
 92 

 رياضة "الطبلة" في الشعر األندلسي

 في عصر بني األحمر
 

 الدكتور صالح جّرار/ الجامعة األردنية

 مقدمـة:

هذه الدراسة  داعاةا أ لهلا:ةاأ ال عة  عة  راادة  لندلسةا   داددعاني إلى إع

م( 8993 - م8337هـ/ 798 -هـ536عاعت في غرناط  في عصر بني األح:ر )

  قصائد الععراء األندلسةاا   هلةم اصة اا لمن :ة  لم ارد لاا هصٌ  إال في عدٍد :

 ال:ؤرخا  القد:اء  هلم ادُرْساا لمن :  الدارسا  ال:حدثا .

هثاناا:ةةاأ ل  الدارسةةا  الةةذا  درسةةها العةةعر فةةي ر:ةة  بنةةي األح:ةةر  له درسةةها 

ل ل باةةات ال ةةي   عةةعر لم :ةة  العةةعراء الةةذا هصةة ها هةةذه الراادةة    انبةةها ال عةةرا

د   أل  لحداً :  هؤالء الدارسا  ال اس طاع ل  اعر  صة ات  لةك  ص   لك الراا

الرااد  :  خالل قصادة ب: ردها  إذ ال بد :  ا:ةع :خ لة  القصةائد ال ةي هصة ت 

الرااد  هإخداعاا لل:قارن  :  لال اس االء صهرة هذه الرااد   ههه :ةا  اةد  

راً بةا  ا  فقةد هقة  حةائثإلاه هذه الدراس . هل:ا :  اس هق  ه هةذه الراادة  :ة  البةاح

 (8)غارسةاا غةه:ف فةي   ابةه ش:ةع عةعراء األنةدلف هال: نبةيش ادااا   :ا فعةل إ:الاةه

شإ  هذه اللعبة  غا:دة شو ه :ةا فعةل :حقةه شلرهةار الراةالش فةي  عرا ةه  أحا  قال

   :ع :داً في ذلك على :عام دهرم.(3)شالطبل ش بأناا بعل آالت الحرب

                                                 

غارسةةاا غةةه:ف  إ:الاةةه  :ةةع عةةعراء األنةةدلف هال: نبةةي   عراةةب د. الطةةاهر لح:ةةد : ةةي  دار ( 8)

 . 398 -392  ص8987  3ال:عار   القاهرة  ط

م(  لرهةار 8533هةـ/ 8298ال:قارم  عااب الةدا  لبةه العبةاف لح:ةد بة  :ح:ةد ال ل:سةاني )ت ( 3)

ج(  اللان  ال:ع ر   لنعر ال راث اإلسال:ي با  ح ه:  ال::ل   6خبار عاال )الراال في ل

 الحاعا (. 3/52م  )8987هـ/ 8397غربا  هح ه:  دهل  اإل:ارات  الرباط  :ال
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قة  فةي هصة  هةذه الراادة   هقد عثرُت على ث:اني :قطه عات ععرا  :  را
لة  فةي هصة  االح  ةاالت ال ةي  ةا   هردت  ل :قطهع  :ناا دة:  قصةادة :طها
اقا:اا :لهك بني األح:ر في ال:ناسبات الهطنا  هاالا :اعا  هالدانا  ال:خ ل ة  فةي 
غرناط   ههذه القصائد لخ:س  :  ععراء غرناطة  فةي عصةر بنةي األح:ةر. هقةد 

ل:قطهعةةات الث:ةةاني فةةي :لحةةه فةةي آخةةر هةةذه الدراسةة   هاعلةةُت ل ةةل اعلةةُت هةةذه ا
 :قطهع  رق:اً  هلعرُت في لثناء الدراس  إلى  ل :قطهع  برق:اا.

هقد اخ ل ت ال:صادر األدبا  في اسم هذه الرااد  فبعدام لطلةه علااةا اسةم 
ااء البحةث شالطاْلب ش هبعدام س:اها شالطَّْبل ش ب قدام الباء على الالم  هقد آثرُت إر

فةي اسة:اا إلةى حةا  االن اةاء :ة  ال عةر  علةى :ال:حاةا هلصةهلاا ه:بادئاةا  :ةةا 
هردت فةةي ال:قطهعةةات ال:ةةذ هرة  أل  :عرفةة  :بةةادا هةةذه الراادةة   سةةاعد علةةى 
:عرف  سبب  س:ا اا. ه  ناهل هةذه الدراسة   فدةالً عة  ذلةك صةل  هةذه الراادة  

 بغارها :  لنهاع الرااد  السابق  هالالحق .

 مبادئ اللعب:

العناصر األساسةا  فةي هةذه الراادة  هةيأ الاةد   هالرا:ةي  ه:ةا اُْقةذ   بةه 
الاد . هاس طاع الباحةث :ة  خةالل  أ:ةل ال:قطهعةات العةعرا  ال ةي  صة  هةذه 
الرااد  ه:قارن اا بعداا ببعل  ل  اس خلص صهرة للاد  هطراق  نصبه في 

ذ ُ  باا  ههائة  الالعةب الةذم  ةا  الاهاء  هص ات العصيا له الساام ال ي  ا  اُقْ 
اقذ  الاد  بالعصيا  هعرهط ال هر هالخسارة  إلى غار ذلك ::ا ا صل ب:بادا 

 اللعب هلصهله.

 الهـدف:

اع ل الاد  لساف هذه الرااد   ه  اه ل ثر األباات ال ي  ص  هذه 
الرااد  إلى هص  الاد   ف:ثل:ا  ا  هذا الاد  :حط لنظار الر:اة 

ه:حط رحال العصيا ال ي  ُْقذ ُ  نحهه  ف ذلك نال النصاب األهفر  هال:  راا 
:  اه :ام الععراء الذا  هص ها هذه اللعب و فأعارها إلى ال:ادة ال ي ُصنع :ناا 

 الاد   هطراق  إعداده  ثم الصهرة ال ي اصبح علااا بعد إطالقه في ال داء.

عبيا اُاعل في : ةا  ه   ه القصائد ال ي  ص  هذا الاد   على لنه هدٌ  خ
الةدا  بة  الخطاةب فةي اإلحاطة    :  ال داء  ههذا :ا نصا علاةه لسةا:ر  ع اداً 

هنقله عنةه ال:قةرم فةي ن ةح الطاةب  حاةث اقةهل ابة  الخطاةب فةي ال قةدام إلحةد  
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قصائدهأ شهقهلي في ا: داح سلطاني ل:ا اح  ةل إلعةذار هلةده  هاسة ر ب ال رسةا  
 .(8) ...ش في الاه ال:س:ى بالطبل  ل:را:ل  الاد  الخعبي ال: خذ

 أ(3)هاعار اب  الخطاب إلى لناا :صنهع  :  الخعب حاث اقهل

 سْبطُ  ىعلى ال هِ  ِعْرٌق هاعٌج هلحً    هطاعنٍ  نْحـر  السُّ اِك لعاناـا  

)هالسُّةة اكأ الاةةها  هالعةةرق الهاعةةجأ ال: ةةداخُل ال: عةةابك ال:ل ةة ا  هالسَّةةْبطأ 
 .(3)نقال الاعد(

قهاة  :ل  اة  ذات لحةاء ل:لةف   على ذلك  :أخهذٌ :  العار :  ساقٍ    فالاد
 لاساعدها ذلك على االنطالق في ال داء عند إرسالاا فاه.

هاعار اب  ر:رك الصراحيا إلى هذا األصل الخعبيا للاد   حاث اقهل
 أ(9)

 هقةةةد لُْردةةةع ْت ث ةةةْدم  الغ:ةةةائم قبلاةةةا
ةةةةا لُبان ةةةةْت عةةةة  قةةةةرارة لصةةةةلاا  فل:ا

 

 ل  ةةةة َّ فاةةةةه نهاعةةةةاابحاةةةةر راةةةةا
 لرادت إلةةةةةى :رقةةةةةى الغ:ةةةةةام  عالاةةةةةا

 

هاقهل فةي قصةادة لخةر  :عةاراً إلةى صةل  الةرحم بةا  الاةد  هالسةاام ال ةي 
 أ(6) طله علاه

  راهغاةةةةةا طةةةةةْهراً هطةةةةةْهراً  دةةةةةا اا
 هباأل:ف  انت بعل لغصةا  دهحاةا
 فحنَّةةةةةةت إلةةةةةةى لهطاناةةةةةةا ه سةةةةةةةابقت

 

 ألعلةةةةةةى :ر قاهةةةةةةا هنةةةةةةارلُ  فسةةةةةةامٍ 
 ى الةةةةةرغم ناقِةةةةةلُ فنقالاةةةةةا عناةةةةةا علةةةةة

  عةةةةةةاهد :سةةةةةةراها باةةةةةةا ه هاِصةةةةةةلُ 
 

 أ(8)هاقهل اب  ر:رك في ال:عنى ذا ه في :خ:سٍ  له
                                                 

م(  8386هةـ/885( لسا  الةدا  بة  الخطاةب  لبةه عبداللةه :ح:ةد بة  عبداللةه ال ل:سةاني )ت 8)

:ح:ةد عبداللةه عنةا   :  بة  الخةاناي بالقةاهرة   ج(  حققةه9اإلحاط  في لخبةار غرناطة  )

و ال:قارم  عااب الدا  لبه العباف لح:ةد 9/989م  8988هـ/8398 –م 8983هـ/8393

م(  ن ةةح الطاةةب :ةة  غصةة  األنةةدلف الرطاةةب 8933هةةـ/8298بةة  :ح:ةةد ال ل:سةةاني )ت ا

 .5/969م  8957هـ/8377ج(  حققه الد  هر إحسا  عباف  دار صادر  بارهت  7)

 (.8(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (  اب  :نظهرأ لسا  العرب.3)

 (.3(  ال:قطهع  رقم )9)

 (.9(  انظر ال:قطهع  رقم )6)
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 هقةةةةةةةةةد قةةةةةةةةةذف  ْاا للعصةةةةةةةةةيا حهاِصةةةةةةةةةبُ 
ر  :ناةةةةةةا فةةةةةةي ال دةةةةةةـاء حبائةةةةةةـبُ    ةةةةةةراه 

 

ْت فةةةةي الاةةةةها :ناةةةةا ذهائةةةةبُ   قةةةةد ان عةةةةر 
ناِسةةةةةةةةـبُ   فبانا:ةةةةةةةةـا :ةةةةةةةةـ  ق ْبةةةةةةةةـل ذاك  : 

 

دا  ألناا:ـا في الـرهل قبـُل  هلَـّ

 بنةةةةةةةةةةةاٌت ألٍُم قةةةةةةةةةةةد حاةةةةةةةةةةةا  برهحاةةةةةةةةةةةا
 حاةةةةةةةةـاهْ فأقال:اةةةةةةةةـا  اةةةةةةةةـهم لخةةةةةةةةـٍط بل  

 

 اةةةةاحِ الاةةةةه  :ةةةة  بعةةةةد  ةةةة ْم لب هْ  دعاهةةةةا
 فبةةةاأل:ف  انةةةت بْعةةةل  لغصةةةاِ  دْهِحاةةةا

 

دا  فعادت إلااا الاهم :ـ  ب ْعُد ُعهَّ

 

ههةةذه الصةةل  بةةا  الاةةد  الخعةةبي هبةةا  السةةاام ال ةةي  طلةةه علاةةه   :ةةا باناةةا 

 ا  اؤخذ :  ساق العارة بان:ا  انةت السةاام  ؤخةذ :ة   الععراء  ؤ د ل  الاد 

ال رهع الصغارة  فالعالق  با  الاد  هالساام عالق  األصةل بةال رع هعالقة  األم 

ر الععراء إقبةال السةاام علةى الاةد  بأنةه   قبةال األبنةاء علةى  بأبنائاا  فلذلك صها

 أ(3)ل:ام  هلذلك اص  اب  فر ه  هذه العالق  بقهله

 ااةةةةةةةا الةةةةةةةذابالت ف ر :ةةةةةةةي حةةةةةةة ُّ إل
 

 فرهعةةاً ارانةةا األصةةل  اةة  اا ةةذابُاا
 

ُل الادُ  :  ساقا  العار :ح :  االل  ا  هال :اسةك :لسةاء  هبعد ل  اُْس أص 

بَُّب رلُسةةةاا   حةةةاء   انةةةت  اعةةةل علةةةى عةةة ل لسةةةطهانلال ذات طةةةهل :ناسةةةب  فاُةةةد 

