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 العربيةشرح وتحليل قصيدة )بانت سعاد( بيان أثرها في اللغة   

 تخلص :المس

تهددده هددلد الد اسددة دلددش تٍددددب شددرح   أدبددي واه  لٍصدديدة بانددت سددعاد، وتحليلهددا 

تحليالً فنياً دشمل مختلد  الوواندا اللغوددة واليةرددة والخصدافن الينيدة، مدأ بيدان أثرهدا 

في اللغدة العربيدة. اتتعدت الد اسدة المدنهن اليندي المعتمدد فدي تحليدل النصدوص، مد    در 

لٍصدديدة، وتعرددد  بصدداحتها، وشددرح لغددوا لميرداتهددا، وتحليددل فةددرا وفنددي لمناسددتة ا

ألبياتها وأقسامها. وقد توصلت الد اسدة دلدش دددد مد  النتدافن، أهمهدال أن الدنيل الوداهلي 

و وح التٍليد دطغش دلش الٍصيدة دلش الرغب مد  دلٍافهدا بعدد فدتة مةدة فدي حندرة النتدي 

طيدة الشدادر الددنيدة فدي هدلد الٍصديدة لدب تةد  صلش هللا دليه وسدلب وفدي مسدوددأ وأن دا

بالصدددو ة المطلوبدددة. وأن الد اسدددة أةهدددرع دناددددة الشدددادر بالتنسدددي  ووحددددة الٍصددديدة 

وتسلسددلها اليةددرا.  مددا أنهددا بيّنددت قد تدده الينيددة فددي اسددتخدام النددواحي التيانيددة فددي شددعرد 

 استخداماً  افعاً.

 نتوا،  عا ب  زهير. التردة.الشعر اإلسالمي، المددة ال الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 This study aims to provide full literary explanation of 

Bant Souad's poem, and analyzes it in an artistic way that includes 

various linguistic and intellectual aspects, as well as technical 

characteristics, with an indication of its impact on the Arabic 

language. This study followed the technical approach adopted in 

analyzing the texts, including a mention of the reasons for the 

poem, a definition of its author, a linguistic explanation of its 

vocabulary, and an intellective and artistic analysis of its verses 

and sections. The study reached a number of results, the most 

important of which are: That the pre-Islamic character and the 

spirit of tradition dominate the poem despite its recitation after the 

conquest of Mecca in the presence of the Prophet, and in his 

mosque; and that the poet's religious emotion in this poem was not 

required. The study showed the poet's care for coordination, unity 

of the poem and its intellectual hierarchy. It also showed his 

artistic ability to use the rhetoric aspects in his poetry to great use. 

Key words: 

Islamic poetry, Prophet Panegyric, Kaab bin Zuhair. Burda. 
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 المقدمة:

قصيدة )بانت سعاد( قصيدة متا  ةأ ألنها قيلت بدي  دددا المتدا ي سديدنا  سدو  

هللا صدددلش هللا دليددده وسدددلب، وبسدددتا هدددلد التر دددة شدددرفت الٍصددديدة، وموددددع باستحسدددان 

الرسدو  لهددا، وبخلددأ بردتدده الشددردية المتا  ددة دلدش شددادرها، وبسددتتها نددا   عددا األمددان 

منددل  لددت التددا دب ا تسددتت الٍصدديدة هددلد المةانددة الرفيعددة الع يمددة، وتناقلتهددا والعيددو. و

باإلجال  واإل تدا  جديالً بعدد جيدل، فخلددع -خاصة في األوساط األدبية والددنية -األجيا  

بإقتالهب الع ديب دليهدا، ونالدت مد  ااهتمدام مدا لدب تنلده قصديدة أخدرو، فشدرحها وخمسدها 

م  هنا د هر أثرهدا الةتيدر فدي اللغدة العربيدة دتدر هدلد وشطرها ودا ضها خل   ثير. و

 العصو  المتعاقتة.

 أسباب اختيار هذه القصيدة:

فٍددد  ددان ااختيددا  لهددلد الٍصدديدة تتر دداً بمدد  قيلددت بددي  ددددده، وتوسددالً بهددا دليدده، 

و غتددة فددي السددعادة دددوم الهددو  الع دديب،  مددا أسددعدع هددلد الٍصدديدة وأنوددت صدداحتها مدد  

 بعد أن ضاقت األ ض دليه بما  حتت.الموع المحٍ ، 

 أهمية الدراسة:

تنتأ أهمية هلد الد اسة م  اتصالها بسيد األولدي  واآلخدرد ، وبصدحابته الةدرام 

الميددامي ، ومدد  استحسددان الرسددو  لهددا وطربدده بهددا، وطلتدده مدد  أصددحابه ااسددتما  لهددا، 

 وقتو  العل  م  صاحتها، وتأمينه والعيو دنه.

دناً م  اتصالها بأحد الشعراء اليحو ، سدليل الشدعراء،  عدا  ما تنتأ أهميتها أ

 ب  زهير ب  أبي ُسلمش، الشادر صاحا الةلمة الرصينة الوزلة، والصحابي الوليل.

 ما تنتأ أهميتها  للت فدي أنهدا شدرحت هدلد الٍصديدة وبيّندت خصافصدها الينيدة، 

فدي اللغدة العربيدة  دلش ضوء د اسة تحليل النصوص األدبية، و شديت دد  أثرهدا الةتيدر

 في مختل  العصو  األدبية. 

 أهداف دراسة هذه القصيدة:

تهددده هددلد الد اسددة دلددش تٍددددب شددرح   أدبددي واه  لٍصدديدة بانددت سددعاد، وتحليلهددا 

تحليالً فنياً دشمل مختلد  الوواندا اللغوددة واليةرددة والخصدافن الينيدة، مدأ بيدان أثرهدا 

 في اللغة العربية.

 منهج الدراسة:

ت هلد الد اسة المنهن اليني المعتمد في تحليل النصوص، مد    در لمناسدتة اتتع

 الٍصيدة، والتعرد  بصاحتها، ثب الشرح اللغوا للميرداع، ثب التحليل اليةرا واليني.

 

 الدراسات السابقة:
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تعرضت هلد الٍصيدة لشروحاع متعدددة، مد  الصدعوبة بمةدان دحصداوها، وقدد 

اللغدوا للميدرداع واسدتخالص مسدافل اللغدة والنحدو    زع هدلد الد اسداع دلدش الشدرح

 والصره والتالغة. وقد جاءع هلد الشروح مابي  الطو  الميرط وااقتناب الشددد.

 بانت سعاد

 كعب بن زهير:

هو   عا ب  زهير ب  أبي ُسلمش بنب السي ، واسب أبي سلمش  بيعة ب   دداح، 

ء هو وأبود، و دان دمدر بد  الخطداب بةسر الراء، أحد بني مزدنة،  ان م  فحو  الشعرا

(،  ولمدا ةهدر اإلسدالم 30، 1984ا دٍدم دلدش أبيده أحدداً)اب  هشدام،   - ضش هللا دنه -

فهد  النتي دمده، فوداءد  عدا مسدتأمناً تافتداً، وقدد أسدلب،  -صلش هللا دليه وسلب-هوا النتي 

 ليه بردته. وخلأ د -صلش هللا دليه وسلب-وأنشدد هلد الٍصيدة. فعيا دنه النتي 

وقد وصديه ابد  قتيتدة بٍولدهل   دان فحدالً مويدداً، و دان دحاليده أبدداً دقتدا  وسدوء 

( و وو ابدد  حوددر ددد  خلدد  األحمددر قولددهل  لددوا 89، 1، ج1980حددا  )اب  قتيتددة، 

( وهو م  المعدرقي  فدي 595، 5، ج1992قصافد لزهير ما قدمته دلش ابنه )اب  حور، 

بيتده فدي مٍدمدة هدلد  -باب بيوتاع الشدعر والمعدرقي  فيده الشعر، وقد   ر اب   شي  في 

التيوتدداع بٍولددهل  منهددا فددي الواهليددة بيددت أبددي سددلمشل  ددان شددادراً واسددمه  بيعددة، وابندده 

زهير  ان شادراً ، وله خؤولة في الشعرل خاله بشامة ب  الغددر، و ان  عا وبوير ابندا 

(. وقد وضعه محمد 306، 2، ج1981زهير شادرد ، وجمادة م  أبنافهب )الٍيرواني، 

(. وهدو 97، 1، ج1980ب  سالم الومحي في الطتٍة الثانية في  تابه الطتٍداع)الومحي، 

 أبيه دمتاز شعرد بالحةمة وضرب األمثا ، وقدد حيدل شدعرد بوميدأ األغدراض الشدعردة 

 المعروفة في دصرد.

ح األنصدا  وقصيدة بانت سعاد لب تة  الوحيدة في موا  مددحه الدددني، فٍدد مدد 

ودلياً ب  أبي طالدا وأبنافده  ضدوان هللا دلديهب جميعداً، ولده فدي مددح الرسدو  صدلش هللا 

دليه وسلب قصافد أخرو غير هلد الٍصيدة، أشهرها قصديدته الميميدة التدي تعتتدر مد  أهدب 

بل أحس  ما قالته العرب في مدحه صلش هللا دليده وسدلب، وقدد جداء فيهدا قولده)الٍيرواني، 

 (ل 136 ،2، ج1981

 تحملدددددددده الناقددددددددة األدمدددددددداء معتوددددددددراً 

 وفدددددددددي دطافيددددددددده أو أثنددددددددداء بردتددددددددده

 

 بددددددالترد  التددددددد  جلددددددش ليلددددددة ال لددددددب 

 مدددددا دعلدددددب هللا مددددد  ددددددد  ومددددد   دددددرم

 

 خبر إسالمه ومناسبة القصيدة:

و ددان مدد  ختددر قددو   عددا هددلد الٍصدديدة، ودسددالمه فيمددا  واد ابدد  هشددام)دون 

مدد  منصددرفه ددد   -صددلش هللا دليدده وسددلب-(ل دندده لمددا قدددم  سددو  هللا 180، 3تددا دب، ج

الطاف   تا بوير ب  زهير ب  أبي سلمش دلش أخيه  عا ب  زهيدر دختدرد أن  سدو  هللا 
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قتددل  جددااً بمةددة، ممدد   ددان دهوددود ودؤ ددده، وأن مدد  بٍددي مدد   -صددلش هللا دليدده وسددلب-

لدت شعراء قردش  اب  الزبعرو وهتيرة ب  أبي وها، قد هربوا في  ل وجه، فإن  اندت 

في نيست حاجة، فطر دلش  سو  هللا صلش هللا دليده وسدلب، فإنده ا دٍتدل أحدد جداءد تافتداً، 

 ودن أنت لب تيعل فانن دلش نوافت م  األ ض، و ان  عا ب  زهير قد قا ل

 أَا أَْبِلغَددددددددا َدنِّددددددددش بَُوْيددددددددَراً ِ َسددددددددالَةً 

 فَتَدددددديِّْ  لَنَددددددا دِْن ُ ْنددددددَت لَْسددددددَت بِيَاِدددددددل  

 أُْلددددِ  دَْوَمدددداً أَبَدددداً لَددددهُ  َدلَددددش ُخلُدددد   لَددددبْ 

 فَددددإِْن أَْنددددَت لَددددْب تَْيعَددددْل فَلَْسددددُت بِ ِسدددد   

 َسدددددٍَاَي بَِهدددددا اْلَمدددددأُْموُن َ أَْسددددداً َ ِود دددددةً 

 

 فََهددددْل لَددددَت فِيَمددددا قُْلددددُت َوْدُحددددَت َهددددْل لََةددددا 

 َدلَدددددددش أَّاِ َشددددددديء  َغْيدددددددِر  َِلدددددددَت دَل َةدددددددا

 َدلَْيددددددِه ، َوَمددددددا تُْلِيددددددي َدلَْيددددددِه أَبَدددددداً لََةددددددا

ددددددددا َدثَددددددددْرَعل لَعَدددددددداً لََةددددددددا  َوا قَافِددددددددل  دِم 

 فَأَْنَهلَددددددددددَت اْلَمددددددددددأُْموُن ِمْنَهددددددددددا َوَدل َةددددددددددا

 

وأو د اب  هشام  واددة أخدرو لهدلد األبيداع، بٍولدهل وأنشددني بعدل أهدل العلدب   

 (ل181، 4بالشعر وحددثه)اب  هشام، دون تا دب، ج

 َمددددددْ  ُمْتِلددددددَج َدنِّددددددي بَُوْيددددددَراً ِ َسددددددالَةً 

 َت َمدددددَأ اْلَمدددددأَُموِن َ أَْسددددداً َ ِود دددددةً َشدددددِربْ 

 َوَخالَْيددددددَت أَْسددددددتَاِب اْلُهدددددددَو ُوات تَْعتَددددددهُ 

 ً ددددداً َوا أَبَدددددا  َدلَدددددش ُخلُددددد   لَدددددْب تُْلدددددِ  أُم 

 فَددددإِْن أَْنددددَت لَددددْب تَْيعَددددْل فَلَْسددددُت بِ ِسدددد   

 

 فََهددددْل لَددددَت فِيَمددددا قُْلددددُت بِدددداْلَخْيِ  َهددددْل لََةددددا 

 َهددددددددددا َوَدل َةددددددددددافَأَْنَهلَددددددددددَت اْلَمددددددددددأُْموُن ِمنْ 

 َدلَددددددش أَّوِ َشدددددديء  َوْدددددددَا َغْيددددددِرَي دَل َةددددددا

 َدلَْيددددددِه، َولَددددددْب تُددددددْدِ ْي َدلَْيددددددِه أََخدددددداً لََةددددددا

ددددددددا َدثَددددددددْرَعل لَعَدددددددداً لََةددددددددا  َوا قَافِددددددددل  دِم 

 

(ل  وبعث بها دلش بوير، فلما أتت بويراً  درد 589، 2، ج2004قا  اب  دسح )

صدلش هللا دليده -فأنشدد دداها، فٍا   سو  هللا  -وسلبصلش هللا دليه -أن دةتمها  سو  هللا 

لما سمأ  سٍاي بها المأمون ل صدق ودنه لةلوب، أندا المدأمون. ولمدا سدمأ  دلدش  -وسلب

خل  لب تل  أماً وا أباً دليه  قلل أجل، لب دل  دليه أباد وا أمه  ثب قا  بوير لةعدا)اب  

 (ل590، 2، ج2004دسحاق، 

 َ ْعتَدددداً فََهددددْل لَددددَت فِددددي اْلتَدددديَمددددْ  ُمْتِلددددَج 

و َوا اْلددال ِع  -دِلَددش هللاِ   َوْحدددَدُ  -ا اْلعُددز 

 لَددددددَو دَدددددْوم  ا دَْنُودددددو َولَدددددْيَل بُِمْيِلدددددت  

 فَددددددددددَدُِ  ُزَهْيدددددددددر  َوا َشددددددددديء  ِددنُدددددددددهُ 

 

 تَلُدددددددوُم َدلَْيَهدددددددا بَددددددداِطالً َوْهدددددددَي أَْحدددددددَرمُ  

 فَتَْنُوددددددددددو دِ َا َ دددددددددداَن الن َودددددددددداُء َوتَْسددددددددددلَبُ 

 َ  الن دددددداَِّ دِا  َطدددددداِهَر اْلٍَْلددددددِا ُمْسددددددِلبُ ِمدددددد

مُ   َوِددددددددددُ  أَبِددددددددي ُسددددددددْلَمش َدلَددددددددي  ُمَحددددددددر 

 

أ 590، 2، ج2004قا  اب  دسحاقل ودنما دٍو   عال  المأمون )اب  دسدحاق، 

( ، ودٍا ل  المأمو   في قو  اب  هشام، لٍو  قردش 181، 4واب  هشام، دون تا دب، ج

  صلش هللا دليه وسلب.اللا  انت تٍوله لرسو  هللا
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قا  اب  دسحاقل  فلما بلج  عتداً الةتداب ضداقت بده األ ض، وأشدي  دلدش نيسده، 

وأ ج  به م   ان في حاضرد م  ددود، فٍالوا هو مٍتدو ، فلمدا لدب دودد مد  شديء بدداً، 

و  در فيهدا خوفده ود جداه  -صلش هللا دليه وسلب-قا  قصيدته التي دمدح فيها  سو  هللا 

ه م  ددود، ثب خرج حتش قدم المددنة، فنز  دلش  جل  انت بينده وبينده معرفدة، الوشاة ب

حددي  صددلش  -صددلش هللا دليدده وسددلب-مدد  جهينددة،  مددا  ُ ددر لددي، فغدددا بدده دلددش  سددو  هللا 

الصتة، فصلش مأ  سو  هللا صلش هللا دليه وسلبأ ثدب أشدا  لده دلدش  سدو  هللا صدلش هللا 

لش هللا دليه وسلب، فٍب دليه واستأمنه. فل ر لي أنده قدام دليه وسلب، فٍا ل هلا  سو  هللا ص

دلش  سو  هللا صلش هللا دليه وسلب، حتش جلل دليه، فوضأ ددد في ددد، و دان  سدو  هللا 

صلش هللا دليه وسلب ا دعرفه، فٍدا ل ددا  سدو  هللاأ دّن  عدا بد  زهيدر قدد جداء ليسدتأم  

جئتت به؟ قا   سو  هللا صدلش هللا دليده وسدلبل  منت تافتاً مسلماً، فهل أنت قابل منه دن أنا

 (.590، 2، ج2004نعب، قا ل أنا دا  سو  هللا  عا ب  زهير )اب  دسحاق، 

ود  ستا غنا  عا دلدش األنصدا  دٍدو  ابد  دسدحاقل  فحددثني داصدب بد  

دمر ب  قتادةل أنه وثا دليه  جل م  األنصا ، فٍا ل دا  سو  ددني وددو هللا أضدرب 

ا   سو  هللا صدلش هللا دليده وسدلبل ددده دندت، فإنده قدد جداء تافتداً، نازدداً  دّمدا دنٍهأ فٍ

 ان دليه . قا  فغنا  عا دلش هلا الحي م  األنصا ، ِلَما صدنأ بده صداحتهب، و لدت 

، 2، ج2004أنه لب دتةلب فيه  جل م  المهاجرد  داّ بخير، فٍدا  قصديدته )اب  دسدحاق، 

590.) 

