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  شكر �تقدير
  

�قدير �� � من قد� � ��ساعد� ���منهم �لعاملو(  ) �عد�' هذ� �$حث!تقد� بالشكر 

خاC بن Bمد  .) ��تحف �لوط= لآلثا: ��ل8�9 �لشع7 ) مدينة �لريا4 ال سيما '

EFو' �لع Gألستا�� IJسكو!.  

�قريT� 7امن مشلح ��ريQ R مساعدته � ) قر�N� �Oقش.كما !شكر '� UديدV Q� I

�!Vد' ��صا': �آلثا:ية تأ:]ها�أ:يخ كتابة ثالثة نقوW لم  I.' .)ن بن سليما عبد�لر

  ملحوظاته من ��ستفد` �$حث مسو'� قر�Oته Q �_ييب

   



� 

 

  ملخص �&حث
  

  .يد:e هذ� �$حث �NقوW �لشعرية �لصخرية ) ��ملكة �لعربية �لسعو'ية
��h من Gكر �NقوW �لشعرية : فأشا: �$حث ��  I8�9ين �لشعر ) �ل�  .) �ل8�9تد

�Gلك ضمن  kحد� Q لشعرية �لصخرية� WقوN� حث$� e:' مصد: (بنو'  ستةثم
 Iغر�) للنقشo� وقع�� IقشN� IاقشN� سم� IقشN� لصو:� �لكتابية للنقش مع تأ:يخ�

�خريج"تفريغهاV Iقيق �Nص � Iضية�  ").I قيمة �لر��ية�vصائص �لعر
N� Uحث �� كشف خصائص هذ$� xيهد��قيمتها �أل'بية Wقو.  
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  :منهج �&حث •
y(  ُ̀  !طال�I ~لة مثل �آلثا:ية ��صا': Q �لصخرية �لشعرية �NقوW }ع ) �عتمد

 كتب مثل �آلثا: ) ��تخصص� ��تب �لسعو'يةI �لعربية ��ملكة �ثا: �موسوعة
�غ�هما �لر�شدI سعد ��Cكتو: ��ا:� نا� �Cكتو:. 

Q !( ينص ��تخصص �آلثا:N� )! Q Eقش بيت شعرkE أل( بعض  !عتمدلم  )�
�NقوW �لو�:'� ) ��صا': نقًشا  ت�NقوW تد:� Q !نها ن� �� شعرk _� :�جع

 .نقًشا
لم !عتمد �NقوW �ل� قد يظن !نها بيت شعرI ال سيما مع �نعد�� مقوما` �لو�(  )�

��و( جزO منها مو�فًقا للو�( فال يع= Iقش شعرفيهاN� )! هذ� . 
�أ:يخ  )� E:حسب تقدير ��تخصص �آلثا �:تبت �NقوW حسب تأ:يخ نقشها !

�قدمت ما �:' فيه تأ:يخ �Nقش Q تقدير تأ:يخ �Nقش Iنقشها. 
 �NقوW عن �لر�شد سعد �Cكتو: ':�سا` سيما ال �لسابقة �C:�سا` من �ستفد` )�

 .�لشعرية
�قفت �Nقش � م�( �� ساف̀ر _� صو:تهاk تتضح لم نقشا( هنا� )�� بنف� عليه 

�صو̀: Iهما !حدهما� .�ر�( مدينة ) ��آلخر �لعالI مدينة ) !حدهما:  موضعا( 
�عتمد` I _� لم !تعر4 لت:�سة �لفنية للنقشk ألنها من �ختصا� علم �آلثا: )�

�نبيه �� طريقة �لكتابة� )�من نقط  �لرسم �إلمال¡ �لصحيح ) كتابة �Nص '
Uو¤�I نبيه�� )�'��Gلك �كتفاO بنقل صو:� �Nقش  ��  kإلمالئية� Oألخطا�

�تفريغهE:صائص �لفنية فيمكنه مر�جعة ��صد: �آلثاv� '�:! من� I. 
�ضعت !:قا� �لصفحا` �صا': ��خريج للنقش ) ��§ )¦. 

  :.-ة �&حث •
y( � .:' �Nص �لشعرE للنقش!
�:' �Nقش �لشعرE �آلثا:��Eصد: !Gكر  )�! E_�. 
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  !Gكر )�
ً

 .�آلثا:E عن ��صد: ��وقع �oغر�) للنقش �لشعرE نقال
�هنا� ثالثة نقوW �ستعنت  )� IE:عن ��صد: �آلثا 

ً
!Gكر Vديد تأ:يخ �Nقش نقال

�Gك̀ر Gلك ) مو�ضعها Iديد تأ:]هاV ( Rكتو: مشلح ��ريCبا. 
 .!Gكر �سم �Nاقش �( �جد )�
 صو:� !نقل  )�

ً
�فريغ �لكتا© ¨ نقال�� ته!� ما صو: �آلثا:E عن ��صد: �Nقش 

 .بنف�
�ين ���صا': �أل'بية مع �إلشا:� �� !حقق  )���C� لك بتخريج �لشعر منG� kصN�

�':�سة هذU �لر��يا` من حيث �تفاقها !� �ختالفها  I`جد��ختالx �لر��يا` �( 
Eقش �لشعرN� مع.  

  :�&حث��قو� ��ستبعد0 من  •
  :ا من �$حث بسبب عد� معرفة ��صد:مهنا� نقشا( �ستبعدتُه

y( نقش نفيٌس جًد� $يت طرفة بن �لعبد من معلقته:  
   خشاW كر!e ��ية ��توقد   !نا �لرجل �لصعل �_E تعرفونه  

�°ثت ) كتب  I:صد�� xلكنه لم يعر kOقش من !حد �لزمالN� �:صلت= صو��قد 
�± ��آلثا:ي IIلم !قف عليه��سألت كثً�� من ��تخصص� فلم يعرفوIU ��جال` �آلثا:ية  

�ال !علم م�نه �oغر�) ´ !صو:U بنفسهI ³ذ� �ستبعدته من �$حث مع نفاسته �� !( !قف 
U:مصد Q.  

 :حد ��نتديا`!نقش صو:U !حد �³و�� )  )�
�¶ Gمة من Bمد   �ما لت من ناقة فوµ :حلها  !�   !بر 

�قد حا�لت ��و�صل مع مصو: �Nقشk لكنه ال ير' �سجلت ) ��نتد· ��تبت 
 .لم ير' - !يًضا–تعليًقا !طلب منه ��و�صلk لكنه 
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 :تد�ين �لشعر �7اه5 �4تابته •
ية هذI� U ثم تلقف �لعلماO !هل �لر�)y(ا شفهيًا عن طريق �لر����oاهº نقل �¹ن �لشعر

�ين��ر�يا` �صنعو� ��C�.)�(  
�ين��C� من � ديو�( �مر« �لقيسفمثبت فيها سلسلة �إلسنا' !� �لر��يةk  ��طبوعة ��ث

متصل �لسند بصانع �Cيو�( كما  ¾½ �ألعلم �لشنتمرE¨ !ك� من طبعة بناQ O �لر��يةk ف
ºإلشبي� ��:' Gلك �بن خ!.)�(  

��لكتابة ºاهo� Àتها قليلة ) �لع��'!��قد  I يت !خبا: قليلة عن كتابة �لشعر�:
  )�(.�oاهº ككتابة ��رقش شعًر� Q :�حلته

                                                            

)y (نظر� �'�Áلالس : ���  ).���(مصا': �لشعر �oاهIº طبقا` �لر
�تر}ة ثعلب في)y/��Ã(تنظر تر}ة �لسكرE ) �لفهرست : من �ألمثلة) �( Iه )y/���( ين���C� بعض� I

��بن �لسكيتk �نظر  I فقدعملها !ك� من Äلم مثل 'يو�( جرير Åألصم�� Æلشيبا� �عمله !بو عمر
  ).�y/�Ã(�لفهرست 

)� ( ºإلشبي� ��نص �لسند ]��yÇ[برقم ) ��Ç/�(فهرست �بن خ » ½Ë اهليةo� ألشعا: �لستة� Ìكتا
�ألستاG !© ��جا� يوسف بن سليما( �NحوE �ألعلم :ه �هللا حدث= بها !يضا قر��O م= عليه ³ا 
�ل¾حها �لو�ير !بو بكر Bمد بن عبد �لغ= بن عمر بن فندلة :ه �هللا عن �ألستاG !© ��جا� 

�ألستاG !بو ��جا� �ألعلم ��ذكو: عن �لو�ير !© سهل يونس بن  �ألعلم مؤلفها :ه �هللا �ير�يها
 ©!��!© ��جا� يوسف بن فضالة  Ñعبيد �هللا ب= فر� �لطوطال )��د ��ر�Æ عن شيوخه !© مر!
عمر بن !© ��باÓ Ìهم ير�يها عن !© Ò �$غد�'E عن !© بكر بن ':يد عن !© حاتم عن 

ه �هللا: Åألصم�«.  
�لالس�Á'� �نظر 'يو�( �Nابغة �_بياÆ ب¾½ �ألعلم �لشنتمرE من :��ية �ألصمIÅ بتحقيق Bمد !بو 

�بصنعة �بن �لسكيت  Iابغة 'يو�(: �لفضل �بر�هيمN� Æلسكيت �بن صنعة : بتمامه �_بيا� I قيقV 

: '.Eفيصل شكر I :�' Iلفكر� �̀�  .ب
��تابة �لشعر �oاهº )��(ة ) �لعo� Àاهº مصا': �لشعر �oاهIº �لكتاب: �نظر) �( I)yÇ�( Õخ� I

  ).��y(كتابة ��رقش ) 



� 

 

�لعل !�� مصنف �ثق WقوN�  هو Ìكتا»Oلغربا� Ì'!« Æأل© �لفر� �ألصفها)y( هو� k
�قد Gكر Gلك ! اكتبه�ل� G� k �نه Öصص للنصو� �أل'بية Ì فريداكت I)�بو ��سافر

�سمعُت «:�لفر� ) مقدمة �لكتاG� Ì قا�  Iعرفتُه��قد }عُت ) هذ� �لكتاÌ ما �قع �� 
�!علن �لشكو·  Iنطق عّما به من ُكربة� Iمن !خبا: من قا� شعًر� ) غربته Iشاهدتُه�به 

�نا�½ ��C: عن �خو�نهI فكتب بما لo� Q Ñد:�( Iطانه�  )�(.»...بوجدIU �� � م¾' عن !
ألنها من منقو� !©  )�(تر' ) مصا': !خر·��لكتاÌ غ= باNصو� �أل'بية �ل� لم 

�:�U بنفسهI �لف Uا شاهدØ ف� أل© ر���!غلب هذN� Uصو� �عا�ين ~هول� �معر
Æمنها نصو� للمؤلف نفسه�لفر� �ألصفها� I.)�(  

��لكتابة بالسك�)�(�لكتابة بالفحم: �قد �:' ) �لكتاG Ìكر !'��` �لكتابة مثل I)�( I
���جر)�(�لشجر: ��كتوÌ عليها مثل �Gكر ��و�'  I)¦( I�Ã( I(سةي�لكن: Ù ��باÆ مثل �نو!

