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 املقدمة

ا٘ؾٝل هلل ٩ٍٔ٦، ٦ا٘صالح ٦اَ٘الٚ ل٩ٙ ا١٘ج٩ ا٘ٝصؽ٩ٍ، ٦ل٩ٙ آ٣٘ ٦صؾج٣ 
 ٦ٔٗ ٜٟ اِز٩ٍ...

 ٦ثمل
ٌةٞ اْ٘بلو اثٟ ثيئز٣، يزإصو ثب٘ؾيبح ؽ٣٘٧، ٦يزْٕٗ ؤ٧ٍٙث٣ ثٝب ٌي٥ب ٜٟ ؤ٠ٝبغ 
ٜميْيخ ٦ؽيبريخ، ٦ر٥َٛ ـو٣ٌ٦ االعزٝبليخ ٦ا٘ضّبٌيخ ٩ٌ هٍٛ ٜالٜؼ ّقصيز٣ 

 ١ٍَيخ.٦ؤثمبك٤ب ا٘
٦ٔبٞ ٜٟ اآلصبه ا٘ٝزورجخ ل٩ٙ ٤نا االهرجبغ، ا٧ٝ٘اءٜخ ثيٟ اْ٘بلو ٦٘ىز٣ 
اْ٘مويخ، ا٘ز٩ ا٠زّب٤ب، ٘ي١ّٗ رغوثز٣ اْ٘مويخ، ٦ٍب٥ِب ٘زص٧يو رٍبصيٗ ٜٟ ؽيبر٣، 

 ٩٤٦ رورجػ ث٧٥يز٣ ا٘قبصخ، ٦رمٌٕ ؤؽبٍي٣َ ا٧٘علا٠يخ، ٦ا٠ٍمبالر٣ ا١ٍَ٘يخ.
ثٙىخ رٝيي ؤ٧ٍٙث٣، ٦رؾلك ٜالٜؼ  ٦يٝزبى ّمو لٝو٦ ثٟ ٜمل يٕوة ا٘يثيل٨

ّبلويز٣، ٦٘مٗ ٤نا ا٘زٝيي ي١جك ٜٟ ٣٠٧ٔ ثؽال ّغبلب، ٦ٌبهٍب ٜى٧اها، رْوثذ 
ه٦ؽ٣ ٔا٦ً اٍ٘و٦ٍيخ، ا٘ٝزولخ ٜٟ ي١بثيك ا٘جيلاء، ٦ٜغب٤ٗ اٍ٘ٝبىاد، ٦لبُ ٩ٌ 

 ثيئخ عب٤ٙيخ، ر١بك٨ ثإفن ا٘ضبهاد، ٦ر٥زً ثْمبه ا٧ّ٘ح ، ٘زؾّيُ اال٠زصبهاد.
٘ىخ كي٧ا٣٠ ث٧ٙٞ ٌو٩ٍ٦ ال يٕٟٝ رغب٣ٙ٤، ٦ال يق٩ٍ ل٩ٙ  ٦ِل اصؽجىذ

ا٘ٝزجزك ْ٘مو٢ ٜالؽفز٣، ٦لٙي٣ ٌةٞ ّمو٢ يز٧ٕٞ ٜٟ ؤٍ٘بؾ ٦روأيت ماد لالِخ 
٦ؼيلح ثْقصيز٣ اٍ٘و٦ٍيخ، ٦رورجػ ثو٦اٌل ؽيبر٣ ا٘جؽ٧٘يخ اهرجبؼب عٙيب، ٌٕب٠ذ ٤ن٢ 

٩٤٦ ا٘مالٜخ األٍ٘بؾ ٦ا٘زوأيت ٍٜبريؼ ٠ص٧ص٣ اْ٘مويخ، ٩ٌ عٝيك ِصبئل٢، 
 ا٘جبهىح ا٘ز٩ رلٖ ا٘ٝز٩ّٙ ب٘ي٣، ٦رإفن ثيل٢ ٘ٝموٌخ ٧٤يز٣.



 

- 4357 - 

 

 د/ الشافعي دالل الشافعي        أثر الفروسية على اللغة الشعرية 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

٦ٜٟ ١٤ب ؤهاك ٤نا ا٘جؾش ؤٞ يًّ ل٩ٙ ؤصو اٍ٘و٦ٍيخ، ٦ر٧عي٥٥ب ٘ٙىخ اْ٘بلو، 
٦هٍٛ ٜالٜؼ ٜمغ٣ٝ اٍ٘ٙف٩ ٦ا٘زؤيج٩، ٌغبء ثم٧١اٞ )ؤصو اٍ٘و٦ٍيخ ل٩ٙ ا٘ٙىخ 

 ؤ٧ٝ٠معب(. -اْ٘مويخ لٝو٦ ثٟ ٜمل يٕوة ا٘يثيل٨ 
ل رع١ٝذ ٤ن٢ ا٘لهاٍخ، ّٜلٜخ، ٦ر٥ٝيلا، ٦ٌصٙيٟ، ٦فبرٝخ، ٦صجًزب ٘ٙٝصبكه ٦ِ

 ٦ا٘ٝواعك، يمّج٣ ٥ٌوً ا٧ٝ٘ظ٧لبد.
 : ٌي٥ب ٍو افزيبه ا٧ٝ٘ظ٧ق ٦فؽز٣.فاملقدمة
 : اٍ٘و٦ٍيخ ٦ا٘ٙىخ اْ٘مويخ.والتنًيد

 : اٍ٘و٦ٍيخ ٜم١ب٤ب ٦ؤٍجبة ٠ْإر٥ب. أوال     
 : ا٘ٙىخ اْ٘مويخ.ثانيا     
 ثم٧١اٞ اَ٘ٝز٨٧ اٍ٘ٙف٩ ٘ٙىخ، ٦ي١َّٛ ب٩٘ ٜؾ٧هيٟ األولالفصل ٦ؤٜب 
 : ؤٍ٘بؾ ا٘قيٗ ٦ؤ٦صب٥ٌب.األول

 : ؤٍ٘بؾ ا٘ؾوة ٦ا٘غيِ ٦األٍٙؾخ.الجانى
: ثم٧١اٞ "اَ٘ٝز٨٧ ا٘زؤيج٩ ٦اال٠ٍمب٩٘ ٘ٙىخ، ٌي١َّٛ ب٩٘ الفصل الجانى٦ؤٜب 

 صالصخ ٜؾب٦ه: 
 : ا٘ٙىخ ا٘زٕواهيخ.األول

 : ا٘ٙىخ ا٘زص٧يويخ.الجانى
 : ٘ىخ ا٘صواق ٦األؽلاس "ا٘ٙىخ ا٘ل٧ٜيخ".الحالج

 : ٦رزعٟٝ ؤ٤ٛ ا١٘زبئظ ا٘ز٩ ا٠ز٩٥ ب٘ي٥ب ا٘جؾش.اخلامتة
 .٦يإٜٗ ٤نا ا٘جؾش ؤٞ يار٩ صٝبه٢ ا٘ٝوع٧ح، ٦ا٘ؾٝل هلل ؤ٦ال ٦آفًوا
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 التنًيد

 املبخح األول: الفروسية واللغة العربية معهايا، أسباب نشأتًا.

ل ثمع٥ب يوثػ ثيٟ اٍ٘و٦ٍيخ ٔصٍخ ٦اٜزالْ ا١٘بـو ٩ٌ ا٘ٝمبعٛ ا٘موثيخ، يغ
صبؽج٥ب ٍ٘وً، ويو ؤٞ ك/ ؼٙمذ صجؼ اَ٘يل يو٨ ؤٞ ؤٜزالْ اٍ٘وً ٦ؽل٢ ال 

 ي٩ٍٕ، ي٧ّٖ:
"٦ا٘ؾّيّخ ؤٞ اٜزالْ اٍ٘وً ٦ؽل٢ ال ي٩ٍٕ ألٞ ي٧ٕٞ ٍجيال ب٩٘ اٍ٘و٦ٍيخ، ألٞ 

ٍوً ٤نا ا٘ؾٕٛ يزورت لٙي٣ ؤٞ ي٧ٕٞ عٝيك ؤٌواك ا٘موة ٌوٍب٠ب، ألٞ اٜزالْ ا٘
وب٘جب ٔبٞ ٜٟ ٧٘اىٚ ٔٗ لوث٩، ٜك الزيبك ا٘موة ل٩ٙ ٤نا ٌٙٛ ي٧٠٧ٕا عٝيمب ٌوٍب٠ب، 
٦ب٠ٝب ٔبٞ اٍ٘وٍبٞ ِٙخ ثبهىح ٩ٌ ؽيبر٥ٛ، ٦ٔبٞ ٔضيو ٜٟ ا٘موة يز٩١ٝ ٧٘ ٠غؼ ٩ٌ 
٤نا ا٘ٝيلاٞ ٔٝب ٠غؼ اٍ٘وٍبٞ ؤ٥ٍَ٠ٛ، ؤ٦ ل٩ٙ األِٗ ٔبٞ يإٜٗ ؤٞ ي٧ٕٞ ٜٟ ثيٟ 

ٝبئ٤ٛ ّٜو٠٦خ ثب٧ّ٘ح ٦اْ٘غبلخ ؤؽيب٠ب، ٦ث٩ْء ٜٟ ٤االء اٍ٘وٍبٞ، ا٘نيٟ روكك ؤٍ
االلغبة ٩ٌ ٔضيو ٜٟ األؽيبٞ، ٦ٕٟ٘ ٤االء ٘ٛ يٕزت ٥٘ٛ ا١٘غبػ ٩ٌ ٜيلاٞ 
اٍ٘و٦ٍيخ، ٦ب٠ٝب ٠غؼ ٌي٥ب ِٙخ ثبهىح، ٘ٝب ٔبٞ ٘لي٥ٛ ٜٟ ٧ّٜٜبد ماريخ ر٧ٌود ٌي٥ٛ، 

٦ٍيخ ٦٘ٛ رز٧ٌو ٌيٟٝ للا٤ٛ، ٦ٜٟ ؤعٗ ٤ن٢ ا٧ّٜٝ٘بد ٘ٛ يٕزت ا١٘غبػ ٩ٌ اٍ٘و
 .(1)بال ألٌواك ِٙيٙخ"

 ٦يأل هؤي٣ ثوئيخ ؤث٩ ا٘ؽيت ا٘ٝز١ج٩ ٩ٌ اٍ٘بهً، يزبثك ي٧ّٖ:
"٦ِل ٌؽٟ ؤث٧ ا٘ؽيت ا٘ٝز١ج٩ ٥٘نا، ٌٙٛ يَٙٛ ثإٞ اٍ٘بهً ٧٤ ا٘ن٨ يٝزؽ٩ ـ٥و 
اٍ٘وً ٌؾَت، ٣١ٕ٘٦ ١ِٟ اٍ٘و٦ٍيخ ِب٠ً٧٠ب، ٦ؤظبي ب٘ي٥ب ّو٦ؼب ال رز٧اٌو بال ل١ل 

ٌٙيَذ اٍ٘و٦ٍيخ ل١ل ٜالؽخ ٦ع٣ أل٥٠ب بٞ ٔب٠ذ ٔن٘ٓ اّ٘ٙخ اّ٘ٙيٙخ ٜٟ ا١٘بً، 
                                                           

، 11ٚ 1891ٓغ األ٦٘ع٩ -غ ٜؽجمعخ ا٘وظعب ك/ؼٙمعذ صعجؼ،اٍ٘و٦ٍيخ ٩ٌ ّعمو ا٘قع٧اهط، ( 1)
15 . 
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ٌَز٧ٕٞ ٥٠جب ٕ٘ٗ ا١٘بً، ٦ب٠ٝب ٩٤ ثإً ٦ٍٔبػ، ٦اٍ٘بهً ل١ل٢ ٧٤ ا٘ن٨ يضجذ 
 .(1)ل٩ٙ ـ٥و ٌو٣ٍ ٦ي٧ِو٤ب بما ؤهاكد اٍ٘واه، ٦ك٣ٜ ي١َٕت ٜٟ ؤلؽب٣ٌ"

٦ٔب٠ذ ا٧ّ٘ح ٜٟ ل٧اٜٗ اٍ٘و٦ٍيخ، ٦٘ن٘ٓ ٔبٞ اٍ٘بهً ا٨٧ّ٘ ٜٕوٜخ ٜٟ ٜٕبهٚ 
 ٦ٍٜقوح ٜٟ ٍٜبفو٤ب، ا٘ز٩ يمزي٦ٞ ث٥ب، ٦يزو٧ٝ٠ٞ ثإٜغب٤ب. ٣ٜ٧ِ،

 :(5)ي٧ّٖ ا٘ٝز١ج٩
 .   ٩ٌ ا٘لهة ٦ا٘لٚ ٩ٌ ؤلؽب٣ٌ كٌك.٦ٌبهً ا٘قيٗ ٜٟ فٍذ ٧ٌِو٤ب  .

"٦بما ٔب٠ذ ٜصبؽجخ اٍ٘بهً ٍ٘و٣ٍ ٩ٌ ؽ٧ٜخ ا٧٘و٩، لالٜخ ؤصيٙخ ٜٟ لالٜبد 
ٞ ٜٟ ك٦ال٩ اٍ٘قو ل١ل ي٧ٕ -ؤؽيب٠ب -اٍ٘و٦ٍيخ، ٌةٞ ا٘ز١ؾ٩ ل٥١ب ٩ٌ ٜيلاٞ اّ٘زبٖ

ا٘موة، ألٞ ٤نا ٧ًِٜ ال ي٣ٍّ بال اّ٘ٙخ اّ٘ٙيٙخ ٜٟ اٍ٘وٍبٞ، ٦ؤيخ ّغبلخ ر٧ٍَ ٤نا 
ا٘ن٨ ال يمزصٛ ثف٥و ٌو٣ٍ، ٦ـ٥و ؽب٣٘ ٩ٌ اّ٘زبٖ ثل٦ٞ اٍ٘وً ٔؾب٣٘ لٙي٥ب، ألٞ 
٤نا ال ي١يٖ لٟ ٌو٣ٍ بال بما ٔبٞ ّغبلب يمزل ثْغبلز٣، ٦ٜٟ صٛ ٌال ي١يٖ بال ؤ٧٘٦ 

 .(3)اْ٘لح، ٦ٜٟ ٦عل ٩ٌ ٣ٍَ٠ اّ٘ٝلهح ل٩ٙ م٘ٓ"ا٘جبً ٦
 :نشأة الفروسية وبواعجًا

ٔب٠ذ اٍ٘و٦ٍيخ ٠زيغخ ٘ٙجيئخ ا٘صؾوا٦يخ ا٘ز٩ ٠ْإ ٌي٥ب ا٘موث٩، ٌإَٔجز٣ ا٧ّ٘ح 
 ٦ا٘صجو ٦اْ٘غبلخ، ٦ويو٤ب ٜٟ ا٘ٝضٗ ا٘ز٩ يَم٩ ٔٗ ٌوك ب٩٘ ا٘زقُٙ ث٥ب.

 ٦ٍيخ، ١ٌَغل ٌي٥ب:٦بما ؽب١٘٦ب اٍزّصبء ثمط األٍجبة، ٘ز٧ٕٞ ثبلضب ٍ٘ٙو
 الطبيعة الصخراوية. -1

ٌب٘ؾيبح اّ٘بٍيخ ا٘ز٩ لبُ ٌي٥ب ا٘موث٩ عمٙز٣ كائٛ ا١٘ياق، ٦ا٘ز١بؽو، ؼٙجب ٕ٘ٙأل 
٦ا٘ٝبء، ٌيقوط ٩ٌ هؽالد ٘ٙجؾش ل٥١ب، ٦يزصبهق ٜٟ ؤعٗ ا٘ؾص٧ٖ لٙي٥ب، 

 ٌٕب٠ذ ؽيبر٣ ِزبال، ؤ٦ رإ٤جب ّ٘زبٖ.
                                                           

 .15( اَ٘بثُ ٓ 1)
غ ٜؽجمععخ ٜصععؽ٩ٍ ا٘جععبث٩ ا٘ؾٙجعع٩  -رؾّيُ/ٜصععؽ٩ٍ اَ٘ععّب ٦آفععويٟ -ّععوػ كيعع٧اٞ ا٘ٝز١جيعع٩( 5)

  . 13ٚ 1893ٜٓصو 
 . 13ك/ؼٙمذ صجؼ ٓ  –( اٍ٘و٦ٍيخ ٩ٌ ّمو ا٘ق٧اهط 3)
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ٔخ َٜزٝوح ٠ؾ٧ َٜبِػ ا٘ٝيب٢ ٦ثَجت ظيُ ا٘ميِ ، ٦ِٙخ ا٧ٝ٘اهك ، ٦علد ؽو
١ٜ٦جذ إ٘أل، ٌزَبثّذ اّ٘جبئٗ َ٘ٙيؽوح لٙي٥ب، ٦٘زؾ٩ٝ ٧ٜاِك اَ٘ؾبة ، ٌال يول٩ 
وويت ٩ٌ ؽٝب٤ب ، ٦ال يوك ٜبء٤ب بال بما اٍز٩٘٧ لٙي٥ب ل٧١ح ، ٦ٔضيوا ٜب ٠ْإد 
ا٘ؾو٦ة ثيٟ اّ٘جبئٗ ٜٟ ؤعٗ ثئو ه٦يخ ، ؤ٦ ؤهض ٜقعوح ، ي٧ّٖ ٜمب٦يخ ثٟ 

 :(1)ٜب٘ٓ
 يٖ اَ٘ععؾبة ثععإهض ِعع٧ٚبما ٠عع

 
..

. 
 هلي١ععععععب٢ ٦بٞ ٔععععععب٧٠ا وعععععععبثب 

 ثٕععععععٗ ّٜٙععععععٔ لجععععععٗ ّعععععع٧ا٢ 
 

.
.. 

 بما ٦ظعععععععمذ ؤل١عععععععز٥ٟ صبثعععععععب
 املرأة: -2 

ٜٝب ال ّٓ ٌي٣ ؤٞ ا٘موث٩ ِل ؤؽت ا٘ٝوؤح ٦ل٥ّْب،  ٦ِلٚ اّ٘صيل ثنٔو٤ب، 
٦عيق ٜٟ ٤غو٤ب ٦ـم٥١ب، ٦ٜك م٘ٓ ٌةٞ ٜٕب٠ز٥ب ِل رجبي١ذ، ٌةما ٔبٞ ١٤بْ ٜٟ 

ب٩٘ رٙٓ ا٘لهعخ ا٘مب٘يخ، ٦إ٘ٝب٠خ اَ٘بٜيخ، ١٥ٌبْ اّ٘ٙخ ا٘ز٩ ٔب٠ذ ٦صٗ ثؾب٘ز٥ب 
 رئل٤ب، فْيخ اال٠ٍبَ ٦اٍّ٘و.

٦٘مٗ ٜٕب٠خ ا٘ٝوؤح رجوى ثْٕٗ ٦اظؼ ٜٟ فالٖ ؤ٤ٛ ٜمبهْ ا٘موة ا٘ز٩ كاهد 
، (5)ثَجج٥ب، ٌؾوة ا٘ج٧ًَ كاهد هؽب٤ب ثيٟ ثٕو ٦رىٙت، ٦ٔب٠ذ ثَجت ا٘ج٧ًَ

ثيبٞ، ٘ٛ يؽ٩ٍ ؤ٦ها٤ب ٨٧ٍ اٜوؤح ٩٤ "ث٥يخ ٦ؽوة كاؽٌ ٦ا٘ىجواء ثيٟ لجٌ ٦م
ث١ذ ؤ٦ً ا٘ؽبئ٩" ا٘ز٩ هٌعذ ؤٞ يلفٗ ث٥ب ى٦ع٥ب ا٘ؾبهس ثٟ ل٧ي ِجٗ ؤٞ 

 يصٙؼ ثيٟ اٍ٘ويّيٟ.

                                                           

ٚ  ١ٜ1895ْعععع٧هاد كاه ا٘ضّبٌععععخ كْٜععععُ  -رؾّيععععُ/لي٢ ؽَععععٟ –( كيعععع٧اٞ ٜمب٦يععععخ ثععععٟ ٜب٘ععععٓ 1)
ٓ131. 
( ا٘ج٧ًَ ٩٤ ٍمبك ث١ذ ١ّٜن ّبلوح عب٤ٙيخ ٔب٠ذ اَ٘جت ٩ٌ بّمبٖ ٌزيٗ ا٘ؾوة ث١عيٟ ثٕعو 5)

ب ؽز٩ صبه يعوة ث٥ب ا٘ٝضٗ ٌيّبٖ "ؤّإٚ ٜٟ ا٘ج٧ًَ". ًٜ  ثٟ ٦ائٗ ٦وٙت ؤهثميٟ لب
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ٜٟ ١٤ب ٔبٞ ا٘وعبٖ يَزج٧َٙٞ ٩ٌ ا٘ٝمبهْ، ؽز٩ ال رَج٩ ٠َبئ٤ٛ، ٦يٙؾ٥ّٛ 
١ب ٔب٠ذ ّٜصل األلععلاء ٦ٜجزىب٤ٛ، ٜٟ ٤ -٩ٌ ا٘ىب٘ت -ا٘مبه، م٘ٓ ؤٞ ا١َ٘بء ٟٔ

 :(1)ا١َ٘بء يؾوظٟ ا٘وعبٖ ل٩ٙ االٍزجَبٖ ٦ا٘لٌبق ل٥١ٟ، يّعع٧ٖ لٝعو٦ ثٟ ٔٙض٧ٚ
 لٙععععع٩ آصبه٠عععععب ثعععععيط ؽَعععععبٞ

 
..

. 
ععععععٛ ؤ٦ر٠٧٥ععععععب  َه  ٠ؾععععععبمه ؤٞ رّأ

 ؤفعععنٞ لٙععع٩ ثمععع٧٘ز٥ٟ ل٥ععععلا 
 

.
.. 

 بما الِعععععع٧ا ٔزبئععععععت ٜمٙٝي١ععععععب
 يّعععععزٟ عيبك٠عععععب ٦يّٙعععععٟ َ٘عععععزٛ 

 
.
.. 

٘ز١ععععععععب بما ٘ععععععععٛ ر١ٝم٠٧ععععععععب   ثأم٧أ
عٛ ثعٟ ثٕعو ـمبئٟ ٜٟ ٠ج٩  َْ  عأ

 
.
.. 

 فٙؽعععٟ ثٝيَعععٛ ؽَعععًجب ٦كي١عععب
 ٦ٜب ١ٜعك ا٘فمعبئٟ ٜضعٗ ظعوة 

 
.
.. 

 رعععو٨ ١ٜععع٣ اَ٘ععع٧الل ٔبّ٘ٙي١عععب
  

 :(5)٦ي٧ّٖ لٝو٦ ثٟ ٜمل يٕوة
 ٘ٝععععععععععععععب هؤيععععععععععععععذ ٠َععععععععععععععبء٠ب

 
..

. 
ا  يٍؾصعععععععٟ ثعععععععب٘ٝمياء ّعععععععل  

 ٦ثعععععععععععلد ٘ٝعععععععععععيٌ ٔإ٥٠عععععععععععب 
 

.
.. 

٨  ثععععععععععله اَ٘ععععععععععٝب بما رأجععععععععععل  
 ٦ثعععععععععلد ٜؾبٍعععععععععع٥١ب ا٘زعععععععععع٩ 

 
.
.. 

ا رقٍععع٩ ٦ٜعععب ٔعععبٞ األ  ٜعععو ععععله
 ٠بى٘ععععععععععععذ ٔجْعععععععععععع٥ٛ ٦٘ععععععععععععٛ 

 
.
.. 

ا    ؤه ٜعععععٟ ٠عععععياٖ إ٘عععععجِ ثأعععععله
 احلرب: -3 

ٔب٠ذ ؼجيمخ ا٘ؾيبح ا٘موثيخ رزؽٙت ا٧ّ٘ح ٦اْ٘غبلخ ٦اإلِلاٚ ٩ٌ ٧ٜاع٥خ 
ا٘قؽ٧ة، يلٌم٥ٛ ب٩٘ م٘ٓ ؼجيمخ ا٘ؾيبح ا٘ٝعؽوثخ، اّ٘بئٝخ ل٩ٙ ا٘ىي٦ ٦ا٘ىبهح، 

٩ رَزمو أل٧ٜه ٔجيوح ؤ٦ صىيو٢، ٥ٌٛ ٩ٌ ؽوة ال يقج٧ ؤ٦اه٤ب، ٦ال يجوك هٜبك٤ب، ٥ٌ
ٌّل يز١ب٧ٌَٞ ل٩ٙ هيبٍخ ؤ٦ ٜبء ؤ٦ ٜول٩، ؤ٦ ؼٙجب ٘ٙضإه، ٦ويو م٘ٓ ٜٟ ؤ٧ٜه، 

                                                           

 .. 512ٚ ٓ 1891كي٧اٞ لٝو٦ ثٟ ٔٙض٧ٚ ا١٘بّو كاه إ٘زبة ا٘موث٩  ( 1)
ٜؽج٧لععبد ٜغٝععك ا٘ٙىععخ ا٘موثيععخ  -5( لٝععو٦ ثععٟ ٜمععل٨ ٔععوة ػ عٝمعع٣ ٜؽععبق ا٘ؽواثيْعع٩ غ5)

 ..  99ٚ  ٤1891ٓع/ 1241ثلُْٜ 
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ٌٕب٠ذ رزإعظ ا٘ؾو٦ة ثي٥١ٛ، ٦يزّبرٗ ا٘وعبٖ، ٌزجوى ٜالٜؼ اْ٘غبلخ ٦األِلاٚ، 
 :(1)٦ا٘ضجبد ٩ٌ ٍبؽخ ا٘ٝمؤخ، ي٧ّٖ ل١زوح

 ٤ال ٍإ٘ذ ا٘قيٗ يعب اث١عخ ٜب٘عٓ
 

 ثٝب ٘عٛ رمٙٝع٩  بٞ ١ٔذ عب٤ٙخ 
ؽز٩ يّع٧ٖ: يقجعوْ ٜعٟ ّع٥ل ا٧ِ٘يمعخ  

 ؤ١٠عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٩
 

ؤوْعععع٩ ا٘عععع٧و٩ ٦ؤلععععً ل١ععععل  
 ا٘ٝىععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع١ٛ 

 
 ٦ٜعععععلعظ ٔعععععو٢ إ٘ٝعععععبح ٠يا٘ععععع٣

 
 ال ٜٝمععععٟ ٤وثععععب ٦ال َٜزَععععٙٛ 
 ععععبكد ٘ععع٣ ٍٔعععع ثمبععععٗ ؼم١عععخ 

 
 ٚ  ثٝضّععً صععلَ إ٘معع٧ة ّٜعع٧ه
 ٌْععٕٕذ ثععب٘وٜؼ األصععٛ صيبثعع٣ 

 
٘ععععععيٌ إ٘ععععععويٛ لٙعععععع٩ ا١ّ٘ععععععب   

ٚ  ثٝؾعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوه
 

                                                           

 .131ٚ   1983ٓغ ٜؽجمخ ا٘غبٜمخ  -رؾّيُ/ فٙيٗ ا٘ق٧ه٨ -( كي٧اٞ ل١زوح ثٟ ّلاك1)
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 جانى: اللغة الشعرية.املبخح ال
 

رورجػ ا٘ٙىخ اْ٘مويخ ثٝاصواد اعزٝبليخ ٦ثيئيخ ٠٦ٍَيخ ٦صّبٌيخ، رؾيػ ثبْ٘بلو، 
٦رج٧ٙه ٜالٜؼ ٘ىز٣، ٦رلٖ ل٩ٙ ١ٜب٤ظ ٠ص٧ص٣، ٦رىيو ٧٤يز٣ ا١ٍ٘يخ، ٩٥ٌ ا٠مٕبً 
٘ٝب يل٦ه ٩ٌ فٙل٢ ٜٟ ؤٌٕبه ٧٤٦اعٌ، ٩٤٦ ٦لبء يؾٝٗ ٣ٜ٧ٝ٤ ٦آال٣ٜ ٦ؤّغب٣٠، 

 ، ٦رؾلك ه٧ٜى٤ب ا٘ز٩ ر١ٍوك ث٥ب ل٩ٙ اآلفويٟ.٦يص٧ه ٜالٜؼ ّقصيز٣
ٌبْ٘بلو "يٍزؼ ؤلي٣١ ل٩ٙ ٜقزًٙ األ٦ظبق االعزٝبليخ ٦إٍ٘ويخ، ٌيعم٥ب 
ثمٝٙيخ ويو ٜجبّوح ٩ٌ ١ٜؽّخ ا٤زٝبٜبر٣ ا٘ؾيبريخ، ألٞ ا١ٍ٘بٞ بما اؽزٙذ ٌٕوح ٜب ؽييا 

٘ن٨ ال يٍوك ٩ٌ ١ٜؽّخ ٦لي٣ ا٘غٝب٩٘، ٌة٣٠ يصله ل٥١ب ثؽويّخ رّٙبئيخ، ؤٜب ا١ٍ٘بٞ ا
م٘ٓ ا٘ؾيي ٥٘ن٢ األ٧ٜه ا٘ز٩ رقٔ ٜغزٝم٣، ٌةٞ ٤ٝز٣ رّصو، ٦ال يؽبٖ ٣١ٌ لو٦َ 

 .(1)ا٘ٝغزٝك، ٌي٥ي٤ب ٤يا ل١يٍب، ٦ر٧ّٚ ٧٤ح ٜزَمخ ثي٣١ ٦ثيٟ م٘ٓ ا٘ٝغزٝك"
٦ٜٟ صٛ ٦٘مُٝ ٤ن٢ ا٘مالِخ ا٘ز٩ روثػ اْ٘بلو ثٝغزٝم٣ ٦رإصو٢ ث٣ "ٌةٞ ٘ىخ اْ٘مو 

مار٥ب، رٙٓ ا٘زغبهة ا٘ز٩ راك٨ ب٩٘ اثلاق ِصيلح رقزًٙ ثبفزالي رغبهة اْ٘بلو 
 .(5)٥٘ب ٘ىز٥ب ا٘قبصخ ث٥ب، ٦ال رْبه٥ٔب رؤيجبر٥ب ٘ىخ اْ٘بلو ٩ٌ ِصبئل ؤفو٨"

٦ٜٟ صٛ ٦ٕ٘ضوح رغبهة اْ٘بلو ا٘ٝقزٍٙخ، ٠زيغخ اهرجبؼ٣ ثؾيبر٣ ٩ٌ ـو٥ٌ٦ب 
٣ٍَ، ا٘ٝزملكح ٦ا٘ٝقزٍٙخ، ي١ْإ ْ٘ٙبلو ٜمغٛ ٘ى٨٧، ٣٘ كالالد ٦ٜمبٞ، رلٖ ل٩ٙ ٠

٦رورجػ ث٧ٝظ٧ل٣، ٦رصجؼ ٣٘ ٘ىز٣ ا٘قبصخ ث٣ "٦ٜٟ في٧ؼ٥ب ي١َظ اْ٘بلو ؤ٦ليخ، 

                                                           

غ كاه ا٘موثيعععخ ١ْٙ٘عععو ٜلي١عععخ ٠صعععو غ األ٦٘ععع٩  –وثععع٩ ك/ لعععل٠بٞ ؽَعععيٟ ِبٍعععٛ( ٘ىعععخ اْ٘عععمو ا٘م1)
5449ٓ ٚ113. 

 .  91ٓ        اَ٘بثُ ( 5)
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٦ٜٟ ّوايي٥١ب رزلٌُ ا٘ؾيبح ٩ٌ لو٣ِ٦، ٦ل٩ٙ ِله صوائ٥ب رز٧اٌو ؽي٧يخ كاٌّخ ٩ٌ ِٙت 
 .(1)إ٘يبٞ اْ٘مو٨"

٩ٔ٦ ي٧ٕٞ ْ٘ٙبلو ٘ىخ ّمويخ فبصخ ي١ٍوك ث٥ب، الثل ؤٞ ر٧ٕٞ ٘لي٣ ٥ٜبهح ٌبئّخ 
لٟ ٧١ٕٜٞ مار٣، ٦رص٧يو رغوثز٣ اْ٘مويخ ، ٌيقزبه إ٘ٙٝبد ا٘ز٩ ر١بٍت ٩ٌ ا٘زمجيو 

 ا٘ٝم٩١ ا٘ن٨ يغ٧ٖ ٩ٌ ٣ٍَ٠".
٦يو٨ ا٘جمط ؤ٣٠ الثل ؤٞ ر٧ٕٞ ا٘ٙىخ اْ٘مويخ ّليلح ا٘ز٧ائٚ ٜك اّ٘عيخ ا٘ز٩ 
يؽوؽ٥ب ا٘ٝجلق، ٦رزأً٘ ٜك ا٧١ٍ٘ٞ اْ٘مويخ ا٘ز٩ يق٧ض ٌي٥ب، ٌيزقيو لجبهاد 

 ٜك ٜب يويل ا٘ج٧ػ ث٣ ٩ٌ رغوثز٣ اْ٘مويخ. ٦روأيت، ماد ؼبثك ي١َغٛ
٦ِل يْزوْ ّمواء ؼجّخ ٜٟ ا٘ؽجّبد، ؤ٦ ٌئخ ٜٟ اٍ٘ئبد ٩ٌ ـو٦ي ٦اؽلح رؾيػ 
ث٥ٛ، ٦ل٧اٜٗ ثيئيخ ٜزْبث٥خ، ٦يزّب٧ٍٝٞ ِعبيب ٧ٝ٤٦ٜب ٦اؽلح، ٦ٕٟ٘ الثل ٜٟ ؤٞ 

 ي٧ٕٞ ٕ٘ٗ ٧٤يز٣ ا٘قبصخ ٩ٌ ٘ىز٣ اَ٘ٝزقلٜخ، ي٧ّٖ ك/اؽٝل ٜقزبه:
ٜغ٧ٝلخ ٜٟ اْ٘مواء ؤ٦ إ٘زبة ا٘مفبٚ ٘زإصيواد ْٜزؤخ،  ٦م٘ٓ ألٞ "فع٧ق

ؤ٦ ٘جيئخ ْٜزؤخ، ال يم٩١ ب٠زبط ٜمغٛ ّمو٨ ْٜزوْ، بم يج٩ّ ٕ٘ٗ ٥١ٜٛ ٜمغ٣ٝ 
 .(5)ا٘قبٓ"

٦ٕ٘ٗ ؼبئٍخ ٜٟ اْ٘مواء يع٥ٝٛ ٥١ٜظ ٦اؽل، ؤ٦ ٌٟ ٦اؽل، ٜمغٛ ّمو٨ 
بٖ اٍ٘ٙؿ ٜورجؽب يْزو٧ٔٞ ٩ٌ ؤٍ٘بـ٣ ٦رمجيوار٣، ٦ٕ٘ٗ ٥١ٜٛ ٦ع٥ز٣ ٦هئيز٣ ٩ٌ اٍزمٝ

ث٣ٍَ١، ٦ٜمجوا لٟ فجيئز٣، ٦ٜٟ ٤ن٢ ا٘ؽ٧ائً، ؤ٦ ىٜوح اْ٘مواء ؤصؾبة األٍب٘يت 
٦ا٘زمجيواد اْ٘ٝزؤخ، اْ٘مواء اٍ٘وٍبٞ ؤ٦ ا٘ٝؾبهث٧ٞ "٦ؤ٦ّٓ ٤نا ا٘عوة ٜٟ 
اْ٘مواء ؤٞ يغٝك ٜمغٝب ٜٟ األٍ٘بؾ، ٦ي٧عل ظوثب ٜٟ األٍب٘يت ... ؤٜب ا٘ٙىخ ا٘ز٩ 

                                                           

ا٘موثيععخ ١ْٙ٘ععو ا٘ععلاه –( ا٘زصعع٧يو اْ٘ععمو٨ هئيععخ ٠ّليععخ ٘جالوز١ععب ا٘موثيععخ ك/لععل٠بٞ ؽَععيٟ ِبٍععٛ 1)
 .38ٚ ٤5444ٓع/1251

 . 19ٚ  ٓ 1883 2غ -ب٤وحكاه لب٘ٛ إ٘زت اّ٘ -ك/ؤؽٝل ٜقزبه   -( لٙٛ ا٘لال٘خ5)
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بر٧ٙٞ ٌٕب٠ذ ؤِوة ب٩٘ ٘ىخ ا٘ؾليش ٦ؤٔضو صٙخ ثٝب يموي اٍزقل٥ٜب اْ٘مواء اّ٘ٝ
 .(1)٩ٌ ٍبؽخ ا٘ٝمؤخ، ألٞ األوواض ٌي٣ رزلافٗ"

٤٦نا ٜب ٠غل٢ ل١ل ّبلو٠ب اٍ٘بهً ا٘ٝى٧اه، ٦اّ٘ٝبرٗ ا٘ص١ليل، لٝو٦ ا٘يثيل٨، 
ٌب٘ٙىخ اْ٘مويخ ٘لي٣ رزإصو ثٝب ٘لي٣ ٜٟ ؽٌ ٌو٩ٍ٦، ١ٌؾٟ ؽيٟ ٠زصٍؼ كي٧ا٣٠، ٠غل 

٣٘ ؼبثك ٜقزًٙ، ٦ٜالٜؼ فبصخ رغم١ٙب ٠ميِ ٜم٣ ؤع٧اء٢  ظوثب ٜٟ اْ٘مو
 ا٘جؽ٧٘يخ، ٠٦َزْمو ٍٜبفو٢ اّ٘زب٘يخ، ٠٦ْبه٣ٔ ٜالٜؾ٣ ا٘ؾوثيخ.

