
 المحسنات البديعية والصىر البيانية في أشعار اليهىد المتكسبين في األندلس                           

                    
 2295 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

 السحدشات البديعية والرهر البيانية في أشعار اليههد الستكدبين في األندلس
 هبة سسير أنهرالباحثة/

 بقدم المغة العبرية وآدابهاالساجدتير  لدرجة
 كمية اآلداب بجامعة السشهفية

 تسهيد
لقج أدت استعارة نسط الحياة في البالط مغ العخب في األنجلذ، إلى جانب اكتداب 

مة الزخورية لكل نبيل عخبي، واستيعاب الؿيع الخوحانية، إلى االعتخاف بالقريجة الثقافة العا
العخبية واالعجاب بيا، مسا أدػ إلى انتذاء ضاىخة التكدب، التي لع يذيجىا األدب العبخؼ 
قبل ىحه الفتخة. وقج ُكتبت القريجة العبخية في األنجلذ في مجتسع كان يتزامغ كثيخا مع 

ىحا التأثيخ كان شامال وبخز في شكل األشعار وبعس تفريل مزاميشيا  الثقافة العخبية.
وصػرىا وسساتيا. كسا كانت القريجة والثقافة العخبية تتستع بتفػق نػعي كبيخ، وتخاث عتيق 
وقج تأثخ بيا ييػد األنجلذ الحيغ عاشػا داخل الثقافة العخبية وشاركػا في االعجاب بيا 

 .1واتخاذىا نسػذجا
العرخ الػسيط تعتبخ لغة عبخية تحسل تأثيخ العخبية الػسصى )الجارجة( لغة  كانت

إلى جانب أساسيا السقخائي والسذشاوؼ. وؼيسا يسثل الفديفداء المغػية التي شسمت العخبية 
الكالسيكية والعخبية الػسصى وبعس المغات األجشبية األخخػ عمى غخار اليػنانية والفارسية، 

لػسيط استخجمػا في كتاباتيع القميل مغ العخبية الكالسيكية التي إال أن بعس ييػد العرخ ا
 .2بذقييا السحدشات البجيعية والرػر البيانية استمدمت معخفة غديخة بشقاء المغة والبالغة
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 البديعية السحدشاتأوال: 
 ستهاللالحدن ا - 1

 ابتجاء ػديج أن لمذاعخ ويشبغي مفتاحو، أولو قفلإن الذعخ ىػ   1يقػل القيخواني
 .وىمة أول مغ عشجه ما عمى يدتجل وبو الدسع، يقخع ما أول فإنو شعخه؛

بجأ الذاعخ رسالتو بسقجمة  3مغ سجشو لحدجاؼ بغ شبخوط 2في رسالة مشاحع بغ ساروق ف
 استيميا بقػلو: بيتا 34مجيح ذات 

  ַהַקְדמֹוִני ָאָדם ִמִני/  ֲאדֹוִני ָבן  ִניֹוֲאד

 نا االندان األولسيجؼ وبغ سيجؼ/مشي أ
 :مجح حدجاؼ بغ شبخوط  في  4دوناش بغ لبخاط ومغ أمثمتو قػل

ִזָמה, ָמה / ּוִביָנה ּומְּ ֶעה, ִלִבי, ָחכְּ  דְּ
 رعٍُ ٌب لٍجً اٌحىّخ ٚاٌفطٕخ ٚاٌزذثش

                                                
م، ص  1981 -هـ  1401ابن رشيك الميرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، دار الجيل،  - 1

131 
2
مناحم بن سروق: من أوائل رجال الدين اليهود في األندلس. مترجم وشاعر ونحوي. ُولد في  - 

دي. دعا  الرابي حسداي بن شبروط لل  الميال 10طرطوسا، في شمال األندلس في بداية المرن 
لرطبة، مركز الثمافة العربية في األندلس الجنوبية، ليعمل لديه. لعب دور شاعر البالط، وكتب 

خطابا ومكاتبات دبلوماسية للملون والوزراء وطوائف لسرائيل البعيدة. لرض أشعار مديح لحسداي 
اي بمهمة علمية، وهي تأليف لاموس للممرا، انظر ووالد  ومراثي لوفاة والد . كما كلفه الرابي حسد

 (1054תולדות גדולי ישראל/חלק שלישי אנציקלופדיה ל)
3

ٌذ ألعشح عشٌمخ ، ٚاٌذٖ ٘ٛ إعحبق ثٓ 10عبػ حغذاي ثٓ شجشٚط فً ِٕزصف اٌمشْ  -  ُٚ َ، ٚلذ 

األعشح  شجشٚطـ، وبْ ِٓ أصحبة اٌجالط اٌزٌٓ دعّٛا حبخبِبد ٚشعشاء عجشٌٍٓ. فً حٍبرٗ أزمٍذ

ٍّبْ( ِذٌٕخ فً جٕٛة أعجبٍٔب إٌى لشطجخ. فً ٘زٖ اٌّذٌٕخ ٔجح حغذاي  اٌزً رعٛد أصٌٛٙب إٌى خبٌٓ )ج

ثّٛا٘جٗ اٌّزعذدح، ٚفطٕزٗ ٚاجزٙبدٖ ٚعٍٛوٗ اٌطٍت ِع اٌحىبَ ٚاٌٍّٛن فً أْ ٌٕبي ٚضعب ِشِٛلب فً 

االصد٘بس فً األٔذٌظ. حٍث خذِخ اٌخٍٍفخ عجذ اٌشحّٓ اٌثبٌث. شٙذد فزشح ٘زا اٌخٍٍفخ االعزمشاس ٚ

اشزٙش حغذاي اثٓ شجشٚط اٌزي وبْ طجٍجب ِب٘شا ثزشوٍت اٌعالج ضذ اٌغَّٛ ٚرُ لجٌٛٗ فً اٌعًّ 

فً أعّبي  -ثفضً إجبدرٗ ٌالرٍٍٕخ ٚاٌٍٛٔبٍٔخ –فً ثالط اٌخٍٍفخ. إٌى جبٔت عٍّٗ وطجٍت، عبعذ ٕ٘بن 

 1946ל/הוצאת יהושע. צ׳צ׳יק, אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראاٌزشجّخ ٌٍعشثٍخ، أظش )

 (558חלק שי עמ' 
 
4

ٌذ فً ثغذاد فً ثذاٌخ اٌمشْ اٌعبشش ٍِالدٌب. ٌّىٓ اعزجبسٖ  -  ُٚ دٚٔبػ ثٓ ٌجشط شبعش ٚٔحٛي 

ِؤعظ اٌمصٍذح األٔذٌغٍخ ٚصبٔع األٚصاْ األٔذٌغٍخ. أثشد لصٍذرٗ عٍى شعشاء األٔذٌظ اٌزٌٓ 

חיים שירמן : השירה העברית בספרד  ٌذح. جبءٚا ثعضٗ. ٚرعٍّٛا ِٕٗ طشق اٌمصٍذح اٌجذ

 31ובפרובאנס עמ' 
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بيتا يشرح فييا نفدو ويحثيا عمى التساس  38خرز دوناش بغ لبخط مقجمة ذات حيث 
 .شخق الفزيمة

 تخمصالحدن  -2
يدسيو البعس حدغ الخخوج أو االستصخاد وقج عخفو الخصيب القدويشي بالقػل: ىػ 

 .1االنتقال مغ معشى إلى معشى آخخ مترل بو
 :مغ سجشو لحدجاؼ بغ شبخوط  في رسالتو التي كتبيا مشاحع بغ ساروق ومغ أمثمتو قػل 

  ,ִתְבֶכיָנה ֵעיִני ְוֵאָליו/ ֵאל ְבַיד ֲחָמִסי ַאְפִקיד
 . ָהֲעׁשוִקים דֹוֵרׁשלְ  ֶאְתַחֵנן ִפי-ְבמֹו
 .עַ ֲאַׁשוֵ  ִריִבי ַעל ִבי ִתימָ ְׁש נִ  ְבעֹוד

 استػدع ضمسي في يج الخب/واليو عيشي تبكي
 بفسي تزخعت لسجيب السطمػميغ 

 ما دمت حيا، سأتػسل مغ أجل دعػاؼ
ثالثة إلى مزسػن رسالتو مغ خالل حيث انتقل مشاحع مغ السقجمة التي خرريا لمسجيح 

 . ابيات تزخع فييا لمخب

 حدن الختام -3
الختام ىػ قاعجة القريجة وآخخ ما يبقى مشيا في األسساع، وسبيمو أن يكػن محكسا: ال 
تسكغ الديادة عميو، وال يأتي بعجه أحدغ مشو، وإذا كان أول الذعخ مفتاحا لو وجب أن يكػن 

 .2اآلخخ قفال لو
 :مغ سجشو لحدجاؼ بغ شبخوط سالتو التي كتبيا في ر مشاحع بغ ساروق ومغ أمثمتو قػل 

 .ִיְׁשֹפת ְלָך ָׁשלֹום ָמֺעִזים ֶוֱאלֹוהַ  

  !ָאֵמן 
 يا الو الحرػن عميظ الدالم 

 آميغ 
 اختتع مشاحع رسالتو بالجعاء لحدجاؼ بغ شبخوطحيث 

                                                
 74م  ص 1990 -هـ 1410ابن المعتز، البديع في البديع، دار الجيل،  - 1
 144الميرواني، العمدة، ص  - 2
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 ثبٌذعبء اٌزبًٌ: اٌّّضق ثٛةاٌ ַהְמִעיל ַהָקרועַ  قريجة 1واختتع  أفخاىام بغ عدرا

  ְתִהָלה ִלי ְוֵתיִטיב ַהְתִפיָרה! /ֱאלֹוַהי, ַהֲחִליֵפהו ְבַמְעֵטה 

 .ٚأحغٓ حٍبوزٗ ثشداء رغجٍح ًٌ إًٌٙ اعزذثٍٗ
 جشاسال -4

 جحر مغ مذتقة وكميا البالغة، فشػن  مغ الشػع ليحا مدسيات ثالثة العخب يدتخجم
 يصمقػن  عجيجة اقدام إلى الجشاس ويقدسػن . التجشيذ السجاندة، الجشاس،: وىي"س ن ج"

 المفع ائتالف" باب اسساه ؼيسا الباب ىحا جعفخ بغ قجامة وأدخل. مختمفة مدسيات عمييا
 الشاس وضع وقج: "قال عشجما"/ والسجانذ السصابق: "ىسا قدسيغ، إلى قدسو الحؼ" والسعشى

 والسعشى، المفع ائتالف باب في داخالن وىسا والسجانذ، السصابق الذعخ صفات مغ
 متجاندة وألفاظ واحجة، لفطة في اشتخكت قج متغايخة معان الذعخ في تكػن  أن عشاىساوم

 أمثال الييػدؼ األدب نقادعخف و . بعيشيا واحجة لفطة في يذتخك ما ىػ والسصابق. مذتقة
 إلى .السعشى في واختالف المفع في اتفاق بأنو الجشاس 3ؼ د الحخي وييػذا  2عدرا بغ مػسى

 العبخؼ  الذعخ في لمجشاس تقديسات يميغ ديفيجات السعاصخ باحث المغػي وضع أن
 :األنػاع ىحه يمي وؼيسا. األنجلدي