���سجد)yÇ(حو�ئط �$ي̀و� I)yy( IÌألبو���.)y�(  

                                                            

)y (' كرG. Oلغربا� Ì'! IÌلكتا� Ùحًد� لم يسبق ��ؤلف �� موضو! )! ين ��نجدC� ½صال)Ã.(  
)� ( Oلغربا� Ì'!)�y.(  
)� ( Oلغربا� Ì'! Iمقدمة ��حقق)yÇ.(  
)� ( Oلغربا� Ì'!)�� -�Ã.(  
)� ( Oلغربا� Ì'!)��(� I)��.(  
)� ( Oلغربا� Ì'!)��.(  
)� ( Oلغربا� Ì'!)�¦.(  
)¦ ( Oلغربا� Ì'!)�Ç( I)�Ã( I)��( I)�y( I)��( I)��( I)�Ã( I)��( I)¦�( I)Ã�( I)Ã¦.(  
)Ã ( Oلغربا� Ì'!)��( I)��( I)��( I)��.(  
)yÇ ( Oلغربا� Ì'!)��( I)��( I)��( I)��( I)��.(  
)yy ( Oلغربا� Ì'!)�¦( I)��( I)��( I)��( I)�y( I)��( I)��( I)�Ã( I)�Ç( I)��( I)��( I)��( I)¦Ç( I

)¦�( I)¦�( I)¦�( I)¦¦( I)Ã�( I)ÃÃ.(  
)y� ( Oلغربا� Ì'!)�y( I)�Ç( I)��( I)�Ç( I)�y.(  



	 

 

 ��قو� �لصخرية �لشعرية نصو:9قيق  •

k بيتًا ع¾ !:بعةتتضمن ع¾� نقوW  تضمنها �$حث�ل�  �NقوW �لصخرية �لشعريةعد' 
�:  
)= (?�  :��قش �أل
  Ûُب �لشمِس  !ف

ّ
�طلوُعها من حيُث ال ُيْم�   �oديَد تقل   

�طلوُعها بيضاOَ صافيةً       eِْ:لَوà Oَُبها صفر���غر   
• Aقش ) ثالثة مصا'::  ��صدN� ':�: 

y(  جت�� Iلة ��نهل~)�Ã( ر�B Iy�Ã¦ه-yÃ�� ستكشافا` �ثا:ية �سالمية� I�
 e� ).��Ã�-�Ã(�ألنصا:IE �لصفحا` عريقة Q صخو: قرÌ عرفةI عبد�لقد

  ).�Ç( سعد �لر�شد.I ')ه�y�y(��كرمة  كتابا` �سالمية من مكة )�
  ).���(نا� ��ا:� .I ')هy��Ç(�آلثا: �إلسالمية ) مكة ��كرمة  )�

��'E ��ُُرما( قرÌ عرفة:  ��وقع •. 
I )نا� ��ا:�.عن '(IÃ¦á )عن عبد�لقد�e �ألنصا:á)E¦�: تأAيخ ��قش •

��:جح .عن '( E:ألنصا� e� ). ه¦Ãسعد �لر�شد �ناقش قر��O عبد�لقد

 .!بو جعفر بن حسن �³اشâ: ��اقش •
 )y( :صو0A �لكتابة •

                                                            

)y ( كتابا` �سالمية من ( �':�� Iعن �آلثا: �إلسالمية ) مكة ��كرمة 
ً

�فريغ نقال��صو:� �Nقش 
�:' �Nقش فقط ) ~لة ��نهل مكة� Iكرمة��. 
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• FGمن �ل�مل: �لو 

   ُمتََفاِعلُن ُمتَْفاِعلُن ُمتَْفا   ُمتََفاِعلُن ُمتََفاِعلُن ُمتَْفا  
   ُمتََفاِعلُن ُمتَْفاِعلُن ُمتَْفا   ُمتََفاِعلُن ُمتَْفاِعلُن ُمتََفا  

4��قد �:' Q �لعر)y(  انيةT�» َح ãذO� «بهاä�  )�).»رَ مَ ْض �O مُ ذã حَ !« �((
�حَ  �4َ رُ عَ  ا:ُ مَ ْض كما 'خل �إلِ  IÆاT� انية )  وَ شْ �$يتT� فعيلة��Gلك ) � kيت�$�

�فعيلة �Tانية ) �� IÆاT� انية ) صد: �$يتT� فعيلة��� I��عجز �$يت �أل
ÆاT� عجز �$يت. 

  :Hريج ��ص •
�أ:يخ ����تب !بو جعفر بن حسن �³اشâ سنة ثما( «:�:' ) �Nقش �سمه ناقشه 

�تسع�«.  
�:' مصا': ��خريج )��-�Ç(�شد سعد �لر�Cكتو: �قد ':N� eقش !� I : شو�هد ½Ë

�Gيل �ألما� Iللجاحظ ç�َب������يو�( ��$يا(  Iلقطر� . Uيا` ب� هذ���Gكر فر�µ �لر
  .��صا': �مقا:نتها باNقش

�قد �:' �$يتا( ) مصا': ��خريج  Iيا` !خر· لم يو:'ها �لر�شد��:��هنا� مصا': 
  :نسبة كما ي�ºل� �طلعت عليها متعد' �ل

y( )ر�� çْسُقف
َ
! Iقس بن ساعد� : Ìنسو��� xضا�� ( Ìثما: �لقلو)��� ( ثالثة (

                                                            

)y (4���لقو�) : ��فعيلة �ألخ�� ) �لشطر �أل��k �نظر: �لَعُر 4���لعيو) �لغامز� �Ç((�ل�) ) �لعر I
  ).��(Q خبايا �لر�مز� 

)� (Ìْ ãèنظر: �ل� kÆاT� لشطر� ( ����لقو�) : ��فعيلة �ألخ 4���لع)�Ç(�ل�) ) �لعر I يو( �لغامز�
  ).��(Q خبايا �لر�مز� 

)� (Gنظر: ��ََذ� kفعيلة���لقو�) : حذx �لوتد ��جموÙ �خر � 4���لعيو) �لغامز� �Ã((�ل�) ) �لعر I
��لقو�) :�س�( �TاÆ ��تحر�k �نظر:��إلِْضَما:). Q)yÇÃ خبايا �لر�مز�  4�I )��(�ل�) ) �لعر

  ).y¦(�لر�مز�  ��لعيو( �لغامز� Q خبايا



�� 

 

  .!بيا`
ْسُقفç �ر�( )�

َ
!)y( : ç�َب������يو�( )���- ���/�(�$يا(  I)�/¦¦( ( بيت� ±� I

�لعابد �ر�( ) �لعقد ). �¦�(�لآل� Ë½ !ما� �لقا� )�/y�� ( I`ثالثة !بيا (
�عن قبطي من ] ��[برقم ) ��(!خرجه �بن !© �Cنيا ) �é �لليا� ��أليا� البن �'� 

 .!هل �ر�( لقس �ر�( ) ثالثة !بيا`
�(  Õتبع �ألك)امعة ): تبع بن تبع �ألقر( بن يرعش بن �فريقيسo� ��خالصة �لس

)yy� ( :بيع �ألبر�: ±� Iبعة ع¾ بيتًا:! ()y/y��(جو�هر����جالسة  I  لعلم�
)�/��Ç ( برقم]�Ç�Ç [ تأ:يخ 'مشق البن ( U'بإسنا� I��عن !© �يد �بع �أل

��ألنساÌ للصحا:yy/yÃ-�Ç ( E(عساكر  I`ثالثة !بيا ()yÃ�-yÃ� ( ثمانية (
�بع �ألقر( ) ��يجا( . !بيا`�)��Ã (ع¾ين بيتًا�  .) �ثن� 

 :Gكر �لنسبت�  )�
بن �ألقر( بن شمر يرعش �هو تبع �ألكÕ تبع «) ��Ç(��عا:x البن قتيبة  - !

�بعض �لر��� يذكر�( !( هذ� �لشعر ألسقف �ر�(... «.  
Ì- E��بع ��م ·�) ثالثة ) ��Ç/�(بهجة ��جالس  :!سقف �ر�( �ير

  .!بيا`
�هو �لر�ئش �قد قيل �بع �آلخر «) : ��y/y(�لر�4 �ألنف –�  ��تبع �أل

�قيل ألسقف �ر�(«.  
�بع بن �ألقر( �تر�· «): y�ÃÇ(برقم ) À$�)�/y��Ç-y��yية ��ماسة  -'

  .) !:بعة !بيا`» لر�هب �ر�(
I للقمقا� بن �لعباهل بن EG سحيم بن �لعزير �هو )���(معجم �لشعر�O  - ه

                                                            

)y ( عجما` �لعربية�� ±� I=صا:·(�ألسقف منصب 'يN� لفظة !عجمية تكلمت بها ) :ئيس ��
I _� فصلت ) نسبة �ألبيا` ب� )�¦(���عرÌ للجو�Ñ¹ ) سقف(لسا( �لعرÌ : �لعرkÌ �نظر

 .��نصب �ب� �لنسبة �� قس بن ساعد�



�� 

 

�تر�· ألسقف �ر�( I`¹من ) ثالثة !بيا��� �Tالث ملك حè م̀و ! ÆاT� تبع.  
��� !سقف �ر�( ) ثالثة ) �¦/y(وضع �أل�� معاهد ��نصيص نسبه ) ��-

 ÆاT� وضع�� ±� I`بعض ملو� �¹من ) بيت�) ��/�(!بيا ��. 
�� نسبة غريبة �نفر' بها. $عض �لعذ:ي�): ¦/�(!نو�: �لربيع  )�.  
�Gيل �ألما� )���(�هر �آل'�Ì : بال نسبة )� I)�Ã -�Ç.()y(  
• Aصا��� Iب Iيت&� Kيا��A Lختال�: 
y( يج��تأ:يخ � I:بيع �ألبر�:� IÌ�'هر �آل�� Iجو�هر �لعلم����جالسة  Ix:عا��� I)ا

�خالصة �لس�� �oامعة  Iمشق': 
   Pَُطلوُعها مْن حيُْث ال تُم�   تقلب �لشمِس مَنَع �&َقا�   

�ُطلوُعها بَيضاOَ صاِفيَةً      eْ:لَوà Oَُبها َصْفر���غر   
�(  I)يو���� I ç�َب�����لآل��$يا(  Iبهجة ��جالس�:  

   
ُ
LRSت Pَُطلوُعها مْن حيُْث ال تُم�   �لشمِس  مَنَع �&َقا�   

�ُطلوُعها بَيضاOَ صاِفيَةً      eْ:لَوà Oَُبها َصْفر���غر   
 :�é �لليا� ��أليا� البن �'� )�

   Pَُطلوُعها مْن حيُْث ال تُم�   تقلب �لشمِس مَنَع �&َقا�   
�تغيب �   Xر�VW P طلعت�ُطلوُعها    eْ:لَوà Oََصْفر�   

 :�لعقد )�
  Pها   �لشمِس  َمطالعُ  منع �&قاR�   من حيث ال ُيْم� �ُغد
�غر�ُبها َصْفر�à Oَلَو:X   eْر�Pَ قانيةَ �طلوُعها      

�( Oمعجم �لشعر�: 

                                                            

)y (' يةÀ$� قق ��ماسةB هم�!( �ألبيا` ) y��Ç/�(يما( }ا� ح� Gكر ) مصا': ��خريج Ä'� سل.
 U'بل �ألبيا` من �نشا Ùبن �نبا ½�قا� «لر�½ بن �نباG ( Ùيل �ألما�N� G� kص ال نسبة فيه لر

 .»:...!نشد�î !كر� !بيا` قا�ها �لعرIÌ فقا� :�½ بن �نباÙ: عبد��لك بن مر��( oلسائه



�� 

 

   Pَُطلوُعها مْن حيُْث ال تُم�   تقلب �لشمِس مَنَع �&َقا�   
�تغيب �   ��ضحةبيضاO  تبد� �ا   eْ:لَوà Oََصْفر�   

�( Ìنسو��� xضا�� ( Ìثما: �لقلو: 
   Pَها   تقلب �لشمِس مَنَع �&َقاR�   مْن حيُْث ال تُم� �ُغد

�ُطلوُعها بَيضاOَ صاِفيَةً      eْ:لَوà Oَُبها َصْفر���غر   
 :Gيل �ألما� )�

   Pُطلوُعها مْن    تقلب �لشمِس مَنَع �&قا�   حيُْث ال تُم�
  Pا بيضا� ��تغيب �   صاِفيَةً  تبد eْ:لَوà Oََصْفر�   

  :�لر�4 �ألنف )¦
   

ُ
LRSت Pَُطلوُعها مْن حيُْث ال تُم�   �لشمِس  مَنَع �&َقا�   

   Oَُطلوُعها بَيضا�̀قةً  �غر�ُبها َصْفر�à Oَلَو:eْ   م   
Ã( يةÀ$� ماسة��: 

�ُطلوُعها مْن حيُْث ال تُم�   تقلب �لشمِس مَنَع �aيا0      
�ُطلوُعها   Pر�X  ًصاِفيَة   eْ:لَوà Oَُبها َصْفر���غر   

yÇ( نصيص��معاهد � IE:للصحا Ìألنسا�: 
   Pَُطلوُعها مْن حيُْث ال تُم�   تقلب �لشمِس مَنَع �&َقا�   

�ُطلوُعها   Pر�X  ًصاِفيَة   eْ:لَوà Oَُبها َصْفر���غر   
yy(  :لربيع!نو��: 

   Pَجها   تقلب �لشمِس مَنَع �&َقا�   مْن حيُْث ال تُم� �خر
�طلوعها   Pر�X قانية   eْ:لَوà Oَُبها َصْفر���غر   

 :dقرc �لر��ياK للنقش •
ºخريج �لسابقة يتب� ما ي�  :من خال� مصا': �

y( ��  :�نفر�' �Nقش بالïمت� ) :��ية �$يت �أل
�ُطلوُعها مْن حيُْث ال تُم�   �لشمِس تقلب dفe �7ديد      



�� 

 

�قد �:'` ) » !فo� Ûديد«�}لة  Iية جيد� لم تر' ) ��صا': �ل� �طلعت عليها��:
ðñC� 'شعر أل© �ألسو:)y(  

تَهُ  !فo� Ûديدَ    ãفا:قُت ِجد E_�   منطلق� ٍ̀    َكرo� çَِديَْديِْن ِمن �
 ( ':���$يا( : �Nقش مو�فًقا ألغلب مصا': ��خريج�!ما �$يت �TاÆ فقد  I)يجا��

�بهجة  IÌ�'هر �آل�� IÌثما: �لقلو� Iجو�هر �لعلم����جالسة  Ix:عا��� I)يو���� I ç�َب���
�خالصة �لس�� �oامعة Iتأ:يخ 'مشق� I:بيع �ألبر�:� Iلآل��� Iجالس��. 