دح المهدداجرد  ودددرض باألنصددا  فددي قولددهل  د ا دددرد مدد -وهللا أدلددب-ولهددلا  

السود التنابيل  وفي هدلا  وو ابد  دسدحاق أن داصدب بد  دمدر بد  قتدادة قدا ل )فلمدا قدا  

 عال  د ا دّرد السود التنابيل  دنما درددنا معشر األنصا ، لما  ان صاحتنا صدنأ بده مدا 

وسددلب بمدحتدده()اب  صددنأ، وخددن المهدداجرد  مدد  أصددحاب  سددو  هللا صددلش هللا دليدده 

(، و وو اب  هشام أن النتي صلش هللا دليه وسلب قا  لده بعدد 594، 2، ج2004دسحاق، 

أن أتددب دنشدداد الٍصدديدةل  لددوا   ددرع األنصددا  بخيددر، فددإنهب لددللت أهددل،  فٍددا   عددا فددي 

( سددنل ر جددزءاً منهددا بعددد قليددل. وفددي 195، 4مدددحهب أبيدداع )اب  هشددام، دون تددا دب، ج

، 15، ج1916( واألغاني)األصددديهاني، 90، 1،ج1980ء)اب  قتيتدددة، الشدددعر والشدددعرا

( أن المهداجرد  قددالوال مددا مدددحنا مدد  هوددا األنصددا ، وأنةددروا دليدده قولدده، وددداتتود 144

 دلش  لت، فٍا  في مددة األنصا ل 

 مدددددد  سددددددّرد  ددددددرم الحيدددددداة فددددددال دددددددز 

 و ثدددددددوا المةدددددددا م  دددددددابراً دددددددد   دددددددابر

 المةدددددددددددددرهي  السدددددددددددددمهرّا بدددددددددددددأ   

 بدددددددددددددددأدي  محمدددددددددددددددرةوالندددددددددددددداةرد  

 والتددددددددددددددددافعي  نيوسددددددددددددددددهب لنتدددددددددددددددديهب

 فدددددي منٍدددددا مددددد  صدددددالحي األنصدددددا  

 دّن الخيدددددددددا  هددددددددددب بندددددددددو األخيددددددددددا 

  سددددددددوال  الهندددددددددا غيددددددددر قصددددددددا 

  ددددددددالومر غيددددددددر  ليلددددددددة األبصددددددددا 

 للمددددددددددوع دددددددددددوم تعددددددددددان  و ددددددددددرا 
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ودٍا  أنه لما أتب دنشاد قصيدته  بانت سعاد   مدش دليده الرسدو  صدلش هللا دليده 

فلما  ان زم  معاودة  ضي هللا دنده  تدا دلدش  عدال بعندا بدردة  وسلب بتردة  انت دليه،

 سو  هللا صلش هللا دليه وسلب بعشرة أل  د هب فأبش دليه، فلما ماع  عا بعث معاوددة 

دلش أوادد بعشرد  أل  د هب وأخل منهب التردة التدش هدي دندد الخليداء ل  العتداَّ وهةدلا 

هندددا جددداءع تسدددمية هدددلد الٍصددديدة  (. ومددد 23، 1952قالددده خالفددد  لخرون)السددديوطي، 

 بالتردة، واستحٍت هلا الشره الع يب.

 نص القصيدة:

أبياع  عا ب  زهير  مدا و دع فدي  تداب )سديرة النتدي صدلش هللا دليده وسدلب( 

(، وهي تسعة وخمسون بيتاً مد  بحدر التسدي ، 192 -184، 4)اب  هشام، دون تا دب، ج

بعدل المراجدأ دلدش سدتعة وخمسدي  أو  ودتياوع ددد أبياع هلد الٍصيدة حيدث دصدل فدي

ثمانية وخمسي  بيتاً، و للت دختل  ترتيا هلد األبياع مد  مرجدأ آلخدر، وقدد لثرندا هدلد 

 الروادة دلش غيرهاأ ألنها األوفر ددداً، واألفنل ترتيتاً.

 . بَانَدددددْت ُسدددددعَادُ فٍََْلتِدددددي اْليَدددددْوَم َمتْتُدددددو ُ  1

 َ َحلُدددددوا .َوَمدددددا ُسدددددعَادُ َغددددددَاةَ اْلتَدددددْيِ  دِ ْ  2

ٍْتِلَدددددددةً ، َدْودددددددَزاُء ُمدددددددْدبَِرةً  3  .َهْييَددددددداُء ُم

 .تَْولُددوا َدددَواِ َض ِ ا َةْلددب  دِ َا اْبتََسددَمتْ  4

ْت بِددددِلا َشددددتَب  ِمددددْ  َمدددداِء َمْحنِيددددة   5  .ُشددددو 

دَدددداُح اْلٍَددددلَو َدْنددددهُ َوأَْفَرَطددددهُ  6  .تَْنِيددددي الّرِ

 .فَيَالََهدددددددا ُخْلدددددددةً لَدددددددْو أَن َهدددددددا َصددددددددَقَتْ  7

 ن َهدددددا ُخْلدددددةَ قَدددددْد ِسددددديَ  ِمدددددْ  دَِمَهدددددا.لَةِ  8

 .فََمددددا تَدددددُوُم َدلَددددش َحددددا   تَُةددددوُن بَِهددددا 9

دددُت بِاْلعَْهدددِد ال دددِلا َزَدَمددددتْ  10  .َوَمدددا تََمّسِ

ْندددَت َمدددا َمن دددْت َوَمدددا َوَدددددَعْ  11  .فَدددال دَغُر 

 .َ انَدددْت َمَواِديددددُ ُدْرقُدددوب  لََهدددا َمدددثاَلً  12

 و َمَود تَُهددددددا.أَْ ُجددددددو َولُمددددددُل أَْن تَددددددْدنُ  13

 .أَْمَسدددددْت ُسدددددعَادُ بِدددددأَْ ض  ا دُتَلِّغَُهدددددا 14

 .َولَددددددددددددْ  دُتَلِّغَُهددددددددددددا دِاّ ُدددددددددددددلَافَِرةَ  15

ْفَرو دِ َا َدِرقَددتْ  16 دداَخِة اْلددلِّ  .ِمددْ  ُ ددّلِ نَن 

 .تَْرِمددددي النَِّوددددادَ بِعَْينَددددْي ُمْيددددَرد  لَِهدددد    17

 .َضدددددددْخَب ُمٍَل ددددددددَُها ، فَْعدددددددَب ُمٍَي ددددددددَُها 18

 ُمتَددددددددي َب دِثَْرَهددددددددا لَددددددددْب دُْيدددددددددَ َمْةتُددددددددو ُ  

ددددْرِه َمْةُحددددو ُ   دِاّ أََغدددد ض َغِندددديُل الط 

 ِمْنَهددددددا َوا ُطدددددددو ُ  ا دُْشددددددتََةش قَِصدددددددرَ 

احِ َمْعلُددددددددددو ُ   َ أَن ددددددددددهُ ُمْنَهددددددددددَل بِددددددددددالر 

 َصددداه  بِدددأَْبَطَة أَْضدددَحش َوْهدددَو َمْشدددُمو ُ 

 ِمدددددْ  َصددددددْوِب َغاِددَدددددة  بِدددددديَل دَعَاِليددددددلُ 

ٍْتُددددددو ُ   بَِوْدددددددِدَها أَْو لَددددددَو أَن  الن ْصددددددَة َم

 فَْودددددددددَأ َوَوْلدددددددددَأ َودِْخدددددددددالَه َوتَْتدددددددددِددلُ 

ُن فِدددددددي أَثَْوا  بَِهدددددددا اْلغُدددددددو ُ َ َمدددددددا تَلَدددددددو 

 دِاّ َ َمددددددددا دُْمِسددددددددُت اْلَمدددددددداَء اْلغََرابِيددددددددلُ 

 دِن  األََمدددددددددددانِي  َواألَْحدددددددددددالَم تَْندددددددددددِليلُ 

 َوَمددددددددددددا َمَواِديدددددددددددددَُها دِاّ األَبَاِطيددددددددددددلُ 

 َوَمددددددددا دَِخدددددددداُ  لَدددددددددَْدنَا ِمْنددددددددِت تَْنِودددددددددلُ 

 دِاّ اْلِعتَدددددددددداُق الن ِويتَدددددددددداُع اْلَمَراِسدددددددددديلُ 

 َوتَْتِغيددددددلُ  لََهددددددا َدلَددددددش األَْدددددددِ  دِْ قَددددددا َ 

 ُدْرَضدددددتَُها َطددددداِمُل األَْددددددالِم َمْوُهدددددو ُ 

اُن َواْلِميدددددددددددددلُ   دِ َا تََوق دددددددددددددَِع اْلِحددددددددددددز 

َهدددا َددددْ  بَنَددداِع اْليَْحدددِل تَْيِنددديلُ  ٍِ  فِدددي َخْل
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 .َغْلتَدددددداُء َوْجنَدددددداُء ُدْلُةددددددوَم ُمددددددلَ  َرةَ  19