ُ  بحاث  بق ى  األسةطهان  لاساعدها على االنطالق عالااً في ال داء  ه انت  اهَّ

ال ارغةة  له  الطبلةة   ه انةةت الغااةة  :ةة   اها اةةا لهالً ل خةة َّ حر  اةةا فةةي ال دةةاء 

ف نطله سراعاً  هثانااً ل ةي  حةطا السةااُم فةي اهفاةا عنةد:ا  صةاباا. هلعةلا هصة  

اعةار إلةى  (3)لسا  الةدا  بة  الخطاةب لاةذا الاةد  بقهلةه شهطاعنةٍ  نحةر السُّة اكش

                                                                                                                        

 (.6(  انظر ال:قطهع  رقم )8)

 (.5(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (.8(  ال:قطهع  رقم )3)
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 اها اا ف دلُّ علاه لبااٌت  ثارة :ناا قةهل لسةا  الةدا  بة   هناا :دبب  الرلف  ل:ا 

 أ(8)الخطاب

  لقَّةةةةُ  حااةةةةات العصةةةةيا إذا هةةةةهت
 

 فثعبانُاةةةةةةةا ال اسةةةةةةة  مُّ لةةةةةةةه سةةةةةةةْرطُ 
 

هال اس طاع هذا الاد  ل  ا لق  العصيا الصغارة لهال لنه :اها  ه:  هٌح 

النسبا  با  :  بعل اهانبه  هلعلنا نس طاع :  هذا البات ه:  خالل العالق  

الثعبا  هالحاات الصغارة ال ي اب لعاا له اسرطاا ل  ن صهر العالق  النسبا  في 

 حام الاد  الخعبي هالعصيا )الساام( ال ي  طله علاه  هلطهالاا.

هاس طاع الدارف ل  ا صهر حام ذلك الاد  قااساً على :ا اس طاع  اها ه 

اس اعاب الاد  للعصي :  :  اس اعاب للعصي ال ي  طله علاه  هاظار :د  

 خالل البات السابهأ

  لقَّةةةةةُ  حااةةةةةات العصةةةةةيا إذا هةةةةةهت
 

ةةةةةةةةْرطُ   فثعبانُاةةةةةةةةا ال اسةةةةةةةة  مُّ لةةةةةةةةه س 
 

ه:عنى ذلك لنه :ا:ا دخل إلى اه  ذلك الاد  :  العصي ف نه ال ا اد 

 أ(3)هاقهل اب  ر:رك )*(ا: لئ

 فخ َّةةةةةةةْت إلااةةةةةةةا الةةةةةةةذابالُت  أناةةةةةةةا
 ح ةةةت عةةةبااً للنحةةةل هالنحةةةُل حهلةةةه

 

 طاةةةةةهٌر إلةةةةةى هْ ةةةةةٍر لطْلةةةةة    ااهاةةةةةا
 عصةةةةين إلةةةةى :ثةةةةهاه  اةةةةهم عهالاةةةةا

 

فاه اعباه الاد   ارة به ر الطاهر الذم  ُ ابُع الطاهُر الدخهل  فاه  ه ارة 
 بخلاا  النحل  هالعصيا حهله  النحل حهله خلاا ه.

هاقهل اب  ر:رك :  :قطهع  لخر  :صهراً دخهل العصيا في الاد 
 أ(3)

                                                 

 (.8(  ال:قطهع  رقم )8)

الاد  ده  ل   دخل فاه. ف بده  الثعبا  رب:ا  ا  القصد لاداً ل  الساام  نغرف في اسد   )*(

 الذم احاهل اب الع األفاعي فال اس  م له ذلك.

 (.3(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (.9(  انظر ال:قطهع  رقم )3)
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 العصةةةةةةيا  أناةةةةةةاه ن اباةةةةةةا هاةةةةةةُ  
  راهغاةةةةا طةةةةهراً هطةةةةهراً  دةةةةا ُاا

 

 سةةةةةةةةةااٌم هعاهةةةةةةةةةا للر:ااةةةةةةةةة  نابةةةةةةةةةلُ 
 :ر قاهةةةةةةةا هنةةةةةةةاِرلُ  ألعلااااااا  فسااااااا    

 

هاقهل اب  فر ه  اص  الاد  ههه ا لق  العصيا 
 أ(8)

ةةتْ   :   ةةأ  طاةةهراً فةةي ذر  الاةةه حهَّ
  قةةةةةام إذا القةةةةةى األ:ةةةةةا   ار ااعاةةةةةا

 

 هثاب ةةةةةةةةْت أله ةةةةةةةةاٍر باةةةةةةةة  هثاباةةةةةةةةا
 ر اابُاةةةةةةةةاهر ب:ةةةةةةةةا عناةةةةةةةةا ثناهةةةةةةةةا ا

 

ل:ا ف حات ذلك ال اها  فاخال لي لناا  انةت اانباة   ههةذا انسةج :ةع  عةباه 
الاد  به ر الطاهر هخلاا  النحل هالثعبا   هاساعد هذا لادةاً علةى بقةاء العصةيا 
له السةةةاام داخةةةل الاةةةد  فةةةي حالةةة  إصةةةاب ه  فأ:ةةةا إ   انةةةت ال  حةةة  فةةةي طةةةر  

الق ساا:ام علاه  هل:ا اسة قرت داخةل األسطهان  الخعبا  ل:ا  :   الر:اة :  إط
الاد  بل  راع إلى األرل ب عل الااذبا . هاس  اد :   صةهار العةعراء للاةد  

 ل  هذه ال  حات صغارة  الثقهب.

ها ام :  ال:قطهعات ال ي با  لادانا ل ا الاد    ا  اُةدباُب :ة  رلسةه ه ثقةب 
لةى السة:اء  هاصةُ  ابة  حهل الرلف ال:دباب ثقهٌب  اعله لعةبه بةالبرج الصةاعد إ

 أ(3)ر:رك هذا الرلف ال:دباب بقهله

 قااار     ااا  هفااار     وحصااام  ع  ااا   

 كااّ ب واااوف  ألفاا  قاا  ت وقاار   ت

ز  اااااا عر ز ع  اااااا  ز  عاااااا   فَّنشااااااَّت و اا

 

 فأبعةةةةد فةةةةي الاةةةةها ال دةةةةاِء ال:راقاةةةةا
 بةةةةةةرهج قصةةةةةةهر ِعةةةةةةْد ا ا سةةةةةةها:اا
 ا ةةةةةةةه  رسةةةةةةةةهالً باةةةةةةةةنا ا ُ:ةةةةةةةةداراا

 

 أ(3)هاقهل :  :قطهع  لخر 

 هبةةرج :ناةة  فةةي ذراهةةا قةةد ار قةةى
 

 ل ُْرف ةةةةةةةع  :نةةةةةةةه للبةةةةةةةرهج الرسةةةةةةةائلُ 
 

 أ(9)هاقهل :  :قطهع  ثالث 

                                                 

 (.5(  انظر ال:قطهع  رقم )8)

 (.3(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (.9(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (.6(  انظر ال:قطهع  رقم )9)
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 هاا ُربَّ حصٍ  فةي ذراهةا قةد اع لةى

ال  بةةةةرهج قصةةةةـهر  ِعْد  اةةةةـا : طةةةةـها

 

ْت بُةةرهج  األْفةةه فةةي :ظاةةر العُةةال  لنةةار 

 فأنعةةةةـأت  براةةةةـاً صاعةةةةـداً  : ةةةةـنرال

 

دا  ا ـه  رسـهالً باناـا : ـردا

هلعلا اعل الاد  على صةهرة البةرج  ةا  ال:قصةهد :نةه ل  انسةام هبعةل 

األهدا  ال: هخاة :  هةذه الراادة   ههةي ال ةدرابات العسة را   أل ا إصةاب  هةذا 

الاد  ههه على ع ل البرج اسال على ال رسا  إصةاب  لبةراج األعةداء فةي لثنةاء 

 .(8)الغرهات هال:عارك

برلف الاد   انةت :صةدراً لةذلك الر:ةر هاظار ل  الثقهب ال ي  انت  حاط 

الذم  ا  انبعث :  الاد  لثنةاء صةعهده فةي ال دةاء  هلةذلك اصة  ابة  ر:ةرك 

 أ(3)هذا الر:ر بقهله

ةةةةةا لُبان ةةةةةْت عةةةةة  قةةةةةرارةِ لصةةةةةلاا  فل:ا

ةةْحِب ع ً هعةةدَّْت لقةةاء  السُّ  اةةداً ه:هسةة:ا

 خاللاةةةا فّضااا ال  قَااااَر  ق ااااو َ 

 لرادت إلةةةةةى :رقةةةةةى الغ:ةةةةةام  عالاةةةةةا

 دت بةةةالر:ر  لاةةةي الغهاداةةةالةةةذاك اغ ةةة

 هبةةةةةات  أل ةةةةةهاف الةةةةةدرارم ُ:عاطاةةةةةا

                                                                                                                        

 

اصة  العةعراء هةذا البةرج ه أنةه لةاف :ة  لصةل الاةد   بةل ادةا  إلاةه بعةد ذلةك  هال (  8)
 لس بعد ل  ار ب البرج على الاد  بعد إعداده لإلطالق.

 (.3(  انظر ال:قطهع  رقم )3)
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هاظار لاداً ل ا الاد   ا  ادااُه :  هسطه بحاث ابده  أ ا خصراً. هقبل 
إطالق الاد  إلى ال داء  ا  اراا  بالحْلي هالق:اش ال:لها   فااعل له عند رلسه 

اح  هفةي عبه ال اج  هفي :هدع العنه :نه ق:اش  هفي :هدةع الخصةر :نةه هعة
:هدع القاعدة حلٌي  الخلخةال  هبةذلك ف نةه  ا :ةا  قلاةب فةي الاةها ن ااة  دةربات 

 أ(8)الساام ف نه اظل رائه ال:نظر  هفي ران  الاد  اقهل اب  ر:رك

  طةةةهرا حةةةاالٍت ل ةةةى فةةةي دةةةرهباا
 برْال ْااةةا  هعةةاٌح بخصةةرها )*(فِحْاةةلٌ 

 

ْلةةةةةةةةي  سةةةةةةةة  رُّ الغهاناةةةةةةةةا  بةةةةةةةةأنهاع ح 
 اةةةةةا األعالاةةةةةاه ةةةةةاٌج إذا :ةةةةةا حةةةةةلَّ :ن

 

 أ(3)هاقهل في :قطهع  لخر 

  طةةةةهر حةةةةاالٍت ل ةةةةى فةةةةي ا:اعاةةةةا
 ف ةةةةةاٌج بأعالهةةةةةا هعةةةةةاٌح بخصةةةةةرها

 

 بأهدةةةةةةاع حْلةةةةةةي هصةةةةةة ُهُ : غافةةةةةةلُ 
 هفةةي السةةاق :نةةه قةةد لداةةرت خالِخةةلُ 

 

 أ(3)هاقهل في :قطع :  :خ:سٍ  له

 الةةةة ٌ حةةةةهل ب ةةةةْدرهاهههةةةةل هةةةةي إال 
ر لنهاعةةةةةـاً  عاةةةةةـُد ب خرهـةةةةةـا   طةةةةةها

 

 ْلاةةةةةاً الاةةةةةه بنحرهةةةةةااصةةةةةه  لاةةةةةا ح  
 فِحْاـةةةةةةةةـٌل بـرال ْااةةةةةةةةـا بخـصرهةةةةةةةةـا

 

ـدا  ه ـاٌج بأعلى رلساـا قد  ندا

 
 أ(9)هقد لعار العاعر اب  فر ه  إلى الحلي هالق:اش الذم ارا  به الاد  فقال

 هصةةةةاعدة فةةةةي الاةةةةه للقةةةةت ذاهلاةةةةا
 إذا ثب ةةةةةةةةت راق العاةةةةةةةةه   ثبا ُاةةةةةةةةا

 

 فةةةةةةراق بلفةةةةةةاق السةةةةةةحاِب انسةةةةةةحاباا
 الن ةةةةةةةهف  انقالبُاةةةةةةةاله انقلبةةةةةةةت راق  

 

                                                 

 (.3(  انظر ال:قطهع  رقم )8)
 الِحْال )ب سر الحاء هف حاا(أ الخلخال )لسا  العرب(.  )*(
 (.9قم )(  انظر ال:قطهع  ر3)
 (.6(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (.5(  انظر ال:قطهع  رقم )9)
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فاةةي إذ  باةةذا الحلةةي ههةةذه الرانةة   ظةةلا ا:الةة  رائقةة  ال:نظةةر سةةهاًء ل انةةت 
 بهدعاا الطباعي لم انقلبت ن اا  دربات الساامو هل  الق:اش ا بعاا  الذاهل.