�أل�� لم تر' ) ��صا': �ل�9ثية �بذ� يتضح �نفر�' �Nقش بر��ية جيد� لصد: �$يت 
  .�ل� �طلعت عليها

)g (hاi� قش��:  
  Uرموó eَاNّ� �ِ

َ
�سائُل �ِهللا ال ]يُب    َمْن يَْسأ   

• Aقش ) :  ��صدN� ':� :مصا': !:بعة
y(  جت�� Iلة ��نهل~)�Ã( ر�B Iy�Ã¦ه-yÃ�� ستكشافا` �ثا:ية �سالمية� I�

Iعرفة Ìصخو: قر Q لصفحتا(  عريقة� IE:ألنصا� e�-¦�Ã(عبد�لقد
�ÃÃ.( 

  ).¦¦(سعد �لر�شد .I ')ه�y�y(كتابا` �سالمية من مكة ��كرمة  )�
I �لقسم �TاIÆ مسح �لرسو� ��Nقو�ÇÇy�( W-هy��y( �y~لة !طال�I �لعد'  )�

 ).��y(�لصخرية منطقة مكة ��كرمةI صفحة 
 ).���( ��ا:� نا�.I ')هy��Ç(�آلثا: �إلسالمية ) مكة ��كرمة  )�

يقع ) ��'E ��ُُرما( µË عرفا` �يبعد عن ��وقع ) ��yÇ/�Ã: ( ��وقع •
)�yÇ/�¦� ( و��°�ÇÇيو م9 تقريبًاÓ حو�� نصف E! �.  

���وقع عبا:� عن عد' من �لصخو: ��حد� منها ملتصقة باأل:4 عليها عد' من 

                                                            

)y ( (ليس �لصالح �ل�o�)�/y�( يو�نه' ( �� I)�ÃÃ ( ية�� .  »!فÛ �لشباÌ«بر



�� 

 

 WقوN�)`نقش) �لكتابا�  )y( .ها�لكوفية �� Öتلفة ) :سمها 
��خر �لقر( �أل�� )نا� ��ا:�.عن '(�لقر( �أل�� �³جرE : تأAيخ ��قش •!  I

 E³جر� ÆاT� )بد�ية �لقر� ).سعد �لر�شد.عن '(

 .~هو� :��اقش •
)�(:صو0A �لكتابة •

 

 

                                                            

)y (عن ~لة !طال� 
ً

 .نقال
)� (  Iقش ) ~لة ��نهلN� �:صو `':�� Iعن �آلثا: �إلسالمية ) مكة ��كرمة 

ً
�فريغ نقال���لصو:� 

�فريغ ) كتابا` �سالمية من مكة ��كرمة�� .كما �:'` صو:� �Nقش 



�� 

 

 
• FGلو�:  َÖُ يت من$� 

ã
  )y(:ع �لبسيطل

   ُمتَْفِعلُْن فاعلن فعولن   مستفعلن فاعلن فعولن  
 َv� قد 'خل� ُôْ)�(  َشْ ح õ� .»ُمتَْفِعلُنْ = ُمْستَْفِعلُْن «َو �لعجز ) ��فعيلة �أل

  :9قيق ��ص •
�هو �$يت �لر�بع ��لع¾�( من قصيدته )�y(�$يت لعبيد بن �ألبر� ) 'يو�نه  I

  :��شهو:�
   Ìُُحو

ْ
ْهِلِه َمل

َ
ْقَفَر ِمن !

َ
!    ُ̀    فا_نوÌُ فَالقّطبّيا
  )�(.جاهº قديم�هو شاعر 

  :ها�هنا� �ختالx ) ترتيب �$يت ) �لقصيد� ب� ��صا': �ل� !�:'ت
�هو �$يت  I�¾ًلقصيد� �� ��علقا` فجعلها ع� Uهذ EيزÕ�فقد !ضاv� xطيب �

øقT� نقل !( �بن �ألعر�© نسب �$يت �� يزيد بن ضبة� Iامن ع¾ من �لقصيد�T�.)�(   

                                                            

)y (لقو�) �ل�) ) : �نظر�� 4���لعيو) �لغامز� Q خبايا �لر�مز� ��((�لعر I)y�Ã.(  
)� ( ôَْv� :نظر� kلساكن� ÆاT� xلقو�) : حذ�� 4���لعيو) �لغامز� Q خبايا �Ã((�ل�) ) �لعر I

  ).y¦(�لر�مز� 
��لشعر ��لشعر�yÃ/¦�( O(�ألÆú : تنظر تر}ته )) �( I)y/���(`طبقا�I ]فحو�[  Oلشعر��)y/�¦(  I

�مقدمة �Cيو�(. 
 )���(Ë½ �لقصائد �لع¾ ) �(



�� 

 

�هو �$يت �Tالث ��ل Ì) }هر� !شعا: �لعر û( عند !© �يد �لقر�  ).���/�(ع¾
�هو �$يت �لو�حد ��لع¾�( عند �بن ��با:� ) منتü �لطلب )�/�Çy.(  

��يو�( : �هو بيت مشهو: ير' كثً�� ) �لكتب �ل�9ثية �أل'بيةI منها Q سبيل ��ثا�
)�/¦Ã( Oلشعر�����لشعر  I)y/��Ã(� I)y/���( لعقد�� I)y/�¦�( I)�/�Ã( I)�/���( I

 �äحا����مثيل ��)�Ã( يةÀ$� ماسة��� I)�/Ã�� ( برقم]¦��.[  
!ما نسبة �$يت �� يزيد بن ضبة �Tقø فلم !قف Q مصد: نسبه �¹ه سو· ما نقله 

�ÕيزE عن �بن �ألعر�©�.  
�نقل !بو �لفر� �أل Iمد½ �لو¹د بن يزيد Eشاعر !مو øقT� يزيد بن ضبة� ( Æصفها

قا� !بو حاتم ) خUÕ خاصة �حدث= غسا( بن عبد �هللا بن عبد �لوهاT� Ìقø «:تر}ته 
قا� يزيد بن ضبة !لف قصيد�I فاقتسمتها : عن }اعة من مشايخ �لطائفي� �علمائهم قالو�

��نتحلتهاI فدخلت ) !شعا:ها Ìلعر� Oشعر�«.)y(  
�بد�ية �لقر( سعد �لر�شد تأ:يخ �Nقش م�Cكتو: �قد حد'  ��ا ب� !��خر �لقر( �أل
E³جر� ÆاT�.)�(  

�توv� õالفة سنة مئة �þس �ع¾ين �قتل سنة مئة  Iسنة تسع� C���لو¹د بن يزيد 
�قد يكو( �تصا� يزيد بن ضبة �Tقø بالو¹د ) حد�' سنة مئة  )�(.�ست �ع¾ين

�þس ع¾�.  
�أ:يخ يبعد �لر�شد 'قيًقا فإ( �جو' �V )à �Ghديد � ��G ( صخر� Q يت منقوًشا$�

بن صا': ~معة Q نسبته �� عبيد نسبة �$يت �� يزيد بن ضبة �Tقø ال سيما !( ��
  .�ألبر�

��حد منح̀و Q �لصخر �بهذ� «: لر�شد��Øا نبه �¹ه  Eجو' بيت شعر��مع Gلك فإ( 
                                                            

)y ( Æúأل�)�/yÇ�.( 
 ).�Ã(كتابا` �سالمية من مكة ��كرمة ) �(
�تأ:يخ �vلفا��y( O/�(س� !عال� �NبالO : �نظر) �( I)�ÃÃ.( 



�	 

 

د� !� !ند: بيت Öطو� يع� عليه �ألسلوv� Ìطي �oميل �علنا نقو� �بكل ثقة �نه !ق
  )y(.»ح� �آل(I بل �نه !قد� من Öطوطة �Cيو�( �لشعرE بكامله

k ال سيما !( ��صا': �ل�9ثية ��تاحة �ل� �قفت عليها لم تو:' ه�هذ� ملحظ 'قيق من
 ���Cيو�( ��طبوÙ جامعه ~هو�I كث Iصنع 'يو�( عبيد بن �ألبر� Oحد �لعلما! )!

Oألخطا�.)�(  

���جا�  IÕعرفة يو� ��ج �ألك G� kقشN� )م����لعالقة قوية ب� معÛ �$يت 
 E_� يت$� Ûب� مع�يلهجو( باOÄC فيهk ف�نت ��ناسبة ب� سؤ�� �هللا تعا� يو� عرفة 

  .يالمس قلب �Nاقش
 )j (الثi� قش��:  

�³و· نصف� بي=  ثقسمت  
�بينَ 

   ¹ا ه هذ� ³ذ� �³�Gا نصفُ  
• Aلة !طال� : ��صد~ ( Eنه بيت شعر!��:' Gكر �Nقش )y�) (yه���-�ÇÇ��( I

نقش عرJ عبا:� عن بيت شعر يتكو( من سطرين �يقر! شطرyÇy: (»  U(صفحة 
 ���هب �³و· بصف� بي= �بينها(�أل ( �!ما �لشطر �TاÆ من �$يت فهو غ
��ضح...«  . 

 :�لعال Q �إلحد�ثية: ��وقع •
Ç¦�  I�Ç  I°��  

ً
 Ëقًا ��°I�Ã  I  ���  -شماال

�قد �̀: ��وقع بتأ:يخ �y/¦/y��� لشطر� �Oلة قر��á للوقوN� Q xقش �Bا
�قد صو̀: �Nقش بنف� بدقة ¹Äة IÆاT�.  

 Iثا: ��ك ��تعمد� ��تبد IÆاT� خريب ال سيما �لسطر��قد تعرN� 4قش $عض �
�باستخد�� % �ÇÇما �تضح � من تكب� �لصو:� �قد حا�لت �لقر��O حسب 

�Oلقر�� ( �� .�ل�Õمج ��ديثة ) تغي� تد:جا` �أللو�( ��لسطوØ Ùا ساعدÆ كثً
                                                            

)y ( كتابا` �سالمية من مكة ��كرمة)Ã�.( 
 ).y¦ -�y(مقدمة ��حقق ) �(



�
 

 

 )مشلح ��ريR.عن '(�لقر( �أل�� �³جرE تقريبًا : تأAيخ ��قش •
 .~هو�: ��اقش •
 )y(:صو0A �لكتابة •

 

 
• FGمن �لطويل: �لو 

   فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن   مفاعلنفعولن مفاعل� فعولن   
 :Hريج ��ص •

�هو �$يت �vامس من قصيد� عدتها ستة ع¾ بيتًا) �yy(�$يت �جنو( �¹ ) 'يو�نه .  
��ية �Cيو�(:�:  

��G ¹افنصٌف kا   قسمُت �³و· نصف� بي= �بينها   Iهذ� ³ذ� I   
��ضح ) بعض  ��قد حا�لت Vليل �لسطر للوصو� ��لسطر �TاÆ من �Nقش غ Iجز�ئه!