 .َوِجْلددددددَُها ِمدددددْ  أُُطدددددوم  َمدددددا دَُؤدُِّسدددددهُ  20

نَددددة   21  .َحددددْرَه أَُخوَهددددا أَبُوَهددددا ِمددددْ  ُمَهو 

 .دَْمِشدددددي اْلٍُدددددِرادُ َدلَْيَهدددددا ثُدددددب  دُْزِلٍُدددددهُ  22

 .َدْيَرانَددةَ قُددِلفَْت بِددالن ْحِل َدددْ  ُدددُرض   23

 ْينَْيَهدددددددا َوَمدددددددْلبََحَها.َ أَن َمدددددددا فَددددددداَع دَ  24

 .تَُمدددرض ِمثْدددَل َدِسددديِا الن ْخدددِل  َا ُخَصدددل   25

تَْيَهددددا ِلْلتَِصدددديِر بَِهددددا 26  .قَْنددددَواُء فِددددي ُحر 

 .تَْخدددِدا َدلَدددش دََسدددَراع  َوْهدددَي اِحٍَدددةَ  27

 .ُسْمُر اْلِعَوادَاِع دَتُْرْ َ  اْلَحَصدش ِزدًَمدا 28

 َدِرقَدددددتْ  .َ دددددأَن  أَْوَب ِ َ اَدْيَهدددددا َوقَددددددْ  29

 .دَْوَمددداً دََ دددلض بِدددِه اْلِحْربَددداُء ُمْصدددَطِخدَاً  30

 .َوقَدددداَ  ِلْلٍَددددوِم َحدددداِددِهْب َوقَددددْد َجعَلَددددتْ  31

 .َشدددد  الن َهددداِ  ِ َ اَددددا َدْيَطدددل  نََصدددد    32

دددْتعَْيِ  لَدددْيَل لََهدددا 33  .نََواَحدددةَ َ ْخدددَوةُ الن 

 .تَْيدددددِرا الل تَددددداَن بَِةْيي َهدددددا َوَمدددددْدَ ُدَها 34

 .تَْسدددددعَش اْلغُدددددَواةُ َجانِتَْيَهدددددا َوقَدددددْولُُهُب ل 35

 .َوقَددددداَ  ُ دددددلض َصدددددِدد   ُ ْندددددُت لُملُدددددهُ ل 36

 .فٍَُْلددددُت ل َخلضددددوا َسددددتِيِلي ا أَبَددددا لَُةددددبُ  37

 .ُ دددلض اْبدددِ  أُْنثَدددش َودِْن َطالَدددْت َسدددالَمتُهُ  38

 .نُتِّئْددددددددُت أَن  َ ُسددددددددوَ  هللاِ أَْوَددددددددددَنِي  39

 اَي ال ددِلا أَْدَطدداَي نَافِلَددةَ اْلدد .َمْهددالً َهدددَ  40

 .ا تَأُْخددددددلَنِّي بِددددددأَْقَواِ  اْلُوَشدددددداةِ َولَددددددبْ  41

 .لٍََدددددْد أَقُدددددوُم َمٍَاَمددددداً لَدددددْو دٍَُدددددوُم بِدددددهِ  42

 .لََ ددددددل  دَْرَددددددددُ، دِاّ أَْن دَُةددددددوَن لَددددددهُ  43

44  ً  .َماِزْلددددددُت أَْقتَِطددددددُأ اْلتَْيدددددددَاَء ُمددددددد ِ َدا

 ي َمدددا أُنَاُزُددددهُ .َحت دددش َوَضدددْعُت دَِمينِددد 45

ُمددددددهُ  46  .فَلَُهددددددَو أَْخددددددَوُه ِدْنددددددِدا دِْ  أَُ لِّ

اِء األَْ ِض َمْخدددَُ دُ  47  .ِمددْ  َضددْيغَب  بَِنددر 

 .دَْغدددددُو فَدددديَْلَحُب ِضددددْرَغاَمْيِ  َدْيِشددددِهما 48

 .دِ َا دَُسددددددداِوُ  قِْرنَددددددداً ا دَِحدددددددلض لَدددددددهُ  49

 .ِمْنددددددهُ تََ ددددددلض ِسددددددتَاُ  اْلَوددددددِو نَددددددافَِرةَ  50

 فِددددددددي دَفَِّهددددددددا ِسددددددددعَةَ قُددددددددد اِمَها ِميددددددددلُ 

 ِطْلدددددددَة بَِنددددددداِحيَِة اْلَمتْنَددددددديِ  َمْهدددددددُزو ُ 

َهدددددددددا َخالَُهدددددددددا ، قَدددددددددْودَاُء ِشدددددددددمْ   ِليلُ َدمض

 ِمْنَهدددددددددا لَتَددددددددداَن َوأَْقدددددددددَراَب َزَهاِليدددددددددلُ 

ْوِ  َمْيتُدددددو ُ   ِمْرفٍََُهدددددا َددددددْ  نَتَددددداِع الدددددز 

 ِمدددددْ  َخْطِمَهدددددا َوِمدددددَ  الل ْحيَدددددْيِ  بِْرِطيدددددلُ 

نَددددددهُ األََحاِليددددددلُ   فِددددددي َغدددددداِ ز  لَددددددْب تَُخّوِ

 ِدتْددددددَ  ُمتِدددددديَ  َوفِددددددي اْلَخددددددد ْدِ  تَْسددددددِهيلُ 

دددددددددددُه   األَْ َض تَحْ   ِليدددددددددددلُ  ََوابِدددددددددددل  َمسض

ِهددددددددَ  ُ ُءوََّ األُْ ددددددددِب تَْنِعيددددددددلُ  ٍِ  لَددددددددْب دَ

 َوقَددددددددددْد تَلَي ددددددددددَأ بِدددددددددداْلٍُوِ  اْلعََسدددددددددداقِيلُ 

ددددددددْمِل َمْعلُددددددددو ُ   َ ددددددددأَن  َضدددددددداِحيَهُ بِالش 

 ُوْ ُق اْلَونَددداِدُب دَْرُ ْندددَ  اْلَحَصدددا قِيلُدددوا

 قَاَمدددددددددْت فََواَوبََهدددددددددا نُْةددددددددددَ َمثَاِ يدددددددددلُ 

دددددا نَعَدددددش بَْةَرَهدددددا الن ددددداُدوَن َمْعٍُددددد  و ُ لَم 

 ُمَشدددددددددٍ َ  َددددددددددْ  تََراقِيَهدددددددددا َ َدابِيدددددددددلُ 

ٍْتُددددددو ُ   دِن ددددددَت دَددددددا ْبددددددَ  أَبِددددددي ُسددددددْلَمش لََم

 ا أُْلِهيَن دددددددَت ، دِنِّدددددددي َدْندددددددَت َمْشدددددددغُو ُ 

ْحَمُ  َمْيعُدددددددو ُ   فَُةدددددددلض َمدددددددا قَدددددددد َ  الدددددددر 

 دَْوَمدددددداً َدلَددددددش للَددددددة  َحددددددْدبَاَء َمْحُمددددددو ُ 

 َواْلعَْيدددددددُو َدْنددددددددَ َ ُسدددددددوِ  هللاِ َمدددددددأَُمو ُ 

 ٍُْرلِن فِيَهددددددددا َمددددددددَواِديَ  َوتَْيِصدددددددديلُ  دددددددد

 أُْ نِددددددْا َولَددددددْو َ ثُددددددَرْع فِددددددّي األَقَاِودددددددلُ 

 أََ و َوأَْسددددددَمُأ َمددددددا لَددددددْو دَْسددددددَمُأ اْلِييددددددلُ 

ُسدددددددددوِ  بِدددددددددإِْ ِن هللاِ تَْنِوددددددددددُل   ِمدددددددددَ  الر 

ددددالِم َوثَددددْوُب الل ْيددددِل َمْسدددددُو ُ    ُجددددْنَة ال  

ٍِيددددددلُ   فِددددددي َ دددددد   ِ ا نٍَََمدددددداع  قِيلُددددددهُ اْل

 قِيدددددددددَل دِن دددددددددَت َمْنُسدددددددددوَب َوَمْسدددددددددئُو ُ وَ 

 فِدددددي بَْطدددددِ  َدث دددددَر ِغيدددددَل دُونَدددددهُ ِغيدددددلُ 

 لَْحددددددَب ِمددددددَ  الن دددددداَِّ َمْعيُددددددوَ  َخَراِددددددددلُ 

دددددددْرَن دِا  َوْهدددددددَو َمْيلُدددددددو ُ  ٍِ  أَْن دَتْدددددددُرَي اْل

 َوا تَْمِشدددددددددددي بَِواِدددددددددددددِه األََ اِجيدددددددددددلُ 
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 .وا دددددددددزا  بوادددددددددده أخددددددددو ثٍددددددددة 51

ُسدددددوَ  لَنُدددددوَ  دُْستََنددددداُء بِدددددهِ  52  .دِن  الر 

 .فِددي ُدْصددتَة  ِمددْ  قُددَرْدش  قَدداَ  قَدددافِلُُهبْ  53

 .َزالَددددوا فََمددددا َزاَ  أَْنَةدددداََّ وا ُ ْشدددد َ  54

 .ُشددددددبض اْلعَددددددَرانِيِ  أَْبَطدددددداَ  لَتُوُسددددددُهبْ  55

 .بِددديَل َسدددَوابَِج قَدددْد ُشدددة ْت لََهدددا َحلَددد َ  56

 .لَْيُسددددوا َميَدددداِ دَة دِْن نَالَددددْت ِ مدددداُحُهبُ  57

ْهرِ دَْمشُ   58  دَْعِصدُمُهبُ وَن َمْشَي اْلِوَماِ  الزض

ْعدددددُ  دِا  فِدددددي نُِحدددددوِ ُهبُ  59  .ا دٍََدددددُأ الط 

  

 مندددددددرج التدددددددز والد سدددددددان مدددددددأ و 

 َمْسددددددددلُو ُ ُمَهن دددددددددَ ِمددددددددْ  ِسدددددددديُوِه هللاِ 

دددددددا أَْسدددددددلَُموا ُزولُدددددددوا دددددددةَ لَم   بِدددددددتَْطَ  َمة 

 ِدْنددددددددددَ اللٍَِّددددددددداِء وا ِميدددددددددَل َمعَاِزددددددددددلُ 

 ِمدددددْ  نَْسدددددنِ دَاُودَ فِدددددي اْلَهْيَودددددا َسدددددَرابِيلُ 

 َ أَن َهدددددددددا َحلَدددددددددُ  اْلٍَْيعَددددددددداِء َمْوددددددددددُو ُ 

 قَْوَمدددددداً ، َولَْيُسددددددوا َمَواِزدعَدددددداً دِ َا نِيلُددددددوا

دَ اْلُسدددددددودُ   الت نَابِيدددددددلُ  َضدددددددْرَب دِ َا َددددددددر 

 َوَمدددا لَُهدددْب َدددددْ  ِحيَددداِض اْلُمدددوِع تَْهِليددددلُ 

 

 الشرح اللغوي للمفرات:

استعنت في شرح هلد الميرداع باب  هشام في  تابه  شرح قصيدة  عا ب  

زهير ، وبالد تو  محمد خليل هراَّ في تحٍيٍه لةتاب  سيرة النتي صلش هللا دليه 

فادو  في تحٍيٍه لةتاب  جمهرة أشعا  العرب ألبي وسلب اب  هشام ، وباإلستا  دلي 

 زدد الٍرشي .

بانتل معنش بان فا ق، وهي م  التي  بمعنش التعد واليراق. أال فا قت. وسعادل  .1

دلب مرتول، دردد به امرأة دهواها حٍيٍة أو ادداًء. فٍلتيل اليؤاد، العٍل، خالن 

طل  الزمان، مدة الٍتا ،  ل شيء ومحنه، مصد  قلته. واليومل مٍابل الليلة، م

ةره لما بعدد. ومتتو ل سٍيب، دٍا  أتتله الحال د ا أسٍمه أو  ها بعٍله. ومتيبل 

مللل بالحا، دٍا  تامه الحا وتيمه دتدد و لل ه. ولب ديدل لب دود م  ديدده. 

 ومةتو ل أسير مٍيد، َ تَله وَ تّلهل وضأ في  جله الٍيد. 

لتي ل مصد   بان  بمعنش اليراق، وقد دةون غداةل هو اسب لمٍابل العشي. وا .2

بمعنش الوصل. واألغ ل اللا في صوته غنه، والغنة صوع محتوب دخرج م  

األن . وغنيلل فاتر الن ر منةسر األجيان، وغل الطره في األصلل تري 

الن ر. الطرهل العي . ومةحو ل المةحو  والةحيل اللا دعلو جيون دينيه سواد 

  . خلٍة م  غير د تحا

 الهيياءل الرشيٍة الدقيٍة الخصر. والعوزاءل الةتيرة العوز. .3

تولول تةش . والعوا ضل األسنان التي في درض اليب أو ما دتدو م  اليب دند  .4

النحت. والَ ْلبل بيتة وسةونل ماء األسنان وبردٍها، وقيل  قتها وشدة بياضها. 

رب. والراحل الخمر وهو ومنهلل اسب ميعل م  أنهله د ا سٍاد نهالً وهو أو  الش

المراد هنا، والرداح، واا تياح، والة . ومعلو ل دلّه دعُل ه بالنب دلش الٍياَّ، 

لّه بالةسر د ا سٍاد مرة ثانية.  ودَع 
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شوتل الشنل الةسر والش  ، والمراد هنا مزجت. وشتبل  بيتة الشي ل الترد  .5

العالي، وهو المسيل الشددد. ومحنيةل المحنية منعط  الوادا. وأبطةل المةان 

المتسأ اللا فيه دقاق الحصش. وأضحشل دخل في وقت النحش، واألضحش 

 التا ز للشمل. ومشمو ل اللا ضربته  داح الشما  حتش برد.

تنييل منا   نياد، د ا طردد. والٍلول جمأ قلاة، وهي ما دسٍ  في العي   .6

ة ومواوزة الحد والشراب م  قشة ونحوها. وأفرطهل مألد حتش فاض، وهي الزداد

وتري الشيء ونسيانه. وصوبل الصوب المطر. وغاددةل الغاددة السحابة تنشأ 

غدوة. وبيلل السحاب التيل. دعاليلل جمأ دعلو ، وهي الٍطعة م  السحاب 

 األبيل، أو هي السحابة الطودلة. 

 خلةل المراد الخليلة، والصددٍة. .7

 بما دةرد. ولأل الولأل الةلب. سي ل خل . وفوأل  اليوأل اإلدوا  ، أو اإلصابة .8

تلّونل األصل تتلون حلفت التاء الثانية للتخيي . والغو ل  ل شيء اغتا  اإلنسان  .9

 وأهلةه، والمراد هنا دناث السعالي وهي دناث الشياطي .

تمستل أال تتمست. وزدمتل تةليت، أو قالت، وهو قو  ددديه المددي، محتمل  .10

 التاطل. للح  والتاطل، وغلا استعماله في

منتل جعلتت تتمنش. واألحالمل جمأ حلب وهو ما دراد النافب. وتنليلل تنييأ  .11

 ودبطا ، أو بمعنش ددٍا  في النال .

درقوبل  جل م  دثرب دنرب به المثل في دخالفه الودد.  واألباطيلل جمأ  .12

 باطل.

 دخا ل أط . وتنودلل التنودل مصد  نوله بتشددد الواو أا أدطاد. .13

العتاقل م  اإلبل والخيل الةردب األصل السردأ الساب . والنويتاعل جمأ نويتة  .14

وهي الةردمة األصل. والمراسيلل جمأ مرسا  وهي السردعة السهلة اليدد  في 

 السير. 

ودلافرةل الناقة الشدددة، أو الصلتة الٍودة. واألد ل التعا واإلدياء. د قا ل  .15

 دشته التغا  لسردته وشدته.اإلسرا  في السير. والتتغيلل سير 

نناخةل فّوا ة، سافلة. واللفرال اهتمامها ومٍد تها. وطاملل المند َّ المختيي.  .16

 واألدالمل جمأ دلب وهو الشيء اللا دنصا في الطرد  ليهتدو به.

النوادل هو ما أشره م  األ ض وا تيأ. والميردل ثو  الوحش. والله ل األبيل.  .17

ون وهو ما غل  م  األ ض. والميلل ما ترا ب والحزانل جمأ حزن بيتة فسة

وما  م  األ ض، أوهو منا  دتنش للمسافر في أنشاز األ ض دهتدو به، ودد ي 

 المسافة.
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المٍلدل موضأ الٍالدة، والمراد هنا العن . واليعبل الممتلئ. والمٍيدل موضأ الٍيد،  .18

النوق. والتينيلل  الرسج، أا أنها غلي ة الٍوافب. وخلٍهال خلٍتها. وبناع اليحلل

 الزدادة.

غلتاءل غلي ة الرقتة. ووجناءل د يمة الوجنتي ، وهما جانتي الوجه، أا الشدددة.  .19

ودلةومل د يمة السنام، والمراد هنا النخمة الشدددة. ومل رةل الشتيهة بالل و  

في النخامة والشدة. والدهل المشي الخيي ، والدهل الونا. وقدامها ميلل الٍدام 

 م منها، والميل مسافة ليل لها حد معلوم، أا طودلة العن .ما تٍد

أطومل سلحياة بحردة غلي ة الولد، دشته بها جلد التعير األملل. ودؤدسهل دؤثر فيه  .20

ودلينه، أو دلل ِّله. وطلةل بةسر الطاءل الٍراد ، قيلل المهزو . والناحيةل التا زة، 

 والمنني ل جانتي ةهرها. م  ضحيت بالةسر تنحش باليتةل د ا برزع للشمل.

الحرهل الناقة النامرة. والمهونةل الةردمة. والٍوداءل أنثش األقود وهو الللو   .21

 المنٍاد، وقيل الطودلة العن  أو ال هر. وشمليلل السردعة الخييية.

الٍرادل دودتة تتعل  بالتعير وغيرد، وهي  الٍمل لإلنسان. واللتانل الصد .  .22

  وهو الخاصرة. وزهاليلل جمأ زهلو ، وهو وأقرابل جمأ قُُرب بنمتي

 األملل.

ديرانةل التي تشته في صالبتها دير الوحش، وقيل هش الناجية في نشاط.  .23

والنحلل اللحب المةتنز. والعرضل الوهة. والمرف ل الميصل بي  السادد 

 والعند. والّزو ل الصد . والميتو ل المدمن المحةب.

اللبة. والخطبل األن . واللحيي ل  الع مان الللان فاعل تٍدم. وملبحهال موضأ  .24

تنتت دليهما اللحية م  اإلنسان ون ير  لت م  الحيوان. وبرطيلل معو  م  

 حددد، أو الطودل.

العسيال الورددة التي  ش  منها الخوص، شته بها  نا الناقة. والخصلل جمأ  .25

وتخّونهل تنٍصه.  خصلة وهي الشعر الموتمأ. والغا زل الناقة الٍليلة اللت .

 واألحاليلل جمأ دحليل، وهو مورو التو  م  اإلنسان، ومورو اللت  م  الثدا.

 قنواءل في أنيها حدب. وحرتيهال تثنية حرة وهي األ ن. .26

تخلال  الخلا والخلدان نو  م  السير. ودسراعل الٍوافب الخياه الطيعة.   .27

وتحليلل الٍليل، دشا ة دلش  والالحٍةل النامرة الخييية اللحب. و وابلل اليابسة.

سردة  فعها قوافمها، و لت أن التحليل م   تحلة اإلدمان  فالمعنش أن مسه  

 األ ض قليل.

العواداعل دصا قوافب اإلبل والخيل. وزدماًل متيرقة،   نادة د  شدة وطئها  .28

األ ض. واأل بل جمأ أ مة وهي التل. وتنعلل لتل النعل، أا أنها ا تحيش في 

 سيرها.



  د. حّسان بشري حّسان حامد ..شرح وتحليل قصيدة )بانت سعاد(

 

 

46 

أوبل أوب   اديها أال  جأ دددها وسردة حر تها في السير. ود ا درقتل  نادة  .29

د  وقت الهاجرة. وتليأل اشتمل، والتح . والٍو ل جمأ قا ة ، والٍا ل الوتل 

 الصغير. والعساقيلل جمأ دسٍو ، وهو السراب.

الحرباءل حيوان، له سنام  سنام الومل، دتلون بحر الشمل. ومصطخداًل اصطخد  .30

لحرباءل د ا اصطلش بحر الشمل. وضاحيةل ما برز منه للشمل. ومملو ل أا ل ا

 مشوا، والملة باليتةل الرماد الحا .

وْ قل جمأ أو ق وهو األخنر دلش السواد. والونادبل نو  م  الوراد، وقيل  .31

 الصغا . ودر ن ل دحر  ، ددفع . وقيلول أمر م  الٍيلولة، وهي نومة ال هيرة.

ة في حس . والنص ل  المتوسطة العمر، بي  الشابة والةهلة. وديطلل الطودل .32

والنةدل النوق النةدل الالتي ا دعيش له  ولد، أو هش الالتي ليل له  لت . 

 والمثا يلل جمأ مثةا ، وهي الةثيرة الثةل وهو فٍد الولد.

نواحةل  ثيرة الصياح، أو المتالغة في النواح. و خوةل اللينة أو المسترخية.  .33

 نتعي ل تثنية ضتأ وهو اإلب ، أو العند. والمعٍو ل العٍل.وال

وتيرال تٍطأ، تش . ومد دهال د دها وقيمصها. وتراقيهال جمأ ترقوة بيتة  .34

التاء، وهي د ام الصد  التي تٍأ دليها الٍالدة. و دابيلل جمأ  دتو ، وهي 

 الٍطعة المتخرقة، أو هي قطأ السحاب.