 إطالق الهدف إلى الفضاء:

اَّ    ةةا  ااةةرم  بعةةد ل   ةةا  الاةةدُ  اعةةدُّ علةةى الصةةهرة ال ةةي هصةة ناها هاُةةر 

ه إلةةى ال دةةاء بحدةةهر السةةلطا  هال:  ةةراا  هال رسةةا  الةةذا  اسةة عده  إطالقةة

إلطالق ساا:ام نحهه. غار لننا لم نق  في الععر له غاةره علةى هصةٍ  للطراقة  

له األداة ال ي  ا  اطله باا الاد   لهه بال:ناناه لم بلل   قذ  خاصا  لم بالحبال 

ه ال:قطهعات ال ي با  لادانا :  هصٍ  إلطةالق الاةد   هالب رات  إال ل ا :ا  قد:ا

اق صر على هص  السرع  الخاط   النطالقه هإلى عقاه لعنا  الس:اء إلى الدرا  

 أ(8)ال ي ا اد :عاا اغاب ع  األبصارو فاذا اب  ر:رك اص  انطالق الاد  قائالً 

 ه:سةةةةةافٍر فةةةةةي الاةةةةةها  حسةةةةةُب لناةةةةةه
 

 ارقةةةةةةةى إلةةةةةةةى لهج السةةةةةةة:اِء بُسةةةةةةةلَّم
 

 أ(3)هاقهل
 الاةةةةها غاةةةةر :طالةةةة ٍ هطا:حةةةةٍ  فةةةةي 

 لاةةةةهراء  ةةةة َّ :صةةةةافحا :ةةةةدُّ لاةةةةا 
 

ةةةةر  عاناةةةةا  اةةةةردُّ :ةةةةداها الطةةةةر   لْحس 
 هاةةةةةدنه لاةةةةةا بةةةةةْدُر السةةةةة:اء :ناااةةةةةا

 

ةةةٌب لْ  فا ةةةت العةةةاب بةةةالعال  هال ع ا 
 :ثةةةةهاك  قا:ةةةةت لخد:ةةةة ٍ  اةةةةدمْ  فبةةةةْا   
 

ْت :ناةةةا ال:ةةةد  ال: ناهاةةةا هل ْ   اةةةاهر 
ةةةةد م األعلةةةةى اسةةةة  اد  ال:عالاةةةةا ةةةةْ  خ   ه: 

  

 أ(3)هاقهل

 هصةةةةاعدة فةةةةي الاةةةةها :ةةةةلء  عناناةةةةا
 طلْعةةةت   حااةةةي البةةةْدر  :ناةةةا بصةةةعدةٍ 

 

ةةةةةة:ا ه ُطةةةةةةاهلُ    ُسةةةةةةاِ:ُت لعنةةةةةةا   السَّ
ةةْبح فةةي األْفةةه :اثِةةلُ   علااةةا لةةهاُء الصُّ

 

 أ(9)هاقهل

                                                 

 (.3(  انظر ال:قطهع  رقم )8)

 (.3(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (.9(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (.6(  انظر ال:قطهع  رقم )9)
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 هذاهبةةةةةةةةٍ  فةةةةةةةةي الاةةةةةةةةها :ةةةةةةةةلء  عناناةةةةةةةةا
 ا ةةةةةهُت ار ةةةةةداد  الطةةةةةْر  ل:ةةةةةُح  عااناةةةةةـا

 

ةةةةةةةةْحُب بُةةةةةةةةْرد  ِعن اناةةةةةةةةا  هقةةةةةةةةد ل اع  ْاةةةةةةةةا السُّ
ْبةةةةةةةةةـط  بنانِاةةةةةةةةةـاهخ   ا:ةةةةةةةةةـت الاةةةةةةةةةـهراء س 
 

 هصاغـت لاا حلُي الناـهم :قاادا

ةةةةةةةْبح ُعْلةةةةةةةه  ال:صةةةةةةةاِعدِ   لراهةةةةةةةا ع:ةةةةةةةهُد الصُّ
 

 هلهه:اةةةةةةةةةةةةا قُةةةةةةةةةةةةةْرب  ال:ةةةةةةةةةةةةةد  ال: باِعةةةةةةةةةةةةةدِ 
 

 أ(8)هاقهل اب  فر ه 

 هصةةةةاعدةٍ فةةةةي الاةةةةها للق ةةةةْت ذاهلاةةةةا
 

 فةةةةةةراق  بلفةةةةةةاِق السةةةةةةحاِب لنسةةةةةةحابُاا
 

 أ(3)هاقهل اب  الحاجا الن:ارم

ةةةع د ْت فةةةي ال هقةةةد  طبلةةة ٍ  اةةةها آاةةة ُ ص 
 

ةةةةْ ر   حةةةةا ي ع:ةةةةهد ال اةةةةر لْسةةةة  ر  للسَّ
 

 

هاظاةةر لناةةه بعةةد انطةةالق الاةةد  فةةي ال دةةاء باةةذه السةةرع  ههةةذا العلةةها الةةذم 

اص ه الععراء   عهد ف سبح في ال داء بع ل :نسةاب  هلاةذا هصة اا عبداللةه بة  

 أ(3)لسا  الدا  ب  الخطاب بقهله

 لطلاةةةةةةةةةةةتهسةةةةةةةةةةةاقاِ  الع:ةةةةةةةةةةةاِد إذا 
 

 إلةةةةةةةةةةى األدهاح  نسةةةةةةةةةةاُب انسةةةةةةةةةةاابا
 

هناد إعارة في  خ:ةاف ابة  ر:ةرك قةد  عةار إلةى :ةا ا: ة  ل  ا ةه  هسةال  

 أ(9)إلطالق الاد  إلى ال داء  إذ اقهل في هص  الاد 

ةةْبح ُعْلةةه  ال:صةةاِعدِ   لراهةةا ع:ةةهُد الصُّ
 ف ا  ةةةةه سةةةةبقاً فةةةةي :اةةةةال الرهاعةةةةد

 

 هلهه:اةةةةةا قةةةةةةرب ال:ةةةةةةد  ال: باِعةةةةةةدِ 
.......... 

 

                                                 

 (.5(  انظر ال:قطهع  رقم )8)

 (.8(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (.7(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (.6(  انظر ال:قطهع  رقم )9)



 02 

فاةةل  ةةهحي  ل:ةة  الرهاعةةد فةةي هةةذا السةةااق  باسةة خدام ال:  اةةرات له األسةةام 

النارا  في إطالق الاد ؟! ال سا:ا ل ا بني األح:ر قةد عرفةها البةارهد هاسة خد:ها 

 .(8)م في ف ح حص  لع ر8333هـ/839ال:دافع :نذ سن  

داه إلةى ل:ا انسااب الاد  في ال داء بعد ن اد حةداة انطالقةه  فربا:ةا ا ةه  :ةر

قطع الق:اش ال ي اراا  باا  هال ي قد  ع ل له :ا اعبه ال:ظلاة  له ال:نطةاد  هلةذلك 

ناةةد لسةةا  الةةدا  بةة  الخطاةةب اعةةبه هةةذا الاةةد  بسةة ان  ال دةةاء حاةةث اقةةهل فةةي 

 أ(3)هص اا :خاطباً سلطانه

 لرْرت  باةةةةةا بحةةةةةر ال دةةةةةاِء سةةةةة ان ً 
 

 علةةى الاةةها ال الاةةهدما  ةةا  لاةةا حةةطُّ 
 

ألباات ال ةي  صة  صةعهد الاةد  إلةى ال دةاء ا بةا  لنةه  ةا  ه::ا :ر :  ا
اثبت لحااناً في ال داء لم ا:عي بطراق  :س قرة :نساب   ::ا ادلا على ل  طراق  
صناع  هذا الاد  :ةع اإلدةافات ال ةي  لحةه بةه  انةت  : نةه :ة  االسة قرار فةي 

 ال داء  ::ا اسال :ا:  الر:اة الذا  اطلقه  األسام نحهه.

م  اة/ الالعبون:الرُّ
وعاار    كاا    قياارع إ اارف  اقاا   قلفاا ن كاا    قلاباا   و قاعاا     َعاا  و قعصاارب 

) قسي  ( واثا ، و  ث   يما عل    قعصرب واث فة  اإر ا  و   و قرخول اق  عوف ، 

فَعض  قعصرب  خ اق  و   ل فر عوف  عم ف       قمخ للة ووعفي  إخ ئا  ف عاو  

ز ح قل  قسي    و   إل   ق  وذقك، و و    اق   أل ض، وكلم       قك  ق يرع  هَوط 

ز فر  قجو. وفر  قك إ ول  وم زعاك فر و ا   قيارع ع ارع  إ ا ول  قيَاوط  ق ئم 

 :(3)اق   أل ض

َم بااااا  اااااما  وهاااااو ع  ااااا ا َر  قسو    َ   با

  عم اا   عام بايال  ق صا ل حو  اا  

 

اااي  ل   فّ ااا َا عااام قفاااا  قعصااارب وّبا

عَ  ااااااا   قيااااااا  قااااااا  إ ااااااااا ض    ل قاااااااو   عاب

 

                                                 

(  لسا  الدا  ب  الخطاب  ال  اب  ال ا:ن  في :ة  لقا ةه باألنةدلف :ة  عةعراء ال:ائة  الثا:نة   8)

):ة  قصةادة  87  ص8953لعدها هحققااأ الد  هر إحسا  عباف  دار الثقافة   باةرهت  

 للعاعر :ح:د ب  عقرال(.

 (.8(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (.3ال:قطهع  رقم )(  انظر 3)
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 أ(8)هاقهل

ْفع عة  طاةِب فخِرهةا ب ْت بةالرَّ  هقد لْعر 
 

 : ةةى نصةةب اا فةةي ال دةةاِء العها:ةةلُ 
 

)هالعاعر اس خدم هنا ال:صطلحات النحها  بقصد ال هرا  في هص  ار  اع 
الاد  في الاه هحالهل  الساام ده  هبهطه إلى األرل  فالعها:ل في هذا البات 

 اا  لخر  الساام(.هي :  اا  العها:ل النحها  ه:  

ه:ثل:ا  انت بعل الر:ةاة  صةاب الاةد   ةا  بعدةاا اخخةر اخطئةه  اقةهل 
 أ(3)اب  ر:رك في هص  الساام

 فمننننننننم ما ننننننننمد م  نننننننن     م  نننننننن  منننننننن   د 
 

 ومننننم ٍنننن لجد فننننَ   نننننو     نننن   و   نننن 
 

 أ(3)هاقهل في هص  الساام

  او قيااااا  طاااااوا  ز وطاااااوا  ز  فااااا ل ي 

 

 فساااااا    ألعلاااااا  عا   هاااااا  وناااااا زل  

 

ها ام :  ال:قطهعات ال ي  ص  هذه اللعبة  ل  الر:ةاة  ةا  اطلقةه  األسةام 
على الاد  ههم ر هٌب على الخال  ادلُّ على ذلك قهل عبدالله ب  لسا  الدا  ب  

 أ(9)الخطاب

  حةةةةةةة ُّ باةةةةةةةا خاةةةةةةةهُل القةةةةةةةهم :ناةةةةةةةا
 

 ف  ُْرِسةةةةةةُل نحههةةةةةةا الُاةةةةةةْرد  الِعرابةةةةةةا
 

 أ(6)هاقهل اب  الحاج الن:ارم

 ُع الخاةةةل فةةةي انبا اةةةاهقةةةد اةةةال  نْقةةة
 

 :  الِعْعرِ  ى :ا اال  في األف ار :عنً 

هل  ا ذلك ال ان ي هاهد ر:اةٍ غار ر هب اطلقه  العصيا على الاد   غار 

ً :  للها   ل  اس ع:ال الخال في هذه الرااد  قد ا ه  ل ه  هذه الرااد  لهنا

                                                 

 (.9(  انظر ال:قطهع  رقم )8)
 (.3(  انظر ال:قطهع  رقم )3)
 (.9(  انظر ال:قطهع  رقم )3)
 (.7(  انظر ال:قطهع  رقم )9)
 (.8(  انظر ال:قطهع  رقم )6)
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بارة ال  در اا ال رهسا   هرب:ا لل :   :  إصاب  الاد  الذم انطله بسرع   

 إال الخال.