 ¨��حسب هذU �لقر��O ينقص �لشطر ستة !حرkx ثالثة ) ! Iقد تكو( صحيحة �Oقر� ��
�ا�� ���ثالثة ) �سطه كما ) �oد:  

���  �G¹ا   � ��  ل�ها  ن�ص��فهو  ها �G  

//�   /  *�  //�    /�/�  //�    / *�  / *   /�//�  
                                                            

)y ( قشN� �:صوºفريغ من عم���.  



�� 

 

  �فاعلن* م�   لن*  فعو     عيلنمفا     لن* فعو  
متحر��  �(//: ثالثة !حرx مكونة من �تد ~موN�� Ùقص ) !�� �لشطر بمقد

��أل:جح عندE قر��O )فساكن I» لشطر » �= //ل�ها� ��I كما يمكن »³ا نصفه«فيكو( !
  .»فذ� نصفه«فيكو( !�� �لشطر » �= //فذ� «!( يقر! !�� �لسطر 

: ثالثة !حرx مكونة من �� ��فعيلت� �TاTة ��لر�بعة بمقد!ما �Nقص �TاÆ فهو ب
 µ��¨ )متحر� فساكن فمتحر�/ �(/�تد مفر! I/)� ( ةTاT� فعيلة�I »فعولن«هو نهاية �

�فعيلة �لر�بعة � ��  .»مفاعلن«��خرU هو !
��G ¹ا«فتكو( �oملة » �«!ما ��رx �أل�� من ��فعيلة �لر�بعة فيمكن !( يكو(  «

�نسق �$يت يدعم هذ� ال I��ً��  .سيما !( ��رE_� x يسبق �_�� يشبه !( يكو( 
�يناسبه !(  Iة ��كونا( من متحر� فساكنTاT� فعيلة��يتب
 ��رفا( ) نهاية �

ب مع سابقتها �كونا » �G«يكو( 
ّ
�ب� » ³ا«�قد ُشِطَب ��رفا( ب� . »³ا�G«ف�9»�G� «

� مكر:ٍ������Gكأنهما حرفا  ��� ��ال !علم هل هذ� �لشطب من �Nاقش !� من Äبث� . ( !
�لعل �Nاقش تد�خلت عليه �لïما` مع ك�� �³ا�O` فشطب �ن� نقش ��رف� »�G «

  .»�³«��كمل� ل�
�Q هذ� ��قدير يكو( �لشطر هكذ�  :  

  �G ¹ا   )�(  )�V(  ل�ها  ن�ص��فهو  ها�G  )لnها(

//�   /  *�  //�    /�/�  //�    / *�  /   *    /�//�  
  �فاعلن* م�    لن*  فعو     مفا   عيلن  لن* فعو  

 �!:  
  �G ¹ا   )�(  )�V(  ل�ها  ن�ص��فهو  ها�G  )فذ�(

//�   /  *�  //�    /�/�  //�    / *�  /   *    /�//�  
  �فاعلن* م�    لن*  فعو     مفا   عيلن  لن* فعو  
�تما� �$يت هكذ�:  



�� 

 

   �G ¹ا) �(� )�ذ(نصفه هذ� �³) ³ا(   �³و· نصف� بي= �بينهاقسمت   
���عÛ متسق تا� بهذ� �للفظI قريب من :��ية �$يت ) �Cيو�(.  

�لم تر' ) ��صا': �أل'بية �ل�  ��هذ Iية للبيت ليست مثبتة ) 'يو�نه���Nقش !فا' :
  .�طلعت عليها

 )p ( لر�بع��قش�:  
y   هقضاٌ� ³ذ�

ّ
ِÓُ ِج

ْ
:4ِْ    �لَسِدّ بالَفل

َ
��ٍ' ما ِجنَاٌ( ِمن �أل ّ�ِ Q   

َن يَُزْ:نَهُ   �
ْ
ç فً� َسْمٍح َسِجيãتُه َغِضّ    :!يُت �لغو�Æ ال يََزل

��   
• Aقش ) مصد:ين:  ��صدN� ':�: 

y(  E:ألنصا� e� ).��Ã(�ثا: ��دينة ��نو:�I عبد�لقد
 ).��-¦�(سعد �لر�شد .��بكر� ) ��دينة ��نو:�I '':�سا` ) �آلثا: �إلسالمية  )�
 )���ÇÇ��) (y- ه���y(�ثا: منطقة ��دينة ��نو:�  )�

 .��دينة ��نو:�I سد ��'E :�نوناO: ��وقع •
�بد�ية �لقر( �TاÆ �³جرE : تأAيخ ��قش • E³جر� ��سعد .عن '(نهاية �لقر( �أل

 ).� �Nقش�لر�شد �Gكر !نه يصعب �عطاO تأ:يخ Bد' ³ذ
 .بش� بن مسلم بن بش� :��اقش •
 )y(:صو0A �لكتابة •

                                                            

)y ( سا` ) �آلثا: �إلسالمية�:' ( �':�� I�:عن �ثا: منطقة ��دينة ��نو 
ً

�فريغ نقال��صو:� �Nقش 
  ).��- �y(��بكر� ) ��دينة ��نو:� 



�� 

 

   

  
• FGمن �لطويل: �لو: 

   فعولن مفاعل� فعولن مفاعل�   فعولن مفاعل� فعولن مفاعلن  
   مفاعل� فعو?مفاعل�  فعو?   مفاعلن فعوُ? فعولن مفاعل�   



�� 

 

  .�TاÆو �$يت شْ ) حَ » فعولن« ��فعيلةَ » ُض بْ �لقَ «�قد 'خل 
��جب جاٍ: ~ر· �لعِ  اxٌ حَ �هو �ِ » مفاعلن«ه ر�َض عَ » ُض بْ �لقَ «كما 'خل  

ã
 )y(.ةل

 :Hريج ��ص •
سعد �لر�شد جهًد� كبً�� ) تصحيح �Nص �Bا�لة �لقر��O �لصحيحة �Cكتو: لقد بذ� 

�ليس هنا� ملحظ سو· ) ضبطه  Iجيد� �O¹ه قر�� üما �نت� I¨» çغض « I'بضم �لضا
�!صل �ل�9يب »ف�«��لصو�Ì �لك� صفًة ل� I»تُهãفً� َغٍضّ سمٍح َسِجي ç

��« .  
�قد يكونا( من �نشاN� Oاقش �لم !قف Q �$يت� فيما �طلعت عليه من م I:'صا

»�  .»بش� بن مسلم بن بش
�ه Iقش بأنه مكو( من بيت�N� هذ�  (!ذ� قليل ) �Nقش �لشعرIE كما �قد تم

�قد ناقش  Iقط ) �لكتابة �لعربيةN� ظر ) تأ:يخN� هذ� يعيد�بعض حر�فه منقوطة 
  .�لر�شد هذU ��سألة

 )q ( امس��قشs�:  
عالعمرَ�   

ْ
عِ    �ن= ألحبç َسل

ْ
   لرñيتها �َمن !كناxَ َسل

• Aقش ) مصد:ين:  ��صدN� ':�: 
y(   طال�!)yÃ) (yه���-�ÇÇ��( صفحة I�:دينة ��نو�� Ìمسح جنو IÆاT� لقسم� I

)Ã�.(  
 ).��y��-y(�ثا: منطقة ��دينة ��نو:�  )�

��I جنوÌ ��دينة ��نو:�: ��وقع •��: E'��. 
عن �ثا: منطقة ��دينة (بد�ية �لقر( �TاÆ للهجرE  يكو( )قد : تأAيخ ��قش •

 .)��نو:�
 .يعقوÌ بن عطاO بن :بيعة: ��اقش •

                                                            

)y (امس �لساكن: �لَقبْضv� xلقو�) : �نظر. حذ�� 4���لعيو( )��(�ل�) ) �لعر I خبايا Q لغامز��
  ).��y( �لر�مز�



�� 

 

 )y(:صو0A �لكتابة •

  
  

  
 

                                                            

)y (عن 
ً

�فريغ من عمº صو:� �Nقش نقال�� Iطال�! ( ':�� I�:ثا: منطقة ��دينة ��نو�. 



�� 

 

• FGمن �لو�فر: �لو 

§ فعولن   مفاعلَ§ مفاعلَ§ فعولن  
ْ
   مفاعل§ مفاعل

��لÌè فيه مَ  4��لعجز )  وَ شْ حَ  )�(بْص I كما 'خل �لعَ )y(ةوفَ طُ قْ �قد �:' �لعر
�فعيلة �Tانية�. 

 :Hريج ��ص •
 :ينسب �Nص �� �ثن�

y(  مر بن قيس بنÄ سمه جابر بن عبد �هللا بن��بقيلة �ألصغر �هو !بو ��نها� 
جندÌ بن Äمر بن جابر بن هال� بن غيا8 بن !سو' بن بال� بن سليم بن 

���ماسة �$Àية )�¦(!شجع ) ��ؤتلف ���ختلف  I)yy¦� (برقم )yÇ��.( 
 عن معجم ] ��[برقم ) yyÃ() شعرU ��جموÙ ) قيس $Û(قيس بن Gَِ:يح  )�

ً
نقال

�( نسبة ) �ألÆú)سلع(�$ت�( ' U'�:��!شا: ��  I. 
 ).�¦y(��غانم ��طابة ) معالم طابة : يز�' عليه 

�تزي� �ألسو�y�/y�¦ ( µ(�ألÆú : بال نسبة )� I`مع )���() !:بعة !بيا~� I
���ستق� ]¦���[برقم ) ���/�(�ألمثا�  I)y/�y� ( برقم]y���.[ 

�ما بعدها » َمن«�قد ُضِبَطت  I » !كناxِ «) كث� من ��صا': بك� ��يم حرxَ جٍرّ
�هو ضبط ]ل با�عG� kÛ ��قصو' I:�ههنا » َمن«��_E ) !كناx سلعk ف�: ~ر

� IE_� Ûموصولة بمع» xَكنا! «� Ùنز Q افضمنصوبةv .' قد نبه �� هذ��. �'Ä
)�(.سليما( }ا�

 

                                                            

)y (نظر: �لَقْطف� kما قبله )س�h���لقو�) : حذx �لسبب �vفيف من �خر ��فعيلة  4��ل�) ) �لعر
)�y( خبايا �لر�مز� Q لغامز�� )لعيو�� I)yÇ�.( 

��لقو�) : �vامس ��تحر�k �نظر�س�( : �لَعْصب) �( 4���لعيو) �لغامز� ��( Q(�ل�) ) �لعر I
 ).�¦(خبايا �لر�مز� 

 ).�¦yy(من �لصفحة  �) Vقيق ��ماسة �$ÀيةI ) ��اشية ) �(



�� 

 

• Aصا��� Iب Kيا��A Lختال�: 
y( يةÀ$� ماسة��� IOمعجم �لشعر�:  

   لرñيتها �َمن !كناxَ سلع   لعمر� �ن= ألحب سلعا  
�( Æúأل�� IÛ$ يو�( قيس':  

   سلع tنوcلرñيتها �َمن    لعمر� �ن= ألحب سلعا  
�(  Iستق�~مع �ألمثا����:  

   بسلع dضuلرñيتها �َمن    لعمر� �ن= ألحب سلعا  
 :dقرc �لر��ياK للنقش •

y( )! Q I(يلحظ !( �ختالx �لنسبت� ب� شاعرين éهما من ساك= ��دينة ��نو:�
���ماسة �$Àية ��نسوÌ فيها �لشعر  Oية �لو�:'� ) معجم �لشعر����Nقش متو�فق مع �لر

  )�(.�ألشجkÅ فقبيلة غطفا( �منها !شجع منا�³ا ��دينة �ما حو³ا�� بقيلة 
 )v ( قش��wلسا��:  

�سوx يلحق با�ا� �_ين بقو�   !':�ُت ناًسا مضو� àنو� Nا سكنًا     
• Aقش ) ثالثة مصا'::  ��صدN� ':�: 

y(  جت�� Iلة ��نهل~)�Ã( ر�B Iy�Ã¦ه-yÃستكشافا` �ثا:ية �سالمية��� I� 
 ).�ÃÃ-�ÇÇ(عريقة Q صخو: قرÌ عرفةI عبد�لقد�e �ألنصا:IE �لصفحتا( 

                                                            