 .أيزا السصابق أو السساثل الجشاس العخب عشج وىػ: التام الجشاس1

                                                
1

ٌذ فً رُطٍٍخ عٍى حذٚد األٔذٌظ اٌّغٍحٍخ فً اٌفزشح ثٍٓ عبًِ  -  ُٚ أفشا٘بَ ثٓ ِئٍش ثٓ عضسا، 

ت عٍّب ٚاععب فً ِٙٓ عذٌذح ٚعبػ فً أِبوٓ ِخزٍفخ فً األٔذٌظ وّب َ، اوزغ1093ٚ 1090

ٚصً إٌى شّبي أفشٌمٍب. ٌجذٚ أٔٗ أٌف فً األٔذٌظ جضًء وجٍشا ِٓ أشعبسٖ اٌذٌٍٕخ . ٌُٚعزجش أفشا٘بَ ثٓ 

 عضسا آخش اٌشعشاء اٌذٌٍٍٕٓ اٌعظّبء إال أْ أعّبٌٗ األعبعٍخ أٌفٙب ٘زا اٌشبعش خبسج األٔذٌظ

ור: שירת החול העברית בספרד המוסלמית הוצאת האוניברסיטה הפתוחה שולמית אליצ

 115-117עמ'   2004
2

٘ٛ شبعش  1135ٚرٛفً ثعذ عٕخ  1055ِٛعى ثٓ عضسا، ٌٚذ فً غشٔبطخ حٛاًٌ عٕخ  - 

ٚفٍٍغٛف ٌٚغٛي ٌٙٛدي أٔذٌغً وبْ ٌٗ أثش ثبسص فً اٌثمبفخ األٔذٌغٍخ اٌعشثٍخ، ٌٚعذ ِٓ وجبس شعشاء 

 (1143-1139עמ'  4, חאנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראלصِبٔٗ. أظش )األٔذٌظ فً 
تمريبا في غرناطة أو طليطلة،  ألف ممامات  1165يهودا الحريزي مترجم أندلسي ُولد عام  - 3

وذكر فيها تجواله وزياراته للجاليات اليهودية في البلدان العربية وذكر أدبهم وثمافتهم في المرن 
אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל , כרך שני , עמ' الدي، انظر )  الثالث عشر المي

632) 
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 أن وىػ السػلجون  أحجثو الحؼ السشفرل الجشاس اعخب يدسيو الحؼ وىػ: السخكب الجشاس 2
 .كمستيغ اآلخخ خفوالص كمسة الجشاس شخفي أحج يكػن 

 :الكتابة في السغايخ الجشاس 3
 في لو الدابقة لمحخكة مجا ويعتبخ ُيكتب الحؼ األلف بحخف تتسيد ألنيا العبخية بو تشفخد

 ليسا حخفيغ عمى ابججيتيا واحتػاء. فتح حخكة ليدت أنيا مغ الخغع عمى الكمسات، بعس
 . الشصق في ويتفقان كتابة نيختمفا المحان" ש" والديغ"ס" الدامخ وىسا الشصق نفذ

 دون  الحخوف ؼيو تتفق الحؼ العخبية، في السحقق التجشيذ وىػ: حخكة في السغايخ الجشاس4
 الحخكات إحجػ في بيشيسا والفارق  حخوفيسا، في متذابيتان كمستان: العبخية في وىػ. الػزن 

 .فقط
 حخف في وتخمفان حخكتيسا في متداويتيغ كمستيغ بيغ يكػن : حخف في السغايخ الجشاس5

 .يخالفو الحؼ الحخف أصل مغ الحخف ىحا يكػن  ما وغالبا. واحج
 :السقمػب الجشاس6

 الجشاس يميغ ديفيج عميو وأشمق. وتتأخخ الحخوف ؼيو تتقجم الحؼ الجشاس ضخوب مغ ضخب
 .السعكػس

 :االشتقاقي الجشاس 7
 في مختمفتيغ ستيغكم في ويتسثل" االشتقاق جية عمى التجانذ" جعفخ بيغ قجامة سساه

 الكمستان تكػن  أن بجون  حخوفو، في قخيب جحر مغ أو الجحر، نفذ مغ مذتقيغ السعشى،
 ىػ السيع لكغ حخكاتيسا، في أو ومقاشعيسا، حخوفيسا عجد في أو شكميسا، في متداويتيغ

 .الستذابية الحخوف بعس ىشاك تكػن  أن
 : السديج الجشاس 8

. األولى الكمسة حخوف إلى أكثخ أو حخف بديادة ويكػن  الثانية، الكمسة في بالديادة جشذ
 في أو وسصيا في أو الكمسة أول في الديادة تكػن  أن إما الجشاس مغ الشػع ىحا ومثل

 . نيايتيا
 :الشاقز الجشاس9
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 أو بحخف األولى الكمسة عغ ناقرة تأتي الثانية الكمسة أن أؼ السديج، الجشاس عكذ ىػ
 .نيايتيا في أو وسصيا في أو الكمسة أول في يكػن  نأ إما الشقران وىحا. أكثخ
 : السدتتخ الجشاس10
 أخخػ  كمسة تأتي وإنسا السجاندة، الكمسة تتكخر ال ومشو العخبية، في اإلشارة تجشيذ وىػ

 .1إليو تذيخ
تثبت تشاوليع ونقع في شعخ التكدب لجػ الذعخاء الييػد في العرخ الػسيط عمى أمثمة 

 ابغ عدرا ٌجٕبط ِٓ ثٍٕٙب اٌجٕبط اٌزبَ فً لٛي ِخزٍفخ ِٓ ا ألنػاع

  .ַעִין ֲעֵלי ָצֲעָדה ְוִנְשֶבֶרת ִחֶגֶרת– ַעִין ְבִלי ִעֶוֶרת ְוַהְגֶבֶרת

 ٔجع ٍِبٖ،عشجبء ٚرحطّذ عٍى 

األول بسعشى عيغ بذخية  ַעִין/ ַעִיןمختمف السعشى بيغ  تاماستخجم بغ عدرا الجشاس ال حيث 
 .واألخخػ نبع مياه

 :2بغ خمفػن اسحاق  وقػل
  .ְוִצָנה ֶׁשֶלג ְביֹום ָכָאח ְוַגם, ְוִצָנה ְכסֹוֵחָרה ַצר ְוִלְפֵני 

 ثمجي وباردومػقج في يػم  /وأمام األعجاء ُتخس ودرع
 ְוִצָנה/  ְוִצָנה كمستي بيغ تامالجشاس الحيث وقع 

 :أفخاىام بغ عدراقػل ِٚٓ أِثٍخ اٌجٕبط اٌّمٍٛة 
  !ָרָכב ָברכְ : ֹאְמִרים 

 ٌمذ سوت ٌْٛمٌٛ

                                                
د.شعبان سالم التأثيرات العربية في البالغة العبري، سلسلة فضل اإلسالم عل  ايهودي  - 1

-116ص   م 2002 ، 1423،  مركز الدراسات الشرلية جامعة الماهرة  5واليهودية  العدد:
140 

2
 11ٍِالدٌب ٚثذاٌخ اٌمشْ  10فً األٔذٌظ فً إٌصف اٌثبًٔ ِٓ اٌمشْ  ٔشظ ٌزغحبق ثٓ خٍفْٛ - 

ٍِالدٌب ، وبْ ٘ٛ اٌشبعش اٌجٛاي األشٙش ِٓ ثٍٓ شعشاء األٔذٌظ رحذ اٌحىُ اإلعالًِ. وبْ ٌزٕمً 

فً ِعظُ حٍبرٗ ِٓ ِىبْ إٌى آخش، ثٍّٕب ٌعشض أشعبسٖ عٍى أصحبة اٌجالط ٌٕٚزظش ُِٕٙ اٌّمبثً. 

بعش ِحزشف ّٔٛرجً عٍى اعزعذاد ٌٍزٛعً ٌٍّحغٍٕٓ، ٚوزبثخ إٌفبق أحٍبٔب، إٌى ٌذٚس اٌحذٌث عٓ ش

שולמית אליצור: שירת החול העברית בספרד המוסלמית أْ ٌحصً عٍى اٌّمبثً إٌّبعت 

 93עמ'   1ח' 2004הוצאת האוניברסיטה הפתוחה 
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 .ָרָכב ְכָברكمستي بيغ  السقمػبجشاس حيث وقع ال

مغ في البيت الثاني أيزا في  افخاىام بغ عدرا ومغ أمثمة الجشاس مختمف التختيب قػل
والجبغ  ְגנוָבה ְוַהְגִביָנה اٌجٕبط ِخزٍف اٌزشرٍت استخجم بغ عدراحٍث  ֵריָקן ַהַקְנָקן قريجتو
 .مدخوق 

 والديجة عسياء  ִעֶוֶרת ְגֶבֶרת  بغ عدرا وىشاك أيزا الجشاس السختمف في حخف كقػل
 : مجح حدجاؼ بغ شبخوطفي دوناش بغ لبخاط  حخف قػلفي ومغ أمثمة الجشاس السختمف 

ִביר ִזיק  /ַכֵהֶלְך ֱהִביאֹו/  ֶמֶלְך ִגבֹור גְּ   ַבֶפֶלְך ּוַמחְּ

  يتكئ عمى عراه حاكسا / أحزخ السمظ ضيفا/الديج البصل 
  ַבֶפֶלְך،ַכֵהֶלְך ،ֶמֶלְך حيث وقع الجشاس ىشا بيغ كمسات 

 :1ادروس أبػ العاؼيةت ومغ أمثمة الجشاس السديج قػل
  ָרע ִדְברו ְבֵרִעים ָרִעים, ֲאָהה 

 ويح لألشخار إذا تحجثػا بالذخ عغ االصجقاء 
       ָרע ،ְבֵרִעים، ָרִעים  كمسات بيغالسديج ىشا الجشاس  حيث وقع 

 ومغ أمثمة الجشاس السختمف في حخف قػل تادروس :
 /ְוִנָבא, ִסְפִרי, ֱאֶמת, הוא ְוָצרוף/ ְלִסְפִרי"  ָשרוף ְיִהי: "ְוָהאֹוֵמר  
 والقائل: "ليكغ كتابي محخوقا/ شاىخ ىػ، حقا، كتابي، 

 .  ָצרוףو  ָשרוףبيغ السختمف في حخف لتقارب السخخج استخجم تادروس الجشاس  فقج
 :مشاحع ومثال آخخ قػل 

 .ַחי ָכל ְלֵעיֵני ֶעְליֹון ַלְמרֹות/ ֹקֶדׁש ַׁשָבת ְביֹום ְׁשָעִרי ְוִלְמֹרט 
 ونتفػا شعخؼ يػم الدبت السقجس/استيانة بارادة هللا أمام كل بذخؼ  

 .רֹותַלְמ / ִלְמֹרטفي كمستي  السختمف في حخف لتقارب السخخج ساجشحيث وقع ال

                                                
1

غضٌش االٔزبج ٚشذٌذ ربدسٚط أثٛ اٌعبفٍخ ٚصفزٗ ِٛعٛعخ ربسٌخ عظّبء إعشائًٍ ثأٔٗ شبعش  - 

ٌذ فً طٍٍطٍخ عبَ ) ُٚ ٍِالدٌب( رمشٌجب. أجبد  1307ٍِالدٌب( ِٚبد ٕ٘بن عبَ ) 1247اٌّٙبسح، 