 العصّي/ الّسهام:

ل:ا العصيُّ له الساام ال ي  ا  اطلقاا ال رسا  على الاد   فقد هرد هص اا 

في عدة لباات  هاس طاع الدارف :  :ا:ل هذه الص ات ل  ا با  لناا عصيا 

رقاق  قصارة ذات رلف :عدني :دببو ف::ا قاله لسا  الدا  ب  الخطاب في 

ههه ا لق  العصيا  هص  الاد 
 أ(8)

  لقاةةةة  حااةةةةاِت العصةةةةيا إذا هةةةةةهت
 

 فثعباناةةةةةةةةا ال اسةةةةةةةةة  مُّ لةةةةةةةةةه سةةةةةةةةةْرط
 

ها ام :  هذه الصةهرة ل  العصةيا قرابة  العةبه بالحااةات الصةغارة :ة  ااة  
الطهل هالس:ك هالةرلف ال:ةدباب  هل  الاةد  قراةب العةبه بالثعبةا  الدةخم الةذم 

الحااة  الدةخم الطهاةل  الةذ ر خاصة   اب لع الحااةات. هفةي لسةا  العةرب الثعبةا أ 
. هابةده ل ا العةاعر قةد  :ثةل عصةا سةاادنا :هسةى ههةي (3)ههةه :ة  لعظةم الحااةات

وأوَحْيناا إلاى موساى أْن أْلاا عصااَذ فا  ا  أ  لق  األفاعي  هذلك في قهله  عالى
هي تلقَُف ما يأفِكون

قاا  لهام موساى ألقاوا ماا أناتُم ُمْلقاون   أ  هقهله  عةالى(3)
لقْوا حباالهم وعصايمهم وقاالوا بعاّفة فرعاوَن إنّاا لانحُن ال االبون  فاألقى موساى فأ

 .(9)عصاه ف  ا هي تلقَُف ما يأفِكون

شُخِلق ةةْت  ةةاألراقم  لثغةةر  أهلعةةل لاةةذا الباةةت صةةل  بقةةهل بعدةةام فةةي الر:ةةاح
 .(6)الحالقمش

 ً ه::ا قاله اب  ر:رك في هص  الاد  هالعصيا :عا
 أ(5)

                                                 

 (.8(  انظر ال:قطهع  رقم )8)

 (  اب  :نظهر  لسا  العرب  :ادةأ ثعب.3)

 (.888(  األعرا أ آا  )3)

 (.96 -93لععراءأ آا  )(  ا9)

م(  حلا  ال رسا  هععار العاعا  89هـ/ ق7(  اب  هذال  عليا ب  عبدالرح:  األندلسي )ق6)

م 8999هةةةـ/8359 حقاةةةه ه علاةةةهأ :ح:ةةةد عبةةةدالغني حسةةة   دار ال:عةةةار   القةةةاهرة  

 .323ص

 (.3(  انظر ال:قطهع  رقم )5)
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َم وااااا        باااا ا َر  قساااااما     وهاااااو ع 

ال  ق صا لل حو  اا     عم   عم ب ايا

 

اااي  ل  اااا  قعصااارب وّبا  فّ ااا َا عااام ق فا

َع ل  ااااااا   قيااااااا  قااااااا  إ ااااااااا ض   قاااااااو   عاه

 

هصةة   العصةةيا فةةي الباةةت األهل لناةةا قدةةبا  خعةةبا  هل ناةةا :دببةة  الةةرلف 
 األسام  هفي البات الثاني لناا نصال  هالنصال ال   ه  إال :عدنا   هالعصيُّ إذا 

نت ذات نصال في رلساا  ف ناا  صبح ر:احاً  هعباااا في البات الثاني بالعاب  ا
 أل  نصالاا ال:ع .

هفي :هدع آخر اص  اب  ر:رك هذه العصيا بالذابالت حاث اقهل
 أ(8)

 فخ اةةةةةةت إلااةةةةةةا الةةةةةةذابالُت  أنااةةةةةةا
 

 طاةةةةةةهٌر إلةةةةةةى هْ ةةةةةةر لطْلةةةةةة    ااهاةةةةةةا
 

 . هقد اس ع:لت ص   الذبالت هالذابالُت ا:ع ذابل ههه الر:ح ذه العصا اللاان
للعصيا في ل ثر :  :هدع :  ال:قطهعةات ال ةي بةا  لاةدانا
. ههةي :ة  لفدةل (3)

 .(3)ص ات الر:ح

ْعدة  حاث اقهل هفي :قطهع  لخر  اص  اب  ر:رك العصيا بالصَّ
 أ(9)

 طلْعةةةةت   حااةةةةي البةةةةْدر  :ناةةةةا بصةةةةعدةٍ 
 هقد لعِرْبت بةالرفع عة  طاةِب فخرهةا

 

ةةبْ   ح فةةي األفُةةه :اثةةلُ علااةةا لةةهاُء الصُّ
 : ةةى نصةةب اا فةةي ال  دةةاء العهاِ:ةةلُ 

 

هالصعدة في البات األهل هةي عصةا الةر:ح إذا نب ةت :سة ها  هلةم  حة ج إلةى 
. هفي البات الثاني اس خدم  ل:  شعها:لش في هصة  العصةيا ال ةي لبقةت (6) ثقا 

 على الاد  :ن صةباً فةي الاةه  هالعها:ةل ا:ةع عا:ةل ههةه رلف الةر:ح إلةى قةْدر
 .(5)الثلث :نه

 ً  أ(8)هاقهل اب  ر:رك لادا

                                                 

 (.3(  انظر ال:قطهع  رقم )8)

 .5  6(  انظر ال:قطهع ا  3)

 .323 (  اب  هذال  حلا  ال رسا  ص3)

 (.9(  انظر ال:قطهع  رقم )9)

 .323 (  اب  هذال  حلا  ال رسا  ص6)

 (  ال:صدر ن سه.5)

 (.9(  انظر ال:قطهع  رقم )8)
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 ه ن اباةةةةةةةا هاةةةةةةةُ  العصةةةةةةةيا  أنااةةةةةةةا
 

 ِسةةةةةةةةااٌم هعاهةةةةةةةةا للر:ااةةةةةةةة  نابةةةةةةةةلُ 
 

ها ام :  هذا البات  في ص    لك العصيا لناا لاسةت :ة  النةهع الغلةاظ  بةل 
 :  النهع الرقاه هلناا رقاق  رق  الساام ال ي اقذفاا الر:اة بالقهف.

ال:سة خد:  فةي قةذ  الاةد  هةي قدةبا  رعةاق  هعلى ذلك فا  هذه العصيا 
رقاق  عباا  بالساام لاا رؤهف :دبب   ساعدها على اخ راق الاةد . هلعةلا النةهع 
ال:س خدم في هذه الرااد  هه :ا اُْعر   بال:رراق الذم شاُر:ى به للطاف  عصاه  

  . هعنةد:ا اصة  لسةا(8)هقد ا ه  سنانه :ربعاً لطا اً لخةْرق الةدرهع هعةبه ذلةكش
الةةدا  بةة  الخطاةةب سةةالح الا:اةةهر الغرنةةاطي فةةي   اباةةه شاإلحاطةة ش هشالل:حةة  

ال:ثناةةاةُ بعصةةيا صةةغار ذهات  البدراةة ش اقةةهلأ هسةةالُح ا:اةةهرهم العصةةيُّ الطهالةة 
. هرب:ةا   ةه  (3)في لهساطاا   ةدف ُع باألنا:ةل عنةد قةذفاا   سة:ى باأل:ةدافش  ُعرً 

 :س خد:  في رااد  الطبل .هنالك صل  با  هذه العصي الصغار هالعصي ال

هرق  هذه العصيا هقصرها هحداة رؤهساا هل:عاناةا هةه الةذم  ةا  اسةاعدها 
على االنطالق بسرع  البرق في الاها هاخ راق هةدفاا  هلةذلك اصة اا ابة  الحةاج 

 أ(3)الن:ارم بقهله

 هلنحةةةةةةةْها علااةةةةةةةا بالعصةةةةةةةيا  أنااةةةةةةةا
 

ةةد ْت  ُةةْررم  بةةرهٌق هل ةةْ  بةةالبرهق غ 
 

ةةا اةةدلا علةةى  ثةةرة الالعبةةا   فقةةد عةةباااا  هل ثافةة  هةةذه العصةةيا حةةهل الاةةد   ::ا
الععراء ب عبااات عدة  ف ارة عباهها بالطاهر ه ارة بالنحل ه ارة باألفاعي  ههاهه 

 أ(9)عبدالله ب  لسا  الدا  ب  الخطاب اعبااا بال راش حهل ال:صباح  قائالً 

  حةةةةةهُم باةةةةةا العصةةةةةيُّ فةةةةةراش  لاةةةةةل
 

 ابةةةةةةةةا ةةةةةةةةرهم بسةةةةةةةة:عه :نةةةةةةةةه اق ر
 

 الفوف والخسارة:

                                                 

 .323 (  اب  هذال  حلا  ال رسا  ص8)

  النصةةرا   و الل:حةة  البْدراة  فةةي الدهلةة838 -8/835(  لسةا  الةةدا  بةة  الخطاةب  اإلحاطةة  3)

 .39 م  ص8987  8:نعهرات دار اخفاق الادادة  بارهت  ط

 (.8(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (.7(  انظر ال:قطهع  رقم )9)
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ل:ةةا لسةةف ال ةةهر هالخسةةارة فةةي هةةذه اللعبةة   فةةا: ُ  ل  نسةة أنف فةةي :عرف اةةا 
بال صهر العام لاذه اللعبة  فدةالً عة  بعةل اإلعةارات الةهاردة فةي :قطهعة  ابة  

في هص  هذه اللعب . هلعلا إصاب  الاد  بالساام هدخهلاةا فةي  (8)الحاج الن:ارم
ل ا عةدم إصةاب  الاةد  هاب عةاد العصةيا عنةه اعةدُّ :قااسةاً اهفه  عدا :قااساً لل ةهر ه

لخسرا  اهل  اللعب. هناد اب  الحاجا الن:ارم فةي لباا ةه اقسةم الن ااة  إلةى ثالثة  
 لقسامأ

األهلأ إصاب  الاد  ه سره  هب سره  دخل العصا إلى اه  الاةد   هاعةدا 
 أ(3)ذلك فهراً عظا:اً  فاقهل في هص  الاد 

 ِء :ةةةا رال  سةةةرها:ةةة  الطةةةبالت الةةةال
 

 لةةد  البطةةل األح:ةةى اعةةدُّ :ةة  الاْبةةرِ 
 

هالثانيأ إصاب  الاد  ده   سره هده  دخةهل السةام فةي اهفةه  هاعةدُّ ذلةك 

 أ(3)نقط  لصالح الرا:ي  ل ناا لاست في ال:س ه  األهل  حاث اقهل

 هدةةةةةةةاربُاا اةةةةةةةهم  الهفةةةةةةةهِد عقهقةةةةةةةه
 

 هإْ   ةةةا  ال اخ ةةةى اُع ةةةةدُّ :ةةة  البةةةةر
 

أ فاه عدم  سر الاد  هعدم إصاب ه  هفي هذه الحال  ابده الاد  هل:ا الثالث

ه أنه اررم بالعصيا ال ي  ر:ى علاه  فاقهل اب  الحاج
 أ(9)

 هلنحةةةةةةةْها علااةةةةةةةا بالعصةةةةةةةيا  أنااةةةةةةةا
 

ةةد ْت  ُةةْررم  بةةرهٌق هل ةةْ  بةةالبرهق غ 
 

هال عك ل  إخ اق الرا:ي في إصاب  الاد  هةه دلاةٌل علةى خسةرانه الاهلة   

نا :  خالل األهصا  ال:ذ هرة لاذه اللعب  ل  السبال إلى إبقاء الاد  فقد ا دح ل

سابحاً في ال داء ده  هبهطه علةى األرل هةه االسة :رار فةي إصةاب ه بالسةاام  

ه: ى لخ قت الساام في إصاب ه هةبط علةى األرل لةاعل  خسةارة الر:ةاة فةي  لةك 

 الاهل .