)y ( Æúأل� ( Æقا� !بو �لفر� �ألصفها)Ã/y¦y (يح:G عن قيس بن :» Iظاهر ��دينة ( قومه �Fم )à
 .  »و �!بوU من حا�ä ��دينة��( ه

نزلت !شجع بن :يث بن غطفا( بن سعد بن قيس بن «): ���(�:' ) تأ:يخ ��دينة البن شبة ) �(
�هو ما ب� سائلة !شجعI �� ثنية �لو'�IÙ �� جوx شعب : عيال( �لشعب �_E يقا� ¨ Iشعب !شجع

 7N� خر� �¹هم� I³م ملسو هيلع هللا ىلصسلع Uمر فن����C:»بأا� � I  م� ) معالم '�: �لرسو� �ألم�T(���� (
�:' فيه ��± هذ� �لسهل ... سلع «:  Iلشما¹ة� Ù�'يمتد شما¹ه سهل مستو يس� �لعطن ح� ثنية �لو

 . »àنت منا�� !شجع بن :يث ح� !طلق عليه شعب !شجع



�� 

 

 ).¦�(سعد �لر�شد .I ')ه�y�y(كتابا` �سالمية من مكة ��كرمة  )�
  ).¦��(نا� ��ا:�  .I ')هy��Ç(�آلثا: �إلسالمية ) مكة ��كرمة  )�

 .مكة ��كرمة: ��وقع •
 .yÃ¦á) صفر : تأAيخ ��قش •
 .بن Bمدعبد�� : ��اقش •
 )y( :صو0A �لكتابة •

  

                                                            

)y (كتا ( �':�� Iعن �آلثا: �إلسالمية ) مكة ��كرمة 
ً

�فريغ نقال��با` �سالمية من مكة �لصو:� 
  .��كرمة



�	 

 

 

• FGمن �لبسيط: �لو 

   متفعلن فعلن مستفعلن فعلن   مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن  
 ْÖَ 4�ْ  )y(ةونَ بُ �قد �:'` �لعر ãèل���� �حد· !شهر »فعلن=فاعلن«Ì مثلها  I

  )�(.صو: !Ä:يض �$حر �لبسيط

 َv� كما 'خل ُôْ  َشْ ح ÆاT� متفعلن= مستفعلن «و �لشطر« I»فعلن=فاعلن«. 
  :ملحوظاx K طريقة �لكتابة •

�:سم �Nاقش :مًز�  Iشطر ) سطر مستقل � ':�لتاللة Q �نتهاO �$يتI ) مثلث(
WقوN� ( '��هذ� ملمح نا': �لو:.  

�لم !قف Q هذU �لصيغة . »با��«'�( !لف قبل �لضا' » با�ا�«كما :سمت 
  .ية) ��عجما` �لعرب» �لُمْ� «
 :Hريج ��ص •

��تب عبد�� بن Bمد ) صفر سنة تسع �ثمان� �مئة«:�:' ) �Nقش نص àتبه «.  
�لعله من �نشاO ناقشه Iريج �$يت� Q لم !قف� . E_���Nقش ( يليه�هذ� �Nقش 

�ينظر ��عليق ) �Nقش ��ا�  .»عبد�� بن Bمد«) �سم �Nاقش يتفقا( ) �لسابع.  

                                                            

)y (ÆاT� قشN� ûحو� ( ôَْv� نظر تعريف�.  
��لقو�) : �نظر) �( 4���لعيو) �لغامز� Q خبايا �لر�مز� �Ã((�ل�) ) �لعر I)y��.(  



�
 

 

�'U ) ��صا': �أل'بية �ل� �طلعت عليهاI كما :�نه !�تكمن قيمة هذ� �Nقش ) عد� 
  .يعز� ك�� معاÆ ��كمة ) �NقوW �لشعرية

 )z ( لسابع��قش�:  
��لصا�َ� B 7N� Qمدِ    ص� مليُك �NاB çÌ: eِمدٍ      

• Aصد��  :' I(نا� ��ا:� .�آلثا: �إلسالمية ) مكة ��كرمة�y�.( 
 مكة ��كرمة: ��وقع •

 ) نا� ��ا:�.عن '(�لقر( �TاÆ �³جرE : تأAيخ ��قش •
 .عبد�� بن Bمد: ��اقش •
 )y(:صو0A �لكتابة •

  

                                                            

)y (عن �آلثا: �إلسالمية ) مكة ��كرمة 
ً

�فريغ نقال��  .�لصو:� 



�� 

 

 

• FGمن �ل�مل: �لو 

   ُمتَفاعلنُمتْفاعلن ُمتَفاعلن    ُمتْفاعلن ُمتْفاعلن ُمتَفاعلن  
�قد �:'` عر�ضه تَ  ãام ْäَ��� �حد· !Ä:يض �ل�مل ��شهو:�I كما ة  Iبها مثلها

�فعيال` �أل�õ » ُمتْفاعلن= ُمتَفاعلن«و �$يت شْ حَ  )y(ا:مَ ْض 'خل �إلِ � (��Tانية 
ÆاT� من �لشطر õ���أل I��  .من �لشطر �أل

 :Hريج ��ص •
�يظهر !نه من �نشاO ناقشه  Iريج للنص� Q هو «لم !قف���تب عبد�� بن Bمد 

  ).�لسا'e( �لسابق�قد �:' �سم �Nاقش ) �Nقش . »يسأ� �هللا �oنة
Eقش� تقوN� طريقة كتابة� �Nاقش وه ���حدً  اشخًص » عبد�� بن Bمد«!( يكو(  

  .للنقش�
�تكمن قيمة هذ� �Nقش ) !نه من �Nص Q و� �لشعرية ��بكر� ��خصصة للصال�

7N� لم تشتهر صيغ �لصال� عليه  ملسو هيلع هللا ىلص Gلعباسية ملسو هيلع هللا ىلص�� ��C� ال ) عصو: ما بعد�.  
 7N� Oقفت عليه قو� حسا( بن ثابت :� �هللا عنه ) :ثا�  :ملسو هيلع هللا ىلص�من !قد� ما 

y¦   ِبَِعرِشه çُفóَ َمن� ُ دِ    صّ� �إل¨ََ
َ
��لَطِيّبوَ( Q �لُمبا:َِ� !  )�(  

                                                            

)y (N� ûنظر تعريف �إلِْضَما: ) حو����  .قش �أل
  .ضمن قصيد� عدتها تسعة ع¾ بيتًا) y/��Ç('يو�نه ) �(



�� 

 

  .نه لم ير' ) ��صا': �أل'بية �ل� �طلعت عليها!كما 
  :�iامن��قش ) }( 

   �( ��بيب ��Gما غيب مذكو:   يَا هاجَر َ'�:Uِِ ال يطيل �هللا غيبته  
• Aقش ) مصد:ين:  ��صدN� ':�: 

y(  ¾لعد' �لر�بع ع� Iطال�!)y�yه� -yÃÃ��( صفحة I)�Ç.( 
 ).�yy(I صفحة )���ÇÇ- ه���y(�ثا: منطقة �ر�(  )�

 .فرعة بال�I �ر�(: ��وقع •
ُ̀ ��وقع بتأ:يخ  �قد �:�Ã/¦/y��� معتمًد� I¹ةÄ قش بدقةN� من !جل تصوير Iه

Q �إلحد�ثيا` �ل� ��'Æ بها �لعاملو( ) متحف �آلثا: ) �لرياk4 لكن= لم !ع� 
�قد مسحت �oبل �ما  N� Qقش ) ���( ��حد' �ال ) �لصخو: ��حيطة Iبه

ُ̀ Q :سوما` قديمةk لكن= لم !فلح ) �لعثو: N� Qقش   .حو¨ �ع�
 ). مشلح ��ريR.عن '(�لقر( �TاÆ �³جرE تقريبًا : تأAيخ ��قش •

 .~هو� :��اقش •
 )y( :صو0A �لكتابة •

                                                            

)y (' شكر!� Iºفريغ من عم��� Iطال�! ( ':�� I)عن �ثا: منطقة �ر� 
ً

مشلح ��ريQ R .�لصو:� نقال
  .مساعدته � ) Bا�لة قر�N� �Oقش



�� 

 

 

 
• FGمن �لبسيط: �لو 

   فاعْل مستفعلن فعلن مستفعلن    ���  فاعلن مستفعلن  فعلن  
 ْÖَ ضها��� �لصو:� �Tانية من صو:  )�(وÙٌ طُ قْ ها مَ بُ �y(  ْäَ(ةونَ بُ �قد �:' عر

�فعيلة �Tانية ) عجز �$يت I ُôْ كما 'خل �vَ )�(�لبسيط�. 
                                                            

)y (ÆاT� قشN� ûحو� ( ôَْv� نظر تعريف�.  
�ل�) ) �لعر�4 : اكن �لوتد ��جموÙ �خر ��فعيلة �تسك� ما قبلهk �نظرحذx س: �لَقْطع) �(

��لقو�) )�Ãخبايا �لر�مز� ) Q لعيو( �لغامز��� I)yÇ¦.(  
��لقو�) : �نظر) �( 4���لعيو) �لغامز� Q خبايا �لر�مز� �Ã((�ل�) ) �لعر I)y��.(  



�� 

 

 :Hريج ��ص •
�هذ� �Nص فيه �ش�ال` Iناقشه Oيظهر !نه من �نشا� Iريج للنص� Q لم !قف:  

��  :�$يت مكسو: �لو�(!( صد: : �إلش�� �أل
  �بتهو �ل لالU غي�  ال يطي�  �َر     '�:هو   !هاج

//�/  /       /�//�  /�   //�      /�/�/ /�        ///�  
  فعلن  مستفعلن     فا  علن  م� �تفعلن  

�قد تر' �لزيا'� ) !�� �$يت �تس� فساكن متحر�فø صد:U �يا'� سبب ثقيل  I
» َv� ْز�«)y(  )طة بأ�� حرف� !� ثالثة !� !:بعةk لكن هذU �لزيا'� م¾! xيز�' °ر�

�ال �لو�(I مثل قو� Ò بن !© طالب :� �هللا عنه Ûسقوطها ال ]ل با�ع:  
   فإ( ��̀و القي�   حيا�يمك للم̀و) �شد'(  

��قو� كعب بن مالك �ألنصا:E» �شد'«فز�'  I)ال �لو�� Ûبسقوطها ال ]تل ��ع�ير�  
  :عثما( بن عفا( :� �هللا عنه

   �مامهم للمنكر�` �للغد:   عجبت لقو� !سلمو� بعد عزهم) لقد(  
�ال �لو�(»لقد«فز�'  Ûسقوطها ال ]ل با�ع� k. 

�قد 'خل �ôv » !هاج«!ما ) �$يت فسقو�  IÛمتفعلن= مستفعلن «]ل با�ع«.  
�»'�:Uِيا هاجَر «��ذ� �لقر��O` �ألخر· ��حتملة  I»Uَ:�' هاجٌر! « َv� زْ ال يستقيم معها I�

��Tانية فيه �ش�� ¤وG� kE �لشبيه با�ضاx ) حالة �Nد�O ينصب » IU:�' يا هاجًر�
U:�' نوين» !هاجًر��  .لكن �Nاقش لم ينقش !لف �

ÆاT� صد:ين : �إلش���� ( ':��هذU قر��O غ� صحيحةk أل( »فال يطيل« I» فال// =� «
�فعيلة �Tانية �ما !( تكو( صحيحة �� IÙتٌد ~مو�� Öبونة »�//�= /فاعلن «! I

�ال يمكن !( يكو( �لرمز . ��Nاقص من ��فعيلة :مز�( !� :مز. »�= ///فعلن «
                                                            

)y (نظر� : eلقسطا�)��( لقو�) للتنو��� I)¦�( I خبايا �لر�مز� Q لغامز�� )لعيو��)yÇÇ ( ريج��
  .�لشو�هد منها
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�فعيلة ال بد !( يكو( متحرI�ً »فال«�حدها من » �أللف«� ��!� Iأل( �أللف ساكنة k
�G )à �Ghلك » �/«�لال� ��أللف » ال«:مزين �بناQ O هذ� فإ( �Nاقص سيكو( 

–ألنه سينتج عن Gلك !( تكو( �خر ��فعيلة �أل�õ » فال«�ستحا� !( تكو( �لïمة 

Oمتحر�ة  -�ل� � �لفا»� ما يكو( �خرU » مستفعلن«�ليس ) جو���` . »�ال/فَ
 �Oيسقط �حتما� !( تكو( �لقر� �_� I�ًفال«متحر«.  