 אנציקלופדיה  عبِب. 17اٌعجشٌخ ٚاٌعشثٍخ ٚأٚي أشعبسٖ اٌعجشٌخ اٌّٛجٛدح ٌذٌٕب أٌفٙب ٚ٘ٛ ِٓ اٌعّش 

 122-123לתולדות גדולי ישראל , כרך שני, עמ' 
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 الطباق - 5

أجسع البالغيػن أن السصابقة في الكالم ىي الجسع بيغ الذيء وضجه في جدء مغ 
إن الصباق ثالثة  2. ويقػل ابغ السعتد1أجداء الخسالة أو الخصبة أو البيت مغ بيػت القريجة

 أنػاع.
 شباق االيجاب: وىػ الجسع بيغ السعشى وضجه في لفطيغ مختمفيغ.  - 1
 ب: وىػ أن يكػن أحج المفطيغ مثبتا واآلخخ مشؽيا. شباق الدم -2
 إييام الصباق: وىػ أن يػىع لفع الزج أنو ضج  وىػ ليذ كحلظ.  -3

 :  ַהָקרועַ  ַהְמִעילفً لصٍذرٗ افخاىام بغ عدرا  ومغ أمثمة شباق اإليجاب قػل
  ְיֵתָרה ִהיא – ְוֵעֶרב ֶשִתי ֲעֵלי 

 أشػل مغ خيػشو األصمية -شػال وعخضا

 شػال وعخضا ְוֵעֶרב ֶשִתי غيغ السصباقتياستخجم أفخاىام الكمست حٍث 
في القصعة الذعخية التي تحجث فييا  3أفخاىام ىابجراشي الذاعخومغ أمثمة الصباق أيزا قػل 

 عغ معاناتيا:
 ְוֹחֶרף ַקִיץ ְוֵליל יֹום ְבמֹאְזֵני /ְלָבִבי ָׁשַקל ְוַרע טֹוב ְמִסבֹות 

 والصيف والشتاء لالنهار واللي ينالسيئة، وزنها للبي بموازجيدة والاألحوال 

 ְוֹחֶרף ַקִיץالشيار والميل  ְוֵליל יֹוםالجيجة والديئة   ְוַרע טֹוב غيبالصباق  جاء حٍث
 الريف والذتاء.

 :ادروس أبػ العاؼيةقػل ت صباق بالدمبومغ أمثمة ال
                                                

 – 1371عسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، الناشر: عيس  البابي الحلبي، أبو هالل ال - 1
 .307، ص 1952

 58ابن المعتز، البديع ، ص  - 2
ميالديا، في مدينة بيزييه التي تمع جنوب غرب 13ُولد أفراهام هابدراشي في منتصف المرن  - 3

نتيجة تتلمذ  عل  أيدي الرابي يوسيف  فرنسا،. ولد اكتسب هابدراشي خبرة كبيرة في اللغة العبرية
هاليذوفي. وجد هابدراشي في بربينيان مبجلين له كما ألف الكثير من الرسائل الرسمية باسم الطائفة 

חיים  - وكتابات بالغية بأسلوب منمك. لم يحتاج لل  العمل لكسب الرزق، حيث كان مرابيا ناجحا
 468 שירמן : השירה העברית בספרד ובפרובאנס, עמ'
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 ִיְזֲעֶמָנה לֹא ְוֵאל ִיְזֹעם וַמה/   ֲאֹדָני ַקֹבה ְולֹא ִיֹקב-וַמה
 كيف العغ مغ لع يمعشو سيجؼ/وكيف أشتع مغ لع يذتسو الخب  

 ִיְזֹעם / ַקֹבה ְולֹא ִיֹקבصباق بالدمب في كل مغ شصخؼ البيت. حيث استخجم تادروس ال
 .ִיְזֲעֶמָנה לֹא ְוֵאל

 :محبة אהבה توفي قريج 1يػسيف بغ شيذيتقػل  صباق بالدمبومغ أمثمة ال
  ַנְחִתי ְולֹא ַנְחִתי, / ְוִנַדְחִתי יַנְדִת  

  تجػلت وُشخدت/استقخيت ولع أرتح

 .استقخيت ولع أرتح ַנְחִתי ְולֹא ַנְחִתי دمب في قػلوستخجم الذاعخ الصباق بالفمذ ا

 سقابمةال -6
". بيشسا 2يقػل القيخواني: "إن السقابمة ىي مػاجية المفع بسا يدتحقو في الحكع

سعتد أن السقابمة ىي أحج فشػن الصباق. وتكػن السقابمة بأن يؤتى بسعشييغ أو يػضح ابغ ال
أكثخ، ثع يؤتي بسا يقابميسا )أؼ ضجىسا في السعشى( عمى التختيب. ويعخف زكي الجيغ بغ 
أبي االصبع السرخؼ السقابمة في كتابو "بجيع القخآن" ؼيقػل إن كانت األضجاد أربعة فراعجا 

الخصيب القدويشي فقج عخف السقابمة في كتابو "اإليزاح" بالقػل: ىي  كان ذلظ مقابمة. أما
 . 3أن يؤتى بسعشييغ متػافقيغ أو أكثخ ثع يؤتى بسا يقابل ذلظ عمى التختيب

 :أفخاىام بغ عدراوالسقابمة ىي أحج السحدشات البالغية الذائعة في شعخ ييػد األنجلذ كقػل 
 !ָשָכב ְכָבר: ֹאְמִרים – ֶעֶרב ְלֵעת ָאבֹא !ָרָכב ְכָבר: ֹאְמִרים – ַהָשר ְלֵבית ַאְשִכים 

 آتي في وقت السداء/يقػلػن لقج نام -أبكخت في زيارة بيت الػجيو/يقػل لقج ركب 
 

                                                
ميالديا تناول في أعماله مديح  11عاش في النصف الثاني من المرن يوسيف بن شيشيت  - 1

المحسنين، سواء في لسبانيا )الوجيه يهودا( أو في مصر )يهودا هاكوهين(. طعّم أعماله بتأثيرات 
كثر خاصة بهذا النوع حيث في البدايات سحر الظبي )سحر المحبوب( الذي يأسر للب ناظريه، واأل

من ذلن : نسب لل  من يحسن لليه ببعض صفات الشاب المعشوق. هذا التداخل الممصود بين الوالع 
השירה העברית ، לחיים שירמןوالخيال المحض موجود لدى شعراء موشحات آخرين.

 537עמ' ، 1960הוצאת מוסד ביאליק, ، בספרד ובפרובאנס
 215العمدة ص  - 2
 .60البديع ص  - 3
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 :1بشحاس ىاليفي لبي ַהְזַמן ְתִהּלֹות ִסְתֵרי توفي قريجو 
  ָחִזיִתי ָרבַהַמעֲ  וִמן ֵתיָמן    -וִמ  וִמָצפֹון ֶקֶדם ִמְבֵני ָׁשם  

 ىشاك مغ الذخق والذسال  والجشػب والغخب شاىجت
يحسل البيت مقابمة بيغ الذصخ األول والثاني حيث يعشي الذصخ األول يقابل الذخق حيث 

 في الذصخ الثاني الغخب ويقابل الذسال في الذصخ األول الجشػب في الذصخ الثاني.
قال  2م ىابجراشي ضج يتدحاق ىاجخنيفي القصعة الذعخية األولى التي كتبيا أفخاىاو 

 ىابجراشي:
  !ִמְנֵקבֹות ְתנַֺצח-ְנַצְחנוָך/,ְתַנַצח-ְנַצְחָתנו ִאם-ְנֵקבֹות 

 ستشيدم مغ نداء -ستشترخ عمى نداء /وإذا ىدمػك -اذا انترخت عمييع
 فكخة الذصخ الثاني. تقابل فكخة الذصخ األولنجج أن 

 قائال: يتدحاق ىاجخني تقج ىابجراشيان الذعخية الثانية توقصع وفي
 .ֶרֶגׁש ְכזֹונֹות ִתְבַחר ְולֹא ִתְצַעד/ְלַאט ֵאם ,ְגֶבֶרת ָהְיָתה ִׁשיְרָך ַבת
 !ִפיֶלֶגׁש ָהְיָתה-ְוִתְמַנע ַתְׁשִבית/ְמָאֳהָלה וֵבין מוָסר ֵמֲאֶׁשר ַאְך

 دانياتاليامظ يذبو سيجة مػقخة إذا سارت ببطء ولع تختخ الزجيج كال
 ولكغ مغ ناحية األخالق والفصشة كانت بمؿيذ التي تػقف وتسشع.

 سقابمة بيغ بيتي القصعةحيث نجج ال
 
 

                                                
في طليطلة، كان من منافسي  13نحاس هاليفي، عاش في النصف الثاني من المرن الشاعر ب - 1

تادروس ابو العافية في بالط دون يتسحاق في طليطلة، ولد كتب لصيدة لل  دون يتسحاق بعد أن 
חיים שירמן/ השירה העברית طُرد من عل  طاولة رجل االحسان بمساعي من تادروس 

 449בספרד ובפרובאנס/ עמ' 
 
2

ٌذ فً إٌصف اٌثبًٔ ِٓ اٌمشْ  -  ُٚ فً ِذٌٕخ إٌش  فً إلًٍٍّ جبعىٍٛٔب جٕٛة  ٍِالدٌب 13شبعش 

, השירה חיים שירמן غشة فشٔغب. ٚ٘ٛ شبعش سحبٌخ رٕمً فً ِذْ وثٍشح جٕٛة فشٔغب. أظش )

 (72העברית בספרד ובפרובאנס, עמ' 
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 تكرار ال -7
ىػ عػدة نفذ الكمسة لتذجيج الػصف أو السجح أو االستشكار أو   -كسا تجل تدسيتو-التكخار 

عمى السػاضع التي يحدغ  التيجيج أو التححيخ أو الػعع وما إلى ذلظ. وتتػقف ؾيستو الباغية
 . 1فييا

 :ַהָשר ְלֵבית ַאְשִכיםفي قريجة أفخاىام بغ عدرا ومثال عمى ذلظ ما جاء 

 ִמְשָכב ַיֲעֶלה אֹו,   ֶמְרָכב ַיֲעֶלה אֹו

 إما راكبا وإما  نائسا. 
 عدرا بجاية الذصخ األول مغ البيت الثالث في بجاية الذصخ الثانيابغ كخر حيث 

 : ַהְזַמן ְתִהּלֹות ִסְתֵריفي قريجة بشحاس ىاليفي آخخ وفي مثال 

 /ָחִסיִתי ֲאֶׁשר ַהֵצל ְבהֹוד ֶאְעֶנה/  ַהַמֲעָרב ְבהֹוד ֶחְלִקי ֲאִני ֶאְעֶנה  
 سأرد في دورؼ عمى مجج الغخب/سأرد عغ السجج الحؼ كشت استطل بو،

 كخر بشحاس أول كمسة في الذصخ األول وفي الذصخ الثاني. فقج
 شارةاإل -8

 قرة إلى اإلشارة: "بقػلو الذعخ في والتمسيح اإلشارة( الحسػؼ  الجيغ تقي) يعّخف
 في يميغ ديفيج تأثخ وقج". سائخ مثل أو لتػاتخه ُحفع شيخ بيت أو مذيػرة نكتة أو معمػمة
 الذاعخ يمسح: "ؼيقػل العخب البالغييغ بتعخيفات األنجلدي العبخؼ  الذعخ في لمتمسيح تعخيفو