                                                 

 (.8(  ال:قطهع  رقم )8)

 (.8(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (  ال:صدر السابه ن سه.3)

 (  ال:صدر السابه ن سه.9)
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 اسم ه ه الرياضة:

رااد   فبعدةاا  سة:ااا شالطالبة ش  هبعدةاا اخ ل ت ال:صادر في اسم هذه ال

األح:ةر علةى الاةد    شو فقةد لطلةه إسة:اعال بة  اهسة  بة اخخر اسة:ااا شالطابلة

الةةذم اقةةذ ُ  بالعصةةيا اسةةم شالطلبةة ش  هذلةةك فةةي  قدا:ةةه لقصةةادة لسةةا  الةةدا  بةة  

شه ع :ل على لهصا  :ة  ذ ةر الحلبة   أ  حاث اقهل ع   لك القصادة(8)الخطاب

 ا  هالطلبةة  ال ةةي نصةةباا فةةي الاةةهاء لل رسةةا  ارسلةةـه  العصةةيا إلااةةـاال ةةي لرسةةلا

إ ا العاعر قةد  أاقهل إس:اعال ب  األح:ر (3)هفي  قدا:ه لقصادة اب  ر:رك (3)...ش

 .(9)شلااد في هص  الاند هالارد هالطلب  هغرائب األهداعش

ا:ةه ل:ا لسا  الدا  بة  الخطاةب ف نةه اطلةه علااةا اسةم الطبلة   هذلةك فةي  قد

إنه شاسة ر ب ال رسةا  ل:را:لة   أحاث اقهل :عاراً إلى سلطانه (6)لقصاد ه السابق 

 .(5)الاد  الخعبي ال: خذ في الاها ال:س:ى بالطبل ش

هفي رلاي ل ا االسم الصحاح لاا هه شالطاْبل ش هذلك لهرهدها في الععر علةى 

 أ(8)هلهذه الصهرة  فقد ذ رها اب  الحاجا الن:ارم في :قطهع ه حاث اق

 هقةةةةد صةةةةعدت فةةةةي الاةةةةها آاةةةة  طبلةةةة ٍ 
 

 ... إلــخ

 أ(7)هاقهل

ْبةةرِ  :ةةة  الطةةةبالت الةةةالء :ةةةا رال  سةةةرها  لةةد  البطةةل األح:ةةى اُع ةةدُّ :ةة  الا 

                                                 

 (.8(  انظر ال:قطهع  رقم )8)

 .952 -5/969ه  هانظرأ ال:قرم  ن ح الطاب (  ن س3)

 (.3(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 .3/52و لرهار الراال 8/879(  ال:قرم  ن ح الطاب 9)

 (.8(  ال:قطهع  رقم )6)

 .9/989(  اب  الخطاب  اإلحاط  5)

 (.8(  انظر ال:قطهع  رقم )8)

 (  ن سه.7)
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هلعلا سبب الخلةط فةي ال سة:ا  هةه  قةارب صةهرة االسة:ا   هاح :ةال هقةهع 

  رم الةذم نقةل رهااةل بة  اهسة  بة  األح:ةر له عنةد ال:قاةال صحا  عند إس:اعا

  فةةي االسةةم ل ا  ةةال االسةة:ا  إسةة:اعال بةة  األح:ةةر. هرب:ةةا ا ةةه  سةةبُب االخةة ال

بةة  :نبثةةه :ةة  ال:عنةةى اللغةةهم للطلبةة   له علةةى هةةذه الراادةة و ف سةة:ا اا بالطبةةانط

. هل:ةةا . هالاةدُ  فةةي هةذه اللعبة   ةا  اُ (8)ههةهأ :ةا طلب  ةهُ :ة  عةيء طلةُب بالعصةيا

لطبلة  فةي  هناةا قطعة  خعةبا  :اهفة   س:ا اا بالطبل  ف:نبثٌه :  ص  اا  فاةي  ا

سة بعد عةاهع لاخرج لاةا صةهت  صةهت الطبةل حةا   ظ ةر باةا العصةيا  هلسةُت 

االسةة:ا  :عةةاً بةةا  لهةةل غرناطةة   هل  ا ةةه  لحةةده:ا قةةد لصةةابه القلةةب ف قةةدم لحةةد 

الحرفا  )الباء هالالم( على اخخر   :ا احدث  ثاراً عند عهام الناف في  ثار :  

السة:ا  علةى هةذا النحةه  هسةاعد فةي عةاهعا:ا :ناسةب  االسة:ا  األس:اء  هعاع ا

 لل:س:ى ده  إخالل بص  ه في الحالا .

 التأثر والتأثير:

ل ال:صةادر األندلسةا  ال ةي لُل ةت قبةل عصةر بنةي األح:ةر إلةى هةذه  لم   عرا

الرااد   على الرغم :  ل  للعاب الخال هال رهسا   انت الرااد  ال: دل  لد  

ال:سل:ا  في األندلف هغارها عبر عصهر ال اراخ اإلسال:ي لغااات الحرب   :ا 

راثام في األندلف  فقد  انةت هه الحال عند الره:ا  الذا  هق  األندلساه  على  

الرااد  العس را   ع ل اانباً لساسااً :  برنةا:ج  رباة  العةباب ه انةت   دة:  

 درابه على الارم هالهثب هالسةباح  هر:ةي الةر:ح هال:بةاررة  ه انةت ال رسةا  

 .(3)  درب على القهف هالنعااب هالر هب

                                                 

 (  لسا  العرب  :ادة طلب.8)

  دالةا   إل:ةر  د. :اعةل  بةرهف ل. بناةت   ةاراخ ال رباة  البدناة    را:ة  اڤة(  داهبهلد ب. 3)

ل:عرفةة   القةةاهرة  الةد  هر :ح:ةةد عبةدالخاله عةةالم هالةةد  هر :ح:ةد :ح:ةةهد فدةالي  دار ا

 .865  899  892  838ص
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باعاةة  الن عةةار هفةةي رلاةةي ل  هةةذه الراادةة  عنةةد األندلسةةاا   انةةت ن ااةة  ط
للعةةاب ال رهسةةةا  ه طهرهةةةا هال عةةر  إلةةةى قةةةهانا  ال رهسةةا  عنةةةد األهرهباةةةا   

:عةةابا  لراادة  الطبلةة  عنةةد   ننن  رنو    هال:  بةع ل ةةاراخ الراادة  عنةةد ال:سةل:ا  

شالقبةهش  ههةي عبةارة عة  خعةب  انصةب فةي لعالهةا  ال::الاك  ه:  ذلك راادة 
لاةةك ااعلةةه  فةةي هسةةطاا طاةةر ح:ةةام  اسةةٌم لعةةبه بالقرعةة  العسةةلا   ه ةةا  ال::ا

 .(8)هاسهقه  هار:هناا في لاام ال:هاسم هاألعااد

هالةةذم ابةةده لةةي ل  راادةة  شالطبلةة ش عنةةد األندلسةةاا  هراادةة  شالقبةةهش عنةةد 
 ال::الاك ه:ا :  األع ال ال: قد:  لرااد   رة السل .

 مالحظات ختامية:

رهسا    ا  :  غااا اةا رااد  شالطبل ش عند األندلساا  هي إحد  للعاب ال 
ب علةةى الر:ااةة  :ةة  لاةةل االسةة عداد للااةةاد  عةةأناا فةةي ذلةةك عةةأ  راادةة   ال ةةدرا
ال رهسةةا  ب:خ لةة  لعةة الاا  هقةةد لعةةار ابةة  الحةةاجا الن:اةةرم إلةةى هةةذه الغااةة  :ةة  

 أ(3)رااد  الطبل  هعناا  سلطانه باا حاث اقهل

 فااااااااااذقك ع اااااااااا  قلجياااااااااا    اااااااااار ه   

 

َ   قااذ        واا قا لاال ب ساا ر واا   ق اا ا

 

هاقهل اب  ر:رك إ  سلطانه قد  لاة  األدبةاء هصة  هةذه الراادة  هغارهةا 
 أ(3):  األلعاب ال ي ارت في لحد اح  االت السلطا 

  ةةةةةةةهالاه هلح ةةةةةةةم رصةةةةةةةة ه ىل:ةةةةةةةهلً 
 

ْصةةةةة  هُ   ه لَّةةةةة  لربةةةةةاب  البالغةةةةةِ  ه 
 

غار ل  سالطا  غرناط   انها اره  ل  هص  هذه الراادة  الاةه بعةعراء 
آخرا   فاحدثنا لسا  الدا  ب  الخطاةب ل ا سةلطانه ناةاه عة  الابةهط  ده  ععراء

إلى درا  هص  ال:ناسةبات ال ةي هصة  باةا لعبة  الطبلة   فعنةد:ا لهرد قصةاد ه 
ل اةال ي   د:  هص اً لاذه اللعبة  قةالأ شههةي آخةر العةعر فةي هةذا الغةرل  لخ

لي إلى ذلك  ه نرااي :هشعنه  الا   لالاه ا (9)السلطا  :   نرُّ  .(8)لله ه را

                                                 

(  عبةةدالعرار  د  ةةهر نباةةل :ح:ةةد  الخاةةل هراادةة اا فةةي عصةةر سةةالطا  ال::الاةةك  :  بةة  8)

 .55  ص8985ا   القاهرة  األناله ال:صر

 (.8(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (.6(  انظر ال:قطهع  رقم )3)

 (  في اإلحاط أ ه رفااي  هرب:ا  انت :صح  .9)
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ج السلطا  :  اس :رار اب  الخطاب في هصة  هةذه  هفي ظني لنه لهال  حرا
الرااد  لرب:ا قدام لنا ابة  الخطاةب   صةاالت ل ثةر عناةا. غاةر ل ا القصةائد ال ةي 
 عردت لاذه الرااد  اس طاعت ل   قدام لنا :ا :ع  بعل :ال:ح هذه الرااد .

