س ءرن    اَل  ِليَ  َما َفَ اؿَ  الطَّْيرَ  َوَتَف َّ
ْدى دَ  َأَر   حف ت  فد ن فش هللا سف يمرن صنفود دمحم، ين فل عر فرعح  فو ٕٓ)عرنمل  يص  ﴾اْلي 

مم بتففف  مفففن عرليفففح توعضفففرر ، إرفففف دل عرم رنفففص )عرسفففردع دمحم ةفففش ت  فففدهم أءفففوع  
ةم ففرنت م م مففر ع فف  ال تففدعنف  ،أن درفف  ال يففن   مففن أقففدعحهم  ففي ر  و  وففدم م،

                                                

 .ٜٕٔدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)

 .ٕ٘ دمحم عرسر ق،  ٕ)
 .ٜٛ دمحم عرسر ق،  ٖ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٗٗٛ﴾  
  

 .عردل  تر  هللا عرم   ة م ياد  عرم   إال توعضرر   -ع ي  عرسبلم-م رنص س يمرن 
 ةضل أهل عرر م "مر أن دمحم مر قر   ةش ي وؿ كبريت -ٕٔ

 خيػػػارىـ واصػػػحب العمػػػـ رواة وخػػػال 

ـ   وخمطػػػػػتيـ زيػػػػػف فصػػػػػحبتيـ   ػػػػػْن  غ 

   
 فػػػػػػػػ نيـ عػػػػػػػػنيـ عينػػػػػػػػاؾ تعػػػػػػػػد وال

ـ   بػػدا نجػػـ غػػاب مػػا إ ا نجػػـو    (1)"نجػػ
   

 ِا َنصَ  ُتِح دُ  َعْنُ مْ  َعْيَنر َ  َتْردُ  َوال﴿ةرر ي  عرترنش مضمن مرنف قور  س ءرن  
ْنَيرعرفف عْرَءَيففرفِ  ةرر ففرعح ين ففل  ففوحف أهففل عر فف ص عرففدين أمففح  ،دمحمٕٛ)عرب ففل  يففص  ﴾دُّ

 رفدم عإلعفحعض عفن م إرففف أهفل عرر فم عرفدين د فح ر فم مففن  -ملسو هيلع هللا ىلص-عر فح ن عرحسفو  
 وموررلت م ن ط مء ق،ة ء ت م تر  عا،  ،عر  ر  مر يصرل عإلنسرن ي ام م

ن م م رعل عر فدع عرفدين ينيفحون  مر أ ،من  رن هدع   ن م ء ي ون  ررمبلامصو 
 ر فمون عرنفر  مفن عرءيففحفم فر يدمحم عرفدصف عرفدين يو  أمفرم عرنفر  لفح  عر دعيفص،

 عرضبل .و 
   ففر غنمفف  يء ففب -ع يفف  عرسففبلم- عرو يففل  ففرن ةففش ء ففب " ي ػػوؿ كبريػػت -ٕٕ

ي  ء ب   عالست  رم س يل ع ف عر  حعي ةي و   ت ت ، و ت د   وقيفل.  در  ةسمِّ
 . در    ر ي رل و رن ري    نرقص ر   رن 

 آثارىػػػػػػػػػػا الخيػػػػػػػػػػرِ  يػػػػػػػػػػد   أرتػػػػػػػػػػؾ

 أث اليػػػػػػػػػػػػػػػػا األرض   وأخَرجػػػػػػػػػػػػػػػػت  

   
 بمػػػػػػػػػدة   جاَرىػػػػػػػػػا منعػػػػػػػػػت ومػػػػػػػػػا

 جارىػػػػػػػػػا حمػػػػػػػػػب منعػػػػػػػػػت كمػػػػػػػػػا  

   
 يشػػػػتيي مػػػػا تجمػػػػ    الخمػػػػد   ىػػػػي

 (2)"زارىػػػػػػا لمػػػػػػف فطػػػػػػوبى فزرىػػػػػػا  
   

 ﴾َأْثَ اَلَيػػػػا اأْلَْرض   َوَأْخَرَجػػػتِ ﴿ةرر يففف  عألو  مضفففمن مرنفففف قورففف  ترفففررف  
 ،ةرر رعح ن ل مرنف إوحع  عألحض أت رر فر مفن هفو  يفوم عر يرمفص دمحمٕرارص  يص )عرا 

عربففحم رت فف  عرمدينففص، ة ففش  تيففحف عرويففحع ، ةررت ففل  نريففص عففن و  إرففف مرنففف عرويففح
  ترحهر  رهدف ع ف در .و   تحف عإلوحع ،

 ةش ت ريل  تر   "حء ص عر تري وعر يل" ي وؿ كبريت -ٖٕ
                                                

 .ٕٓٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 ٜٜٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٜٗٗ﴾  
  

 تسػػػػامْت  َقػػػػدْ  التػػػػي الرحمػػػػة   ىػػػػ ه

ػػػػَتا نزىػػػػةَ  وحػػػػوْت    ػػػػْيفِ  الشِ   (1)"والصَّ
   
فَتريِ  ِحْءَ فصَ  ِإيبَلِةِ فمْ  .ُقَحْ ش   إِليبلفِ ﴿ةرر ي  مضمن مرنف قور  س ءرن    عر ِّ

ففْيلِ  عرم رففل يستءضففح أصففوعي عرحء ففص عرتففش  رنفف  و  دمحمٕ،ٔ)قففح ش عآليتففرن ﴾َوعر َّ
 ةتء فل من ففر ع ففف ويففح - عر ففيلو  تنظم فر قففح ش ر تصففرحف ةفش ة فف ش عر ففتري

ريصر  ففر عنفوعن م ففن   عسففتمررص منفف  ر  فرحل  ففش يصففوب ةففش  - تيفح وحبففدمحم وةيففح
 ة فففم،و  ع فففمو  ويلفففوف ءفففو  أو رحهفففر، ةيء فففل من فففر ع فففف أدب صفففم، ،صن رت فففر

ةيتء ففق رفف  مفن عرويففح عرمر ففو  مففر يتء ففق ر ففح ش  ،رلي ففص نففردحفو  ء مفص سففر حف،و 
 من عرغنف عرمءسو .

  الثاني: التضميف اإلشاري: ال سـ
 ومن أمت ت  ،  حماع  و  ضمن مرنف عرن  عر ح نش إ رحفوهو عرمت

 ةش و ل م ح   "ور ت ش عرس  ش  ي وؿ كبريت -ٔ
ن مػػػػا  لعمػػػػرؾ مػػػػا مصػػػػر بمصػػػػر وا 

 ىػػػػػػي الجنػػػػػػة العميػػػػػػا لمػػػػػػف يتفكػػػػػػر  

   
 وأبناؤىػػػا الولػػػداف والحػػػور عينيػػػا

 (2)"وروضػػػػتيا الفػػػػػردوس والنيػػػػػ  كػػػػػوثر  
   

م أهفل عرصنفص، ةيتء فق عألنف  ةرروردعن وعرءوح وعر فحدو  وعربفوتح مفن نرفي
عرفحل مفن عربفوتح، ةرستءضفح و  عرسمو ةش عر فحدو ،و  عرتمتط  ررءوح،و   رروردعن،

عر ففففرعح  لح ففففق عإل ففففرحف أو ففففرف عرصنففففص وأءففففوع  أه  ففففر رو ففففل أهففففل م ففففح 
 ني  ر عرردب.و  عربحمري، وح رض ر عر يءري،

 عن عرمر    "وقر   ي وؿ كبريت -ٕ
ْ َمػػػػػة    فصػػػػػاحة  حسػػػػػاف  وخػػػػػ  ابػػػػػف م 

ـِ    وحكمػػػػة  ل مػػػػاف وزىػػػػد ابػػػػف مػػػػري

   
 لػػو اجتمعػػت فػػي المػػرء والمػػرء مفمػػس

ـِ    (3)"ونػػػػودي عميػػػػو ال يبػػػػاع بػػػػدرى
   

ور فد ﴿ضمن عر رعح  يتيف  مفر عفحف  ف  ر مفرن مفن عرء مفص ر ورف  ترفررف  

                                                

 ٜ دمحم عرسر ق،  ٔ)

 .ٗٗدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٕ)
 .ٜٗ دمحم عرسر ق،  ٖ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٗٓ﴾  
  

دمحم، وأضفففرف إرفففف ء مفففص ر مفففرن، ة فففرءص ٕٔ)ر مفففرن  يفففص  ﴾ تينفففر ر مفففرن عرء مفففص
د عيسفففف ع فففن مفففح م، ورفففو ء فففل إلنسفففرن ءسفففرن، وصمفففر  وفففا ع فففن م  فففص، واهففف

عصتمفرص هففد  عألمففوح مفن غيففح أن ي ففون مفن أ ففءرب عرغنففف رمفر  ففرن رفف  م ففرن 
 عند أنر  صر وع عرمر  غريت م، وم ير  ةض  م و حة م.