، وهو األثيب  .35 النا . وجانتيهال حواليها. ومٍتو ل صافر دلش الغواةل جمأ غاو 

 الٍتل.

لملهل أ جود وأتوقأ نصرته. وا أُلِهينتل ا أخددنت باألماني وا أشغلنت.  .36

 ومشغو ل أا مشغو  دنت بأمو  نيسي.

ً حراً لةب، دٍأ في المدح  .37 خلوال أمر م  التخلية وهي التري. وا أبا لةبل أا ا أبا

 واللم. وستيليل طردٍي.

 دباءل اآللة الحدباء دٍصد بها النعش.ح .38

نتئتل أخترع ختراً صادقاً. وأوددنيل الودد في الخير، واإلدعاد في الشر.  .39

 ومأمو ل أا مرجو متوقأ.

 النافلةل العطية الزافدة دلش ما دوا م  العطاء. وتيصيلل تتيي  وتوضية. .40

 ا تأخلنيل ا تتهمني وتستلنتني بأقوا  الواشي  .41

42.  ً ل لٍد حنرع مولساً هافالً. وأ و وأسمأل أا  أدت أمراً د يماً، لٍد أقوم مٍاما

 وسمعت  الماً دويتاً، لو  لد وسمعه الييل، تتمته في التيت التالي.

 درددل تأخلد الرددة م  الخوه. وتنودلل العطاء، وأ اد به األمان. .43

أو  أقتطأل أقطأ. والتيداءل اليالة الواسعة وجمععها بيد. وجنة ال المل جانته .44

 الطافية منه. ومسدو ل أا مرسل مرخش ساتر لألشياء.
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وضعت دمينيل صافحت النتي با إلسالم. والمنازدةل الموا بة. و ا نٍماعل جمأ  .45

نٍمة بيتة فةسر وهي المةافأة بالعٍوبة والمؤاخلة دلش اللنا. وقيلهل أا قوله 

 الصادق، اليصل.

 صلش هللا دليه وسلب. أخوه دندال أا أشد الخوه دندا،  نادة د  هيتتته .46

النيغبل األسد. والنراءل بيتة النادل الشور الةثي  الملت . ومخد دل أا مةان  .47

خد د وهو العرد . ودثّرل اسب مةان،  ثير األُسد. والغيلل األجمة، وهي الشور 

 الةثير الملت .

دلحبل دطعب لحماً. معيو . أا ملٍش دلش العير بيتحتي  وهو التراب، أو هو  .48

 دلش التراب. وخراددلل جمأ خردلة وهي الٍطعة الصغيرة. مطروح

 دساو ل دواثا. الٍرنل الخصب. وميلو ل مةسو  منهزم. .49

الوول التر الواسأ. نافرةل شا دة. واأل اجيلل جمأ  جيل، والراجل خاله  .50

 الرا ا، والمرادل الصيادد .

التاءل الثياب أخو ثٍةل أا الشوا  الواث  بشوادته. ومنرجل متلطب. التزل بيتة  .51

 أو السالح. والد سانل الثياب الخلٍة التالية. ومأ و ل أا لحمه مأ و .

دستناء بهل أا دهتدا به. ومهندل أا منسوب دلش الهند، وهو أجود السيوه دند  .52

 العرب.

دصتةل جمادة. وزولوال هاجروا م  مةة دلش المددنة، أو انهنوا للٍتا   .53

 ب  الخطاب.وتحر وا. وقافلهبل المراد به دمر 

زالوال أا  هتوا. وأنةاَّل جمأ نةل بةسر فسةونل الرجل النعي  الدنيء  .54

الوتان. و ش ل جمأ أ ش  وهو اللا ا ترَّ معه في الحرب أو ا بينة دلش 

 أسه. وميلل جمأ أميل وهو اللا ا دحس  الر وب، أو هو الوتان. ومعازدلل 

 وهو م  ا سالح له.

مرتيأ. والعراني ل جمأ درني ل األن ،  نادة د  شبل جمأ أشب وهو العالي ال .55

األنية واإلباء. واللتوَّل بيتة الالمل الد و . ونسن داودل صنأ داود. وسرابيلل 

 جمأ سربا ، وهي الد و .

سوابجل الطودلة. وشّةتل أا ضب بعنها دلش بعل بالمشت. والٍيعاءل نتاع له  .56

 محةب اليتل.حل  مثل الخواتب، شته به الد و . ومودو ل أا 

 نالتل أصابت. وموازدعاًل جمأ موزا ، وهو الةثير الخوه والوز . .57

الزهرل جمأ أزهر، وهو األبيل، دعني أنهب ساداع ا دتيد، درب ا أدراب.  .58

ودّردل فّر، وجت . والتنابيلل الٍصا ، وقيل التنتا  التليد الةسالن، دعّرض هنا 

 باألنصا .
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يلل جت  وفرا ، وهو مصد  هلل د  الشيءل حياض الموعل موا د الهالي. وتهل .59

 د ا تأخر دنه، أا ليل لهب تأخر د  موا د الردو.

 التحليل الفكري:

دمة  تٍسيب هلد الٍصيدة دلدش أقسدام ثالثدة فٍد ، الٍسدب األو  مٍدمدة غزليدة دلدش 

(. والٍسب الثاني وصد  للناقدة التدي توصدله دلدش 13-1دادة الشعراء األقدمي ، وتتدأ م  )

( . والٍسب الثالدث فيده ددتدلا  ومددح لسديدنا محمدد صدلش هللا 34-14توبة، ودتدأ م  )المح

 (.59-35دليه وسلب، وللمهاجرد  م  أنصا د ، ودتدأ م  )

 القسم الغزلي:

بدأ  عدا قصديدته بهدلا المطلدأ الغزلدي، تمشدياً مدأ المدنهن المعدروه فدي دبتدداء 

دلددش سددتيل الحٍيٍددة أو المودداز، وقددد الٍصدديدة فددي العصددر الودداهلي. فددل ر محتوبتدده سددعاد 

ا تحلت دنده وفا قتده، فأصدابه السدٍب والمدرض، ووقدأ قلتده  أسديراً  لديالً فدي قيدود حتهدا 

الٍودة المتينة، ولهلا فهو ا دستطيأ أن دتخلش دنهاأ ا ألنه لب دود م  ديدده ودخلصه مد  

ة العودز،  خيمدة هلد الٍيود فحساأ بل ألنهدا جميلدة الخلد ، فهدي ضدامرة الخصدر،  تيدر

الصوع، دلبة الحددث، فاترة الطره  حيلته، لها أسنان بينداء امعدة  اع بردد  أخدا ، 

ولها  د  حلو الملاق مسةر  أنه خمر معتٍة  ممزوجدة بالمداء الصدافي التدا د، ثدب دشدةو 

 هورها ودخالفها بالعهد ، تتددلها لألحوا  و لبها في المواديد.

 القسم الوصفي:

صد  الناقددة  عدادة الشددعراء فدي دصددرد، فيصديها بةرامددة األصددل ودنتٍدل دلددش و

والسردة والٍدوة، حاشدداً لهدا مد  الصدياع مدا دؤهلهدا لدللت، مد  ضدخامة العند  وطولده، 

ود مة الوجنتي  وشدتهما، ونعومة الولد ومالسته  نادة د  سمنها، ثب دشدته وجههدا فدي 

لنخددل ، وقوافمهددا بالرمدداح صددالبته بمعددو  مدد  حددددد أو حوددر مسددتطيل، و نتهددا بوردددد ا

الصددلتة. وهددي فددي سددردتها ا تمددل األ ض داّ تحدديالً وا تحتدداج دلددش تنعيددل دٍيهددا مدد  

الحوا ة لصالبة أخيافها. ودص  حر ة   اديها وسردة تٍلتهما فيردندا صدو ة مادددة لدب 

 دست  دليها، ودستطرد معها دلش وص  شدة الح ر.

 القسم المدحي:

، 1933المدح واإلدتلا  دلش الطردٍدة النابغية)حسدي ، ودحتوا هلا الٍسب دلش 

لدده، ودهدددا د لدمدده،  -صددلش هللا دليدده وسددلب  -(، فيددل ر أواً قصددة وديددد الرسددو  308

ودل ر لنا أنده بعدد أن بلغده هدلا األمدر وضداقت دليده األ ض دلتودأ دلدش بعدل األصددقاء 

الٍتدل، ولةد  خداب ةنده حتش دعينود في هلد المحنة ، وددخلود في جدوا هب، ودحمدود مد  

فدديهب، فةددل امددر  مددنهب مشددغو  بنيسدده، ولمددا أحددل مددنهب  لددت زجددرهب بٍددو  فيدده دتدداب 
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وحةمة ، طالتاً منهب أن دتر ود وشأنه فةل ما قد  الرحم  ميعو ، و دل دنسدان ا محالدة 

 صافر دلش الموع.

 ثب بعد  لت دعيد هلد المعاني بطربٍدة أخدرو فيهدا اسدتعطاه ولدي ، ود هدر  لدت 

 -فددي قولددهل  نتئددت أن  سددو  هللا أوددددني  واألبيدداع التددي بعدددد ليسددتد  دطدد  الرسددو  

دليه، فيٍتل دل د ودصية دنه، ودتردث في حةمه دليده وا دأخدلد  -صلش هللا دليه وسلب 

بأقوا  الوشاة والحاسدد ، ودددو له بالهدادة م  هللا اللا أنز  دليه الٍرلن الةردب وما فيده 

 ة ومواد  بالغة.م  أحةام شردي

ثب دصد  لندا أمدر  هتتده دندد لٍافده للرسدو  صدلش هللا دليده وسدلب، معيدداً قصدة 

الوديددد مددرة ثالثددة لسدديطرتها الشدددددة دليدده، ود هددر  لددت فددي قولددهل  وقيددل دنددت منسددوب 

ومسئو   فيص  الرسو  بالهيتة والشره والشدوادة مسدتطرداً فدي  لدت دلدش أن وصديه 

دد النراوة واإلفتراَّ. ودنتٍل بعد  لدت دلدش وصد   حلتده دليده باألسد الةثير الصيد الشد

و ي  أنه  ان دٍتطأ التيداء الموحشدة فدي  لدت الليدل الشدددد ال دالم دلدش أن جداءد وأدلد  

دسددالمه بددي  ددددده. ودنطلدد  لسددانه فددي مدددح المهدداجرد  مدد  أنصددا د بالشددره والشددوادة 

 واإلقدام. 

 التحليل الفني: 

قتل أن ندخل في التحليل اليني لهلد الٍصيدة، ندود أن نشدير دلدش أن هدلد الٍصديدة  

هددي النمددو ج المثددالش للمدددافة النتودددة، وقددد ا تسددتت هددلد المةانددة مدد  استحسددان الرسددو  

صددلش هللا دليدده وسددلب لهددا، وقددد أنشدددع بددي  ددددده صددلش هللا دليدده وسددلب، فددأمر أصددحابه 

تدده المشددرفة. ولهددلا فٍددد احتددلو الشددعراء حددلوها دلددش باإلنصدداع لهددا، و سددا شددادرها بترد

دومنا هلا، وا دتالج الد تو  طه حسي  حينما  أو أن هلد الٍصيدة تعاد  مددة زهيدر بد  

 (. 126، 1، ج1925أبي سلمش  له )حسي ، 

 أهم سمات القسم الغزلي:

( أن الشددادر فددي هددلا الٍسددب دصددطنأ 409، 1986دددرو بعددل النٍدداد )اليدداخو ا،  .1

اطية اصطناداًأ ولهلا فهو ا دعاني توربدة حٍيٍيدة دنمدا دودرا دلدش التٍليدد الٍدددب الع

 في افتتاح الٍصافد. 

ودالح  في هلا الٍسب أدناً  ثرة الصو  الحسية وترا مها في أوصافه، دتتأ بعندها  .2

بعندداً، واسدديما تشددتيه حددالوة الثغددر وبرودتدده بخمددرة شددوت بمدداء بددا د، ثددب دلحاقدده 

ء ليتالج في تصودر برودته وصيافه. وان ر دلش قوله  لةنهدا خلدة قدد بوص  هلا الما

سي  مد  دمهدا ...   أن دصديها بالةدلب وااخداله واليودأ والتتدددل فصدّو  لدت هدلد 

الصياع ممزوجة بدمها، ثب ان ر دلدش قولده  دا  مدا دمسدت المداء الغرابيدل  فهدو لدب 

 (.327، 1953تاني، دود غير التصودر الحسي لتمثيل نةثها العهود )التس
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ونلمل في هدلا الٍسدب جندوح الشدادر دلدش ضدرب المثدل والحةمدة والتشدتيهاع لتأ يدد  .3

دخالفها وتتددلها للعهود، فالتشتيه مثل قولهل  فما تدوم دلش حدا  ...  ، والحةمدة فدي 

قولهل  ا تمست بالعهد الدلا زدمدت ... ، وضدرب المثدل فدي قولدهل   اندت مواديدد 

 ... .درقوب لها مثالً 

 أهم سمات القسم الوصفي:

في هلا الٍسب تةثر األلياة الغردتدة فيصد  ضدخامة دنٍهدا وطولده، ود دب وجنتيهدا،  .1

ونعومددة جلدددها. ثددب دشددته وجههددا فددي صددالبته بمعددو  مدد  حددددد أو حوددر مسددتطيل، 

 (.327، 1953و نتها بوردد النخل ، وقوافمها بالرماح الصلتة )التساني، 

(، 327، 1953صددو  الماددددة والتشددابيه الحسددية )التسددتاني، وفددي هددلا الٍسددب تةثددر ال .2

 (.405، 1986تلمل فيها الروح والحياة واندفا  الشادر )الياخو ا، 

 أهم سمات القسم المدحي: 

ودالح  في هلا الٍسب  قة األلياة، وقلة استعما  الغردا، داّ في وصد  األسدد، وا  .1

شدادر الوداهلي دوعدل لةدل مٍدا  مٍامداً. بد  في  لت فالمٍام مٍام استعطاه ولي . وال

فددإ ا تغددز  أو اسددتعط  أو  ثددش  قددت داطيتدده، فتوددز  ألياةدده ودشددتد أثرهددا. ود ا 

وص  ناقته والٍيا  الموحشة، والسدتا  الندا دة، خشدنت داطيتده، وخشدنت ألياةده 

 (.328، 1953معها )التستاني، 

طالدت سدالمته ...    ت هر في هلا الٍسدب حةمدة زهيدر فدي قولدهل   دل ابد  انثدش ودن .2

 مددا د هددر ددمددان  عددا بدد  زهيددر دلددش جاهليتدده فددي قولددهل  فةددل مددا قددد  الددرحم  

 (.329، 1953ميعو   )التستاني، 

وت هر في هلا الٍسب أدنا بداوة المعنش في وصيه هيتة النتي صدلش هللا دليده وسدلب،  .3

ا  مدد  ومدا دسددتولي مد  اليددز  دلدش الماثددل فددي حندرته. و ددأن الشدادر أ اد اإلدتددل

خوفه فلب دود غير الييل النخب مثدااً للودرأة فٍدا ل لدو وقد  الييدل مدوقيي و أو مدا 

 أدت، وسمأ ما سمعت، ل ل دردد، فال لوم دلّي د ا هتت الرسو  فهو أهيا دنددا 

 (.329، 1953م  أسد  ثير اإلفتراَّ والصيد، شددد النراوة )التستاني، 

 سمات قصيدة بانت سعاد وخصائصها العامة:

( النيل الواهلي في هلد الٍصيدة أقوو مد  الدنيل اإلسدالميأ ألن  عتداً مددح الرسدو  1)

بأسلوب جاهلي صره دون أن دشير دلش فرض م  فدروض الددد  اإلسدالمي أو لددة مد  

الٍرلن الةردبأ و لت بأنه  ان دوهل حٍيٍة الدد  اإلسالمي دوم ن ب قصيدته وهو لدب دسدلب 

(. ولعلدده بسددتا هددلا أن نوددد للددد تو  ز ددي 328، 1953ي، داّ خوفدداً و هتددة )التسددتان

متا ي  أداً مخالياً فدي هدلد الٍصديدة المومدأ دلدش تٍدددمها دلدش غيرهدا فدي مودا  المددح 

النتوا ، بحيث دنه أخرجها م  جملة المددة النتواأ لزدمه أن الشادر لب دة  صادقاً فدي 

رج معهددا  ددللت داليددة األدشددش، هددلا المدددح، ودنمددا قالهددا بغددرض النودداة مدد  المددوع، وأخدد
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ودينية حسان ب  ثابتأ ألن األدشش  ان طامعاً في دطادا النتي، أمدا حسدان فإنده مددفو  

(. فددإن وافٍندداد دلددش أن 33 -16بددروح العصددتية ا بددروح الدددد  )متددا ي، دون تددا دب، 

 األدشش لب دة  صادقاً فإن األمر فدي دينيدة حسدان مخلتد  جدداًأ ألن حسدان قدد قدا  هدلد

الٍصيدة د  دلتدزام بهدلا الددد  وصددق تدام فدي المنافحدة دنده، وقدد قيلدت هدلد العينيدة فدي 

 السنة التاسعة للهورة بعد أن  سب الدد  وانتيت العصتياع.