ت هةةةةذه الراادةةةة  ل ا لااةةةةاً هاالحةةةةظ فةةةةي ا:اةةةةع ال:قطهعةةةةات ال ةةةةي هصةةةة 
:ناةةةا لةةةم ا ةةة  :سةةة قالً :ن ةةةرداً بهصةةة  هةةةذه الراادةةة  بةةةل اةةةاءت  ةةةلا :ناةةةا 
لةةة  فةةةي هصةةة  ا:لةةة  للعةةةاب اح  الاةةة . هلةةةم اسةةة طع لما  دةةة:  قصةةةادة :طها
عةةةاعر ل  اعطةةةي هصةةة اً دقاقةةةاً لاةةةذه الراادةةة  بةةةل انصةةةر  هةةةؤالء العةةةعراء 

اةةةةر بةةةةا  الحقاقةةةة  إلةةةةى ال:بالغةةةةات هال عةةةةبااات ال:خ ل ةةةة  ال ةةةةي  اعةةةةل ال :ا
علةةةى  –قطهعةةة  :ةةة  هةةةذه ال:قطهعةةةات هالخاةةةال ل:ةةةراً عسةةةاراً  هلةةةذلك  ةةةلا :

ه أناةةةةا لغةةةةر. هاالحةةةةظ لادةةةةاً ل ا ا:اةةةةع هةةةةذه ال:قطهعةةةةات اةةةةاءت  -ة حةةةةد
: عةةةابا  ه: ةةةأثراً بعدةةةاا بةةةبعل فةةةي األل ةةةاظ هالصةةةهر هال عةةةبااات  ::ةةةا 
ال اعطةةةي ألم :ناةةةا خصهصةةةا  بةةةاررة فةةةي  هدةةةاح صةةةهرة هةةةذه الراادةةة  

ح ةةةةى فةةةةي  :ااةةةةر لسةةةةلهب عةةةةاعر عةةةة  غاةةةةره  هةةةةذا فدةةةةالً عةةةة  ل  هةةةةذه  له
هالخلاةةةةه :ةةةة  الحةةةةرارة هالعاط ةةةة  هالطبةةةةع  :ةةةةا   ال:قطهعةةةةات   سةةةةم بةةةةال  لا 

االحةةةةظ ل  ا:اةةةةع ال:قطهعةةةةةات ال ةةةةي  صةةةةة  هةةةةذه الراادةةةةة   ن :ةةةةي إلةةةةةى 
عصةةةر هاحةةةد ههةةةه عصةةةر بنةةةي األح:ةةةر هال سةةةا:ا بعةةةد النصةةة  الثةةةاني :ةةة  

 ععر ال:االدم. الرابع القر  الثا:  الاارم/

بقي ل  لقهل إ ا هذه الرااد  ههص  الععراء األندلسةاا  لاةا  ؤ ةد ل  حلةم 
لهل األندلف باخ راق ال داء لم ابرح الخاال األندلسي :نذ لاام عباف بة  فرنةاف 
الذم خاطر ب:حاهل  الطاةرا  فةي القةر  الثالةث الااةرم/ ال اسةع ال:ةاالدم  ح ةى 

عةعراء فةي هصة  ال:سةافات ال ةي لهغلةت باةا عصر بني األح:ر حاث ا بةار  ال
الطبل  في :دارج الس:اء  هحاث اار األندلساه  هذه شالطبل ش ب ل :ا ا: اناا :  

 أ(3)اخ راق ال داء ل ي

 تمننننننننن     ننننننننن    ننننننننننو      ننننننننن   مرننننننننن ف د 
 

ننننننن       نننننننم    م  ن ننننننن   و ننننننن  و   ننننننن   ن
 

 

                                                                                                                        

 .9/989(  لسا  الدا  ب  الخطاب  اإلحاط  8)

 (.3(  انظر ال:قطهع  رقم )3)
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 ملحا
 المقطوعات الشعرية التي وصفت الطبلة

(1) 

إلحةةد  قصةةائده بقهلةةهأ شهقةةهلي فةةي ا: ةةداح  (8)الةةدا  بةة  الخطاةةباقةةدام لسةةاُ  
سةةلطاني ل:ةةا اح  ةةل إلعةةذار هلةةده  هاسةة ر ب ال رسةةا  ل:را:لةة  الاةةد  الخعةةبي 

... ههةةي آخةةر العةةعر فةةي هةةذا الغةةرل لخاةةل  ال: خةةذ فةةي الاةةها ال:سةة:ى بالطابلةة 
لي إلى ذلك  ه رفااي عنه  الا   لالاه الله ه ر:ه لد  اهأالسلطا  :   نرا

ط ْت هفةةهُد اللاةةل بةةا   بةةه الةةهْخطُ  ةةح   ع 
 

هُ الرناةةةيُّ هةةةمَّ بةةةه القةةةبط هعسةةة  ر 
(3) 

 

 أ(3)إلى ل  اصل إلى هص  الطبل  فاقهل

                                                 

:عةةره  بةةاب  الخطاةةب عبداللةةه بةة  سةةعاد السةةل:اني اللهعةةي ال (  هةةه لبةةه عبداللةةه :ح:ةةد بةة 8)

م( هرار بني األح:ر فةي غرناطة  ه ةا بام هعةاعرهم 8386 -8383هـ/ 885 - هـ883)

الذم هص ه إس:اعال ب  األح:ر بأنه ش ا ب األرل إلى اهم العرلش.  هلاى ال  ابة  عة  

ةةاج اهسةة  األهل هالسةةلطا  الغنةةي باللةةه :ح:ةةد الخةةا:ف بةة  األح:ةةر   السةةلطا  لبةةي الحاا

م ظل لساُ  الدا  8369هـ/858لا:ا  هعند:ا خلع سلطانه الغني بالله سن  ه هلى الهرارة 

:عه إلى ل  عاد إلى :ل ه بعد سن ا  :  خلعه  هصار الب  الخطاب عأ  عظام  حسده له 

هـ. هالب  الخطاب 885خصه:ه  فأهقعها به لد  السلطا   فق له سلطانه في ال:غرب سن  

  ا  :ؤل اً.:ؤل ات هرسائل هلععار رادت على الس

و ال:قرم  ن ح الطاب )األاراء الخةا:ف هالسةادف 592 -9/937)اب  الخطاب  اإلحاط  

م(  نثار فرائةد الا:ةا  فةي 8929هـ/728هالسابع(  اب  األح:ر  إس:اعال ب  اهس  )ت 

  8958   دار الثقافة   باةرهت  اةنظم فحهل الر:ةا   دراسة  ه حقاةه :ح:ةد ردةها  الدا

م(  ال عراة  بةاب  خلةده  8926هـ/727ده   عبد الرح:  )ت و اب  خل393 -393ص 

القةةاهرة   –هرحل ةةه عةةرقاً هغربةةاً  دار ال ا ةةب اللبنةةاني  باةةرهت  هدار ال  ةةاب ال:صةةرم 

 (.338-858ص  8989

)هفةةي ن ةةح الطاةةبأ  952-5/969و ال:قةةرم  ن ةةح الطاةةب 9/989(  ابةة  الخطاةةب  اإلحاطةة  3)

 الطلب (.

 .5/953و ال:قرم  ن ح الطاب 9/973  (  اب  الخطاب  اإلحاط3)
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ةةةة اكِ   لعاناةةةةا (8)هطاعنةةةةٍ  ن ْحةةةةر  السُّ
تْ  ةةةةةه     ل قَّةةةةُ  حااةةةةاِت العصةةةةيا إذا ه 
ْرت  باةةةةةا بحةةةةةر الاةةةةةهاء سةةةةة ان ً   لر 

 

 

ةةْبطُ  ىعلةةى ال ةةْهِ  عةةْرٌق هاعةةٌج هلًحةة  س 
ةةةةةةةْرطُ  (3)فثعبانُاةةةةةةةا ال ا سةةةةةةة  مُّ لةةةةةةةه  س 

 ال الاةهدما  ةا  لاةا حةطُّ  (3)على الاةه
 

(3) 

قدام األ:ار إس:اعال ب  اهس  ب  األح:ر في   ابه شالبقا  هال:درك :   الم 

بقهلهأ شه:  ذلك :ةا لنعةد فةي الصةناع  (6)إلحد  قصائد اب  ر:رك (9)اب  ر:ركش

انا السادا  األ:ارا   سةعد هنصةر  رح:ة  اللةه علاا:ةا  هلاةاد الثاني ال:خ ص بع:ا

 أ(5)في هص  الُاْند هالُاْرد هالطابل  هغرائب األهداع

نننننننننننننن    أ  م نننننننننننننن د مننننننننننننننم  نننننننننننننن   د   أ  ننننننننننننننن نت     ممننننننننننننننن   ت ننننننننننننننن        ننننننننننننننن     مت   
                                                 

 الاه )لسا  العرب(.(  8)

 .الن حأ اس قام  (3)

 (  اإلحاط أ الاهد.3)

(  :ا رال هذا ال  اب في عداد ال  ب ال: قهدة  هقةد نقةل ال:قةرم فةي لرهةار الراةال لاةراء 9)

  بارة :نه.

اهخاا لاةةةم علةةةى عةةةلبةةةه عبداللةةةه :ح:ةةةد بةةة  اهسةةة  بةةة  :ح:ةةةد الصةةةراحي  هلةةةد بغرناطةةة  ه ع(  6)

  ه ةةةهلاى ال  ابةةة  لسةةةالطا  غرناطةةة  هال سةةةاا:ا :ح:ةةةد ـهةةة833ه:ةةةنام ابةةة  الخطاةةةب سةةةن  

ه اهسةةة  الثةةةاني  ه  ةةةب عةةة  بنةةةم  ها8392هةةةـ/893للةةةه ال: ةةةهفى سةةةن  الخةةةا:ف الغنةةةي با

السةةةلطا  لبةةةي سةةةالم ال:رانةةةي فةةةي ال:غةةةرب  بةةةرع فةةةي الةةةنظم هخاصةةة  فةةةي عةةةعر األعاةةةاد 

الةةةدا  بةةة  الخطاةةةب  ه ةةةهفي ابةةة  ر:ةةةةرك  أسةةة اذه لسةةةا هال:ناسةةةبات  هاقةةةال إنةةةه هعةةةى ب

و 389 -3/322م )انظةةةةةرأ ابةةةةةة  الخطاةةةةةب  اإلحاطةةةةةة  8392هةةةةةةـ/893ق ةةةةةاالً بعةةةةةةد سةةةةةن  

و ال:قةةةةرم  339 -335و ابةةةة  األح:ةةةةر  نثاةةةةر فرائةةةةد الا:ةةةةا  377 -373ال  ابةةةة  ال ا:نةةةة  

و هخصةةةةةةةةه 325 -3/8و لرهةةةةةةةةار الراةةةةةةةةال 372 -8/896  72 -5/86ن ةةةةةةةةح الطاةةةةةةةةب 

سةةةةلام الح:صةةةةي ب  ةةةةاب عنهانةةةةهأ ابةةةة  ر:ةةةةرك الغرنةةةةاطي سةةةةار ه هلدبةةةةه   الةةةةد  هر لح:ةةةةد

و 8976هةةةةةـ/8926  8طةةةةةرابلف لبنةةةةةا   ط –:ؤسسةةةةة  الرسةةةةةال   باةةةةةرهت  هدار اإلا:ةةةةةا  

هخصةةةه إ:الاةةةه غارسةةةاا غةةةه:ف ب صةةةل خةةةاص :ةةة    ابةةةه :ةةةع عةةةعراء األنةةةدلف هال: نبةةةي 

 (.398-389بعنها أ اب  ر:رك عاعر الح:راء  ص

 .8/879و ن ح الطاب 3/52لراال (  ال:قرم  لرهار ا5)
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 أ(8)هاقهل في هص  شالطَّلب ش

 وم ننننننننننن ف  فنننننننننننَ   ننننننننننننو  ت  ننننننننننن   أ  ننننننننننن 
نننننننننننننمن  و نننننننننننننو   مم  نننننننننننننن         نننننننننننننت         

تنننن   منننم ا ننن      م  ننن  ن   (9) ل  و رننن     ر 
 

ننننننننن         قننننننننن  ل ننننننننن  أو     نننننننننم       
َ   أ ن      فأر    مم ق  ن     مرن
ننننننننن    ننننننننن   ننننننننن    ننننننننن نن       نننننننننو  تم    

 

(3) 

لةةة  فةةةي هصةةة  بعةةةل االح  ةةةاالت       اقةةةهل ابةةة  ر:ةةةرك :ةةة  قصةةةادة :طها
 أ(3):طلعاا

  ننننلن  بفنننن   نننن   ب ن      و  نننن       نننن 
 

 فنننننننننننع  َ قننننننننننن  أو  ت ننننننننننن   اننننننننننن ن       ننننننننننن 
 

 أ(9):ناا في هص  الطابل اقهل 

 هطا:حةةةٍ  فةةةي الاةةةها غاةةةر ُ:طالةةة ٍ 

 (5) :ةةدُّ لاةةا الاةةهراُء  ةة َّ ُ:صةةافح

ةةْاب  بةةالعاُل ةةٌب لْ  فا ةةت العُّ  هال ع ا 

ةةةر  عاناةةةا  اةةةردُّ :ةةةداها الطةةةْر   لْحس 

 هاةةةةةدنه لاةةةةةا بةةةةةْدُر السةةةةة:اِء ُ:ناااةةةةةا

ْت :ناةةةا ال:ةةد  ال: ناهاةةةا ر   هلْ  اةةاه 

                                                 