 عامة، تاريخية حادثة إلى الكمسات ببعس أؼ بإيجاز، قرائجىع، داخل في كثيخة أحيان يف
 عشو يتحجثػن  الحؼ بالسػضػع يتعمق مأثػر، قػل إلى أيزا أو معمػمة، فخدية قرة إلى أو

                     .                    2تاريخية بأحجاث تذبيو بسثابة األحيان مغ كثيخ في األمخ ىحا ويكػن ..قرائجىع ىفي
 : ֵריָקן ַהַקְנָקן توافخاىام بغ عدرا في قريجومغ أمثمتيا قػل 

 ְוַאְנֵשי ַהָםקֹום ֲאֵחי ַקִין,

 أشمبء لبثًٍ ٌشجْٙٛٚأً٘ اٌّىبْ 

                                                
 89د.شعبان سالم التأثيرات العربية في البالغة العبرية  ص  - 1
د. سعيد عطية علي مطاوع، التراث الديني اليهودي في الشعر العبري في األندلس، سلسلة  - 2

م، 2008 /1429( مركز الدراسات الشرلية جامعة الماهرة 22الدراسات األدبية واللغوية العدد )
 30-29ص 
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إلى قرة قابيل التي وردت في العيج القجيع  ַקִין ֲאֵחיاشار بغ عدرا مغ خالل تعبيخ حيث  
 .لخابعا صحاحفي سفخ التكػيغ اإل

 وقػلو أيزا:
 .ָהַעִין ְברֹאָשה ָאִשים – ָשם ָדר ֲאִני ֵאין ִאם 
سأضع في بجاية اسع السجيشة العيغ )أول حخف في اسع مجيشة مػرا  -لػ لع أكغ أعير ىشاك 

 لتربح عامػرا( 
أشار بغ عدرا إلى القرة التي وردت في العيج القجيع عغ مجيشة عامػرا التي اىمكيا  فقج

( )َفَأْمَصَخ الخَّبُّ َعَمى َسُجوَم َوَعُسػَرَة ِكْبِخيًتا َوَناًرا ِمْغ ِعْشِج 24-19في سفخ التكػيغ ) الخب
َساِء.(  الخَّبِّ ِمَغ الدَّ

 :لبي ٌزغحبق ثٓ خٍفْٛ ִלִבי ֲאהוב ַעל ֲחָמִסי توفي قريجو 
 .ְנִזירֹו ַיְעֹקב ְבנֹו יֹוֵסף ְכמֹו/הוא ֲאֶשר 
 يف ابغ يعقػب عديدهالحؼ ىػ مثل يػس 

 شبو بغ خمفػن الػجيو يػسيف بالشبي يػسيف ابغ يعقػب.فمذ  
 : قال بغ خمفػن  ַנְפִׁשי ֲאדֹון ְׁשִאְלִתיָךفي قريجة و 
 .ְפִנָנה -ֶאת ְבָזְכרֹו ְכֶאְלָקָנה ,ְלטֹוָבה ֵאל ְזָכָרְך, ְזַכְרַתִני 
 ذكختشي/ليتحكخك الخب بالخيخ/كسا ذكخ إلقانا زوجتو.  

 (.1/5-1اشار بغ خمفػن إلى قرة القانا وبانيشا التي وردت في سفخ صسػئيل األول )فقج 
 قتباسالا -9

 السشاسبة األماكغ في القخآن مغ آياتمغ  أجداء كالمو في الكاتب جخليُ  أن ىػ
 األنجلديػن  الذعخاء ونحا.  ورونقا أىسية كالمو عمى يزفي ىحا أن في شظ ىشاك وليذ ليا،

 السقجسة كتبيع في وردت فقخات بعس اشعارىع في  فاقتبدػا العخب الذعخاء ػنح الييػد
 إضافة في التغييخ ىحا ويتسثل السعشى، أو الػزن  مع لتتشاسب بديط بتغييخ أو تغييخ بجون 
 .1يديخ نقران أو قميمة
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 2307 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

 : ֵריָקן ַהַקְנָקן توافخاىام بغ عدرا في قريجومغ شػاىج االقتباس قػل 
 .ַאִין בֹו ֲאֶשר ָדםָהאָ  ומֹוַתר 
 وليذ لإلندان ميدة عغ البييسة  

 ָהָאָדם-ִכי ִמְקֶרה ְבֵני " (19-3اقتبذ بغ عدرا البيت الدادس مغ سفخ الجامعة )فقج 

ְכמֹות ֶזה ֵכן מֹות ֶזה, ְורוַח ֶאָחד ַלֹכל; ומֹוַתר ָהָאָדם --וִמְקֶרה ַהְבֵהָמה, וִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם

 َواِحَدة   َوَحاِدثَة   ِلْلبَِهيَمِة، يَْحُدثُ  اْلبََشرِ  ِلبَنِي يَْحُدثُ  َما ألَن  " )ֵהָמה ָאִין, ִכי ַהֹכל ָהֶבלַהבְ -ִמן
 ألَن   اْلبَِهيَمِة، َعلَ  َمِزي ة   ِلإِلْنَسانِ  فَلَْيسَ . ِلْلُكلِّ  َواِحَدة   َونََسَمة   ذَاَن، َكَمْوتِ  هَذا َمْوتُ . لَُهمْ 

 (بَاِطل   ِكلَْيِهَما

 :بشحاس ىاليفيقال  ַהְזַמן ְתִהּלֹות ִסְתֵרי توفي قريجو 

 "ָמִחיִתי ֲאִני ְפָׁשֶעיָך ָכָעב"
 كدحابة محيت خصاياك 

ָמִחיִתי ָכָעב ְפָשֶעיָך, ְוֶכָעָנן ַחחֹאוֶתיָך;  " ( 22-44مغ سفخ اشعيا )فيحه الجسمة مأخػذة 

 (َفَجْيُتظَ  أَلنِّي ِإَليَّ  ِاْرِجعْ . َخَصاَياكَ  َوَكَدَحاَبة   ُذُنػَبظَ  َكَػْيع   َمَحْػتُ  َقجْ  )"שוָבה ֵאַלי, ִכי ְגַאְלִתיָך.
 :ַנְפִׁשי ֲאדֹון ְׁשִאְלִתיָךتو يتدحق بغ خمفػن في قريجوقال 

 ,ְוִצָנה ְכסֹוֵחָרה ַצר ְוִלְפֵני ְלנוִסי ֹעז -ְכִמְגַדל ְושְמִתיָך 
 أمام األعجاء تخس ودرعوجعمتظ حرغ حريغ لسالذؼ، و  

;    ִלי ַמְחֶסה ָהִייתָ -ִכי (4-61مغ سفخ السداميخ ) ֹעז -ְכִמְגַדלاقتبذ بغ خمفػن  فقج

 (اٌعذٚ ٚجٗ ِٓ لٛح ثشج ًٌ، ٍِجأ وٕذ ألٔه) .אֹוֵיב ִמְפֵני, ֹעז-ִמְגַדל
;    ֶתְחֶסה ְכָנָפיו-ְוַתַחת--ָלְך ָיֶסְך, ְבֶאְבָרתֹו " (4-91مغ سفخ السداميخ ) ְוִצָנה ְכסֹוֵחָרהو  

 (حقو ومجغ تخس. تحتسي أجشحتو وتحت يطممظ، بخػاؼيو" ).ֲאִמתֹו ְוֹסֵחָרה ִצָמה
 لبي ِٕبحُ:في رسالة مشاحع بغ ساروق مغ سجشو لحدجاؼ بغ شبخوط و 

 ֶצֶדק ִבְנִביֵאי ָכמֹוהו ָקם לֹא ֲאֶׁשר/ ָהֱאֹלִהים ִאיׁש מֶׁשה
 لع يأتي مثمو بيغ أنبياء الحقمػسى نبي الخب/الحؼ 

, ַהְבָרָכה ְוזֹאת)( 1، 33اقتبذ مشاحع تعبيخ "مػسى نبي الخب " مغ أسفار )التثشية  حٍث

 ( و6،  14و)يذػع (.מֹותֹו, ִלְפֵני:  ִיְשָרֵאל ְבֵני-ֶאת--ָהֱאֹלִהים ִאיש ֹמֶשה ֵבַרְך ֲאֶשר
-ֶאת ָיַדְעתָ  ַאָתה:  ַהְקִנִזי ְיֺפֶמה-ֶבן ָכֵלב, ֵאָליו ַוטֹאֶמר, ַבִגְלָגל, ְיהֹוֺשעַ -ֶאל ְיהוָדה-ְבֵני ַוִטְגשו)



 الباحثة/هبة سمير أنىر  

 

 2308 مجمة بحهث كمية اآلداب  

 ְבָקֵדש--ֹאדֹוֶתיָך ְוַעל ֹאדֹוַתי ַעל, ָהֱאֹלִהים-ִאיש ֹמֶשה-ֶאל ְיהָוה ִדֶבר-ֲאֶשר ַהָדָבר

 عطستو.   ليبالغ في وصف الشبي مػسى إلبخاز 16، 30 - 2)أخبار األيام (.ַבְרֵנעַ 
 : وفي كثيخ مغ السػاضع اقتبذ مشاحع فقخات كاممة مغ العيج القجيع كقػلو

 .ַהָחהֹור וֵבין ַהָחֵמא וֵבין/ ַהֹחל וֵבין ַהֹקֶדׁש ֵבין ְלַהְבִדיל

 لمتسييد بيغ السقجس َواْلُسَحمَِّل وبيغ الجنذ والصاىخ  
 (10-10مغ سفخ الالوييغ )فالبيت مأخػذ كامال 

 تزسين ال -11
يعخف بغ السعتد التزسيغ بأن يزسغ الذاعخ شيئا مغ شعخ الغيخ في شعخه. 
وعخفو ابغ األثيخ في كتابو السثل الدائخ بالشدخ ، وعخفو أوب ىالل العدكخؼ بػقػع الحافخ 

 .1عمى الحافخ، أما الخصيب القدويشي فعخفو في كتابو االيزاح باالنتحال
ا فاصال بيغ االقتباس والتزسيغ. فقج عخفشا أن ويقػل د. شعبان سالم إن ىشاك حج

االقتباس في األدب العخبي يعتسج عمى آيات أو بعس آيات مغ القخآن الكخيع، أو األحاديث 
الشبػية الذخيفة. وىػ األمخ الحؼ أخحه الييػد عغ العخب ونقمػه إلى أدبيع العبخؼ، فكان 

فيػ عمى غخار االقتباس، لكغ بجال مغ  االقتباس عشجىع مغ العيج القجيع فقط. أما التزسيغ
أن يكػن مغ القخآن الكخيع أو األحاديث الشبػية الذخيفة عشج السدمسيغ، ومغ العيج القجيع عشج 
الييػد، يكػن مغ األقػال السأثػرة أو األشعار السذيػرة أو أجداء مشيا عشج العخب، ومغ 

 . 2التمسػد والسجراش عشج الييػد
 :  ַהָקרועַ  ַהְמִעיל في قريجتو ىام بغ عدراافخا  ومغ شػاىجه قػل