 تب عرء حل إرف عرمرتمد  ن ع رد  رءب أ  ي يص، و فرن ) ي وؿ كبريت -ٖ
 : رن إري   ومسمر ص دينرح يص ا   ر إري 

 بركػػػػػوب البحػػػػػر أقطعػػػػػو أمرتنػػػػػي

 غيػػػػػػري لػػػػػػؾ فاخصصػػػػػػو بػػػػػػ ا الػػػػػػراءِ   

   
 مػػػػا أنػػػػت نػػػػوح فتنجينػػػػي سػػػػفينتو

 (1)"وال المسػػي  إ ا أمشػػى عمػػى المػػاءِ   
   

 ففنط و  -ع يفف  عرسففبلم-ةففش عر يفف  عرتففرنش إ ففرحف ضففمنيص إرففف ق ففص نففوم 
س ينت  ريءمفل ع ي فر مفن  فل اوصفين عتنفين  فوءش مفن حبف ، ربفن عر فرعح يتوفد 

ن  فرن ع فف سف يل عرتءفو ح من عرءدن عر ح   نش منل  ر  إرف عرتر يح عفن مفحعد  وع 
ةررنصرف غيح متء  ص ألن عآلمح ري  عرن ش نوءر   ،)مر أن  نوم ةتنصينش س ينت دمحم

ريس  وسي ص عرن ل )س ينص نفومدمحم مترءفص ءتفف يتء فق عألمفرن و  ،-ع ي  عرسبلم  –
ء ففم رر ففص عرتر يففح عرم ررغففص هففش عرتففش تو  عرت ففو حو  "إن مصففرال  عرحمففا وعإليءففري

تضط عر رحل ةش موقل ءح يسمدمحم ر  و  تغيح م ر د ،و  تحعوه دالالت ،و  عألد ش،
أن يوتفففرح من فففر مفففر يتفففوعيم مفففط دحصفففص وعيففف   دعتففف ، ومسفففتوع إدحعبففف  ر رفففررم مفففن 

 دمحمٕ)ءور " 
 :ة قمنر ع ف عرمرِي تصر  ص ر  حود  أيرمر  روقوف عرح دمحم " ي وؿ كبريت -ٗ

 رناونحػػػػف فػػػػي مركػػػػب كػػػػالنوف يػػػػ ك

 موسػػى بػػف عمػػراف فػػي يػػـ بتػػابوتِ   

   
 مػػا كػػاف أغنػػاؾ عػػف بحػػر وعػػف خطػػر  

 (3)"وب ْعػػػػػد أىػػػػػ  وتغريػػػػػب وتشػػػػػتيتِ   
   

يضففمن عربرتففب مففن وففبل  عر ففرح عرموظففل إ ففرحف إرففف ق ففتين وحد د حهمففر 

                                                

 .ٕٖٔ  ق،  دمحم عرسرٔ)

 .ٖٕ٘دمحم تءوال  عر رح ص،  ٕ)
 .ٖٙٔدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٖ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٗٔ﴾  
  

 -ع ي  عرسبلم-دو عرنون   أور مر  وي ت ف  د ح  ل ش عر  تين ،ةش عر ح ن عربح م
 –ع يف  عرسففبلم  –ررت مف  عرءفو ، وعرتفرنش  موسففف  فن عمفحعن ءفين أر فف ةفش عرففيم ة

ررففل عسففتدعري و  ءففين أوءففف هللا إرففف أمفف  أن تضففر  ةففش تففر و  تففم ت دةفف  ةففش عرففيم،
 هدين عرءدتين إيءري   و  عرموقل من ص ص، وعستدحعح حءمص هللا من ص فص أوفحع،

 ل  ر  ر نصرف ممن تت ردة  عألموع .و  من أ د عضلحعحع  و 
 من مر  من عرغح  و  ةش نصرت  ريتي وؿ كب -٘

ورمر أمسينر دع  ري ص ه   ع ينر نسمص سرح    ر عرح  رن، ةو ف نر إرفف "
 :أقل مر  رن يتوقط،  ل حبمر  رن در  ةش عروعقط دمحمحود )

 كعػػرِش بم ػػيس لمػػا جػػاء م ختَطفػػاً 

 (1)"إلى سميماف يسعى مػف رسػـو سػبا  
   

   ففي  إرففف ءففل عرر ففدف ةففش  ي ففيح عربرتففب مففن وففبل  عإل ففرحف إرففف ق ففص عففحش
تما  عر حعص، ة فد و فل عرح فب إرفف و  ق ص ح وب عر ءح، ءين تبللم عألموع 

عرفففدل يمتفففل اوح  عرنصفففرف ةفففش م رصففف ف غيفففح متوقرفففص ت فففرحب ةي فففر  دمحمحود )ء فففل 
عرامرن، عردل عستدعف ر  عر رعح مصشي عحش    ي  إرف س يمرن من س   ةش 

 رمدمحم عر  ح.
   "وقر   رر دح ةش عإليمرن ي وؿ كبريت -ٙ

 عممػػػػػػػي بسػػػػػػػاب ِة الم ػػػػػػػدوِر ألزمنػػػػػػػي

 صػػػبري وصػػػمتي فمػػػـ أحػػػرص ولػػػـ أَسػػػ ِ   

   
 ػلػػو نيػػ  بالسػػعي مطمػػوب لمػػا حػػـر الػػػ

ـ  وكػػػػػػػاف الحػػػػػػػظ لمجبػػػػػػػ ِ رؤػػػػػػػػ    يا الكمػػػػػػػي

   
ف شػػػػػر فت  وحكمػػػػػة الع ػػػػػ  إف عػػػػػزت وا 

 (2)"جيالػػػػة عنػػػػد حكػػػػـ الػػػػرزؽ واألجػػػػ ِ   
   

 ،ح يص حب  --ف ةش عر رح عرموظل تضمين إ رحل إرف ل ب موس
ربفففن عر فففرعح يفففدعو إرفففف عرسفففرش مفففط عفففدم عالعتمفففرد ع فففف و  ،تص فففش هللا ر ص فففلو 

 - ل ففب ءتيففنو  وب  عألسفف رب، متوففدع  مففن ءحمففرن موسففف عرح يففص  رففد سففرش د
درففيبل   -ء ففور ر ر ص ففل عرففدل ال يم فف   ففي ر  و  مففط مففر رفف  مففن م رنففص عنففد ورر فف ،

                                                

 .ٖٙٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)
 .ٙٗٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٕٗٗ﴾  
  

 ع ف  د  ت   عرء ي ص.
 عررسح  رريسح ةش تر ق  ي وؿ كبريت -7

ـ  بَنْزلػػة  " وممػػا قضػػى الػػدىر  الممػػ

 عمػػػى الفػػػرِس الميمػػػوِف يب ػػػى بيػػػا كسػػػري   

   
 ولمػػا قضػػى لػػـ أقػػض غيػػر تعجػػب  

 (1)"ولكػػف رأيػػت اليسػػر يػػدنو مػػ  العسػػرِ   
   
 عْرُرْسفففحِ  َمفففطَ  ِإنَّ  ُيْسفففح ع. عْرُرْسفففحِ  َمفففطَ  َةفففِ)نَّ ﴿ي مفففدمحم عر فففرعح إرفففف قورففف  ترفففررف  

عرت بيفد و  دمحم وعرفن  عر ح نفش د فح مريفص عررسفح ر يسفح،ٙ، ٘يترن )عر حم عآل ﴾ُيْسح ع
 ع ففف درفف  مففن وففبل  عرتبففحعح، أمففر عرففن  عر ففرحل ة ففد وسففط عر صففوف  ففين عررسففح

 عريسح من وبل  عر رل )يدنودمحم.و 
   ففر وُسففحَّ  عررففين،   ففر قففحَّ  مسففحَّف ةفف ّو  ةففش و ففل ء ففب " ي ػػوؿ كبريػػت -ٛ

  ِصنرنعر  رب من ةحدوس ر إرف دوورنر عرَصنرن،
 تكفػػػػي الشػػػػيباء بصػػػػيوة عميػػػػؾ

 الزمػػػػػػػػػػافِ  محاربػػػػػػػػػػة بَجوَشػػػػػػػػػػنيا  

   
 طيػػػػػب   الفػػػػػردوس فػػػػػي فممغرفػػػػػات

 (2)"الجنػػػافِ  بػػػاِب  مػػػف شػػػ اه يفػػػوح  
   

قفد عسفتدعرهر و  وهش ُنفُا  أهفل عرصنفص، ،عر حدو  م حدع  قح نيصو  ةررغحةر 
تمل بين ) رب عرصنرندمحم عرمسمف    أءد أ وعب ء ب، وي و  عر رعح رينرسب  ين ر

 ش ي وم من ر عحف  دع ينت ح أح ص .عرتنرم  رصتمرص ت   عرمنرا  عرت
 

 
 
 
 
 

                                                

 .ٜٛٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)
 .ٜٛٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٖٗٗ﴾  
  

 الثالث املطلب
 النظم علً الشعر

ع ففم   ح فف  مففر ر  ففرح مففن أتففح ةففش عرن ففو  ةضففمن   تر فف   ففين عوتيففرح 
ن ري،  ممر وحد ةش   ن عر رح هدع عالوتيرح ع ف نءو مر قيل و  وع 

نػو سػواه شػيء ال الشػعر ىو"  وا 

 وسػػػػحباف   قػػػػس قػػػػاؿ دقػػػػ مػػػػا ألحسػػػػف  

   
 محسػػف   وي مػػَدح   َصػػب   بػػو ي َعنَّػػى

 (1)"غضػػباف   وي ْعَطػػف َمْيػػت   بػػو وي رثػػى  
   

ل عربرتب  رالوتيرح عر رحل مدرير   فدرو  ةفش عرفنظم عر فرحل، ءفو  روسين 
 عرمرنف عرمرحوض ومن أمت ت  

 عألحع ،  فصح وب فر م ت فص أ فصرح ع فف ت فتمل هفد  "وعرءفوحعي كبريػتي وؿ  -ٔ
 رمفر- وق ف  عإلسف ر ، ةفش م حو عربدوحف، غريص ةش مري  أن إال متنوعص، وأليرح
  -عراحقري عررين ةضي ص   ر د ح 

 قػػػد أتينػػػا الحػػػوراء فػػػي يػػػـو حػػػر  

 شمسػػػػػػػػػػو كالع ي ػػػػػػػػػػِة الحمػػػػػػػػػػراء  

   
 وشػػػػػػػػػػػػربنا مياىػػػػػػػػػػػػو وحمػػػػػػػػػػػػدنا

 إ  عرفنػػػػػػػػػػا فضػػػػػػػػػػيمة الزرقػػػػػػػػػػاء  

   
  عر ر ل قو  ويرص نش

 ي مدينػػة  خيػػر الخمػػ  تحمػػو لنػػاظر 
 فػػػال تعػػػ لوني إف ف تنػػػت  بيػػػا عشػػػ ا  

   
 ي ولػػػوف فػػػي زرؽ العيػػػوف شػػػآمة

 وعنػػدي أفَّ الػػي ْمف فػػي عينيػػا الَزْرقػػا  

   
 وررففففل عرء ففففم،  ففففن مففففحوعن عألاح ، إرففففف منسففففو ص عراحقففففري ةر ففففدف  عررففففين

 دمحمٕ)عألاح "   ررنيل ُتحع  عروعدل در  مير  صميط ألن ر رين   ص عراحقري
أليفففرح متنوعفففص و  م ت فففصو  ومفففر تءويففف  مفففن أ فففصرحعوتففرح   ح ففف  )ءفففوحعيدمحم 

دون  - مفففر ينفففتج عنففف  مفففن وهفففج ور يفففب، إد ت ففف دمحم عرءفففوحعيو  رموعص فففص عرءفففح،
هش عرظل عردل ي شي إري  عرمستصيحون من عرحمضري ال سيمر ةش در   -غيحهر 

يغفففدو مفففري عرءفففوحعي تفففب  فففم  يومففف   ررر ي فففص عرءمفففحعي، و عر فففيا عرفففدل  ففف   عربر
                                                

 .ٖٓٔدمحم حء ص عر تري  وعر يل،  ٔ)

 .ٗٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٗٗ﴾  
  

 فر عراحقري، عرتش أمترف  نفرظحل عربرتفب ءتفف عسفتدعف ر م دح عرحل ةش عين ر
ررففل سففح عإلعصففرب ةففش ق ففب عرمرنففف عنففد أع ففن عففن ةففحو إعصر فف   فف ، و  ع   ففرح 

 ت ففف  أن فففر م رفففن ن تبفففون عرريفففون عرفففاح  م فففدح  ففف م، و قر  ففف ، ة فففو ين فففش أ
عرضفبل ، وقفد عسفت در ر و  تءتمل   مص ) آمصدمحم عر مر  وهو حمفا عر ف دمحمو  عرت ر  ،

 عرصمر .من وهو حما عرءسن و   ح    رري
 أ ففر أن عرمسففرر   تر فف  ةففش ع يففدف أ ففش عففن عرر ففدحل  ء ففف " ي ػػوؿ كبريػػت -ٕ

 وت ت فففر تفففحعب، ت ت فففر  ة فففر  عن فففر ةسففف ل حصفففط تفففم مفففحف، م فففح إرفففف صفففري دالمفففص
  أقو  در  وع ف. عألو  عرت ن ةش قر  عرنر   ة ين  قيل. دوعب وت ت ر  بلب،
 مػػػػػرة مصػػػػػر ديػػػػػار أتيػػػػػت ول ػػػػػد

 إسػػػعافيـ فػػػي ِىْمػػػت   ل ػػػـو شػػػوقاً   

   
 لػي قػاؿ عػنيـ السف   اؾ وس لت

 أكنػػػافيـ فػػػي يعػػػاش الػػػ يف  ىػػػب  

   
  قر  مر ع ف م ح،   هل عرت حم  رب من هدع وري  هللا، عستغ ح

 ز الليػػػػػا شػػػػربت بئػػػػػر فػػػػي تػػػػـر ال

ػػػػػػػػػػؾ في ػػػػػػػػػػاؿ آجػػػػػػػػػػرة    غػػػػػػػػػػادر   أن 

   
  غيح  وقر 

 مثميػػػػػػػا كػػػػػػػف النخػػػػػػػ  وعماتػػػػػػػؾ

 (1)"الرطػػػػب ترمػػػػي الحجػػػػارة لرامػػػػي  
   

 يستدعش   ح    لح عر ي  عر ر ل 
 أكنػػػافيـ فػػػي يعػػػاش الػػػ يف  ىػػػب

 األجػػػرب كجمػػػد خمػػػف فػػػي وب يػػػت  

   
ةي وففد عر ففلح عألو  و صر فف  ورتمففص  يتيفف ، ريففد  ع ففف مففدع مففر تمتففط  فف  

يءتحا من أن يسفتدعش عرمت  فش عصفا و   حم عست  ر ،و  م ح من ءسن ضيرةص
"إن  .دمحمورفففي  هففدع مففن  ففرب عرت ففحم  م فففح هللا، يفف  عرم تفف   قففر بل   )أسففتغ حعر 

 عسفففتدعري عرمت  فففش  و ففف   م فففرح ر   رإلنر فففص ةفففش إنتفففر  عرم رحقفففص  رسفففتيرر   ر فففر،
صر تفف  عففن تسففر الت ر عرمضففمحف، ال يءصففب عرففدع  عرمنتصففص ر م رحقففص  رأل ففررص،و   ع 
ع ففففف و  ال ينففففت   م مت ففففر عإل دععيففففص ع ففففف مسففففتوع عوتيففففرح عرففففدوع  عإلةحعديففففص،و 

عأل نيفص عرتح ي يفص  فديع  مفن عأل نيففص عر فغحع )عرصم فصدمحم و فوال  إرفف عر نيففص  مسفتوع 
                                                

 .ٓٙ دمحم عرسر ق،  ٔ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٗ٘﴾  
  

 دمحمٔ)عرب حع )عرن دمحم " 
وررففل مففر يح ففدمحم ق ففد عر ففرعح عرمففدم أن عسففتدعري  هففدع عر ففلح ال يحمففش 

ءففر  و  ءففر  قفوم  ففحعم،  مفن وحع فف  عرم رحنففص  فين ءففررين  مففر ق فد عر ففرعح عألو 
نمفففر ي  فففد عرءفففر  عألو  عرفففدل قفففوم ر فففرم. ي  فففد    مفففر  )عر فففو  وعر يفففرمدمحم ةفففش  وع 

ممر ي  د ع ف أن عرم  ود هفو عرتءسفح ع فف عأليفرم عروفوعرش ال و  عر ي  عألو .
دم عروعقففط عرءففررش أنفف  رففم ي ففح إرففف  ففشي مففن عر ففدم، ةضففبل  عففن أنفف  أوحد  ففرحع  

 و وترح من  مر يتررحض مط عرمرنف عرسر ق. ،ين ش هدع عروهم
 ز الليػػػػػا شػػػػربت بئػػػػػر فػػػػي تػػػػـر ال

ػػػػػػػػػػؾ في ػػػػػػػػػػاؿ آجػػػػػػػػػػرة    غػػػػػػػػػػادر   أن 

   
   ل يستدعش من عر رح مر يحد    عرمترحض رئلسريف ممن أءسن إري 

 مثميػػػػػػػػا كػػػػػػػػف النخػػػػػػػػ  وعماتػػػػػػػؾ

 الرطػػػػػب ترمػػػػػي الحجػػػػػارة لرامػػػػػي  

   
سفففوعي أبفففرن موتفففرحع  أم  ،وةفففش غيفففح موضفففط د فففح  فففرحع  ةفففش مفففدم م فففح وأه  فففر

 منظومر .
ةفففش  -يرنفففش م فففح  -و فففرن و فففورنر إرفففف هفففد  عرمدينفففص  " ي ػػػوؿ كبريػػػت -ٖ

أوح ففر  حمضففرن عرمرظففم، ة تممنففر    ففر و فف ينر مر ففم عرريففد، ة ففم أح يوم ففد مففن 
 :أور   عرنر  من  دح من  عإلينر ، ة   

 تػػػ كرت  يػػػوـَ الفطػػػِر فػػػي مصػػػر إ  أتػػػى

 وقػػوس النػػو  ترمػػي الحشػػا أسػػيـ الَخْطػػِب   

   
 سػػػػراة نػػػػ وا أ نسػػػػي بنػػػػادي محم يػػػػـ

 ِب وصػػػحبًا كرامػػػًا ضػػػم يـ أفػػػ  الغػػػر   
   

 فػػػػػ فطرت  مػػػػػف قبػػػػػِ  الغػػػػػدو  بَعْبػػػػػرة  

 شػػػغمت  بيػػػا يػػػومي عػػػف األكػػػِ  والشػػػرِب   

   
 :وقر  مرين عردين عرمرربش

 يػػػػػػا أىػػػػػػَ  مصػػػػػػر رأيػػػػػػت  أيػػػػػػديكـ

 عػػػػػف بسػػػػػطيا بػػػػػالنواِؿ من بضػػػػػوْ   

   
ػػػػػػػ  عػػػػػػػدمت الغػػػػػػػ اء عنػػػػػػػدكـ  َفم 

 أكمػػػػػػػػت  كتبػػػػػػػػي كػػػػػػػػ ن ني أَرَضػػػػػػػػوْ   

   
 :وقر  عر دح عر  تبش

                                                

عر ي فففص عرررمفففص ر  فففوح عرت رةففففص، ، و/ ٚٔ٘عرفففن  عرم ففف ل، د/   ع فففد عرمل فففب،   دمحمٔ)
 . مٜٜٜٔدمحم يوريو ٕٜ تر ر  ن ديص )



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٗٙ﴾  
  

 مػػػػػػف أىػػػػػػ  مصػػػػػػر لػػػػػػيس يػػػػػػس

 لػػػػػػػػػـ ال الوضػػػػػػػػػػي  وال المعظػػػػػػػػػػـ  

   
 ناىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أف ب رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

 جػػػػػػػػػػػػػػباًل فسػػػػػػػػػػػػػػم وه الم َ ط ػػػػػػػػػػػػػػـ  

   
 :وع ف صم ص ة)نش أقو   م تضف عرءر 

 كػػػ   الػػػبالِد فػػػداء مصػػػر ألجػػػِ  مػػػف

 قػػػػػد زانيػػػػػا وىػػػػػو األميػػػػػر  األوحػػػػػد    

   
 مػػوالي إسػػماعي   و الحسػػِب الػػ ي

ـ  لبيتػػػػػِو وتوحػػػػػد      (1)"تسػػػػػعى الكػػػػػرا
   

وص فففففريهم عنففففف  إد  فففففغ وع   مفففففن أهفففففل م فففففح ي فففففوح   ح ففففف  عستيءر ففففف
مففر مففن عنت ففري عإلءسففر    حءففص عرريففد و مففر تحتففب ع ففف درفف  عرص ففري   ن سفف م، و 

ي ء   من عر لح عردل عستررض عن  عر فرعح  فدمط عررفين عرفدل أة فد  ءرصتف  
 إرف عرلررم وعر حعب.

أمر عرمرربش ةي صو أهل م ح    ض عأليدل عفن عررلفري وعفدم  سفل ر، 
عر وففل عرففدل صر  ففم يمنرففون عنفف  عرغففدعي ءتففف أبففل  ت فف   رألحضففص.  نريففص عففن 

عرسفوي ةفي م  يءتفد ةفش هصر ف  م فح، م ينفر  عمفومدمف  و  وأمر عر  تبش ةي تد ةش
تءرمففل عر ففرعح ع ففي م دعففر  إرففف أن يص ففد ن سفف  ءتففف لففر  عروضففيط وعرحةيففط، و 

يففحع    نفف و  ،م لمةففش عالنت ففر  مففن م إد صففرن  م عرتوةيففق ةففش تسففميص عرص ففل  ففرر
مففن عصففب أنفف  يسففتغ ح هللا ممففر و  ،ميص عففدم موعة ففص ومصرنسففص ر مسففمفةففش عرتسفف

  د ح  يتين ةش مدء ر.، و أوحد  ةش ءق م ح
وأغ فففب عرظفففن أن عربرتفففب عسفففتدعف عر فففرح عرفففدل وحد ةفففش هصفففري م فففح، 

نظمففف  ع فففف و  وأدرفففف  فففدرو  إعبلنفففر  عفففن قدحتففف  ع فففف وفففوض غمفففرح هفففدع عر فففرب،
ال ة)ن و  عر رح عروعحد ةي ، هفو يءفب م فح ء فر  صمفر ، و  عستغ ح حبف  ممفر د فح، ع 

وال أد  ع ف در  من د فح أ فررح  تيفحف  فدحهر   ورف  "مفر د فح ةفش م فح مفن 
 أن ر منا   تيح من عألن يري إد ي و  و  ،عأل ررح عرحع  ص وعرم رلط عر ر  صدمحم

 "وقد نظم  ةش در  أ يرتر  م  وحف ة    
وي أقػػػد   زمػػػر   دخمػػػْت مصػػػر فيمػػػا قػػػد ر 

 النبيػػػػػػػيف زادوا مصػػػػػػػر ت نيسػػػػػػػامػػػػػػػف   

   
                                                

 .ٕٙ، ٔٙدمحم حء ص عر تري وعر يل ،  ٔ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٗٚ﴾  
  

 فيػػػػػػاؾ يوسػػػػػػف واألسػػػػػػباط اخوتػػػػػػو

 يوحانػػػػػػػػػػػػ ا وخميػػػػػػػػػػػػ  هللا إدريسػػػػػػػػػػػػا  

   
 ػلوطػػػػًا وأيػػػػوب  ا ال ػػػػرنيف خضػػػػر سميػػػػ

 ىماف أرميػػا ي شػػ  ىػػاروف مػػ  موسػػػػػ  
   
سػػػماعي  قػػػد  كػػػروا  شػػػيثًا ونوحػػػًا وا 

 الزاؿ مػػػػػػف أجميػػػػػػـ  ا المصػػػػػػر م نوسػػػػػػا  

   
 وبعػػػػػػػػػده سػػػػػػػػػارة ل مػػػػػػػػػاف آسػػػػػػػػػية

 (1)"عيا مريمػػػػػًا عيسػػػػػىودانيػػػػػاؿ وشػػػػػ  
   

بتسف عرصّو  ررغمرم، ةرعت دنر درف  مفن ورمر عحت ر  عر م  ع" ي وؿ كبريت -ٕ
تمرم عإلنررم، ورم نا   در ، نس   هرتيف  عرمسفرر ، وأنفر ةفش أرفد نرفيم، مفر وفبل 

 :عرنديم، وةش در  أقو 

 ليسػػػت عمػػػى الحػػػر  المبيػػػب مشػػػ ة

 ب شػػػػػ  مػػػػػف أف ال يػػػػػر  أمثالػػػػػو    

   
ف يكػػػػف فػػػػي أىمػػػػوِ  اؾ الغر   يػػػػب وا 

 وا رحمتػػػػػػاه لػػػػػػو لمػػػػػػا قػػػػػػد نالػػػػػػو    

   
 :مر أ د  مر قر  عرءسن  ن  دقم

 ولػػيس غريبػػًا مػػف نػػ   عػػف ديػػاره

 إ ا كػػػػػػاف  ا مػػػػػػاؿ وينسػػػػػػب لمفضػػػػػػ ِ   

   
نػػػػي غريػػػػب بػػػػيف سػػػػكاف طيبػػػػة  وا 

ف كنػػػػت   ا مػػػػاؿ وعمػػػػـ وفػػػػي أىمػػػػي    وا 

   
 ولػػػبس َ ىػػػاب الػػػروح يومػػػًا منيػػػة

 (2)"الشػػػك ِ  ولكػػف  ىػػػاب الػػروح فػػػي عػػدـ  
   

ي ففوح   ح فف  ءسففحف عنتر تفف   رففدمر عففدد  ففنوف عرنرففيم عرتففش رففم ي ففرح 
 عأل ففءرب،و  ةررغحبفص ريسف   رالنت فر  عففن ديفرح عألهفل ،  فدت ر مفط ة فدعن عرنففديم

نمففر عرغحبففص أن يرففيش عإلنسففرن  ففين أنففر  ال يصففد  يففن م أر ففص أو تصرنسففر  ع ففف و  ع 
ءررف  عرفدل    إريف  ء يفق  ف ن و  ،فعرحغم من  تحت م ءور ، ةن س  أءق   ن تحتف

 يستنا  من أص    آ يب عرحءمر .
أمففر ع ففن  ففدقم ةيصرففل عرغحبففص عرء ي يففص ةففش ة ففدعن عروففل وعرنففديم، عرففدل ال 

عرتففش  -ةففش د ففح  رت فف  عألمففوح عرتبلتففص و  ،دمحمعألهففلو  عرر ففمو  يغنففش عففن ة ففد  )عرمففر 
دع  ر -نفففص عألنففف  مظهفففش  نففف  ت ففف  مفففط إءسرسففف   ررغحبفففص مفففر ي  فففد عرمرنفففف. وع 

ة)ن عر رعح ين ش هدع عراعم من وعقط   عألموح ت ن   رء  ر ةبل ي رح  ررغحبص
                                                

 ٕٚ دمحم عرسر ق،  ٔ)
 ٙٓٔ دمحم عرسر ق،  ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٗٛ﴾  
  