"٦ٕ٘ٗ ّبلو ٥١ٜغ٣ ٦ؼوائ٣ّ ٩ٌ ا٘زمبٜٗ ٜك األٍ٘بؾ ٠٦ف٥ٝب، ٦ؼويّخ اْ٘بلو 
 ٦ا٘زواكي، ٦ا٘زعبك -ٜضال -٩ٌ ث١بئ٣ روعك ب٩٘ بؽبؼز٣ ثب٘ف٧ا٤و ا٘ٙى٧يخ، ٔبالّزّبَ

٦روعك ٔن٘ٓ ب٩٘ ر١ج٣٥ ٘ٙقصبئٔ ا٘لِيّخ ٘ٝغم٣ٝ اْ٘مو٨، ا٘ن٨ يغم٣ٙ ِبكها 
ل٩ٙ ا٘ز٧ؽل ٜك ا٘ؾلس، بما اٍزؽبق ؤٞ يقزبه ؤٍ٘بـ٣ ٘ز٧ٕٞ ِويجخ ب٩٘ ؼجيمخ 

 .(5)اإلؽَبً اال٠ٍمب٩٘ ا٘ٝصبؽت ٘ٙٝمب٠بح"
٦بما ثؾض١ب ٩ٌ ٘ىخ لٝو٦ ا٘يثيل٨ ٦رصٍؾ١ب كي٧ا٣٠، ٦عل٠ب ّمو٢ يل٦ه ؽ٧ٖ 

بك٨ء ٦األلواي اَ٘بئلح ٩ٌ ثيئز٣، ٌيو٨ اٞ ا٘غٝبٖ ا٘ؾّي٩ّ ٘يٌ ٩ٌ ٜؾ٧ه ا٘ٝج
ؽَٟ ا٘ٝف٥و ٜٟ اهرلاء ؤعٝٗ ا٘ٝالثٌ ٦ؤو٩ٙ ا٘ضيبة، ٦ٕٟ٘ ثب٘زؾ٩ٙ ثبٍ٘عبئٗ 

 :(3)٦ا١ٝ٘بِت ا٘ز٩ ر٧هس اْ٘وي ٦ا٘ٝغل، ي٧ّٖ
 ٘عععععععععععيٌ ا٘غٝعععععععععععبٖ ثٝئعععععععععععيه

 
..

. 
يععععععذ ثععععععوكا   ٦الٙععععععٛ ٦بٞ هك  
 بٞ ا٘غٝعععععععععععععععععععبٖ ٜمعععععععععععععععععععبكٞ 

 
 لا١ٜ٦بِعععععععت ؤ٦ هصعععععععٟ ٜغععععععع  

                                                            

 -لب٘ٛ إ٘زعت غ  -ك/٧٠ه٨ ؽ٧ٝك٨ اّ٘يٌ -( ّمو ا٘ؾوة ؽز٩ ٥٠بيخ اّ٘وٞ األ٦ٖ ا٥٘غو٨ 1)
 . 12ٜٕزجخ ا٥١٘عخ ا٘موثيعخ ٓ

 .99( ٘ىخ اْ٘مو ا٘موث٩     5ٓ)
 
 
 -5غ –عٝم٣ ٜؽبق ا٘ؽواثي٩ْ -ٜؽج٧لبد ٜغٝك ا٘ٙىخ ثلُْٜ -( ّمو لٝو٦ ثٟ ٜمل يٕوة3)

 .  94، 98ٚ  ٤1891ٓع/1241



 

- 4366 - 

 

 د/ الشافعي دالل الشافعي        أثر الفروسية على اللغة الشعرية 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

٤٦ن٢ ٠فوح ٍبٜيخ، لوي صٍبد اٍ٘و٦ٍيخ، ٦رَبّٜذ ٣ٍَ٠ ثب٘زٝضٗ ث١ٝبِت 
٦ّٝبئٗ ٦ٜو٦ءاد ؤفالِيخ، ٜضٗ اْ٘غبلخ ٦إ٘وٚ ٦ا١٘ق٧ح ٦ا٘ميح ٦األ٠ٍخ، ٦بوبصخ 

 :(1)ا٧٥ٙٝ٘ي، ٦ؽٝبيخ اَ٘ٝزغيو، ٦ا٘ن٦ك لٟ ا٘ؾ٩ٝ ٦ا٘موض، ي٧ّٖ
 ؤلععععععبمٖ ب٠ٝععععععب ؤ١ٌعععععع٩ ّععععععجبث٩

 
..

. 
 بعبثز٩ ا٘صويـ ب٩٘ ا١ٝ٘بك٨ 

 :(5)٦يج٩ّ ا٘ؾٙٛ ٜييز٣ ا٘ز٩ رٍوك ث٥ب، ٦ٔو٣ٜ ا٘ن٨ ٌبَ ث٣ ٣ٜ٧ِ، ي٧ّٖ 
 ٦يزم٩ ثمل ؽٙٛ اّ٘ع٧ٚ ؽٙٝع٩ 

 
..

. 
 ٦ي١ٍععع٩ ِجعععٗ ىاك اّ٘ععع٧ٚ ىاك٨ 

٦ا٘وّل، ٦للٚ ا٘ى٧ايخ، ٦ا٘ؾيٚ ٦ظجػ األ٧ٜه، ٜٟ ا١ٝ٘بِت ا٘ز٩ ي١بك٨ ث٥ب ٩ٌ  
 :(3)ٌو٦ٍيز٣ االفالِيخ ، ي٧ّٖ

 ؤٜورعععععععععٓ يععععععععع٧ٚ م٨ صععععععععع١مب
 

..

. 
 ثبكيعععععععععععععب هّعععععععععععععل٢ ؤٜعععععععععععععًوا 
 ثعععععععععععععإٜو ا٘ؾعععععععععععععيٚ رمٝٙععععععععععععع٣ 

 
 ٦رإيزععععععععععععععععععععع٣ ٦رمزٝعععععععععععععععععععععل٢  

٦ؽٝبيخ اَ٘ٝزغيو، ٦ا٘م٧ٍ ل٣١ ٜٟ ّيٛ إ٘واٚ، ٦ّوي ٩ٌ فُٙ اٍ٘بهً ال  
 :(2)يعب٤ي٣ ّوي، ي٧ّٖ

 ٤ال ؽٝيذ ؼٍيال ؽيٟ ؼعبي
 

.
.. 

 ٜئععب ؽٝععبح ٍععٝو ا٘ؾععؿ رقزٙععً 
٘ٝعععععب اٍعععععزغبه ٦هؤً ا٘عععععوٜؼ  

 ٜمزععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععلٖ
 

.
.. 

لٍعع٧د ل١عع٣ ٦ثمععط ا٘مٍعع٧ ٘عع٩  
 ّعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوي

 
٤ٕنا ٔب٠ذ ٘ىز٣ اْ٘مويخ رص٧ه ٜب ٔبٞ يغ٧ٖ ٩ٌ فبؼو٢ ٜٟ فٙغبد، ٦ٜب ٦

يٕزؿ ٩ٌ ؤلٝب٣ِ ٜٟ ٠جعبد، ؽز٩ ؤصجؾذ ٦لبء يؾٝٗ ٔٗ ٜمب٩٠ اٍ٘و٦ٍيخ، 
 ٦ِب٘ت ر١ص٥و ٌي٣ ٠٧١ٕٜبد ّبلويز٣.

 
 

                                                           

 .149اَ٘بثُ  ٓ( 1)
 .114( ا٘لي٧اٞ  ٓ 5)
 . 81( اَ٘بثُ ٓ 3)
 .. 115( ا٘لي٧اٞ ٓ 2)
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 الفصل األول
 املستوى اللفعى للغة

 املبخح األول: ألفاظ اخليل وأوصافًا.
قوح، ث٥ب يور٩ّ اّ٘ٝٛ، ٦يمز٩ٙ ٍبّٜبد اْ٘ٝٛ، ا٘قيٗ ٍٜقوح ٘ٙموث٩ ؤ٨ ٍٜ

 ي٧ّٖ ا٘غبؽؿ:
"ّ٘ل اٍزإصود ا٘قيٗ ثؾت ا٘موة ١ٜن ؤِلٚ ا٘م٧٥ك، ٘ٝب راكي٣ ٜٟ فلٜبد 
يمغي لٟ ؤكائ٥ب ٧ٍا٤ب، ٘ن٘ٓ ٔب٠ذ ل١بيز٥ٛ ث٥ب ل١بيخ ّليلح، ٦ا٤زٝب٥ٜٛ ثزوثيز٥ب 

ٍو ٦ا٘ؾعو، ٩ٌ٦ ا٤زٝبٜب ثب٘ىب، ٌٍي٥ب ٜٟ فصبٖ اْ٘وي ٦ا١ٝ٘بٌك، ٦ا٘ى١بء ٩ٌ اَ٘
ا٘ؾوة ٦اَ٘ٙٛ، ٩ٌ٦ ا٘يي١خ ٦ا٘ج٥بء، ٩ٌ٦ ا٘ملح ٦ا٘مزبك، ٜب ٘يٌ ٩ٌ ويو٤ب ٜٟ 

 .(1)ا٘ؾي٧اٞ"
٦ِل ل٧ّْا ا٘قيٗ ؽز٩ ١ٜز٩٥ ا٘مُْ، ٤٦ب٧ٜا ث٥ب ٔٗ ا٥٘يبٚ، ٦الز٧١ا ث٥ب ١ٜز٩٥ 
ا٘م١بيخ، ٦ا٤ز٧ٝا ثولبيز٥ب ٦روثيز٥ب ٦رلهيج٥ب، ٦ع٥ل٦ا ٩ٌ بللك٤ب ٘ٙؾو٦ة 

 ٦األ٧٤اٖ.
موة آ٠ناْ ٔب٧٠ا يمي٧ْٞ ٩ٌ ؽو٦ة ٦وبهاد، ٦رأل ١٘ب ٔزت ا٘زبهيـ "ٌب٘

ا٘موث٩، ٦رواص٣ األكث٩، ؤ٤ٝيخ ا٘قيٗ ٩ٌ ؽيبح ا٘موث٩، ٦اؽزٍبء٢ ث٣، ٧٥ٌ ٔبٞ ٦ال 
يياٖ يل٥٠ب ٣١ٜ، ٦يّوث٥ب ب٘ي٣، ٦يغم٥ٙب ْٜبهٔب ٣٘، ٦٘ميب٣٘ ٩ٌ ا٘ٝميْخ ٦ا٘ٝإٔٗ 

 ٦اْ٘ٝوة.
، يصٗ ب٩٘ ؤل٩ٙ ٜٟ ١ٜي٘خ ا٘ميبٖ ٦األ٤ٗ ٦ِل يصٗ ٩ٌ اؽزٍبئ٣ ث٥ب ٜجٙىب لفيٝب

ٌز٧ٕٞ ّٜلٜخ لٙي٥ٛ، ٦األصيوح ل١ل٢، يغ٧ل٧ٞ ٦ال رغ٧ق، ٦رإٔٗ ٦ال يإ٧ٙٔٞ ٦ٜٕب٠خ 
 ا٘قيٗ ال رّزصو ل٩ٙ َٜإ٘خ ا٘ى٩١ ٦اٍّ٘و، ي٧ّٖ اثٟ ٤نيٗ:

                                                           

 .9/154ٚ ؽع ٤1839ع/ 1319،  1غ -ا٘ؾي٧اٞ ٘ٙغبؽؿ رؾّيُ لجل اَ٘الٚ ٤به٦ٞ( 1)
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"٘ٛ ريٖ ا٘موة رٍعٗ ا٘غيبك ٜٟ ا٘قيٗ ل٩ٙ األ٦الك، ٦رَزٕو٥ٜب ٘ٙيي١خ 
ك ّجم٥ب، ٦يفٝئ٧ٞ ٜك هي٥ب، ٦ياصو٥٠٦ب ل٩ٙ ؤ٥ٍَ٠ٛ ٦ا٘ؽوك، ل٩ٙ ا٥٠ٛ يؽ٦٧ٞ ٜ

٦ؤ٤ٙي٥ٛ ل١ل ؽ٧ٖٙ األىٜخ ٦ا٘أل٦اء، ٦اوجواه ؤٌبَ ا١َ٘خ ا٥ْ٘جبء، ٦ل٩ٙ م٘ٓ رلٖ 
 .(1)ؤفجبه٤ٛ، ٦ر٥ْل ؤّمبه٤ٛ"

٦ٔب٧٠ا يزجب٧٤ٞ ثبِز١بئ٥ب، ٦يزَبث٧ّٞ ٩ٌ ا٘ؾف٧ ث٥ب، ٦ا٧ٍ٘ى ثإصٍب٤ب ٦ؤ٠ّب٤ب ٠َجب، 
ب ا٘موث٩ ا٘غجبٖ، ٦ا٧٥َٖ٘ ٦ا٧ٍٙ٘اد، ٦يزقن٤ب ٦ؤع٧ك٤ب ٧٠لب ٦لزّب، يغ٧ة ث٥

صليّب ٩ٌ ا٘ؾو٦ة ٦ا٘ىبهاد، ٦ٍيبعب ل١ل ٜجبوزخ األللاء، ٌقٙك لٙي٥ب ؤعٝٗ 
 اَ٘ٝبد ٦ا٘صٍبد.

٦ٜٟ ثيٟ "ٍٜوكاد اٍ٘و٦ٍيخ ٘ل٨ اْ٘بلو ا٘موث٩ في٣ٙ ٦ٌو٣ٍ، ٌب٘موة ؤ٧٘٦ا 
ا يزو٧ٔٞ ا٘قيٗ ل١بيز٥ٛ، ٦كاهد ؤ٦صب٥ٌٛ ٥٘ب ٩ٌ ّمو٤ٛ ا٘غب٩ٙ٤، ٌٙٛ يٕبك٦

لع٧ا ٜٟ ؤلعبئ٥ب بال ٦ص٢٧ٍ، ٦اّز٥و ٔن٘ٓ عٝبلخ ٜٟ اٍ٘وٍبٞ ا٘نيٟ ؤـ٥و٦ا 
ثؽ٧٘خ ٠بكهح ٩ٌ ؽوث٥ٛ لٙي٥ب، ٘قص٥ٜ٧ٛ ٦ؤِوا٥٠ٛ ٤٦ٛ ٔضيو٦ٞ ٌّل ٔبٞ ٕ٘ٗ ِجيٙخ 
ٌبه٥ٍب ٦ٌوٍب٥٠ب ا٘نيٟ يزلهث٧ٞ ل٩ٙ ه٧ٔة ا٘قيٗ، ٦ٔيً يٍّي٦ٞ لٙي٥ب، 

 .(5)ك٦ٞ ظوثبر٥ٛ ب٩٘ ؤللائ٥ٛ"٦ي٥ْو٦ٞ ٍي٥ٌ٧ٛ ٦ي٧ٙؽ٧ٞ ثوٜبؽ٥ٛ ٦ٔيً يَل
٦اْ٘بلو اٍ٘بهً لٝو٦ ا٘يثيل٨، ّبلو ثؽٗ، ٦ٜىبٜو ّٜلاٚ، ؤً٘ ه٧ٔة ا٘قيٗ، 
٦ص٥و ٩ٌ ٧١ٌٞ اّ٘زبٖ ث٥ب، ٦ـ٥و ٤نا ا٘ؾٌ اٍ٘و٩ٍ٦ ٩ٌ ِصبئل٢، ٌقصص٥ب 
ثَٝبؽخ ٦اظؾخ ٩ٌ ٘ىز٣ اْ٘مويخ، ٌزوككد ل١ل٢ ٍ٘ؽخ ا٘قيٗ ؤ٦ ٜب يواك٥ٌب، ٦كاهد 

صٍبر٥ب ٦ؤ٧٘ا٥٠ب، ٦ٔٗ ٜب يزمُٙ ث٧ّر٥ب ٦ّلر٥ب، ٦عٝبٖ  ل٩ٙ َ٘ب٣٠ ا٘مليل ٜٟ
 فّٙز٥ب، ٦صالثخ عَل٤ب.

                                                           

ا٘وؽٟٝ ثٟ ٤نيٗ األ٠علٌ٘ رؼ/ٜؾٝعل لجعل ا٘ى١ع٩  ( ؽٙيخ اٍ٘وٍبٞ ٦ّمبه اْ٘غمبٞ ٘م٩ٙ لجل1)
 .199ٚ 1811ٜٓصو  -كاه ا٘ٝمبهي -ؽَٟ

 غ األ٦٘عع٩  –غ كاه ا٘ٝمععبهي  -ك/ّعع٩ِ٧ ظععيً -( رعبهيـ األكة ا٘موثعع٩ ٌعع٩ ا٘مصععو ا٘غععب5٩ٙ٤)
1899 ٓ ٚ399.. 
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٦ٜٟ ثيٟ ٜب ٌقو ث٣ ّبلو٠ب ٩ٌ في٣ٙ ٜٟ صٍبد ٦ٜيايب، فٍخ ؽؤز٥ب، ٦رٝيي٤ب 
ثب٘ٝو٠٦خ، ٦ا٘ٝواً ل٩ٙ ٧١ٌٞ اّ٘زبٖ، رؽب٦ق ٌبه٥ٍب ل٩ٙ إ٘و ٦اٍ٘و ٦اال٠مؽبي، 

ه ؤ٦ عجٟ ؤ٦ ا٥٠ياٚ ٦ك٦ٞ ٧ٍ٠ه ؤ٦ رمضو ٦رَبيو٢ ل٩ٙ  ا٘ٝوا٦وخ ٦اال٘زٍبي، ك٦ٞ ف٧
 ؤ٦ ٧ٍّغ.

٦ألٞ لٝوا ٌبهً ٦ّبلو، روا٢ يمجو ثْمو٢ لٟ رٙٓ اَ٘ٝبد ا٘ز٩ يغت ؤٞ 
رز٧اٌو ٘قي٣ٙ ؤ٦ ع٧اك٢ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٘يؾُّ ث٥ب ا٘ىٙجخ ٦ا١٘صو، ٦ؤ٦ٖ ٤ن٢ 
ب اَ٘ٝبد، اَ٘ولخ ا٘ز٩ ر٣١ٕٝ ٜٟ ا٘ن٤بة ب٩٘ ا٘ٝمؤخ، ٘يقٙٔ َٜزىيًضب ؤ٦ ٧٥ٌٜٙ

 ؤ٦ ٘ي٥غٛ ث٥ب ل٩ٙ لل٢٦ ٩ٌ ّغبلخ رلفٗ ا٘ولت ٦اٍ٘يق ٩ٌ ِٙج٣.
 :(1)٦ِل ؤٔل اْ٘بلو صٍخ اَ٘ولخ ٩ٌ ٧ٜاؼٟ ٜزملكح ٜٟ ّمو٢، ي٧ّٖ

 يقزععت ا٘مؽععبي ؽعع٧ٖ ثيعع٧ر٥ٛ
 

..

. 
٘يَععععععععذ لععععععععل٦ار١ب ٔجععععععععوَ  

 ا٘قٙعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت
 

ٌب٘قجت: ظوة ٜٟ ا٘مل٦ اَ٘ويك، ٌيل٦ه اْ٘بلو ثٍو٣ٍ ا٘مؽبي ؽ٧ٖ ثي٧ر٥ٛ 
ؾب٦٘خ اإلوبهح لٙي٥ٛ، ٌب٘ملا٦ح ٜز١ٕٝخ ٜٟ ِٙجع٣، ٩٤٦ ٜب رلٌم٣، ثمل ٜؾبصور٥ٛ ٦ٜ

 ٧٥ٌ ٠بعي ثٝب ٦لل٤ٛ ٜٟ ِزٗ ٤٦ٛ ٘ي٧َا ٔن٘ٓ. 
ثٗ بٞ اْ٘بلو ال يٕز٩ٍ ثبفزيبه اٍ٘وً اَ٘ويمخ اْ٘ليلح ٩ٌ اَ٘ولخ، ٦ب٠ٝب ا٘ز٩ 

 :(5)رجل٦ ٜٟ ٍولز٥ب ٦ٔإ٥٠ب رَجؼ ٩ٌ اٍ٘عبء، ي٧ّٖ
 ٦ِععععل ؤوععععل٦ يععععلاٌم٩١ ٍععععج٧ػ

 
..

. 
 يل ؤٍععععو٢ ٌمععععٛ ٍععععويك٦ّععععل 
ال يٝٗ  -ا٘ز٩ رلٖ ل٩ٙ ٧ِر٣ -بٞ اٍ٘وً هوٛ اٜزالئ٣ ٦لفٛ فّٙز٣ ٩ٌ العبئ٣ 

ؤ٦ يٕٗ ٜٟ ا٘غو٨ ٦ا٘مل٦، ٧ٜ٦اع٥خ األللاء، ٦ٔإ٣٠ يَجؼ ثٍبه٣ٍ ٩ٌ ا٧٥٘اء، ٌال 
 يٕبك يو٨ ٜٟ ٍولز٣ ٦ّلح لل٢٦.

ٝٗ ٦رف٥و ٜٟ اصو ٍولز٥ب ٩ٌ ا٘ٝمؤخ ، ؽ٥ٙٝب ٍ٘به٥ٍب ٘يٕو ل٩ٙ لل٢٦، ٦يؾ
 :(1)لٙي٣، ي٧ّٖ

                                                           

 .99( ا٘لي٧اٞ   1ٓ)
 .125( اَ٘بثُ   5ٓ)
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 ِعععل لٙٝعععذ ٍععع٩ٝٙ ٦عبهر٥عععب
 

..

. 
 ٜعععععب ِؽهعععععو اٍ٘عععععبهً بال ؤ٠عععععب 
 ّععععععٕٕذ ثععععععب٘وٜؼ ؽيبىيٝعععععع٣ 

 
.
. 

 ٦ا٘قيعععععٗ رمعععععل٦ ىيٝعععععب ثي١١عععععب 
ٌب٘ييٛ: ا٘زٍوَ، ٌةما رٍوَ ا٘ٝؾبهث٧ٞ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٩ٌ ٜؾب٦٘خ ٘زغ١ت  

٤٦ٛ اّ٘زٗ رو٨ فيٗ اْ٘بلو رغو٨ ثٍوٍب٥٠ب، ٘يؾٝٗ ثمع٥ٛ ل٩ٙ ؤللائ٥ٛ، ٌيوك
 ِز٩ٙ ؤ٦ ٜصبثيٟ.

٦يؾلص١ب اْ٘بلو لٟ ؤصو ٍولخ ٌو٣ٍ ٦ّلح عوي٣، ٦األصو ا٘ٝزورت ل٩ٙ م٘ٓ، 
ؽيٟ روعٛ األهض ثؾ٧اٌو٤ب ٩ٌ ٍيو٤ب ٦لل٤٦ب، ٌيصله لٟ م٘ٓ االهرؽبٚ ص٧د 

 : (5)لبٖ، ي٧ّٖ
 كلعععب٩٠ كلععع٧ح ٦ا٘قيعععٗ رعععوك٨

 
..

. 
 ٌععال ؤكه٨ ثبٍعع٩ٝ ؤٚ ١ٔععب٩٠ 

 يٙغٙعععظ ١ٔيزععع٩ ٦يويعععه اٍععع٩ٝ 
 

.
. 

 ٦ؤثعععععععب ٌعععععععالٞ ؤٜعععععععوح ٌعععععععال ٞ
 ٌٕب٠ععععععذ بؽععععععبثز٩ بيععععععب٢ ؤ٠عععععع٩ 

 
.
. 

 لؽٍعععذ لٙيععع٣ فععع٧اه ا٘م١عععبٞ
ٌٟٝ ّلح ٍولخ ٌوً لٝو٦ ٩ٌ ا٥٘غ٧ٚ ل٩ٙ لل٢٦، ؤؽلس ٣٘ صلٜخ ؤم٤جذ  

ل٣ّٙ ٦ؤؼبهد ٘ج٣، ٌال يله٨ ثٝب ي٧ّٖ، ؤ٦ ي٥ن٨ ٤نيبٞ ا٘ٝقج٧ٖ، ٌةما ٔبٞ ل٩ٙ 
 رٙٓ ا٘ؾب٘خ، لؽً لٙي٣ ثٍو٣ٍ اَ٘ويك ٦ؤع٥ي لٙي٣.

ب٩٘ اَ٘ولخ ا٘ز٩ يغت ؤٞ ي٧ٕٞ لٙي٥ب اٍ٘وً، ١٥ٌبْ صٍبد ؤفو٨  ٦ثبالظبٌخ
ينٔو٤ب اْ٘بلو، ٘ززمب٦ٞ ٜك اَ٘ولخ ل٩ٙ ؽ٣ٙٝ، ٦رؾُّ ا٠زصبهار٣ ل٩ٙ ؤللائ٣، 

 :(3)ي٧ّٖ
 ٠٦غععبْ فعع٧اه ا٘م١ععبٞ ّٜٙععٔ

 
..

. 
ؼ٧يعععٗ لٝعععبك ا٘صعععله ٜعععٟ فيٙعععٓ 
 اْ٘عععععععععععععععععععععععععععععععععع٥ت اْ٘عععععععععععععععععععععععععععععععععع٥ت

 
                                                                                                                                                                 

 .199( اَ٘بثُ ٓ 1)
 .199( اَ٘بثُ ٓ 5)
 .199(  ا٘لي٧اٞ 3ٓ)
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٧٘خ اّ٘يبكح، ٦ؼ٧ٖ ٌإكاح ٠غبر٣ ٌو٣ٍ ٦في٣ٙ، فص٧صب بما عٝمذ ٜك اَ٘ولخ، ٥ٍ
ا٧ّ٘ائٛ، ٩١ٔ٦ لٟ ؼ٧ٖ ٜز٣١ "ثؽ٧يٗ لٝبك ا٘صله" ٌيميٟ ٤نا ا٘ؽ٧ٖ ٜك اَ٘ولخ 

 ل٩ٙ ّلح ا٘مل٦،الرَبق ا٘قؽ٧، ٌي١غ٧ ث٣ٍَ١ ٜٟ ا٥٘الْ.
٦يأل اْ٘بلو ل٩ٙ ا٘ؽ٧ٖ صٍخ ٜالىٜخ َ٘ٙولخ، ٦ٕٟ٘ يعيً ب٘ي٥ب ٍالٍخ 

 :(1)٘ؾُ، ٌزؽيك، ي٧ِّٖيبكح ا٘قيٗ، ٦ا٠صيبل٥ب أل٦اٜو ٌبه٥ٍب، ي٧ع٥٥ب ا٧٘ع٣ ا
 ؤلععبمٖ ّععٕز٩ ثععل٩٠ ٦هٜؾعع٩

 
..

. 
 ٦ٔعععٗ ّٜٙعععٔ ٍَٙعععٗ ا٘مزعععبك

٦ٜك اَ٘ولخ يعيً اْ٘بلو ب٩٘ في٣ٙ ٜب يغم٥ٙب رّك ٩ٌ ا١ٌٍ٘ ٧ِٜك ا٘و٤جخ،  
٥ٍب، لفيٝخ ا٥٘يئخ، ي٧ّٖ ْٙ  :(5)٩٥ٌ ظقٝخ ٩ٌ َف

 ٦لغٙعععععيح ثعععععيٖ ا٘ٙجعععععل ل٥١عععععب
 

..

. 
 ؤٜعععععو ٍعععععوار٥ب ؽٙعععععُ ا٘غيعععععبك

ا٘عقبٜخ ٩ٌ ا٘قيٗ ، ٘جش ا٘ولت ٦اٍ٘يق ٩ٌ ٠ٌٍ ٦ٔٝب يؾزبط اْ٘بلو ٤ن٢  
 (3)لل٢٦ ، ٌة٥٠ب رَبلل ؤيعب ٩ٌ اّ٘عبء ل٩ٙ ؤللائ٣، ي٧ّٖ:

 ؤلجبً ٧٘ ٔب٠ذ ّيبها عيبك٠عب
 

..

. 
ثزضٙيععععععش ٜب٠بصععععععجذ ثمععععععل٨ 
 األؽَعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبٜب

 
٘لٍععععع١بٔٛ ثب٘قيعععععٗ ٜعععععٟ ٔعععععٗ 
 عب٠عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت

 

.
. 

ٔٝعععععععب كاً ؼجعععععععبؿ اّ٘عععععععل٦ه 
 إ٘وكاٍععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 
ٛ بما اؽزلٚ اّ٘زبٖ ٦ؤ٦ِك اْ٘بلو ٦ِل "ّبه" اٍ٘وً ؤ٨ ٍٟٝ ٦ؽَٟ، ٦ٜٟ ص

٣ٜ٧ِ٦ ؤللاء٢ ٜٟ ل٩ٙ ـ٧٥ه في٥ٙٛ، ِبٜذ ا٘قيٗ ثبإلع٥بى لٙي٥ٛ "٘ل١ٍبٔٛ 
ثب٘قيٗ ٜٟ ٔٗ عب٠ت" ل٩ٙ ؤٞ ا٘قيٗ ال رل٤ٌ هئ٦ً األللاء ٌّػ، ثٗ ب٥٠ب 
رؾب٦ٖ ؤٞ رعمً ؤ٤ٛ ٨٧ِ فص٣ٝ ٦لل٢٦، ٩٤٦ ٌو٣ٍ، ا٠فو ب٘ي٥ب ٜبما رٍمٗ ٩ٌ 

 :(2)ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ
 ِعععل كٍ٘عععذ ٥٘عععب ثقيععع٦ٗفيعععٗ 

 
..

. 
 رؾيععععخ ثيعععع٥١ٛ ظععععوة ٦عيععععك

 
                                                           

 .149( اَ٘بثُ 1ٓ)
 .149( اَ٘بثُ ٓ 5)
 .128اَ٘بثُ ٓ ( 3)
 . 128ٓ  ( ا٘لي٧ا2ٞ)
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ٌزؾيخ ا٘قيٗ ٤نا ا٧١٘ق ٜٟ ا٘عوة ا٧٘عيك، ا٘ن٨ يٍٗ ٩ٌ ؤكاح اٍ٘بهً ا٘ز٩ 
 :(1)رؾ٣ٙٝ ٦ِل ؤٔل ل٩ٙ ٤نا ا٘ٝم٩١ ثْؽو ثيذ رلا٦٘ز٣ ٜمغٝبد ا٘ٙىخ، ي٧ّٖ

 ٦فيٗ رؽإٔٛ ثإـال٥ٌب
ٍبد ؤفو٨، ٘مٗ ٦ثبإلظبٌخ ب٩٘ اَ٘ٝبد اَ٘بثّخ، الثل ؤٞ رز٧اٌو ٩ٌ اٍ٘وً ص

ٜٟ ؤ٥ٝ٤ب ٦ؤثوى٤ب، ؤٞ ي٧ٕٞ لوثيب ؤصيال، يموي ثب٥ٝ٘بهح ٦ا٘ؽبلخ، ٦ؽَٟ 
 :(5)االٍزملاك ٘ٙٝمؤخ، ي٧ّٖ

٦ٜعععععوك لٙععععع٩ ععععععوك ّععععع٥لد 
 ؼواك٤ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 

..

. 
ِجيععٗ ؼٙعع٧ق اْ٘ععٌٝ ؤ٦ؽععيٟ 

 مهد
 

ٌب٘غوك عٝك ؤعوك، ٧٤٦ اٍ٘وً اّ٘صيو اْ٘مو، ٤٦نا ٜٟ لالٜبد ا٘مزُ 
 :(3)ٌو٣ٍ ا٘موث٩ األصيٗ ٩ٌ ٣٘٧ِ ٦إ٘وٚ، ٦ؤٔل اْ٘بلو ل٩ٙ صٍخ
 ٦ٔععععٛ ٜععععٟ ٌزيعععع٣ ؤث١ععععبء ؽععععوة

 
..

. 
 لٙعع٩ عععوك ظعع٧اٜو ٔبّ٘ععلاػ

 صععجؾذ ث٥ععٛ ثيعع٧د ث١عع٩ ىيععبك 
 

.
.. 

 ٦ععععوك ا٘قيعععٗ رمضعععو ثب٘وٜعععبػ
٥ٌن٢ ٍٝبد اٍ٘وً ا٘ٝؾجت، ا٘ن٨ يلٖ ل٩ٙ ٠جب٤خ ٦يؾَٟ اٍزقلا٣ٜ ٩ٌ  

ٗ ٩ٌ ا٘ؾلح ٦ا٧ّ٘ح ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٦ثبإلظبٌخ ب٩٘ مٔبئ٥ب، ٩٥ٌ ٔب٥َ٘ٛ ِجٗ ؤٞ ي١َ
 ك٦ٞ اإلصبثخ.

١٘٦جب٤خ ٤ن٢ ا٘قيٗ، ٌّل ؤؽَٟ اْ٘بلو رلهيج٥ب، ٦ر١ٝيخ ٥ٜبهار٥ب، ٦ٜٟ ا٥ٝ٘بهاد 
 :(2)ا٘ز٩ رلهثذ لٙي٥ب، ٦ؽَٟ اٍزقلا٥ٜب ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ ٣٘٧ِ

 ٦ِععععععععل ١ٔععععععععذ بما ٜععععععععب ا٘ؾععععععععع
 

..

. 
 عععععع٩ ي٧ٜعععععب ٔو٤ععععع٧ا صعععععٙؾ٩

 ؤ٘عععععععععععً ا٘قيعععععععععععٗ ثب٘قيعععععععععععٗ 
 

.
.. 

 ٦أٍععععععع٩ ا١٘عععععععجؼ ثعععععععب ١٘عععععععجؼ
 

                                                           

 .115ٓ اَ٘بثُ( 1)
 . 94( اَ٘بثُ ٓ 5)
 .99اَ٘بثُ ٓ ( 3)
 .. 99ا٘لي٧اٞ ٓ ( 2)
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ما ٘ٛ يٕٟ ٜغبال ٘ٙصٙؼ ، ؽز٩ ٧٘ ٔبٞ ل٩ٙ ٔوا٤يخ، ٔب٠ذ ا٘ٝمؤخ ا٘ز٩ ٌة
 يَزميٟ ٌي٥ب ثقي٣ٙ ا٘ٝلهثخ ا٘ٝب٤وح ا٘ز٩ رمي٣١ ٦رَبلل٢.