  ְיֵתָרה ִהיא – ְוֵעֶרב ֶשִתי ֲעֵלי 

 أشػل مغ خيػشو األصمية -شػال وعخضا
, ט"ק דף, חולין מסכתشػال وعخضا مغ) ְוֵעֶרב ֶשִתי تعبيخ بغ عدرا  اقتبذ أفخاىامحٍث  

 כיצד")جسات بالتمسػد السقקדושים  مبحث حػليغ وىػ السبحث الثالث مغ جدء( 'ב עמוד

 .("בכותל וטחו וערב שתי קורעו: יהודה רב אמר? קורעו
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 2309 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

  :القصعة الذعخية األولى التي كتبيا أفخاىام ىابجراشي ضج يتدحاق ىاجخنيكسا أن 
 : ֲעֵרבֹות ְבִאְמרֹוָתן ְיָעצוהו /ְבֵצאתֹו ָנִׁשים ְלִריב ַאֶלְכַסְנֶדר

 !ִמְנֵקבֹות ְתנַֺצח-/ְנַצְחנוָך,חְתַנצַ -ְנַצְחָתנו ִאם-ְנֵקבֹות

 الكسندر عندما خرج لمحاربة النساء/نصحو  بكالم لطيف:
 ستنهزم من نساء -ستنتصر عل  نساء /ولذا هزمون -اذا انتصرت عليهم

 פרק תמיד מסכת, בבלי תלמוד ) تزسيشا مغ قرة وردت في  التمسػد البابميتحسل 

حػل ؾيام االسكشجر السقجوني بديارة مسمكة 1( 'א עמוד ב"ול', ב עמוד א"ל דף ד
  .األمازونيات

 تفات لاال  -11
يقػل ابغ السعتد أن االلتفات ىػ انرخاف الستكمع عغ السخاشبة إلى اإلخبار، وعغ 

 عشج االعتخاض ىػ. بيشسا يقػل القيخواني إن االلتفات 2االخبار إلى السخاشبة وما يذبو ذلظ
 غيخه لو يعخض ثع معشى في آخحاً  الذاعخ يكػن  أن وسبيمو.االستجراك آخخون  وسساه قػم،

 مسا شيء في يخل أن غيخ مغ األول إلى يعػد ثع بو، ؼيأتي الثاني إلى األول عغ ؼيعجل
 .3األول يذج

 :افخاىام بغ عدراقال   ַהָקרועַ  ַהְמִעיל توفي قريجف
  ,ְיֵתָרה ִהיא – ֶרבְועֵ  ֶשִתי ֲעֵלי  –ְקרוָעיו ָכל ְתִפיַרת חוט ְוִתְקַות 

                                                
 :תלמוד בבלי, מסכת תמיד פרק ד דף ל"א עמוד ב', ול"ב עמוד א)  - 1
 אמר להן בעינא דאיזל למדינת אפריקי" 
 אמרו ליה לא מצית אזלת דפסקי הרי חשך  

 אעביד אמר להן לא סגיא דלא אזלינא אמטו הכי משיילנא לכו אלא מאי
 אמרו ליה אייתי חמרי לובאי דפרשי בהברא  

 ואייתי קיבורי דמתני וקטר בהאי גיסא
 דכי אתית >באורחא> נקטת בגוייהו ואתית לאתרך 
 עבד הכי ואזל מטא לההוא מחוזא דכוליה נשי 
 בעי למיעבד קרבא  

בהדייהו אמרו ליה אי קטלת לן יאמרו נשי קטל אי קטילנא לך יאמרו מלכא 
 הו נשידקטלו

 אמר להן אייתו לי נהמא אייתו ליה נהמא דדהבא אפתורא דדהבא" 
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 الباحثة/هبة سمير أنىر  

 

 2310 مجمة بحهث كمية اآلداب  

 أشػل مغ خيػشو األصمية، -شػال وعخضا -وحبل خيط حياكة كل ثقػبو
 .ְוֵעֶרב ֶשִתי ֲעֵלי–استخجم بغ عدرا الجسمة االعتخاضية فقج 

 :بشحاس ىاليفيقال  ַהְזַמן ְתִהּלֹות ִסְתֵרי توفي قريجو 
  ִחִויִתי ֲאֶׁשר ַאְחָוִתיוְ , הוא ָמה /  ֵתְדעו לֹא ְוִאם, הוא ָמה אֹוִדיֲעֶכם  

 سأخبخكع مغ ىػ، وإن لع تعخفػه ، سأقػل رأيي
 استخجم بشحاس الجسمة االعتخاضية الستكسال وتعديد فكختو.  حيث

 : قال يتدحاق بغ خمفػن  ַנְפִׁשי ֲאדֹון ְׁשִאְלִתיָך توفي قريجو 
 .ְפִנָנה -ֶאת ְבָזְכרֹו ְכֶאְלָקָנה ,ְלטֹוָבה ֵאל ְזָכָרְך, ְזַכְרַתִני

 ذكختشي/ليتحكخك الخب بالخيخ/كسا ذكخ إلقانا زوجتو.  
بغخض الدخخية فالخب سيتحكخه  ְלטֹוָבה ֵאל ְזָכָרְךعتخاضية االجسمة الضع بغ خمفػن فقج و 

بالخيخ كسا تحكخ القانا بانيشا بالخيخ وىػ ما لع يحجث حيث قمل مغ شانيا وقمل مغ نريبيا  
 1.(1/5-1سفخ صسػئيل األول )حدب القرة التي وردت في 

 تقديمال -12
يقػل العدكخؼ أن التقديع ىػ أن تقدع الكالم قدسة مدتػية تحتػؼ عمى جسيع أنػاعو، وال 

 .2يخخج مشيا جشذ مغ أجشاسو
  :ִלִבי ֲאהוב ַעל ֲחָמִסיتو قريجفي  قػل يتدحاق بغ خمفػن  ومغ أمثمتو

                                                
ֵמַהר ֶאְפָרִים; --ָהָרָמַתִים, צֹוִפים-א ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן -(1/5-1سفر صموئيل األول ) 1

ֵׁשם --ֶאְפָרִתי.  ב ְולֹו, ְׁשֵתי ָנִׁשים--ףצו-ֹתחו ֶבן-ֱאִליהוא, ֶבן-ְיֹרָחם ֶבן-וְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ֶבן
ַאַחת ַחָנה, ְוֵׁשם ַהֵשִנית ְפִנָנה; ַוְיִהי ִלְפִנָנה ְיָלִדים, וְלַחָנה ֵאין ְיָלִדים.  ג ְוָעָלה ָהִאיׁש 

-ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵניַההוא ֵמִעירֹו ִמָטִמים ָיִמיָמה, ְלִהְׁשַתֲחֹות ְוִלְזֹבַח ַליהָוה ְצָבאֹות ְבִׁשֹלה; 
ֵעִלי, ָחְפִני וִפְנָחס, ֹכֲהִנים, ַליהָוה.  ד וְַיִהי ַהטֹום, ַוִטְזַבח ֶאְלָקָנה; ְוָנַתן ִלְפִנָנה ִאְׁשתֹו, 

ַחָנה ָאֵהב, ַויהָוה -ָמנֹות.  ה וְלַחָנה, ִיֵתן ָמָנה ַאַחת ַאָפִים:  ִכי ֶאת--ָבֶניָה וְבנֹוֶתיהָ -וְלָכל
كان رجل من رامتايم صوفيم من جبل افرايم اسمه المانة بن يروحام بن اليهو بن ַגר ַרְחָמה.) סָ 

و له امراتان اسم الواحدة حنة و اسم االخرى فننة و كان لفننة  2: 1توحو بن صوف هو افرايمي
ة ليسجد و كان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة ال  سن 3: 1اوالد و اما حنة فلم يكن لها اوالد

و لما كان  4: 1و يذبح لرب الجنود في شيلو  و كان هنان ابنا عالي حفني و فينحاس كاهنا الرب
و اما حنة فاعطاها نصيب  5: 1الولت و ذبح المانة اعط  فننة امراته و جميع بنيها و بناتها انصبة

 اثنين النه كان يحب حنة و لكن الرب كان لد اغلك رحمها(
 341الصناعتين ص  - 2
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  ,ְיָקרֹו, ְוִתְפַאְרתֹו ִהָלתֹותְ  ,ְבִחירֹו, ִלִבי ֲאהוב ַעל ֲחָמִסי
 حقي في رؾبة حبيب قمبي وفخخه ومججه وغاليو

 .الستخادفة.قام بغ خمفػن بتقديع صفات مجحو  حيث 
 : في القصعة الذعخية التي تتحجث عغ معاناة الذاعخوقػل أفخاىام ىابجراشي 

 ְוֹחֶרף ִיץקַ  ְוֵליל יֹום ְבמֹאְזֵני /ְלָבִבי ָׁשַקל ְוַרע טֹוב ְמִסבֹות
  الشيار والميل والريف والذتاء بسػازيغاألحػال الجيجة والديئة، وزنيا قمبي  

 الطخوف التي تعخض ليا. ىابجراشي قدع حيث 
 سبالغةال -13

السبالغة كسا يقػل ابغ السعتد ىي االفخاط في الرفة وتحسل السبالغة ثالثة مدتػيات. األول: 
 عقال وال عادة. والثاني االغخاق، وىػ ما كان مستشع عادة التبميغ وىػ ما كان غيخ مستشِع ال

 . 1وغيخ مستشع عقال. والثالث ىػ الغمػ بسعشى االفخاط الذجيج في السبالغة
 : ִלִבי ֲאהוב ַעל ֲחָמִסי ومغ أمثمتو قػل يتدحاق بغ خمفػن في قريجتو 

  .ְבָשרֹו ֵהַמס ֲעֵדי, ִפְגִרי שֵאר/     ְוֵהַדק
 قي جدجؼ، حتى أذاب جمجه وسحق با

بالغ بغ خمفػن في استخجام مرصمحات مثل سحق وأذاب إلبخاز مجػ األلع الحؼ تعخض فقج 
 لو.
 تهريهال -14

التػرية ىي أن يحكخ الستكمع لفطا مفخدا لو معشيان: قخيب ضاىخ غيخ مخاد، وبعيج خفي ىػ 
 . 2السخاد

 :جاؼ بغ شبخوط  مجح حدفي دوناش بغ لبخاط ونقع عمى مثال ذلظ قػل 
ִזיק    ַבֶפֶלְך ּוַמחְּ

 يتكئ عمى عراه حاكسا

                                                
 85البديع ص  - 1
 105البديع ص  - 2
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معشييغ االستعانة بعرا واقميع، مغ السسكغ أن يدتؿيع السعشيان في  ֶפֶלְךتحسل كمسة حيث 
 البيت.