تصحبت  عرور ص، ةررغحبص عرء ي يص إنمر تبون    د عألني  عردل هو عند  رء   
 منارفص عرففحوم مفن عرصسففد، ةررمنيفص عرء ي يففص ريسف  ةففش إاهفر  عرففحوم، وربن فر ةففش 

 م عنسص مي   ين عألءيري.و   ء صةرردل يريش دون  ،عدم ع تبلف عألحوعم
وعند عرموعانص  ين عر فرعح ن ي ءفا أن   ح ف  عفحض عرمرنفف ةفش  فوحف 

أمر  .ت ح ح ص م دعهر أن عرغحبص عرء ي يص هش غحبص عرن   ءين ال تصد من يت ر  ر
عألنف   فررحوم عرتفش هفش قفوعم عرصسفد عفن و  ع ن  دقم ة د  فوح عرغحبفص  فررمو ،

 عالستدحع .و  لح ق عرن ش
ةفش  ف ن  رفض أيفرم قضفرهر ةفش عإلسف ندح ص مستوء فر  " ة نفر  ي وؿ كبريت -٘

ةفففش ت ففف  عأليفففرم، أتءر فففف تفففدعنش عألنفففرم، ة تم فففف  فففين ت ففف  عأل فففصرح، وأتسففف ف 
 :هرتي  عألليرح  تغح د

 ورب  حمامػػػػة فػػػػي الػػػػدوح صػػػػارت

 ت جيػػػػػػػد النػػػػػػػوح فنػػػػػػػًا بعػػػػػػػد فػػػػػػػفِ   

   
 أقاسػػػػميا اليػػػػو  ميمػػػػا اجتمعنػػػػا

 َبػػػػػػرات منػػػػػػيفمنيػػػػػػا النػػػػػػوح والعَ   

   
ن  رن نظمش عردمط عرمنتوح-و ن  ةش ت   عرءر   ءين ي و  عر بلم   :-وع 

بػػػػػي  توق ػػػػػد جمػػػػػر  ال مػػػػػب عنػػػػػد تغر 

 جي ػػد الَسػػْبؾ ىفمػػف أجمػػِو دمعػػي أتػػ  

   
 وما حفظت عينػاَي مػف سػوء حظيػا

 (1)"عمػػى كثػػرة األشػػعار إال قفػػا نبػػؾ  
   

هففو و  ف أوتفرح عر فن،يصفد   ح ف  ةفش  فدم عرءمفر م ع ففف عأليف  عاةفر  ع ف
مفن غحبفص  يفحع ةفش  فصوهر مسفبلف رف  عمفر ءفد   ف إد  ،ي تح  مر ر ةش عر ءن

دع  رن غنر هر يومر  ع ف ة د  غيحهرو  دعو يص، ءفح  و  ،ة)ن  أتفرح ةيف  عر فصن ،ع 
منفف  عروصففد، وعسففتدح مففن عينيفف  عرففدمط، ة ففو ت رعففل  ففين  ففر نين م ففتح ين ةفففش 

 عإلءسر    رم عالغتحعب.
توقفد صمحعتف  عرتفش و  آلوح ة د صرل عرغحبص تد ش نفرح عر  فب،أمر عر رعح ع

ررفففل و  ت سفففف ر فففر عررفففين، ةتحسفففل دمر فففر منسففف  ر  مفففط ءفففحعحف عروصفففد و فففدف عر  فففد،
وعرففن   عرتففش  ،عر ففرعح وصففد ةففش عررففين م نسففر  ر   ففب عرففدل ت لففح  سفف ب عرغحبففص

                                                

 ٘ٔٔ-ٗٔٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٜٗٗ﴾  
  

 تتءسح    د عألر ص.
رففم تففحد ع ففف  عر ففرعح، إد حبص توقففل مر ففر ءفف ررفل ت فف  عرءففر  عرمضففلو 

موي تفف  عأل ففررح عرممرت ففص رمتففل هففدع عرموقففل عر  ففم إال )ق ففر ن فف دمحم مل ففط مر  ففص 
عمحل عر في  "إن عرمرليفر  عرتحعتيفص تبتسفب رونفر  ور فر  مفن عر دعسفص ةفش ن فو  

نوعففر  مففن عر  ففو   وصففدعن ر، رمففر ر تففحعن مففن ءضففوح ءففش ودع ففم ةففش و  عألمففص،
 دمحمٔ)وصدعن عألمص" 

 عر غر  "وأن دنش ر ء ش، و رن  ر  رغر  مترددف  عن تر م ي وؿ كبريت -ٙ
 ب ػػػػػدِر لغػػػػػاِت المػػػػػرِء يكثػػػػػر  نفعػػػػػو"

 وتمػػػػَؾ لػػػػو عنػػػػد المممػػػػات أعػػػػواف    

   
 فيافػػت عمػػى حسػػِف المغػػات مجاىػػداً 

 فكػػػ  لسػػػاف  فػػػي الح ي ػػػة إنسػػػاف    

   
 :و ءسب عرءر  أقو 

 ال ت صػػػد الػػػرـو خػػػاؿ  مػػػف لغػػػاتيـ

 وال تظػػػفَّ الغنػػػى فػػػي منطػػػ  العػػػرِب   

   
 فمو أتيػت بمضػموف الصػحاح فمػا

 (2)"أتيػػت فػػييـ بمػػا يػػدني مػػف األرِب   
   

  ففوعان مفن وفبل   ففرح   فين رغفص عرففحومو  يفحع   ح ف  أهميففص تر فم عر غفر ،
ءح ف م ع فف عرنلفق   فر،  ينمفر ةفحو و  عررحب، م ينر  تمسف  عرفحوم   غفرت م رغصو 

ةيف   فشي مفن  ررفل نظفم   ح ف و  ،أء فوع م رن فر رغفر  أوفحع و  عررحب ةفش رغفت م
"هنففر  نوعففرن مففن عرتءففو ح نصففدهمر ةففش عر ففرح عررحبففش، نففوص  إد عرتءففو ح عر نففش

نضيل إري  و  ر  يميا  ةنسفمي   رسفم )عرتءفو ح و  يم ن أن ن  ش ر  عالسم عرررم
نوص  وفح يم فن أن نسفمي   رسفم )عرتءفو ح عرم  فقدمحم، أو  رسفم )عرت  يفقدمحم و  ،عر نشدمحم

ر عحضففر   هنففر ، ويرحضففو  د مففن هنففرإد يصمففط عر ففرعح وففوعلح مضففلحبص، ي وفف
 دمحمٖ)" .تادح   ع ورنرو  م وهر  ال ي  ن أن ت تءم  أدهرننر،

                                                

  .ٙٔدمحم عستدعري عر و ير  عرتحعتيص ةش عر رح عررحبش عرمرر ح،  ٔ)
 .ٕٙٔدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٕ)
، و/ دعح عرمررحف، عرترنيص ٜٕٚه   ةش عر رح عررحبش، د/  وقش ضيل،  عر ن ومدع  دمحمٖ)

 .ع حف



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٗٗٗٓ﴾  
  

 :ع د هللا عرسوعبنش عرمدنشي و   ةش   ن  بلد عرحوم " ي وؿ كبريت -ٚ

 رأيػػت بػػالد الػػرـو ال عػػيَش عنػػػدىـ

 يطيػػػػب  وال صػػػػػفو  يعػػػػادؿ أكػػػػػداري   

   
 وكيػػف يطيػػب  العػػيش  لػػي بػػيف فتيػػة  

 ياًل يعرضػػػوف عمػػػى النػػػارِ نيػػػارًا ولػػػ  

   
 :ة    مءّوال  ر مرنف  تغييح يسيح

 رأيػػػت بػػػالد الػػػرـو عيشػػػي عنػػػدىـ

 يطيػػػػػب وصػػػػػفوي ال يشػػػػػاب ب كػػػػػدارِ   

   
 ف ػػد ضػػ  مػػف قػػد قػػاؿ فػػييـ بػػ نيـ

 (1)"نيػػػارًا ولػػػياًل يعرضػػػوف عمػػػى النػػػارِ   
   

ليب عرريش ةش  بلد عرفحوم عفن لح فق عالسفت  رم  شع د هللا عرسوعبن فن 
  عردين يرحضون ع ف من أن م من نسل أور   ن رحل عرم ءوب  د ح عرر صعإل

قففد ضففمن عر ففرص حمرنففف قورفف  سفف ءرن  ةففش ءففق    ةحعففون ، و ع ففير  عرنففرح   ففحف و 
دمحم، ةءفو    ح ف  عرمرنفف ٙٗ)غفرةح  يفص  ﴾ع ير ..."عرنرح يرحضون ع ي ر غدوع و 

ح  ففف ري عفففن م عربفففدح عرفففدل ير ففف ن ففففإد أت ففف  ليفففب عررفففيش  يفففن م، و   ون ضففف 
قففد صرففل عرسففوعبنش عر فف و ضفف يبل  إدع مففر قففوحن  رألبففدعح عرتففش غفف  و  ،عررففيش
حمش من عت م م  ت   عرت مص و  مر اعد   ح   ع ف ن ش مر أت ت  عرسوعبنش،و    ر،