 :(1)٦ٜٟ صٛ ٦أل٤ٝيز٥ب روا٢ يم٩١ ث٥ب، ٦ي٥زٛ ثإ٧ٜه٤ب ٦ّئ٥٠٧ب، ي٧ّٖ
 لٝو٦ ل٩ٙ ؼ٧ٖ ا٧٘ع٩  ك٤ب٤ب
 ثب٘قيٗ يؾٝي٥ب ل٩ٙ كعب٤عععب

 ٤ععععبؽز٩ بما ؽٗ ث٥ب اؽز٧ا
ٌب٧٘ع٩: ا٘قً، ٧٤٦ ؤٞ يوَ ا٘ؾبٌو ؤ٦ اّ٘لٚ ٦ي١َؾظ، ٌب٠فو ب٩٘ ل١بيخ اْ٘بلو 
ثقي٣ٙ، ٦ا٤زٝب٣ٜ ثزوِيُ ؽبٌو٤ب، ؽز٩ رَزؽيك ؤٞ رمل٦ ث٣، ٦يزؾُّ ٥٘ب اَ٘ولخ ا٘ز٩ 

 ؤفجو٠ب ث٥ب ِجال.
 :(5)٦ٜٟ صٛ يقزبه لٝو٦ ؤؽَٟ ا٘قي٧ٖ ا٘موثيخ األصيٙخ ٩ٌ ٠َج٥ب، ٌزوا٢ ي٧ّٖ

 ث١ععععذ ا٘جميعععععي٥غععععٟ ٍععععٙيٝبٞ 
 

..

. 
 عععش ع٥ععال َ٘ععٙٝبٞ ثبٕ٘بٜٙععخ

 ٌعععععبٞ ٔعععععبٞ ؤثصعععععو ١ٜععععع٩ ث٥عععععب 
 

 ٌععععععععععععإ٩ٜ ال ؤٜعععععععععععع٣ ٤بثٙععععععععععععخ 
ٌيموي ٍٙيٝبٞ ثَٙٝبٞ ا٘قيٗ، أل٣٠ ٔبٞ ي٩ٙ ا٘قي٧ٖ ٩ٌ فال٣ٌ لٝو هظ٩ اهلل  

ل٣١، ٦إ٘بٜٙخ ٩٤ ٌوً لٝو، ٩٤٦ ث١ذ ا٘جميش، لوظ٥ب ل٩ٙ ٍٙيٝبٞ ثٟ هثيمخ، 
 ٥غيٟ، ٦ؤ٠ْإ ا٘جيزيٟ.٥ٌغ٥١ب، ٌّبٖ لٝو٦ : ٤غيٟ يموي ثب٘

٦٘ن٘ٓ يٍعٗ لٝو٦ اٍ٘وً ل٩ٙ ا٘ي٦اط ثب٘ٝوؤح، ٦ال يغل ليجب ٩ٌ ا٘زصويؼ 
 :(3)ثن٘ٓ، ي٧ّٖ

 ّ٘مّمعععخ ا٘ٙغعععبٚ ثعععوؤً ؼعععوي
 

..

. 
 ؤؽععت ب٘عع٩ ٜععٟ ؤٞ ر١ٕؾي١عع٩

ٌةما ؤَٜٓ ثٙغبٚ اٍ٘وً، ٦صله ل٥١ب ص٧د لبٖ بما ٦ِك ثمع٣ ل٩ٙ ثمط،  
 ب٘ي٣ ٜٟ ؤٞ يزي٦ط.يَزؾش اٍ٘وً ل٩ٙ ا٘مل٦ ٦ا٘غو٨، ٥ٌنا ؤؽت 

                                                           

 .193اَ٘بثُ ٓ ( 1)
 .195ٓ   ( ا٘لي٧ا5ٞ)
 .  191( اَ٘بثُ ٓ 3)
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٦ٜٟ صٛ ٦٘ؾوص٣ لٙي٥ب، ٧٥ٌ ؽوئ ل٩ٙ ؽيبر٥ب، يّيٛ ؤ٦ك٤ب، ٦يؾوٓ ل٩ٙ 
 :(1)ونائ٥ب ؽز٩ ؤ٣٠ يٍع٥ٙب ل٩ٙ ٍبئو ؼ٧ائً ا٘ؾ٩ ثبالؼمبٚ، ي٧ّٖ

 فيععععٗ ٜوثؽععععخ لٙعععع٩ الال٥ٌععععب
 

..

. 
 يٍّععععيٟ ك٦ٞ ا٘ؾعععع٩ ثبال٘جععععبٞ

 ا٘ؾ٩ ٣٘. ٧٥ٌ ياصو٤ب ثب٘ٙعجٟ وعناًء، ل٩ٙ ا٘ووٛ ٜٟ اؽزيبط ٔضيو ٜٟ ؤٌواك 
فيٗ  -ٌيٝب ٍجُ–٦ال ي٩َ١ لٝو٦ ؤٞ يوي١ب ا٘غب٠ت اآلفو ٜٟ ا٘قيٗ، ٌةما ٔب٠ذ 

 : (5)ا٘ٝمؤخ ٦رؾّيُ اال٠زصبهاد، ٌب٠فو ب٘ي٣ يؾلصٓ لٟ فيٗ ا٥٘ييٝخ، ي٧ّٖ
٘ٝععععععب هؤ٨ ا٘غٝععععععك ا٘ٝصععععععجؼ 
 فيٙععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٣

 

..

. 
 ٜجض٧صععععععخ ٧ٕٔاٍععععععو ا٘مّجعععععععبٞ

٦رع٥ٝب بما ؤهاكد  ٌٝبما يصٙٓ ٜٟ ٧ٔاٍو ا٘مّجبٞ  ب٥٠ب ا٘ز٩ رَٕو ع١بؽ٥ب 
ا٧َّ٘غ ٥ٌنا ا٘غٝك ٜٟ األللاء ا٘نيٟ صجؾ٤٧ٛ ثىبهح، ٔب٠ذ في٥٘٧ٛ ؤص١بء 

 ا٘ٝمؤخ ٦ثمل٤ب ٔؾب٘خ ٧ٔاٍو ا٘مّجبٞ اآليٙخ ٧َّٙ٘غ.
 

                                                           

 . 119( اَ٘بثُ ٓ 1)
 .195( اَ٘بثُ ٓ 5)
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 املبخح الجانى
 ألفاظ احلرب واجليش واألسلخة

 أوال: ألفاظ احلرب واجليش.
٘موث٩، ٥٘٦ب رإصيو٤ب ٩ٌ ٔٙٝخ ا٘ؾوة ه٠ب٠خ ٥٘ب ٦ى٥٠ب ا٘ضّيٗ ٩ٌ ك٦ا٦يٟ اْ٘مو ا

ريَيو ٜصبئو٤ٛ، رجلؤ ا٘ؾو٦ة ثٍزيٗ صىيو، ٦ٜب رٙجش ؤٞ رٙز٥ت ؤ١َ٘ز٥ب ٠يوا٠ب 
ْٜزمٙخ، رغول٧ا ٜواهح ٔإ٥ٍب، ٦ما٧ِا ٜٟ ٦هائ٥ب ٍٝب ىلبٌب، ٦رٕجل٦ا ٜٟ عوائ٥ب 

 ا٧٘يالد ٦األ٧٤اٖ، ٦لب٧٠ا ٜٟ ٦ؼإر٥ب ا٘ٝصبئت ٦اآلالٚ.
 ٍيٝب ٩ٌ ّمو اٍ٘وٍبٞ ٥١ٜٛ، رزوك ٩ٌ ١ٌغل ٤ن٢ اٍ٘ٙفخ رل٦ه ٩ٌ ؤّمبه٤ٛ، ٦ال

ص١بيب ِصبئل٤ٛ ، بٜب ثٍٙف٥ب صواؽخ، ؤ٦ ثٝزواكٌبر٥ب، ؤ٦ ثإ٦صب٥ٌب، ٤٦نا ٜب ٠غل٢ ٩ٌ 
ّمو لٝو٦ ا٘يثيل٨، ٌّل ٦هكد ل١ل٢ ٔٙٝخ ا٘ؾوة ٦ٜب يواك ٥١ٜب ٜضٗ: ا٥٘يبط ؤ٦ 

َيٝبد ا٥٘يغبء، ؤ٦ ا٘و٦ق، ٦ا٥٘يا٤ي، ٔٝب ٠غل ٔٙٝخ ا٘غيِ ل١ل٢ ٦ٜب يزجم٥ب ٜٟ رّ
ؽوثيخ ٜضٗ: ا٘قٝيٌ ٦إ٘زبئت. ٦ال وواثخ ٩ٌ م٘ٓ ٌٝب ّمو٢ اال ا٠مٕبٍب ْ٘قصيز٣ 
ا٘جؽ٧٘يخ، ٧٤٦يز٣ اٍ٘و٦ٍيخ، ١ٌغل ٜضٗ ٤ن٢ األٍ٘بؾ رزوكك ثبيؾبءاد ٜزجب٠يخ، 

 ٦ثلالالد ٜقزٍٙخ ٜزٍب٦رخ.
 ألفاظ احلرب. -ا

٣ ٩ٌ ٦٘ٙؾوة هعب٥٘ب ٦ٌوٍب٥٠ب ا٧٤٧ٝ٘ثيٟ، ٦اٍ٘بهً ا٧٤٧ٝ٘ة يلهْ ؤٞ ٤٧ٜجز
ا١٘ياٖ ٦ا٘ؽمٟ ٦إ٘و ٦اٍ٘و، ٦ٟ٘ ٠غل بال بما اؽَٟ االٍزملاك ٥٘نا ا٘ي٧ٚ، ٦اْ٘بلو 

 :(1)لٝو٦ ا٘يثيل٨ يؾلص١ب لٟ ا٘ٝزٝٛ ٤٧ٝ٘جز٣، ٦ثٝبما يَزمل ٘ٙٝمؤخ، ي٧ّٖ
 ٦ٔععععٛ ٜععععٟ ٌزيععععخ ؤث١ععععبء ؽععععوة

 
..

. 
 لٙعع٩ عععوك ظعع٧اٜو ٔبّ٘ععلاػ

١ٔبيخ لٟ ؤصب٘ز٣ ٌإك٦اد اْ٘بلو ا٘ز٩ رميٟ ٤٧ٜجز٣، اٍ٘وً اّ٘صيو اْ٘مو،  
٥ٜ٦بهر٣ ا٘موثيخ، ٦فعخ ٦ٍولز٣، ٦ا٥َ٘بٚ ا٘غب٤يح ٩ٌ وٝل٤ب، اٍزملاكا ٘ٙقو٦ط 

 ٦ا١٘ياٖ ٦ا٘ؾوة ٦ا٘ؽمبٞ.

                                                           

 .  99( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)
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بٞ اٍ٘بهً ا٘ؾُ يلهْ ؤٞ ٤٧ٜجز٣ ٦ّغبلز٣ ٧ِ٦ر٣ ال ر٩ٍٕ ٦ؽل٤ب ىاكا ٩ٌ 
 :(1)ا٘ٝيلاٞ، ٌالثل ٜٟ األك٦اد اَ٘ٝبللح، ي٧ّٖ

 ٦ؤلععععلد ٘ٙؾععععوة ٌعٍبظععععخ
 

..

. 
 ٥ععععععععععععب ٜجععععععععععععوكٔععععععععععععإٞ ٜؽب٦ي

ٌجب٘ووٛ ٜٟ ٥ٜبهار٣ ٩ٌ ا٘ٝجبهىح، ٧٥ٌ ال يإٜٟ ٜٟ ؼم١خ وبكهح رإري٣ ، ٦ٜٟ ١٤ب  
 يٙجٌ ا٘له٦ق ا٧٘اٍمخ، ا٘ز٩ يجل٦ ل١ل ظٛ ثمع٥ب ب٩٘ ثمط ٔب٘ٝجوك.

٦ؤٔل ل٩ٙ ؤ٤ٝيخ ٘جٌ اٍ٘بهً ٘ٙلهق ٩ٌ ا٘ٝيلاٞ، ثب٘زإٔيل ٦ع٧ك٢ ث٥يئخ ٜقزٍٙخ، 
 ي٧ّٖ:

 ؤلعععععلكد ٘ٙؾعععععوة ٌعٍبظعععععخ
 

..

. 
 ض١ععع٩ لٙععع٩ ا٘عععوا٤ِكالصعععب ر١

ٌةما ظٝذ ا٘لهق ٌٕب٠ذ ٔب٘ٝجوك ٩ٌ ؽلح اّ٘ؽك، ٩٥ٌ ؤيعب ٘ي١خ الٜمخ َٜٙبء،  
ر١ض٩١ ل٩ٙ لو٦َ ٦لصت ا٘يليٟ ٦إ٘زٍيٟ ٦ا٘صله، ٌز٧ٕٞ ؤكاح ل٧ٞ ال ؽٝٗ ىائل 

 لٙي٣.
٦ي٩ٍ١ اْ٘بلو ؤٞ ر٧ٕٞ ا٘ؾوة ثإٌمب٥٘ب ٦ْٜب٤ل٤ب ا٘ٝولجخ ا٘ٝا٘ٝخ ٍججب ٩ٌ 

 :(5)ٖ ل٩ٙ الزيبك٢ ٕ٘ٗ ٜب يغو٨ ٌي٥ب، ي٤ٖ٧ّو٣ٜ ٦ثيبض ّمو٢، ٜٝب يل
ٌٝععععب ا٤٦عععع٩ ٜععععواً ا٘ؾععععوة 
 ه١ٔعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٩

 

..

. 
 ٦ٕ٘عععٟ ٜعععب رٍعععبكٚ ٜعععٟ ىٜعععب٩٠

ٌٝٝبهٍبد اْ٘بلو ٩ٌ ا٘ٝمؤخ ، ٦ؤٌمب٣٘، ٦ٜب يّبث٣ٙ ٌي٥ب ٜٟ ؤ٧٤اٖ ٦ٌفبئك، ٘ٛ  
رٕٟ ٩٤ اَ٘جت ٩ٌ ٤و٣ٜ، ٦ا٘زمغيٗ ثجيبض ّمو٢، ٦ب٠ٝب ٧٤ رّل٣ٜ ٩ٌ اَٟ٘ ٘ز٧ا٩٘ 

 ا٘يٜبٞ. األيبٚ ٦ٜو٦ه 
 :(3)٦يؾلص١ب اْ٘بلو لٟ هئيز٣ اٍٍَ٘ٙيخ ٘ٙؾوة، ي٧ّٖ

 ا٘ؾعععععوة ؤ٦ ٜعععععب رٕععععع٧ٞ ٌزيعععععخ
 

..

. 
 ٠َعععم٩ ثيي١ز٥عععب ٕ٘عععٗ ع٥ععع٧ٖ

ؽزعععععع٩ بما اٍععععععزموس ٦ّععععععت  
 ظعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوا٥ٜب

 

لععععععبكد لغعععععع٧ى ويععععععو ماد  
 فٙيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٗ

 
                                                           

 . 33( اَ٘بثُ ٓ 1)
 .  133( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
 .111اٞ ٓ ( ا٘لي3٧)
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ّععععععععععٝؽبء عععععععععععيد هؤٍعععععععععع٥ب 
 ٦ر١ٕععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععود

 

 ٜٕو٤٦عععععع٣ ْ٘ٙععععععٛ ٦ا٘زّجيععععععٗ 
ف٧ٖ ٌي٥ب، ٌةما كف٥ٙب ٔب٠ذ ٌٍٍَٙخ ا٘ؾوة، االوواء، اوواء ا١ٌٍ٘ ٦ا٘و٦ػ ثب٘ل 

 ل٧اِج٥ب ا٘ز٩ ال رؾٝل، صٛ يلهْ اٍ٘بهً ّو٥ٔب، ٦ٕٟ٘ ثمل ٧ٌاد األ٦اٞ.
١٤٦بْ ٜواكٌبد ٕ٘ٙٝخ ا٘ؾوة، عبء ث٥ب اْ٘بلو ٘يلٖ ل٩ٙ ٜمب٩٠ عليلح، ٥١ٜ٦ب 

٣٘٧ِ(1): 
 ٔعععععععٗ اٜعععععععو٨ء يغعععععععو٨ ا٘ععععععع٩

 
..

. 
 يعععععع٧ٚ ا٥٘يععععععبط ثٝععععععب اٍععععععزملا

ؽب ث٧ْ١ث٥ب، ٦رؾّيّب ٘ال٠زصبهاد، ٌٕٗ اٍ٘وٍبٞ رغو٨ ب٩٘ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٌو 
٦بـ٥به اٍ٘ز٧ح ٦ا٘مفٝخ ٌي٥ب، ٦ِل ِبٖ اْ٘بلو "ا٥٘يبط" ثلال ٜٟ ا٘ؾوة، ٘ٙلال٘خ 
ا٘ز٩ ؤهاك٤ب ٜٟ اَ٘يبَ ا٘ن٨ ٦هكد ٌي٣ ٍ٘ف٣ "ا٥٘يبط" ٩٥ٌ رلٖ ل٩ٙ االظؽواة 
٦ا٘زلاٌك ٦االفزالي ٠زيغخ ؽؤخ ا٘مّٗ اَ٘ٝزٝوح ٩ٌ إ٘يٍيخ ا٘ز٩ ر٧ٕٞ لٙي٥ب 

 خ، ٧٥ّ٦ح ٔٗ ٌبهً ٩ٌ رؾّيُ ا٘يلبٜخ ٦ا٘جؽ٧٘خ.ا٘ٝمؤ
٦ثمل ثيبٞ ؽّيّخ ٥ٌٛ اْ٘بلو ٘ٙٝمؤخ، ٦ثيبٞ ٤نا ا٥ٍ٘ٛ ا٘ٝزٝضٗ ٩ٌ اٍ٘واه ٩ٌ 

 :(5)٧ٜؼٟ يغت اٍ٘واه ٣١ٜ، ي٧ّٖ
 ٔعععععٗ ٜعععععب م٘عععععٓ ١ٜععععع٩ فٙعععععُ

 
..

. 
 ٦ثٕعععٗ ؤ٠عععب ٌععع٩ ا٘عععو٦ق ععععليو

ً، ٦ٌو٦ٍيخ ٥ٌنا ٜٟ فُٙ اٍ٘و٦ٍيخ ا٘ز٩ يزٝزك ث٥ب اْ٘بلو، ١٥ٌبْ ٌو٦ٍيخ اَ٘ي 
ا٘مّٗ ا٘ز٩ رؾزٛ لٙي٣ اٍ٘واه ٩ٌ ٧ٜؼ٣١ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ويو ؤٞ اْ٘بلو لجو ل٥١ب 
ثب٘و٦ق، ٘يلٖ ث٥ب ل٩ٙ ؤ٥٠ب ٜيلاٞ ا٘ق٧ي، ٦ٕٟ٘ ف٧ي اْ٘بلو ٩ٌ ٧ٜؼ٣١ ١٤ب 

 ٌو٦ٍيخ ، ٦ؤٜب ٩ٌ ويو٤ب ٌغجٟ ٦ظمً.
٦ثمل ؤٞ ؽُّ اْ٘بلو ا١٘صو ٜك ؽٍٙبئ٣ ث٩١ ل٧ي ظل اْ٘بلو ا٘مجبً ثٟ 

 :(3)كاً ٣ٜ٧ِ٦ ، ي٧ّٖ لٝو٦ٜو
                                                           

 . 91( اَ٘بثُ ٓ 1)
 . 119( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
 . 154( اَ٘بثُ 3ٓ)
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 ٠ععععب٧٘ا ثضععععإه٤ٛ ٦ٌععععبى هئيَعععع٥ٛ
 

..

. 
ثعععإف٩ ا٥٘يا٤عععي رؾعععذ ٠غعععل 
 ا١ٝ٘فعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو

 
ٌٙٝبما ٔب٠ذ ا٥٘يا٤ي ٦٘يَذ ا٘ؾوة  ب٣٠ اٍ٘بهً يٍزؼ مهالي٣ ٦ي٥ي٤ٝب ٧٤٦ 
هأت ٌو٣ٍ، ١ٜلٌك ب٩٘ ؽ٣ٜ٧ اّ٘زبٖ، ٘يجش ثْغبلز٣ ٦عوؤر٣ ا٘ولت ٩ٌ ِٙت 

 فص٣ٝ ٦لل٢٦، ٌيّع٩ لٙي٣ ٩ٌ ٧٥ٍ٘خ.
 ألفاظ اجليش . -2

٦ا٘ؾو٦ة ال ر١ْت، ٦يْت ؤ٦اه٤ب، بال لٟ ؼويُ ا٘زّبء ا٘غي٧ُ، ٦٘ن٘ٓ ٔبٞ 
اٍ٘ٙؿ ٔضيو ا٘ل٦هاٞ ل٩ٙ َ٘بٞ اْ٘مواء اٍ٘وٍبٞ، ٌب٘غيِ ؤؽل ؼوٌيٟ، ؼوي ٜك 

 اْ٘بلو ٦ؼوي لٙي٣، يف٥و اْ٘بلو ٜك ا٘ؽوي ا٘قصٛ ّغبلز٣ ٌو٦ٍيز٣ ٦ثؽ٧٘ز٣.
 :(1)ي٧ّٖ لٝو٦

 ٤٦ِعععٛ ىاه٦ا ث١ععع٩ اٍعععل ثغعععي
 

..

. 
 ٜععك ا٘مجععبة عععيِ ويععو ٦وععل

٦ا٘مجبة هثيمخ ثٟ ٦ك٤يٟ، ٩ٍٝ٦ ا٘مجبة ألٞ في٣ٙ لجذ ٜٟ اٍ٘واد ؽيٟ  
عبءد ٜٟ ا٘يٟٝ، ٦ا٘ييبهح ٩ٌ ا٘قيو، ١٤٦ب يز٥ٕٛ ث٥ب أل٥٠ب ىيبهح ّاٚ ، ثغيِ 

 ٍٝبر٣ إ٘ضوح ا٘ز٩ ّج٥٥ب ثقيٗ ا٘مجبة إ٘ضيوح .
 :(5)ْ٘بلو يأل م٘ٓ ث٦٣٘٧ّيجل٦ ؤٞ ؤثوى ٍٝبد ا٘غيِ ٦ؤ٥ٝ٤ب ٩٤ ٔضور٣، ٌب

٠٦ؾعععٟ ٤ي١ٜعععب ععععيِ صعععملح 
 ثب١ّ٘عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 

..

. 
٠٦ؾععععٟ ٤ي١ٜععععب ا٘غععععيِ يعععع٧ٚ 
 ثععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٧اه

 
 ع٧اٌععٗ ؽزعع٩ ـععٗ ع١ععل ٔإ٠عع٣

 
.
. 

ٜعععععٟ ا١ٍ٘عععععك ّعععععيـ لبصعععععت 
 ثقٝععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبه

 
ٌٕٛ يّله للك ٤نا ا٘غيِ ا٘ن٨ يزصبلل ٜٟ ؤهع٣ٙ ا٘ىجبه، ٌال يَزؽيك ؤٞ يو٨ 

 ٣ٝ٘.اٍ٘بهً ًٔ يل٢، ٔبْ٘يـ ا٘مبصت ثقٝبه، ٌال يزجيٟ ٜمب
٦اْ٘بلو كائٝب ال يغ٥ي بال ا٘غيِ ا٘موٜوٚ، ا٘ن٨ آل ؤ٦ٖ ٣٘ ٦ال آفو، ويو ؤ٣٠ ٘ٛ 

 :(3)يقوط ث٣، ١٘٦و٨ ٍجت للٚ ا٘قو٦ط ث٥نا ا٘غيِ ٩ٌ ٧ِٖ اْ٘بلو

                                                           

 .89ٓ  ( ا٘لي٧ا1ٞ)
 .    155ٓ اَ٘بثُ( 5)
 .( اَ٘بثُ ٓ     3)
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٘مٝععععوْ ٘عععع٧ال ؤعععععلق ا٘قيععععو 
 ٌعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبل٩ٝٙ

 

..

. 
ّ٘ععععلد ب٘عععع٩ ٤ٝععععلاٞ عيْععععب 
 لوٜوٜعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 
األعلق ثٟ ٜب٘ٓ، ٌّل اؽزوى ثملٚ رغ٥يي٢ ل٩ٙ ٤نا ا١٘ؾ٧، ٍّبلخ ٘ي٦ط افز٣ 

 ٌبهً ٤ٝلاٞ ٦ّبلو٤ب.
١٤٦بْ ٜواكٌبد ٍ٘ٙفخ ا٘غيِ، فٙمذ ل٩ٙ اَ٘يبَ كالالد عليلح، ا٠فو ب٘ي٣ 

 :(1)ي٧ّٖ
 ٘ٝععب هؤ٠٦عع٩ ٌعع٩ إ٘زيٍععخ ّٜععجال

 
..

. 
٦ٍعععععػ إ٘زيجعععععخ ٜضعععععٗ ظععععع٧ء 
 ا٧ٕ٘ٔعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت

 
ٌٟٝ ؽَٟ ؤللاك ا٘غيِ، ا٘ن٨ يلٖ ل٩ٙ فجوح ٦ؽ١ٕخ ثب٘ؾو٦ة ٦ا٘ٝمبهْ، 

ٗ ٦ٔزبئت ل٩ٙ ا١٘فبٚ ا٘ؾليش ٘زغ٥يي ا٘غي٧ُ، ٌبٕ٘زيجخ رَّيٛ ا٘غيِ ب٩٘ ٌصبئ
٘يَذ ا٘غيِ، ٦ب٠ٝب ٩٤ عٝبلخ، ٌب٘غيِ َّٜٛ ب٩٘ ٔزبئت ٕ٘ٗ ٥١ٜب ٥ٜٝز٥ٝب 

 ا٘ز٩ راكي٥ب.
٦يأل اْ٘بلو ل٩ٙ ٤نا ا٘زَّيٛ ا٘ن٨ يلٖ ل٩ٙ فجوح ٥ٜ٦بهح ٩ٌ بللاك 

 :(5)ا٘غي٧ُ، ي٧ّٖ
 ٦ٜعععٟ ٍعععمل ٔزبئعععت ٜمٙٝعععبد

 
..

. 
 ثمعلل٩ٙ ٜعب ٔعبٞ ٜعٟ ِعوة ٦

١٤٦ب ؤظبي ٘ٙزَّيٛ ٜييخ ؤفو٨، ٩٤٦ ؤٞ ٕ٘ٗ ٔزيجخ لالٜخ رٝيي٤ب، ٦رموي ث٥ب  
ثمع٥ب ٩ٌ ا٘ٝيلاٞ، ٌال يؾلس فؽإ ٩ٌ ِزٗ ؤث١بء ا٘غيِ ا٧٘اؽل، ٦٘زٝيي لٟ عيِ 

 ا٘مل٦ ٌال يقؽئ٣ .
 : (3)٦يل٘ٗ اْ٘بلو ل٩ٙ رَّيٛ عي٣ْ ب٩٘ ٔزبئت ث٣٘٧ّ

 ٦ٍععع٧َ ٔزيجعععخ كٍ٘عععذ ألفعععو٨
 

..

. 
 صعععععٙيك ٔعععععإٞ ى٤بء٤عععععب هؤً

 

                                                                                                                                                                 

 
 . 99( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)
 .  82( اَ٘بثُ 5ٓ)
 . 122( اَ٘بثُ ٓ 3)



 

- 4372 - 

 

 د/ الشافعي دالل الشافعي        أثر الفروسية على اللغة الشعرية 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

ٌب٘غيِ ٔزبئت َّٜٝخ، ٦ؽيٟ ر١عٛ ٦اؽلح ألفو٨، يصجؼ ا٘غيِ ٦ؽلح 
 ٦اؽلح ال رقٙقٗ ٌي٥ب، ٔب٘غجٗ األٌٜٙ ا٘ن٨ ٘ٛ يزٍؽو ثب٘ج١بد.

٦ال يٍزإ اْ٘بلو يؾلص١ب لٟ ؤَِبٚ عي٣ْ، ٦ؤ٤ٛ ٤ن٢ األَِبٚ ؼٙيمز٣، ٘ٝب ر٧ّٚ ث٣ 
ٜب ٩٤ للر٣ ٜٟ ك٦ه االٍزؽالق ٩ٌ ا٘غيِ ا٘ؾليش، ٌزّله للك عيِ ا٘مل٦، ٦

 :(1)٦لزبك٢، ي٧ّٖ
 ٌإهٍعععععععععع١ٙب هثيئ١ععععععععععب ٌععععععععععإ٩ٌ٦

 
..

. 
 ٌّبٖ: ؤال ؤ٦٘ع٩ فٝعٌ هرع٧ق

 :(5)٦ٜٟ اٍٝبء ا٘غيِ، ا٘قٝيٌ، ٔٝب عبء ٩ٌ ٧ِٖ اْ٘بلو 
٠صععٗ ا٘قٝععيٌ ب٘عع٩ ا٘قٝععيٌ 
 ٦ؤ٠ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزٛ

 

..

. 
 ثععععب٥ّ٘و ثععععيٟ ٜوثععععُ ٦ٜٕٙععععت

ٌب٘غيِ َّٜٛ ب٩٘ فٌٝ ِؽك ٜزؾبهثخ، ٔٝب ٧٤ ا٘زَّيٛ ا٘ٝإف٧م لٟ اْ٘بلو  
اللاك ا٘غي٧ُ ٩ٌ ا٘ٝمبهْ ثمل م٘ٓ، ٜي١ٝخ ٦ٜيَوح ٦٦ٍػ ٦ؤٜبٚ ٦ٜافوح،  ٩ٌ

ٕ٘ٗ عٝبلخ ك٦ه٤ب ٦٦ـيٍز٥ب ٩ٌ ا٘ٝمؤخ، ٦ؽز٩ ال ي٧ٕٞ ا٘غيِ ٦ؽلح ٦اؽلح، 
 ٌةما ؤصبث٣ ٤لي ؤصبث٣ ٩ٌ ّٜزٗ.

 ثانيا: ألفاظ االسلخة.
٦رز١بصو ؤٍ٘بؾ األٍٙؾخ ثْٕٗ ال يق٩ٍ ل٩ٙ ٜزصٍؼ ا٘لي٧اٞ، ٜٝب يْٕٗ ٜٙٝؾب 

ئيَب ٘ل٨ اْ٘بلو ٩ٌ ٘ىز٣، ٧٥ٌ ٌبهً ـ٥و ؤصو اٍ٘و٦ٍيخ ٩ٌ اٍزقلاٜبر٣ ا٘زمجيويخ، ه
٦ؤٍ٘بـ٣ ا٘ؾٝبٍيخ، ٜٝب يأل ه٦ػ اٍ٘قو ٦االلزياى ثب٘ناد، ا٘ز٩ رٝٙٓ اّ٘لهح ل٩ٙ 

 ر٧عي٣ رٙٓ األٍٙؾخ ٦ؽَٟ اٍزقلا٥ٜب.
٦ال ّٓ ؤٞ ؤٍٙؾخ ا٥٘غ٧ٚ ٔبَ٘يً ٦ا٘وٜؼ ـ٥ود ل١ل٢ ثْٕٗ ؤٔضو ٜٟ 

لٌبليخ ٔب٘لهق ٦ا٘زوً، ٤٦نا بٞ كٖ ل٩ٙ ٩ّء، ٧٥ٌ يلٖ ل٩ٙ ّغبلخ األٍٙؾخ ا٘
 ال ٠فيو ٥٘ب، ٦اٍزجَبٖ ٦بِلاٚ ٩ٌ ٍبؽخ ا٧٘و٩.

                                                           

 . 123ا٘لي٧اٞ ٓ ( 1)
 .99( اَ٘بثُ ٓ 5)
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ّ٘ل ٔبٞ ٘ؽجيمخ ليِ ا٘موث٩ ٩ٌ ٍٜبىاد ّبٍمخ، ٦ٍمي٣ ل٩ٙ هى٣ِ ثيٟ األ٦كيخ 
٦ا٧٥َٖ٘، ٦ٍوا٢ ٩ٌ ٘يٗ ث٥يٛ، ؤصو ٩ٌ ؤٞ يؾٝٗ اَ٘الػ، يغبث٣ ث٣ لل٦ا ؤ٦ ٦ؽْب 

ب ؤٞ ثيئز٣ ا٘غب٤ٙيخ ا٘ز٩ الزبكد ا٘ؾو٦ة ٦اّزمبٖ ٌزي٥ٙب، ألر٣ٍ األٍجبة، ظبهيب، ٔٝ
٦ا٘صواق األى٩٘ ل٩ٙ إ٘أل ٦ا٘ٝبء، ؤؽل األٍجبة ا٘ز٩ رزؽٙت ٣١ٜ ؽٝٗ اَ٘الػ، 

 ٦ؤٞ ي٧ٕٞ هٌي٣ّ ال يىبكه٢ ؤثلا.
٦٘مٗ اَ٘يً يإر٩ ٩ٌ ّٜلٜخ ٤ن٢ األٍٙؾخ، ٌإصجؾذ ؽٝب٘ز٣ ال رٍبهَ لبر٣ّ، 

ٍٝب٦ى ٦ا٧ٍٙ٘اد، ٦ٍبلل٢ ا٘يٝيٟ، ٦لعل٢ األٜيٟ، ٦ا٘ٝقٙٔ ا٘ن٨ هٌيُ كهث٣ ٩ٌ ا٘
ال يق٧ٞ، ٌموي ؤ٧٠ال٣ ٦صٍبر٣، ٦ٌقو ثإع٧ك٢ ص١بلخ، ٦فٙك لٙي٣ ؤ٧٘اٞ األ٦صبي 

 :(1)٦ا٘زْجي٥بد ي٧ّٖ لٝو٦
 م٤عععععععععععت ا٘عععععععععععنيٟ ؤؽععععععععععععج٥ٛ

 
..

. 
 ٦ثّيععععذ ٜضععععٗ اَ٘ععععيً ٌععععوكا

ما ٌغك اْ٘بلو ٩ٌ ٌبْ٘بلو ثيٟ ١٤ب ١ٜي٘خ اَ٘يً ثب١َ٘جخ ٘جب٩ِ ؤك٦اد ا٘ؾوة، ٌة 
ؤؽجبث٣، ٦ث٩ّ ١ٍٜوكا ثبَ٘يبكح، ٧٥ٌ ٔبَ٘يً ال يغزٝك اص١بٞ ٩ٌ وٝل، ٦يغ٧ى ؤٞ 

 ي٧ٕٞ ثّيذ ١ٍ٘بم٨ ٩ٌ األ٧ٜه ٦ٜعبئ٩ ٔبَ٘يً.
٦ال يؾٝٗ اْ٘بلو ٩ٌ ا٘ٝمؤخ ؤ٨ ٍيً، ٦ب٠ٝب َ٘ٙيً ٍٝبد رؾجج٣، أل٣٠ ث٥ب 

 :(5)ي٧ٕٞ ٦ٍيٙخ ٌمب٘خ ٠بعمخ ٩ٌ ؽصل هئ٦ً األللاء، ي٧ّٖ
 ً ٜٟ ٘لٞ ١ٔمعبٞ ل١عل٦٨ٍي

 
..

. 
 رقيعععو ٠صععع٣ٙ ٜعععٟ ل٥عععل لعععبك

ٌبّ٘لٚ ٦ا٘مزُ ك٘يٗ ا٘ؾنَ ٩ٌ ا٘ص١مخ ٦ا٥ٝ٘بهح ٩ٌ االفواط، يفٗ ٠ص٣ٙ يمٝٗ  
 ٩ٌ هِبة األللاء ثب٘ووٛ ٜٟ ِل٣ٜ ٜٟ ل٥ل لبك.

 :(3)٦يعيً ٘غالٖ اّ٘لٚ ٦ا٘مزُ، ؽلح اّ٘ؽك، ي٧ّٖ
 ٌععإ٩ٌ٦ ل١ععل ؤِصععب٤ٟ ّععقٔ

 
..

. 
 يٙععععع٧ػ ٔإ٠ععععع٣ ٍعععععيً صععععع١يك

 
                                                           

 .95( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)
 .111( اَ٘بثُ ٓ 5)
 .122( ا٘لي٧اٞ ٓ 3)
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ما ٔبٞ اَ٘يً ث٥نا ا٘مزُ، ٤٦ن٢ ا٘ؾلح ٩ٌ اّ٘ؽك، ٌب٠فو ب٩٘ آصبه ظوثبر٣ ٌة
 :(1)ا٧ٝ٘عمخ، ي٧ّٖ

 ٌٕعععٛ ِعععػ ٍعععي٩ٍ ٜعععٟ ِععع٠٧ٌ
 

..