وشػاىج استخجام التػريو كثيخة في شعخ تادروس أبي العاؼية، مسا يثبت ولع الذاعخ بيحا 
 ثحش دِٛعً لذ رعظُ ָגֹאה ָגָאה ְדָמַעי ָים قػلو في قريجتو السحدغ البجيعي، ونحػ ذلظ

  التي قال فييا:.
 ְׁשֹלֹמה ַהֶמֶלְך ְכַיד/אֹו, ַהָגדֹול ַהָטם ְכמֹו /ָגָאה ָגֹאה ְדָמַעי ָים

 ִלְׁשֹלֹמה ַהַמֲעלֹות הְלִמְקנָ / ָהיו ַכֲאֶׁשר /הָמנָ לְ  ִלי ִנְתנו תוגֹות
 ְׁשֹלֹמה תמֹו ַעד/ ְבִני ַדְעִתייָ  ְולֹא,יֹוםכַ / אֹוִניְׁש  םַכטָ  הלֶ ַוַיעֲ 

 ְׁשֹלֹמה חנַ טַ וַ / ָעַזב גֹוןיָ  וְבִלִבי /ָזב ִבְדָמעֹות וְכֵבִדי
 ְׁשֹלֹמה ַהֶמֶלְך הַמְׁשקֶ  /רֹוׁש ימֵ  ָהָעם-ְוָכל ,/רֹאׁש-ָכל ֲעֶטֶרת ָנְפָלה ,ההָ 

 ְׁשֹלֹמה ֹותּלכַ כְ  /הלָ כָ  ָקרַהיְ -ָכל ֶדרְואֵ  /ָּלהגָ  בֹודכָ וְ  ַמְלכות הֹוד

 بحخ دمػعي قج تعطع/مثل البحخ الكبيخ/أو ككخم السمظ شمػمػ
 الحدن جعمػه نريبي /أعمى مغ درجات شمػمػ

 ويعمػ كبحخ ىادر كاليػم ولع أعمع كيف أبكي  حتى وفاة شمػمػ
 وكبجؼ ذاب بالجمػع و قمبي مأله الحدن فقج رحل وتخكو شمػمػ

 ج سقط إكميل كل رأس وكل الذعب سيدؿيو السمظ شمػمػ )بػفاتو( ماء العمقعىا ق
 جالال ممكيا وشخفا زال والثسغ الكخيع زال كدوال شمػمػ

تالعب تادروس في الدت أبيات األول بالكمسات حيث تحجث عغ وفاة شمػمػ والج فقج 
طيسا لمػجيو تتحجث عغ السمظ شمػمػ تع مغ السقخا آيات ادوك مدتخجماصيتدحاق بغ 

 :الستػفى
 ִמְלַבד, ָשָאָלה ֲאֶשר ֶחְפָצה-ָכל-ֶאת, ְשָבא-ְלַמְלַכת ָנַתן ְשֹלֹמה ְוַהֶםֶלְך( )13-10ممػك )

 (ְשֹלֹמה ַהֶםֶלְך ְכַיד, ָלה-ָנַתן ֲאֶשר
 ( ַהַםֲעלֹות, ִשיר  ( )1-126مداميخ )

 (.  ְשֹלֹמה מֹות-ַעד, ְבִמְצַרִים ַוְיִהי( )40-11) 1ممػك 
 (...ְמֹאד ְמֹאד ֵמֹרב, ַהֵכִלים-ָכל-ֶאת ְשֹלֹמה ַוַטַמח( )47-7) 1ممػك 
 (...ָזָהב, ְשֹלֹמה ַהֶםֶלְך ַמְשֵקה ְכֵלי ְוֹכל( )21-10) 1ممػك 
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 ...(ְשֹלֹמה ְכַכלֹות ַוְיִהי( )1-9) 1ممػك 
 وقال تادروس أيزا:

  ְבִני ָיַדְעִתי ְולֹא 
 وٍف أثىً  ٌُٚ أعٍُ 

 ()ַוְיָמֵאן ָאִביו, ַוטֹאֶמר ָיַדְעִתי ְבִני ָיַדְעִתי) (19-48اقتبذ تادروس مغ سفخ التكػيغ )حيث 

 (.َعِمْستُ  اْبِشي، َيا َعِمْستُ : »َوَقالَ  َأُبػهُ  َفَأَبى
 בנהיمع تغييخ السعشى واقتصاع حخف بجال مغ 

 :بػ العاؼيةتادروس اقال  ָׁשָוה ַבְגֵזָרה ְזַמן توفي قريج

 ִתְקָוה ֶפַתח ָסַגר ָׁשָוה ַבְגֵזָרה ְזַמן  
 أغٍك ثبة األًِالػقت بحكع ضالع متذابو  

مبحث بداحيع  استخجم تادروس في الذصخ األول مغ البيت األول تعبيخا تمسػديا ورد في فقج 
 דן םאד אין) (ו"סגמרא   פסחיםמסכת  )وىػ السبحث الثالث مغ جدء األعياد بالتمسػد 

السصمػبة  13أحج الؿياسات الـ ذيخ إلىوي (מרבותיו קבלה כ"א אלא מעצמו שווה גזירה
وىػ األحكام يختمف عسا استخجمو تادروس بسعشى  ،لتفديخ التػراه واستخالص الذخائع

 لسمظ. ا التي أشمقيا التعدؽية
 ومغ أمثمتو في شعخه أيزا قػلو:

  ְוִעָוה, ֵהַנע טוב ְוָכל
 كو وأعاقوكل خيخ حخّ 

بسعشى يختمف عغ السعاني التي وردت في العيج (كو وأعاقحخّ ) ְוִעָוה, ֵהַנעاستخجم تادروس 
--לד ַאֵטה ֱאֹלֵהי ֲחָמת ְוַאְרָפד, ַאֵטה ֱאֹלֵהי ְסַפְרַוִים" ( 34-18القجيع في سفخ ممػك الثاني )

_َأْيَغ آِلَيُة َحَساَة َوَأْرَفاَد؟ َأْيَغ آِلَيُة َسَفْخَواِيَع َوَىْيَشَع  "ֹשְמרֹון, ִמָטִדי-ִהִצילו ֶאת-ֵהַנע ְוִעָוה:  ִכי
اِمَخَة ِمْغ َيِجؼ؟( حيث وردت كاسساء آلية.   َوِعػَّا؟ َىْل َأْنَقُحوا الدَّ

 الشفي لتعزيز االيجاب -15
لكي يعصي االندان قػة لسا يخيج أن يعبخ عشو، فإنو يدتخجم الدمب مغ ناحية 

مغ ناحية أخخػ، عمى غخار: أنو ليذ ىحا الذيء وال ىحا الفعل وال ىحه الرفة، وااليجاب 
ولكغ كحا وكحا..وبيحه الصخيقة يأتي الدمب ليعدز االيجاب ويقػيو، وغالبا ما يدبق الدمب 
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وااليجاب ألن ىحا ىػ الػضع الصبيعي واألبمغ. ويقػل ابغ رشيق القيخواني في باب "نفي 
الباب مغ السبالغة وليذ بو مخترا، إال أنو مغ محاسغ الكالم، فإذا  الذيء بإيجابو":" وىحا

 .1تأممتو وججت باششو نؽيا وضاىخه إيجابا"
في  ومغ أمثمتو في شعخ التكدب لجػ شعخاء الييػد في األنجلذ قػل أفخاىام ىابجراشي

 تو:القصعة الذعخية التي تتحجث عغ معانا
 !ְלָחֵרף יוַכל ְולֹא ִיְשָנא ְביֹום /ִמשֹוֵרר ָרַעת ְכמֹו ָרָעה ְוֵאין 

 وليدت ىشاك كارثة مثل كارثة الذاعخ/عشجما يكخه وال يدتصيع المعغ
الدمب في البجاية ليعطع معاناة الذاعخ عشجما يكخه ؼيعجد عغ  أفخاىام ىابجراشي استخجمفقج 

 الخد. 
 ل:قال بغ بخزي يتدحاق ابغ مياجخ في مجحفي قريجة يػسيف بغ بخزيل و 

 , ָבִציר ִמְשֵדי ִכי,  /  ָהְעַתק ִמְשָבא לֹא
 لي مقصػفػ ليذ مغ "شفا" ُنقل/ألنو مغ حق

، وعدزه باستخخاج "شفا" يػسيف بغ بخزيل استخخاج الحىب مغ مكان استخخاجو ىنف فقج
 الحىب مغ حقمو الخاص تأكيجا لعشايتو الفائقة بو.

 االيجاز   -16
 عميو، يديج ال: لسعشاه لفطو مصابق: ضخبيغ عمى نيالخما أبػ الحدغ عشج اإليجاز

 ذلظ في عشو لالستغشاء ححف ؼيو ما ومشو ،"القخية أىل سل: "كقػلظ عشو، يشقز وال
 عغ العبارة ىػ: قال بأن اإليجاز عغ وعبخ" القخية واسأل: "وجل عد هللا كقػل السػضع،

 .2قال ما ونعع الحخوف، مغ يسكغ ما بأقل الغخض
 :افخاىام بغ عدراقال  ֵריָקן ַהַקְנָקן توفي قريجف

  ַקִין ֲאֵחי ַהָמקֹום ְוַאְנֵׁשי
 أشمبء لبثًٍ ٌشجْٙٛٚأً٘ اٌّىبْ 

                                                
 206د.شعبان سالم التأثيرات العربية في البالغة العبرية ص  -- 1
 150العمدة ص  - 2
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شقاء قابيل مكتؽيا بذيخة القرة مغ العيج أبغ عدرا وجو الذبو بيغ أىل السكان و امع يحكخ ف
 .القجيع في سفخ التكػيغ الفرل الخابع

 :أفخاىام بغ عدراقال  תוַמָזלֹו ַגְלַגל توفي قريجو 
 !מֹוִתי ֲעֵדי ֶׁשֶמׁש ֶיֱחַׁשְך-לֹא 
 لغ تطمع الذسذ حتى مػتي 

 السفيػمة ضسشيا." ضػء"بغ عدرا كمسة ححف ا فمذ
 :تادروس أبػ العاؼيةقال  ָגֹאה ָגָאה ְדָמַעי ָים توفي قريجو 

  ְׁשֹלֹמה ַהֶמֶלְך ַמְׁשֶקה/ רֹוׁש ֵמי ָהָעם-ְוָכל
 يو السمظ شمػمػ )بػفاتو( ماء العمقعوكل الذعب سيدؿ

 البيت وتخكيا إلدراك القارغ. " مغوفاة"تادروس كمسة  فقج ححف
 :يتدحاق ىاجخنيقال السصارد  ַהִנְרָדף توفي قريج

 / ַלְטׁשוָעה ְבָרָעה הוא ִלי ְוַגם

 وكان لي أيزا خالصا مغ الذخ،  
 فعل "كان".الىاجخني  فقج ححف

 :يػسيف بغ شيذيتقال بة مح אהבה توفي قريجو 
 !  ֲחַׁשְבַתִני ָאִבי, / ִלי ֲאָהה, אֹוֲהִבי

 محبػبي، ويحي/ضششتشي أفي! 
 אברהםبجال مغ  ָאִביححف بغ شيذيت مقصع مغ فقج 

 الرهر البيانيةثانيا: 
 التذبيه - 1

 أو واحجة جية ومغ وشاكمو، قاربو بسا الذيء يقػل القيخواني إن التذبيو ىػ وصف
يخخج  والتذبيو إياه، لكان كمية مشاسبة ناسبو لػ ألنو جياتو؛ جسيع مغ ال يخةكث جيات