تم ففن م مففن و  هففدع عرمففدم يت ففق مففط مففر سفف ق مففن تنر فف  ع ففف رغففرت مو  ، ررضففبل 
 ح  ت فديم أو تف ويح و ي من عرتءف  ءا أن عآليص عر ح نيص عقت س  مط  شو  عر يرن،

وال يو ف أن "عالقت ر  يتضمن عالعتحعف  )م رن ترحض عرصفاي عرم تف   ربتيفح 
هفو تءفو ح أو ترفديل و  ،عم يفص عالقت فر  صصفيتنأو ق يل من عرتءفو ح أو عرترفديل 

ن و  ،قد ي ءق  ررر فرحف ع فف  فوح موت  فصو  قد ي ءق  ررمرنف مط ت ر  عرر رحف، ع 
 دمحمٕ)و، أو ي ءق   مر مرر "   ش عرمرنف  مر ه

ةفففش و فففل عر سفففلنلينيص  "ومفففن مءرسفففن ر صفففرمط عرمحءفففوم  ي ػػػوؿ كبريػػػت -ٛ
 ة)ن  نرلق   رسن عآلترح  مر قيل  ،عرس لرن أءمد

                                                

  .ٖٙٔ، ٕٙٔدمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)

، و/ عر ي فففففص ٛٙٔدمحم قففففحعيع  أسففففف وبيص ةففففش عر فففففرح عرءفففففدين، د/   ع ففففد عرمل فففففب ،  ٕ)
  م.ٜٜ٘ٔعرم ح ص عرررمص ر بترب 



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٗٗٗٔ﴾  
  

 ىمػػػػػػػـ الممػػػػػػػوِؾ إ ا أرادوا  كرىػػػػػػػا

 مػػػػػػف بعػػػػػػدىـ فب لسػػػػػػف البنيػػػػػػافِ   

   
 إف البنػػػػػػػػػَاء إ ا تعػػػػػػػػػاظـ شػػػػػػػػػ ن و

 أضػػػحى يػػػدؿ عمػػػى عظػػػيـ البػػػاني  

   
   أقو  ع ف در

 قػػػد قمػػػت لمميػػػداف أحػػػرزت البيػػػا

 وأراؾ عػػػػػػػف تمػػػػػػػؾ الب ػػػػػػػاع بمعػػػػػػػزؿِ   

   
 مػػػػػا  اؾ إال مػػػػػف جػػػػػوارؾ أحمػػػػػدا

 (1)"والسػػر  فػػي السػػكاف ال فػػي المنػػزؿِ   
   

  عظمففص عر نيففرن أمففرحف ع ففف ع ففو تح  عر ففرعحعن ةففش لففحم ة ففحف م ردهففري فف
ق  ففف ن عر فففرنش. و فففرح   ح ففف  ت فففوي  ر  نيفففرن  ت رع ففف  مفففط غيفففح  عفففن لح ففف

قففد و  ،أحع دمحم –عرولففرب عرففدل وص فف  إريفف  عر ففرعح متمففتبل  ةففش عألةرففر  )أءففحا  
 ل اعد ع ف درف   ف ن صرفل سفح عرتميفا  ،حبا   ح    ين مدم عرم نش و رء  

موتتمفففر   فففرح   ت فففديم عإلنسفففرن ع فففف  ،وعرت فففحد ةفففش عر نفففري هفففو مصروحتففف  ر فففرء  
سففمو و  عظمففص عر نفريمفر د ففح  عر فرعح عألو  مفن حبففا  فين مهفو قح ففب و  ،عر نيفرن

 عرمرنف.و    ن  رء   عن لح ق عر حو )إدعدمحم ة نر  تبلام  ين عرم نف
 :و م أن د رسرن ءرر ر ةش   صص صمرر ر عن  بلد عرحوم   " ي وؿ كبريت -ٛ

 هلِل كػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػاؿ امػػػػػػػػػرئ معػػػػػػػػػدـ

 قضػػػػػػػيت فػػػػػػػي الػػػػػػػرـو بتنفيسػػػػػػػوِ   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػو  ودرىػػػػػػػػػػػػػػػػـ ول ػػػػػػػػػػػػػػػػى ولكن 

 قػػػػػػد أخػػػػػػ  األجػػػػػػر عمػػػػػػى كيسػػػػػػوِ   

   
ص ففن  رففش دهففحل عروفف ون، وال َح َّ رففش امففرنش عرم تففون، ءتففف  فف نش ةففشة ففم َيففْحِن 

عردهح قدع، أو ةش ء     فصر  وأدع، يفدعةرنش نيفل عألمنّيفص، وي فرد يسف منش إرفف 
 :عرمنيص، ق  

 وكادت ديػار  الػرـو مػف َفػْرِط محنتػي

بػػػت غمػػػًا عمػػػيَّ تضػػػي     (2)"بمػػػا رح 
   

عرحغم مفن أن ديفرح عرفحوم ةر ف   يءمل  رح   ح   مرنف عرغحبص عرن سيص
إال أن   مسفففبلف  فففل م فففحوب  مفففر صفففري ةفففش عالوتيفففرح عألو و  مفففبلد  فففل وفففر ل،

  .وتم ن  من ن س  ،إلل ر  عر م ع ف ق     عألحض قد ضرق  ع ي   مر حء  
                                                

 .ٚٚٔ-ٙٚٔ دمحم حء ص عر تري وعر يل،  ٔ)

 .ٚٚٔ-ٙٚٔ تري وعر يل،  دمحم حء ص عر ٕ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٗٗٗ﴾  
  

 ةش أهميص عرمر  "ومر أ د  مر قر  عرامو حل  ي وؿ كبريت -ٜ
 وا  ا رأيػػػػػت صػػػػػعوبة فػػػػػي مطمػػػػػب

 دينارِ فاحمػػػػػ  صػػػػػعوبتو عمػػػػػى الػػػػػ  

   
ػػػػػػػو  وابعثػػػػػػػو فيمػػػػػػػا تشػػػػػػػتييو ف نَّ

مػػػػػػػي ف سػػػػػػػائر األحجػػػػػػػارِ     حجػػػػػػػر ي 

   
 :ومر أءسن مر قر 

 دع السػػحر يػػا مػػف تػػيَّـ الحػػب  قمبػػو

ـِ    فمػػا السػػحر إال فػػي ن ػػوِش الػػدراى

   
 إ ا مػػا دعػػوت الطيػػَر لبَّػػاؾ مسػػػرعاً 

ـِ    بػػػػػػػدرىمؾ المن ػػػػػػػوِش ال بػػػػػػػالعزائ

   
 :وق  

 مػػػةً إ ا عػػػزَّ مػػػف تيػػػو  ولػػػـ تػػػَر حي

 فمػػػيس سػػػو  الػػػدينار أرجػػػى وأرجػػػ     

   
ف صػػػعب األمػػػر فػػػي كػػػ   معضػػػ   ييػػػو 

 (1)"وفػػي كػػ   أمػػر فيػػو أنجػػى وأنجػػ     
   

عنفففد و  و  فففين عر  فففوب عر رسفففيص، ،ةررمفففر  عنفففد عرامو فففحل يفففدرل عر فففررب
أمففر   ح فف    يسففح  ففل عسففيح.و  ةففش عرن ففو ، رسففءحععر ففرعح عرتففرنش ي رففل ةرففل 

  ففففدو و ، أنصففففدمحمدمحم –أنصففففف  –أحصففففدمحم  –)أحصففففف ةيففففد ح أحبففففط  فففف ر  ر مففففر  ة ففففو 
عرتنفففرغم ص يفففر  ةفففش عرصمفففط  فففين عرب مفففر  عرمت  فففص ةفففش  رفففض عرءفففحوف )عرصنفففر دمحم 

ورر ف  يحمفا  ررفدنير إرفف عر فدعير عرتفش ت فتحل  .أنصفدمحمدمحم –أحصدمحمدمحم )أنصف  –)أحصف 
حع لففر   ،ةررففدينرح ي ففل عرمء ففين عرففدين د فف  ةففش أو ففرر م أسفف رب عر ليرففص ، فف 

 حو  ررصاعي عردل عوترح  عر رعح رت بيد هدع عرمرنف. ين م عحت رو عر 
  ةش حءي   عن  يإل عإلسبلم ا ح ر ي وؿ كبريت -ٓٔ

ة ود  ةش عرحءيل ووّدع ، وعام  ع ف أن ال أعود وأامر ، ةحصر   تيح  "
 :عرَ َغل، ورش ق ب   يم  رألسل

 ول ػػػد نثػػػرت  مػػػدامعي ودمػػػي معػػػاً 

 يػػػػػوـَ الػػػػػوداع وخػػػػػاطري مكسػػػػػور    

   
ف فػػػػػػي أدمعػػػػػػيال تع  جبػػػػػػوا لتمػػػػػػوِ 

 البػػػػػػػػػػػػدَّ أف يتمػػػػػػػػػػػػوَف المنثػػػػػػػػػػػػور    

   
 :-إدع  ن   حف ر وعِرصِص عر ير - ةبل َغْحَو أن أقو    سرن عرءر 

                                                

 .ٛٚٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٗٗ﴾  
  

 كػػػ ن ي فػػػي الزمػػػاِف اسػػػـ صػػػحي 

مػػػػػػػت فيػػػػػػػو العوامػػػػػػػ     جػػػػػػػر  فتحك 

   
 مزيػػػػػد فػػػػػي بنيػػػػػِو كػػػػػواو عمػػػػػرو

 (1)"ومم ػػى الحػػظِ  فيػػو كػػراء واِصػػ   
   

ءحقففص عر فف عد إتففح و  رح ر  يففد  ع ففف روعففص عر  ففبعسففتدعف   ح فف   ففرهدع   فف
ودعص  يإل عإلسبلم ءين عمتا  عردم  رردمط، ة ءر    ري عرفدمط إرفف  فدحف غيفح 
مر فففودف، ورمفففر  رنففف  ت ففف  عربفففدحف ةفففش عرفففدمط مفففدعرف إرفففف عرترصفففب عسفففت ن  ر فففر 

أمففر   ح فف  ة ففد  ،عر ففرعح  م فف د مففن م ففرهد عرل يرففص )ال ففد أن يت ففون عرمنتففوحدمحم
دع عر ففحع  ع ففف ق  فف  وأتففح  ع ففف ةفف عد  ءتففف ت ففد  عرءففر ، وأ فف دمحم  ففوح وقففط هفف

إن   عحضففص رت   ففر  عر يففررش وعأليففرم، وت ففدو عرلحعةففص ةففش إرغففرا  عألد ففش إد ي ففو 
تر    من ترروحهر ع ي   رالسم عر ءيدمحم عردل تظ ح ع ي  و  تء م عوعدل عرامن
،  مفر تفاعد هو غح ب  ين قوم  ي رح  رسفتغنري عرنفر  عنف و  ،عبلمر  عإلعحعب

ن  رنفف  مو  عرففوعو ةففش )عمففحودمحم ةففبل يءفف  عرسففرمط  وصودهففر هففو أيضففر  و   تو ففص،ع 
بل ءا ر   فين عروبل فق  مفر أن عرفحعي ال م فرن ر فر ةفش ة ، حعي وع ل  ن علري

ةففش درفف  إ ففرحف و   ففبلم وع ففل عرففدل  ففرن يتءر ففرهر ةففش  بلمفف  ر تغففص ةففش رسففرن ،
 غحبت   ين  نش ص دت .و  إرف ت مي  

  

                                                

 ٚٛٔ دمحم عرسر ق،  ٔ)



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٗٗٗٗ﴾  
  

  رد و  عرءمد  وسبلم ع ف ع رد  عردين ع ل ف،
رحضففر  ر ففنوف  ففتف مففن ةنففون ة ففد  ففرن حء ففص عر ففتري وعر ففيل رفف    ح فف  م

عرت رةفص وعألدب،  فرن ر  فرح ةي فر عر فدم عرمر فف، وعرن فيب عألوةفف، ق يفل عرر م و 
منففف  مفففن نظفففم عربرتفففب، وأبتفففح  مفففن عوتيرحعتففف  عرتفففش وظ  فففر ةفففش و فففل م فففرهد 

  .حء ت 
ورصففوي عربرتففب إرففف عر فففرح مففحد  إرففف دقفففص عرتر يففح وحوعتفف  أو إرفففف دو  
عربرتفففب عر فففرحل عرفففدل يم فففش ع يففف  أن ي فففدح عر فففرح عرموتفففرح  ففف رض عر  تفففر  
عرن ديص وعر مءر  عر نيفص، وهفو ةفش توظي ف  ي  فد و ف ر ، أو يضفمن ن فر  قح نيفر ، 

 أو ينظم  رحع .
ةءينر  يستلحد  ف)يحعد  ،ءدورم يسح   ح   ةش لح  ص توظي   ع ف نما وع

عفففدف ن فففو  قففففد ي فففون  رضفففف ر غيفففح وففففردم ر مرنفففف عرمففففد وح، وءينفففر  ي ففففون 
عستدعري عر رح ت وي ر  رمفر وحد ةفش نتفح عربرتفب مفن مرفرن ن فض   فر عر فرح، 
وءينر  ي  د عربرتب إتفحعي عرمرنفف مفن وفبل  عسفترحعض ن فو  مترفددف رلفحم 

رر فرح عرمست ف د  فف  عفن م  فوم قففد اوفم ت فرةش مرحةففش ر مت  فش، وءينفر  يءتففحا  
يت ردح إرف دهن عرمت  ف، وءينر  يتورد من حءم عرتوظيفل عأل ف ش توظيفل  وفح 

ءينفر   رر رح  ررصيفد عرمح فط  فرر  ر ، و عربرتب  بلم   شءينر  يو و  مت حص عن ،
ي ون عرتوظيل م  سر  ءين ينردم عرت رحب  ين عر رح ونتح عربرتفب، وءينفر  يف تش 

ءينففر  يفف تش عرتوظيففل م مففبل  رمرنففف أو و  ضففر  ر مرنففف أو مءففوال  رفف ،عرتوظيففل نرق
موضءر  ر ، وءينفر  يف تش عرتوظيفل إلن فري موعانفص  فين عوتيفرحع  مترفددف، وءينفر  

ت رتففر  ر دحتفف  ع  ففف عففحض يسففت ن  عربرتففب  رر ففرح عرموظففل ععتففاعاع   ففررتحعن، وع 
ي   ع ف قدحتف  ع فف ءينر  يد  عربرتب من وبل  توظعرمررنش ةش  وحف حع  ص، و 

 ووض غمرح عر رح، وعألود من   ءا.
مفن  دمحمعر فرح وعرنتفح)ع ف أيص ءر  ة د ع د عربرتفب  ف ص  فين ةنفش عر فو  

وبل  عرتوظيل، وقد يم د ر  رح  ر فرحع  ت  فل  ينف  وبفين عرنتفح، وقفد يت فل 



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٗٗٗ٘﴾  
  

عر فرح عرموظففل  ففررنتح عت ففرال  م ر ففحع  دونمففر ة ففل، ةففش  ففوحف أ فف   مففر تبففون 
ص عرتففش تتففوعرف أءففدعت ر، وتتس سففل تس سففبل  منل يففر ، تسفف م ةيفف  عرم ففدمر   ررء ريفف

إرففففف عرنتففففر ج. وررففففل إبتففففرح عربرتففففب مففففن عر ففففرح حغ ففففص منفففف  ةففففش عالسففففت ردف مففففن 
عرلرقففر  عر ففرح ص ةففش إتففحعي عرن ففو  عرنتح ففص، ةضففبل  عففن عرتنويففط عرففدل يلففحد 

نففف قر مففر  عففن عرمت  ففش عرسففآمص وعرم ففل. وةففش  رففض عألءيففرن يفف تش عرتوظيففل مر
وفففح و  فففيا موت  فففص إلتفففحعي قفففد ين فففل مفففن سفففيرق  عأل ففف ش إرفففف سفففير   ، و  دعتففف 

قففد يفف تش عرتوظيففل ت ح  ففر  ر  ففوحف، أو يءمففل ةففش لوعيففر  إعصر ففر    ر  فف  عرففن . و 
ن رم ين  عربرتب ع ي .  وع 

تص يفففص و  ووترمفففر  ةفففبل يفففاع  توظيفففل عر فففرح  ءرصفففص إرفففف تضفففولي صوعن ففف ،
عرترحف ع ف لحع ق عربتفرب ةفش عرتوظيفل ع فف و   ،عروقوف ع ف محعميو  أ ررد ،

 عوتبلف أصنر  عرنتح عألد ش.
 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 
 



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٗٗٗٙ﴾  
  

 عر ح ن عربح م 
يففففص ةففففش عر ففففرح عررحبففففش عرمرر ففففح، د/ ع ففففف عسففففتدعري عر و ففففير  عرتحعت .ٔ

  .مٜٜٚٔ -هفٚٔٗٔع حل اعيد، و/ دعح عر  ح عررحبش ، 

عألعففففبلم ، عراح  ففففش، ن ففففح / دعح عرر ففففم ر مبليففففين، و/ عرورمسففففص ع ففففحف،  .ٕ
 .مٕٕٓٓ

 . ةر  صديدف ةش عألدب، د/ أنوح عرصندل، و/ م ت ص عإلنص و .ٖ

إيضرم عرم نون ةش عرديل ع ف   ل عرظنون، إسمرعيل عر غدعدل، عنفش  .ٗ
  ت ءيء / حةر   ي ب  عرب ي ، من وحع  م ت ص عرمتنف،  غدعد.

، ع فففن أ فففش عأل ففف ط، تفففدمحم/ ء نفففش    فففحف، و / رصنفففص تءح فففح عرتء يفففح  .٘
 م.ٜٜ٘ٔ -هفٙٔٗٔإءيري عرتحعن عإلسبلمش، 

تء ففص عرمء ففين و عأل ففءرب ةففش مرحةففص مففر ر مففدنيين مففن عألنسففرب، ع ففد  .ٙ
عرفففحءمن  فففن ع فففد عرءفففح م عرءن فففش عرمفففدنش عر ففف يح  رألن فففرحل، تفففدمحم/   

 -هففففٜٖٓٔ، عررحويسفففش عرملفففول، و/ عرم ت فففص عررتي فففص ، تفففون ، عألورفففف
  م.ٜٓٚٔ

تءفففوال  عر فففرح ص عررحبيففففص، د/  فففبلم ةضفففل، م حصففففرن عر فففحعيف ر صميففففط،  .ٚ
  م، س س ص عألعمر  عر  ح ص.ٕٕٓٓم ت ص عألسحف، 

تدعوريففص عالقت ففر ، دحعسففص ةففش عرءح ففص عرتوع فف يص ربلست فف رد ، د/ منت ففح  .ٛ
 -هففففٖٗٗٔأمفففين ع فففد عرفففحءيم، و / دعح  نفففوا عرمرحةفففص، عمفففرن، عألورفففف 

 م.ٖٕٔٓ

ةرلمففص قنففديل،  تر ففر   –دحعسففص تمتي يففص  –رتنففر  ةففش  ففرح عرسفف رينير  ع .ٜ
 . مٜٜٜٔدمحم عر ي ص عرررمص ر  وح عرت رةص، مرح  ٙٛن ديص )

صمرريفففر  عرم فففرن، غرسفففتون  ر فففبل، تحصمفففص/ غررفففب ه سفففر، و/ عرم سسفففص  .ٓٔ
 م.ٜٗٛٔ -هفٗٓٗٔعرصرمريص،  يحو ، ر نرن، عرترنيص، 
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 دعمف، عر  يح عرمصدوب، و/ عرفدعح ءو  م  وم عرنتح عر نش عند عررحب عر .ٔٔ
 م.ٕٜٛٔعررحبيص ر بترب، 

ولرب عرحء فص عرمغحبيفص إرفف عرءصفرا، د/ ءسفين عر  فتول،  تفرب )عرمص فص  .ٕٔ
 هف.ٜٖٗٔدمحم ، عرح رض ٕ٘٘عررحبيصدمحم عدد )

وبل ص عألتح ةش أعيفرن عر فحن عرءفردل ع فح، عرمء فش، و/ دعح  فردح،  .ٖٔ
   يحو .

 ررحف، عرتررتص.عرحءبل ، د/  وقش ضيل،  و / دعح عرم .ٗٔ

حء ففففففص ع ففففففن ص يفففففففح، ضفففففف ل  ووضفففففففط ة رحسفففففف / د.   ا فففففففن م، و/ دعح  .٘ٔ
 دمحم.ٚٚعرمررحف، س س ص دور ح عررحب، )

وعر فيل،     ح فف ، ء   فر وقفدم ر وة حسف ر أ/   سففريد  حء فص عر فتري .ٙٔ
عرلنلفففففففرول، عرنر فففففففح/ عرم تفففففففب عإلسفففففففبلمش،  يفففففففحو ، عرل رفففففففص عرترنيفففففففص، 

 هف.ٖ٘ٛٔ

 ،دمحمعرمص ص عررحبيص)دينص عرمنوحف، أءمد أ و ا د،  ترب عرحء ص إرف م ص و عرم .ٚٔ
 هف.ٜٖٗٔعرح رض  ،دمحمٕٗٙ)، صٖ  

عرحسفففففر ل عألد يفففففص ودوحهفففففر ةفففففش تلفففففو ح عرنتفففففح عررحبفففففش عر فففففديم، د/  فففففرردمحم  .ٛٔ
 م.ٕٚٓٓحمضرن، و / دعح عر رحع ش،  يحو ، عرترنيص 

عرح يفففص و عرر فففرحف، مفففدول إرفففف ة فففم عر فففرح، ع فففد عررا فففا مفففوعةش، عرر فففوم  .ٜٔ
 م.ٕٓٔٓرعيص، م ت ص عألسحف عالصتم

عرففففففامن ةففففففش عألدب، هففففففرناميحهوف، تحصمففففففص د/ أسففففففرد حا  ، محعصرففففففص /  .ٕٓ
 م.ٕٜٚٔعرروضش عرو يل، ن ح/ م سسص سصل عررحب، عر رهحف، أبتوبح 

ن رو عرت رلط ومسفرحع  عرتفوعال، إ فحعهيم  فن  –عرسحقر  عر رح ص وعرتنر   .ٕٔ
 هفٖٛٗٔح رض دمحم، عرٕٓ٘) دمحم، صعرمص ص عررحبيص)سرد عرء يل،  ترب 

ةفففن عر ففف   فففين عرنظح فففص وعرتل يفففق، د/ ن ي فففص إ فففحعهيم، و/ م ت فففص غح فففب،  .ٕٕ
 .س س ص عردحعسر  عرن ديص



 هـ0101 ت املدين احلسيني كربيت ملحمد والصيف الشتاء رحلة يف الشعر توظيف

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٗٗٗٛ﴾  
  

عر ففن ومدعه فف  ةففش عر ففرح عررحبففش، د/  ففوقش ضففيل ، و/ دعح عرمرففرحف،  .ٖٕ
 .عرترنيص ع حف

قفففحعيع  أسففف وبيص ةفففش عر فففرح عرءفففدين، د/   ع فففد عرمل فففب ، و/ عر ي فففص  .ٕٗ
  م.ٜٜ٘ٔب عرم ح ص عرررمص ر بتر

 تر ففر  عرحءررففص م ففدح تففرح وش، د/ ع ففف ع ي ففش غففرال،  تففرب )عرمص ففص  .ٕ٘
 هف.ٜٖٗٔدمحم، عرح رض ٕٕٙعررحبيصدمحم ص )

مدعول ةش قفحعيف عرتفحعن عررحبفش، ع فد عرء فيم حعضفش، ت فديم / د/ سف يمرن  .ٕٙ
 . مٕٙٔٓعررلرح، م ت ص عألسحف، 

ح ي ، مرصم عرمل وعر  عررحبيص و عرمرحبص، يوسفل سفح ي ، ن فح/ مل رفص سف .ٕٚ
 م.ٕٜٛٔ -هفٖٙٗٔم ح، 

عرن  عرم  ل، د/   ع د عرمل ب، و/ عر ي ص عرررمص ر  فوح عرت رةفص،  تر فر   .ٕٛ
 . مٜٜٜٔدمحم يوريو ٕٜن ديص )

عرن ففد عرتل ي ففش و عرموعانففر ، د/   عر ففرد  ع ي ففش، ن ففح / م ت ففص عروففرنصش،  .ٜٕ
  م.ٜٛٚٔ -هفٜٖٛٔو/ 

رمرفففرحف عرص ي فففص، عسفففترن و ، هديفففص عررفففرحةين، إسفففمرعيل عر غفففدعدل، و/ و ررفففص ع .ٖٓ
   ل ر   رألةس / دعح إءيري عرتحعن عررحبش ،  يحو ، ر نرن.  م، أعردٜٔ٘ٔ

 الدوريات: -
دمحم، و/ عرمص فففف  عر نففففدل ر ربلقففففر  ٕ٘٘مص فففص ت رةففففص عر نففففد، عررففففدد عرحع ففففط، مففففج ) .ٔ

 عرت رةيص، نيودر ش.

مففرح  -يففحة حع-مص ففص عففررم عر  ففح، عرمص ففد عرتررففن ع ففح، عررففدد عرحع ففط، و/ ينففريح .ٕ
  م.ٖٜٛٔ

يونيفو  -هففٖٗٛٔمص ص عررم عرمرحةص، عرمص   عألع ف ر ت رةفص و عآلدعب، عربو ف   .ٖ
 . مٜٜٛٔ

 م.ٜٜٙٔ وع  ينريح  -هفٖٛٛمص ص عررحب، عرسنص عرتررتص، و عريمرمص، عرح رض،  .ٗ

 م.ٜٚٛٔدمحم، عرسنص عرتبلتون، و/ عربو  ، ينريح ٖٖٛمص ص عررحبش، عرردد ) .٘
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 احملتىي

 ٖ٘٘ٗ الم دمة
 ٖٚ٘ٗ تمييد

 ٖٚ٘ٗ إلبلرص ع ف ءيرف   ح   ومبل سر  حء ت  -
 ٖٔٙٗ المبحث األوؿ: توظيف الشعر

 ٖٔٙٗ ت ديح  أدب عرحء ص وأد ير  حء ص عرءج -
 ٖٔٚٗ دوععش عر صوي إرف عر رح -
 ٖٔٚٗ تول ص -

 ٖٗٚٗ عرمءوح عألو   دقص عرتر يح وحوعت 
 ٖ٘ٛٗ عرمءوح عرترنش  دو  عربرتب عر رحل 

 ٜٜٖٗ ط التوظيفالمبحث الثاني: أنما
 ٜٜٖٗ عرمل ب عألو   ت بيد عرو ل

 ٚٔٗٗ عرمل ب عرترنش  عرتضمين
 ٖٖٗٗ عرمل ب عرتررن  عرنظم ع ف عر رح

 ٗٗٗٗ خالصة البحث
 ٙٗٗٗ المصادر والمراج 

 ٜٗٗٗ المحتو  
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