 .8/878و ن ح الطاب 3/56(  ال:قرم  لرهار الراال 8)

(  اذ ر :حقه الةن ح ل  هةذه ال ل:ة  هردت فةي إحةد  النسةخ شقهادةبش هاعالةه قةائالًأ شهلاةا 3)

 لم   عرل لهش. هلاهاد  فالقهادب الساه  ههي  را:هاه  ألنه ا حدث ع  ا

 .8/877و ن ح الطاب 3/56(  ال:قرم  لرهار الراال 3)

 .899 -8/893و ن ح الطاب 3/83(  ال:قرم  لرهار الراال 9)

 (  في الن حأ ُ:سارع.6)
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 فبةةةْا   اةةةدْم :ثةةةهاك قا:ةةةت لخد:ةةة ٍ 

 هعةةةةةةاهُد ذا لناةةةةةةي ببابةةةةةةك هاقةةةةةة ٌ 

 هق ةةةْد لُْردةةةع ْت ثةةةدم  الغ:ةةةائم قبلاةةةا

 فل:ةةةةا لُبان ةةةةْت عةةةة  قةةةةرارة لصةةةةلاا

ً هعةدَّْت لقة ةْحِب عاةداً ه:هسة:ا  اء  السُّ

 فأدةةح ت البةةْرق  الطةةرهب  خاللاةةا

 رلْت ن  سةةةةاا طالةةةةت فظنَّةةةةْت بأنااةةةةا

 فخ َّةةةةةةْت إلااةةةةةةا الةةةةةةذابالُت  أنااةةةةةةا

ةةب ااً للنحةةل هالنحةةُل حهلةةه  ح ةةت ع 

اةةة  ُ:ةةةْدركٍ   ف:ةةة  ُ:ثْبِةةةٍت :ناةةةا الر:ا

 قننن    ت ننن  هذ   وحصااام  ع  ااا   فااار

 األفةةه غةةارت هقةةد رلتْ      ننأم   نن و 

الً فأنعةةةةةأْت    بُْراةةةةةاً صةةةةةاعداً : نةةةةةرا

ر  حةةةاالٍت ل ةةةى فةةةي دةةةرهباا   طةةةهَّ

 فِحْاةةٌل برالْااةةا  هعةةاٌح بخصةةرها

ةةةةْعٍد بةةةةِذْرهةٍ   ه:ةةةةا هةةةةه إال طْاةةةةُر س 

 

ةةةد م األعلةةةى اسةةة  اد  ال:عالاةةةا ةةةْ  خ   :  ه 

ةةةد ْت ُرْهةةةر الناةةةهم : اناةةةا س   هقةةةد ح 

 بحاةةةةر راةةةةال  ةةةة َّ فاةةةةه نهاعةةةةاا

 لرادت إلةةةةى :رقةةةةةى الغ:ةةةةةام  عالاةةةةةا

 لةةذاك اغ ةةدْت بةةالرْ:ر  ُلاةةي الغهاداةةا

 أل ةةهاف الةةدرارم  ُ:عاطاةةا (8)هبةةات

   ةةةهُت علةةةى رغةةةم اللحةةةاق ال:را:اةةةا

 اةةةةةهٌر إلةةةةةى ه ةةةةةر لطْلةةةةة    ااهاةةةةةاط

 إلةةةةى :ثةةةةهاه  اةةةةهم عهالاةةةةا عصةةةةين 

ةةةه حلاةةةه  هاناةةةاهِ:ةةةْ  طةةةائش فةةةي ا  لاا

ةةةةه ال دةةةةاِء ال:راقاةةةةا  فأْبع ةةةةد  فةةةةي الاا

 بةةةةةرهج  قصةةةةةهٍر عةةةةةد ا ا سةةةةةها:اا

 ا ةةةةةةةه  رسةةةةةةةهالً باةةةةةةةنا َّ ُ:ةةةةةةةداراا

 بةةةةةةةأنهاع حْلةةةةةةةي  سةةةةةةة  رُّ الغهاناةةةةةةةا

 ه ةةةةاٌج إذا :ةةةةا حةةةةلَّ :ناةةةةا األعالاةةةةا

ةْبح باراةا  غدا رااراً :ة  لعةاب الصُّ

 

 

                                                 

 (  في الن حأ هبا ت.8)
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(9) 

ي عاةد السةلطا  :  قصادة الب  ر:رك في هص  إحد  االح  ةاالت ال ةي فة
 أ(8)اهس  الثاني  ه:طلعاا

 ناةةةةةةةهٌم ل:ةةةةةةةدَّ ْاا بةةةةةةةدهٌر  هاِ:ةةةةةةةلُ 
 

 لاةةا النةةهر :ةة  عةة:ف الخالفةةِ  عةةا:لُ 
 

 أ(3)ه:ناا )في هص  الطلب (

ةةةةه :ةةةةلء عناناةةةةا  هصةةةةاعدةٌ فةةةةي الاا

طلْعةةةت   حااةةةي البةةةْدر  :ناةةةا بصةةةعدةٍ 
(3) 

ب ْت بةالرفع عة  طاةِب فخرهةا  هقد لْعر 
 اعدا:ةةةةدُّ لاةةةةا ال ةةةة ُّ الخدةةةةاُب بسةةةة

 ه ن ابُاةةةةةةةا هاةةةةةةة  العصةةةةةةةيا  أنااةةةةةةةا
  راهغاةةةةةا طةةةةةْهراً هطةةةةةْهراً  دةةةةةا ُاا
ْهِحاةا  هباألْ:ف  انت بْعل  لغصةاِ  د 
 فحنَّةةةةةةْت إلةةةةةةى لهطاناةةةةةةا ه سةةةةةةةابق تْ 
 هبُةةةْرٌج :ناةةةٌ  فةةةي ذراهةةةا قةةةد ار قةةةى
ر  حةةةةةاالت ل ةةةةةى فةةةةةي ا:اعاةةةةةا   طةةةةةهَّ
 ف ةةةةةاٌج بأعالهةةةةةا  هعةةةةةاٌح بخصةةةةةرها
ةةةةةةةهُ   ه:ةةةةةةةا هةةةةةةةه إال قةةةةةةةائٌم :ةةةةةةةدَّ ُ:ْل  

 

ةةةةةة:ا ه ُطةةةةةةاهلُ   ُسةةةةةةاِ:تُ   لْعنةةةةةةا   السَّ
ةةةْبح فةةي األْفةةةه :اثِةةةلُ   علْااةةا لةةةهاُء الصُّ

 ال دةةةاء الع هاِ:ةةةلُ  : ةةةى نصةةةب ْاا فةةةي
ل  الةر:ح عاِ:ةلُ  هاع ي الس:اك    األْعةر 

 سةةةةةةةةةااٌم هعاهةةةةةةةةةا للر:ااةةةةةةةةةِ  نابةةةةةةةةةلُ 
 ألعلةةةةةةةى :ر قاهةةةةةةةا هنةةةةةةةارلُ فسااااااا    

 فنقالاةةةةةا عناةةةةةا علةةةةةةى الةةةةةرغم ناقِةةةةةةلُ 
  عةةةةةةةاهُد :سةةةةةةةراها باةةةةةةةا ه هاِصةةةةةةةلُ 

 :نةةةةةةةةه للبةةةةةةةرهج الرسةةةةةةةةائِلُ  ل ُْرف ةةةةةةةع  
 بأهدةةةةةةاع حْلةةةةةةيٍ هصةةةةةة ُه : غافِةةةةةةلُ 
 هفةةي السةةاِق :نةةه قةةد لداةةرت خالِخةةلُ 
 إلةةةى اللاةةةه فةةةي البقاةةةا ل:ةةةا صةةةدَّ سةةةائلُ 

 

 

(6) 

اقهل اب  ر:رك في  خ:اف له اص  فاه صناعاً لبعل ل:راء بنةي األح:ةر  
 أ(9):طلعه

 اةةةةةنظام :ةةةةة  قْطةةةةةر الغ:ةةةةةام اةةةةةهاهرا لرْقةةةةُت لبةةةةْرٍق :ثةةةةل ا نةةةةي سةةةةاهرا

                                                 

 .3/89(  ال:قارم  لرهار الراال 8)

 .3/88(  ن سه 3)

ْعدةأ الر:ح إذا  انت عصاه قد نب ت :سة ها  هلةم  حة ج إلةى  ثقاة  )ابة  هةذال  حل3) اة  (  الصَّ

 (.323ال رسا  ص

 .895 -8/896و ن ح الطاب 73 -3/78(  ال:قارم  لرهار الراال 9)
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 هصبـح ح ـى هاه الخلا ـ  باهرا فأدحك رهُر الرهٍل :نه لراهرا

  اسَّـم :  نهر الاد  ه اساـدا

 أ(8)هاقهل :نه في هص  الطلب 

ةةةةه :ةةةةلء عناناةةةةا  هذاِهبةةةةٍ  فةةةةي الاا

 ا ةةهُت ار ةةداد  الطةةْرِ  ل:ةةُح ع ااناةةـا

 

ةةةةةْحُب بُةةةةةْرد  ع نانِاةةةةةا  هقةةةةةد ل اع  ْاةةةةةا السُّ

ْبةةةةةـط   بن ةةةةةـِت الاةةةةةـهراُء س   انِاةةةةةـاهخ َّ: 

 

 هصاغْت لاـا حْلُي الناهم ُ:ق اَّـدا

ةةْبح ُعْلةه  ال:صةةاِعدِ   لراهةا ع:ةهُد الصُّ

 ف ا  ْةةةهُ سبقةةةـاً فةةةي :اةةةـال  الرهاِعةةةدِ 

 

 هلهه:ةةةةةةةا قةةةةةةةرب  ال:ةةةةةةةد  ال: باِعةةةةةةةدِ 

 هل ح ةةةِت ال ةةةـ َّ الخدةةةـاب   بساِعةةةةـدِ 

 

ْهر  الناـهم  باا اـدا قِت الرُّ  فطهَّ

 هقةةةةةد قةةةةةذف  ْاا للعصةةةةةيا حهاِصةةةةةبُ 

 هر :ناةةةـا فةةةي ال دةةةـاء حبائةةةبُ  ةةةرا

 

ْت فةةةي الاةةةها :ناةةةا ذهائةةةبُ  ةةةر   قةةةد ان ع 

ن اِسةةةةةـبُ   فبانا:ـةةةةةـا :ةةةةةـ  قبةةةةةـل ذاك  : 

 

 داـألنا:ا في الـرهل قبُل  هلا 

 

ْهحاةةةةا)  دعاهةةةا الاةةةه  :ةةة  بعةةةد  ةةة ْم لبْهِحاةةةا (1بنةةةةاٌت ألٍم قةةةةد حاةةةةا  بِر 

                                                 

 .329 -8/323و ن ح الطاب 92 -3/79(  ال:قارم  لرهار الراال 8)
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 فأقالُ:اةةةةـا  اةةةةهم لخةةةةـٍط  بلْهِحاةةةةـا

 

 دْهِحاةا فباألْ:ف  انت بعل  لغصةاِ  

 

 ادفعادت إلااا الاهم  :  بْعُد ُعـهَّ 

مد فنَ  ذراهةا قةد اع لةى و          رن

ال  بةةةةرهُج قصةةةةـهٍر ِعْد  اةةةةـا : طةةةةـها
 

ظْ   العُةةال راةةلنةةارت بةةرهج  األفةةه فةةي : 
ال  فأنعةةةةةـأت  براةةةةةـاً صاعةةةةةـداً  : ن ةةةةةـرا

 

 ا ـه  رسـهالً باناا : ـردادا

 ههةةةل هةةةي إال هالةةة ٌ حةةةهل بةةةدرها
ُر لن  هاعةةةةةـاً  عاةةةةةـد ب خرهـةةةةةـا طةةةةةهَّ

 

ْلاةةةةةـاً الاةةةةةه بنحرهةةةةةا  اصةةةةةه  لاةةةةةا ح 
 فحاةةةةٌل برالااةةةةـا هعةةةةـاٌح بخصةةةةـرها

 