�هو فعل ال�� ال يُبÌú« Û«) عجز �$يتG� k �ألصل » غيب«لفظة : �إلش�� �Tالث I
�هنا� بعض �الحتماال` �لو�:'� ) قر�N� �Oقش Iمنه �لفعل ��ب= للمجهو�:  

y  ال يطيل �هللا غيبته Uِِ:�'َ مذكو:   يَا هاجَر ãما َغب�G� بيب�� )�   
 �Oفتكو( �لقر�» ãَنُعد» غب Ûبمع)y(  ا يبعدØ )ضحتا��لكن �Nقش فيه سنتا( 

Ûمع !نها متسقة مع ��ع I�Oلقر�� Uحتما¹ة هذ�.  
   �( ��بيب ��Gما غبَت مذكو:   يَا هاجَر َ'�:Uِِ ال يطيل �هللا غيبته  �

 �Oفا`» غبَت «فتكو( �لقر���) ��بيب «: من �لغيبة �� �vطاÌ كأنه قا�  Q)�( �ال
  . »مذكو: ��Gما غبَت 

�:' ) �لقر�( �لكريم كثً�� ألغر�4 بالغية � IÌلعر� �é ( '��هو !سلوÌ كث� �لو:
ٰ  َعبََس ﴿تعا� متعد'� منها �إلكر�� ��لعتاÌ كقو¨ 

ã
õتََو�َ )y( )

َ
!  ُUOَْقَ�ٰ  َجا

َ ْ
�َما )�( �ألَ 

هُ  يُْدِ:يَك 
ã
َعل

َ
ٰ  ل

ã
� ãعبس[ ﴾)�( يَز:y -�[ Ìطاv� فُعِدَ� عن I» تو¹َت��� �لَغيْبَة » عبسَت 

»õتو��¹ه مباI�Ë ثم �:' �ال�فا` با�حو� من  �للو� توجيه من  ملسو هيلع هللا ىلص�كر�ًما ¨ » عبس 
 Ìطاv� �� ما يد:يك«�لغيْبَة��± بالغائب تعب� �للو� فk øملسو هيلع هللا ىلصعتابًا ¨ »  Ìلعتا� � تعب

  .با�خاطب

                                                            

)y ( Ìلعر� )غبب(�نظر لسا.(  
�ديًد� لنشاطه «: �ال�فا`) �(�هو نقل �ل�� من !سلوÌ �� !سلوÌ �خر تطرية ��ستد:�ً:� للسامع 

للز:�� �لÕها( : �نظر. »�صيانة vاطرU من ��لل ��لضجر بد��� �ألسلوÌ �لو�حد Q سمعه
)�/�y�( ثل �لسائر��� I)�/y��( ��Vرير ��حب I)y��.(  
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�مثله قو� جرير�± �$يت ير' للتشويق كأ(  Iخاطب ماثل !مامه��:)y(  
:�ِ� فهاج=  

َ
يٍك ناäِ    َطِرÌَ ��َماُ� بِذE �أل

َ
!�   ال ِ�لَت ) َغلٍَل 

�Gلك �ستلطافًاk فإ( »ال �لت«�� �vطاÌ » طرÌ ��ما�«فø �$يت ��فا` من �لغيبة  k
  .جريًر� �ا سمع طرÌ ��َما� تهيج فاستلطف Gلك فدÄ للَحما�

» IÌúغبI غيب«�تكمن قيمة هذ� �Nقش ) �الستفا'� منه لغوًيا ) ':�سة صيغة 
( هذ� �Nقش منفر' �لم ير' ) ��صا': �أل'بية �ل� !فقد تكو( ³جة لم تد�(I كما 

  .�طلعت عليها
  :�~اسع��قش ) |(
� ��عا:� ��لعرْ   G نا   غفر �هللاà نبه ماG '��C W   

   �ن من �NاÓ eهم غفر�نا   قا� �مي��جز· �هللا � من   
• Aقش ) مصد:ين:  ��صدN� ':�: 

y(  ¾لعد' �لر�بع ع� Iطال�!)y�yه� -yÃÃ��( صفحة I)�Ç.( 
 ).�yy(I صفحة )���ÇÇ- ه���y(�ثا: منطقة �ر�(  )�

 µلف �إلطال� )�' ���قد �:' �Nقش فيهما Q !نه ن�I كما كتبت نهاية �$يت �أل
»)à ما«. 

 .�لفو�:Ù ) �ر�(: ��وقع •
 ). مشلح ��ريR.عن '(نهاية �لقر( �TاÆ �³جرE تقريبًا : تأAيخ ��قش •

�' : ��اقش •�')�� )مستفا' من �لشطر �TاÆ ) �$يت �أل
)�(:صو0A �لكتابة •

 

                                                            

)y ( يو�نه')y/�Ç� ( لرقم� `�G لقصيد��)�Ç.(  

 عن ) �(
ً

�:' �ثا: منطقة �ر�(صو:� �Nقش نقال� I–يًضا! - ºفريغ من عم��� Iطال�! (. 
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• FGفيف: �لوv� يتا( من �$حر$� : 

   فاعالتن مستفع لن فاالتن   فاعالتن مستفع لن فاعالتن  
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�قد  ãُث يْ عِ شْ 'خل �لت)y(  ْ ãèيت� �ل$� ( فلز� Ìَ)مفعولن= فاعالتن � )فاالتن !
 :Hريج ��ص •

�يظهر !نه من �نشاO ناقشه Iريج للنص� Q لم !قف.  
 eقش �ألساN� قد نقش شخص �خر �سمه  انب�بن �غفر �هللا لعثما( بن سعيد «

��  .»عم
� ��عا:�«�Gكر �هللا تعا� باسم G« � I»Wلعر� �G « Q لم !قف� kJمشتهر ) �لشعر �لعر

 '�:�� ��عا:�«شعر �مع بينمهاk لكنهما ير'�( منفصل� كثً��Ik فمن G « )عماN� بن �قو�
  :بش� �ألنصا:E :� �هللا عنه

��لَسماOُ    ليس ِهللا EG �لَمعاِ:ِ� فيَمن  َ 4ُ:
َ
ِمُل �أل

َ
V ُنَديد  )�(  

�قو� !© �لعتاهية:  
ُد �َبَ �G �لَمعاِ:ِ� ُشكًر�  َ

َ
 َضعيُف �¹َق�ِ    !

ّ
  )�(  ما َعلَيها ِ�ال

 '�:��من »Wلعر� �G «قو� حسا( بن ثابت :� �هللا عنه:  
هُ   

ã
ل ِ�ُ 

َ
ُ ِمِن ِ�سِمِه ´ َ¨ ãدُ    َشق ãَمBُ َهذ��  )�(  فَذ� �لَعرBَ Wِموٌ' َ

Eقو� عد� ºلعام� Ùبن �لرقا:  
   ُUنَفِقَد�يا َ

َ
¤ )

َ
! Wِلَعر� Eَيبَعا   ُعذنا بِذ Uُبَعَد Ùٍنَكوَ( لِر� )

َ
! �

َ
!  )�(  

�'U ) ��صا': �أل'بية �ل� �طلعت عليها:��عد�  U'قش ) �نفر�N� تكمن قيمة هذ�� I

                                                            

)y (ْشِعيْثãنظر: �لت� kÙلوتد ��جمو� ��! xلق: حذ�� 4���لعيو) �لغامز� yy�( Q(و�) �ل�) ) �لعر I
 ).��y(خبايا �لر�مز� 

)� ( Uشعر)¦�.(  
  ).���('يو�نه ) �(
�� شطر من �$يتy/�Ç� ( k('يو�نه ) �(! ( Ùلوتد ��جمو� ��! xهو حذ� kيت$� ���قد 'خل �vَْر� !

��لقو�) : �نظر 4��:�» �سم«كما قطعت همز� ). ��(�ل�) ) �لعرèلل.  
  ).��Ç( 'يو�نه) �(
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  .فيها( �Nقش �لشعرE متسق مع معاN� Æقو�N� Wية ) ك�� �إليمانيا` !كما 
  :�اع�ل��قش ) �=( 
y  قِت :حيِله���عمْل ¹ومَك يا !خا �إل"�xِ    با': �مانك قبَل    
ةٍ   � ãفكأّ( يوَمك قد !تاَ� بغص    xِفأ��َ� عنَك _يَذ َعيٍْش َصا   

• Aصفحة :  ��صد Iثا: منطقة حائل�)y��.( 
 .��ويطI حائل: ��وقع •
 .ه�ÇÃمن شعبا( سنة يو� �أل:بعاO لسبع بق� : تأAيخ ��قش •
 .Bمد بن يعقوÌ: ��اقش •
• FGمن �ل�مل: �لو: 

ِعْل    ُمتْفاعلن متفاعلن متفاعلن  
ْ
   متْفاعلن متفاعلن ُمتَْفا

�فعيلة ) )y(ا:مَ ْض �قد 'خل �إلِ � õ� من �TاÆ �لشطر �± �أل��I �لشطر ) �أل
متفاعلن فصا̀: متفاعل �تنقل (ُع �لÌَè طْ اُ: ��لقَ مَ ْض كما 'خل �إلِ  �أل��I �$يت

)�().�� مفعولن
 

)�(:صو0A �لكتابة •
 

                                                            

)y (��  .�نظر تعريف �إلِْضَما: ) حو�N� ûقش �أل
  .�نظر تعريف �لَقْطع ) حو�N� ûقش �Tامن) �(
 عن �ثا: منطقة حائل) �(

ً
�فريغ نقال��  .�لصو:� 



�
 

 

  
  

  
 :Hريج ��ص •

��تب Bمد بن يعقوÌ سنة تسع �ثالثمئة يو� «�:' ) �Nقش Vديد ��أ:يخ بدقة 
�لعله من �نشاà Oتبه Bمد � I »�أل:بعاO لسبع بق� من شعبا( Iريج �$يت�� Q لم !قف

�Ìبن يعقو.  
�هو من مك�ت Iصا': �أل'بية �ل� �طلعت عليها�� ( U'�:�ن قيمة هذ� �Nقش ) عد� 



�� 

 

�لعل هذ�  Iقفت عليها��هذ� قليل ) �NقوW �لشعرية �ل�  Iصو� ��كونة من بيت�N�
  .يرجع �� مساحة �لصخر� �مناسبتها لكتابة حر�x كث�� عليها

�قفت عليه �_E حد' !كما  E_� قش �لوحيدN� قش بدقةنهN� فيه تأ:يخ.  
  سماK ��قو� �لصخرية �لشعرية •
 :��د� �~أAي� )=

 õ��NقوW �لشعرية �لصخرية �ل� �:'` ) �$حث Bد'� ما ب� نهاية �لقر( �أل
Eنهاية �لقر( �لر�بع �³جر�.  

 Iزير� �لعربيةo� ( �¾مو'ية منتT���لم !قف Qعلًما بأ( �NقوW �لقديمة �Nبطية  
�لعل هذ� يرجع �� غلبة �$د��� Q �لقبائل  Iإلسال�� Àجاهلية قريبة من ع Wنقو

  .عرفو� با�ضا:� ن�لعربية عكس �لعرÌ �$ائد� �_ي
�قد يرجع هذ�  Iتكا' تنعد� G� Eامس �³جرv� )لشعرية فيما بعد �لقر� WقوN� ذ���

إلسال# Øا !'· �� تقلص �لكتابة �� �نعز�� �oزير� �لعربية مر� !خر· عن حو�ä �لعالم �
  .بيئة �oاهلية ��عوً'� 
g( هاSق� :قلة ��قو� �لشعرية �لصخرية 

 �! Iأل'عية��يلحظ قلة �NقوW �لشعرية �لصخرية مقا:نة باNقوW �إليمانية àآليا` 
�قليل منها مكو( من بيت�I غالب �Nصو� مكونة من بيت�NقوW �لسياسيةk ف I

�ال kلكG ��  .عموًما من حيث �لقÀ �لصخرية �يرجع هذ� �� سما` �NقوW تتجا
 ��يمكن تفس� هذ� !( نقش �Nص Q �لصخر ليس سهال مثل �لكتابة بالقلم !