 وما كأن أو وأمثاليا الكاف دخػل مع التذبيو وأصل البعيج ويقخبان األوضح، إلى األغسس
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. وأوضح ابغ السعتد أن لمتذبيو أربعة أركان: 1واحج بيت في بذيء شيء كميا شاكميا
تذبيو ووجو الذبو، كسا أن التذبيو ُيقدع بحدب أركانو إلى ستة السذبو والسذبو بو وأداة ال

أقدام: أ. التذبيو التام: الحؼ تجتسع ؼيو األركان األربعة، ب. التذبيو السؤكج، الحؼ ُححفت 
ؼيو أداتو، ج. التذبيو السجسل: الحؼ ُححف مشو وجو الذبو. د. التذبيو البميغ: وىػ ما ُححف 

. التذبيو السخسل: وىػ ما ُذكخت ؼيو األداة ، وفي الشياية التذبيو مشو األداة ووجو الذبو، ه
 .2السفرل الحؼ ُذكخ ؼيو وجو الذبو

 :ֵריָקן ַהַקְנָקן توافخاىام بغ عدرا في قريجومغ أمثمة التذبيو قػل 

  ַקִין ֲאֵחי ַהָמקֹום ְוַאְנֵׁשי
 أشمبء لبثًٌٍشجْٙٛ ٚأً٘ اٌّىبْ 

السعخوفة في العيج  الدمبية بإخػة قابيل مغ خالل الرفاتشبو بغ عدرا أىل السكان حيث 
 .وىي إساءة الخمق. وىػ تذبيو بححف أداة التذبيو ووجو الذبو فيػ تذبيو بميغ  القجيع

 :  ַהָקרועַ  ַהְמִעיל توفي قريجأيزا افخاىام بغ عدرا كسا قال 
 אֹו ְשעֹוָרה, ְלִחָחה ַלֲהָנָפה /ְכָבָרה ִכְדמות ְוהוא ִלי ֵיׁש ְמִעיל 

 ٌٕخً اٌمّح ٚاٌشعٍش /وبٌغشثبيسداء أٍِه 
ومغ ثع فيػ تذبيو مجسل ُححف  .الستعجد الثقػب لذجة الفقخ بالغخبال الخداءشبو أفخىام  حيث

 مشو وجو الذبو.
 ִסְתֵרי توبشحاس ىاليفي في قريجونقع عمى شػاىج أخخػ لمتذبيو السجسل ومشيا قػل 

 : ַהְזַמן ְתִהּלֹות

  ָעִדיִתי ַכֲעִדי ְׁשִתיָקה ֹכה דעַ  
 الرست تحميت بو كالجػاىخمغ اآلن 

، فحكخ األداة وححف وجو الجػاىخبأنو مثل الرست  ָעִדיִתי ַכֲעִדיبشحاس  حيث شبو 
 الذبو.
 : ִלִבי ֲאהוב ַעל ֲחָמִסי تويتدحاق بغ خمفػن في قريجوقال 

 ְׁשִמירֹו אֹו ְבַיַער ִתְבַער ְכֵאׁש
 خان أحخقت غابة أو شػكوكشي 
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. وىػ تذبيو مجسل خمفػن ما فعمو بو صاحبو بالشيخان التي تحخق الغابات ؼيو بغ  شبوفقج 
 .لححف وجو الذبو

 حيث قال: مجح حدجاؼ بغ شبخوط لمتذبيو في دوناش بغ لبخاط ولجيشا ما يثبت استخجام 
  ַהִשיִרים ְלעֹוְרֵכי/  ַכְעָנִנים ְוַכָפיו

 لدحاب/لقارضي األشعارويجاه كا 
وىػ تذبيو . كشاية عغ كخمو يج الػجيو حدجاؼ بالدحاب لقارضي الذعخدوناش شبو  حيث

 مجسل لححف وجو الذبو.
 قػلو: ָגֹאה ָגָאה ְדָמַעי ָיםالعاؼية  يادروس أبومغ أمثمة التذبيو لجػ ت

 ,ַהָגדֹול ַהָטם ְכמֹו 
 مثل البحخ الكبيخ 
 .لغدارتيا وىػ تذبيو تام لتكامل أركانو بالبحخ الكبيخ  وشبو تادروس دمػعفمذ  

 شػاىج تثبت اصصشاعو لمتذبيو مشيا قػلو:مشاحع بغ ساروق  ولجػ
 ְלָגרֹון ֲעָנִקים ְכמֹו 

 كسا تديغ القالئج األعشاق
شبو مشاحع بخاعة السسجوح بالقالئج التي تديغ األعشاق، وذلظ لتػضيح شعػره واستسالة  فقج

 . وىػ تذبيو تام لتػافخ أركانو  .السسجوح
 :يػسيف بغ شيذيتقال  (محبة) אהבהفي قريجة 

  טֹוַבת כֹונֲָנה, ָיד/  ִנְדַבת ְכָים ָתִניף  
 تشثخ إحدانظ كالبحخ/ لتثبت االحدان

 شبو بغ شيذيت احدان السسجوح بالبحخ الستخامي األشخاف كشاية عغ كخمو الذجيج.حيث 
 ركانو أيزا.وىػ تذبيو تام لتكامل أ

 االستعارة -2
 في وليذ البجيع، أبػاب أول ىي االستعارةتحجث القيخواني عغ االستعارة قائال: 

 مػضعيا، وندلت مػقعيا، وقعت إذا الكالم محاسغ مغ وىي مشيا، أعجب الذعخ حمي
: الجخجاني القاضي قال إليو، وال مشو ليذ ما لمذيء يدتعيخ مغ مشيع: فييا مختمفػن  والشاس
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 مكان في فجعمت العبارة ونقمت األصمي، عغ السدتعار باالسع فييا اكتفى ما الستعارةا
 حتى بالسعشى المفع وامتداج لو، لمسدتعار السدتعار ومشاسبة التذبيو، بقخب ومالكيا غيخىا،

 .اآلخخ عغ إعخاض أحجىسا في يتبيغ وال مشافخة، بيشيسا يػجج
 بعج، ما االستعارة خيخ: وكيع بغ عمي بغ الحدغ دمحم أبػ مشيع آخخون  قػم وقال

 السسائمة وىػ التسثيل، االستعارة ضخوب ومغ لبذ يجخمو فمع مدتعار، أنو وىمة أول في وعمع
 كحا مثل قػلظ اخترار التسثيل ومعشى إشارة، ؼيو بذيء شيئاً  تسثل أن وذلظ بعزيع، عشج

 1...وكحا كحا وكحا
 وتشقدع االستعارة إلى ثالثة أنػاع:

 الترخيحية االستعارة -أ 
 شيء إلى األصمي مدساه عغ تشقمو الحؼ االسع إنيا 2الجخجاني القاىخ عبج يقػل

 رأيت" مثل وذلظ لمسػصػف الرفة تشاول لو متشاوال وتجعمو عميو فتجخيو معمػم ثابت آخخ
 .شجاعا رجال تعشي وانت"  اسجا
 االستعارة السكشية -ب 

 ومشو، لو السدتعار يالئع بسا ُقخنت التي ىي شيةالسك االستعارة إن 3القدويشي ويقػل
 الشحل" )َواْلَخْػِف  اْلُجػعِ  ِلَباَس  َللاَُّ  َفَأَذاَقَيا"  تعالى قػلو وعميو مشيا، مذتقة وصفات أفعال مغ

 لو استعيخ بسا إصابتيع باإلذاقة السخاد فإن" كداىا: "يقل ولع" أذاقيا: "قال حيث( 112
 ".والخػف الجػع بمباس هللا يافأصاب: "قال كأنو المباس،

  التسثيمية االستعارة -ج 
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 بعزيع، عشج السساثمة وىػ التسثيل، االستعارة ضخوب ومغ إن 1القيخواني يقػل
 يأت ولع ابتكخه، مغ أول وىػ الؿيذ امخؤ قػل نحػ إشارة، ؼيو بذيء شيئاً  تسثل أن وذلظ
 :مشو أممح

 بديسي عيشييا فسثل. مقتل قمب رأعذا في بديسيظ لتقححي إال عيشاك ذرفت وما
 أعذار جسيع فرار أنرباء ثالثة ولو والخقيب، أنرباء، سبعة ولو السعمى، يعشي السيدخ

 االستعارة جيات لو فتست الجدور؛ بأعذار قمبو ومثل عيشييا، بيسا مثل الحيغ لمديسيغ قمبو
 .والتسثيل

 الية:ونقع عمى شػاىج عمى االستعارة الترخيحية في األمثمة الت
 : بشحاس ىاليفيقال  ַהְזַמן ְתִהּלֹות ִסְתֵרי توفي قريجف
  ֵעֶדן ְלַגן ִנְמַׁשל ְצִבי ָׁשָמה 

 ,ىشاك فتى محبػب يذبو الجشة

وىػ ما كان معتادا   ְצִבי بالفتى السحبػب صفة الطبي االعزعبسح اٌصك اٌشبعش  ففي ىحه
 .في العرخ الػسيط 

 قال بغ لبخط:  مشاحع بغ سخوق  شتقج فييادوناش بغ لبخط التي يفي قريجة و 
 ַהָזרוק ְוִחִצי. ַהָמרוק ֲחִניִתי. ָסרוק ֶבן ְמַנֵחם 
 مشاحع بغ سخوق الخمح الالمع والديع السقحوف 

 ַהָזרוק ְוִחִצי. ַהָמרוק ֲחִניִתיكتذبييات صخيحة  الخمح والديع بغ لبخط حيث استعار

 .لػصف مشاحع 
اصصشاع الذعخاء الييػد في األنجلذ لالستعارة السكشية، ومغ شػاىج ذلظ قػل ولجيشا ما يثبت 

 :  ַהָקרועַ  ַהְמִעיל توفي قريجأفخاىام بغ عدرا 
  ְבִאיׁשֹון ֵליל ֶאְפְרֶשנו ְכֹאֶהל 

 كالخيسة أبدصو في جػف الطالم
 لحؼ ال حجقة لو.لميل اابسعشى حجقة   ִאיׁשֹוןاستعار كمسة   ְבִאיׁשֹון ֵליל ففي قػلو
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 ، يقػل ؼيو: فخاىام بغ عدراأل וַמָזלֹות ַגְלַגל قريجة فيولجيشا مػضع آخخ لالستعارة السكشية 
 ;ְלמֹוַלְדִתי ְבַמְהָלָכם ָנטו/ ְבַמְעָמָדם וַמָזלֹות ַגְלַגל

 الحع واألبخاج في أماكشيع/ زاغػا في حخكتيع عغ مػششي 
صفات تتعمق بقجرتيا )اٌحظ ٚاألثشاج(  וַמָזלֹות ַגְלַגלقػلو في بغ عدرا  حيث استعار 

 . وىي ليذ مغ صفاتيا األساسية عمى الحخكة
 قال بغ لبخط:  في قريجة دوناش بغ لبخاط لسجح حدجاؼ بغ شبخوط

 ָלַבׁש ֵאל ְוֵיַׁשע/  ָחַבׁש ָוהֹוד ְפֵאר 
 السجج والعطسة تقمج/وبالخالص تػشح 

يسكغ ارتجاؤه، وكحلظ شيء وكأن السجج  ָוהֹוד ְפֵארمع  ָחַבׁשط كمسة استخجم بغ لبخا فقج
 يسكغ ارتجاؤه ايزا. شيء  مع الخالص وكأن الخالص ָלַבׁש