. 
 وعععععلا٢ ا٘زّي١عععععب ٦ٜعععععٟ ٍٜعععععوَ

٦ا٠٧ٌّ٘: ؤل٩ٙ ثيعخ ا٘ؾليل، ٠٧ِ٦ٌ اٍ٘وً ٜب ثيٟ ؤم٠ي٣ ٩٥ٌ ١ٔبيخ لٟ عج٥ز٣  
يَٙٛ ٥١ٜب ٌبهً ؤ٦ ؤكار٣  ٦٦ع٣٥، ٌب٘عوثخ ِبرٙخ، ٦ٜصيجخ ٥ٙ٘لي ؤيٝب بصبثخ، ٦ال

 ٧٤٦ اٍ٘وً.
٦الرَبق ٜمبهي اْ٘بلو ا٘ٙى٧يخ، ٦ٜموٌز٣ ثإ٧٠اق اَ٘ي٧ي، ٦ؤٍٝبء ؤٌع٥ٙب، 

 :(5)٘يَزقل٥ٜب ٩ٌ ا٘ؾوة، روا٢ ينٔو ١٘ب ٜٟ ؤٍٝبئ٥ب ، ي٧ّٖ
 ٌة٩٠ ٘ع٧ ؤكه ٔزعٓ اثعٟ ف٧يٙعل

 
.

.. 
ل٧ٙرععععععٓ ٦ا٘مععععععي٨ ثصٝصععععععبٜخ 
 لععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت

 
٧ ا٘ؾبك اّ٘بؼك، ٌبْ٘بلو يَّٛ ٦ا٘صٝصبٜخ ٜٟ ؤٍٝبء اَ٘يً ل١ل ا٘موة، ٤٦
 الثٟ ف٧يٙل ثإ٣٠ ٧٘ ؤكه٣ٔ ٘مال٢ ثَي٣ٍ، يّؽم٣ ث٣ بهثب.

٦يأل اْ٘بلو ؤٞ ٜٟ ين٦َ ظوثخ ٍي٣ٍ ا٘صٝصبٚ، ٌٟٙ يوك ا٘ٝبء، ٘ٝصول٣ ٩ٌ 
 :(3)ا٘ؾبٖ، ي٧ّٖ

 ٦صٝصععععععععععععععععبٜب ثٍٕعععععععععععععععع٩ ال
 

..

. 
 يعععععععن٦َ ا٘ٝعععععععبء ٜعععععععٟ ثعععععععوك٢

 بح، ٦٦هك اَ٘يً ا٧ٝ٘د.ٌبٍ٘ٝبهِخ ثيٟ االفزالي ٩ٌ ا٧٘هكيٟ، ٧ٌهك ا٘ٝبء ؽي 
 :(2)٦ٜٟ اٍٝبء اَ٘يً، ا٘ؾَبٚ، ي٧ّٖ ل٣١

 ٦ّ٘ععل رؤععذ ؤثععب رٝععيٛ ثمعععلٜب
 

..

. 
 لط ا٘ؾَعبٚ عجي١ع٣ ٘عٛ يّجعو

 

                                                           

 .113( اَ٘بثُ ٓ  1)
 .98( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
 . 84( اَ٘بثُ ٓ 3)
 .154ا٘لي٧اٞ ٓ ( 2)
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ٌب٘ؾَبٚ ٩ٌ يل لٝو٦ يصيت، ٦كائٝب بصبثز٣ ِبرٙخ، ١٤٦ب لط عجيٟ لل٢٦، 
٦رو٣ٔ ٘ٛ يّجو، ٧٥ٌ يم٩١ ؤ٣٠ ٘ٛ يٝذ، ٦ب٠ٝب رو٣ٔ ثيٟ ا٘ؾيبح ٦ا٧ٝ٘د، يزإ٘ٛ 

 منة٦يز
 :(1)٦ربهح ؤفو٨ يصً بصبثز٣ ٧٤٦ ي١َبة ٩ٌ ٤ل٦ء ث٣٘٧ّ

 ؽَعععععبٜب رعععععوا٢ ٔٝضعععععٗ ا٘ىعععععليو
 

..

. 
 لٙيععععععععععع٣ ١ٝ١ٔععععععععععع٣ ا١٘عععععععععععبِِ

ٌةما ٔبٞ ٘ٝمبٞ اَ٘يً ٔٝبء ا٘ىليو ٩ٌ ا٘ٙٝمبٞ ٦ا٘صٍبء، ٦لٙي٣ ١ٝ١ٔٝخ ا١٘بِِ  
ٜٟ ؤصو كٚ األللاء، ٌة٣٠ يويل ا٧ّٖ٘، بٞ ٍي٣ٍ ي١َبة ٩ٌ ٤ل٦ء، ٦يزَٙٗ ك٦ٞ 

 ٦ه ؤللائ٣.ظغيظ ب٩٘ صل
٦ؤع٧ك األ٧٠اق رٙٓ ا٘ز٩ ص١مذ ٩ٌ ا١٥٘ل، ٦ا٘ز٩ يؾوٓ اْ٘بلو ل٩ٙ ؤٞ ر٧ٕٞ 

 :(5)ٍي٣ٍ، ٘غ٧كح ص١بلز٥ب، ٦ؽلح ٍّور٥ب، ٧ِ٦ح ظوثز٥ب، ي٧ّٖ
٠٦َعععٝك ١٥ٙ٘عععل٨ ٌععع٩ ا٘جعععيط 
 ه٠ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععخ

 

..

. 
 ٔو٠ععععخ ؤثٕععععبه ىٌٍععععٟ لوائَععععب

ٌبَ٘يً ٌز٩ ٔبألثٕبه، ٦ص٧ر٣ يوٞ ٧٤٦ يعوة ا٘له٦ق، ٔعوة اٍ٘زيبد  
 ٧ي ٩ٌ األٌواػ.٘ٙلٌ

 :(3)٦يزوْ ١٘ب اْ٘بلو ؤٞ ٠زقيٗ ٜب يٍم٣ٙ اَ٘يً ا١٥٘ل٨ ٩ٌ عَٛ لل٢٦، ي٧ّٖ
 ؤهؤيععذ بٞ ٍععجّذ ب٘يععٓ يععل٨

 
..

. 
 ث١٥ٝععععععل ي٥زععععععو ٌعععععع٩ ا٘مفععععععٛ

ٌبٍ٘مٗ ؤهؤيذ كل٧ح ٘ٙزإٜٗ ٦بعب٘خ إٍ٘و ٌيٝب يٕٟٝ ؤٞ يؾلس ٧٘ ٍجّذ يلا٢  
 ث١٥ٝل٢ ٩ٌ عَٛ فص٣ٝ 

، ٌي١َت ب٘ي٥ب، ٦يؾُ ٘ؾب٣ٜٙ ؤٞ يٍقو، ٦٘يَذ ع٧كح ا٘ص١ك ِبصوح ل٩ٙ ا١٥٘ل
٦ب٠ٝب ١٤بْ اَ٘يً ا٘ٝص٧١لخ ٩ٌ األهض ا٘موثيخ ٩ٌ ا٘يٟٝ، ٦ر١َت ب٩٘ ِويخ ٜٟ 

 :(1)ِوا٤ب، ي٧ّٖ
                                                           

 . 133اَ٘بثُ ٓ( 1)
 .159ا٘لي٧اٞ ٓ ( 5)
 .192( اَ٘بثُ ٓ 3)
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 ثؽمعععععٟ ٔعععععب٘ؾويُ بما ا٘زّي١عععععب
 

..

. 
٦ظععععععععوة اْ٘ٝععععععععوٌيخ ٌعععععععع٩ 
 ا٘ىؽعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبغ

 
ٌبْ٘ٝو٩ٌ ٍي٣ٍ ؤكاح ؼم٣١ ٩ٌ ؤعَبٚ ؤللائ٣، ا٠فو ب٩٘ ٜب ٌم٣ٙ ث٥ٛ ؽيٟ ا٘ز٩ّ 

 ّبٞ ٩ٌ ؤ٦ٖ ا٘صجؼ، ب٣٠ ٔب٘ؾويُ يٙز٥ٛ ٦يإٔٗ ، ٔٝب رإٔٗ ا١٘به ٔٗ ٜب  يّبث٥ٙب.اٍ٘وي
صٛ ا٠فو ب٘ي٣ ي٧ظؼ ٜييح ٦ٍٝخ ٜٟ ٍٝبد اَ٘يً اْ٘ٝو٩ٌ ا٘ٝص٧١ق ٩ٌ 

 : (5)األهض ا٘موثيخ، ب٣٠ يٝزبى ثةصبثخ ٔٗ ٜٕبٞ ٜٟ عَل فص٣ٝ، ي٧ّٖ
 ٦٦ِععععععك اْ٘ٝععععععو٩ٌ ثؾبعجيعععععع٣

 
..

. 
 ٦عج٥زععع٣ ٦ٜعععب رؾعععذ ا٘ؾعععياٚ

رإر٩ ٩ٌ ١ٜي٘خ رب٘يخ ١ٝ٘ي٘خ اَ٘يً، ٌب٘وٜؼ ؤكاح ٜٟ ؤك٦اد اْ٘بلو ٩ٌ  ٦ا٘وٜبػ 
 :(3)ا٘ٝمؤخ ي٧ّٖ

 ؤلععبمٖ ّععٕز٩ ثععل٩٠ ٦هٜؾعع٩
 

..

. 
 ٦ٔعععٗ ّٜٙعععٔ ٍعععٌٙ اّ٘يعععبك

ٌإك٦ار٣ ٜزملكح ، ٦ؤ٥ٝ٤ب ؤكاح ا٘ٝمؤخ، ا٘وٜؼ، ا٘ن٨ يلٌك ث٣ لٟ ٣ٍَ٠ ٦يّب٦ٚ  
 ث٥ب األللاء.

 :(2)ت اٍزقلا٣ٜ ٌي٦٣يَزقلٚ اْ٘بلو ا٘وٜؼ ٩ٌ ا٧ٝ٘ظك ا٘ن٨ يغ
لععععععالٚ رّعععععع٧ٖ ا٘ععععععوٜؼ ؤصّععععععٗ 
 لعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبر٩ّ

 

..

. 
بما ؤ٠عععب ٘عععٛ ؤؼمعععٟ بما ا٘قيعععٗ 
 ٔعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععود

 
 ٌةما ٔود لٙي٣ ا٘قيٗ ٦٘ٛ يَزقلٚ هٜؾ٣ ، ٌٝز٩ يَزقل٣ٜ بما.

بٞ ا٘وٜؼ ؤؽل األٍجبة ا٘ز٩ رميٟ اْ٘بلو ل٩ٙ لل٢٦ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ا٠فو 
 :(1)ب٘ي٣ ي٧ّٖ

 صععجؾذ ث٥ععٛ ثيعع٧د ث١عع٩ ىيععبك
 

..

. 
 ا٘قيعععٗ رمضعععو ثب٘وٜعععبػ٦ععععوك 

 

                                                                                                                                                                 

 .139( اَ٘بثُ ٓ 1)
 .195( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
 .149( اَ٘بثُ ٓ  3)
 .  95ٓ  ا٘لي٧اٞ( 2)
 .  99( اَ٘بثُ ٓ 1)
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٩٥ٌ ؤكاح َٜبللح ٍ٘ٙبهً ٩ٌ اإليّبق ثب٘قصٛ لٟ ؼويُ رمضو ا٘قيٗ ا٘ز٩ 
 يؤج٧ٞ لٙي٥ب. 

٦يم٩١ اْ٘بلو ثوٜؾ٣ ل١بيخ ٌبئّخ، ٧٥ٌ يمل٢ ٦يغم٣ٙ عب٤يا ٩ٌ ؤ٨ ٦ِذ ٘ٙلف٧ٖ 
 :(1)٩ٌ ٜمؤخ، ي٧ّٖ

 ٦ؽوثعععععخ ٠ب٤عععععٗ هٔجعععععذ ٌي٥عععععب
 

..

. 
ؤؽعععععععل ٧ٕٔٔعععععععت اْ٘عععععععمو٨ 
 ٠ؾيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 
، ٦ِل هٔت ٌي٣ ؽوثخ ؽبكح ٜص٧ّ٘خ الٜمخ ٜضٗ ٧ٔٔت اْ٘مو٨، ٌب١٘ب٤ٗ: ا٘وٜؼ

 ٦ِل ه٥ِّب ؽز٩ ر٧ٕٞ ؼم١ز٥ب ؽبٍٝخ.
 :(5)٦٘ؾَٟ بللاك اْ٘بلو ٘وٜؾ٣، ا٠فو ٘زو٨ ٜب يٍم٣ٙ ثوٜبػ ا٘مل٦، ي٧ّٖ

 ١ٜ٦ي٘ععععخ ٌي٥ععععب ا٘معععع٧ا٩٘ ٔإ٥٠ععععب
 

..

. 
٤ْعععععععععيٛ ّعععععععععغبه َٔعععععععععور٥ب 
 ا٘ؾ٧اؼعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت

 
 هبٞ هٜؾ٣ يغم٣ٙ هٜبؽ٥ٛ ثمل رؾؽ٥ٝب ٥ْٔيٛ األّغب

ٌب٘لهق ٜٟ األٍٙؾخ ا٧٘اِيخ ا٘ز٩ عبءد ٩ٌ ّمو لٝو٦ ا٘يثيل٨ ، ي٧ّٖ لٟ 
 :(3)ٍٝبر٣

 ٦ؤلعععلكد ٘ٙؾعععوة ٌعٍبظعععخ
 

..

. 
 ٔععععععععععععإٞ ٜؽب٦ي٥ععععععععععععب ٜجععععععععععععوك

٩٥ٌ ٜجوك يزَٕو لٙي٣ هٜبػ ٦ٍي٧ي األللاء، ٌال ي١ٍن ٥١ٜب ب٩٘ اْ٘بلو ٩ّء  
ز٣ ث٥ب، ٦ا٠فو ب٩٘ صٍبئ٥ب ٦٘ٝمب٥٠ب، ٩٥ٌ رجوَ ٔٝبء ا٘ىليو، ٜٝب يلٖ ل٩ٙ ل١بي

 :(2)٦رغليل٤ب، ٘زاك٨ ك٦ه٤ب ٩ٌ ؽٝبيز٣ ، ي٧ّٖ
 لٙععععععععععع٩  ٍٜبظعععععععععععخ ٔعععععععععععب٩٥١٘

 
..

. 
 ؤفٙعععععععععععٔ ٜعععععععععععبء٢ ععععععععععععلك٢

٩٤٦ رم٩١ ثؾيبح اْ٘بلو ٦رؾبٌؿ لٙي٥ب، ٥ٝٙ٘بهح ٦ا٘جوالخ ٦االرّبٞ ٦عالٖ اّ٘لٚ  
 :(1)٩ٌ ا٘ص١بلخ، ي٧ّٖ

                                                           

 . 131( اَ٘بثُ ٓ 1)
 . 91( اَ٘بثُ ٓ 5)
 . 95( ا٘لي٧اٞ ٓ 3)
 .99( اَ٘بثُ ٓ 2)
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 ٦ٍٜبظععععععخ ٔععععععب٩٥١٘ ٜؾٕٝععععععخ
 

..

. 
 ٜعععععٟ صععععع١ك كا٦ك ؤثععععع٩ ٍعععععٙٛ

خ ا٘لٌبق األفو٨، ٦ٜبما ٌمٙذ ٘ؾٝبيخ اْ٘بلو، صٛ ا٠فو ب٩٘ ا٘زوً، ٦ٍيٙ 
 :(5)ثبإلظبٌخ ب٩٘ ٥ٜبهح اْ٘بلو ٩ٌ ا٘لٌبق لٟ ٣ٍَ٠، ي٧ّٖ

ٌإثعععذ ٍعععٙيٝب ٘عععٛ رٝعععيَ لٝعععب 
 ٜزعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٩

 

..

. 
٦ٕ٘ععع٥١ٛ ثعععب٘ؽمٟ ِعععل فوِععع٧ا 
 روٍعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 
ٌجمل ؤٞ ٦ِك اْ٘بلو ثيٟ هٜبػ ٦ٍي٧ي األللاء، اٍزؽبق ؤٞ ي١غ٧ ٍٙيٝب ٜٟ 

ٛ رصت بال ا٘زوً ا٘ن٨ ؽ٩ٝ اْ٘بلو، ثب٘ووٛ ٜٟ ؼم١بر٥ٛ ا٘ز٩ ارّب٤ب ثقجور٣، ٌٙ
 بؽلاس ا٘قو٦َ ث٣.

ٔٝب يأل اْ٘بلو ل٩ٙ ع٧كح كهل٣، ٦ؽَٟ بللاك٢، ٘زؾٝٗ ا٘عوثبد، ي٧ّٖ لٟ 
 :(3)ؤصو ع٧كح كهل٣ ٩ٌ ٧ٜاع٥خ هٜبػ ا٘مل٦
 رعععععععععوك ا٘عععععععععوٜؼ ١ٜض١ععععععععع٩ ا٘عععععععععع

 
..

. 
 ٍععععععععععع١بٞ لععععععععععع٧اصوا ِصعععععععععععل٢ 

٘لهق ا٘ز٩ يٙج٥َب، ٩٥ٌ ٌّل رض١ذ ١ٍب٣٠ ٦رؽبيود ؤعياء ٥١ٜب، ثٍمٗ ؽلح ا 
 ٔب٧ٍ٘الم ال ي١ٍن ٥١ٜب ٩ّء.

٦ألٞ اْ٘بلو ٌبهً ٩ٌ ا٘ٝمؤخ، ٌبهً ٩ٌ ؤفال٣ِ، ٌةما صبكٌز٣ لضوح ٩ٌ 
 :(2)ٜمؤخ، ٧٥ٌ يمزوي ٘قص٣ٝ ث٥ب، ي٧ّٖ
٦٘ٝععععععب كف١ٙععععععب رؾععععععذ ٌعععععع٩ء 
 هٜعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبؽ٥ٛ

 

..

. 
فجؽععععذ ثٍٕعععع٩ ؤؼٙععععت األهض 
 ثعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبٌ٘ٙٝ

 
صؼ ٌي٣ اٍ٘واه، ؽٍبـب ل٩ٙ ٌوٜبػ ا٘مل٦ رٙغإ اْ٘بلو ب٩٘ اٍ٘واه ٩ٌ ٧ٜؼٟ ي

 ؽيبر٣، ٌٙيٌ اٍ٘واه عج١ب، ٦ب٠ٝب بكهاْ ٥ٜ٦بهح.
 :(1)٦رف٥و ٍي٧ٕٙعيخ ا٘زمبٜٗ ا٩ٍَ١٘ ٜك ا٘وٜؼ ٩ٌ ٜضٗ ٧ِٖ اْ٘بلو

                                                                                                                                                                 

 . 192( اَ٘بثُ ٓ 1)
 . 158( اَ٘بثُ 5ٓ)
  .99ٓ  ( اَ٘بث3ُ)
 .158ا٘لي٧اٞ ٓ ( 2)
  .93اَ٘بثُ ٓ ( 1)
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ٌٙععععععععع٧ ؤٞ ِععععععععع٩ٜ٧ ا٠ؽّز١ععععععععع٩ 
 هٜعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبؽ٥ٛ

 

..

. 
 ٠ؽّذ ٦ٕ٘عٟ ا٘وٜعبػ ؤععود

 ٌبالعواه ؤٞ يُْ َ٘بٞ اٍ٘صيٗ ٌال يوظك، ٧٥ٌ ١ٜك، ٌٍٍَٙز٣ ر٧ّٚ ل٩ٙ بلالء 
ّإٞ ا٘وٜبػ ٦للٚ رّصيو٤ب، ٦ؤ٥٠ب ٩ٌ يل اٍ٘بهً ا٘ٝؾَٟ ٜؾّّخ ٦ٜصيجخ 
 أل٤لا٥ٌب، ؤٜب ٜك ا٘زّصيو ٌال يّك ا٧ٙ٘ٚ لٙي٥ب، ٌب٘ميت ٘يٌ ٌي٥ب ٦ب٠ٝب ٩ٌ ٌبه٥ٍب.

٧٥ٌ ي٧ّٖ: ٧٘ ؤٞ ٣ٜ٧ِ ؤث٧ٙا ٩ٌ ا٘ؾوة الٌزقو ث٥ٛ، ٦مٔو ثالء٤ٛ ، ٦ٕٟ٘ 
ؤال يزؾٝٗ ا٘وٜؼ ا٧ٙ٘ٚ هٜبؽ٥ٛ ؤعود َ٘ب٣٠، ١ٌٝمز٣ ٜٟ ا٘ميت ٌي٥ٛ، ل٩ٙ 
 ٦ا٘مزبة، ٌّل ا٠ّؽك َ٘ب٣٠ ٦ر٧ًِ لٟ ا٘ميت ٩ٌ االص١يٟ.

٦٘يَذ ا٘ٝمؤخ ٔو  ٌّػ ل٩ٙ األللاء، ٦ب٠ٝب ٜٟ اٍ٘و٦ٍيخ بكهاْ اٍ٘بهً 
أل٦ِبد ا٘قؽو ا٘ز٩ ي١جى٩ لٙي٣ ٌي٥ب ؤٞ يزقن ٣ٍَ١٘ ا٘له٦ق ا٧٘اِيخ ٜٟ ا٘ؽم١بد 

 ا٘ىبكهح ا٘ز٩ رإر٩ ٌغإح.
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 الفصل الجانى
 ستوى الرتكيبى واالنفعاىل للغةامل

٘مٗ ٍٝبد اٍ٘و٦ٍيخ، ٧٤٦يخ اْ٘بلو ا٘جؽ٧٘يخ، ٦ٜالٜؼ ا٘ؾيبح ا٘ؾوثيخ، عمٙذ 
اْ٘بلو ي١ؾ٧ ١ٜؾ٩ عٙيب ٜٟ ؽيش اٍزقلاٚ ٘ىخ ّمويخ، رصؽجه ثب١٘يلخ ا٘ؾٝبٍيخ، 
٦رز٧ٙٞ ثب٘و٦ػ اال٠ٍمب٘يخ، ٩٤٦ ٘ىخ ٜؾٝٙخ ثب٘ؽبِبد ا٘زإصيويخ، ا٘ز٩ رّصل اَ٘يؽوح 

لاٞ ا٘ٝز٩ّٙ ٦ل٧اؼ٣ٍ، ثةرجبق ؤٍب٘يت ٦روأيت، ؤ٦ ؤٌمبٖ ٦ٜصبكه ماد ل٩ٙ ٦ع
ؤثمبك صواليخ، رقزيٖ ٩ٌ ٠٧١ٕٜبر٥ب كالالد ٧ِيخ، ٦ٜمب٩٠ بيؾبئيخ، ٥ٍ٠ٛ ٜٟ 

 ٍيبِبد إ٘الٚ، ٦ٜغويبد األؽلاس.
٦راك٨ ا٘ٙىخ اال٠ٍمب٘يخ ٩ٌ ّمو اْ٘بلو ك٦ها ثبهىا، ٦يٕٟٝ رَّي٥ٝب ل٩ٙ ا١٘ؾ٧ 

 ا٘زب٩٘ :
 ألول: اللغة التكرارية  .املبخح ا

 
 املبخح الجانى: اللغة التصويرية.

 
 املبخح الجالح: اللغة الدموية "لغة الصراع واألحداخ".
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 املبخح األول
 اللغة التكرارية

 
٦ِل يٕوه اْ٘بلو ثمط األك٦اد، ؤ٦ ا٘زمجيواد، ؤ٦ ا٘عٝبئو، ىيبكح ٩ٌ ٜم٩١ 

ا٘ٝليؾ٩، ؤ٦ اٍ٘قو ا٘غٝم٩، ؤ٦ اٍ٘قو ا٘ز٥ليل، ؤ٦ رٕضيً ا٘ؽبِخ االيغبثيخ ثبْ٘م٧ه 
 ا٘نار٩، ؤ٦ ويو م٘ٓ ٜٟ ا٧١ٍ٘ٞ.

 تكرار األداة:  -1
 :(1)٦ؤثوى األك٦اد ا٘ز٩ ٔوه٤ب اْ٘بلو، ؤك٦اد ا١٘لاء، ٦ؤثوى٤ب ا٥٘ٝيح، ي٧ّٖ

 ؤلبم٩٘ ّعٕز٩ ثعل٩٠ ٦هٜؾع٩
 

..

. 
 ٦ٔعععٗ ّٜٙعععٔ ٍعععٌٙ اّ٘يعععبك

 الععععععبمٖ ب٠ٝععععععب ؤ١ٌعععععع٩ ّععععععجبث٩ 
 

..

. 
 ٦ؤِعععوػ لععععبر٩ّ صّعععٗ ا١٘غععععبك

ٌب١٘لاء ر١جي٣ ٘ٙمن٦ٖ ا٘ىبٌٗ لٟ ؽّيّخ اْ٘بلو ا٘ز٩ فٙم٥ب لٙي٣ اهرجبؼ٣ ثإ٤ٛ  
ٍٝبد ا٘موة ا٘ز٩ ٔب٠ذ رؾوٓ لٙي٥ب، ٩٤٦ اٍ٘و٦ٍيخ، ٦اآلصبه ا١٘بعٝخ ل٥١ب، 
٦ا٘لا٘خ لٙي٥ب ٌَالؽ٣ ٩ٌ ا٘ٝمؤخ، ع٣َٝ ٦هٜؾ٣ ٦ٌو٣ٍ ا٘ٝؽيك، ٌةما ّٝذ ٌي٣ 

ٝب م٘ٓ ٜٟ ؤصبه ٌو٦ٍيز٣، ٘ؽ٧ٖ ٜب لن٣٘٦ ٥٘وٚ ٣١ٍ، ٌْبة ّمو٢ ٦ا٠ؾ٩١ ـ٥و٢، ٌة٠
 ؽٝٗ ٜٟ للح ٘ٙٝمبهْ.

 :(5)٦ِل ؤٔل اْ٘بلو ٤نا ا٘ٝم٩١، ثةظبٌخ صٍبد ٠٦يق صٍبد، ٣٘٧ّٔ
 ؤلعععبمٖ لعععلر٩ ثعععي٨ ٦هٜؾععع٩

 
..

. 
 ٦ٔعععٗ ّٜٙعععٔ ٍعععٌٙ اّ٘جعععبك

 ؤلععععععبمٖ ب٠ٝععععععب ؤٌزعععععع٩ ّععععععجبث٩ 
 

..

. 
 بعبثز٩ ا٘صويـ ب٩٘ ا١ٝ٘بك٨

ج٣، بعبثز٣ ا٘لائٝخ ١ٝ٘بك٨ ٌإظبي ؤٞ ٜٟ ثيٟ ؤٍجبة ١ٌبء ّجبث٣ ٦ِل٦ٚ ّي 
 ا٘ؾوة ؤفنا ثضإه، ٦هٌمب ٘ميح ٦ٔواٜخ.

 :(1)٦ِل ؤٔل ٜوح صب٘ضخ ل٩ٙ ٤نا ا٘ٝم٩١، ؽيٟ ي٧ّٖ
                                                           

 . 9ا٘لي٧اٞ ٓ ( 1)
 . 114( اَ٘بثُ 5ٓ)
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 ؤلععععععبمٖ ب٠ٝععععععب ؤٌزعععععع٩ ّععععععجبث٩
 

..

. 
هٔععععع٧ث٩ ٌععععع٩ ا٘صعععععويـ ب٘ععععع٩ 
 ا١ٝ٘عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبك٨

 
 ٜععك اٍ٘زيععبٞ ؽزعع٩ ٔععٗ عَعع٩ٝ

 
..

. 
 ٦ؤِععوػ لععبر٩ّ ؽٝععٗ ا١٘غععبك

 ؤلعععبمٖ لعععلر٩ ثعععل٩٠ ٦هٜؾععع٩ 
 

..

. 
 ٌٕ اّ٘يعععبك٦ٔعععٗ ّٜٙعععٔ ّععع

ٌإٍجبة ّيج٣ ٦م٤بة ّجبث٣، ٩٤ فو٦ع٣ ب٩٘ ١ٜبك٨ ا٘ؾوة، ؽز٩ ظمً  
ع٣َٝ، ٦ا٠ؾ٩١ ـ٥و٢، ٦للر٣ ١٤ب: ثل٣٠، ٦هٜؾ٣، ٦ٌو٣ٍ ا٘صمت ا٘ن٨ يٙيٟ ؤٜبٚ 

 ٌو٦ٍيز٣.
٦ٜٟ األك٦اد إ٘ٝوهح ؤيعب، ٤ٝيح االٍز٥ٍبٚ، ٘ٝب رؾُّ ٜٟ ا٘زضجذ ثمل اْ٘ٓ 

 :(5)٦ا٘زوكك، ي٧ّٖ اْ٘بلو ٩ٌ ا٘ىيٖ
 ٟ ٘يٙععع٩ رَعععو٨ ثمعععل ٤عععلءؤٜععع

 
..

. 
ٔعععبها   فيعععبٖ ٤عععبط ّ٘ٙٙعععت اك 

ٌٝب ا٘ن٨ ؤ٤بط مٔويبد ِٙج٣، ٦ؤؽبٍي٣َ ٦ْٜبلو٢، ب٣٠ ال يزوْ ٘ٙٝز٩ّٙ ٜغبال  
 ٘ٙزوكك ؤ٦ اْ٘ٓ، ب٥٠ب ٘ي٩ٙ ٜؾج٧ثز٣ ا٘ز٩ يٍمٗ ؽج٥ب ثبْ٘بلو األٌبليٗ.

ز٣ ٦يَزقلٚ اْ٘بلو االٍز٥ٍبٚ ثب٥٘ٝيح ٘ٙلال٘خ ل٩ٙ ٌو٦ٍيز٣ ٦ّغبلز٣، ٦بعبث
اَ٘ويمخ ٕ٘ٗ ٜٟ ي١بك٨ لٙي٣، ٘يقٙص٣ ٜٟ ؽب٘ز٣ ا٘ز٩ ٧٤ لٙي٥ب، ب٩٘ ؽبٖ ٜٟ ا٘ميح 

 :(3)٦إ٘واٜخ، ي٧ّٖ
ؤ٘ععععٛ رو٠عععع٩ بما ظعععع٩١ٝ ا٘جٙععععل 
 اٍّ٘عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو

 

..

. 
ٍععٝمذ ٠ععلاء يصععلق اّ٘ٙععت يععب 
 لٝعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو٦

 
ٌٟٝ ٌبهً ويو٢ يَز١غل ث٣ ا٘عمٍبء ٦ا٧٥ّٝ٘ه٦ٞ  ٜٟ ويو لٝو٦ ي٧ٙم ث٣ ا١٘بً 

 ٩ٌ ٦ِذ اْ٘لائل 
 ال ويو٢، ٦يزبثك ي٧ّٖ:ب٣٠ ٧٤ 

 ؤوض١ععععب ٌة٠ععععب لصععععجخ ٜنؽغيععععخ
 

..

. 
 ١٠ععبغ لٙعع٩ ٦ٌععو ٦٘ععيٌ ١٘ععب ٦ٌععو

 ر١ٍٕٙب يب لٝو٦ ٜب ٘يٌ ل١عل٠ب 
 

..

. 
٤عععع٧اىٞ ٌععععب٠فو ٜععععب ا٘ععععن٨ ٌمععععٗ 
 ا٘عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل٤و

 
                                                                                                                                                                 

     . 115   ( ا٘لي٧اٞ 1ٓ)
 .112ا٘لي٧اٞ ٓ ( 5)
 .  118اَ٘بثُ ٓ ( 3)
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 ٌزإر٩ بعبثز٣ اَ٘ويمخ:
 ٌّٙععذ ٘قيٙعع٩ ا٠فو٠٦عع٩ ٌععة٩١٠

 
..

. 
ٍعععويك ب٘عععيٕٛ ؽزععع٩ ي١صعععلق 
 اٍ٘غعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو

 
ٍ٘بهً، ٦ـ٧٥ه ٌو٦ٍيز٣، ٩ٌ ٜموٌخ ٦يأل االٍز٥ٍبٚ ل٩ٙ ؤٞ ٜٟ صٍبد ا

بٜٕب٠بد فص٣ٝ ٦لل٢٦، ٌٙيٌ اٍ٘بهً ا٘ن٨ ي٩ّٙ ث٣ٍَ١ ب٩٘ ا٘ز٥ٕٙخ، اكلبء 
 :(1)ْ٘ٙغبلخ، ٦ٕٟ٘ ٜٟ ٍٝبر٣ ؤٞ يموي ٘ٙقص٧ٚ ّٜلاه٤ٛ ٌال ي٥ٙٓ، ي٧ّٖ

 ؤعبلٙعععععععخ ؤٚ ا٘ضععععععع٧يو فيايععععععععخ
 

..

. 
لٙععع٩  ٌعععواه٨ بما اّ٘يعععذ ث١ععع٩ 
 لععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععجٌ 

 
ي٨ ٦ا٘مبه، بم ٌو ٜٟ ا٘ٝمؤخ ؤٜبٚ ث٩١ ٌبالٍز٥ٍبٚ ب٠ٕبه ؤٞ رغمٗ لٙي٣ ا٘ق
 لجٌ، أل٥٠ب ٘ٛ رمبيٟ ٜب لبيٟ، يزبثك ٌي٧ّٖ:

ّ٘يععععععذ ؤثععععععب ّععععععإً ٦ّإٍععععععب 
 ٦ٜبٕ٘ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 

 ٦ِيَععب ٌغبّععذ ٜععٟ ّ٘ععبئ٥ٛ ٠ٍَعع٩ 
 ٠٧ّ٘ععب ٌععع٧ٝا عب٠جي١ععب ثصععبكَ 

 
ٜععٟ ا٘ؽمععٟ ٜضععٗ ا١٘ععبه ٌعع٩ ا٘ؾؽععت   

 ا٘يععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععجٌ
 

 ٌٝبما يٍمٗ اْ٘بلو بال ؤٞ يقوط ٌم٣ٙ ل٩ٙ ٠ؾ٧ ٜب ي٧ّٖ:
ذ ٍعععٙيٝب ٘عععٛ رٝعععيَ لٝعععب ٌإثععع

 ٜزعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٩
 

..

. 
٦ٕ٘ععع٥١ٛ ثعععب٘ؽمٟ ِعععل فوِععع٧ا 
 روٍععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٩

 
٦٘ععيٌ يمععبة ا٘ٝععوء ٜععٟ عععجٟ 
 ي٧ٜعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٣

 

..

. 
بما لوٌععععععذ ١ٜعععععع٣ اْ٘ععععععغبلخ 
 ثععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبألٌٜ

 
 :(5)٦ٜٟ ا٘ؾو٦ي إ٘ٝوهح "ِل" ٘ٙزؾّيُ ٦ا٘زإٔيل، ي٧ّٖ

 ٧٘ ٔبٞ لجعبً ١٤ب٘عٓ ؽبظعوا
 

..

. 
٥٘عععع٨٧ ٦ِععععل فعععععجذ ا٘غجععععيٟ 
 ثمصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٍو

 
٦ّ٘عععععل صعععععجؾذ ث٥عععععب لٝعععععبهح 
 وعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل٦ح

 

.
.. 

 ٦ا٘جععععيط رمٙعععع٧ ٧ٌِعععع٣ ثب١ْٝ٘ععععو
 ٦ّ٘ععل رؤععذ ؤثععب رٝععيٛ ثمعععلٜب 

 
.
.. 

 ؤوعععط ا٘ؾَعععبٚ عجي١ععع٣ ٘عععٛ يّجعععو
ّ٘ل ٔبٞ رٕواه ا٘ز٧ٔيل ١ٜبٍجب ٘ؾب٘خ لجبً، ٘ىيبث٣ لٟ ا٘ٝمؤخ، ٌّل ؤهاك لٝو٦  

ؤٞ يم٣ٝٙ ثٝصيو٢ ٧٘ ؽعو، ٔٝب ؽلس ٘مٝبهح ٦ؤث٩ رٝيٛ، ٦اَ٘ي٧ي رم٤٧ٙٝب، ٤٦ٝب 
 ٜعوعبٞ ٩ٌ كٜبئ٥ٝب.