ـدا  ه اٌج بأعلى رلساا قد  ندا

ةةةةْ:ع ههةةةةه ::ناةةةةعُ   لراد  اسةةةة راق  السَّ
ةةةةـعُ  ةةةة:ا ا س:َّ  هلصغةةةةـى ألخبةةةةـار السَّ

 

 فقةةةةةةةةةةام بأذاةةةةةةةةةةال الةةةةةةةةةةداى ا ل َّةةةةةةةةةةعُ 
عُ   فأ بعةةةةةةةـه :ناـةةةةةةةـا ذهابـةةةةةةةـُل عـةةةةةةةـرَّ

 

ـدا ى:ثنً  (3)ْاـمل قذفه بالر  ه:ْهح 

 ه:ةةةةةةةا هةةةةةةةه إال قةةةةةةةائٌم :ةةةةةةةدَّ   َّةةةةةةةهُ 
ْص  ةةةةةـهُ   ل:هلةةةةةـى  ةةةةةـهاله هلح ةةةةةـم ر 

 

 لاسةةةةةةأل  :ةةةةةةْ  ربا السةةةةةة:هاِت لُْط  ةةةةةةهُ 
ةةةةةـهُ  ْصقـ   ه لَّةةةةة   لربةةةةةـاب  البالغةةةةةـِ   ه 

 

ـدا  هل ـرم  :نه القانـت  ال: ااا

نننننن    نننننن د مننننننم وفننننننو      و     مالقننننننَ   ن
 مخت نننننننننننن   ننننننننننننل      نننننننننننننو    مو تننننننننننننن 

 

ننننننننننننننن    نننننننننننننننل اوننننننننننننننن د    ننننننننننننننن و      و     م   
ننننننن     م   ننننننٍ قرننننننن د مننننننم    نننننننو    مو   

 
دا ده :ا:ـا صناٌع  اـدا   ادا

 

                                                                                                                        

 (  في الن حأ قد ُحبا  لرهحاا.8)

 (  في الن حأ بالرعب.3)
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(5) 

السةةلطا  اهسةة  الثالةةث قصةةادة فةةي سةةن   (8)لنعةةد لبةةه الحسةةا  بةة  فر ةةه 

م ب:ناسب  هالدة اب  للسلطا  هإعذار لخها  لذلك ال:هلةهد  ه:طلةع 8986هـ/787

 أ(3)القصادة

 اةة  بانةةت ر اباةةاسةةل البةةا  عناةةا ل
 

 هلةةةةةْم رفُع ةةةةةْت فةةةةةهق  ال:طةةةةةيا قبابُاةةةةةا
 

 أ(3)ه:  لباات هذه القصادة في هص  رااد  الطبل 

 و اااا عر   فاااار  قجااااوب  ق اااال  إوقياااا 

   ااااااامه اق يااااااا   قاااااااذ و ت  ف ا مااااااار

 ا   ثَ ااااااااال   َر  قع اااااااااوَ  ثَ   يااااااااا 

َعاالا   كااّ ب ط ااو  ز فاار   ّ  قجااوب حوب

    اااااا    ا    قاااااا   ألعاااااا َ       ع ياااااا

 ياااااا إيرإاااااا  خ ه  خ ااااااّ  قخ ااااااره ا    

 ا    ع مااارتا قاااوم   قسااام نل عمو َهااا 

 

 فااااااا َر ولفاااااا ر  قساااااا   ل  نساااااا  و ي 

ز إاإ ااا   أل اااذ ك ااا   ع اااذ و ي   فاوعااا 

  و  ن َلااااااال   َر  ق لاااااااوَم  ن  و ياااااااا 

ث و يااااااااا ث ولااااااااالا ألوو  كااااااااا    ويااااااااامب ول

ماااااااا  ع ياااااااا  ث  هاااااااا       و ياااااااا   و  َب

ااا َا  ااااو و ي   وعااا  كااا   إاااّو    ا إ صل

ااااار  فَسااااا اااااعارل إرن ااااا  ق و يااااا قاعا  يا    قسو

 

 
 
 

                                                 

ا   هان قل(  8) اده إلى غرناط    ا  لبهه  لبه الحسا  ب  لح:د ب  سلا:ا  القرعي  لصله :  ال:را

قادااً فقاااً هلداباً عاعراً. لدرك لبه الحسا  : ان   بارة في عاد السلطا  اهس  الثالث :لةك 

م  8389هةةـ/878غرناطةة و ف ةةا   ا ةةب سةةره هعةةاعر دهل ةةه  هلةةد لبةةه الحسةةا  حةةهالي سةةن  

ج فةي ال:ناصةب ح ةى هفةاة اهسة  ا8926هـ/727هار سم في ال  اب  سن   لثالةث سةن  م  ه درا

م. هلم  عر   ةاراخ هفةاة ابة  فر ةه . )انظةر  قةدام الةد  هر :ح:ةد بة  عةرا   8988هـ/732

ل  اب :ظار النهر :  ا:ع لبي الحسا  ب  فر ه   :طبعة  الناةاح الاداةدة  الةدار البادةاء  

 (.89 -8و ه قدام الد  هر :ح:د عرا   لداها  اب  فر ه  )ص 83 -6م ص 8998

بةةةه الحسةةةا  بةةة  لح:ةةةد بةةة  سةةةلا:ا  القرعةةةي  داةةةها  ابةةة  فر ةةةه    قةةةدام ابةةة  فر ةةةه   ل(  3)

  8ه علاةةةةةه :ح:ةةةةةد بةةةةة  عةةةةةرا    :طبهعةةةةةات ل ادا:اةةةةة  ال::ل ةةةةة  ال:غرباةةةةة   الربةةةةةاط  ط

 (.339 -337م ص )8978هـ/8928

 .393(  ن سه ص3)
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(8) 

 أ(3)  :طلعاا(8)لحاجا الن:ارما:  قصادة الب  

 ل  ك هقد هةرَّ الةداى :دةاع ال ْاةرِ 
 

ْ:ةةةرِ   ب أسةةةا  :ةةة  راةةةٍه ب ةةةُرهٍد ه:ةةة  خ 
 

 أ(3)اصُ  اانباً :  إحد  اح  االت الغني بالله :ح:د الخا:ف  قائالً 

 هقةةةد صةةةعدت فةةةي الاةةةها آاةةة ُ طبلةةة ٍ 
 ااةةةةةا بالعصةةةةةيا  أنااةةةةةاهلنحةةةةةْها عل

 :ةة  الطةةبالِت الةةالِء :ةةا رال  سةةُرها
 هدةةةةةارباا اةةةةةهم  الهفةةةةةهِد عقهقةةةةةه
بٌ   فةةةةةةةةذلك :نةةةةةةةةه للااةةةةةةةةاد  ةةةةةةةةدرا
 هقةةةد اةةةال نقةةةُع الخْاةةةل فةةةي انبا ِاةةةا

 

ةةةةْ رِ    حةةةةا ي ع:ةةةةهد  ال ْاةةةةر لْسةةةة  ر  للسَّ
 بُةةةرهٌق هل ةةةْ  بةةةالبرهِق غةةةدت  ُةةةْررم
 لةةةد  البطةةةل األح:ةةةى اعةةةدُّ :ةةة  الاْبةةةرِ 

 اُع ةةةةةدُّ :ةةةةة  البةةةةةراِ هإْ   ةةةةةا  ال اخ ةةةةةى 
 بةةال  رِ ساسةةقي بةةه الحةةرب  الةةذم دا   

 :ة  العةعرِ  ى :ا اال في األف ار :عنًة
 

 
 
 
 
 

                                                 

(  لبه إسحه إبراهام ب  عبدالله ب  :ح:ةد الن:اةرم  اعةر  بةاب  الحةاجا  :ة  لهةل غرناطة   8)

م  عةةةاعر ه ا ةةةب لةةةه عةةةدة :ؤل ةةةات فةةةي األدب هالبالغةةة  8383هةةةـ/883د باةةةا سةةةن  هلةةة

اها شفال العباب هإاال  قداح  هالرحالت هال:ذاهب هعلم الحداث هاألح ام  هله رحل  س:ا

ةةه رسةةهالً عةة  سةةلطانه الغنةةي باللةةه إلةةى  اخداب فةةي الحر ةة  إلةةى قسةةنطان  هالةةرابش  هاا

 ةا  باةا  فهقةع لسةاراً  فاف ةداه سةلطانه بسةبع  آال   ل:سا   فاع رل العده الس ان  ال ةي 

م. ه ا  قةد ار سةم فةي   ةاب 8355هـ/857:  العا  بعد لاام قالئل :  لسره  هذلك سن  

 م هخدم في بالط لبي عنا  ال:را  إلى حا  هفا ه.8333هـ/839اإلنعاء سن  

و ابة  األح:ةر  359 -352و ال  اب  ال ا:نة  353 -8/393)انظرأ اب  الخطاب  اإلحاط  

و هانظر الدراس  ال ي 838 -8/827و ال:قارم  ن ح الطاب 387 -383نثار فرائد الا:ا  

  هقةد نعةر 829 -8قدم باا الد  هر :ح:د ب  عقره  ل  اب فال العباب الب  الحةاج ص

 م(.8979ال  اب في الرباط سن  

ال:سل:ا  لبي عبدالله ب   (  اب  الحاج الن:ارم  قرائ  القصر ه:حاس  العصر في :دح ل:ار3)

 .33في ال: ح  البراطاني  ص Or. 5670نصر  :خطهط رقم 

 .36 -39(  ال:صدر السابه ص3)
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(7) 
 

فةةي إعةةذار ابةة  للسةةلطا   (8):ةة  قصةةادة لعبداللةةه بةة  لسةةا  الةةدا  بةة  الخطاةةب
:ح:د اب  اهس  ب  نصر الغنيا بالله :ح:د الخا:ف  :طلعاا
 أ(3)

 أا ن ننننننننننننن    مننننننننننننن   ت  نننننننننننننَ       نننننننننننننن 
 

من    م  ننننننننننننمن   نننننننننننن    منننننننننننن نم     نننننننننننن    و  
 
 أ(3)اقهل في بعل لباا اا في هص  الطبل 

 هسةةةةةةةةةةاقاِ  الع:ةةةةةةةةةةاِد إذا لطلَّةةةةةةةةةةتْ 

  حةةةةهُم باةةةةا العصةةةةيُّ فةةةةراش  لاةةةةل

  حةةةةةة ُّ باةةةةةةا خاةةةةةةهُل القةةةةةةهم :ناةةةةةةا

 عاائةةةةةةُب لبةةةةةةدع ْت علاةةةةةةاك فااةةةةةةا

 

 إلةةةةةةةةةةى األدهاح  نسةةةةةةةةةةاُب انسةةةةةةةةةةاابا

  ةةةةةةةةةرهم بسةةةةةةةةة:ِعِه :نةةةةةةةةةه اق رابةةةةةةةةةةا

 رابةةةةةةةاف  ُْرِسةةةةةةةُل نحههةةةةةةةا الاةةةةةةةْرد  العِ 

 ه:ثلةةةةةةةةك ابةةةةةةةةدُع األْ:ةةةةةةةةر  العاابةةةةةةةةا

 

 
 
 

                                                 

هـ  هحداث عة  لباةه لسةا  الةدا  بة  الخطاةب  هعة  ابة  الاااةاب  893(  هلد بغرناط  سن  8)

  باألنةدلف ه  ب بالعده ا  ل:لهك الحدر ا  )النصرا  هال:راناة ( ه ةهلاى القاةادة هال  ابة

لاام  ا  لبهه :دبار الدهل   ه ا  عاعراً  هقرل علةى قادةي الا:اعة  الخطاةب لبةي القاسةم 

الحسةةاني هالخطاةةب لبةةي سةةعاد فةةرج بةة  لةةبا ال غلبةةي )انظةةرأ لسةةا  الةةدا  بةة  الخطاةةب  

اإلحاط  في لخبار غرناط  )نصهص اداةدة لةم  نعةر(   حقاةهأ د. عبدالسةالم بة  عةقهر  

 (.399 -8/379  ال:قارم  ن ح الطاب 833 -833  ص8977 طها   ال:غرب  

 .8/398و ن ح الطاب 832(  اب  الخطاب  اإلحاط  )نصهص ادادة لم  نعر( ص3)

 (  ال:صدرا  السابقا .3)