 قال بغ لبخط:   مشاحع بغ سخوق تي يشتقج فييا الدوناش بغ لبخط في قريجة و 
  .קֹוַדַחת ְלָבִבי. תֹוַכַחת ְבִגלוי

 بعتاب عمشي قمبي يحتخق 
 يسكغ احتخاقو مغ شجة الحدن.شيء ستعار كمسة يحتخق مع القمب وكأن القمب احيث 

 قال بغ لبخط:   مشاحع بغ سخوق  تي يشتقج فيياالدوناش بغ لبخط في قريجة و 
 ָוָרע ַכטֹוב ְולֹו. ֵיָרע ִכי ָבָאָדם. ִיְתַרע לֹא ְוָהֵאל 
 شخرا أغزبو بالخيخ والذخ،  راحبوالخب لغ ي 

 مع الخب تجديجا لمخب.  يراحبكمسة  شاستخجم دونافقج 
 : تادروس أبػ العاؼيةقال  ָגֹאה ָגָאה ְדָמַעי ָים توفي قريجو 

  ָזב ִבְדָמעֹות וְכֵבִדי
 وكبجؼ ذاب بالجمػع 

 استعار تادروس صفة الحوبان مع القمب وكأن القمب يحوب مغ شجة الحدن. فقج 
 أيزا:  دروس ابػ العاؼيةتاقال  ָׁשָוה ַבְגֵזָרה ְזַמן توفي قريجو 

  ִתְקָוה ֶפַתח ָסַגר ָׁשָוה ַבְגֵזָרה ְזַמן
 الػقت بحكع ضالع متذابو/أغمق باب األمل
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 . استعار تادروس لفع أغمق مع الدمغ تجديجا لطمع الدمغفقج  
 ولجيشا شػاىج عمى اصصشاع الذعخاء الييػد لالستعارة التسثيمية، مشيا:

  :السصارد ַהִנְרָדף تويجفي قر يتدحاق ىاجخنيقػل 
  !ְכבוָדה ָכל ְיִשיחון לֹא-ְיִריעון/ְלַנְפִׁשי ַׁשַחק כֹוְכֵבי ָכל ְולֹו

 ولػ ىتفت كل الكػاكب لشفدي/لغ يكدخوا كخامة نفدي
شبو  كساأعصى الكػاكب القجرة عمى الرياح ، ف التسثيميةاستخجم ىاجخني االستعارة حيث  

 شيء مادؼ يسكغ كدخه .ىاجخني الكخامة بأنيا 
 : تادروس أبػ العاؼيةقال  ?ְבָׁשָנה ֺׁשָנה ַאֲהָבה ַהֶכֶתם توفي قريجو 

  ֶהֱעִליָמה ֲעָנָנה ֶׁשֶמׁש ְואֹור
 والػيسة أخفت نػر الذسذ

محبة الػجيو  أخفي بػشايتو الحؼ الػاشيفي إشارة إلى استخجم تادروس تعبيخ الػيسة  حٍث
    .اسحق

 وقال أيزا:
  /ַהְלָבָנה ַעל ֶנֱאַצל לֹא ְואֹור/  ֲאָדָמה ַחָמה ְפֵני מול ְמָדהְועָ  

  -ووقفت األرض أمام وجو الذسذ/ فمع يشعكذ الزػء عمى القسخ 
شبو تادروس األرض ببشحاس والذسذ بإسحاق والقسخ بالذاعخ نفدو ؼيسا يعشي أن فقج 

لحلظ غاب خيخ الػجيو إسحاق بشحاس وقف أمام الػجيو إسحاق محاوال إبعاده عغ تادروس و 
 عغ تادروس.

 الكشاية  -3
يقػل ابغ السعتد إن الكشاية ىي لفع ُأريج بو الزم معشاه، مع قخيشة ال تسشع مغ إرادة 
السعشى األصمي، وىي بيحا السعشى جدء مغ االستعارة، إنسا تختمف عشيا في أن االستعارة 

ضج الترخيح، ألنيا عجول عغ ضاىخ لفع صخيح كأن تقػل: تشفذ الربح، بيشسا الكشاية 
المفع إلى معشاه، نحػ فالن مقصب الجبيغ كشاية عغ حدنو، ومغ ىحه الداوية فإن كل كشاية 

 . 1استعارة وليذ كل استعارة كشاية
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 :أفخاىام بغ عدراقال  ַהָשר ְלֵבית ַאְׁשִכיםفي قريجة ف
 !כֹוָכב ְבִלי נֹוַלד

 ُولج دون حع  
كشاية عغ عجم تستعو  "دون كػكب"الحؼ يعشي حخؼيا  כֹוָכב ְבִליا تعبيخ استخجم بغ عدر فقج 

 بالحع.
 :بشحاس ىاليفيقال  ַהְזַמן ְתִהּלֹות ִסְתֵרי توفي قريجو 

 -ְלָכל ִתְחֶטיָנה ַחִטים ְכֵעץ ָיָדיו  

 -يجاه كذجخة الحياة تحيي الجسيع

 .ة الحياة" كشاية عغ عصائو"يجاه كذجخ  ַחִטים ְכֵעץ ָיָדיו استخجم بشحاس حيث

 :خمفػن  لبي ٌزغحبق ثٓ ִלִבי ֲאהוב ַעל ֲחָמִסי توفي قريجو 
  .ֲאֺׁשרֹו ָיִבין ֲאֶׁשר, מוָסר ֲאִחי,ֵאל ְבִחיר, ָכף ְוׁשֹועַ , ֵלָבב ְנִדיב

 الذيع الكخيع مختار الخب السثقف الحؼ يتشبو لخصػاتو
كشاية عغ  ָכף ְוׁשֹועַ  اية عغ شيامة الػجيو وكش ,ֵלָבב ְנִדיב استخجم بغ خمفػن تعبيخ فمذ

 كشاية عغ أخالقو الخؼيعة. מוָסר ֲאִחי كشاية عغ تقػاه و ֵאל ְבִחיר كخمو و
 : قال دوناش بغ لبخط في مجح حدجاؼ بغ شبخوطو 

  ַהִשיִרים ְלעֹוְרֵכי/  ַכְעָנִנים ְוַכָפיו

 ويجاه كالدحاب/لقارضي األشعار –
 .بالدحاب لقارضي الذعخ  كشاية عغ كخمو وحسايتو ليع ؼج الػجيو حدجايدوناش شبو  فمذ

 :يتدحاق ىاجخني قال السصارد  ַהִנְרָדף توفي قريجو 
 ,ְרָעָדה ֲאָחַזְתִני נֹוֵגש ְלקֹול/ ְלִמְרָמס ְיִשימוִני ַמס ְוָשֵרי

 وجامعػ الزخائب جعمػني مجاسا/اقذعخ بجني مغ الرػت الطالع 
جعمػني مجاسا كشاية عسا تعخض لو مغ اىانة  ְלִמְרָמס ְיִשימוִניىاجخني تعبيخ استخجم  فقج

 بدببيع
 :يػسيف بغ شيذيتقال محبة  אהבה توفي قريجو 

 , ִׁשיִרי ְבנֹות ַׁשחו
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 تياوػ كل اليامي  
 .بشات أشعارؼ كشاية عغ اإلليام ִׁשיִרי ְבנֹותاستخجم بغ شيذيت تعبيخ  فقج

 قال يػسيف بغ بخزيل:  مياجخ في مجح  يتدحاق ابغو 
 ָעב ַטל ְביֹום ָצָמא, 

 كخيع عشج الحاجة،  
كشاية عغ وؼيو  "سحابة مميئة بالشجػ"يعشي حخؼيا  وىػ ָעב ַטלاستخجم بغ بخزيل تعبيخ فقج 

 كشاية وقت األزمة. ,ְביֹום ָצָמאالكخم، كسا استخجم تعبيخ 
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 الخاتسة

والرػر البيانية في أشعار الذعخاء الستكدبيغ  وججنا ؼيسا يتعمق بالسحدشات البجيعية
العبخييغ، أنو مع ازدياد تسكغ الذاعخ مغ صشعتو، ؼيسا يحاكي أفزل الذعخاء العخب، نجج 
وفخة في استعسال السحدشات البجيعية عمى غخار حدغ االستيالل وحدغ التخمز وحدغ 

ذعخية التي استذيجنا بيا، الختام والجشاس والصباق واالقتباس الحؼ ساد معطع الشساذج ال
وكحلظ وفخة في الرػر البيانية  عمى غخار التذبيو واالستعارة والكشاية وىي الرػر التي 
ميدت شعخ التكدب حدبسا كذفت كثخة األمثمة التي وردت أيزا في الشساذج التي استذيجنا 

 بيا.
 السرادر العربية

 العيج القجيع
 -ىـ  1401الذعخ وآدابو، دار الجيل،  ابغ رشيق القيخواني، العسجة في محاسغ -

 م 981
 م  1990 -ىـ 1410ابغ السعتد، البجيع في البجيع، دار الجيل،  -
أبػ ىالل العدكخؼ، كتاب الرشاعتيغ الكتابة والذعخ، الشاشخ: عيدى البابي  -

 م.1952 – 1371الحمبي، 
مغة مدتػيات العخبية السعاصخة في مرخ بحث في عالقة ال ،الدعيج دمحم بجوؼ  -

 م1973دار السعارف  ،بالحزارة 
جالل الجيغ القدويشي، اإليزاح في عمػم البالغة،  دار الكتب العمسية  -

 م2003بيخوت،
 م.2012خالج يػنذ الخالجؼ، الييػد تحت حكع السدمسيغ في األنجلذ، ، -
سعيج عصية عمي مصاوع، التخاث الجيشي الييػدؼ في الذعخ العبخؼ في األنجلذ،  -

( مخكد الجراسات الذخؾية جامعة القاىخة 22ات األدبية والمغػية العجد )سمدمة الجراس
 .م2008ه/1429

شعبان سالم التأثيخات العخبية في البالغة العبخؼ، سمدمة فزل اإلسالم عمى الييػدؼ  -
 م   2002ه، 1423،  مخكد الجراسات الذخؾية جامعة القاىخة  5والييػدية  العجد:
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الجخجاني ، رسالة مقجمة لشيل درجة الساجدتيخ في البالغة  االستعارة عشج عبج القادر -
العخبية، إعجاد الصالبة زيشب يػسف عبجهللا ىاشع، جامعة أم القخػ بالسسمكة العخبية 

 .م 1994الدعػدية بكمية المغة العخبية، إشخاف الجكتػر عمي عسارة، 
 

 المصادر العبرية: 

 תנ"ך/  -

 תלמוד בבלי -

 1961מוסד ביאליק ، יצחק אבן כלפון אהרון מירסקי , שירי ר' -

  1946אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל/הוצאת יהושע. צ׳צ׳יק,  -

  1932/דפוס הספר ירושלים /דוד ילין / גן המשלים והחידות -

    1922דוד כהנא, דיוואן אברהם אבן עזרא, הוצאת ״אחיאסף״, ורשה. -

מוסד  הוצאת، השירה העברית בספרד ובפרובאנס، חיים שירמן -
 1960ביאליק, 

שולמית אליצור: שירת החול העברית בספרד המוסלמית הוצאת  -
   2004האוניברסיטה הפתוחה 

 

 
 