                                                           

 .158، 159ٓ  ا٘لي٧اٞ( 1)
 .154ٓ  اَ٘بثُ( 5)
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 تكرار الضنري. -2

٦يٕوه اْ٘بلو اٍٛ ا٘عٝيو "٤ٛ" ٜواد ٜززب٘يخ ٩ٌ ِصيلح يزؾلس ٌي٥ب لٟ 
٥ٜبهح ٦ّغبلخ ٦ٌو٦ٍيخ ٣ٜ٧ِ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، مأوا ٜب يٍم٢٧ٙ ثإللائ٥ٛ ٜٟ ِزٗ 
٦رْويل ٦بمالٖ، ٦ٕٟ٘ ٘ٝبما للٖ اْ٘بلو لٟ االٍٛ ا٘صويؼ ب٩٘ ا٘عٝيو  ؤ٘يٌ 

 ؼ ، ٘ي٧ٕٞ ك٘يال ل٩ٙ ا٘ؾت ٦ا٘زٙنم ثب٘نٔو ٜٟ األ٦ٌُ ؤٞ ينٔو االٍٛ ا٘صوي
ٌؾيٟ يٕوه اْ٘بلو اٍٛ ٜٟ يؾت، ٧ٍاء بٜواح ؤ٦ ٦ؼٟ، ي٧ٕٞ ا٘نٔو ٘لال٩ 
ا٘زٙنم ٦ا٘زى٩١ ثبٍٝي٥ٝب، ٦ٕٟ٘ اْ٘بلو للٖ لٟ رٙٓ ا٘ٝييخ ألفو٨، ؽيٟ مٔو 
ا٘عٝيو ثلال لٟ االٍٛ ا٘صويؼ، ٌلال٩ مٔو ا٘عٝيو، ٘يلٖ ل٩ٙ ؤ٥٠ٛ ٤ٛ 

ٔو٤ٛ ثب٥ٍٝٛ ا٘صويؼ، ؤ٦ ثب٘عٝيو، ٌؾيٟ ي٧ّٖ: "٤ٛ" ال ا٘ٝمو٧ٌٞ، ٧ٍاء م
 :(1)ي١صوي ا٘ن٤ٟ بال ب٘ي٥ٛ، ٦ال يزوكك ا٘ٝز٩ّٙ ٩ٌ اإلّبهح ٥٘ٛ، ي٧ّٖ

 ٤عععٛ ِزٙععع٧ا لييعععيا يععع٧ٚ ٘ؾعععظ
 

..

. 
 ٦لّٙٝععخ ثععٟ ٍععمل يعع٧ٚ ٠غععل

 ٤٦ٛ ٍبه٦ا ٜك ا٘ٝإ٧ٜه ّع٥وا 
 

..

. 
 ب٘عع٩ رمْععبه ٍععيوا ويععو ِصععل

٤٦عععععٛ َِععععع٧ٝا ا١َ٘عععععبء ثعععععن٨  
 ؤهاؼعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٩

 

..

. 
٤٦عععٛ لؤععع٧ا ا٘عععن٠بئت لعععوْ 
 عٙععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل

 
 ٤٦ععٛ ٦هك٦ا ا٘ٝيععبح لٙعع٩ رٝععيٛ

 
..

. 
 ثعععإً٘ ٜعععنعظ ّعععٝػ ٦ٜعععوك

 ٤٦ٛ رؤع٧ا ث١ٕعل٢ ٧ٜظعؾبد 
 

..

. 
 ٦ٜععععععب ٔععععععب٧٠ا ١٤ععععععبْ ١٘بظععععععل

 ٤٦ععٛ ىائععو٦ا ث١عع٩ ؤٍععل ثؾععيِ  
 

..

. 
 ٜععك ا٘مجععبة عععيِ ويععو ٦لععل

 ٤٦ععٛ رؤعع٧ا ٤عع٧ىاٞ بم ّ٘عع٤٧ٛ 
 

..

. 
 ٦ؤٍعععع٥ٝٙٛ  هئيَعععع٥ٛ ثغ٥ععععل

خ ٤٦عععععععٛ رؤععععععع٧ا اثعععععععٟ ٔجْععععععع 
 َٜعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٙؾجب

 

..

. 
٤٦عععععٛ ّعععععى٢٧ٙ لعععععٟ ّعععععوة 
 اّ٘ٝععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل٨

 
٤٦عععٛ ؤفعععن٦ا ثعععن٨ ا٘ٝعععو٦د 
 ؤٍ٘عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 

..

. 
 يَّععٛ ٘ٙؾصععيٟ ٦ال ثععٟ ١٤ععل

 ٤٦ععٛ ِزٙعع٧ا ثععناد ا٘غععبه ِيَععب 
 

..

. 
٦ؤّععععمش ٍَٙعععع٧ٙا ٌعععع٩ ويععععو 
 لّععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل

                                                            

 .   141:  89( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)



 

- 4374 - 

 

 د/ الشافعي دالل الشافعي        أثر الفروسية على اللغة الشعرية 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

٤٦عععععٛ ٍعععععؾج٧ا لٙععععع٩ ا٘عععععل١٤ب 
 عي٧ّعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 

..

. 
 يميعععععل٤ٛ ّعععععواؽيٗ ٦يجعععععل٨

 ٤٦ععٛ رؤعع٧ا اّ٘جبئععٗ ٜععٟ ٜمععل 
 

..

. 
 لظعععجبثب ٜؾغعععويٟ ثٕعععٗ ؽّععع

 ٦ٔعععٛ ٜعععٟ ٜبععععل ٜٙعععٓ ِز١ٙعععب 
 

..

. 
 ٦آفعععععو ٍعععععو٣ِ وعععععوة ِٝعععععل

ٌب٠فو ب٩٘ ٜب ٌمٙز٣ ِجيٙخ لٝو٦، ٌٕإ٥٠ب ٘ٛ رزوْ ِجيٙخ ٦ال ٌبهٍب ٜٟ ؤلال٥ٜب، بال  
ؤما٢٧ِ ؤ٧٘ا٠ب ٜٟ ا٥ٝ٘ب٠خ ٦ظو٦ثب ٜٟ ا٘نٖ ٦ا٥ّ٘و، ٌبإلثبكح ثبّ٘زٗ، ٦كٌك ا٘غييخ، 

 ٦ٍج٩ ا١َ٘بء، ٦مٖ ثب٘ٙيٗ ٤٦ٛ ثب٥١٘به.
 نلة.تكرار اجل -3

 ٦ِل ر٧ٕٞ ا٘غٝٙخ اٍٝيخ، ٦ِل ي٧ٕٞ رٕواه٤ب ٩ٌ عٝٙخ ٌمٙيخ .
 :(1)ٌٟٝ رٕواه ا٘غٝٙخ االٍٝيخ ، ي٧ّٖ لٝو٦ -ؤ

٠٦ؾعععٟ ٤ي١ٜعععب ععععيِ صعععملح 
 ثب١ّ٘عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 

..

. 
٠٦ؾععععٟ ٤ي١ٜععععب ا٘غععععيِ يعععع٧ٚ 
 ثععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٧اه

 
ٌزّليٛ ظٝيو االفزصبٓ، ٘ز٧ٕٞ ا٘غٝٙخ اٍٝيخ، ؽز٩ ال ي١صوي ا٘ن٤ٟ ب٩٘ 

ب٘غٝٙخ االٍٝيخ، ٘يأل ل٩ٙ ؤٞ ٧ِٚ اْ٘بلو ٤ٛ ا٘نيٟ ويو ٧ِٚ اْ٘بلو، ٌب٘زٕواه ث
 ؤ٦ِم٧ا ا٥٘ييٝخ ث٧ّٚ ا٘ٝٙٓ ث٧اه، ؤؽل ٧ْٜٙ ا٘يٟٝ.

٦بما ٔبٞ ١٤ب يّلٚ االفزصبٓ، الالء ٘وايخ ٣ٜ٧ِ، ٌة٣٠ يّل٥ٜٛ ٩ٌ عٝٙخ اٍٝيخ 
 :(5)٘يأل ؤ٥٠ٛ ٦٘يٌ ويو٤ٛ ٜٟ يمبرت، ي٧ّٖ

 ٌٙععع٧ ؤٞ ِععع٩ٜ٧ ؤؼعععبل٧ا ا٘وّعععب
 

..

. 
 ؤـٙععععٛ ك ٘ععععٛ يجمععععل٩٠٦ ٦٘ععععٛ

 ٦ٕ٘ععععٟ ِعععع٩ٜ٧ ؤؼععععبل٧ا ا٘ىعععع٧ا 
 

..

. 
 ح ؽزععععع٩ رمٕعععععؿ ؤ٤عععععٗ ا٘عععععلٚ

٣ٜ٧ٌّ ٘ٛ يَٝم٧ا إلهّبك٢ ٠٦صؾ٣، ٦ٍٝم٧ا ٔالٚ ا٘ى٧اح ا٘نيٟ ؤظ٤٧ٙٛ، ؽز٩  
 ؤٞ اعزٝمذ ٔٙٝخ اّ٘جبئٗ ا٘نيٟ ٥٘ٛ كٚ ل١ل ٜنؽظ، ٦رغوؤ٦ا ل٩ٙ ا٘ٝؽب٘جخ ث٣.

٣، ٦وجبئ٣ ٦ٜٟ رٕواه ا٘غٝٙخ اٍ٘مٙيخ، ي٧ّٖ اْ٘بلو ١ٜج٥ب لل٢٦ ل٩ٙ ع٥ٙ -ة
 .(1)ا٘مَٕو٨

                                                           

  .155( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)
 . 191( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
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 ر١ٝعععذ ٜعععبىٞ ع٥عععال فالؼععع٩
 

..

. 
 ٌععناِذ ٜععبىٞ ؼمععٛ ا٘قععالغ

 ؤؼٙععععذ ٌععععواؼٕٛ لبٜععععب ٌمبٜععععب 
 

..

. 
 ٦كيععٟ ا٘ٝععنؽغ٩ ب٘عع٩ بٌععواغ

 ؤؼب٘عععذ ٌعععواؼٕٛ ؽزععع٩ بما ٜعععب 
 

..

. 
 ِزٙععذ ٍععوارٕٛ ٔب٠ععذ ِؽععبغ

ٌٟٝ ع٥ٗ ِجيٙخ ٜبىٞ، ر١ٝي٥ب ٜالِبح ا٘ٝنؽغ٩، لٝو٦ ثٟ ٜمل يٕوة، ٌإما٥ِب ٜب  
ٜٟ ّ٘بئ٣، ٌّل ؤؼبٖ ب٥ٜب٥٘ٛ، ٦ٕٟ٘ وجبئ٥ٛ ؤك٨ ب٩٘ ّٜز٥ٙٛ ل٩ٙ يل٢، ٌٕبٞ رز٩١ٝ 

 م٘ٓ ٍّبء ٣ٍَ٠.
٦ٜٟ ٜفب٤و ٌو٦ٍيز٣، ٦ٌبئ٢ ٘ٙمالِبد اإل٠َب٠يخ، ١٤٦ب رزٝضٗ ٩ٌ ا٘ٝصب٤وح ٧٥ٌ 
يزغب٦ى ث٥ب لٝب يٕٟٝ ؤٞ يؾلس ٜٟ ِزبٖ ٦رلٜيو، بٔواٜب ٘ص٥و٢، ى٦ط ؤفز٣ 

 :(5)األعلق ثٟ ٜب٘ٓ ، ي٧ّٖ
٧ال ؤعععععلق ا٘قيععععو ٘مٝععععوْ ٘عععع

 ٌعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبل٩ٝٙ
 

..

. 
ّ٘ععععلد ب٘عععع٩ ٤ٝععععلاٞ عيْععععب 
 لوٜوٜعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 
 ّ٘لد ب٩٘ ٤ٝلاٞ ؤً٘ ؼٝعوح

 
..

. 
٦ؤ٘ععععععً ؼٝععععععو ٜععععععٟ ٔٝيععععععذ 
 ٦ؤك٤ٝعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 
ٌب٘زإٔيل ثب٘غٝٙخ اٍ٘مٙيخ "ّ٘ل" يلٖ ل٩ٙ ّغبلخ ٌو٦ٍيخ ؤفالِيخ، ٧٥ٌ ٌبهً 
ا٘ؾو٦ة ٦ا٘ٝمبهْ األ٦ٖ، ٣١ٕ٘ يزٝب٘ٓ ٧٥ّر٣ ٩ٌ بـ٥به ٌو٦ٍيز٣ ا٘ؾوثيخ ، ٠فيو 

 ب٠خ األفالَ إ٘ويٝخ، ثٝؾبٌفز٣ ل٩ٙ ا٧ٌ٘بء ٘ص٥و٢، ؤعلق ثٟ ٜب٘ٓ ٜٟ ٤ٝلاٞ.صي
 

                                                                                                                                                                 

 .139( اَ٘بثُ ٓ 1)
 .   119( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
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 املبخح الجانى

 اللغة  التصويرية
ِل يٙغإ اْ٘بلو ب٩٘ ر٧ـيً ا٘ٙىخ ا٘زص٧يويخ، اٍ٘ٝمٝخ ثب٘ؽبِبد اال٠ٍمب٘يخ، ٘ي١ّٗ 
١٘ب رغوثز٣ اْ٘مويخ ماد األثمبك اٍ٘و٦ٍيخ، ٜزٕئب ل٩ٙ ص٧ه٢ ا٘ز٩ رغمٗ ا٘ٝز٩ّٙ 
يزمبيِ ٜك رغوثز٣، ٦ي١قوغ ٜم٣ ٩ٌ ؤع٧ائ٣ ا٘جؽ٧٘يخ، ٦ي٣ّٙ١ ب٩٘ ل٧ا٣ٝ٘ ا٘ؾٝبٍيخ، 

 ثٕٗ ٜب ٌي٥ب ٜٟ بصبهح م١٤يخ، ٦ٌيط ٩ٍَ٠، ْٜؾ٧ٞ ثب٘زمب٩٘ ٦ا٘زَب٩ٜ ٦ا٘زٍبفو.
٦ِل رلٖ ا٘ؾو٦ي ٦اال٠ٍمبٖ ل٩ٙ ثمط اإليؾبءاد ا٘ز٩ رمٌٕ ا٘زص٧يو 

 .اال٠ٍمب٩٘، ٧ٍاء ٔبٞ ٤نا ا٘زص٧يو عيئيب ؤٚ ٔٙيب
 ٦ٜٟ ؤ٧٘اٞ ا٘ص٧هح.

 التشبيٌ: -1
٦ِل يٙغإ اْ٘بلو ب٩٘ ا٘زْجي٣، ٘جيبٞ ٜل٨ ٌو٦ٍيز٣، ٦ٌو٦ٍيخ ٣ٜ٧ِ، ٘يلٖ ل٩ٙ 
فجور٣ ثإ٤ٛ ٜفب٤و٤ب ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٩٤٦ ؤك٦ار٥ب، ٌي٧ّٖ لٟ ٍي٣ٍ ٦ٍي٧ي 

٣ٜ٧ِ(1): 
 .  ٜقبهيُ ٠ب٘ز٥ب ؤًٔ ٧٘الت.٦ٍٙذ ٍي٧ي ا١٥٘ل ١ٜب ٔإ٥٠ب  .

مت ث٥ب األؼٍبٖ ٦ا٘صجيبٞ ل٩ٙ ل٥ل٢ ٦لصو٢، ٌؾلص٩١ لٟ ٌب٘ٝقبهيُ، ٘مجخ يٙ
اْ٘م٧ه ي١زبة األؼٍبٖ، ٤٦ٛ ي٧َٕٝٞ ؤ٘مبث٥ٛ يٙمج٧ٞ ث٥ب  ٜب ا٘غ٧ ا٩ٍَ١٘ ا٘ن٨ 

 يمؽي٣ ١ٜفو٤ٛ ٤٦ٛ يز١ب٥٠٧٘٦ب ٌيٝب ثي٥١ٛ 
بٞ اَ٘يً ثب١َ٘جخ ٘مٝو٦ ٣ٜ٧ِ٦ ٔب٘ٙمجخ ٩ٌ يل األؼٍبٖ، ب٥٠ب رجمش اَ٘و٦ه ٩ٌ 

عب٠ت آفو ل٩ٙ ر١ب٥٘٦ب ٦اٍزقلا٥ٜب ٩ٌ فٍخ ٦ٍولخ، ب٥٠ب ا١ٌٍ٘، ٥١ٕ٘٦ب رلٖ ٜٟ 
 ا٥ٝ٘بهح ٩ٌ االٍزقلاٚ ٦ا٘ؾني ثٝموٌخ اإلٜٕب٠بد.

                                                           

 .91( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)
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٦ي٧اىٞ اْ٘بلو ثيٟ ؤك٦ار٣ ٦ؤك٦اد ٣ٜ٧ِ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٥ٍَ٠ب ٦األك٦اد ٩ٌ 
 يل لل٤٦ٛ، ي٧ّٖ ٩ٌ ا٘جيذ اَ٘بكً ٦األفيو ٜٟ اّ٘ٝؽ٧لخ اَ٘بثّخ:

 .  ٤ْيٛ ّغبه َٔور٥ب ا٘ؾ٧اؼت.١ٜ٦ي٘خ ٌي٥ب ا٘م٧ا٩٘ ٔإ٥٠ب .
ّ٘ل ؤ٦ظؼ ا٘جيذ اَ٘بثُ األصو ا٘ن٨ رورت ل٩ٙ ٥ٜبهر٣ ٥ٜ٦بهح ٣ٜ٧ِ، ٦ٜب 
 ص١مذ ٩ٌ ؤٍٙؾخ ؤللائ٥ٛ، ّ٘ل ؽ٧٘ذ هٜبػ ا٘مل٦ ب٩٘ ٜب يْج٣ األّغبه إَ٘ٝوح.

إر٩ ؤكاح ٦ٜٟ ؤك٦اد ا٘ؾوة ؤيعب، ٦ٜب ر٧ّٚ ث٣ ا٘ٝمؤخ ثمل اٍ٘بهً ٦لزبك٢، ر
ا١ّ٘ٗ، ٦إ٘و ٦اٍ٘و، ٩٤٦ اٍ٘وً، ا٘ن٨ ٔب٠ذ ا٘موة رّيٛ ٧٘الكر٣ ؤٌواؽب ٔب٧٘٧ٝ٘ك 

 ا٘ن٨ رإٜٗ ؤٞ ي٧ٕٞ ٌبهٍب يؤت ٤نا ا١٘زبط ا٘غليل ٜٟ ا٘قيٗ.
٤٦ن٢ األك٦اد ِل ر٧ٕٞ ل٠٧ب ْ٘ٙبلو، ٌي٧ٕٞ اٍ٘وً ايغبثيب، ٦ِل ر٧ٕٞ ظل٢ 

 .(1)ٔب٠ذ ٜك ؤللائ٣ ظل٢" ٌز٧ٕٞ ٍٙجب، ي٧ّٖ لٝو٦ ٜزؾلصب لٟ ٍٙجيز٥ب، أل٥٠ب
 ٦٘ٝب هؤيذ ا٘قيعٗ ى٦ها ٔإ٥٠عب

 
..

. 
ععععععععععععععلا٦ٖ ىهق ؤهٍعععععععععععععٙذ 
 ٌبٍعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععجؽود

 
 ٌغبّعع٣ ب٘ععع٩ ا٘ععع١ٌٍ ؤ٦ٖ ٜعععوح

 
..

. 
ٌٍععععععععععود لٙعععععععععع٩ ٜٕو٤٦ععععععععععب 
 ٌبٍعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزملد

 
ٌقيٗ األللاء ّٜجٙخ لٙي٣ ٜبئٙخ، ٦ٜي٥ٙب ي٧ٕٞ ٜٟ ٦ِك ا٘ؽمٟ ٌي٥ب، ؤ٦ ٘ٙؽمٟ ٩ٌ 

ف٧ٙ ؤل١ز٥ب ٦ؤؼ٤٧ّٙب، ٩٥ٌ ٔيهق اآلفويٟ، ٩٤٦ ٜبئٙخ ٘يؽمٟ صبؽج٥ب اْ٘بلو، ٦ِل 
 ؤهٍٙذ ٜيب٥٤ب ٌبٜزلد.

٦ال يفٟ ثبْ٘بلو ا٘غجٟ ٦ا٘ق٧ي ٦اٍ٘واه، ألٞ ٣ٍَ٠ عبّذ ؤ٨ ٌيلذ، ألٞ ٜب 
مٔو٢ لٝو٦ ثيبٞ ؽبٖ ا١ٌٍ٘، ٠٦ٌٍ ا٘غجبٞ ٦اْ٘غبق ل٩ٙ ؼويّخ ٦اؽلح ٌيٝب 

لاٞ، يل٥ٝ٤ٝب ل١ل ا٤٧٘ٙخ األ٩٘٦، صٛ يقزٍٙبٞ ، ٌب٘غجبٞ يؤت ف٣ٌ٧ ٦يٍو ٜٟ ا٘ٝي
 ٦اْ٘غبق يلٌم٥ب ٦يلٌك ل٥١ب ٧ٍ٦ٍز٥ب، ٌزضجذ، ٤٦نا ٣١ٜ ثيبٞ ٍ٘و٦ٍجز٣ ٦ّغبلز٣.

 :(5)٦يَزٝو اْ٘بلو ٩ٌ ثيبٞ ٌو٦ٍيز٣، ٦ٍٝبر٥ب، ٦ؤ٤ٛ ٜب يٝيي٤ب، ي٧ّٖ
 .  ؤِبرٗ لٟ ؤث١بء عوٚ ٦ٌود.ـٙٙذ ٔإ٩٠ ٘ٙوٜبػ كهئيخ  .

                                                           

 .91( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)
 .95( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
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، ؽيش يْج٣ ٦ا٘جيذ رْجي٣ ٘ؾب٘خ اْ٘بلو ٜك ٤االء ا٘نيٟ ي٥غ٤٧ٛ ٤٦ٛ ث٧١ عوٚ
٣ٍَ٠ ثب٘ؾّٙخ ا٘ز٩ يص٧ة لٙي٥ب اٍ٘وٍبٞ هٜبؽ٥ٛ، ؽز٩ يزم٧ٝٙا ا٘ؽمٟ، ٌّل عبءر٣ 
ا٘وٜبػ ٜٟ ٔٗ عب٠ت ثمل ؤٞ ٤وة ث٧١ عوٚ ٦رو٢٧ٔ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٌإ٨ ٌبهً 
٤نا ا٘ن٨ يّبرٗ ٜك ويو ٣ٜ٧ِ، ٦ِل ٌو٦ا ٦٘يٌ ٧٤ ٥١ٜٛ، ويو ؤ٣٠ يّبرٗ ل٥١ٛ، 

 لصيجخ ٦وعجب ٥٘ٛ.
و٦ٍيخ لٝو٦ ٜٟ فالٖ ٜصبؽجخ ؤك٦ار٥ب، ٌيٙيٚ ٣ٍَ٠ ثَٝبر٥ب، ٦رف٥و ٍٝبد ٌ

 :(1)ي٧ّٖ
 .   ٦ثّيذ ٜضٗ اَ٘يً ٌوكا.م٤ت ا٘نيٟ ؤؽج٥ععٛ   .    

ٌإٞ ي٧ٕٞ اْ٘بلو ّجي٥ب َ٘ٙيً ٩ٌ رٍوك٢، ٌال يغٝك ٜم٣ ويو٢ ٩ٌ وٝل٢، 
ٌبْ٘بلو ٔن٘ٓ ال يغزٝك ٜم٣ ّجي٣٥ ؤ٦ ٜضيٗ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٌّل ث٩ّ ثمل 

 ، ٘زٍبك٨ ٩ٌ األ٧ٜه، ٦ٜعب٣٠ ٔبَ٘يً.ؤؽجبئ٣
 :(5)٦يؾلص١ب اْ٘بلو لٟ صٍبد ؤك٦ار٣، ٦ٜب ٩٤ لٙي٣، ي٧ّٖ

 ٦هٜؾععع٩ ا٘م١جعععو٨ رقعععبٖ ٌيععع٣
 

..

. 
 ٍععععع١ب٠ب ٜضعععععٗ ّٜجعععععبً ا٘ي٠عععععبك

 ٦لغٙعععععيح يعععععيٞ ا٘ٙجعععععل ل٥١عععععب 
 

..

. 
 ؤٜعععععو ٍعععععوار٥ب ؽٙعععععُ ا٘غيعععععبك

 بما ظععوثذ ٍععٝمذ ٥٘ععب ؤىيععيا 
 

..

. 
 ٧ِٔك اّ٘ؽو ٩ٌ األكٚ ا٘غالك

مبّور٣ ألك٦اد ا٘ؾوة عمٙز٣ يمبيٟ ٜب ٩٤ لٙي٣، ٦يزٍوً ؤؽ٧ا٥٘ب، ٌؽ٧ٖ ٜ 
ٌزؾَت ١ٍبٞ هٜؾ٣ ّٔٝيبً ا٘ي٠بك ا٘ن٨ رْمٗ ث٣ ا١٘به، ٦ؤٜب فجور٣ ثٍو٣ٍ، ٌةما 
ظوث٥ب ٍٝك ٧ِ٘ك عوي٥ب ل٩ٙ األهض ؤىييا ٔص٧د ا٘ٝؽوؽيٟ يّك ل٩ٙ األهض 

 ا٘صٙجخ.
ا٘ٝزورت لٙي٥ب ٩ٌ ٜضٗ  ٦٘ؾَٟ اٍزقلاٚ اْ٘بلو ألك٦ار٣ ٩ٌ ا٘ٝمؤخ، ٠و٨ األصو

٣٘٧ِ(1): 
                                                           

 . 95( اَ٘بثُ ٓ 1)
 . 149اَ٘بثُ ٓ ( 5)
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 ٤جٙذ ّ٘ل ٠َيذ عالك لٝو٦
 

..

. 
 ٦ؤ٠ععذ ٔقععبٜك رٙععظ ا٧٘عععبها

ٌبْ٘بلو يلل٧ ل٩ٙ فص٣ٝ ١ٜ٦ب٦ئ٣ ثإٞ رٍّل٢ ؤ٣ٜ، بما ٩َ٠ ؽَٟ اٍزقلاٚ  
لٝو٦ ألك٦ار٣، ٩٤٦ اَ٘يً، ٌؾيٟ يعوث٣ ي٧ٕٞ فص٣ٝ "ٔقبٜك" ؤ٨ ا٘عجك رٙظ 

 ال يؽب٣٘ اَ٘يً ٌيوكي٣ ِزيال.ا٧٘عبى ؤ٨ عؾو٤ب، ب٣٠ اٍ٘واه ٦ا٘غجٗ ؽز٩ 
٦ٜٟ األصو ا٘ٝزورت ؤيعب، ي٧ّٖ لٝو٦ ٩ٌ رٙٓ ا٘ٝمؤخ ا٘ز٩ ؽبً٘ ٌي٥ب ث٩١ 
ل٧ي ظل ث٩١ ٍٙيٛ، ٧ِٚ ا٘مجبً ثٟ ٜوكاً ا٩َٝٙ٘، ا٘ن٨ وبة لٟ ا٘ٝمؤخ، 

 :(5)٦ِزٗ ؤف٢٧ ٌي٥ب
ٌععع٩ ٌزيعععخ ٜعععٟ ٧ِٜععع٣ فععععجذ 
 ٥٘ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٛ

 

..

. 
ٍعععععع٧ك ا٘ٙؾعععععع٩ ٜععععععٟ لبرععععععٓ 
 ٜزؾيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو

 
ىٖ ٘ٝععععععععب ٦ِم١ععععععععب ٌعععععععع٩ ا٘ز١ععععععععب

 فٍقٍعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععذ
 

..

. 
 ٜضعععٗ ا١٘مبٜعععخ ٜقبٌعععخ ٘ألّعععّو

ٌبٍ٘زيخ ٜٟ ث٩١ ٍٙيٛ، ك٘يٗ ا٧ّ٘ح ٦ا٘جوالخ ٦اْ٘لح، ٦ٕٟ٘ ٜبما بما ٦ِك ا١٘ياٖ  
٦ؽ٩ٝ ٦ؼيٌ ا٘ٝمؤخ "فٍقٍذ ٜضٗ ا١٘مبٚ" ص٧رذ ف٧ٌب ؤٞ يؾصل هِبث٥ب ٍيً 

 لٝو٦ ، ٌيمُٙ ث٥ب ا٘لٚ ٕ٘ضوح ٠ي٣٘٦.
يق٧ظ٥ب لٝو٦ ِبصوا ل٩ٙ ا٘جْو،  ٦٘جٌ األصو ا٘ٝزورت ل٩ٙ ٧ِ٦ق ا٘ٝمبهْ ا٘ز٩

 :(3)٦ب٠ٝب إ٘ٝبٞ ؤيعب، ي٧ّٖ
٠٦ؾعععٟ ٤ي١ٜعععب ععععيِ صعععملح 
 ثب١ّ٘عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 

..

. 
٠٦ؾععععٟ ٤ي١ٜععععب ا٘غععععيِ يعععع٧ٚ 
 ثععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٧اه

 
 ع٧اٌععٗ ؽزعع٩ ـععٗ ع١ععل ٔإ٠عع٣

 
..

. 
ٜعععععٟ ا١ٍ٘عععععك ّعععععيـ لبصعععععت 
 ثقٝععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبه

 
ٌب٘غ١ل اٍٛ عجٗ، ٌب٠فو ب٩٘ ٜب ؤصبث٣ ٧٤ ؤيعب ٜٟ عواء رٙٓ ا٘ٝمؤخ ثيٟ 

٣٥ اْ٘بلو ثٝب لال٢ ٜٟ وجبه ٜزصبلل ٜٟ ؤهعٗ ا٘قيٗ، ٜنؽظ ٦ٍٙيٛ، ٌّل ّج
 ثبْ٘يـ ا٘ٝمزٛ ا٘ن٨ لصت ثقٝبه.

 :(1)٦يم٧ك اْ٘بلو ٜوح صب٠يخ، ٘يجيٟ ؤصو ؤك٦ار٣ ٩ٌ ا٘ٝمؤخ ل٩ٙ لل٢٦، ٌي٧ّٖ
                                                                                                                                                                 

 .112ا٘لي٧اٞ ٓ ( 1)
 .154( اَ٘بثُ ٓ 5)
 . 155( ا٘لي٧اٞ ٓ 3)
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 .   ٔٝب كاً ؼجبؿ اّ٘ل٦ه إ٘واكٍب.٘ل١ٍبٔٛ ثب٘قيٗ ٜٟ ٔٗ عب٠ت  .
٦ؤثمبك ٜولجخ، ٩٤ ص٧هح ٌبٍ٘مٗ ١٤ب ٘ٙقيٗ ثمل اَ٘يً، ٩ٌ ص٧هح ٍٜيلخ، 

٧٥ٜ٘خ ٘ٙؾوة، ١ٜ٦فو رّْمو ٣١ٜ األثلاٞ، ١ٜفو رَٕيو ا٘غٝبعٛ ٦ا٘مفبٚ ٔٝب يٍمٗ 
ا٘ؽجبؿ ؽيٟ يَٕو لفبٚ عٝبعٛ ٜب يؽ٢٧٥، ٌب٘قيٗ رؽ٩ء عٝبعٛ لل٢٦ ؽيٟ يّك 

 ٜٟ ؤل٩ٙ ـ٥و ٌو٣ٍ ل٩ٙ األهض صٛ يزبثك ي٧ّٖ:
 ٍٟ لوائَب.    ٔو٠خ ؤثٕبه ىٌ.٦رَٝك ١٥ٙ٘ل٨ ٩ٌ ا٘جيط ه٠خ  .   

ٌبٍ٘ٝبهِخ ٩ٌ ا٘زْجي٣ رؾيو ا٘مّٗ ٦رل٤ِ، ٥ٌنا ١ٜفو عٝيٗ رعوة ٌي٣ اآلالد 
ا٧ٍٝ٘يّيخ ٦روٞ ص٧د ؤك٦ار٥ب، ؽيٟ ريي اٍ٘زيبد األثٕبه ا٘غٝيالد لو٦ٍب 
ٜض٥ٟٙ، ٦ِل ّج٣ اْ٘بلو ث٥نا ا٘ص٧د، ص٧د ٦ِك اَ٘يً ا١٥٘ل٨ ٩ٌ ف٧مح 

 ٣.اٍ٘وٍبٞ ٜٟ ؤللائ٣ ؽيٟ يعوة ث٧ّح ٘يصٗ ب٩٘ عٝغٝز
٦ال يٍزإ اْ٘بلو يؾلص١ب لٟ فجور٣ ا٘ؾوثيخ ٦ٜموٌز٣ ثإؽ٧اٖ ٦ؤٍواه ا٘ٝمبهْ، 

 :(5)ٌي٧ّٖ ٩ٌ ٜمؤخ ثي٣١ ٦ثيٟ ث٩١ لجٌ
 .   ٜٟ ا٘ؽمٟ ٜضٗ ا١٘به ٩ٌ ا٘ؾؽت ا٘يجٌ.٠٧ّ٘ب ٌع٧ٝا عب٠جي١ب ثصبكَ   .   

ٌب٘ص٧هح ر٧ظؼ ٧ِح ٦ثإً ا٘قصٛ، ؽيٟ ؼ٧ي عب٠ج٩ عيِ لٝو٦ ثب٘ؽمٟ 
ٔب٘ؾؽت ا٘يبثٌ ا٘ن٨ رٙز٣ٝ٥ ا١٘به ٩ٌ ٧٥ٍ٘خ، ٦ر١ز٩٥ ٣١ٜ ٩ٌ  ٦ا٘و٩ٜ، ٌإصجؾ٧ا

 ٍولخ ٥ٜٝب ٔب٠ذ ٔضور٣.
٦٘مٗ ٩ٌ ٦صً ب٠صبي ا٘مل٦ ٦٦صً ّلر٣ ٧ِ٦ر٣، كال٣٘ ل٩ٙ ّلح ٣ٜ٧ِ 
٦ؤ٥٠ٛ ال ي١بى٧٘ٞ بال األثؽبٖ اٍ٘وٍبٞ ا٘نيٟ ال ٜضيٗ ٥٘ٛ، ٌال ثإً ٜٟ رغ١ج٥ٛ ٩ٌ 

 ٤نا ا٧ِ٘ذ. 
ص٧ها ٔٗ ؤكاح ثٝب رزٝزك ث٣ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٦ؤفيوا يغٝك اْ٘بلو ؤك٦ار٣، ٜ

 :(1)ي٧ّٖ

                                                                                                                                                                 

 . 159 -159( اَ٘بثُ ٓ 1)
 . 159( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
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 ؤلععععععلكد ٘ٙؾععععععوة ٌعععععععٍبٌخ
 

..

. 
 كالصععععععب ص١عععععع٩ لٙعععععع٩ ا٘ععععععوا٤ِ

 ٦ؤعععععععععوك ٜؽععععععععوكا ٔب٘وّععععععععبء 
 

..

. 
 ٦ٍععععععععيً ٍععععععععالٜخ م٨ ٌععععععععبئِ

 ٦ؽَعععبٜب رععععوا٢ ٔٝضعععٗ ا٘ىععععليو 
 

..

. 
 ٦لٙيعع٣ ١ٝ١ٔٝععخ ا١٘ععبِٜ ا١٘ععبِِ

 ٦ماد لعععععععععلاء ٥٘عععععععععب ؤىٜعععععععععٗ 
 

..

. 
 ثور٥عععععععععب هٜعععععععععبح ث١ععععععععع٩ ٦اثعععععععععِ

 ئ ٌزيعععععُ ا٘ىعععععواه٦ٔعععععٗ ٠قععععع 
 

..

. 
 لععععععي٦ي لٙعععععع٩ ـٍععععععو ا٘ععععععوائِ

 ٦ؤععععععععوك ٍعععععععبغ ْٔعععععععب٢ األها 
 

..

. 
 ٞ هيععععععك ٌمععععععٟ لٙعععععع٩ ا١٘ععععععبعِ

٦٘ٛ رٕٟ ٤ن٢ األك٦اد ل٩ٙ ع٧كر٥ب ٘زإر٩ ثأصبه٤ب، بما ٘ٛ يٕٟ هأج٥ب ل٩ٙ  
 :(5)ّب٥ٙٔب ٦َٜزقل٥ٜب يؾَٟ اٍزقلا٥ٜب ٩ٌ ٥ٜبهح، ي٧ّٖ

 ر١ٝععععععععععععععععععععععععب٩٠ ٘يّٙز١عععععععععععععععععععععععع٩
 

..

. 
 ٦ؤ٠ععععععععععذ ٘ععععععععععناْ ٜمزٝععععععععععل٢

 يعععععععععععععزٛ ٌوٍععععععععععععع٩ٌٙععععععععععععع٧ الِ 
 

.
. 

 ٦ٌععععععععععع٧َ ٍعععععععععععوار٣ ؤٍعععععععععععل٢
 بمٞ ّ٘ٙيععععععععععععزٛ ّععععععععععععضٟ ا٘ععععععععععععع 

 
.
. 

 ثععععععععععععععواصٟ ٠بثيععععععععععععععب ١ٔععععععععععععععل٢
 :(3)٦روا٢ يقبؼت ٦٘ل٢ ث٣٘٧ّ 

 بمٞ ؤ٘عععععععععععٛ رمٙعععععععععععٛ ؤٞ ؤثعععععععععععب
 

..

. 
 ْ ٘يعععععععععععش ٧ٌِععععععععععع٣ ٘جعععععععععععل٢ 

 ّععععععععععليل إ٘ععععععععععً ٌيٝععععععععععب ؤك 
 

.
. 

 هٔعععععععععععذ ؤـٍعععععععععععبه٢ ٦يعععععععععععل٢
٦يأل ل٩ٙ ٤نا ا٘زْجي٣ ث٣٠٧ٕ ؤٍلا يٝٙٓ اّ٘لهح ل٩ٙ ا٘زصوي ٩ٌ ؤكا٦د  

 :(2)ا٘زؾٕٛ ٌي٥ب، ٦ؽَٟ بللاك٤ب ٦ر٧عي٥٥ب، ي٧ّٖا٘ؾوة ٦
 ٌٙعععععع٧ال ِيز١عععععع٩ ّ٘ٙيععععععذ ٘يضععععععب

 
..

. 
 ٤صععع٧ها ما ـجعععب ٦ّعععجب ؽعععلاك

  

                                                                                                                                                                 

 . 133( اَ٘بثُ ٓ 1)
 .84( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
 .  81( اَ٘بثُ ٓ 3)
 . 99( اَ٘بثُ ٓ 2)
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 االستعارة: -2
٦بما ٔب٠ذ ا٘ىٙجخ ٩ٌ ا٘ص٧هح ٘ٙزْجي٣ ٦ا١ٕ٘بيخ، ٩٥ٌ األك٦اد ا٘ز٩ يؾزبع٥ب 
اْ٘بلو ٘زّويت ا٘ص٧هح ٩ٌ م٤ٟ ا٘ٝز٩ّٙ، بٜب لٟ ؼويُ ٜجبّو ثب٘زْجي٣، ؤ٦ ويو 
ٜجبّو ثب١ٕ٘بيخ، ٌّل عبءد ثمط ا٘ص٧ه ا٘جليميخ، ٘زأل ل٩ٙ ا٘ٝمب٩٠ اَ٘بثّخ ا٘ز٩ 

 ؤٔلر٥ب ا٘زْجي٣ ٦ا١ٕ٘بيخ.
 :(1)ي٧ّٖ لٝو٦

٦٘ععيٌ يمععبة ا٘ٝععوء ٜععٟ عععجٟ 
 ي٧ٜعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٣

 

..

. 
بما لوٌععععععذ ١ٜعععععع٣ اْ٘ععععععغبلخ 
 ثععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبألٌٜ

 
ٌاليٍزإ اْ٘بلو يؾلص١ب لٟ فجور٣ ٦كهايز٣ ثإؽ٧اٖ ؤ٧ٜه ا٘ٝمؤخ، ٦ال يياٖ يأل 

ّغبلخ" ٦ؤ٣٠ بما ٌو ي٧ٚ يؾَٟ اٍ٘واه، ٤وثب  -ّغبلز٣ ٦ٌو٦ٍيز٣ ثب٘زعبك "عجٟل٩ٙ 
ٜٟ ا٧ٝ٘د، ٌال يمبة ؤ٦يز٥ٛ ثب٘غجٟ، ١٤٦ب رف٥و ٌو٦ٍيز٣ ٩ٌ ٜموٌخ بٜٕب٠بد 
فص٣ٝ ٦لل٢٦، ٌٙيٌ ٧٤ ا٘ن٨ ي٩ّٙ ٣ٍَ٠ ب٩٘ ا٘ز٥ٕٙخ، اكلبء ْ٘ٙغبلخ، ٦ٕٟ٘ ٜٟ 

 ٓ.ٍٝبد اٍ٘و٦ٍيخ ؤٞ رموي ٘ٙقص٧ٚ ّٜلاه٤ٛ، ٌال ر٥ٙ
٦ٜٟ اٍ٘و٦ٍيخ ؤٞ ي١ج٣ ا٘قصٛ فص٣ٝ ٘ٝب يؾلس ِجٗ ؤٞ ي١يٖ ؤهض ا٘ٝمؤخ، 
ٌي٧ّٖ لٝو٦ ١ٜج٥ب ٦ٜجي١ب ١ٜ٦ٍوا ٜٟ األصو ا٘ٝزورت لٙي٥ب، ٦اظمب ص٧هح ٜغَل ٘ٝب 
يؾلس ث٥ب، ٌززإصو ٥٘ب ٠ٌٍ اإل٠َبٞ، ٌيإ٦٦ة ب٩٘ هّل٢، ٦يؾٕٛ ل٣ّٙ، ٌيوظ٩ 

 :(5)ثبَ٘ٙٛ ٦يمّل األؽالي، ٦يٕزت ا٘م٧٥ك
 ة ؤ٦ٖ ٜععععب رٕعععع٧ٞ ٌزيععععخا٘ؾععععو

 
..

. 
 رَعععم٩ ثيي١ز٥عععب ٕ٘عععٗ ع٥ععع٧ٖ

ؽزعععععع٩ بما اٍععععععزمود ٦ّععععععت  
 ظعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوا٥ٜب

 

..

. 
لععععععبكد لغعععععع٧ى ويععععععو ماد 
 فٙيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٗ

 
ّععععععععععٝؽبء عععععععععععيد هؤٍعععععععععع٥ب 
 ٦ر١ٕععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععود

 

..

. 
 ٜٕو٤٦ععععععخ ْ٘ٙععععععٛ ٦ا٘زّجيععععععٗ

ٌبْ٘بلو يْج٣ ا٘ؾوة ثب٘ٝوؤح اٍ٘بر١خ ا٘ز٩ رغنة ب٘ي٥ب ا٘وعبٖ "ا٘ؾوة ؤ٦ٖ ٜب  
وى٦ٞ ٧ِر٥ٛ، ٦ٔٗ يو٨ ٩ٌ ٣ٍَ٠ ٌبه٥ٍب، ٌٍي٥ب ر٧ٕٞ ٌزيخ" يزصبهل٧ٞ لٙي٥ب، يج

                                                           

 .  158( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)
 . 111 - 112( اَ٘بثُ 5ٓ)
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ب٩٘ ؤٞ يو٩ٜ  -ع٥ال–رزٍبلٗ اؽبٍيٌ، ٦رزٍغو ؼبِبد ٔب١ٜخ ٩ٌ اإل٠َبٞ رلٌم٣ 
 ث٣ٍَ١ ٩ٌ ؤر٥٠٧ب، ؼٙجب ألٞ ي٧ٕٞ ٧ٜظك ا٘ؾليش ٦اإللغبة.

رٛ يملك ٥٘ب صٍبد ٜزعبكح يؾنه ٜٟ ٜىجخ االّزواْ ٌي٥ب "اٍزمود، ٦ّت 
ب رجل٦ ا٘غٝيٙخ ا٘ز٩ ريي١ذ ٩ٌ ؤ٦ٖ األٜو ل٩ٙ لبك لغ٧ى ٥١ٜب"، ١٤٦ -ظوا٥ٜب

ؽّيّز٥ب رْج٣ ا٘مغ٧ى اْ٘ٝؽبء، ماد ص٧هح ١ٜٕوح رمجو ل٥١ب ا٘ص٧ه "عيد هؤ٥ٍب، 
ٜٕو٤٦خ ْ٘ٙٛ ٦ا٘زّجيٗ" ٌب٘غٝيك ي١ٍو ٥١ٜب ٦يٕو٢ االِزواة، ٘لٜبٜز٥ب ٦ي١ٕو ؤٞ 

 ي٧ٕٞ ؤ٦ٖ ٜٟ ؤّمٗ ٥٘يج٥ب ؤ٦ ّواهر٥ب األ٩٘٦.
 : (1)ٞ ٍٝبد لٝو٦ اٍ٘بهً ٩ٌ ؤفال٣ِ، ي٦ٖ٧ّياك٨ ا٘ؽجبَ ك٦ها ٩ٌ ثيب

يجعععععععو٦ٞ لفٝععععععع٩ ٤٦ٝععععععع٩ عجعععععععو 
 لف٥ٝععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٛ

 

.
.. 

ّعععزبٞ ٜعععب ثي١١عععب ٌععع٩ ٔعععٗ ٜعععب 
 ٍعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععجت

 
 ؤ٤عع٨٧ ثّععبء٤ٛ ع٥ععل٨ ٦ؤٔضععو ٜععب

 
.

.. 
ي٥ععع٦٧ٞ ؤٞ اوزعععل٨ ٌععع٩ ٤عععيح 
 ا٘زععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوة

 
ٌىبيز٣ ٩ٌ ؤفال٣ِ، ا٘ؾٍبؾ ل٩ٙ ٍالٜخ ٣ٜ٧ِ ؤ٦ اآلفويٟ )ؤ٨٧٤ ثّبئ٥ٛ(، ٤٦ٛ 

يز٣، ٘ي٧٠٧ٕا ؤؽيبء، ثي١ٝب ٤ٛ يز٧١ٝٞ هئيز٣ ٜل٠٧ٌب ٩ٌ ٘ي٧َا ٔن٘ٓ، ٦يٍمٗ ؤِص٩ وب
 ِجو.

ٌّل كٖ ا٘ؽجبَ ل٩ٙ افزالي ّقصيخ اْ٘بلو ٤٧ٍٝ٦ب لٟ اآلفويٟ، ٘يور٩ّ 
 ثإفال٣ِ ب٩٘ ا٘وٌمخ ٦ل٧ٙ اْ٘إٞ.

 
 الكهاية:  -3

٦رزمب٦ٞ ا٘ص٧هح ا١ٕ٘بئيخ ل٩ٙ ر٧ظيؼ ٍٝبد اٍ٘بهً ٦صٙز٣ ثإك٦ار٣، ٦صٍبر٥ب 
بهً لٟ ويو٢، ٦ٔيً لٝل ب٩٘ افزيبه األك٦اد ا٘ز٩ رجوى٤ب ا٘ز٩ رٝيي٤ب ٩ٌ يل اٍ٘
 ٦رَبلل ل٩ٙ بفواع٥ب.

 :(5)ي٧ّٖ اْ٘بلو

                                                           

 .  94( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)
 .  99ا٘لي٧اٞ ٓ ( 5)
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يقزعععععت ثععععع٩ ا٘مؽعععععبي ؽععععع٧ٖ 
 ثيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٧ر٥ٛ

 

..

. 
 ٘يَذ لل٦ار١ب ٔجوَ ا٘قٙعت

 ٦اٍععععزي٧١ّا ١ٜععععب ث٧ِععععك صععععبكَ 
 

..

. 
٤وثعععععع٧ا ٦٘ععععععيٌ ؤ٦اٞ ٍععععععبلخ 
 ٥ٜعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوة

 
٣َ ِجٗ ا٘ٝمؤخ  ٌبْ٘بلو ي٧ظؼ ثب١ٕ٘بيخ لٟ للٚ ٦ٌبء لل٢٦ ثٝب ِؽك ل٩ٙ ٠ٍ

"٘يَذ للا٦ر١ب ٔجوَ ا٘قٙت"، ٌيّبٖ ٟ٘ٝ يمل ٦ال ي١غي ٦لل٢ "ؤ٠ذ ٔجوَ ا٘قٙت"، 
 ٦ؤٜب اْ٘بلو ٌيمجو لٟ ٦ٌبئ٣ ثٝب ٦لل٤ٛ ٜٟ ِزٗ ٦رلٜيو.

صٛ ي٧ظؼ اْ٘بلو ؤك٦ار٣ ا٘ز٩ يصؾج٥ب ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، يؾُّ ٜب ٦لل، ٦ي١غي 
 :(1)ٜب ثلؤ ث٣ ا٘ٝمؤخ، ي٧ّٖ لٟ ٍي٣ٌ٧ ٦ٍي٧ي ٣ٜ٧ِ

٦ٜعععععوك لٙععععع٩ ععععععوك ّععععع٥لد 
 ؼواك٤ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 

.
.. 

ِجيععٗ ؼٙعع٧ق اْ٘ععٌٝ ؤ٦ ؽععيٟ 
 مهد
 

 صععؾجز٥ٛ ثيعععبء يجععوَ ثيععع٥ب
 

.
.. 

بما ٠فعععععععععود ٌي٥عععععععععب ا٘ميععععععععع٧ٞ 
 اى٥ٜعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععود

 
ٌبٍ٘وً ٩ٌ ا٘جيذ األ٦ٖ ِصيو اْ٘مو، ١ٔبيخ لٟ ا٘مزُ ٦إ٘وٚ، ٦اَ٘ي٧ي "ثيعبء 

 يجوَ" ١ٔبيخ لٟ ؽلر٥ب ٦عب٤ييز٥ب كائٝب ٘ٙٝمبهْ.
٣ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٦ٔيً يؾزبٖ ٦يٕٝو ؽز٩ يؾُّ ا١٘صو ٦يؾلص١ب لٟ ثوالز
 :(5)ل٩ٙ األللاء ، ي٧ّٖ

 ٦ِععععععععل ١ٔععععععععذ بما ٜععععععععب ا٘ؾععععععععع
 

..

. 
 عععععع٩ ي٧ٜعععععب ٔو٤ععععع٧ا صعععععٙؾ٩

 ؤ٘عععععععععععً ا٘قيعععععععععععٗ ثب٘قيعععععععععععٗ 
 

..

. 
 ٦ؤٍٔعععععععععع٩ ا١٘ععععععععععجؼ ثععععععععععب١٘جؼ

ٌةما ٘ٛ ر١ٍك ٜؾب٦الد اْ٘بلو ٩ٌ ا٘صٙؼ، ارّبء ا٘ؾوة ٦٦يالر٥ب، ٌةٞ رقؽيػ  
، رٕٟٝ ٩ٌ ا٘زمجيو ثب١ٕ٘بيخ "ؤً٘ ا٘قيٗ ثب٘قيٗ" ١ٔبيخ لٟ اْ٘بلو ٦بكاهر٣ ٘ٙٝمؤخ

افزالؼ٥ٝب ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، "٦ؤ٩ٍٔ ا١٘جؼ ثب١٘جؼ" ثبّزجبْ ٔٗ ع١ل٨ ٜٟ عي٣ْ 
 ٜك عيِ ا٘مل٦ .

                                                           

 .94اَ٘بثُ ٓ  (1)
 
 .99( ا٘لي٧اٞ 5ٓ)
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٦يص٧ه ١٘ب ٧ٍِٜب آفو ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ؽيٟ ٤غٛ األللاء ٌنلود ا١َ٘بء، 
 ( 1)ي٦٦ٖ٧ّ٘ذ ٤بهثبد، ٦ٍْٔذ ٦ع٥٥ب ٘ٝب كف٥ٙب ٜٟ ا٘ولت، 

 ٘ٝععععععععععععععب هؤيععععععععععععععذ ٠َععععععععععععععبء٠ب
 

..

. 
 يٍؾصعععععععٟ ثعععععععب٘ٝمياء ّعععععععلا

 ٦ثعععععععععععلد ٘ٝعععععععععععيٌ ٔإ٥٠عععععععععععب 
 

..

. 
 ثعععععععععله اَ٘عععععععععٝبء بما رجعععععععععل٨

 ٠بى٘ععععععععععععذ ٔجْعععععععععععع٥ٛ ٦٘ععععععععععععٛ 
 

..

. 
 ؤه ٜعععععٟ ٠عععععياٖ إ٘عععععجِ ثعععععلا

ٌّل ٦ًِ اْ٘بلو يمبيٟ ؤصو ٤غ٧ٚ األللاء ل٩ٙ ؼبئٍخ ٜٟ ث٩١ ٣ٜ٧ِ، ٩٤٦ ؼبئٍخ  
٥ب ٌٟٝ ّلح ا٘ق٧ي ٦ا٘ولت ا١َ٘بء، ٜٟ رمعيو ا٘موة ثإٍو٤ب ٦ب٤ب٠ز٥ب، ٜب ؤصبث

هاؽذ رغو٨ ٩ٌ األهض ماد ا٘ؾغبهح ا٘صٙجخ ا٘ز٩ رؤذ ؤصوا ٩ٌ ثبؼٟ ِل٥ٜب ، 
ب٩٘ ثو٦ى ا٘جمط األفويبد ٔبٍّخ لٟ ٦ع٥٥ب ٍبٌوح، بٜب ٘ٙزْج٣ ثباليٝبء ؽز٩ رإٜٟ 
اَ٘ج٩، ؤ٦ ٘ٝب كف٥ٙب ٜٟ ا٘ولت ٦ٍولخ ا٘مل٦، ٌَّػ ل٥١ب ٜب رَزو ٦ع٥٥ب 

 ٦هؤ٥ٍب.
بلو بال ؤٞ ؤهاك ٦ًِ ٤نا ا٘يؽً، ٦ىليلخ صّخ عيِ األللاء ٌٝب ٔبٞ ٜٟ اْ٘

٩ٌ ٣ٍَ٠، ٥ٌغٛ ل٩ٙ هئي٥َٛ "ٜبى٘ذ ٔج٥ْٛ" ؽيش ّج٣ ٍيل٤ٛ ثبٕ٘جِ ٦ٌي٣ 
ب٤ب٠خ ٘ٙمل٦ ٘ي٧٠٧ٕا ِؽيمب ٜٟ ا٘قوٌبٞ، ؤٜب ٧٤ ٌٟٝ ٧ٌاهً ِجيٙز٣ اْ٘غمبٞ، ٦٘ٛ 

خ ٩ٌ يغل ويو م٘ٓ ٜقوعب، ٘جمش ا٘ولت ٩ٌ ٥ٍ٧ٍ٠ٛ، ٦ثمش ا٘ضجبد ٦ا٘ؽٝإ٠ي١
 :(5)٧ِٙة ٣ٜ٧ِ ٦ٌي٣ ١ٔبيخ لٟ ا٧ّ٘ح ٦ا٘جَب٘خ. ١١٘٦فو ب٩٘ اْ٘بلو ؽيٟ ي٧ّٖ

 .  رؾيخ ثي٥١ٛ ظوة ٦عيك.٦فيٗ ِل كٍ٘ذ ٥٘ب ثقيععٗ  .       
٠٦غل ؤٞ اْ٘بلو ّج٣ ا٘قيٗ ثة٠َبٞ ي٩ّٙ ا٘زؾيخ ل٩ٙ فيٗ لل٢٦، ٘زجل٦ رؾزي٣ 

 ر٥ٕٝيخ )ظوة ٦عيك(.

                                                           

 .   99اَ٘بثُ ٓ ( 1)
 .   128(  ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
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ل٢٦، ؽيٟ يّٙب٢ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ صٛ ا٠فو ب٩٘ اْ٘بلو ي٧ظؼ ٘ٓ ؽّيّخ ل
 :(1)ي٧ّٖ

 .  رًْٕ ّؾٛ ِٙجٓ لٟ ٧ٍاك.٧٘٦ الِيز٩١ ٦ٜم٩ ٍالؽ٩ .        
ٌةما ؤ٥ّو ٍي٣ٍ ؽيٟ يال٩ِ فص٣ٝ، ٌٝب ا٘ؾب٘خ ا٘ز٩ ي٧ٕٞ لٙي٥ب ا٘قصٛ  ّ٘ل 
وبٓ اْ٘بلو ب٩٘ ؤلٝبَ ٣ٍَ٠، ٦ًْٔ ١٘ب فجيئز٣، ٌب١ٕ٘بيخ ٩ٌ ٣٘٧ِ "رًْٕ ّؾٛ 

٩ ا٘ىٗ ٦ا٘ؾّل ا٘لٌيٟ، ٧٥ٌ يلهْ ؤ٣٠ ٟ٘ يَزؽيك ا٧ٝ٘اع٥خ ِٙجٓ لٟ ٧ٍاك" رم١
 ٦ٜٟ صٛ رىيٛ ٣ٍَ٠.

٦ٕٟ٘ ٜٟ ؤيٟ عبء اْ٘بلو ثزٙٓ ا٘جوالخ ٦ا٥ٝ٘بهح، ؽز٩ ؤٞ لل٢٦ يلهْ فَبهر٣ 
 ؽز٩ ِجٗ ؤٞ رجلؤ ا٘ٝمؤخ.

 :(5)ي٧ّٖ اْ٘بلو لٟ األٍجبة ا٘ز٩ ر٩ٝ١ ٤٧ٜجز٣ ٩ٌ ا٘ؾو٦ة ٦ٌو٦ٍيز٣
 ؤلععععععبمٖ ب٠ٝععععععب ؤ١ٌعععععع٩ ّععععععجب٩٠

 
.

.. 
هٔعععععع٧ث٩ ٌعععععع٩ ا٘صععععععويـ ب٘عععععع٩ 
 ا١ٝ٘عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبك٨

 
 ٜععك اٍ٘زيععبٞ ؽزعع٩ ٔععٗ عَعع٩ٝ

 
.

.. 
 ٦ؤِعععوػ لعععبر٩ّ ؽٝعععٗ ا١٘غعععبك

بٞ اْ٘بلو ٘ٛ يمزٝل ل٩ٙ ٤٧ٜجز٣ ا٘ز٩ ؽجب٢ اهلل، ٦ب٠ٝب ونا٤ب ٠٦ٝب٤ب ثٕضوح  
اّزوا٣ٔ ٩ٌ ا٘ٝمبهْ، ٦ؽ٣ٙٝ ا٘لائٛ َ٘ٙالػ، ؽز٩ ؤ٣٠ "ِوػ لبر٣ّ" ١ٔبيخ لٟ ٔضوح 

 ؽز٩ يلفٗ ٩ٌ ؤفو٨. ؽ٣ٙٝ، ٌٝب بٞ يقوط ٜٟ ٜمؤخ
 : (3)٦ٜٟ صٛ ٠٦زيغخ فجور٣ ا٘ؾوثيخ، روا٢ يؽجُ لٝٙيب ٜب رّٙب٢ ٠فويب، ي٧ّٖ

 ٦ّ٘ععععععل ؤعٝععععععك هعٙعععععع٩ ث٥ععععععب
 

..

. 
 ؽعععنه ا٘ٝععع٧د ٦ب٠ععع٩ ٘ىعععو٦ه

 ٦ّ٘عععععععععععل ؤلؽ٥ٍعععععععععععب ٔبه٤عععععععععععخ 
 

.
.. 

ؽععععيٟ ٘ٙعععع١ٌٍ ٜععععٟ ا٘ٝعععع٧د 
 ٤ويععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو

 
 ٔعععععٗ ٜعععععب م٘عععععٓ ١ٜععععع٩ فٙعععععُ

 
.
.. 

 ٦ثٕعععٗ ؤ٠عععب ٌععع٩ ا٘عععو٦ق ععععليو
 

                                                           

 . 149( اَ٘بثُ ٓ 1)
 .115( ا٘لي٧اٞ 5ٓ)
 . 119( اَ٘بثُ 3ٓ)
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ؤلؽ٥ٍب ٔبه٤خ(  -يُ ٦عليو  بٞ ا١ٕ٘بيخ )ؽنه ا٧ٝ٘دٌجٝبما ٔبٞ ٩ٌ ا٘ؾوة فٙ
٩ٌ األثيبد رلٖ ل٩ٙ ٌواٍخ اْ٘بلو ٦فجور٣ ثب٘ٝمبهْ ٧٥ٌ يٍو ؽيٟ ال ي١غ٩ ٜٟ 

 ا٧ٝ٘د بال اٍ٘واه.
 ٦يزؾلس اْ٘بلو لٟ ؤك٦ار٣ ٩ٌ ا٘ٝمؤخ، ٜجي١ب ٜب رالِي٣، ٦ِل الزبكد لٙي٣ 

 
 :(1)ي٧ّٖ

 ٥ٜ٦ععععو ٔويٝععععخ ٌعععع٩ صععععٍؾيز٣
 

..

. 
 ٦اَ٘ععععععع٥ب٧٠ٚاٌعععععععن ثبألٍععععععع١خ 

 ٦٦ِععععععك اْ٘ٝععععععو٩ٌ ثؾبعجيعععععع٣ 
 

..

. 
 ٦عج٥زععع٣ ٦ٜعععب رؾعععذ ا٘ؾعععياٚ

 ؤِلٜععععععععع٣ ٦يؾٝيععععععععع٣ لجععععععععع٧ً 
 

..

. 
 لٙعععععع٩ ؤ١ٔععععععبك٢ ٔععععععو٢ ا٘ٙٝععععععبٚ

ٌب١ٕ٘بيخ رلٖ ل٩ٙ ٜل٨ ٜب ي٩ّٙ اٍ٘وً ٩ٌ ا٘ٝمؤخ ٜٟ ؼم١بد ٩ٌ ؤٜبٟٔ  
ٜزملكح، ٣١ٕ٘٦ ٜبىاٖ يؾٝٗ ٌبه٣ٍ ثزٙٓ ا٘ؾب٘خ "ٌيؾٝي٣ لج٧ً ل٩ٙ ؤ١ٔبك٢" ١ٔبيخ 

 مج٣ٍ٧ ا٘ولت ٩ٌ ِٙت ؤللائ٣.لٟ بكفب٣٘ ث
 
 
 

                                                           

 .195( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)
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 املبخح الجالح

 اللغة الدموية لغة الصراع واألحداخ
رل٦ه ٩ٌ ّمو لٝو٦ ا٘ييجل٨ ٘ىخ ك٧ٜيخ، ماد كالالد رصبؽت ا٘غ٧ اٍ٘و٩ٍ٦، 
٦رز١بوٛ ٜك ّقصيخ اْ٘بلو ا٘جؽ٧٘يخ، ٌزز٧اثش ل١ل٢ ْٜب٤ل كاٜيخ، ٧ٜ٦اًِ ؽبٜيخ، 

٘يخ، ٦ؼبِبد صواليخ، رزأىه ٩ٌ رغٙيخ ٦رزوكك ؤٌمبٖ ٦ٜصبكه ماد ّؾ١بد ا٠ٍمب
 األثمبك ا١ٍَ٘يخ ا٘مٝيّخ ْ٘ٙبلو ٧٤٦ ٩ٌ ٍبؽخ اّ٘زبٖ.

٦بما رغ١٥ب ب٩٘ كهاٍخ رٙٓ ا٘ٙىخ، ٌة١٠ب ٠له٥ٍب ٜٟ فالٖ روريت ؤؽلاس 
 ا٘ٝمؤخ، ٜٝضال ٌيٝب ي٩ٙ :

 ؤٍ٘بؾ اإلللاك ٘ٙٝمؤخ. -1
 ٥ٜبهاد ا٘ٝمؤخ ٥٠٧١ٌ٦ب )ا٘ؽمٟ، ا٘عوة، ٍٝبد األِواٞ(. -5

 غز٥ب.٠زي -3

 ألفاظ اإلعداد للمعركة: -1
ٜٟ فالٖ رزجك ِصبئل لٝو٦ ثٟ ٜمل يٕوة، ٠غل ٍ٘ٙمٗ "ؤلل" ٦ٜب ٩ٌ ٜم١ب٢، 
ؽع٧ها ثبهىا، ٌبٍ٘بهً ال ي٧ٕٞ ٌبهٍب ؽّب، بما ٘ٛ يٕٟ ل٩ٙ ؤ٤جخ االٍزملاك 
٘ؾل٦س ؤ٨ ؼبه٨ء ؤ٦ لبهض، ٧ِ٧٘٦ق ؤ٨ ٔبهصخ، ٌبالٍزملاك ا٘غيل يقُٙ ٌبهٍب 

ب ف٧ض وٝبه ا٘ؾو٦ة كيل٣٠، ٦اِزؾبٚ ا٘ٝغب٤ٗ ٦ا٘صم٧ثبد ٜى٧اها ٦ثؽال ّٜلاٜ
ؽيبر٣، ؤً٘ ٜالٜؼ ا٘ؾو٦ة، ٦ؤٍ٘ز٣، ٦رمُٙ ثَبؽز٥ب، ٦ؤفن ل٩ٙ لبر٣ّ ا٘لٌبق 

 :(1)اَ٘ٝزٝيذ لٟ ؤ٣ٙ٤ ٦٦ؼ٣١ ٦ّو٣ٌ، ا٠فو ب٩٘ اْ٘بلو ي٧ّٖ
 ٦ؤلعععلكد ٘ٙؾعععوة ٌعٍبظعععخ

 
..

. 
 ٔععععععععععععإٞ ٜؽب٦ي٥ععععععععععععب ٜجععععععععععععوك

ا٘لهق ا٧٘اٍمخ ا٘ز٩ يز٩ّ ث٥ب ظوثبد  ٌملح اٍ٘بهً ٦لزبك٢ ٜٟ ّقصيز٣، ٦ؤ٥ٝ٤ب 
 ا٘مل٦، ٦ٔٙٝب ٔب٠ذ عيلح ا٘ص١ك، ٔب٠ذ ٍججب ٜٟ ؤٍجبة ا٘لٌبق لٟ ؽيبح اْ٘بلو.

                                                           

 .92ا٘لي٧اٞ ٓ ( 1)
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 :(1)٦يأل ل٩ٙ ؤ٤ٝيخ ا٘لهق ثجيبٞ صٍبد ؤفو٨ ٥٘ب، ي٧ّٖ
 ٦ؤلعععلكد ٘ٙؾعععوة ٌعٍبظعععخ

 
..

. 
 كالصعععب رض١ععع٩ لٙععع٩ ا٘عععوا٤ِ

 ٦ؤعععععععععوك ٜؽععععععععوكا ٔب٘وّععععععععبء 
 

..

. 
 ٦ٍعععععيً ٍعععععالٜخ م٨ ٌعععععبئِ

 بٜب رعععععوا٢ ٔٝضعععععٗ ا٘ىعععععليوؽَععععع 
 

..

. 
 لٙيعععععععععع٣ ١ٝ١ٔٝععععععععععخ ا١٘ععععععععععبِِ

 ٦ماد لعععععععععلاك ٥٘عععععععععب ؤىٜعععععععععٗ 
 

..

. 
 ثير٥عععععععب هٜعععععععبح ث١ععععععع٩ ٦بثعععععععِ

 ٦ٔعععععٗ ٠ؾعععععئ ٌزيعععععُ ا٘ىعععععواه 
 

..

. 
 لععععي٦ي لٙعععع٩ ـٍععععو ا٘ععععوائِ

 ٦ؤععععععععوك ٍعععععععبغ ْٔعععععععبح االها 
 

..

. 
 ٞ هيعععك ٌمعععٟ لٙععع٩ ا١٘عععبعِ

ٟ عَٛ ٌب٘لهق ١٤ب ٘ي١خ، ثواِخ، َٜٙبء، رمب٠ُ ا٘غَل ثؽويّخ ال ر١ٝك ٔٗ لع٧ ل 
اٍ٘بهً ٜٟ اّ٘يبٚ ث٥ٝٝز٣ فيو ِيبٚ، ٦ِل ؤظبي اْ٘بلو ١٤ب ٘ٙلهق ؤك٦ار٣ ٩ٌ ا٘ؾوة 
ٜضٗ، ا٘وٜؼ ا٘ؽ٧يٗ، ٦ا٧ًّ٘ ا٘ز٩ ٥٘ب ص٧د ٦ه٠يٟ، ٦ا٥َ٘ٛ ؽبك اٍْ٘وريٟ ٣٘ 
ّمجزبٞ، ٔإٞ ؤؽل٤ٝب ١ٌّذ ٜٟ األفو٨، ٦اٍ٘وً ا٘ن٨ يؾ٣ٙٝ ٜلعغب ثٕٗ ٤ن٢ 

 األ٧٠اق ٜٟ اَ٘الػ.
اٍزملاك٢ ٘ٙٝمؤخ ثؾٝٗ ٔٗ ؤك٦اد ا٘ؾوة ا٘ز٩ يؾزبط بٞ اْ٘بلو يف٥و ؽَٟ 

 ب٩٘ ٔٗ ٧٠ق ل٩ٙ ؽَت ٜغويبد ا٘ٝمؤخ.
٦ؤؽيب٠ب يّلٚ اْ٘بلو األك٦اد ل٩ٙ ٜالثٌ ا٘ؾوة ، ٜٝب يم٩١ ؤ٥٠ب ٜزالىٜخ 
ٜزمب٠٦خ ال يزّلٚ ٌي٥ب ٩ّء لٟ اآلفو، ٥ٌٙب ٧ٔؽلح ٦اؽلح ؤ٤ٝيز٥ب ٩ٌ بثواى ٤٧ٜجز٣ 

 :(5)٩ٌ ا٘ٝيلاٞ ا٘مَٕويخ، ٦االثّبء ل٩ٙ ؽيبر٣
 ؤلعععععععلكد ٘ٙؾعععععععلصبٞ ٜؽعععععععوكا

 
..

. 
 ٘ععل٨ ا٥ٝ٘ععيح ويععو م٨ ٦صععٛ

 ٦ٍٜبظععععععخ ٔععععععب٩٥١٘ ٜؾٕٝععععععخ 
 

..

. 
 ٜعععٟ صععع١ك كا٦ك ؤثععع٩ ٍععع٩ٝٙ

 ٌب٘ٝؽوك ٧٤ ا٘وٜؼ اَ٘ٝزّيٛ ا٘ٙيٟ، ٦اٍ٘ٝبظخ: ا٘لهق ا٧٘اٍمخ. 

                                                           

 .133ا٘لي٧اٞ ٓ ( 1)
 .192( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)



 

- 4322 - 

 

 د/ الشافعي دالل الشافعي        أثر الفروسية على اللغة الشعرية 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

ل٩ٙ ؤٞ االٍزملاك ٘ٙٝمؤخ يإر٩ ٩ٌ ص٧هح ا٘ٝم٩١، ٦٘يٌ ثٍٙؿ االللاك 
ٝمب٩٠ رمؽ٩ ٥ٙٔب ٜم٩١ االٍزملاك ٦ا٘زغ٥يي ٘ٙؾوة، ٌزو٨ ٔبَ٘بثُ، ٌبألٍ٘بؾ ٦ا٘

 :(1)اْ٘بلو ي٧ّٖ
 ٌٙٝعععب ٤جؽ١عععب ثؽعععٟ ه٠يعععخ ثب١ّ٘عععب

 
..

. 
 ؤهٞ ٍععؾبة هلععل٢ ٜزغععب٦ة

 ٦ٍٙذ ٍي٧ي ا١٥٘ل ١ٜب ٔإ٥٠ب 
 

..

. 
 ٜقععبهيُ ٠ب٘ز٥ععب ؤٔععً ٧٘الععت 

ث٥ب ٠زْب٩ٌ ٌع٩ ا٘ىعٗ ٌع٩ ماد  
 ثي١١ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 

..

. 
٦ري٤ععععععععع٧ ثإيعععععععععلي١ب ٍعععععععععي٧ي 
 ٧ِاظععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت

 
 ٥ععععععععب ؽٝيويععععععععخْٜعععععععع٥وح ؤ٧٘ا٠

 
..

. 
روا٠عععععععب ث٥عععععععب ٠َعععععععم٩ بما ٜعععععععب 
 ٠ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبهة

 
ٌؾيٟ ٤جػ ا٘غيِ ثؽٟ ه٠يخ، ٜٕبٞ ا٘ؾوة ٦ا٘ٝمؤخ "٤جؽ١ب" ثصيىخ ا٘غٝك 
٦ٜم٥ٛ اْ٘بلو، ٌبٍ٘قو ِج٩ٙ، ثلؤ ا٘ٝؾبهث٧ٞ اإلللاك ٘ٙٝمؤخ، ٌغ٥ي٦ا هٜبؽ٥ٛ، 
٦ٜم٥ب لٙذ ا٘صيؾبد ٜٟ عيِ يْج٣ اَ٘ؾبة ٕ٘ضوح ٧ٍاك٢، إلكفبٖ ا٘ولت 

ثلؤ٦ا ثةللاك ثب٩ِ األٍٙؾخ ٜٟ ٍي٧ي ٩ٌ ؤيلي٥ٛ، ٔٙمجخ ٩ٌ يل األؼٍبٖ،  ٦اٍ٘يق، صٛ
 ؽبكح ٦ِبؼمخ، ر٩ٍْ ٥ٍ٧ٍ٠ٛ ثةهاِخ كٜبء لل٤٦ٛ.

 :(5)٦يأل ا٘ٝم٩١ اَ٘بثُ ثصيه ٦ؤٍ٘بؾ ٜقزٍٙخ، ي٧ّٖ
 ؤلععععععععععلكد ٘ٙؾععععععععععلصبٞ ٍععععععععععب

 
..

. 
 ثىععععععععععععخ ٦لععععععععععععلاء ل١ٙععععععععععععل٨

 ٥٠ععععععععععععلا ٦ما ّععععععععععععؽت يّععععععععععععع 
 

..

. 
 ععععععل ا٘جعععععيط ٦األثعععععلاٞ ِعععععلا

 يععععععععععع٧ٚ ما٦لٙٝعععععععععععذ ؤ٠ععععععععععع٩  
 

..

. 
 ْ ١ٜععععععععععبىٖ ٔمجععععععععععب ٥٠٦ععععععععععلا

 ِعععععععععع٧ٚ بما ٘جَعععععععععع٧ا ا٘ؾليععععععععععع 
 

..

. 
 ععععععععل ر١ٝعععععععو٦ا ؽٍٙعععععععب ٦ِعععععععلا

 ٔعععععععٗ اٜعععععععو٨ء يغعععععععو٨ ب٘ععععععع٩  
 

..

. 
 يعععععع٧ٚ ا٥٘يععععععبط ثٝععععععب اٍععععععزملا

ٌةما ٔبٞ اْ٘بلو يمل للر٣ ٦يزإ٤ت ٘ٙٝمؤخ ثغٝيك ٜب يٙي٥ٜب ٜٟ ؤك٦اد  
ؤ٣٠ ٘ٛ يالَ ٦ٜالثٌ، ٌة٣٠ ٘ٛ يىٍٗ ؤٞ يؾلص١ب لٟ اٍزملاك ا٘مل٦، ٌٕإ٣٠ يْمو٠ب 

                                                           

 .91( اَ٘بثُ ٓ 1)
 . 94( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
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٧ِٜب وٍال، ؤ٦ ٤بع٥ٝٛ ل٩ٙ ؽيٟ ووح، ثٗ اٍزمل٦ا ٜض٥ٙٛ، ٌةما ا٠زصو لٙي٥ٛ ٔب٠ذ 
 اٍ٘و٦ٍيخ ٦اْ٘غبلخ .

 ٥ٜبهاد ا٘ٝمؤخ ٥٠٧١ٌ٦ب: -5
ٌةما ؤؽَٟ اٍ٘ويّبٞ اإلللاك، ٦ثلؤد ا٘ٝمؤخ ، ٦ؽ٩ٝ ٦ؼي٥َب، ١٤ب يف٥و ٔٗ 

ي٣، ٦يٙغإ ب٘ي٣ ٌبهً ٥ٜبهر٣، ٦يؾب٦ٖ ؤٞ ي٧ٕٞ لٙٛ ا٘ٝمؤخ ٦ؽل٢، يضبهْ ب٘
 ٦يَزىبس ث٣، صٛ يْبك ث٣ ٩ٌ رؾّيُ ا١٘صو ل٩ٙ ا٘مل٦.

٦ٜٟ األٌمبٖ ٦ا٘ٝصبكه ماد اإليؾبءاد ا٘ل٧ٜيخ، ٦اْ٘ٝب٤ل ا٘صواليخ ا٘ز٩ 
ـ٥ود ل١ل اْ٘بلو، ٦رمٌٕ ؼ٧ٖ ٜوا٣ٍ ّ٘ٙزبٖ، ٦ؼ٧ٖ ثبل٣ ٩ٌ ا٘ؾو٦ة، ١ٜ٦بى٘خ 

ا٘ٝقزٍٙخ، ٔٝب رٕوهد األِواٞ ٦األثؽبٖ، اٍ٘مٗ "ِزٗ" ثٝصبكه٢ ا٘ٝزملكح ٦ؤىٜب٣٠ 
ل١ل٢ ؤٌمبٖ ا٘ؽمٟ ٦ا٘عوة، ٩٤٦ ر٧ؽ٩ ثب٘ؽبِخ ا٘ؾٝبٍيخ ٘ٙىخ "ا٘ز٩ ٠له٥ٔب ٩ٌ 

 .(1)ْٜبٔٙخ ا٘زمجيو ٘ال٠ٍمبٖ ٍ٘فب ٦ايّبلب ٦ايؾبء"
٦ا٘ٝالؽؿ ؤٞ ٌمٗ "اّ٘زٗ" اّزؤذ ٌي٣ ٠يلزبٞ: اٍ٘وكيخ، ؽيٟ يٍقو اْ٘بلو 

بليخ ّ٘جيٙز٣ ٧٤٦ ٜم٥ب، ٩٥ٌ ال ث٣ٍَ١، ٦يجب٩٤ ثٍو٦ٍيز٣، ٦ِز٣ٙ ٦ؽل٢ ٘ألللاء، ٦عٝ
 رّٗ ل٣١ ٌو٦ٍيخ ٦ال ّغبلخ، ٦ال ؽصل أله٦اػ األثؽبٖ، ٦ رؾّيُ اال٠زصبهاد.

 :(5)ي٧ّٖ لٝو٦
 ٔععععإ٩٠ ٘ٙوٜععععبػ كهيئععععخ ـٙٙععععذ

 
..

. 
 ؤِبرععٗ لععٟ ؤث١ععبء عععوٚ ٦ٌععود

ٌٙٝبما ِزب٘ٓ يب لٝو٦ لٟ اآلفويٟ  ٤ٗ الـ٥به ّغبلزٓ ٦ٌو٦ٍيزٓ  ٤ٗ  
 ١ٔذ رإفن ٜبال ل٩ٙ م٘ٓ 

ٌمٗ اْ٘بلو ال يلٖ ل٩ٙ رٙٓ ا٘زَبئالد ا٘ز٩ ِل رضبه ٩ٌ ا٘ن٤ٟ ل١ل ٜموٌخ  بٞ
ؤ٣٠ يلاٌك لٟ عوٚ ٦يّبرٗ ل٥١ب ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٦ِل ٤وثذ، ثي١ٝب ث٩ّ ١ٜزصجب ٩ٌ 

                                                           

 .149علح ٓ  –غ كاه ا١ٝ٘بهح  –ٍال٩ٜ ك/ ٜصؽ٩ٍ لٙيبٞ ( ّٜلٜخ ٩ٌ كهاٍخ األكة اإل1)
 .93ا٘لي٧اٞ ٓ ( 5)
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٦ع٢٧ األللاء ٦ا٘ؽمٟ يإري٣ ٜٟ ٔٗ عب٠ت، ٌٙٝبما   ب٣٠ يٍمٗ م٘ٓ لصيخ ٥٘ٛ، 
 ٦وعجب ٥٘ٛ.

لاٞ ا٘ؾوة، ١ٜ٦بى٥٘ٛ، ٦كهعبد ٌو٦ٍيز٥ٛ، ٦يؾلص١ب اْ٘بلو لٟ ِزال٢ ٩ٌ ٜي
 :(1)ي٧ّٖ

 ٌٙعععععٛ رّزعععععٗ ّعععععواه٤ٛ ٦ٕ٘عععععٟ
 

..

. 
ِز١ٙعععععععععععععب ا٘صعععععععععععععب٘ؾيٟ م٨٦ 
 اَ٘عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالػ

 
 ِز١ٙعععب ٜؽمعععٛ األظعععيبي ٜععع٥١ٛ

 
..

. 
 ٦ؤصؾبة إ٘وي٥عخ ٦ا٘صعيبػ

ٌبألّواه ٩ٌ هئيخ اْ٘بلو ٦ٜمزّل٢ ٜٟ ال يؾ٧ٙٝٞ ٍالؽب ٩ٌ ا٘ؾوة، ٦ٜٟ صٛ  
ا٘ٝلعغيٟ ثبَ٘الػ، ٘زف٥و ّغبلز٣ ٧ِ٦ر٣، ٔٝب  ٌال ؽبعخ ٣٘ ٩ٌ ِزب٥٘ٛ، ٦ب٠ٝب يّزٗ

 يّزٗ اَ٘بكح إ٘واٚ، ٜؽم٩ٝ ا٘عيً، ٦ٌوٍبٞ ا٘ؾوة ٦ا٘ىبهاد.
 :(5)٦يَزٝو اْ٘بلو ٩ٌ ثيبٞ ٍٝبد ٦صٍبد ٜٟ يالِي٥ٛ ؤص١بء ا٘ٝمؤخ، ٌي٧ّٖ

 ٦ٔعععٛ ٜعععٟ ٜبععععل ٜٙعععٓ ِز١ٙعععب
 

..

. 
 ٦آفعععععو ٍععععع٧ِخ وعععععوة ِٝعععععل

األٜغبك، ٦ا٧َِ٘خ اْ٘جبة  "ٌٕٛ" رٕضويخ، ٌٕٛ يمل ٤االء ا٧ْٙٝ٘ اَ٘بكح 
 اْ٘ليل٨ ا٘ىٙفخ، ا٘نيٟ ِز٥ٙٛ  اْ٘بلو ٣ٜ٧ِ٦.

٩ٌ٦ ِزبٖ اْ٘بلو يإث٩ اّ٘زٗ ولها، ٌزوا٢ يم١ً اثٟ افز٣، ِيٌ ثٟ ا٧ْٕٝ٘ػ، 
٘ىله٢ ثبألث١بء، ٦ِز٣ٙ كام٦ي٣" ولها ٦ويٙخ، ثمل ؤٞ كلب٢ ب٩٘ ١ٜي٣٘، ٌَّب٢ ا٘قٝو صٛ 

 :(3)ِز٣ٙ، ي٧ّٖ لٝو٦
 ا٧١٘اص٩ٍج٩ األؼٍبٖ ٦اعزي 

 
..

. 
 ٜٟ األثؽعبٖ ٦ا٠زَعً ا٘عليبها

 ٌٙعععٛ يّزٙععع٣ َٜزَعععٙٝب ٜععععيّب 
 

..

. 
 ٦ٕ٘عععٟ ثمعععلٜب ّعععوة ا٘مّعععبها

 

                                                           

 . 99( اَ٘بثُ ٓ 1)
 . 141( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
 .119اَ٘بثُ ٓ ( 3)
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٦يف٥و ١٘ب لٝو٦ ٍٝبر٣ ٦ؤفال٣ِ اٍ٘بهٍخ ٜك ٜٟ يلل٩ َٜب٠لر٣ ٦ٜمب٠٦ز٣ ٩ٌ 
ا٘ٝمؤخ ٧٤٦ ٘ٛ يٍمٗ، ٦ثب٘ووٛ ٜٟ م٘ٓ يويل ؤٞ يمزوي ٣٘ ثزٍوك٢ ل٩ٙ ؤٞ يّب٣ٍٝ 

 :(1)، ي٧ّٖٜب ٌبى ث٣ ٦ؽصٗ لٙي٣
 ر١ٝععععععععععععبئ٩ ٘يّٙععععععععععععب٩٠ ؤثعععععععععععع٩

 
..

. 
 ٦ككد ٦ؤي١ٝععععععب ١ٜعععععع٩ ٦كاك٨

 ٦٘ععع٧ال ِيز١ععع٩ ٦ٜمععع٩ ٍعععالؽ٩ 
 

..

. 
رْٕععععً ّععععؾٛ ِٙجععععٓ لععععٟ 
 ٍععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٧اك

 
 ؤهيععععععل ؽجععععععبء٢ ٦يويععععععل ِزٙعععععع٩

 
..

. 
 لنيوْ ٜٟ فٙيٙعٓ ٜعٟ ٜعواك

ٌّل ر٩١ٝ "ؤث٩" ؤٞ يال٩ِ "لٝوا" فب٘يب، ؽز٩ يجٙه ٜب ٩ٌ ٣ٍَ٠ ٣١ٜ، ثي١ٝب ٦ك  
ؤيٟ ٜب ر١ٝب٢ ٣١ٜ  أل٣٠ يويل ؽجبء٢ ٠٦ٍم٣ ٜك ر١ٝي٣ ٧ٜر٣ ٦ِز٣ٙ لٝو٦ ؤٞ يالِي٣، ٦ٕٟ٘ 
 ٌٟٝ يمنه اْ٘بلو ٣١ٜ 

٦ٕٟ٘ ٘يٌ كيلٞ اْ٘بلو ِزٗ ٔٗ ٜٟ يال٩ِ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٌإؽيب٠ب يزغب٦ى 
 :(5)اّ٘زٗ ب٩٘ اَ٘ج٩، ي٧ّٖ

٦ؤثعععذ ثإٍعععو٨ ٘عععٛ يٕعععٟ ثعععيٟ 
 ِعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععز٥ٙٛ

 

..

. 
٦ثععيٟ ؼمععب٩٠ ا٘يعع٧ٚ ٜععب ك٠٦عع٣ 
 ٌزععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو

 
ثبٍ٘زو" لٟ ِوة اَ٘ٝبٌخ، ٌبٍ٘زو ٧٤ ٜب ثيٟ ؼو٩ٌ اَ٘جبثخ ٌمجود ا١ٕ٘بيخ "

٦االث٥بٚ، بما ٌزؾز٥ٝب، ٌٕٛ ٔبٞ ٔٗ ٥١ٜٝب ؽويصب ل٩ٙ م٤بة ه٦ػ اآلفو، ٕٟ٘ ٜك 
افزالي ا١ٝ٘يق، ٌبْ٘بلو يويل اّ٘زٗ ثب٧ٝ٘اع٥خ، صٛ اٍزّو ٩ٌ ا٥١٘بيخ ل٩ٙ ٍجج٣ ك٦ٞ 

 ِز٣ٙ.
٦ار٣، ٤٦ن٢ ٜمؤخ ٦ؽيٟ كفٗ اْ٘بلو اإلٍالٚ، ٦اّزوْ ٩ٌ ٜمبه٣ٔ ٦وي

اّ٘بكٍيخ، ٌّبٖ ٤ن٢ األثيبد، ٦ِل ؽوٚ ا٘ييبكح ٩ٌ ا٘مؽبء ثمل ر٧ىيك ا٘ى١بئٛ، أل٣٠ ٘ٛ 
 :(3)يٕٟ ٜٟ ؽٝٙخ اّ٘وآٞ

 بما ِز١ٙعععب ٦ال يجٕععع٩ ١٘عععب ؤؽعععل
 

..

. 
ِب٘عععععععععذ ِعععععععععويِ ؤال رٙعععععععععٓ 
 اّ٘ٝعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبكيو
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٠٦ؾعععععععٟ ثب٘صعععععععً بم رعععععععل٩ٜ 
 ؽ٧اعج١عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب

 

..

. 
٠مؽععع٩ اَ٘ععع٧يخ ٜٝعععب يقٙعععٔ 
 إ٘يعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو

 
 ٟ ؼمٟ ٣٘ ٠ٍن٠مؽ٩ ا٧َ٘يخ ٜ

 
..

. 
 ٦ال ٍععع٧يخ بم ٠مؽععع٩ ا٘عععل٠ب٠يو

ٌةما ِزٗ اْ٘بلو ٦ٜٟ ل٩ٙ ّبٔٙز٣، ٧٥ٌ اّ٘عبء ٦اّ٘له ٩ٌ هؤ٨ ِويِ، صٛ رإر٩  
ا٧ٝ٘اى٠خ ٜٟ اْ٘بلو ثيٟ ٧ٍِٜيٟ، ٘يضجذ ٜٟ ٦هائ٥ٝب ٜب يويل ٦يز٩١ٝ، ٩ٌٍ ا٘ٝمؤخ 

٧َ ي٧ٕٞ ا٘مؽبء ٜٟ اّ٘ز٩ٙ ل٩ٙ ؽَت ٜب يؾصل اَ٘يً ٜٟ هِبة، ٦ال ؤؽل يٍ
لٝوا، ٦ؽز٩ بما رَب٨٦ ٜك ويو٢ ٩ٌ للك اّ٘ز٩ٙ ٜٟ ٜمَٕو اْ٘وْ، ٌةما ؽٗ ر٧ىيك 

 ا٘ى١بئٛ ٌال َٜب٦اح.
 الطعو. -أ

٦يٕضو ٩ٌ ّمو اْ٘بلو ٌمٗ "ا٘ؽمٟ" ا٘ن٨ ي٧ؽ٩ ثب٧ٝ٘اع٥خ، ٦اْ٘لح ٩ٌ 
ا٘ٝجبهىح، ٦ا٥٘ٛ ثب٘ؽمٟ ٦اى٤بَ ا٘و٦ػ، ٧٤٦ ٍ٘ؿ ي٧ؽ٩ ثإٞ ا٘ىٙجخ ْ٘ٙبلو، ٦ٔٛ ٜٟ 

 ٛ، ٦ٔٛ ٜٟ ٌوٍبٞ ِز٥ٙٛ ؤثؽبٖ ؼبل٥١
 : (1)ي٧ّٖ

 .  بما ؤ٠ب ٘ٛ ؤؼمٟ بما ا٘قيٗ ٔود .لالٚ ر٧ّٖ ا٘وٜؼ يضّٗ لبر٩ّ   .
ٌٝب بٞ يؾٝٗ اْ٘بلو اَ٘الػ ؽز٩ يجبكه ب٩٘ ا٘ؾوة ٦ا٘ؽمٟ ٦اّ٘زبٖ، ٦٘ن٘ٓ 
٧٥ٌ ي١ٕو ٜزمغجب: ثإ٨ ؽغخ ؤؽٝٗ اَ٘الػ، بما ٘ٛ ؤثٗ ٩ٌ ا٘ؾوة ٦٘ٛ اٍزم٣ٙٝ ٩ٌ 

 ٦ِز٣  
ي٩ّٙ ا٘مل٦ ثىزخ، ٦ال ل٩ٙ ؽيٟ ووح، ثٗ ا٘قصٛ اَ٘ٝزمل ٘ٙؾوة  ٦اْ٘بلو ال

 :(5)٦ا١٘ياٖ ٦ا٘ؽمٟ، ي٧ّٖ
 . ٦ال ّٓ ي٧ٚ رَبيً ٦ؼمبٞ.ٌللب ٥ٜ٧ٌَب ٦ؤيّٟ ؤ٣٠  .     

ٌبْ٘بلو يؾلص١ب لٟ األّمش ا١ٕ٘ل٨، ٦ِل اٍزمل ٘إلوبهح ٦ا٘ؾوة ل٩ٙ ٧ِٚ 
 .لٝو٦، ٌغبء ثإٍٙؾز٣ ٦في٣ٙ ٦لزبك٢، أل٣٠ ال ّٓ ي٧ٚ ؼمبٞ

                                                           

 . 95( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)
 .195( اَ٘بثُ ٓ 5)
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٦ٜٟ ٌو٦ٍيخ لٝو٦ ؤ٣٠ ال يجقٌ ٠فيو٢ ٦فص٣ٝ ٩ٌ ا٘ٝيلاٞ ؽ٣ّ، ثةـ٥به 
 :(1)ٌو٦ٍيز٣، ٦ثيبٞ ٥ٜبهر٣ ا٘ؾوثيخ، ي٧ّٖ
 . ٜٟ ا٘ؽمٟ ٜضٗ ا١٘به ٩ٌ ا٘ؾؽت ا٘يجٌ.٠٧ّ٘ب ٌع٧ٝا عب٠جي١ب ثصبكَ .

ٌٕٛ رّله ّغبلخ اْ٘بلو ٦ٌو٦ٍيز٣ ٣ٜ٧ِ، ؽيٟ يؾبصو٤ٛ ا٘مل٦ ٜٟ ا٘غب٠جيٟ، 
إفن ٜٟ ؤعَبك٤ٛ، ٦يإٔٗ ٜٟ ؤلعبئ٥ٛ، ٔٝب رإٔٗ ا١٘به ٦ي١بٖ لٙي٥ٛ ؼم١ب، ي

 ا٘ؾؽت ا٘غبي ٦رٙز٣ٝ٥ ٩ٌ ٍولخ 
٦بما م٤ج١ب ٠َزموض ثمعب ٜٟ ٍٝبد اْ٘بلو ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، روا٢ يلف١ٙب 

 :(5)ب٩٘ فجيئز٣، ٦يمو١ٌب لٟ كاف٣ٙ ٜٟ ٣ٍِ٧ٜ ٜٟ ا٘ؾوة، ي٧ّٖ
 ٩ ا٘ؽمبٞ.  ؤ٤ِ بما كليذ ب٘.ّ٘ل لٙٛ ا٘ؾٝبح اْ٘ٛ ؤ٩٠  .        

ٌٕٛ يَمل ِٙت اْ٘بلو ٦ر١ز٩ْ ه٦ؽ٣، ٦ي٧ٕٞ ٩ٌ وبيخ اَ٘مبكح بما كلب٢ ؤؽل 
فص٣ٜ٧ ب٩٘ ا٘ٝجبهىح ٦ا٘ؽمٟ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٥ٌنا ٜٙمج٣ اٍ٘ٝعٗ ٦ٜٕب٣٠ 

 ا٘ٝؾجت ب٩٘ ٣ٍَ٠، ٦ل٣ٙٝ ا٘ن٨ يز٣١ّ ٦يز١ٍٟ ٌي٣.
يلاٞ ٦ٜٟ اٍ٘وػ ثب٘ؽمبٞ ب٩٘ ا٘زجب٩٤ ثّعبء ا٘ليٟ ا٘ن٨ يٙيٚ ث٣ ٣ٍَ٠ ٩ٌ ٜ

 :(3)ا٘ٝمؤخ، ي٧ّٖ
 .   ثؽم١خ ٌبهً ِعيذ كي٩١.بما ٜب ِٙذ : بٞ ل٩ٙ كي١ب   .

ٌةما ؽٕٛ ل٩ٙ ٣ٍَ٠ ثؽمٟ ٌبهً ٠٦ٕو٢ "٘ٙزمفيٛ" ٦اإلّبكح ثْغبلز٣ 
 ٦ٌو٦ٍيز٣، ؤ٦عت ل٩ٙ ٣ٍَ٠ اّ٘عبء، ثزؾّيُ ٜب٨٧٠ لٙي٣، ٌإ٩ٌ٦ ٠نه٢.
األللاء، ؽيٟ  ؤٜب ؤٞ يٍبفو ل٩ٙ ٍمل ثٟ ؤث٩ ٦ِبٓ ي٧ٚ اّ٘بكٍيخ، ث١ٝبٌؾز٣

 :(2)ِٙٗ ٣٘ ا٘مؽبء، أل٣٠ ٘ٛ يٕٟ ٜٟ ؽٝٙخ اّ٘وآٞ، ي٧ّٖ

                                                           

 .159ٓ  ( ا٘لي٧ا1ٞ)
 . 199ٓ  اَ٘بثُ (5)
 .194( اَ٘بثُ ٓ 3)
 . 111ٓ ا٘لي٧اٞ (2)
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 .  ٦ؤو٩ْ ا٘جيط ٦األٍٗ ا٘غواها.ؤؼبلٟ ك٠٦ٓ األللاء ّوىا   .      
٥ٌٗ ٤نا فو٦ط ل٩ٙ ؤٜيو٢ ٦ِبئل٢ ا٘ن٨ ٦عجذ لٙي٣ ؼبلز٣، ٔٝب ٔبٞ يإٜو 

ٍو٦ٍيز٣ ، ٧٥ٌ ظمً ٩ٌ عب٠ت لّلر٣، ثي١ٝب ٧٤ ٩ٌ عب٠ت آفو يجب٩٤ ثا٘و٧ٍٖ 
 ٦ّغبلز٣ ٧ِر٣ 

 الضرب : -ب
٦ا٘عوة ٜٟ ؤٌمبٖ ا٘ٝمؤخ ٦ا٘ؾوة، ؽيٟ يٙز٩ّ اٍ٘ويّبٞ ر٧ٕٞ ا٘ٝجبهىح 

 ٦ا٘ؽمٟ، ٦ا٘عوة، ٘يّع٩ ؤؽل اٍ٘بهٍيٟ ل٩ٙ اآلفو.
٦يؾلص١ب اْ٘بلو لٟ ٍٝبد ٦صٍبد ا٘ؽمٟ ا٘ز٩ لٙي٥ب ا٧ٝ٘اع٥خ ٩ٌ ا٘ٝيلاٞ، 

 :(1)ٌي٧ّٖ ل٥١ب
 .  ٜٟ ًٔ هئجبٖ ا٘مويِ وع١ٍو.٨٧٥ٌ ّ٘ؽوي٣ ثإٌؾِ ظوثخ  .     

ٌإٞ ي٨٧٥ ا٘قصٛ ل٩ٙ ؤؽل عب٠جي٣، ٌٕٛ رّله ا٘عوثخ ا٘ز٩ ٠ب٘ز٣ ٜٟ ٍيً 
لٝو٦  ب٥٠ب "ؤٌؾِ ظوثخ" ٦اٍ٘ؾِ ٧٤ ا٘زغب٦ى ٩ٌ اٍ٘بؽْخ، ٩٤٦ األ٧ٜه 
إ٘ٝو٤٦خ، ٌٕٛ يٕو٢ ا٘قصٛ ظوثخ اْ٘بلو، ا٘ن٨ يْج٣ ٣ٍٔ األٍل ٩ٌ ا٘ٝيلاٞ، 

 و صويمخ.ٌي٨٧٥ ثعوثز٣ ل٩ٙ ٌويَز٣، ٌزق
بٞ اْ٘بلو ي٧١ق ٩ٌ ظوثبر٣ ل٩ٙ ؽَت ٧ِح ٔٗ ٜٟ يالِي٣، ٦ٜب ي١بٍج٣ ٜٟ ؼمٟ، 

 :(5)ا٠فو ب٘ي٣ ي٧ّٖ ٩ٌ ٍٝخ ؼم٣١ ل١ل ١ٜبى٘خ ِوٞ آفو
 .  ٦ظوة اْ٘ٝوٌيخ ٩ٌ اّ٘ؽبغ.ثؽمٟ ٔب٘ؾويُ بما ا٘زّي١ب  .     

ٌٝبما يجى٩ لٝو٦ ٜٟ ٦صً ؼم٣١ ثب٘ؾويُ  ٤ٗ اإليالٚ اْ٘ليل ِجٗ ا٧ٝ٘د  
 ٗ ل٧ٝٚ ٧ّٝ٦ٖ ا٧ّ٘ٚ بما ؤ٧ّ٘ا ٩ٌ ا١٘به ٌال ٥ٜوة ٦ال ١ٜغ٩ ٤

٦رٍبهَ رؾيخ ا١٘بً ٩ٌ اَ٘ٙٛ، رؾيخ ا٘قص٧ٚ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٌةما ٔب٠ذ ٩ٌ 
 : (1)اَ٘ٙٛ ، ا٧ٝ٘كح ٦األٜبٞ، ٌب٠فو ب٘ي٥ب ٩ٌ ا٘ؾوة ل٩ٙ َ٘بٞ اْ٘بلو، ي٧ّٖ

                                                           

 .151ٓ  ( اَ٘بث1ُ)
 .139ٓ  ا٘لي٧اٞ( 5)
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 .   رؾيخ ثي٥١ٛ ظوة ٦عيك.٦فيٗ ِل كٍ٘ذ ٥٘ب ثقيٗ  .        
ٌب٘زؾيخ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ؾوة ٩٤ ا٘عوة، ٣١ٕ٘٦ ا٧ٝ٘عك، ا٘ن٨ ياك٨ ب٩٘ األ٘ٛ، 

 ٦بى٤بَ ا١ٌٍ٘ ٦ا٘و٦ػ.
٦ٕٟ٘ ٜب ا٘ن٨ يلٌك اْ٘بلو ب٩٘ ٤نا ا٘عوة ا٧ٝ٘عك  ب٣٠ ا٘صٍخ ا٘ز٩ ي٧ٕٞ 

 :(5)لٙي٥ب فص٣ٝ ٩ٌ ا٘ؾوة،  ي٧ّٖ ل٥١ب
 .  ٦ا٘ؽبل١يٟ ٜغبٜك األظٍبٞ.ا٘عبهثيٟ ثٕٗ ؤثيط ٜؾنٚ  .     

ثبَ٘يً األثيط اّ٘بؼك ٦ؼم٣١ ث٣، ب٠ٝب "ا٘ٝغبٜك األظٍبٞ" ١ٔبيخ لٟ  ٌعوث٣
اّ٘ٙت ا٘ن٨ يؾٝٗ ا٘ؾّل ٦ا٘عىي١خ ل٩ٙ ٌو٦ٍيخ اْ٘بلو ٥ٜ٦بهر٣، ٌي٧ٕٞ ظوث٣ 

 ث٥ن٢ اْ٘لح ٦ا٧٘عك ٘يويؾ٣ ٜٟ آالٚ ِٙج٣.
٤٦نا لٝو٦ ٦ِل ؽعو ا١٘بً ٩ٌ ٜمؤخ اّ٘بكٍيخ يّبر٧ٙٞ، ٌوٜب٢ هعٗ ٜٟ 

ٔز٣ٍ، ٦ٔبٞ لٙي٣ كهق ؽصي١خ، ٌٙٛ ر١ٍن، ٦ؽٝٗ ل٩ٙ  ا٘مغٛ ث١ْبثخ ٦ِمذ ٩ٌ
 :(3)ا٘مٙظ، ٌمب٣ّ٠ ٌَّؽب ل٩ٙ األهض، ٌّز٣ٙ لٝو٦، ٦هعك ثَٙج٣ ٧٤٦ ي٧ّٖ

 ؤ٠ب ؤث٧ ص٧ه ٦ٍي٩ٍ ما ا١٘ع٧ٞ
 ؤظوث٥ٛ ظوة والٚ ٜغ٧١ٞ

 ثبٖ ىثيعل ؤ٥٠ٛ  يٝعع٧ر٧ٞ
ٌؾيٟ ٦ِمذ ا١ْ٘بثخ ٦٘ٛ ر١ٍن، ٤بط اْ٘بلو ل٩ٙ فص٣ٝ، ٦ؤفن يعوة ٌي٣ 

والٚ ٜغ٧١ٞ، ٌب٘ىالٚ يم٩١ اْ٘بة ٦ا٧ّ٘ح ٦اٍ٘ز٧ح، ٣١ٕ٘٦ ٜغ٧١ٞ، ث٥ن٢ ظوة 
اَ٘ٝخ ا٘ز٩ رم٩١ للٚ ا١٘ععّٗ ٦للٚ اَ٘يؽوح لٙي٣، ٌب٠فو ٔيً ر٧ٕٞ ظوثبد ال 

 يَيؽو ٌي٥ب ا٘ٝوء ل٩ٙ ٧ِا٢ ا٘مّٙيخ 
 مسات األقراى. -ج

                                                                                                                                                                 

 . 128ٓ  ( اَ٘بث1ُ)
 . 192( اَ٘بثُ ٓ 5)
 . 199( ا٘لي٧اٞ ٓ 3)
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٘ىز٣  بٞ ٜٟ ؤٔضو ا٧ٝ٘اؼٟ ا٘ز٩ رزغ٩ٙ ٌي٥ب ؤصو اٍ٘و٦ٍيخ ٩ٌ ّمو لٝو٦ ا٘يثيل٨،
اْ٘مويخ ا٘ز٩ رجوى ٌي٥ب ؤثمبك ٜم٧١يخ، ر٧ؽ٩ ثب٘زمُْ ٧ّٙ٘ح، ٦ا٘زٍبفو، ٦ا٘زَب٩ٜ، 
٦ا٘زى٩١ ثبْ٘غبلخ، ٦ّٜبهلخ  األِواٞ، ٦صواق األثؽبٖ، ٦ٜٟ م٘ٓ رٕواه ٔٙٝخ؛ 
ا٘جؽٗ ؤ٦ اٍ٘بهً ؤ٦ ا٧ٍ٘اهً ؤ٦ اّ٘وٞ ل١ل اّ٘ٙبء، ٧٥ٌ ثؽٗ ال ي٧اع٣ بال ؤِوا٠ًب 

 ٦ؤثؽبالً ٜض٣ٙ.
 :(1)وي٧ّٖ اْ٘بل

 ٘ٝععععععععععععب هؤيععععععععععععذ ٠َععععععععععععبء٠ب
 

..

. 
 يٍؾصععععٟ ثععععب٘ٝمياء ّععععلا

 ٦ثعععععععععلد ٘ٝعععععععععيٌ ٔإ٥٠عععععععععب 
 

..

. 
 ثععععععله اَ٘ععععععٝب بما رجععععععل٨

 ٦ثعععععععلد ٜؾبٍععععععع٥١ب ا٘زععععععع٩ 
 

..

. 
 رقٍعع٩ ٦ٔععبٞ األٜععو عععلا

 ٠بى٘ععععععععععذ ٔجْعععععععععع٥ٛ ٦٘ععععععععععٛ 
 

..

. 
 ؤهٜعععٟ ٠عععياٖ إ٘عععجِ ثعععلا

ٌٝب ا٘ن٨ عم٣ٙ يقزبه ٔجِ ا٘غيِ  ٘ٝبما ارغ٣ ب٩٘ هئي٥َب  ؤٜب ٔبٞ ٣٘ ؤٞ يقزبه  
ب ٜٟ اٍ٘وٍبٞ ٜضيال ٦ّجي٥ب  ب٣٠ ٜٟ ؤعٗ ا٘ؾوٓ ل٩ٙ ا٘ٝوؤح ٦صيب٠ز٥ب ؽز٩ ال ٌبهٍ

 رّك ٩ٌ األٍو، ٌٕبٞ هئيٌ إ٘زيجخ ٘يجش اٍ٘يق ٩ٌ ٧ِٙة ثب٩ِ ؤٌواك ا٘غيِ.
٦ال ين٤ت ب٩٘ ا٘ٝمؤخ ٦يْبهْ ٌي٥ب بال ٌوٍب٠ب ؤّلاء، ٩ٌ٦ م٘ٓ بّبهح ٜٟ 

 :(5)لز٣ ، ي٧ّٖؼوي ف٩ٍ ب٩٘ ٧ِر٣، ٌةما ا٠زصو لٙي٥ٛ، ٌٕٛ رّله ّغب
 .  ٦ؤصؾبة ا٘ؾٍبؾ ٜٟ ٔٗ عل.١٤ب٘ٓ ث٥ٝخ اٍ٘وٍبٞ ي٩ّٙ  .      