( والددلا نالح دده أن  عتدداً بدددأ قصدديدته  مددا دتدددأ الشددعراء الودداهليون، فٍدددم لهددا بتللددت 2)

الميا قة وددل رون محاسدنها الويددة، واخالفهدا  المٍدمة التٍليددة التي دصيون فيها حتيتتهب

الودد وغير  لت، مما  ان مألوفاً لددهب ولب دنةر النتي دليه  لدت، ولدب دنهده دد  مواصدلة 

الحددث فيه أ ألنه  ان دأخل اللد  دسدلمون بالتدد ج وا دنيدرهب بدل دؤلد  قلدوبهب ودحتدا 

المسداجد بشدرط أن دةدون الشدادر دليهب الدد ، وفيه أدنداً اسدتدا  دلدش دلٍداء الشدعر فدي 

ملتددزم بتعدداليب الدددد  اإلسددالمي، ولددللت دددأتي شددعرد موافٍدداً لمددا جدداء بدده اإلسددالم. وددد  

التشتيا في هلد الٍصيدة قا  اب  قدامةل )لب دز  النداَّ ددرون أمثدا  هدلا وا دنةدر( )ابد  

مخددال   (. ولصداحا  الموموددة النتهانيدة فدي المددافة النتوددة   أا44، 1984قدامدة، 

فددي هددلا األمددر، حيددث دندده  ددان دددود أن دسددتتعد قصددافد المدددح النتودددة الميتتحددة بددالغز  

والتشددتيا، بسددتا ددددم  دادتهددا لددألدب الددالزم مددأ النتددي صددلش هللا دليدده وسددلب، ولةددي ا 

دةون شردةاً لناةميها فيما دلحٍهب م  المالم، بتغزلهب بما   ر في مٍدمة مددة النتي دليده 

الم، ثب دنه لما  أو أن هلد الٍصافد المراد اسدتتعادها هدي مد  غدر  الٍصدافد الصالة والس

فددي المددددة النتددوا، وهددي األغلتيددة الغالتددة دلددش هددلا اللددون مدد  الشددعر، دددد  ددد   أددده 

، 2003وتراجأأ ألنه ا دطلأ دلدش حٍيٍدة نوادداهب فدي  لدت داّ ددالم الغيدوب )النتهداني، 

 (.15 -13، 1ج

التصددودر، وبرادددة الوصدد ، بتتتددأ المعنددش، وا سدديما د ا وصدد  ( وهددو دعنددش بدقددة 3)

 (ل327، 1953أخالق سعاد م   لب في المواديد ونةث للعهود والمواثي  )التستاني، 

 فيالهددددددددا خلددددددددة لددددددددو أنهددددددددا صدددددددددقت

 لةنهددددددا خلددددددة قددددددد سددددددي  مدددددد  دمهددددددا

 فمددددددا تدددددددوم دلددددددش حددددددا  تةددددددون بهددددددا

 وتمسدددددددددت بالعهدددددددددد الدددددددددلا زدمدددددددددت

 

 بودددددددددها أو لدددددددو أن النصدددددددة مٍتدددددددو  

 فودددددددددأ وولدددددددددأ ودخددددددددداله وتتدددددددددددل

  مددددددددا تلددددددددون فددددددددي أثوابهددددددددا الغددددددددو 

 داّ  مددددددددا دمسدددددددددت المددددددددداء الغرابيدددددددددل

 

( ودالح  دنادته بالتنسي  ووحدة الٍصيدة، والتسلسل اليةرا، فهدو دحةدب اإلنتٍدا  مد  4)

معنش دلش معنش، وم  قسب دلش قسب، فينز  في  لدت مندز  اإلقتنداب التليدجأ ممدا دةسدا 

شددعرد انطالقدداً مددأ الموضددو ، فددإ ا أ اد مددثالً اإلنتٍددا  مدد  الغددز  دلددش الوصدد  قدددا  

 (ل  407، 1986)الياخو ا، 

 دا العتدددددددددداق النويتدددددددددداع المراسدددددددددديل  مسددددددددت سددددددددعاد بددددددددأ ض ا دتلغهدددددددداأ
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 ود ا أ اد اانتٍا  م  وص  الناقة دلش مدح الرسو  صلش هللا دليه وسلب قا ل

 تسددددددددعش الغددددددددواة جانتيهددددددددا وقددددددددولهبل

 

 دنددددددت دددددددا ابدددددد  أبددددددي سددددددلمش لمٍتددددددو  

 

الزهيرددددة ( دعندددش  عدددا بتخيدددر األليددداة وتتدددابأ وقعهدددا الموسددديٍي المدددددب بالحةمدددة 5)

 (ل410، 1986)الياخو ا، 

 دن الرسددددددددو  لنددددددددو  دستندددددددداء بدددددددده

 فددددي دصددددتة مدددد  قددددردش قددددا  قددددافلهب

 زالدددددوا فمدددددا زا  أنةددددداَّ وا ا  شددددد 

 

 مهندددددددددد مددددددددد  سددددددددديوه هللا مسدددددددددلو  

 بددددددتط  مةددددددة لمددددددا أسددددددلموا ل زولددددددوا

 دندددددددددد اللٍددددددددداء وا ميدددددددددل معازددددددددددل

 

أليدد ، وهددو دعنددي أن فلددو   ددر دلددش جانتدده لةددان  20تأ يددد للتيددت  قددب  22( التيددت  قددب 6)

 جلدها أملل لسمنها ، فالٍراد ا دثتت دليها، وهو تأ يد لمعنش واحد والتيتان همال

 وجلددددددددها مددددددد  أطدددددددوم مدددددددا دؤدسددددددده

 دمشدددددددي الٍدددددددراد دليهدددددددا ثدددددددب دزلٍددددددده

 

 طلددددددددة بندددددددداحية المتنددددددددي  مهددددددددزو  

 منهددددددددددا لتددددددددددان وأقددددددددددراب زهاليددددددددددل

 

، 1، ج1980)ابد  قتيتدة، ( وقد ديا دليه وص  الناقة بغل  الرقتة، فٍدا  األصدمعي 7)

(ل  وهدلا خطدأ فددي الوصد ، ودنمدا خيددر النوافدا مددا دددق ملبحده  ، وقددا  أبدو هددال  87

(ل  مدد  خطدأ الوصدد  قددو   عدا بدد  زهيدر   ضددخب مٍلدددها   123، 1989العسدةرا )

ألن النوافا توص  بدقة الملبة  ، ولة  بعنهب ددرو أن هدلا لديل خطدأ فدي الوصد أ 

مة دنٍها بأنها نويتدة أو  ردمدة، ودنمدا جداء بالندخامة ليٍدر  ألن الشادر لب دٍصد بنخا

شيئاً واحداً وهو قوتها وصالبتها، وقد دمل دلش تأ يد هلا المعندش فدي األبيداع التدي بعددد 

 ما في  غلتاء وجناء ...  ، و  حره أخوها أبوهدا ...  ، و  ديراندة قدلفت بدالنحل ... 

   وغيرها.

دند الشادر الدلا ندراد دسدتخدم الندواحي التيانيدة فدي شدعرد  (  ما نالح  المٍد ة الينية8)

 استخداماً  افعاً ونلمل  لت ميّصالً فيما دأتيل

 أوالً: التشبيهات:

( تشتيه لمحتوبته بغزا   خيب الصوع، وتٍددرد وما سعاد دا 2في التيت )

ته خترد ( تشتيه لثغرها بمنهل معلو ، والمشته اسب  أن والمش4 غزا  أغ . وفي التيت)

( شته تلّون سعاد بأنه مثل تلّون الغو . وفي التيت 9أا منهل ومعلو . وفي التيت )

( شته ددم محاف تها بالعهد بعدم محاف ة الغرابيل دلش الماء، وهو تشتيه معدوم 10)

( شته مواديدها الةا بة بمواديد درقوب اللا 12بمعدوم في صية العدم. وفي التيت )

(ل  ترمي بعيني ميرد له  ل  17ل  الودد. وقوله في التيت )دنرب به المثل في خ
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(  شته 21المشته دينا الناقة والمشته به دينا ميرد له . وقولهل  حره ، في التيت )

الناقة بالحره ألنها ضامر، د  المعنش هي  حره جتل أو سي ، في الدقة والصالبة 

لوجه الناقة ودنٍها بحور طودل  ( تشتيه24والرفعة. وقوله فاع دينيها دلب في التيت )

(ل 29( فيه تشتيه للنا الناقة بعسيا النخل. وقوله في التيت )25مستطيل. والتيت )

  أن أوب   اديها ، شته سردة تٍليا الناقة ليددها و جليها في السير وقت اشتداد الحر 

 يل. وفي بل ادي امرأة طودلة العن  متوسطة العمر قامت للنوح فواوبها نسوة نةد مثا

( شته ضاحي الحرباء في ةاهرد بالختز المملو  أا الموعو  في الرماد 30التيت )

(    ادا ديطل نص   بمعنش أوب 32الحا  في ةهو  أثر الحرا ة. وقوله التيت )

  ادي ديطل، وهو مشته بما مر  م  األداة وهي   أن  في قوله ) أن أوب   اديها د ا 

( الةالم د ا حمل دلش تٍددر 34ٍ   دابيل  في التيت )درقت(. وقولهل  مد دها مش

ً مؤ داً. وقولهل  دن  أداة التشتيه و ان المعنشل مد دها مشٍ   الردابيل،  ان تشتيها

( دمة  أن دةون محمواً دلش التشتيه بحله أداته أا أن 52الرسو  لنو   في التيت )

 هر بالنو  للتصر وامتاز به الرسو   مثل نو  حيث ةهرع به األشياء للتصافر  ما ت

الح  م  التاطل  ما تمتاز بالنو  المسالت م  المهالت وا تيأ به الغي  ما ترتيأ بالنو  

( دمة  أن دةون دلش حله 52ال لمة. وقولهل  مهند م  سيوه هللا مسلو   في التيت )

وهلا الوجه أداة التشتيه أا  مثل سي  ودلش هلا قوله مهند صية لنو  جا   دلش الحٍيٍة 

دواف  ما وقأ في بعل الرواداع م  قولهل  دن الرسو  لسي  دستناء به . وقوله 

( محمو  دلش التشتيه أا لتوسهب مثل سرابيل في ددم 55لتوسهب سرابيل في التيت )

( م  باب التشتيه حيث شته حل  56ش  الصدو . وقوله  أنها حل  الٍيعاء في التيت )

ا تشتيه حسي بحسي ووجه الشته متعدد وهوااستدا ة والةثرة الد و  بحل  الٍيعاء وهل

(  58والني  دلش مٍدا  مخصوص. وقولهل دمشون مشي الوما  الزهر في التيت )

شته مشي الصحابة بمشي الوما  في التؤدة والنشاط والسردة، وهلا تشتيه غردا متتل  

 (.234 -9، 1906وغرضه  اجأ دلش المشته وهو بيان حاله )الدولت لبادا، 

 ثانياً: االستعارات:

التيت األو  فيه ثالث استعا ع تصردحية األولش في قوله  متتو  ل وهي في 

تشتيه العش  بالمرض في ددراث النع  واإلفناء دلش الهالي. والثانية في قوله 

 متيب ل د  المحا في جناب المحتوب  العتد في اإلطادة واانٍياد. والثالثة في قوله 

 ل ألن العش  دستلزم ددم التواوز د  المعشوق ومالزمته دداد  الٍيد. وفي  مةتو 

( استعا تان، األولش في قوله  ترمي الغيوب ل فإن ددٍا  الن ر بسردة دشته 17التيت )

الرمي في سردة الوقو  دلش المحل، دلش هلا التحٍي  فهي استعا ة تصردحية تتعية. 

ن والميل ل ألنه أ دد به  ما  حر الشمل بتوقد النا  والثانية في قوله  د ا توقدع الحزا

( قوله  د  بناع الزو   استعا ة تصردحيةأ 23دلش ااستعا ة التصردحية. والتيت )
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ألنه أ دد بها ااضال  المتصلة بالزو  والمشتهة بالتناع في  ونها متصلة ومتعلٍة به. 

التصردحية حيث أ دد بها ( م  باب ااستعا ة 28وقوله   ءوَّ األ ب  في التيت )

( في   ر الد سان ود ادة 51أدالي األ ب المشته بالرءوَّ. وااستعا ة في التيت )

الثياب التي مزقها األسد دند أ ل الالبل دلش ستيل ااستعا ة التصردحية. وقوله  لنو  

و  ( دمة  أن دةون مستعا اً د  الهادا فإن الهادا دشته الن52دستناء به ل في التيت )

حيث دعره بةل واحد منهما الوادة الموصلة دلش التغية و ان م  باب   ر المشته به 

ود ادة المشته فةان استعا ة تصردحية، وحينئل  دراد بااستناء ااهتداء دلش ااستعا ة 

ً ودةون م  باب ترشية ااستعا ة.  ما أن قوله  مهند م  سيوه هللا  التصردحية أدنا

يت، دمة  أن دراد به الحوة الٍاطعة لشتهة الخصوم دلش ااستعا ة مسلو  ل في نيل الت

التصردحية، وحينئل دراد بالسيوه الحون أا أن الرسو  لصاحا حوة قاطعة م  حون 

هللا  ودلش هلا دراد بالمسلو  ال اهر الٍاطأ دلش ااستعا ة التصردحية، و ان ترشيحاً 

( أما دلش الحٍيٍة امةان بٍاء 55تيت )استعا ة السي . وقوله  م  نسن داود  في ال

الد و  التي نسوها داود دليه السالم أو أ دد بها الد و  السوابج المسرودة المشتهة 

بمنسوجاته دلش ااستعا ة التصردحية. أما قوله  د ا دّرد السود التنابيل ل في التيت 

الهمة والٍد   ان م  ( ود ا أ دد بالسود السود الوجود لليرا  وبالتنابيل الٍصا  58)

ااستعا ة التصردحية حيث أن اانيعا  الحاصل للمرء باليرا  د  المعر ة مشته بسواد 

ً للمتص  د  األبهة والرواء  ً مخرجا ً مةروها الوجود في  ون  ل منهما أمراً ملموما

وطراوة المن ر فل ر المشته به وأ اد المشته. و لا قصو  الهمة مشته بٍصر الٍامة فإن 

قصر الهمة دمنأ صاحته د  بلوغ الد جاع السامية  ما أن قصر الٍامة دمنأ د  بلوغ 

األما   العالية فةان قصر الٍامة ود ادة قصو  الهمة م  ااستعا ة التصردحية. أما 

( دلش الٍصر والطو . 3ااستعا ة المةنية فهي في اسناد قوله  ا دشتةي  في التيت )

( دن  ان دافداً دلش العوا ض د  العوا ض ليست 5ت )وفي ضمير شّوت في في التي

( حيث شته 28مما دشن ودمزج بشيء. وفي وقوله  سمر العواداع  في التيت )

العواداع في الصالبة بمسامير الحددد دلش ستيل ااستعا ة المةنية، أثتت لها  ونها 

قيل  في التيت مسمو ة في قوافمها دلش ستيل التخييل. وفي قوله  تليأ بالٍو  العسا

( حيث شته السراب بما دتليأ به الشيء اشتر هما في ستر ما تحتهما وأثتت وص  29)

 -9، 1906التليأ به وهو م  لوازم المشته دلش ستيل ااستعا ة المةنية )الدولت لبادا، 

234 .) 