( ��ساحة �ل� يكتب فيها �Nص ال تتوفر E! Q صخر�G� k !بالفحم Q ��ائطI كما 
  .فيهاتتسم �لصخو: ��نقوW عليها بأنها ملساO ال تعرجا` 

4ٌ ���ستعر �Iضافة �� !( !بيا` ��كمة �ما يتمثل بها كث� منها من بيت !� بيت�
�مثيل ���حا�ä للثعال7 يؤ�د هذ�� Ìلكتا.  

j( � :عد� �لعز
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ال يشا: فيها �� قائل �$يتI علًما بأ( يلحظ !( نصو� �NقوW �لصخرية �لشعرية 
  .�ألبر�بعض �NقوW مشتهر� �لنسبة كبيت عبيد بن 

�هذ� ��لحظ منت¾ بمعÛ �$يت ال بقائله ِ=$ عْ �يمكن تفس� هذ� بأ( �Nاقش مَ  I
Oد:�( ) �ألحياo� Q ح� ) �لكتابا` ��ديثة.  

p( النفر��� 

  .م تر' ) ��صا': �أل'بيةليلحظ !( úلب �Nصو� �NقوW �لصخرية �لشعرية 
�ستة منها لم !قف ة ع¾� نقوIW !:بعفإ}ا� �NقوW ) هذ� �$حث  Iمنها معلومة

I:'ناقشيها ال سيما !(  عليها ) ��صا Oصو� قد تكو( من �نشاN� Uهذ )! Q ا يد�Ø
�ال يستع% نظم مثل هذU �ألبيا` Iبيت� �  .�Nص �ما بيت !

  .( �NقوW �لشعرية �لصخرية فيه :��يا` جيد� لم تر' ) ��صا': �ل�9ثية!كما 
  .�NقوW �لصخرية �لشعرية مصدً:� من مصا': �لشعر�³ذ� تعد 

q( Fتبا� با��Aال�: 
با��(k لكن هذ� ليس سمة ú$ةk فمن  اعض �Nصو� �:تباطً $يلحظ !( 

  :�TاN�Æقش �ال:تبا� با��( 
  Uرموó eَاNّ� �ِ

َ
�سائُل �ِهللا ال ]يُب    َمْن يَْسأ   

�ي9جح !(  Iقش ) جبل عرفةN� قش نقشه !يا� ��جفم�(N� صاحب.  
  :�vامس�Nقش �من �ال:تبا� با��( 

عا  
ْ
عِ    لعمرَ� �ن= ألحبç َسل

ْ
   لرñيتها �َمن !كناxِ َسل

منسوÌ �� شاعر من ساك= ��دينة ��نو:�I فاNقش  -مع �ختالx نسبته- �N� Gص 
  .متجذ: �لعالقة با��( هنا

  :�لر�بع��ذ� �Nقش 
y   هقضاٌ� ³ذ�

ّ
ِÓُ ِج

ْ
:4ِْ    �لَسِدّ بالَفل

َ
��ٍ' ما ِجنَاٌ( ِمن �أل ّ�ِ Q   

َن يَُزْ:نَهُ   �
ْ
ç فً� َسْمٍح َسِجيãتُه َغِضّ    :!يُت �لغو�Æ ال يََزل

��   
 Q هم��غ Æنه :!· ك�� تر'' �لغو�� G� kمن �لسد Ìص نقشه بالقرN� فصاحب
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  .Q �لصخرهذ� ���( فسجل تعب�U شعًر� نقًشا 
v( طأ �لكتا�s�: 

�تفس� �NقوW �لشعرية �لصخرية يدخلها � IلكG ليست بمعز� عن�vطأ �لكتا© 
�vطأ �لكتا© ) (سبب �vطأ يصعب ��كهن بهk أل( هذ� óتا� �� ':�سة مستقلة 

 ).�NقوW �لصخرية
  



�� 

 

• Aر�جع ��صا����:  
y(  Ò نا� بن Iلريا4 �آلثا: �إلسالمية ) مكة ��كرمة� I�:ا��y��Çه 
I سلسلة �ثا: ��ملكة �لعربية �لسعو'ية�ÇÇ��( I-ه���y(�ثا: منطقة ��دينة ��نو:�  )�

x:عا�� �:��� Iتاحف�����لة �آلثا:  

��لة )���ÇÇ- ه���y(�ثا: منطقة حائل  )� Iسلسلة �ثا: ��ملكة �لعربية �لسعو'ية I
x:عا�� �:��� Iتاحف��� .�آلثا: 

��لة )���ÇÇ-ه���y(ة �ر�( �ثا: منطق )� Iسلسلة �ثا: ��ملكة �لعربية �لسعو'ية I
x:عا�� �:��� Iتاحف��� .�آلثا: 

�!خبا:IU ع= بتحقيقها )� U:شعا! kبو �لعتاهية! : Iال½ للطباعة�� :�' Iفيصل Eشكر
��لن¾I 'مشقI سو:ياI بال تأ:يخ 

يد� ) �لعالم �Cكتو: !'Ì �لغرباO أل© �لفر� �ألصبهاIÆ ن¾U عن Öطوطة فر )�
 I)نا$ I �̀� ���yÃصال½ �Cين ��نجدI '�: �لكتاo� ÌديدI ب

�(  Æبن ��س� �ألصبها Ò أل© �لفر� IÆúأل�)��� ية)هÀ�� لكتب� :�' I بال I
 تأ:يخ

�ألنساIÌ تأ¹ف سلمة بن مسلم �لعوت7 �لصحا:IE منشو:�` ���:� �ل8�9 �لقو#  )¦
��TقافةI سلطنة عما I)y�Çه�-yÃ¦y� 

Ã(  Æبن معصو� ��د ºلع Iديع$� Ù(!نو�: �لربيع ) !نو�yy�Ç ه( E'حققه شاكر ها I
 õ� � ¦�y�¦¦ á- yÃشكرN� IجفI �لعر�Iµ �أل

yÇ(  مدB قيقV I��:مد بن عبد�� �لزB ينC� :لإلما� بد I)ها( ) علو� �لقر�Õل�
 I بال تأ:يخر�I مÀ!بو �لفضل �بر�هيمI مكتبة '�: �لI8�9 �لقاه

yy(  I7لقرط� Õالبن عبد �ل I³اجس��بهجة ��جالس �!نس ��جالس �شحذ �_�هن 
I $نا(�لعلميةVقيق مر' �vوIð '�: �لكتب  �̀� I �لطبعة �TانيةI بال تأ:يخI ب

y�(  )يا$� ç�َب��� I)�I أل© عثما( عمر� بن °ر �oاحظV Iقيق عبد �لسال� ها:
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 I(انv� مكتبة Iلقاهر�� IÀامسة مv� لطبعة�y�Ç� á- yÃ¦� � 
y�(  Iمد !بو �لفضل �بر�هيمB قيقV I)ن �لسيوتأ:يخ �vلفاo IOال� �Cين عبد�لر

 I بال تأ:يخ'�: نهضة مÀ للطبع ��لن¾

y�(  EÀ$� E�I )ه���- ه��y(تأ:يخ ��دينة البن شبة !بو �يد عمر بن شبة �Nم
I  تأ:يخ بال حققه فهيم Bمد شلت̀و

y�(  Iللحافظ �بن عساكر  -تأ:يخ مدينة 'مشق) بن ��سن بن هبة �هللا Ò لقاسم� ©!
 Åلشاف���yه( :�' IE�I ':�سة �Vقيق Bب �Cين !© سعيد عمر بن غر�مة �لعمر

 I �̀� ��yÃÃ- ه��y�yلطبعة �أل�õ $نا(I �لفكرI ب
y�(  عجا�� )بيا� �N���لقر�(I البن !© �إلصبع Vرير ��حب� ) صناعة �لشعر 

 EÀ��)�¦�-ه���( Qجلس �أل�� IxË مدB =كتو: حفC� قيقV�I تقديم 
 I بال تأ:يخللشؤ�( �إلسالميةo Iنة �حياO �ل8�9 �إلسال#

y�(  I)نا$ I �̀�د �BيوI ب :�' I´ألنطا� '��C Iµخبا: �لعشا! ( µتزي� �ألسو�
 õ� ����yÃلطبعة �أل

y¦( ���حاI�ä أل© منصو: عبد ��لك بن Bمد �TعالV I7قيق عبد �لفتا½ ��مثيل 
 IانيةT� لطبعة� IÌلعربية للكتا� :�C� Iلو��yÃ¦��. 

yÃ(  8أل°ا���I عن �هب بن منبهV Iقيق �ن¾ مر�ز �C:�سا` �يجا( ) ملو� �
IOصنعا Iمهو:ية �لعربية �¹منيةo� I¹منية� I¹من�  õ� ه����yلطبعة �أل

�Ç(  7عالT� مدB أل© منصو: عبد ��لك بن IÌنسو��� xضا�� ( Ìثما: �لقلو
)��Ãه(Àم Iلقاهر�� Ix:عا�� :�' Iمد !بو �لفضل �بر�هيمB قيقV Iبال تأ:يخ I 

�y(  أل© �لفر� ��عا* بن ��ريا I(اصح �لشاN� ألنيس���oليس �لصالح �ل�) 
��Tالث ��لر�بع Vقيق �Nهر���o� Æَر Iðوv� 'قيق مرV ÆاT�� ��يرIE �أل
eحسا( عبا� .Iلم �لكتبÄ I)نا$ I �̀� �  ��y�y� á- yÃÃلطبعة �أل�Iõ  ب

��(  Ìطاv� ©! مد بنB تأ¹ف !© �يد Iإلسال���}هر� !شعا: �لعرo� ( Ìاهلية 
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Ò مدB :كتوC� حهË ( '��� �³اشIâ منشو:�` �لقرIû حققه �علق عليه 
 Iملكة �لعربية �لسعو'ية�� I4لريا� Iمد بن سعو' �إلسالميةB جامعة �إلما�y�Çyه-

yÃ¦y� 
��(  EÀ$� بن !© �لفر� Ò ينC� :لصد IيةÀ$� ماسة��)��� ه( �'Ä قيقV I

���:� �أل�قاIx ��جلس �ألQ للشؤ�( �إلسالميةI �لقاهر� Iسليما( }ا�IÀم I 
y�Ç¦ á - yÃ¦� � 

V Iقيق �Ë½ عبد �لسال� )ه ���(��يو�(I أل© عثما( عمر� بن °ر �oاحظ  )��
I �̀� � �y�¦¦ á - yÃ�Ãلطبعة �TاTةI  $نا(I ها:�(I '�: �حياO �ل8�9 �لعرIJ ب

خالصة �لس�� �oامعة لعجائب !خبا: ��لو� ��بابعةË I½ قصيد� نشو�( بن  )��
!� �قيا� �¹منV Iقيق Ò بن �سماعيل ��ؤيد �hسماعيل سعيد ��م�E ملو� 

I $نا(I �لطبعة �Tانية  �̀� �¦�yÃبن !د �oر�)I '�: �لعو'� ب
�T� :Cم� ) معالم '�: �لرسو� �ألم� ص� �هللا عليه �سلمI تأ¹ف B �úمد  )��

I �ألم� �لشنقيطيI '�: �لقبلة للثقافة �إلسالميةI جد�I مؤسسة علو� �لقر�(
I �̀� ��yÃÃ-ه��y�yلطبعة �لر�بعة  $نا(I ب

��( ! I�:سعد بن عبد�لعزيز .':�سا` ) �آلثا: �إلسالمية ��بكر� با�دينة ��نو '
 I4لريا� Iلر�شد� Iملكة �لعربية �لسعو'ية�� õ� ��ÇÇÇ-ه�y��yلطبعة �أل

�¦(  Eصنعة !© سعيد �لسكر IðñC� 'ألسو� ©! )مد حسن)ه���('يو�B قيقV I  ��
 � �¦�y�Ç� á- yÃلطبعة �أل�õ . مؤسسة �يف للطباعة. ياس�

�Ã(   بتمامه Æابغة �_بياN� )قيق : 'يو�V I صنعة �بن �لسكيت :'. :�' I فيصل Eشكر
�̀� I $نا(I بال تأ:يخ�لفكرI ب

�Ç(  Iمد !بو �لفضل �بر�هيمB قيقV IEب¾½ �ألعلم �لشنتمر IÆابغة �_بياN� )يو�'
x:عا�� :�'I Iلقاهر�� Àبال تأ:يخم I 