 ٌج٥ٝخ اٍ٘وٍبٞ، ٧٤ اٍ٘بهً اْ٘غبق ا٘ن٨ ال يله٨ ٜٟ ؤٞ يار٩، ٜٟ ّلح ثإ٣ٍ.
٦يأل اْ٘بلو ا٘ٝم٩١ اَ٘بثُ ٩ٌ ؤ٣٠ ال ي٩ّٙ بال ٤االء اٍ٘وٍبٞ ا٘نيٟ ٥٘ٛ ٤ن٢ 

َُ ا٘مفيٛ ٩ٌ ٤يئخ ؤع  :(3)َبك٤ٛاَ٘ٝبد، ٤٦نا اَ٘قٙ
                                                           

 . 91( اَ٘بثُ ٓ 1)
 .89( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
 .195( اَ٘بثُ ٓ 3)
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 .  ٦ث٥ٝخ ٜمْو ويو ا٥ٕ٘بٚ.١٤ب٘ٓ ٧٘ ّ٘يذ ّ٘يذ ِو٠ب  .    
ٌب٘ج٥ٝخ ٔٝب ٍجُ ٧٤ اْ٘غبق ا٘ن٨ ال ي٥زل٨ ٜٟ ؤيٟ يار٩، ٦ِل ؤّبه اْ٘بلو 

 ب٩٘ ؤ٥٠ب ٍٝبر٣ ٥ٍَ٠ب ث٣٘٧ّ "ّ٘يذ ِو٠ب".
٦ثب٘ووٛ ٜٟ رٙٓ اَ٘ٝبد، ٤٦ن٢ ا٘صٍبد ا٘ز٩ لٙي٥ب ِو٣٠، ا٠فو ب٩٘ اْ٘بلو ٦ٜب 

 :(1)ا٘ٝمؤخ ٌمٗ ث٣ ٩ٌ
َٕو    .       َٜ  .  لٙي٣ ٍجبئت ٔبألهع٧اٞ.٦ِوٞ ِل رؤذ ٘ل٨ 

ٌّوي٣١ "ٜٕو" ٤بهة ٜٟ ا٘ٝيلاٞ ؤٜبٚ ٜٟ ٧٤ ؤ٨٧ِ ٦ؤّغك ٦ؤثوق ٩ٌ ا٘عوة 
٦ا٘ؽمٟ "لٙي٣ ٍجبئت ٔبألهع٧اٞ" ٌّل ؤصجؼ ع٣َٝ ٜٟ ٦ِك ا٘ؽمٟ ٦ا٘عوة 

 ٔبّْ٘خ ا٘وِيّخ ٜٟ ا٘ضيبة ا٘ٝصج٧وخ ثلٚ ؤؽٝو ّليل ا٘ؾٝوح.
٦يوّل٠ب اْ٘بلو ب٩٘ ؤٞ ٜب يٍمٗ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٩ٔ يٍقو ثٝب يٍمٗ ؤٜبٚ 

 :(5)ٜؾج٧ثخ ٦ِوي١بر٥ب، ي٧ّٖ
 .   ٜب ِؽو اٍ٘بهً بال ؤ٠ب .ِل لٙٝذ ٩ٍٝٙ ٦عبهر٥ب   .       

ٌٟٝ ا٘ن٨ يؽوػ اٍ٘بهً ل٩ٙ ؤؽل عب٠جي٣، بٜب صويمب، ؤ٦ عويؾب، ويو لٝو٦، 
 رٍقو ثن٘ٓ ل٩ٙ عبهر٥ب.بمٞ ٌٙز١٥إ ٩ٍٝٙ ثؾجيج٥ب لٝو٦، ٦

٩ٌ ا٘ؾو٦ة، ٦ٌلائ٣  ٦يأل ٩ٌ ا٘مصو اإلٍال٩ٜ ل٩ٙ صيب٠خ ه٦ػ ا١٘ج٩ 
 :(3)ث٣ٍَ١، ٦يلٌك ل٣١ األِواٞ، ي٧ّٖ

 .  ٦٘مب٠ٍذ ك٣٠٦ األِععوا٠ب.٧ِ٘يذ ا١٘ج٩ ثب١ٌٍ٘ ٩١ٜ  .     
ث٣ٍَ١ ي٧ٕٞ ثٝمب٠ّخ األثؽبٖ ٩ٌ ا٘ٝيلاٞ، ٌٕإ٣٠ يؾت ّ٘بء ا٘مل٦  ٌٍلائ٢ ا١٘ج٩ 

 .ّويٟ ٩ٌ اٍ٘و٦ٍيخ ٦اْ٘غبلخ، ؽز٩ ٧٘ ؤى٤ّذ ه٦ؽ٣ ٩ٌ ٍجيٗ ٌلاء ا٘و٧ٍٖ ا٘
 ألفاظ املًارات احلربية فى ميداى املعركة: - 

                                                           

 .199ٓ  ( ا٘لي٧ا1ٞ)
 . 199( اَ٘بثُ ٓ 5)
 . 198ٓ  اَ٘بثُ (3)



 

- 4322 - 

 

 د/ الشافعي دالل الشافعي        أثر الفروسية على اللغة الشعرية 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

٦ِل رزعٟٝ ٘ىخ اْ٘بلو ؤٌمبال ٦لجبهاد رًْ لٟ صوالبد ٧ٜ٦اًِ ك٧ٜيخ، 
ر٧ؽ٩ ثب٘مُْ ٧ّٙ٘ح، يىني٣ هاٌل ٌو٩ٍ٦ ر١جط ثؾٌ ا٘زمب٩٘ ٦ا٘زَب٩ٜ ل٩ٙ 

 ٖ، ٌي٧ََ للكا ٜٟ ا٘ٝزواكٌبد رل٦ه ٩ٌ ٤نا ا٘ؾّٗ.ا٘قص٧ٚ ٦األثؽب
٦افزالي ا٘زمجيو ثبفزالي ا٘ٝزواكٌبد، يلٖ ل٩ٙ ِلهح اْ٘بلو ٦اٜزال٣ٔ، ٠بصيخ 
إ٘ٙٛ، ٔٝب رلٖ ل٩ٙ صّبٌز٣ اْ٘مويخ ٩ٌ ٜغبٖ اٍ٘و٦ٍيخ، ٜٝب ياصٗ ّ٘بللر٣ 

 ا٘ٙى٧يخ، ٦يييل ٩ٌ صو٦ر٣ ا٘ٝمغٝيخ.
ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٘يقجو٠ب لٟ ٥ٜبهر٣  ي٧ّٖ اْ٘بلو ٩ٌ صواق ؤؽل األِواٞ ٩ٌ

 :(1)ا٘ؾوثيخ
 يَععععععب٩ٜ اّ٘ععععععوٞ بٞ ِععععععوٞ

 
..

. 
 ريٝٝعععععععععععععععع٣ ٌيمزعععععععععععععععععل٢

 ٌيإفععععععععععععععععععن٢ ٌيوٌمعععععععععععععععععع٣ 
 

..

. 
 ٌيقٍععععععععععععع٣ ٌيمزعععععععععععععل٢

 ٌيلٜىعععععععععععععععع٣ ٌيؾؽٝعععععععععععععععع٣ 
 

..

. 
 ٌيقعععععععععععععع٣ٝ ٌيعععععععععععععيكهك٢

ٌبْ٘بلو يصً ٣ٍَ٠ ثب٘ٙيش، ٦ٜبما يٍمٗ ٜك ٌويَز٣ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ٦ِل  
٩ ٘زمجو لٟ ٥ٜبهح، ٧٥ٌ يمزعل٢ ؤ٨ يإفن٢ رؾذ عبءد ا٘ٝز١بِعبد ٩ٌ ا٘جيذ ا٘ضب٠

لعل٢، ٘يصول٣، صٛ يوٌم٣ ٦يقٍع٣، ٌزل٦ه هؤ٣ٍ، ٌيّٙي٣ صويمب ل٩ٙ األهض، 
 ٤٦ن٢ ٥ٜبهاد يل٦يخ رْزوْ ٜك ٥ٜبهاد األٍٙؾخ ٩ٌ بثواى ٌو٦ٍيز٣ ٧ِ٦ر٣ ٦ثَب٘ز٣.

صٛ ا٠فو ب٩٘ ٥ٜبهر٣ ٩ٌ رٙٓ اّ٘صخ ا٘ز٩ يؾ٩ٕ ٌي٥ب لٝب ٌم٣ٙ ث٧٥اىٞ، ثمل ؤٞ 
 :(5)زىبصذ ث٣ لصجز٣ ٜنؽغي٣، ي٧ّٖاٍ

 ٌّٙععععذ ٘قيٙعععع٩ ا٠فو٠٦عععع٩ ٌععععة٩١٠
 

.
.. 

 ٍويك ب٘يٕٛ ؽعيٟ ي١صعلق اٍ٘غعو
٦ؤِؾٝععذ ٥ٜععو٨ ؽععيٟ صععبكٌذ  

 وععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو٢ 
 

.
.. 

لٙعع٩ ا٘ؽععً ؽزعع٩ ِيععٗ ِععل لّعععو 
 ا٥ٝ٘عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو

 
                                                           

 . 98 – 99ٓ ا٘لي٧اٞ ( 1)
 
 . 118( اَ٘بثُ ٓ 5)
  



 

- 4322 - 

 

 د/ الشافعي دالل الشافعي        أثر الفروسية على اللغة الشعرية 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

ٌإ٠غيععععععذ ؤٍععععععو٨ ٜععععععنؽظ ٜععععععٟ 
 ٤عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع٧اىٞ

 

.
.. 

 ٦٘ٛ ي١غعي٥ٛ بال اَ٘عٕي١خ ٦ا٘صعجو
 ٠٦عععبك٦ا عٝيمعععب ؽعععٗ ل١عععب ٦صب١ِعععب 

 
.

.. 
جؽِ بٞ األٜعععععو يؾلصععععع٣ ؤفعععععب ا٘ععععع

 األٜععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو
 

 ٦ؤثذ ثإٍو٨ ٘ٛ يٕٟ ثعيٟ ِعز٥ٙٛ
 

.
.. 

 ٦ثععيٟ ؼمععب٩٠ ا٘يعع٧ٚ ٜبك٠٦عع٣ اٍ٘زععو
ٌّل لٝل اْ٘بلو ب٩٘ ا٘ؾ٩ٕ، ٘زفٗ ِصخ ٌو٦ٍيز٣ ٩ٌ رٙٓ ا٘ٝمؤخ رز١ب٥ِٙب  

 األ١َ٘خ ٦رل٦ه ٜك األيبٚ ك٦هر٥ب.
٩٤٦ ِصخ عليوح ثب٘ؾ٩ٕ ٦ا٘زوكيل، ألٞ اٍ٘بهً ٘ٛ يقِ ٤ال٣ٔ، ؤ٦ ي٥بة 

٧ٝ٘د، ؽيٟ ٤غٛ ل٩ٙ ث٩١ ٧٤اىٞ ثٍٝوك٢ ٜك ثي٦ن اٍ٘غو، ٦ثب٘صجو ٦ا٘زؾ٩ٙ ا
ؽيش ِبٚ ثزقٙئ ث٩١ ٜنؽظ ٜٟ األٍو،  -٩٤٦ ٜٟ ٜٝيياد ا٧ٍ٘اهً -ثبَٕ٘ي١خ

٦٘ٛ يٕزً ثزقٙيص٥ٛ، ثٗ اٍزؽبق ؤٞ يإٍو للكا ٜٟ ؤللائ٥ٛ، ٦٘ٛ يٕٟ ثي٥١ٛ ٦ثيٟ 
 ِز٣ٙ بال ٔٝب ثيٟ اَ٘جبثخ ٦اإلث٥بٚ.

ة ٦اّ٘زبٖ، إ٘و ٦اٍ٘و ٦ا٘غو٨، ٤غ٧ٜب ٦صلا، ل٩ٙ ؽَت ٦ٜٟ ٥ٜبهاد ا٘ؾو
ٜب رّع٩ ـو٦ي ا٘ٝمؤخ، ٌٕٗ ٌبهً عليو ث٥نا اّ٘ٙت، ٣٘ ٜٟ ا٘لهايخ ٦ا٘قجوح، ٜب 

 يغم٣ٙ لٙيٝب ثإ٧ٜه اّ٘زبٖ ٧١ٌ٦ٞ ا٘ؾوة، ٦ٜز٩ يٕو ٦ٜز٩ يٍو 
 :(1)ي٧ّٖ لٝو٦

٤زٍعععععذ ٌغعععععبءد ٜعععععٟ ىثيعععععل 
 لصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبثخ

 

..

. 
بما ؼعععععععوكد ٌععععععععبءد ِويجععععععععب 
 ٌٕعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععود

 
رّعععععع٧ٖ ا٘ععععععوٜؼ يضّععععععٗ  لععععععالٚ

 لعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبر٩ّ
 

..

. 
بما ؤ٠عععب ٘عععٛ اؼمعععٟ بما ا٘قيعععٗ 
 ٔعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععود

 
ٌبْ٘بلو يزَبءٖ ٜزمغجب ٜز١ٕوا، ٘ٝبما يؾٝٗ اَ٘الػ بما ٘ٛ يجٗ ث٣ ٩ٌ ا٘ؾوة، 

 ٦٘ٛ يٕو ث٣ ل٩ٙ لل٢٦ ٩ٌ ٦ِز٣ 
٦يؾلص١ب اْ٘بلو لٟ اٍزملاك اّ٘ٝبرٙيٟ، ٦ٜب يؾٝٗ ٔٗ ٥١ٜٛ ٜٟ ؤٍٙؾخ ٜقزٍٙخ، 

 :(5)ل٩ٙ ١ٜبٌؾخ ٦ٜغب٘لح ِوي٣١، ي٧ّٖ يف٥و ث٥ب ٌو٦ٍيز٣، ٦رمي٣١
 ِععععععععععع٧ٚ بما ٘جضععععععععععع٧ا ا٘ؾليعععععععععععع

 
..

. 
 ك ر١ٝععععععععععو٦ا ؽٍٙععععععععععب ٦ِععععععععععلا

                                                            

  . 95( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)
  .91 - 94ٓ  ( اَ٘بث5ُ)
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 ٔعععععععٗ اٜعععععععو٨ء يغعععععععو٨ ا٘ععععععع٩
 

..

. 
 يعععععع٧ٚ ا٥٘يععععععبط ثٝععععععب اٍععععععزملا

٦يأل اْ٘بلو ل٩ٙ ؽّيّز٣ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ؾوة، ٧٥ٌ يإث٩ اٍ٘واه، ٦ب٠ٝب كائٝب ٧٤  
 :(1)٧ّٖٔواه، ٘ؾٝبيخ ٜب يغت لٙي٣ ؤٞ يؾٝي٣ ٜٟ آٖ ٦ٜبٖ ٦ويو٤ب، ي

 ثجععععععععبة اّ٘بكٍععععععععيخ َٜععععععععزٝيزب
 

..

. 
 ٔٙيععععش ؤهيٕعععع٣ يععععإث٩ اٍ٘ععععواه

 ؤٔععععو لٙععععي٥ٛ ٥ٜععععو٨ ٦ؤؽٝعععع٩ 
 

..

. 
 بما ٔو٤عع٧ا ا٘ؾّععبئُ ٦ا٘ععنٜبها

 نتيذة املعركة: -3 
الثل ؤٞ رٍَو لٟ ظؾبيب ٦ؤثؽبٖ بظبٌخ ب٩٘ ا٘لٜبء ا٘ز٩  -ؤ٨ ٜمؤخ -٦ا٘ٝمؤخ

 فٍٙز٥ب.
 الــدم: -أ

ٔو ا٘لٜبء، ٠زيغخ إ٘و ٦اٍ٘و، ٦ا٘عوة ٩ٌ٦ ٘ىخ اْ٘بلو اال٠ٍمب٘يخ يزٕوه م
٦ا٘ؽمٟ، ؤ٦ ٜواكي ا٘لٚ، ؤ٦ ٜب يلٖ لٙي٥ب، ل٩ٙ ؤٞ ا٘لٚ ال يَيٗ ٜٟ ا٘جْو 

 :(5)ا٘ٝؾبهثيٟ ٌّػ، ٦ب٠ٝب يَيٗ ؤيعب ٜٟ ا٘قيٗ ا٘ز٩ يؤج٧ٞ، ي٧ّٖ
 .   ٧ٍاث٥ّٟ ٔب٘ؾلؤ اْ٘ؾبػ.ثَب٤ٝخ فعٟ ثغبكيبد   .

م٘ٓ بال ٘ٙلٜبء ا٘ز٩ رَيٗ ٥١ٜب، ٌب٘قي٧ٖ ٜؾ٧ٝ٘خ ٩ٌ ٔوا٤يخ ل٩ٙ ا٘غو٨، ٦ٜب 
 ٦ِل ٘صّذ ثغَل٤ب ٜٟ ٔضوح ا٘عوة ٦ا٘ؽمٟ.

٦يجش اْ٘بلو ا٘ولت ٩ٌ ٧ِٙة ١ٜب٦ئي٣، ٦يز٧لل٤ٛ ثب٥٘الْ ٦اّ٘زٗ، ٦بٍب٘خ 
 :(3)ا٘لٜبء، ي٧ّٖ

 .  ٨٧٥٘ ٦ِل فعت ا٘غجيٟ ثمصٍو.٧٘ ٔبٞ لجبً ١٤ب٘ٓ ؽبظوا  .

                                                           

 . 111ٓ  اَ٘بثُ( 1)
 .99ٓ  ( ا٘لي٧ا5ٞ)
 . 154ٓ  اَ٘بثُ( 3)
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خ، ثٝب ٔبٞ يؾلس ٧٘ ٌّل ر٧لل لٝو٦ ا٘مجبً ثٟ ٜوكاً ٦ِل وبة لٟ ا٘ٝمؤ
ّبهْ " ٨٧٥٘ ٦ِل فعت ا٘غجيٟ ثمصٍو" ٨٧٥٘ ٜٟ ّلح ا٘عوثخ، ٦ِل ٍب٘ذ 

 ا٘لٜبء ٣١ٜ.
٦ا٠فو ب٩٘ رٙٓ ا٘ص٧هح ا٘ز٩ يصً ٌي٥ب اْ٘بلو ٤نا ا٘قصٛ ا٘ن٨ ا٥٠بٖ لٙي٣ 

 :(1)لٝو٦ ؼم١ب ٦ظوثب ؽز٩ ٍب٘ذ ا٘لٜبء ٣١ٜ، ٦صبه يمضو ٌي٥ب
 إِلؽ٣ ا٘قٙيك.  ٔٝب ي٩ْٝ ث.روا٢ ؽيٟ يمضو ٩ٌ كٜبء  .

ِأٝو ٜب٣٘، ٌةما ث٣ ال يّك بال ل٩ٙ ا٘قٝو،  ب٣٠ يمضو ٩ٌ كٜبئ٣ ٔٝب يمضو ا٘قٙيك ا٘ن٨ 
 ٧٥ٌ ٌبِل ٦لي٣ ٦رؤيي٢، ٦يزٙغٙظ ٩ٌ ْٜي٣.

 :(5)٦يَزقلٚ ٔٙٝخ األّّو ٘ٙلال٘خ ل٩ٙ ٧٘ٞ ا٘لٜبء، ٦ٔنا ٔٙٝخ ا٘قعبة ي٧ّٖ
ٌععع٩ ٌزيعععخ ٜعععٟ ٧ِٜععع٣ فععععجذ 
 ٥٘ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٛ

 

..

. 
ٍععععع٧اك ا٘ٙؾععععع٩ ٜعععععٟ لبرعععععٓ 
 وٜزؾيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 
٧ٜ٘عععععععب ٦ِم١عععععععب ٌععععععع٩ ا٘ز١عععععععبىٖ 
 فٍقٍعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععذ

 

..

. 
 ٜضعععٗ ا١٘مبٜعععخ ٜؾبٌعععخ ٘ألّعععّو

ٌإٞ رقعت ٘ؾب٤ٛ ا٧َ٘كاء ثب٘لٚ ٜٟ ٍيً لٝو٦، ٌٕٛ يّله ٤نا ا٘لٚ ا٘ن٨  
ؽ٧ٖ ا٘ٙؾيخ ا٧َ٘كاء ب٩٘ ا٧ٙ٘ٞ األؽٝو  ٦ٜٟ صٛ يصله٦ٞ ص٧رب ٔص٧د ا١٘مبٚ، 

 ٥٘نا ا٘لٚ ا٘ن٨ لُٙ ثٙؾب٤ٛ ٦ؤعَبك٤ٛ.
ٙت ل٩ٙ اْ٘بلو ٘ىخ اٍ٘و٦ٍيخ ٦ا٘ؾوة ٦اّ٘زبٖ، ٦ؽز٩ ٩ٌ ٜغبٖ ا٘ىيٖ، رى

ٌب٘ىيٖ ٜيلاٞ ٍ٘ٙو٦ٍيخ ؤيعب، ٌبْ٘بلو يويل ؤٞ ي١زصو ل٩ٙ ؤِوا٣٠ ٩ٌ ٜيلاٞ ؽت 
 :(3)ٜؾج٧ثز٣، ٦ٜٟ صٛ روا٢ ينٔو ٧٘ٞ صيبة ٜؾج٧ثز٣ ثٝب يوا٢ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ، ي٧ّٖ

 .   ثغلر٥ب ٔٝب اؽٝو ا١٘غيك.٦صجه صيبث٥ب ٩ٌ ىلٍواٞ   .    
لح ٩٤ ا٘ؽويّخ ٩ٌ ا٘ض٧ة رقبً٘ ٣٠٧٘، ٦ِل رىيو ٧٘ٞ صيبة ا٘ٝؾج٧ثخ، ٌب٘غ

 ٌإصجؼ ٔب٘يلٍواٞ يْج٣ ا٘لٚ األؽٝو.

                                                           

 .122( اَ٘بثُ ٓ 1)
 .154( ا٘لي٧اٞ ٓ 5)
 .125( اَ٘بثُ ٓ 3)
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 املــوت: -ب
٦رإر٩ ا١٘زيغخ ا٘ؾزٝيخ ٘ٙعوة ٦ا٘ؽمٟ، ٩٤٦ ا٧ٝ٘د ا٘ن٨ يي٤عععُ ا١ٌٍ٘، ٌزو٨ 
ٍ٘ؿ ا٧ٝ٘د ؤ٦ ص٧هر٣ ٜٟ ٘ىعععخ اْ٘بلو ا٘ز٩ رمجو لٟ ٌو٦ٍععيز٣، ٦ٜب اٍزقلاٚ 

 :(1)ار٥ب ا٘ز٩ رغو٨ ل٩ٙ َ٘ب٣٠ بال ؤ٣٠ يميِ ٩ٌ لب٥ٝ٘ب، ي٧ٍّٖٜوك
 .  ٦ؼبة ا٧ٝ٘د ٜٟ ّوق ٦٦هك.٦ِوة ١ٙ٘ؽبػ إ٘جِ ي٩ْٝ  .

ٌب٧ٝ٘د يؽيت، ٦ؼوي٣ّ ٜؾجت ٍ٘ٙوٍبٞ، ٌبٕ٘ٗ ين٤ت ٧ٝٙ٘د ثمل ا١٘ياٖ 
٦ا٘عوة ٦ا٘ؽمبٞ، ٔٝب يَيو ا٘مؽْبٞ ب٩٘ ا٘ٝبء، ٌب٥ٍٙ٘خ ٦ا٧َْ٘ ّ٘زٗ ا٘قصٛ 

 ٤ٛ ٜب يؾوٓ لٙي٣ اْ٘بلو ٦.٣ٜ٧ِ٦بى٤ب٣ِ ه٦ؽ٣ ؤ
٦يزإٔل ا٘مل٦ ٩ٌ ٜيلاٞ ا٘ٝمؤخ ؤٞ ِل٦ٚ لٝو٦ ٩ٌ ا٘ٝيلاٞ، ٦ِل٣ٜ٦ لٙي٣ ٜم١ب٢ 

 :(5)٧ٜر٣ ٤٦ال٣ٔ، ي٧ّٖ
 .   ٤ص٧ها ما ـجعب ٦ّجب علاك.٧ٌٙال  ِيز٩١ ّ٘ٙيذ ٘يضععب   .

 .   ٦صوػ ّؾٛ ِٙجٓ لٟ ٧ٍاك.٦الٍزي١ّذ ؤٞ ا٧ٝ٘د ؽُ   .
٧ٝد، ٌٝبما ر٧ٕٞ لٙي٣ فجيئزٓ رغب٢ ِبرٙٓ  "صوػ ّؾٛ ٌةما ١ٔذ ٜزي١ّب ٜٟ ا٘

 ِٙجٓ لٟ ٧ٍاك".
٦ِل يَزقلٚ اْ٘بلو ٍ٘ؿ يلٖ ل٩ٙ ا٧ٝ٘د، ٌص٧هر٣ ر٧ؽ٩ ثٍٝبهِخ ا٘و٦ػ 
٘ٙغَل، ي٧ّٖ لٟ ث٩١ ٍٙيٛ ٧ِٚ ا٘مجبً ثٟ ٜوكاً، ثمل ؤٞ ا٥٠ب٧٘ا لٙي٥ٛ ٦ؤؽبؼ٧ا 

 :(3)ث٥ٛ ٜٟ ٔٗ عب٠ت ، ٌٕب٠ذ اْ٘يغخ
 .  ٦ٍٙيٛ صول٩ ٩ٌ ا٘مغبط األٔله.بث٥ٛ  .صٛ اٍزٝو ا٧ّ٘ٚ ٧ٌَ هٔ

                                                           

 . 89( ا٘لي٧اٞ ٓ 1)
 . 111( اَ٘بثُ ٓ 5)
 . 99( اَ٘بثُ ٓ 3)



 

- 4425 - 

 

 د/ الشافعي دالل الشافعي        أثر الفروسية على اللغة الشعرية 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

ٌّل ـٗ اْ٘بلو ٣ٜ٧ِ٦ ٧ٌَ هٔبث٥ٛ، صبثزيٟ ال يزيؽيؽ٧ٞ لٟ في٥٘٧ٛ، ثي١ٝب 
ٍٙيٛ "صول٩" ّٜز٧٘يٟ ٩ٌ ا٘ىجبه األ٧ٍك ا٘ٝزصبلل ٜٟ ؤهعٗ ا٘قيٗ ٩ٌ ٜيلاٞ 

 ا٘ٝمؤخ.
٦ؤٜب لٟ األصو ا٘ٝزورت ل٩ٙ ٜب يؾلس ٩ٌ ا٘ٝمؤخ، ٌٙٛ ي١ٌ اْ٘بلو ؤٞ ينٔو٢، 

 ٔإٍ٘بؾ ٘ى٧يخ ٜزصٙخ ثَبئو األٍ٘بؾ ا٘لا٘خ ل٩ٙ اٍ٘و٦ٍيخ ٦اْ٘غبلخ.
ي٧ّٖ لٝو٦ ثمل ؤٞ ويا ث٩١ ا٘ؾبهس، ٌإصبة ٌي٥ٛ ٦ا٠زصً ٥١ٜٛ، ٜقجوا لٟ 

 :(1)األصو ا٘ن٨ رورت لٟ ٤ن٢ اإلصبثخ
 .  ٔمغيظ ٧َ٠ر١ب ولاح األه٠ت.لغذ ٠َبء ث٩١ ىيبك لغخ  .    

اّ٘جيٙزيٟ  ٌمغيظ ٠َبء ث٩١ ىيبك، صواؿ  ٌب٠فو ب٩٘ اٍ٘وَ ثيٟ ؼواؿ ٦ل٧يٗ ٠َبء
 ٦ل٧يٗ، ٦لغيؼ ٧َ٠ح ٧ِٚ لٝو٦، ٌوػ ٦رٍبئٖ ثب٘فٍو.

٦ٔب٠ذ ا٘ملا٦ح ٦ا٘قص٧ٜخ ٦اّ٘زبٖ ل٩ٙ ؤّل٤ب ثيٟ ٧ِٚ لٝو٦ ٦ث٩١ ىيبكح، ٌزوا٢ 
 :(5)٩ٌ ِصيلح ؤفو٨، ينٔو األصو ا٘ٝزورت ل٩ٙ ٤ن٢ ا٘ؾو٦ة

 ويلح ١ٕٙ٘عععبػ.  ٦فٙي١ب ا٘ق.ٌإص١ٕٙب ا٘ؾٙيٙخ ٜٟ ث١ي٥ب  .     
ٌب٘ضٕٗ ٘ٙي٦عبد يّّل ؤث١بئ٥ب، ٦اَ٘ج٩ ٍ٘ٙزيبد ا٘جٕو، ؽز٩ يزي٦ع٧ا ث٥ٟ 

 ٦يزٝزم٧ا.
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .99ٓا٘لي٧اٞ ( 1)
 .99( اَ٘بثُ ٓ  5)
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 اخلامتة

٩ٌ٦ فزبٚ رٙٓ ا٘لهاٍخ يغٝٗ ث١ب ؤٞ ٠ؾيٗ اّ٘به٨ء إ٘ويٛ ب٩٘ ؤ٤ٛ ا١ّ٘بغ ا٘ز٩ 
ـٍو٠ب ث٥ب ٜٟ فالٖ ا٘جؾش )ؤصو اٍ٘و٦ٍيخ ل٩ٙ ا٘ٙىخ اْ٘مويخ لٝو٦ ثٟ يٕوة 

ب( ل٩ٙ ؤٞ ٠زوْ ٜب ِل يوا٢ ٌي٥ب ٜٟ ؤ٧ٜه ٘زمؽ٩ ًٜٙٝؾب ٦هئيخ عليلح، ٦ؤثوى ا٧ٝ٠معً 
 ٤ن٢ ا١٘زبئظ، رٝضٗ ٩ٌ ا٘زب٩٘:

ؤوٙت ِصبئل لٝو٦ ا٘يثيل٨ ٦ّٜؽمبر٣ رق٧ٙ ٜٟ اّ٘ٝلٜبد ا٘ؽٙٙيخ  -1
ا٘ىي٘يخ، أل٣٠ ّبلو ٌبهً، ٤٦ت ؽيبر٣ ٘ٙٝمبهْ ٦ا٘ؾو٦ة، ٌٙٛ يزَك ٣٘ 

٘لف٧ٖ ٩ٌ ٠ي٦اد ٠َبئيخ، ٌىوا٣ٜ ٦ل٣ّْ ا٧ِ٘ذ ّ٘ٙيبٚ ثٝىبٜواد لبؼٍيخ، ؤ٦ ا
َ٘ي٣ٍ ٦هٜؾ٣، ٦ٜىبٜوار٣ ٩ٌ كف٣٘٧ ٩ٌ ٜمبهْ يؾُّ ٌي٥ب ا٘جؽ٧٘خ ٦ا١٘صو، 
٤٦نا يإر٩ ثزإصيو ٜٟ ؽ٣َ اٍ٘و٩ٍ٦، ٌٙٛ يٕٟ يم١ي٣ بال ا١٘صو ٩ٌ ٜيلاٞ 

 اّ٘زبٖ، ٦اٍ٘قو ث٥ٝبهاد ا١٘ياٖ ٩ٌ ٍبؽخ ا٧٘و٩ ٜك األِواٞ ٦األثؽبٖ.
ٜٟ ؤٍ٘بؾ  -وب٘جب -ويخ، ٠الؽؿ ف٤٧ٙبٜٟ فالٖ رزجك ٘ىز٣ اْ٘م -5

٦روأيت ٦كالالد بيؾبئيخ رزعٟٝ ٜمب٩٠ ا٘ؾيٞ ٦ا٘زؾَو، ٦األ٩ٍ ٦اْ٘غٟ 
٦األًٍ، ٦ا٘زجب٩ٔ ٦اثزالق وصبد األ٘ٛ، ألٞ اْ٘بلو ٘ٛ يزموض ٘ٝؾؽبد 
ؤ٘يٝخ ٩ٌ ؽيبر٣، ثبٍزض١بء ِصبئل٢ ٩ٌ ّٜزٗ اث٣١، ٩ٌ٦ ؤفن ا٘ضإه ألفي٣، ا٘ز٩ 

 هَ ٦اْ٘غٟ ٦ا٘ؾيوح ٦بصبهح ا٘زَبئالد.رؾٝٗ كالالد ا٘ؾيٞ ٦األ

رإر٩ ٘ىخ اْ٘بلو ٦ؤٍ٘بـ٣، ؤؽيب٠ب ٩ٌ ص٧هح ٜجبّوح، ال رؾزبط ب٩٘ ٔل  -3
م٤ٟ ٦ّؾن ٌٕو، ٦ؤؽيب٠ب ؤفو٨ ٠غل٤ب رع٩ّ٧ ث٧ّبػ ٜغبى٨، يضو٨ ٜمب٠ي٣ 

 ٦ؤٌٕبه٢ ٦رغم٥ٙب ؤٔضو رإصيوا ٦عبمثيخ.
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 املصادر واملرادع
ك/ّعع٩ِ٧ ظععيً، غ كاه  -رععبهيـ األكة ا٘موثعع٩ ٌعع٩ ا٘مصععو ا٘غععب٩ٙ٤ -1

  ٚ  .1899 غ األ٩٘٦  –ا٘ٝمبهي 

–ا٘زص٧يو اْ٘مو٨ هئيخ ٠ّليخ ٘جالوز١ب ا٘موثيخ ك/لل٠بٞ ؽَعيٟ ِبٍعٛ  -5
 ٚ  . ٤5444ع/1251ا٘موثيخ ١ْٙ٘و ا٘لاه 

ا٘وؽٟٝ ثٟ ٤نيٗ األ٠علٌ٘  ؽٙيخ اٍ٘وٍبٞ ٦ّمبه اْ٘غمبٞ ٘م٩ٙ لجل -3
   ٚ  .1811ٜصو  -كاه ا٘ٝمبهي -رؼ/ٜؾٝل لجل ا٘ى٩١ ؽَٟ

٤ععععع/ 1319،  1غ -ا٘ؾيعععع٧اٞ ٘ٙغععععبؽؿ رؾّيععععُ لجععععل اَ٘ععععالٚ ٤ععععبه٦ٞ -2
   .9/154ٚ ؽع 1839

 ٚ .1891كي٧اٞ لٝو٦ ثٟ ٔٙض٧ٚ ا١٘بّو كاه إ٘زبة ا٘موث٩   -1

غ ٜؽجمععخ ا٘غبٜمععخ  -رؾّيععُ/ فٙيععٗ ا٘قعع٧ه٨ -كيعع٧اٞ ل١زععوح ثععٟ ّععلاك -9
1983 .   ٚ 

١ْٜع٧هاد كاه ا٘ضّبٌعخ  -رؾّيعُ/لي٢ ؽَعٟ –كي٧اٞ ٜمب٦يعخ ثعٟ ٜب٘عٓ   -9
 ٚ   1895 كُْٜ

غ ٜؽجمعععخ  -رؾّيُ/ٜصعععؽ٩ٍ اَ٘عععّب ٦آفعععويٟ -ّعععوػ كيععع٧اٞ ا٘ٝز١جيععع٩ -9
 ٚ  . 1893ٜصؽ٩ٍ ا٘جبث٩ ا٘ؾٙج٩ ٜصو 

ك/٠عع٧ه٨ ؽٝعع٧ك٨  -ّععمو ا٘ؾععوة ؽزعع٩ ٥٠بيععخ اّ٘ععوٞ األ٦ٖ ا٥٘غععو٨  -8
 . ٜٕزجخ ا٥١٘عخ ا٘موثيعخ  -لب٘ٛ إ٘زت غ  -اّ٘يٌ

عٝمع٣  -ٜؽج٧لعبد ٜغٝعك ا٘ٙىعخ ثلْٜعُ -ّمو لٝو٦ ثٟ ٜمل يٕعوة -14
 .  ٚ   ٤1891ع/1241 -5غ –ا٘ؽواثي٩ْ ٜؽبق

 2غ -كاه لععععب٘ٛ إ٘زععععت اّ٘ععععب٤وح -ك/ؤؽٝععععل ٜقزععععبه   -لٙععععٛ ا٘لال٘ععععخ -11
1883 .   ٚ 
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ٜؽج٧لععبد  -5لٝععو٦ ثععٟ ٜمععل٨ ٔععوة ػ عٝمعع٣ ٜؽععبق ا٘ؽواثيْعع٩ غ -15
 ٚ   . ٤1891ع/ 1241ٜغٝك ا٘ٙىخ ا٘موثيخ ثلُْٜ 

غ  -غ ٜؽجمععخ ا٘وظععبك/ؼٙمععذ صععجؼ   اٍ٘و٦ٍععيخ ٌعع٩ ّععمو ا٘قعع٧اهط،  -13
 ٚ  .٩1891 األ٦٘

غ كاه ا٘موثيخ ١ْٙ٘عو ٜلي١عخ  –٘ىخ اْ٘مو ا٘موث٩ ك/ لل٠بٞ ؽَيٟ ِبٍٛ -12
 ٚ ٠5449صو غ األ٩٘٦ 

غ كاه  –ّٜلٜععععخ ٌعععع٩ كهاٍععععخ األكة اإلٍععععال٩ٜ ك/ ٜصععععؽ٩ٍ لٙيععععبٞ  -11
 علح. –ا١ٝ٘بهح 
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