 

 ثالثاً: الكنايات:

 ما ( دحتمل أن دةون دلش الحٍيٍة، 2قوله  غنيل الطره  في التيت )

وقتو  النصة في  دحتمل أن دةون  نادة د  الحياء، أو  نادة د  تحمل مساو  الرقتاء.
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( دحتمل أن دراد به الحٍيٍة، ودحتمل أن دةون  نادة د  التحرز واامتنا  د  7التيت )

وقوله  أ جو  اللمافب والمساو ، ودةون هلا م  باب الةنادة المطلوب بها نيل الصية.

( دحتمل أن دةون قرب حصو  مودتها  نادة د  13تها  في التيت )ولمل أن تدنو مود

قرب  جودها دليه ألن قرب المحتة دستلزم قرب التوجه دلش المحا و لت دستلزم قرب 

(  نادة د   ونها 14وقوله  دا العتاق النويتاع المراسيل  في التيت )  جودها دليه.

وقوله  ول  تتلغها دا دلافرة  في  بعيدة سحيٍة وهلد  نادة مطلوب بها نيل الصية.

( 16وقوله  نناخة اللفرو  في التيت ) ( هلا الٍصر  نادة د   ونها بعيدة.15التيت )

وضخامة المٍلد وفعامة المٍيد  دمة  أن دةون  نادة د  شدة سيرها وغادة سمنها وقوتها.

المطلوب بها  (  نادتان د  سمنها وفخامتها وشتهها باليحو  م  الةنادة18في التيت )

( أما دلش الحٍيٍة أو هو  نادة د  ضخامتها 19قوله  غلتاء وجناء  في التيت ) الصية.

وصالبة أدنافها و ونها تامة الخل ، و لا قوله في دفها سعة دمة  أن دراد حٍيٍة سعة 

وقوله  م   دفها ودمة  أن دةون  نادة د   ما  قوتها اللا هو م  لوازم سعة الدفي .

( تأديل الطلة  نادة د  ددلافه دداها وشربه دمها م  20دؤدسه  في التيت ) أطوم ما

(  نادة د   ما  قوتها 21الةنادة المطلوب بها الصية. وقوله  أبوها أخوها  في التيت )

وصالبتها وغادة  رمها ونوابتها ألن  لت م  لوازم دنزاء التعير دلش النوق الٍردتة منها 

التهافب أشهش منه دلش غيره  بخاله اإلنسان ومتش  انت  األم والتنت فإن قردا 

الشهوة أ مل  ان الولد أقوو ألن العادة أن دختا  دنزاء اليحل دلش قرابة دا د ا  ان 

ً فيأتي باألواد النويتة وهي م  باب الةنادة المطلوب بها الصية. وقوله دمشي  نويتا

ةون مومودهما  نادة د   ما  سمنها ( دمة  أن د22الٍراد وقوله ثب دزلٍه في التيت )

وغادة مالستها فإن  لت م  لوازم ميهومهما ودةون الةالم م  باب الةنادة المطلوب بها 

وقوله  مرفٍها د  بناع  نيل الصية، ودمة  أن دةون المراد بهما محل حٍيٍتهما.

(  نادة د   ون دندها أطو  م  ساددها و لت م  23الزو  ميتو   في التيت )

ودمرا  اللنا دلش الغا ز في  لصياع الويدة للنوق تصونها د  الزل  والنغطة.ا

( أما  نادة د  طوله، دعني  نتها طودل بحيث دصل دلش غا زها أو  نادة د  25التيت )

وقوله  قنواء  في  صيانتها ضردها د  اللباب ونحود بإمرا د فيرجأ دلش مدح النر .

    ونها قودة صلتة فإن  لت م  لوازم  ونها قنواء.( دمة  أن دةون  نادة د26التيت )

(  نادة د   ما  خلدانها بحيث أنها تمشي 27وقوله  مسه  األ ض تحليل  في التيت )

وقوله دتر   الحصش زدماً وقوله  في الهواء وا تمل األ ض بٍوافمها دا قليالً للتحليل.

ون  نادتي  د   ما  صالبة ( دمة  أن دة28لب دٍه   ءوَّ األ ب تنعيل في التيت )

( 29وتليأ الٍو  بالعساقيل في التيت ) قوافمها أو دواداع قوافمها لةونهما م  لوازمها.

 نادة شدة الحر م  باب الةنادة المطلوب بها نيل الصية. وقوله  د ل الحرباء 

(  نادة د  شدة الحر ألن  لت م  لوازمها 30مصطخداً  أن ضاحيه مملو  في التيت )
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( 31ي باب الةنادة المطلوب بها نيل الصية. وقوله در ن  الحصش في التيت )وه

( دمة  أن دةون  نادة د  33 نادة د   ما  اشتداد الحر. ونعش النادي  في التيت )

موع الولدان ألن  لت م  لوازمه ودةون م  باب الةنادة المطلوب بها نيل الصية 

دةون  نادة د   ما  سردتها في  جأ أدناً. و لا قوله  خوة النتعي  دمة  أن 

النتعي  وتٍلتهما لةييهما و ان م  باب الةنادة المطلوب بها نيل الصية. قوله تسعش 

(  نادة د   ثرة الوشاة ألنها م  لوازم احتيافهب بها 35الوشاة جانتيها في التيت )

دنت مشغو  وددوهب حواليها ود  دسرا  الناقة في سيرها. قوله ا ألهينت وقوله أني 

(  نادتان د  ةهو  التغل وانمحاء لثا  الخلة فإن االهاء الخدا  36في التيت )

واإلدرض م  لوازم  لت وهو م  باب الةنادة المطلوب بها نيل الصية. وقوله  قا   ل 

(  نادة د  انٍطا  الرجاء د  الناَّ  افة ألنه د ا 36صدد  دلش لخر التيت  في التيت )

ةنت في غيرهب ود  انتهاء المهلة في نواته دا باتيان جناب  سو  هللا أبغنه خالً فما 

صلش هللا دليه وسلب معتل اً مستعيياً وهلد الةنادة أدناً م  باب الةنادة المطلوب بها نيل 

(  نادة د  الموع ألن الحمل دلش 38الصية. قوله  دلش للة حدباء محمو   في التيت )

  باب الةنادة المطلوب بها نيل الصية. والعيو دند الونازة مستلزم للموع فةان م

( م  باب الةنادة فإن قوله ]دند[ ةره مةان لدنو 39 سو  هللا مأمو  في التيت )

الشيء فةان معنش الةالم والعيو مأمو  في مةان دٍرب م   سو  هللا صلش هللا دليه 

م، فةان م  باب الةنادة وسلب،  نادة د   ون العيو مأمواً م   اته دليه الصالة والسال

(  نادة د  الن ر دليه والمرحمة في 43المطلوب بها النستة. والتنودل للييل في التيت )

حٍه ألنه م  لوازمه فيةون م  باب الةنادة د  الموصوه، أو المراد به ددطاء األمان 

ة و ان م  باب صدق المطل  دلش المٍيد بالٍردنة والمٍام الموصوه بالصية المل و 

 نادة د  الوناب الع يب هو جناب أد ب المخلوقاع أا جناب النتي صلش هللا دليه وسلب 

(  نادة د  45أو د  موضأ قيام المورمي . قوله   ا نٍماع قيله قيل  في التيت )

النتي دليه الصالة والسالم م  باب الةنادة د  الموصوه. وقوله  أخوه دندا  في 

دند[ دد  دلش مةان قردا م  الشيء وتعل   ونه أخوه ( وقد مّر بنا أن ]46التيت )

بالمةان اللا دٍرب منه  نادة د  تعلٍه بلاته وهي م  باب الةنادة المطلوب بها النستة. 

(  نادة د   ون  لت األسد م  خيا  األسود ألن 47و ونه م  بط  دثر في التيت )

األسد مربياً احماً لشتلي  الوس  م   ل موضأ دنما دسةنه خيا  أهله وأديانهب. و ون 

ً ألن  لت 48ديشهما لحوم الرجا  في التيت ) (  نادة د   ونه أ مل في  ونه مخوفا

ً لشتلي   ان أ ثر  دستلزم  ونه  ثير ااصطياد د يب اافتراَّ فإن األسد دن  ان احما

 ً أشد  افتراساً وأدوم اصطياداً حيث دٍصد دشتادهما ودطعامهما و لت دستلزم  ونه مخوفا

مخافة ومهيتاً أبلج مهابة وهلد الةنادة م  باب الةنادة المطلوب بها نيل الصية. قوله  ا 

(  نادة د   ما  شوادته ألن ددم 49دحل أن دتري الٍرن دا وهو ميلو   في التيت )
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حل تري الٍرن غير ميلو  دستلزم  ونه ميلواً و لت دستلزم التزام  ونه ميلواً و لت 

ا  شوادته فةان م  باب الةنادة المطلوب بها نيل الصية. وةلو  ستا  الوو دستلزم  م

(  نادة د   ما  مهابته حيث دستلزم أنها 50م   لت األسد ضامرة ضعيية في التيت )

ا تستطيأ أن تصطاد خوفاً منه و لت دستلزم  ما  مهابته وهي م  الةنادة المطلوب بها 

( فإن دوام وقو  شوا   ا 51جيل أدناً. وفي التيت )الصية ، و لا انتياء تمشية األ ا

ثٍة بشوادته مطروح السالح مأ و  اللحب في وادا األسد دستلزم دوام اصطياد 

(  نادة 24الشوعان فوعل  نادة د   لت م  باب الةنادة المطلوب بها الصية. والتيت )

لمحا بة لب تز  د  د  شوادتهب ألنه دد  دلش أنهب زالوا د  مةانهب وأوطانهب ودند ا

مةان الحرب ضعياوهب أدناً وا اللد  ليل معهب ترَّ وا سي  وا  مة فما ةنت 

باألقوداء م  أولي د و  وسيوه و ماح فزوالهب د  مةانهب وددم زوالهب دند اللٍاء 

د  مةانهب بعد زوالهب د  مةانهب م  لوازم غادة الشوادة ونهادة الورأة فإن المٍاومة 

( 55وقوله  شب العراني   في التيت ) بة في أ ض الغير أش  وأصعا.دلش المحا 

 نادة د   ون  ل تام الخلٍة د يب الصو ة فإن األفطل واأل ل  ديٍدها جمالها 

( ودمة  أن دراد حٍيٍة الٍمين 55ومهابتها جدا. وقوله  م  نسن داود  في التيت )

بال د و  بل بال دثا  أدناً ودةون الةالم  نادة د  شوادتهب بةونهب في الهيواء 

(  نادة  ثرة حنو  الالبل تلت الد و  56ا تيافهب بالٍمين. وقوله شّةت في التيت )

في المعا ي ألن  لت م  لوازمه. وددم فرح أصحاب النتي صلش هللا دليه وسلب بإصابة 

ة (  نادة د  قو57 ماحهب قوماً وددم جزدهب بإصابة  ماح الخصوم دداهب في التيت )

باطنهب بعد بيان قوة ةاهرهب. أو دٍا  ددم فرحهب بإصابة  ماحهب  نادة د  لي  قلوبهب 

ً ددم جزدهب بإصابة  أا لينوا الٍلوب بحيث ا دحصل لهب فرح بٍتل األدداء، وأدنا

 ماح الخصوم دداهب  نادة د  غادة شوادتهب و ما   سوخهب في أمر المحا بة فإن 

(  نادة د   ما  شوادتهب أو 58لوازم  لت. والتيت ) ددم الوز  بإصابة الرماح م 

د   ما  تؤدتهب ووقا هب فإن المعنش هب دسردون دلش الهيواء دسرا  الوما  وقت 

فرا  الٍوم دعصهب د  األدداء في  لت الوقت ضربهب دداهب بالسيوه والرماح، وا 

ادة الرسوخ في دخيش أن اإلسرا  دلش الحرب وقت فرا  الٍوم م  لوازم الشوادة وغ

(  نادة د   ونهب أبداً 59أمر المحا بة. قوله  ا دٍأ الطع  دا في نحو هب  في التيت )

مٍتلي  دلش األدداء متوجهي  دليهب غير منحرفي  دنهب غلتوا أو غلتوا و لت دستلزم أن 

ا دٍأ الطع  دا في نحو هب فال دصيتهب النرب دا في صد هب وهي م  باب الةنادة 

 (.234 -9، 1906طلوب بها الصية )الدولت لبادا، الم

 أثر هذه القصيدة في اللغة العربية:

قتل أن نةش  د  مدو تأثير هلد الٍصديدة فدي اللغدة العربيدة، ندود أن ندتةلب أواً  

د  تأثر  عا ب  زهير في هلد الٍصديدة بمد  سدتٍه مد  الشدعراء السدابٍي  والمعاصدرد  
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دهب ب  )باندت سدعاد( ومد  هدؤاء األدشدش ولده قصديدتان، له، وخاصة اللد  دتدأون قصاف

 (ل220، 1994مطلأ األولش )األدشش، 

 بَانَدددددْت ُسدددددعَادُ َوأَْمَسدددددش َحْتلَُهدددددا اِْنٍََطعَدددددا

 

 َواْحتَل دددددددِت اْلغَْمدددددددَر فَاْلُودددددددد ْدِ  فَاْليََرَددددددددا 

 

 (ل65، 1994ومطلأ الثانية )األدشش، 

 َ ابَددددددابَانَددددددْت ُسددددددعَاُد َوأَْمَسددددددش َحْتلَُهددددددا 

 

 َوأَْحددددددََث الن دددددأُْا ِلدددددي َشدددددوقاً َوأَْوَصدددددابَا 

 

 ق . ه ( ومطلأ قصيدتهل 10وقيل ب  الحداددة )عل 

 بَانَددددْت ُسددددعَادُ َوأَْمَسدددددش اْلٍَْلددددُا ُمْشدددددتَاقَا

 

 َوأَْقلٍََتَْهدددددددددا نَدددددددددوو األَْزَمدددددددددا ِ دِْقالقَدددددددددا 

 

 (ل101، 2003والنابغة اللبياني، ومطلأ قصيدته )النابغة، 

 بَانَددددْت ُسددددعَادُ َوأَْمَسددددش َحْتلَُهددددا اِْنَوددددلََما

 

ددددَرَ  فَدددداألَْجَزاَ  ِمددددْ  دَِضددددَما   َواِْحتَل ددددِت الش 

 

هد  ( ومطلدأ قصديدته )الندتي،  16و بيعة ب  مٍدرم الندتي، الشدادر المخندرم ) ع ل 

 (ل213دون تا دب، 

 بَانَددددْت ُسددددعَادُ َوأَْمَسددددش َحْتلَُهددددا َمْعُمددددودَا

 

 اِْبنَدددددددددةُ اْلُحدددددددددِر اْلَمَواِديددددددددددَاَوأَْخلَيَتْدددددددددَت  

 

، 1968( ومطلددأ قصدديدته )الدددلبياني، 32والشددماخ الددلبياني الشددادر المخنددرم ، )عل 

 (ل271

 بَانَددددددْت ُسددددددعَادُ فَنَددددددْوُم اْلعَددددددْيِ  َمْملُددددددو ُ 

 

 َوَ دددداَن ِمددددْ  قَِصددددر  ِمددددْ  َدْهددددِدَها ُطددددو ُ  

 

بوالددد زهيدر بد  أبدي وقد اح  الد تو  طه حسي  تأثر  عدا فدي هدلد الٍصديدة 

 (.126 -114، 1925سلمش، والنابغة اللبياني )حسي ، 

وقد   ر داقوع الحموا في أثر هلد الٍصيدة قولهل  بلغني أن الشديب اإلمدام أبدي 

محمد ب  الخشاب أنه قا ل أمعندت التيتديش والتنٍيدر فلدب أقدأ دلدش أ ثدر مد  سدتي  قصديدة 

 (.183، 10، ج2000أولها بانت سعاد  )الصيدا، 

وقا  اب  األنتا ا د  الٍاسبل   ان بندا  دحي  ستعمافة قصيدة أو   ل قصديدة 

، 2000بانددت سددعاد ... و ددان بندددا  متٍدددماً فددي دلددب اللغددة و وادددة الشددعر  )الصدديدا، 

183.) 

وقد تحدث صالح الدد  الدد  الصيدا د  قصيدة )بانت سدعاد ( بأنهدال  قصديدة 

جداء بعددد ومددح  سدو  هللا صدلش هللا دليده وسدلب داّ مشهو ة وما م  شدادر فدي الغالدا 

 وقد ن ب في وزنها و ودها، وهلل د د الٍاضي محي الدد  دتد هللا ب  ال اهر حيث دٍو ل 
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 لٍََدددددْد قَددددداَ  َ ْعدددددَا فِدددددي الن تِدددددّيِ قََصددددديدَةً 

 فَددددددددإِْن َشدددددددددِملَتْنَا بِدددددددداْلَوَوافِِز َ ْحَمدددددددددةَ 

 

 نَتََشددددددداَ يُ َوقُْلنَدددددددا َدَسدددددددش فِدددددددي َمْدِحدددددددِه  

 َ َرْحَمدددددددِة َ ْعدددددددا  فَْهدددددددَو َ ْعدددددددَا ُمتَددددددداَ يُ 

 

أمدحدده بٍصدديدة متيمندداً بوجهدده األغددر و عتدده  -أا صددالح الدددد  الصدديدا  -وقلددت أنددا 

المتا ي  اجيداً أن أحشدر فدي زمدرة مد  مدحده فدأواد بدرد ددوم الٍيامدة ومنحده، ومطلعهدا 

 (ل 93، 2000)الصيدا، 

 سددددلوا الدددددمأ فددددإن الصددددا مشددددغو 

 

 ا تملددددددددددوا فيددددددددددي دمالفهددددددددددا طددددددددددو و 

 

أما د ا وصلنا دلش التعرد  بتأثيرها في غيرها في العصو  التالية لها، فإنا نٍو   

دن المتٍدمي  والمتأخرد  اهتموا بهلد الٍصيدة اهتماماً د يمداً، ودددوها مد  أجدّلِ مدا قيدل 

نوها فددي مدددح الرسددو  صددلش هللا دليدده وسددلب، ودنددش بهددا الشددعراء دنادددة  تيددرة، فنددم

 أشعا هب، ودا ضوها، وشطروها، وخمسوها.

وأثددر هددلد الٍصدديدة فددي العصددر األمددوا نودددد مددثالً فددي شددعر األخطددل، ولدده  

 (ل77، 1994قصيدتان مطلأ األولش)األخطل، 

 بَانَدددددْت ُسدددددعَادُ فَِيدددددي اْلعَْينَدددددْيِ  تَْسددددددِهيدُ 

 

 َواِْسدددددددددتَْحٍَتَْت لُت دددددددددهُ فَاْلٍَْلدددددددددُا َمْعُمدددددددددودُ  

 

 (ل232، 1994)األخطل، ومطلأ الثانية 

 بَانَدددددْت ُسدددددعُادُ فَِيدددددي اْلعَْينَدددددْيِ  َمْلُمدددددوُ  

 

 ِمدددددْ  ُحتَِّهدددددا َوَصدددددِحيُة اْلِوْسدددددِب َمْختُدددددو ُ  

 

 (ل106، 11، ج1916وفي شعر أبي جلدة اليشةرا، وله قصيدة مطلعها )األصيهاني، 

 بَانَددددْت ُسدددددعَاد َوأَْمَسدددددش َحْتلَُهدددددا اْنٍََطعَدددددا

 

 ا ِمددددْ  ُحتَِّهددددا َ َجعَدددداَولَْيددددَت َوْصددددالً لََهدددد 

 

 (ل1990وفي شعر ددا ب  الرقا ، وله قصيدتان جاء في األولش قوله )العاملي، 

 بَانَددددددددْت ُسددددددددعَادُ َوأَْخلَيَددددددددْت ِميعَادََهددددددددا

 

 َوتَتَاَدددددددددددددَْع دن دددددددددددا ِلتَْمنَدددددددددددَأ َزادََهدددددددددددا 

 

 (ل1990ومطلأ الثانية )العاملي، 

 دَْنَصددددددِرمُ بَانَدددددْت ُسدددددعَادُ َولَددددددْيَل اْلدددددُودض 

 

ددددددِه َسددددددٍَبُ    َودَاِخددددددَل اْلَهددددددّبِ َمددددددا لَددددددْب تَُمّنِ

 

وأما أثر هلد الٍصيدة في العصدر العتاسدي ، فيتمثدل فدي مدثالً فدي شدعر )الناشدئ  

 (ل2005ه ( وله قصيدة مطلعها )الموسودة الشعردة،  293األ تر عل 

 بَانَددددددْت ُسددددددعَادَ َوَ انَددددددْت بَْيَنددددددةُ اْلتَلَدددددددِ 

 

 فَاَ قَددددْت ُ وِحددددي ِمددددَ  اْلِوْسددددبِ فٍَُْلددددُت قَددددْد  
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وفدي العصددر المملددو ي والتر ددي نوددد أثددر هدلد الٍصدديدة فددي شددعر شددهاب الدددد   

 (ل2005الخز جي، وله مٍطودة م  بيتي  وهي قوله )الموسودة الشعردة، 

 أَبَانَدددددددْت َدنِّدددددددي ُسدددددددعُادُ َواِْسدددددددتَْتدَلَتْنِي 

ددددددا َجعَْلددددددُت اْلٍَْلددددددَا َمْسددددددَةنَهُ   َوقُْلددددددُت لَم 

  

ددددو ُ    َمتْتُددددوَ  دِْ  أَْخَرَجددددْت َةْتيَدددداً ُهددددَو السض

 بَانَددددددْت ُسددددددعَادُ فٍََْلتِددددددي اْليَددددددوَم َمتْتُددددددو ُ 

 

وفي شعر الصاحا شره الدد ، وله في تشطيرها قصيدة مطلعها )الموسدودة الشدعردة، 

 (ل2005

ٍْتُددو ُ   أَْوَهْمددَت نُْصددَحاً لَددْو أَن  النضْصددَة َم

 َوالت َصددددددتضُر ُمددددددلْ بَدددددداَن الت َولضدددددددُ َدنِّددددددي 

 تَيَاَهددددددددةَ لثَددددددددَرْع َصددددددددد اً ِلُمْغَرِمَهددددددددا

 

 ا أُْلِهيَن دددددددددَت دِنِدددددددددي َدن دددددددددَت َمْشدددددددددغُو ُ  

 بَانَددددددْت ُسددددددعَادُ فٍََْلتِددددددي اْليَددددددوَم َمتْتُددددددو ُ 

 ُمتَدددددددددي َب دِثَْرَهدددددددددا لَدددددددددْب دُْيددددددددددَ َمْةتُدددددددددو ُ 

 

وفي العصر الحددث والمعاصر د هدر أثدر هدلد الٍصديدة بوضدوح، وهنداي دددد 

 تير م  الشواهد، وفدي دو  دسدالمية مختليدة، فيدي مصدر مدثالً نودد هدلا األثدر فدي شدعر 

 (ل2005محمود صيوع الساداتي، وله قصيدة جاء فيها )الموسودة الشعردة، 

 أََمددددا ِلددددي بَِةْعددددا  أُْسددددَوةَ ِدْندددددََما اْلتََوددددا

 

 دِلَْيدددددددِه َوفِدددددددي بَانَدددددددْت ُسدددددددعَادُ ُمَسددددددداِددُ  

 

 (ل2005قصيدة جاء في لخرد )الموسودة الشعردة،  وفي شعر أحمد محرم، وله

 ً ٍِيددددددددَت َ َراَمددددددددةً َوَسددددددددِعْدَع ِجدددددددددّا  لَ

 

 فَغَددددددددددّ ِ دِ َاً َوقُددددددددددْل بَانَددددددددددْت ُسددددددددددعَادُ  

 

وفي لتنان في شدعر خليدل الخدو ا الدلا دٍدو  فدي دحددو قصدافدد )الموسدودة الشدعردة، 

 (ل2005

دددددددعَادَةِ قُْمدددددددَت تَْسدددددددعَش  دِلَدددددددش دَاِ  الس 

 

 ُصدددددددددْحتَتِي بَانَدددددددددْت ُسدددددددددعَادُ فٍَُْلدددددددددُت لِ  

 

 (ل2005وفي شعر أحمد تٍي الدد ، حيث دٍو  في مٍطودة له )الموسودة الشعردة، 

ْختَُهدددا لََودددَرعْ   َواْلعَدددْيُ  لَدددْواَ اْلُهددددَو أَ  

 

 بَانَدددددْت ُسددددددعَادُ َوقَْلتِدددددي اْليَددددددْوَم َمتْتُددددددو ُ  

 

)الموسددودة الشددعردة، وفددي شددعر شددةيا أ سددالن، ولدده قصدديدتان جدداء فددي األولددش قولدده 

 (ل2005

 َحت دددش دِ َا َشدددغََ  اْلٍَْلدددُا ال دددِلا اِْجتَدددلَبَتْ 

 

 بَانَددددددْت ُسددددددعَادُ فٍََْلتِددددددي اْليَددددددْوَم َمتْتُددددددو ُ  

 

 (ل2005وفي الثانية قوله )الموسودة الشعردة، 

 ُمتَي َمددددددددددافَُؤادُُ ُمددددددددددو دَْهددددددددددَراً َدلَْيَهددددددددددا   َوقُولُددددوا لَُهددددْب بَانَددددْت ُسددددعَادَ فَددددال دَددددَز  
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وفددي دمددان فددي شددعر أحمددد بدد  سددعيد السددتالي الشددادر المملددو ي، ولدده قصدديدة مطلعهددا 

 (ل2005)الموسودة الشعردة، 

 بَانَددددْت ُسددددعَادَ َوَغن ددددش َ ْ تَهددددا اْلَحدددداِدا

 

 َوَمدددددا َوفَدددددْت لَدددددَت فِدددددي َوْصدددددل  بِِميعَدددددادِ  

 

داليددة، مطلددأ دحددداها وفددي تر يددا فددي شددعر حسدد  حسددني الطددودراني، ولدده ثالثددة قصددافد 

 (ل2005)الموسودة الشعردة، 

 بَانَدددْت ُسدددعَادَ فََرَغددددُ اْلعَدددْيِش َمْنُةدددودُ 

 

 َوَود َدددددددددددْت فََوِليدددددددددددُ اْلٍَْلددددددددددِا َمْةُمددددددددددودُ  

 

وفي سو دا في شعر سليمان الصولة ، وله قصيدتان مطلأ أواه  )الموسودة الشدعردة، 

 (ل2005

 بَانَدددددددددددْت ُسدددددددددددعَادُ َوَمدددددددددددْدَمِعي َوْ ِدا

 

ا   َوَمتَددددددددددددش دَُةددددددددددددوُن اْلُمْلتٍََددددددددددددش َو َ دِّ

 

وفي فلسطي  في شدعر العالمدة دوسد  النتهداني، ولده قصديدة طودلدة جدداً فدي معا ضدتها 

 (ل176، 3، ج2003جاء فيها قوله )النتهاني، 

 دِْن َ ددددداَن َمتْتُدددددوَ  قَْلدددددا  دَدددددْوَم أُْنِشددددددُُ بْ 

 

 بَانَددددددْت ُسددددددعَادُ فٍََْلتِددددددي اْليَددددددْوَم َمتْتُددددددو ُ  

 

وفددي السددودان شددعر العالمددة دتددد هللا الطيددا، نأخددل لددت مددثالً قصدديدته التددي تغددز  فيهددا 

 (ل161، 1960بمنيية الطافرة، أولها )الطيا، 

 دددا جددا ة التددي  منهددا الحسدد  والطددو 

 

دددددددددير متتدددددددددو    دن اليدددددددددؤاد، فدددددددددؤاد الس 

 

 أروع ما قيل في معارضة القصيدة:

العصدو ، فٍدد لن األوان للوصدو  دلدش وبعد أن بينا أثر هلد الٍصيدة في مختل  

أ ومتدا ي، دون تدا دب، 603 -529، 2004  ر أ و  مدا قيدل فدي معا ضدتها )دٍيدل، 

(، ودتحدددد  لددت مدد  خددال  مددا سددنل رد مدد  مطددالأ الٍصددافد التاليددة، ومدد  هددلد 27 -26

 الٍصافد قصيدة العالمة أبو الٍاسب محمود الزمخشرا ومطلعهال

 اْلٍَْلدددُا َمتْتُدددو ُ أََضددداَء ِلدددي بِددداللَِّوا وَ 

 

 نَُوددددددِداض بَددددددْرق  بِنَدددددداِ  اْلُحددددددّاِ َمْوُصددددددو ُ  

 

 وقصيدة اإلمام شره الدد  التوصيرا ، ومطلعهال

 دِلَددددش َمتَددددش أَْنددددَت بِاللّددددلَاِع َمْشددددغُو ُ 

 

 َوأَْنددددددَت َدددددددْ  ُ ددددددّلِ َمددددددا قَددددددد ْمَت َمْسددددددئُو ُ  

 

 وقصيدة اإلمام دحيش الصرصرا، ومطلعهال
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 َوِمْنددَت اْلَخْيددُر َمددأَُمو ُ  َ ْ ددَا اْلِحَوددازِ 

 

 َهدددددددْل ِدْنددددددددََي اْليَدددددددْوَم ِلْلُمْشدددددددتَاِق تَْنِوددددددددلُ  

 

 وقصيدة نو  الدد  أبو الحس  التميمي الهمداني، ومطلعهال

ٍْتُدددو ُ  ددداض َم  َسدددْلَمش َسدددِلْمِت فَِييدددِت الص 

 

ٍْتُدددددددو ُ    َواْلغَدددددددْدُ  ِمْندددددددِت َشدددددددتِيهُ اْلعُدددددددْلِ  َم

 

 نتاته، ومطلهعالوقصيدة جما  الدد  ب  

دددْرُه بَْعددددَُ ُب بِدددالن ْوِم َمْةُحدددو ُ   َمدددا الط 

 

 َهددددددلَا َوَ ددددددْب بَْينَنَدددددددا ِمددددددْ  َ ْبِعُةددددددْب ِميدددددددلُ  

 

 وقصيدة شمل الدد  أبو دتد هللا الحنيي الزمردا، ومطلعهال

 دَْ  قَْلتَددددهَ فَْهددددَو َمْشددددغُوَه َوَمْشددددغُو ُ 

 

 َودَْمعَدددددددددهُ فَْهدددددددددَو َمْطلُدددددددددوَب َوَمْطلُدددددددددو ُ  

 

 وقصيد دزالدد  الموصلي ، ومطلعهال

ٍْتِيدلُ   َهْل دُْتِراُء الص ا  قَْتدَل اْلَمدْوِع تَ

 

ددددددددددْوِق َمْعلُددددددددددو ُ    فٍََْلتُددددددددددهُ بُِةددددددددددُؤوَِّ الش 

 

 وقصيدة دالء الدد  الدمشٍي)اب  أدتت(، ومطلعهال

 َمُصددوُن دَْمِعددي َدلَددش اْلَخددد ْدِ  َمْتددلُو ُ 

 

 و ُ َوفِددددددددددديُةْب أَنَدددددددددددا َمْعدددددددددددلُوَ  َوَمْعدددددددددددلُ  

 

 وقصيدة اإلمام محيي الدد  الييروز لبادا، ومطلعهال

ةَ بَْعدددَ اْلتَددْيِ  َمْوُصددوُ    َهددْل َحْتددُل َدددز 

 

 أَْو بَددددداِ ُق اْلَوْصدددددِل بَدددددْيَ  اْلتَدددددْيِ  َمدددددأَُمو ُ  

 

 وقصيدة الشيب الٍلٍلشندا المصرا، ومطلعهال

دداِق َمْسددلُو ُ   َسددْيُ  اْلعُيُددوِن َدلَددش اْلعُش 

 

 الل ْحدددددددِ  َمْسدددددددنُوَن َوَمْصدددددددٍُو ُ َوَصددددددداِ ُم  

 

 وقصيدة دالء الدد  ب  مليت الحموا، ومطلعهال

ٍِيددددَ  فَددددأَْجَرو دَْمعَددددهُ لُولُددددو  َ أَو اْلعَ

 

 ُمتَددددددددددددي َب دَُمددددددددددددهُ بِدددددددددددداْلَهْوِر َمْطلُددددددددددددو ُ  

 

 وقصيدة اإلمام دتد الرحيب التردي، ومطلعهال

 ُهددددُب األَِحت ددددةُ دِْن َجدددداُ وا َودِْن َددددددَلُوا

  

 فَلَددددددْيَل ِلددددددي َمْعددددددِدَ  َدددددددْنُهْب َودِْن َددددددددَلُوا 

 

 وقصيدة اب  سيد الناَّ اليعمرا، ومطلعهال

 قَْلتِدددي بُِةدددْب دَدددا أَُهْيدددَل اْلَحدددّيِ َمدددأُْهو ُ 

 

 َوَحْتلُددددددددهُ بِأََمددددددددانِي اْلَوْصددددددددِل َمْوُصددددددددو ُ  
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 وقصيدة أبي حيان التوحيدا األندلسي، ومطلعهال

 اْلُحدددددّاِ َمْعدددددلُو ُ ا تَْعدددددِلادُ فََمدددددا  ُو 

 

ددددددددددُل ُمْختَتَددددددددددَل َواْلٍَْلددددددددددُا َمتْتُددددددددددو ُ   ٍْ  اْلعَ

 

 أهم ما قيل في تشطيرها وتخميسها:

( دددداً مد  الدلد  شدطروا هدلد الٍصديدة دلدش 25وقد   ر متدا ي )دون تدا دب، 

  أسهب دتد الٍاد  سيعد الرافعي، وأو  تشطيردل 

 بانددددت سددددعاد فٍلتددددي اليددددوم متتددددو 

 مددددن  وصددداوالوسدددب بعدددد سدددعاد 

 

 والندددددددوم والسدددددددهد مٍطدددددددو  وموصدددددددو  

 متدددددددددديب دثرهددددددددددا لددددددددددب ديددددددددددد مةتددددددددددو 

 

ومددد  الدددلد    دددرهب برو لمدددانل دلدددش أغدددا الحليلدددي، ودتدددد الدددرازق الونددددا، 

باإلضددافة دلددش الرافعددي واسددب تشددطيردل نيددل المددراد فددي تشددطير الهمزدددة وبانددت سددعاد 

 (.161، 1)برو لمان، دون تا دب، ج

يدة شعتان ب  محمد ب  داود المصرا، وقدد خمسدها وم  اللد  خمسوا هلد الٍص

 (ل25ثالث مراع، مطلأ أحدها )متا ي، دون تا دب، 

 قدددددل للعدددددوا   مهمدددددا شدددددئتموا قولدددددوا

 

 

 

 فلدددددديل لددددددي بعددددددد مدددددد  أهددددددواد معٍددددددو 

 

 نادددددددددددت ددددددددددوم الندددددددددوو والددددددددددمأ مسدددددددددتو  

 

 

 باندددددت سدددددعاد فٍلتدددددي اليدددددوم متتدددددو 

 

 متدددددددددديب دثرهددددددددددا لددددددددددب ديددددددددددد مةتددددددددددو  

 

 (ل26محمد الورجاوا ، ومطلأ تخميسه )متا ي، دون تا دب، ومنهب أحمد ب  

 قلتدددي دلدددش حدددا مددد  أهدددواد موتدددو 

 

 ونٍددددددل شددددددوقي لدددددددو العشدددددداق مٍتددددددو  

 

وقد أحصش برو لمان ثالثدة دشدر شدادراً ممد  خمسدوا هدلد الٍصديدة مد  بيدنهب 

شعتان والورجداوا اللدلد    رهمدا ز دي متدا ي، وهدب دلدش الترتيدال  محمدود النودا ، 

هللا الٍاهرا، وشعتان بد  محمدد الٍرشدي، والسدةتاني، وشدمل الددد  التدماصدي، وصدقة 

وموهو ، وشهاب الدد  ب  دحيدش بد  حدتش السدهرو دا، وفخدر الددد  دثمدان بد  دلدش 

الما ددني، وخليدل األشدره نافدا اإلسدةند دة، والواسدطي، وأحمدد بد  محمدد الشدرقاوا 

بددد  محمدددد بددد  أحمدددد اآلثدددا ا   الورجددداوا، ودبدددراهيب بددد  محمدددد التددداجو ا، وشدددعتان

 (.161، 1)برو لمان، دون تا دب، ج

 شروحات هذه القصيدة:
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( أهددب هددلد الشددروح فددي قولددهل  ومدد  الددلد  26لخددن متددا ي )دون تددا دب، 

شرحوها مسعود ب  حس  الٍنافي، واسب شرحه )اإلسعاد لحل بانت سعاد( ومحمدد صدالة 

اد( وأحمدد بد  محمدد اليمندي، واسدب الستادي، واسدب شدرحه )بلدوغ المدراد دلدش باندت سدع

شرحه )الووهر الوقاد في شرح بانت سعاد( واب  هشام األنصا ا، واسب شدرحه )شدرح 

قصيدة  عا ب  زهير(، وشرحها دطداء هللا بد  أحمدد مدرتي ، اسدب الشدرح األو  )حسد  

السير بٍصيدة  عا ب  زهير( واسب الثاني ) طرد  الرشاد دلش تحٍي  بانت سعاد( ودلدش 

  سلطان الهروا، واسب شرحه )فتة باب اإلسعاد في شدرح باندت سدعاد( ومحمدد حسد  ب

المرصيي، واسدب شدرحه )الٍدو  المدراد مد  باندت سدعاد( وجمدا  الددد  السديوطي، واسدب 

 شرحه ) نه المراد في شرح بانت سعاد( . 

( خمدل 160 -156، 1وقد بلغت هدلد الشدروح دندد برو لمدان )دون تدا دب، ج

اً، وقددد نددود دلددش األمددا   التددي توجدد بهددا هددلد الشددروح، ودلددش اللغدداع التددي وثالثدون شددرح

  تتت بها.

د اً فاألثر الواضة لهلد الٍصيدة د هر في جملة مدا  تدا فدي شدرحها وتخميسدها 

(، هدلا وممدا ا شدت فيده أن هدلد الٍصديدة قدد شدغلت 28وتشطيرها )متا ي، دون تا دب، 

لغددداع متعدددددة  الالتينيدددة، واأللمانيدددة،  الشدددراح فدددي الشدددرق والغدددرب، وترجمدددت دلدددش

واليرنسية، واإلدطاليدة، واإلنوليزددة، الهندددة، والهولندددة، واليا سدية، والتر يدة وغيرهدا 

 (.162 -156)برو لمان، دون تا دب، 

 خاتمة:

 وتحتوا دلش النتافن والتوصياعل

 أوالً: النتائج: 

صددطناداً، وهددو ا دعدداني العاطيددة ا دصددطنأأن الشددادر  أهددب سددماع الٍسددب الغزلددي، .1

توربة حٍيٍة، دنما دورا دلش التٍليد الٍددب في افتتاح الٍصافد، وأن الشادر دةثر مد  

 التصودر الحسي ومرا مة األوصاه، وضرب األمثا  والحةب والتشتيهاع.

أهب سدماع الٍسدب الوصديي، أن الشدادر دةثدر مد  اسدتخدام األليداة الغردتدة والصدو   .2

 الحسية.الماددة والتشتيهاع 

وأهددب سددماع الٍسددب المدددحي، أن الشددادر دسددتخدم األليدداة الرقيٍددة ودتونددا األليدداة  .3

 الغردتة دا ما  ان في وص  األسدأ ألن الشادر في مٍام استعطاه ولي .

النيل الواهلي و وح التٍليد دطغش دلش الٍصيدة دلش الرغب م  دلٍافها بعد فدتة مةدة  .4

 وفي مسودد.في حنرة النتي صلش هللا دليه وسلب 

ابتداء الٍصيدة بالغز  وانشادها داخل المسود، ما دؤ د دلش اباحته فدي هدلد األمدا    .5

المٍدسة، وفيده  دللت مدا دؤ دد دلدش دددم تحدرج السدل  الصدالة مد  سدما  مثدل هدلا 

 الةالم.
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 -ألن شادرها لما دسلب بعدد  -العاطية الددنية لهلد الٍصيدة لب تة  بالصو ة المطلوبة  .6

 عل النٍاد دخرجون هلد الٍصيدة م  جملة المددة النتوا.مما جعل ب

 أةهرع الد اسة دنادة الشادر بالتنسي  ووحدة الٍصيدة وتسلسلها اليةرا. .7

  شيت الد اسة د  دنادة الشادر بدقة الوص  وبرادة التصودر. .8

بيّنت الد اسة قد ة الشدادر الينيدة فدي اسدتخدام الندواحي التيانيدة فدي شدعرد اسدتخداماً  .9

  افعاً.

خلأ بردة الرسدو  دلدش  عدا بد  زهيدر لدب دةد  بسدتا استحسدان الرسدو  لٍصديدته  .10

وصدديحه دندده فحسددا، بددل فددي  لددت مددا درمددز دلددش تةددردب وتشددويأ الشددعر اإلسددالمي 

 الملتزم اللا ددافأ د  الح  ودنصر اإلسالم.

  ما أن الد اسة أوضحت األثر الةتير لهلد الٍصيدة في مختل  العصو  األدبية. .11

 انياً: التوصيات:ث

ااهتمددام بهددلد الٍصدديدة خاصددة وبشددعر المددددة النتددوا دامددة لمددا فددي هددلا النددو  مدد   .1

الشددعر مدد  الرودددة والومددا ، واليوافددد اللغودددة والتالغيددة، وترقيددة الحددل الددددني 

واللوقي واألخالقي، وتنمية الثٍافة الددنية دد  طردد  الدد َّ اللغدواأ ا تتداط مثدل 

 بالسيرة النتودة المطهرة.هلا النو  م  الشعر 

ددطاء شعر المددة النتوا المةانة الالفٍة به خاصة في المناهن الد اسية أسوة بغيدرد  .2

 م  أنوا  الشعر األخرا.



  د. حّسان بشري حّسان حامد ..شرح وتحليل قصيدة )بانت سعاد(

 

 

66 

 المراجع:

(. السيرة النتودة اب  دسحاق. 2004اب  دسحاق، محمد ب  دسحاق ب  دسا . ) -1

 ة، بيروع.تحٍيي ل أحمد فردد المزددا. بيروعل دا  الةتا العلمي

(. اإلصابة في تمييز الصحابة. 1992اب  حور، أحمد ب  دلش العسٍالني. ) -2

 . بيروعل دا  الويل.1تحٍي ل دلي محمد التواوا. ط

. بيروعل 4(. الشعروالشعراء. ط1980اب  قتيتة، أبو محمد دتد هللا ب  مسلب. ) -3

 دا  الثٍافة.

 (. المغني. بيروعل دا  اليةر. 1984اب  قدامة، أبو محمد دتد هللا ب  أحمد. ) -4

(. شرح 1984اب  هشام، أبو محمد جما  الدد  ب  دوس  ب  أحمد ب  دتد هللا. ) -5

. بيروعل مؤسسة 4قصيدة  عا ب  زهير. تحٍي ل د. محمود حس  أبو ناجي. ط

 دلوم الٍرلن.

تا دب( سيرة النتي صلش هللا دليه وسلب.  اب  هشام، محمد ب  دتد الملت. )دون -6

 تحٍي ل د. محمد خليل هراَّ. الٍاهرةل مةتتة الومهو دة.

(. جمهرة أشعا  العرب، ألبي زدد 2002أبو زدد الٍرشي، محمد ب  الخطاب. ) -7

 . بيروعل دا  الةتا العلمية.3الٍرشي. تحٍي ل أ. دلي فادو . ط

خطل. تحٍي ل مهدا محمد ناصر (. ددوان األ1994األخطل، غياث ب  غوث. ) -8

 الدد . بيروعل دا  الةتا العلمية، بيروع.

(. األغاني. الٍاهرةل 1916األصيهاني، أبو اليرج دلي ب  الحسي  ب  محمد. ) -9

 مطتعة التٍدم.

(. ددوان األدشش الةتير. تحٍي ل د. محمد أحمد 1994األدشش، ميمون ب  قيل. ) -10

 قاسب. بيروعل المةتا اإلسالمي.

لمان،  ا  . )دون تا دب(. تا دب األدب العربي، برو لمان. ترجمة الد تو ل برو  -11

 . الٍاهرةل دا  المعا ه.5الحليب النوا . ط

. 6(. أدباء العرب في الواهلية وصد  اإلسالم. ط1953التستاني، بطرَّ. ) -12

 بيروعل دا  صاد .

شعراء. (. طتٍاع فحو  ال1980الومحي، محمد ب  سالم ب  دتد هللا ب  سالب.) -13

 تحٍي ل محمود محمد شا ر. جدةل دا  المدني.

 . الٍاهرةل  دا  المعا ه.14(. حددث األ بعاء. ط1925حسي ، د. طه. ) -14

 . الٍاهرةل مطتعة فا وق.3(. في األدب الواهلي. ط1933حسي ، د. طه. ) -15

(. مصدق الينل )شرح 1906الدولت لبادا، شهاب الدد  ب  دمر الهندا. ) -16

 . حيد  لبادل مطتعة مولل دافرة المعا ه الن امية.1سعاد. طقصيدة بانت 



 م2021 أكتوبر(  15العدد )   - اخلامساجمللد                                              اجمللة العربية مـــــــداد

 

 

67 

(. ددوان الشماخ ب  ضرا  اللبياني. تحٍي ل 1968اللبياني، الشماخ اب  ضرا . ) -17

 صالح الدد  الهادا، الٍاهرةل دا  المعا ه.

(. تا دب الخلياء. تحٍي ل 1952السيوطي، جال  الدد  دتد الرحم  ب  أبي بةر.) -18

 . الٍاهرةل مطتعة السعادة.1دتد الحميد. ط محمد محي الدد 

(. الوافي بالوفياع. تحٍي ل أحمد 2000الصيدا، صالح الدد  خليل ب  أدتت. ) -19

 . بيروعل دا  دحياء التراث العربي. 1األ ناووط، وتر ي مصطيي. ط

النتي، أبو العتاَّ المينل ب  محمد )دون تا دب(. المينلياع. تحٍي ل أحمد  -20

 . الٍاهرةل دا  المعا ه.6السالم ها ون. طمحمد شا ر ودتد 

 (. ددوان أصداء النيل. الٍاهرةل  دا  المعا ه.1960الطيا، دتد هللا. ) -21

(. ددوان ددا ب  الرقا  العاملي. تحٍي ل د. 1990العاملي، ددا ب  الرقا . ) -22

 حس  محمد نو  الدد . بيروعل دا  الةتا العلمية، بيروع.

(. الصنادتي . تحٍي ل د. 1989  دتد هللا ب  سهل. )العسةرا، أبو هال  الحس  ب -23

 مييد قميحة. بيروعل دا  الةتا العلمية.

. دا  المحوة 1(. م  أ و  ما قيل في مددة الرسو . ط2004دٍيل، محس . ) -24

 التيناء، ودا  الرسو  األ رم.

. بيروعل دا  1(. الوامأ في تا دب األدب العربي. ط1986الياخو ا، حنا. ) -25

 يروع.الويل ب

(. العمدة في محاس  الشعر ولدابه. 1981الٍيرواني، أبو دلي الحس  ب   شي  ) -26

 . بيروعل دا  الويل، بيروع.5تحٍي  ل محمد محي الدد  دتد الحميد. ط

. الٍاهرةل  دا  الشعا، 1متا ي، د. ز ي )دون تا دب(. المدافة النتودة. ط -27

 الٍاهرة.

، أبو ةتي. األما اع 2الثٍافي. ط(. المومأ CD( .)2005الموسودة الشعردة) -28

 العربية. المتحدة، و يل التوزدأ في المملةة العربية السعوددة العتيةان. 

(. ددوان النابغة اللبياني. تحٍي ل  رم التستاني. 2003النابغة، معودة ب  زداد. ) -29

 . بيروعل دا  صاد .3ط

 روعل دا  اليةر.(. المومودة النتهانية. بي2003النتهاني، دوس  ب  دسماديل. ) -30

 

 

 

 

 

  



  د. حّسان بشري حّسان حامد ..شرح وتحليل قصيدة )بانت سعاد(

 

 

68 

 