�y(  Ix:عا�� :�' Iمد !م� طهB )قيق نعماV Iمد بن حبيبB ½¾يو�( جرير ب'
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 I بال تأ:يخ�لقاهر�I مIÀ �لطبعة �TاTة

I 'يو�( حسا( بن ثابت )�� �̀�I حققه �علق عليه �Cكتو: �¹د عرفا`I '�: صا':I ب
 I)نا$�ÇÇ�� 

��(  Iºلعام� Ùبن �لرقا Eشعر عد )يو�' Iحاتم �لضامن�Vقيق نو:E �لقي� 
I+لعر�� âجمع �لعل�� `Äمطبو Iµلعر�� I'بغد�  õ� ��¦�y�Ç� á- yÃلطبعة �أل

��(  Eب¾½ �ألعلم �لشنتمر Iطرفة بن �لعبد )ه ���('يو�( Iطيبv� قيق ':يةV I
 � ��y�Ã� á- yÃسو:ياI مطبوÄ` ~مع �للغة �لعربية بدمشقI  Iلطø �لصقا�

عبيد بن �ألبر�V Iقيق �Ë½ حس� نصا:�Ë Iة �مطبعة مصط, �$ا© 'يو�(  )��
Àبم U'ال�!�  ���Iy��� á - yÃ �لطبعة �أل�õ ��ل7 

��(  =$�للطباعةI بال }ع �Vقيق حس� نصا:I '�: مÀ ) ~موÙ('يو�( قيس 
 تأ:يخ

��( Àمكتبة م Iد فر�� I بال'يو�( ~نو( I�¹ }ع �Vقيق �Ë½ عبد �لستا: !
 تأ:يخ

I I '�: �لكتب ��Àية)ه¦¦�(Gيل �ألما�I أل© Ò �سماعيل بن �لقاسم �لقا�  )¦�
IانيةT� لطبعة� y��� á- yÃ�� �. 

�Ã(  E¾Öمو' بن عمر �لزB أل© �لقاسم جا: �هللا I:نصو� �ألخبا�:بيع �ألبر�: 
 بال تأ:يخV I Iقيق سليم �NعيIâ :ئاسة 'يو�( �أل�قاIx بغد�'I �لعر�µ)ه ¦��(

�Ç( قيقV Iºن �لسهي: �لر�4 �ألنف ) Ë½ �لس�� �Nبوية البن هشا�I عبد �لر
 –y�¦�áمIÀ �لطبعة �أل�ÀN� :�' I õ للطباعةI �لقاهر��Iلو�يلعبد �لرن 

yÃ���. 
�y(  مدB Ò قيقV IEÀ�� Ò بر�هيم بن� µأل© �سحا IÌثمر �أل$ا� Ì�'هر �آل�

 Oحيا� :�' IE� I �لطبعة �TانيةI بال تأ:يخ�لكتب �لعربية�$جا

V Iقيق )ه ¦��(س� !عال� �NبالIO لشمس �Cين Bمد بن !د بن عثما( �_ه7  )��



�� 

 

I $نا(I �لطبعة ��اسعة  �̀� - y�y� á~موعة من �$احث�I مؤسسة �لرسالةI ب
yÃÃ� � 

�Cين قبا��Ë I½ �لقصائد �لع¾I صنعة �vطيب ��ÕيزV IEقيق �Cكتو: فخر  )��
I $نا(I �لطبعة �لر�بعة  �̀� �yÃ¦Ç-هy�ÇÇمنشو:�` '�: �آلفاo� µديد�I ب

��(  Àم Iلقاهر�� Ix:عا�� :�' Iمد شاكرB د�لشعر ��لشعر�IO البن قتيبةV Iقيق !
yÃ�� � 

��(  Iلقلم� :�' IE:بوo� -ó :كتوC� ¨ قد��شعر �Nعما( بن بش� �ألنصا:IE حققه 
 ��¦yÃ-ه�T�y�Çانية  �لكويتI �لطبعة

�Ëحه Bمو' )ه ��y(�لشعر�IO �حمد بن سال� �oم.  )y(] فحو�[طبقا`  )�� U!قر I
 .Bمد شاكرI مطبعة ��دIÆ بال تأ:يخ

د ]�لفريد[�لعقد  )��!�I أل© عمر !د بن Bمد بن عبد :بهV Iقيق !د !م� 
E:بر�هيم �إلبياh� Iلزين�I ل9}ة�� �yÃ�Ã - هy�¦Ã �لقاهر�I مoI Àنة ��أ¹ف 

��V IÆقيق  )¦���لعمد� ) Bاسن �لشعر ��'�بهI لإلما� !© Ò ��سن بن :شيق  �لق
 Iõ�I $نا(I �لطبعة �أل �̀� �¦¦By�Ç¦ IáyÃمد  قرقز�(I '�: ��عرفةI  ب

�Ã( ©! مد بنB ين !بو عبد��C� :بد I=لتمامي Iخبايا �لر�مز� Q لغامز�� )لعيو� 
V Iقيق ��ساÆ حسن عبد��I مكتبة �vان)I �لقاهر�I مIÀ )��¦-���(بكر 

 ��yÃÃ-ه��y�yلطبعة �Tانية 
�Ç(  IEÀ�� Ìلكتا� :�' IE:قيق �بر�هيم �ألبياV Iºإلشبي� Eألمو� �فهرسة �بن خ

 õ� �yÃ¦Ã-ه�y�yÇلقاهر�I '�: �لكتاÌ �للبناIÆ �لطبعة �أل
�y( صن I4�عة جا: �هللا �لزV IE¾Öقيق فخر �Cين قبا��I �لقسطاe ) علم �لعر

I �̀� �yÃ¦Ã-ه�I y�yÇلطبعة �TاTة $نا(I مكتبة ��عا:Ix ب

                                                            

)y ( �Ä يا'� لم تظهر �ال�y�Ãه�  
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�لقو�)I للقا� !© يع� عبد�$ا+ بن عبد�� بن ��حسن ��نو�V Iقيق 'كتو:  )��
 I بال تأ:يخم�Àلقاهر�Ix I مكتبة �vان)ñ Iعوî عبد�لر

��لقو )�� 4��)I للخطيب ��ÕيزV IEقيق ��ساÆ حسن عبد��I �ل�) ) �لعر
 ��yÃÃ-ه�y�yمكتبة �vان)I �لقاهر�I مIÀ �لطبعة �TاTة 

كتاÌ �لفهرست أل© �لفر� Bمد بن �سحاN� µديمI قابله Q !صو¨ �علق عليه  )��
�قد� ¨ �Cكتو: !يمن فؤ�' سيدI مؤسسة �لفرقا( لل8�9 �إلسال#N Iد( y��Çه -

�ÇÇÃ� 
��( ! IقيقV�' سعد بن عبد�لعزيز �لر�شدI .كتابا` �سالمية من مكة ��كرمةI ':�سة 

مطبوÄ` مكتبة ��لك فهد �لوطنيةI �لرياI4 ��ملكة �لعربية �لسعو'يةI �لطبعة 
 õ� ه��y�yأل

�é �لليا� ��أليا� البن �'�I تصنيف !© بكر عبد�� بن Bمد بن !© �Cنيا  )��
)�¦yه ( قيقVIبن حز�� :�' Ixيسو )مضا: �I $نا(B Iمد خ �̀��لطبعة �أل�õ ب

y�y¦ه-yÃÃ�� 
�لآل� Ë½ !ما� �لقا�I أل© عبيد �$كرIE نسخة مصححة �منقحة �Bققة  )��

 Iل9}ة�� ���yÃ- ه���yبمعرفة عبد�لعزيز ��يم=I مطبعة oنة ��أ¹ف 
�¦( Ìلعر� )لسا I:مد بن مكر� بن منظوB ينC� ا�{ Iµمطبعة بوالÀم I بال I

 تأ:يخ

�Ã(  علق عليه���ثل �لسائر ) !'Ì �ل�تب ��لشاعرI لضياC� Oين بن �ألث�I قدمه 
'كتو: !د ��و± �'كتو: بد�E طبانهI '�: نهضة مÀ للطباعة ��لن¾I �لطبعة 

 I بال تأ:يخ�Tانية

�Ç(  E:ينوC� )��V Iقيق )ه���(��جالسة �جو�هر �لعلمI أل© بكر !د بن مر
�'�: �بن حز� مشهو: بن حسن �� سلما(I }عية �ل9بية �إلسالميةI I)نا$ I �̀� ب

 .� ¦�y�yÃ á- yÃÃأل�õ �لطبعة 
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�y(  Æمد ��يد�B د بنV Iقيق Bمد !بو �لفضل )ه¦�y(~مع �ألمثا�I أل© �لفضل !
 خI بال تأ:يعي/ �$ا© ��لI7 �لقاهر�I مI À مطبعة�بر�هيم

��(  E¾Öمو' بن عمر �لزB أل© �لقاسم جا: �هللا IÌستق� ) !مثا� �لعر��
� مصو:� عن طبعة  �¦Iy�Ç¦ á- yÃ '�: �لكتب �لعلميةI �لطبعة �Tانية )ه¦��(

 '�ئر� ��عا:x �لعثمانيةI حيد: �با'I �³ند

��( Iين �ألسدC� كتو: نا�C� تأ¹ف Iأ:]ية��قيمتها � ºاهo� مصا': �لشعر  :�'
 Àم Iامسةv� لطبعة� Iلقاهر�� Ix:عا��yÃ�¦� 

I حققه �قد� ¨ ثر̀� ع�شةI '�: ��عا:Ix �لقاهر�I )ه���(��عا:Ix البن قتيبة  )��
 I بال تأ:يخمIÀ �لطبعة �لر�بعة

I )ه ��Ã(معاهد ��نصيص Q شو�هد ��لخيصI لعبد �لرحيم بن !د �لعبا'  )��
 -I y��� áيدI ��كتبة ��جا:يةI �لقاهر�I م��Àم Vقيق Bمد م. �Cين عبد

yÃ�� � 
معجم �لشعر�IO أل© عبيد �هللا Bمد بن عمر�( بن مو0 ��ر�باV IÆقيق  )��

 I بال تأ:يخ�لستا: !د فر�� I مكتبة �Nو:IE 'مشقI سو:يا عبد

Q â حر�x ��عجمI أل© منصو: �oو�Ñ¹ موهوÌ بن ج��عرÌ من �ل�� �ألع )��
! èv� مد بنB د بن)��� -��Çه( ½Ë�I منشو:�` !د Bمد شاكرV Iقيق 

Àم IقافةT� �:��� �yÃ�Ã- هI y�¦Ã �لطبعة �TانيةII مطبعة '�: �لكتيب
�¦(  Ìمد بن يعقوB ين !© �لطاهرC� تأ¹ف ~د Iغانم ��طابة ) معالم طابة��

 E'با�����oا"I منشو:�` '�:  I قسم ��و�ضعV Iقيق د)ه�y¦-ه��Ã(�لف
 õ��¹مامة للبحث ��ل9}ة ��لن¾I �لرياI4 ��ملكة �لعربية �لسعو'يةI �لطبعة �أل

y�ÃÇه -yÃ�Ã� 
�Ã(  قيا� �¹من!� � خالصة �لس�� �oامعة= ملو� 

�Ç(  قيقV I)مد بن ميموB مد بن ��با:� بنB ع{ IÌلطلب من !شعا: �لعر� üمنت
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�C� ½Ëكتو: Bمد نبيل طر õ�I $نا(I �لطبعة �أل �̀� �yÃÃÃيIø '�: صا':I ب
�y(  Eأل© �لقاسم ��سن بن ب¾ �آلمد Iختلف���V Iقيق )ه��Ç(��ؤتلف 

 �yÃ�y- ه �I y�¦yلستا: فر��I '�: �حياO �لكتب �لعربيةI �لقاهر�I مÀ عبد
  :��جال`

 ) ��yÃÃ- ه�y�y(!طال�I �لعد' �لر�بع ع¾  )��
 ) ��ÇÇy- هy��y(!طال�I �لعد' �لسا'e ع¾  )��
 )���ÇÇ-ه���y(!طال�I �لعد' �لسابع ع¾  )��
 )���ÇÇ-ه���y(!طال�I �لعد' ��اسع ع¾  )��
 )���yÃ-ه¦y�Ã(B Iر� )�Ã(I �لعد' ��نهل )��


