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 :   الملخص

حيث تبين   ،يهدف هذا البحث إلى دراسةةةةةةة الهرر التكرار اي ديخاا ال خار 
و لا لهل دور   ،للدارس لشةةةةةةةةةةهره  وظخد هذب ال لهرر فشةةةةةةةةةة    بير اي  ةةةةةةةةةةهره 

ولقد  ت خع التكرار   ده  مل بين    ،واضةةةةةةةةل اي تشةةةةةةةة   التهر ة الشةةةةةةةةهرية   ده 
وهةذب الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة بي ة  رو  الخحةدر   ،تكرار حرف و لمةة وظملةة ومةمةة  ةةةةةةةةةةةةةةهريةة  

و رة  ،ل   ةةةةةةةل ر واحد   ده  ممل داه ي لدراسةةةةةةةة   ةةةةةةةهره  الذت يبدو و  ن  نت
  ،التكرار فشةةةةة   واضةةةةةل لمه ي حللة من التخاال الي ي والمخسةةةةةمقي اي   ةةةةةهلره  

كمل لي  انبلب البلحث تكرارات فهي هل ت سةةةةةةةةةةةةه  مم ابمهة  ةةةةةةةةةةةةهره  ال خرت م    
  ،تكرار  لمة المخت فمشةةةتقلتهل ومترادالتهل و لي لم هروا  ن  محبل إلى نيخسةةةه  

 لى الرغ  من  ا له   هةةداف   ، ةةلهةةل  ةة   ةةلرظيو نةة  اليةةللةةة الخحيةةدر التي يتم
 مةل تكررت  ليةلا البمم والشةةةةةةةةةةةةةةرال لمي فميهخمهةل المةلدت المهروف لةدى   ،  رى 

اإلنسةةةةةةةلا وفنمل فميهخمهل المه خت الهلدف إلى بمم ال يي واسةةةةةةةتهذا  المخت اي 
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 مل   ،سةةبي  المهتقد و ةةرال ا  رر اي سةةبي  تحقيل مل لهتقدون  ويسةةهخا لتح مق 
كرار   ير ألليلا الحر  و دوات   للسةةةةةةةةةمو والرمل والدرع ومل يترتل  ليهل  ورد ت

وظللت هذب التكرارات   ده  م لسةبة ألفهلد التهر ة الشةهرية    ،من الب لل والدمخع
   ده  .  

 – الهملةةة    –الكلمةةة    -الحرف    –ال خار     -: التكرار  الكلمااات الماحااا يااة
 الالةمة .

 
  



 (دكتورة/ مي عاشور مهدي إبراهيم) التكرار يف ديوان اخلوارج         

- 3271 - 

Repetition in Diwan Alkhawarij  

"Collection of poetry" 

Mai Ashour Mahdi Ibrahim 

Department of Literature and Criticism,  

Qurein Faculty of Islamic and Arab Studies,  

Al-Azhar University, Egypt 

Email:drmaiashour47@gmail.com 

Abstract: 

This research aims at studying the phenomenon of 

repetition in Diwan Alkhawarij, as it turns out, for those who 

study the poetry, that this phenomenon exists significantly in 

their poetry. It has an obvious role in shaping the poetic 

experience for them. The repetition varies between a letter, a 

word, a sentence, and a poetic crunch. This study shows the 

spirit of unity for them which urged me to study their poetry 

that appears as if it is the product of one poet. This repetition 

is apparent that it gives a state of musical and artistic 

compatibility in their poetry. Moreover, certain iterations, 

that caught the researcher's attention, are consistent with the 

nature of their revolutionary poetry such as the repeating the 

word death, its derivatives and its synonyms  to indicate that 

it is endearing to their soul, and it is the  only  purpose every 

one  desires, though, they have other purposes. At the same 

time,  words of buying and selling are repeated  not in their 

material sense  known to man  but in their intangible sense 

aimed at selling oneself, tormenting death  for the sake of 

belief and the buying the hereafter to achieve  what they 

believe  and strive to achieve. In addition, there was also a 
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great repetition of war expressions and tools such as sword, 

spear and shield, and the resulting crying and tears, and these 

repetitions came to them as appropriate for the dimensions of 

their poetic experience.  

Key words: Repetitions, Alkhwarij, Letter, Word, Sentence. 

Poetic Crunch  
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 بسم هللا الر من الر يم 

 المقدمة : 

هلل ر  الهللمين حمدًا   يرًا  مل ي بيي لهالل وظ  و  م  سل لن      الحمد 
والصالر والسالم  لى   رف ال لل وسيد المرسلين, سيدنل محمد صلى هللا  لم   

 وسل  و لى آل  وصحب   ظمهين . 

 و هد : 

اللمت م  اي  هر ال خار  لهدب ل تلف  ن   هلر الهر  اي ورود مه م  
مق هلت  هرية التي    ، اي صخرر  معمشته   يت لسل واروف  وهذا  مر ابهي 

لك رر   ن رًا  السريهة  فللردود  ل تيخا  ب   لنخا  ؛  اإلاللة  من  تم  ه   م  كلن  
 الم لردات التي تهرضخا لهل.

 م وهخ إاهلر  نه     ،و هرال هذا الحز  لهمم بي ه  وحدر اليللة والهدف
 لهلهدوا اي سبي  هللا من  ظ  ني  الشهلدر .

 إلى : ذه الدراسة وتهدف ه

( الكشف  ن الهرر التكرار اي  هر ال خار  تلي ال لهرر التي اهرت 1
 فش   ملي  لحتل   للدراسة .

( لحلول البحث التهرف  لى محلور التكرار و نملا    د ال خار  والتي  2
 تم ل  اي تكرار الضمير والحرف والكلمة والهملة والالةمة .     
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و  نه   ل ر    ،لا رو  الخحدر   د هؤمل ال خار ( تهدف الدراسة إلى بم3
و لصة   د وصف حللة    ،واحد لدرظة تكرار الكلملت والهم  والمهلني   ده 

وقتل  لح ة صلب   ال لرظي  ل خا  ليهل  التي  إلى   ، ال بلت  ظهل ي  ن ر  ممل 
 الديخاا و  ن  نتل   ل ر واحد.

 : منهج البحث 
اي   التكرار  تت لول  الدراسة  ال خار هذب  من    ، هر  مهمخ ة  ايهل   وردت 

وقسم    ،  هلر ال خار  ا تملدًا  لى ظمم وتحقيل د/ إحسلا عبلس  لديخانه 
 البحث فهد المقدمة إلى تمهيد ومبح ين واي ال هللة ال لتمة .

ث     ،:  ن الميهخم الهلم لل خار  والميهخم ال لص له   الحمهيدوتحدث  اي   
ليخي  و رات   التكرار  واص الحملً ت لول   البلح ين  ن  هممة    ،ًل  و  رت  قخال 

و للتللي لص  صداهل إلى نيي    ،التكرار, و هممة اللي ة الم ررر اي نيي القلئ 
   المتلقي .

وقم  ايهل فهم  إحصلئمة    ،:  لن  الدراسة اإلحصلئمةوفي المبحث األول   
لت دائر مه م   لتكرار الكلملت اي   هلر هؤمل ال خار  وتبين  ا تكراره  للكلم

وقدم  المخت فمرادالت  ومشتقلت    ،....   ،الب لل    – الحر     –حخل : المخت  
اللمخت   ده  نخ ًل من األم     ،لسببين  وًم:  ألا امستشهلد غللة هؤمل ال خار 

والسبل ال لني:  لك رر ورودب اي   هلره     ،اي د خل اله ة ولقلل األ خاا األحبل  
 بدًا  لى  لس ته  . ث  تكرار  لمة الشرار و لمة البمم. اذ ر المخت دائمًل و 

ث  الضر  وال هن فللسمو    ،و  رت فهد  لي تكرار  لمة الحر  فمرادالتهل
السةةمو والرمل والدرع( اذ رته  فمرادالته , وحتى  )ووظدت تكرارًا ألدوات الحر  
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كرار الكلملت تكخا ال هللة ابمعمة   رت تكرار  لمتي الب لل والدمخع اي نهللة ت
و لي لسةةةببين األول: ألا   ةةةهلر هؤمل ال خار  قلئمة  لى   ر المخت والحر  

والسةةةةةةةةةبل ال لني:  ألا تكرار هلتين    ،االبد من الب لل و رف الدمخع  لى قتاله 
الكلمتين  ق  الكلملت ورودًا اي   ةةةةهلره  وفا دل هذا  لى  ةةةةي ا نمل يدل  لى  

 بي  هللا غليته .إاهلر صدق هداه  ف ا المخت اي س

: الدراسةة الي مة : انتقي  ايهل فه  ال مل   الشةهرية من والمبحث الثاني  
واهر من  نمةةل     ،للةةدملةةة  لى بروة التكرار اي ديخانه   ،ديخاا هؤمل ال خار 

 .  (الالةمة ،الهملة ،الكلمة ،الحرف ،الضمير)التكرار تكرار

ولقةةد ا تمةةدت اي المبحةةث األول    ،: وظةةلل ايهةةل نتةةلئث البحةةث    والخااتماة
 ث  ان لق  إلى الم هث الي ي اي المبحث ال لني . ، لى الم هث اإلحصلئي
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 التمهيد : 
: ه     من  ر   لى اإلملم الحل الذت انيضةة  الهمل ة   الخوارج عامة

 و  لا فهده     ، لم ,  سخال  لا ال رو  اي  للم الصحلفة  لى األئمة الرا دين
 (1 لى التلفهين ف حسلا واألئمة اي    ةملا .)

فمقصةةةد به   : ال لئية التي ثلرت  لى نتمهة التح م    الخوارج خاصااةو مل 
 ةةةةةةةةهلر إ م ح   إم هلل إ ونشةةةةةةةة ت تسةةةةةةةةميته  ن رًا   وراهخا  ، قل حر  صةةةةةةةةيين

ل روظه   لى سةةةةةةةةةةيدنل إ  ليد إو دم الد خل اي ال ت  )
وه  األصةةةةةةةةةة  اي   ،(2

  مل إاالق امس   لى غيره   لى سبي  ال ملس .، التسممة فلل خار 

اهؤمل ال خار  قلمخا فمحلر ة  لَي بن  بي اللل واسةةتبلحة دملل المسةةلمين  
وقد ت ب  رسةةةةةخل هللا صةةةةةلى هللا  لم  وسةةةةةل  ف روظه  وسةةةةةمله     ،ه اقلم  لي فقتلل

كال   هة  ال ةلر(  وهةذب المهمخ ةة قررت اي ال هةللةة قتة   لَي ومهةلويةة و مرو  )
فبه خا ثالثة رظلل لم ه خه  وق    ،اي نيي اليخم (رضى هللا   ه   )بن الهلص 

 

  2    27( ال خار   تلري ه  و قلئده  تحلي  وتقخي  د/  لدل محمد محمد درويش صة  1)
 (  2008 -ه1429)

صة   الهبد  محمد  الل مو  د/  بد  تحقيل  للشهرستلني  وال ح   المل    &118   1  
 م تبة األنهلخ المصرية.  1977

مصر & دار المهلرف ف  402( اليرق اإلسالممة اي الشهر األمخت د/ نهملا القلضي صة2)
الهيئة المصرية    2010     21 د  ال خار  اي الهصر األمخت دراسة سهير القلملوت صة  

د/ صلبر  بد الدال     0الهلمة للكتل   & ا الق المخضخعمة والي مة اي  هر ال خار     
 .  27م & ال خار  تلري ه  و قلئده  تحلي  وتقخي  صة 1990-هة  1410   91صة 
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واه خا مهلوية وق  الصةةةةةةالر اه ة  لدت  ،اقتلخا  لي بن  بي اللل  ،الصةةةةةةالر
 (1و نهى هللا  مرو بن الهلص من ال ه ة ال لل ة .) ، ا تقتل 

هؤمل ال خار  يدور مه    هره  حخل استصيلر   ا الحملر والتهخين من 
واإل ةةةةةةةةلدر فشةةةةةةةةهل ته  وتيلنيه  اي   ،وتمهيد  ف لله   ،وتصةةةةةةةةخير حرو ه   ، مرهل

والل ال خا  واله ة  ،  دهل  حالم هؤمل الشةرار   امسةتشةهلد الذت هخ غللة تلتقي
 ودلي   لي قخل البهلخل بن فشر الشيبلني : ،ظزال ظهلده 

م يت   يلقى  ل رُب  ا   من  لا 
  

 اللمخت   هى إلى قلبي من الهس  
   

ُلههل ي  الهمهل  اي  التقدُم   اال 
  

األظ )  من  ي هي ي  الِحذاُر   (2وم 
   

  بد القلدر القط :و ن  هر ال خار  لقخل د/ 
ويمتز  فم    ،إو ةةةهره  له ي حملته  السةةةملسةةةمة فهلنبيهل اليكرت والهسةةة رت 

مم مسةةحة غللبة   ،الت م  والزهد واليدال والتضةةحمة وامسةةتشةةهلد اي مملدين القتلل
ول  ل ن    ،من الحزا الشةةةةةةةةةةةةةةهي لمصةةةةةةةةةةةةةةلرع إ خانه  اي    حين واي     ر  

تهمش نيي    ،ا م لضةةلي سةةملسةةة وحر  ب   لنخ  ،ال خار   ةةهرال اي المقلم األول
 حده  فللشةةةةةةةةةةةهر قبي  مهر ة  و  ث للهل  و  قبهل فمصةةةةةةةةةةةخر باللب و الل إ خان  

 

م غيروا مهرى التلريخ ت لمو ظهلد التر لني تقدل  الشمخ محمد بن  ( ملئة من   ملل اإلسال1)
- ه  1431)  1الب    لي بن  بي اللل      42فل     202 بد الملي الزغبي ص  

 م(  دار التقخى لل بم وال شر والتخةيم . 2010
م(  1982هة  1402)     4ظمم وتحقيل د/ إحسلا عبلس       219( ديخاا  هر ال خار  صة2)

 دار الشروق . 
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وقةد يتة مة  اي  لةي المقةلم  و اي غيرب   ،ويهبر  ن   سةةةةةةةةةةةةةةلب لمن لقي حتية  م ه 
 حخال الحملر والمهتمم بتلي ال  رر الزاهدر التي تقتر  اي   ير من األحملا إلى 

تيقةةةةد وظههةةةةل اإللهةةةةلبي اي الحر  والرا  مةةةةل لشةةةةةةةةةةةةةةبةةةة  التصةةةةةةةةةةةةةة خف وفا ل  
 (1والمقلومةإ.)

القةةةةلدر القط  يرى  ا هؤمل ال خار  ل  لهةةةةدوا لم خنخا  وف ا  ةةةةلا د/  بةةةةد 
ا ا د/ سةةةةةةةهير القلملوت ترى  ا هؤمل ال خار  يتمتهخا ف سةةةةةةةلخ  قخت  ، ةةةةةةةهرال

 و لي حيث قلل  :   ،  نه  اي  لي   ا  ت  ر ي ،ومهلني قخية
 ، إ ول  ل ن لل خار   سةةةةةةلخ  قخت احسةةةةةةل وفنمل مهلنيه   لضةةةةةةًل  لن  قخية

واصةةة بي  هذب المهلني فللم   األ لى لالملا والهقيدر الكتسةةةب  رونقًل وظالم  
و  مة واأل را  ممتلةوا فلليصةةةةةةةلحة و مقة اللسةةةةةةةلا ل  ر ايه  المهيدوا لين  

م ونحن نهةةد م ه    رر اي   بةةلل ال خار  و دفةةلئه  وفا ل  تصةةةةةةةةةةةةةةل ةةل  ةة  الكال
 (2آثلره  إ.)

 ويذ ر نهملا القلضي السبل ورال قلة  هر ال خار  فمقخل :
هذا  ،ألا الشةةةةةةةةهر ل  ل ن لديه  ا ًل ي ق هخا ل   و يت لاسةةةةةةةةخا اي تهخيدب 

  ،ك لر  و اإلاللة ألا حملته  القلئمة  لى الههلد والحر  ل  تيسةل له  ارصةًل لا
 مل  ا    ،وه  اي هذا   ةةةةةب  فللشةةةةةهرال الصةةةةةهللمي   و فشةةةةةهرال اليتخ  اإلسةةةةةالممة

امضة هلد الذت  صةلبه  قد  صةل   ةهره  و لا ل   كبر األثر اي ضةملع ظزل  
 (3كبير م   .)

 

 دار المهلرف القلهرر .    372( اي الشهر اإلسالمي واألمخت د/  بد القلدر القط صة 1)
 .  80(  د  ال خار  اي الهصر األمخت  صة 2)
 .  435&    434( اليرق اإلسالممة اي الشهر األمخت  صة3)
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و مل التكرار القد  را  الهر  واست دمخب  للتخ يد  و التهخي   و الت خيو  
غير  لي القدامىلذلي ح  ، و  البالغيخا  ظلل  يبح خا  مر  لي    ،ين  و رادوا  ا 

التكرار الخارد اي القرآا الكري  اظتهدوا  ا م لههلخب تكرارًا ألنه   سللوا ال ن  
 ت التكرار( سر من  سرار األد  الهبراني ظرى القرآا  )فللتكرار, لك   اي الح مقة  

وهذب    ، ى من مهلني إ هلةبوليدر خا مه  ، لم  لمهلمخا  ن  من وضم غير اإلنسلا
  (1المهلني لهد التكرار واحدا م هل إا ل  ل ن  برةهل  لى اإلاالق .)

اللغة   في  الرُُّظخعُ :  والحكرار   : َفْهَد    ،الَكرُّ َمرًَّر  وَ ْرَكرب:  َ لدب  ْيَل  الشَّ َر  وَ رَّ
ْرتُ   َ َلْمِ  اْلَحِديَث وَ ْرَكْرُت  ِإ ا  ُ  رى. والَكردُر: الَمرَُّر، َواْلَهْمُم الَكرَّات. َوُيَقلُل: َ رَّ

ْيِل، َوِمْ ُ  التَّْكرارُ  : الرُُّظخُع َ َلى الشَّ ْدُتُ  َ َلْمِ .. والَكرُّ  (2) . َردَّ

و رر حراةًل:    ،و رر  المةًل /  رر سةةةةةةةةةةةةةةؤاًم :   ةلدب مرر فهةد   رى  و مراراً 
دب وضل ي  )  (3 دَّ

 

  - 66(  هرية التكرار من األص  الشهلئرت إلى الت صي  الي ي د/  بد اليتل  الهقيلي صة 1)
)  لمة ا دا  ظلمهة    2020 كتخ ر    46مهلة دار ا دا  والهلخم اإلنسلنمة الهدد      67

 الم مل (.
هة دار صلدر    1414  -  3    :  فل  الكلف   135صة     5   بن م  خرم  لسلا الهر (  2)

 .  بيروت
فل  )    1919ص    3 د / حمد م تلر  بد الحميد  مر    مهه  اللية الهر مة المهلصرر(  3)

 .  لل  الكتل ال ل ر:  م( 2008 -هة   1429)  1 ك رر(   -  4281
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: اإلتملا فه لصةةةةر متملثلة اي مخاضةةةةم م تلية من الهم    وفي االصااحال 
 (.1الي ي)

وقد ُ ِ ى البلح خا القدامي بدراسةةةةةةةةةةةةةة التكرار ؛ حيث  لله  الدرس ال حخت 
اهخ تكرار الليظ األول   ،وظهة  لهةذا التخ يةد غرضةةةةةةةةةةةةةةةلً   ،مرتب ةًل فةللتخ يةد اللي ي

 لةي من األغرا  التي    فهي ة  ا ت ةلل فة  إمةل للتهةديةد  و التهخية   و التلةذ   و غير
   رهل ال حلر .

وت ةلولة  الةدرس البالغي مرتب ةًل  ةذلةي فة رادر التخ يةد واإلاهةلم  مةل   ر ابن  
 و    و مرتب ًل فير  بالغي  لى ظهة التشةةةخيل وامسةةةتهذا   ،قتيبة اي مشةةة ل 

الت خي   و التخ مخ  و التخظم  و غير  لي من األغرا  التي   رهل ابن ر ةةةةةةةةةةيل 
تلةي األغرا  التي ظمههةل ابن  بي    ،وابن األثير اي م لة  السةةةةةةةةةةةةةةلئر ،اي  مةدتة 

 اإلصبم اي تحريرب تح  فل  ت كيد الير  الذت لقصدب المتكل  . 

ن  ا التكرار وغير فهيد من  لي مل رآب الليخيخا و لى ر سةةةةةةةةةةه  ابن ظ ى م
ل تي إرادر تم ين المه ى وامحتمل  ل , ومل إ لل الشةةةةخاهد التي  وردهل ابن ظ ى  

 (  2إم من قبي  مل ل لل  لم  ال حلر التخ يد اللي ي )
و ن  هممة التكرار نرى البالغيخا القدملل لهدون  سةة ة من سةة ن الهر  اي 

بة  واي   ،وهخ من  برة األسةةةةةةةةةةةةةةةلليةل الباليمةة لمي اي الهر مةة وحةدهةل  ،كالمه 

 

  117( مهه  المص لحلت الهر مة اي اللية واألد  /مهدت وهبة &  لم  المه دس صة  1)
 م تبة بيروت لب لا . 2 

 .  11ة (  هرية التكرار من األص  الشهلئرت إلى الت صي  الي ي  ص2)
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مهرد اه   شةةةةةةخائي لقصةةةةةةد ف  اإلك لر من   ،ال  ل ن التكرار  ،غيرهل من الليلت 
وفنمل  لا  ماًل مقصةخدًا لمل فم     ،الحر لت  و األاهلل  و الكلملت  و اإللقل لت 

 ، ن اريل التكرار  ات من  لقة  ةهلئرية  وابمهة اقخسةمة تحقل الت ثير والقخر 
ومل فم  من القة  لم ة اي الكلمة يزيد سةحرهل فللتكرار وت ثير واضةل اي اليه  

 ( 1وظذ  مؤثر اي اإللقلع لشتد وقه  فللتكرار .) ،له    ثرب فللتكرار
 و ن  هميت   لضًل قلل  ز الدين  لى السيد : 

ة  لى مسةةةةةةةةةةةةةةمةلر   وم   ، ة ثر دقتينإ هةذب ح مقةة م مرال ايهةل, المي  ثر َدقةَ
َيَتين  و غيره  ممَّن   ،هذا مل ظه  الشةةةةةةةهرال  ،ر ةةةةةةةية ملل  لى قلل صةةةةةةةلد َ َر ةةةةةةةْ

يريدوا تقرير إحسةةةلسةةةه  فمهلني الحملر  لى  ا يتَِّ ُذوا التكرار  دار مهبِدرر ب هل   
 (2 ن ُمَراِده إ.)

اللتكرار لسةةةةةةل د  لى التبلمه واإلاهلم ويهين المتكل   لى ترسةةةةةةمخ اليكرر  و 
ممل يدام   ،لر ت اي األ هلا, اتكرار الشةةي له ي ت كيدب وفثبلت  والتشةةديد اي  مربا

 ( 3المتلقي إلى امقت لع فللشي والتسلم  ف .)

 

& الهرر التكرار   43,    42(   هرية التكرار من األص  الشهلئرت إلى الت صي  الي ي  صة  1)
  )    19اي  هر  بي تملم دراسة ا مة إ داد / محمد مص يى محمد  بخ الهال صة  

 م ( ظلمهة الم مل  لمة دار الهلخم قس  الدراسلت األدبمة  . 2012-ه1432
  1978  1   137&  136 ثير ت لمو  ز الدين  لى السيد صة ( التكرير بين الم ير والت2)

  لل  الكتل بيروت .  1986 2&  
( ِ ْهِريَُّة الِحَهلِ  اي قصيدر المدلل  ن  بي تملم  رسللة ملظستير إ داد/ محمد رظل  بد 3)

ه  1439قس  الدراسلت األدبمة )    –  لمة دار الهلخم    –ظلمهة الم مل    73الحلم  محمد صة  
 م(.  2018-
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 و ن  هممة الليظ الم رر لقخل  ز الدين  لى السيد :

والليظ الم رر هخ الميتل  الذت ي شةر الضةخل  لى الصةخرر متصةلل  الخثيل 
نمل ل رر مل ي ير اهتململ   دب وهخ لحل اي الخق  نيس   ا  المتكل  إ  ،فللخظداا

ي قل  إلى نيخس م لابم   و من ه  اي ح   الم لابين ممن لصة  إليه  القخل 
 (1 لى ُفهد الزملا والدللر .)

 ممل سبل يتضل  ا المتكل  ل رر الكلمة حتى يدرك القلرئ  هميتهل   دب .

يرى ابن ر يل  ا للتكرار مخاضم  ،وعن المواطن الحي يحسن فيها الحكرار
  ،ا ك ر مل لقم التكرار اي األليلا دوا المهلني  ،لحسةةةن ايهل ومخاضةةةم ل بل ايهل

اةةةةذلةةةةي   ،وهخ اي المهةةةةلني دوا األليةةةةلا  قةةةة  اةةةة  ا تكرر الليظ والمه ى ظممهةةةةًل 
(   مةةةل نةةةلةك المالئكةةةة اترى :  ا التكرا اي  اتةةة  لمي ظمةةةلم  2ال ةةةذما فهي ةةة )
وفنمل  سةلئر األسةلليل اي  خن  لحتل   إلى  ا لهي اي  ،قصةيدرلضةلف  إلى ال

اهخ لحتخت  لى  إم ةةةلنةةةلت تهبيريةةةة تي ى المه ى إ ا   ،م ةةةلنةةة  من القصةةةةةةةةةةةةةةيةةةدر
وفم ا ن  يتحخل إلى   ،اسةةت لع الشةةل ر  ا لسةةم ر  لم  ويسةةت دم  اي مخضةةه 

 (3مهرد تكرارات لي مة مبتذلة .)

 

 .  136( التكرير بين الم ير والت ثير صة 1)
هة تحقيل / محمد  بد 456ر يل القيرواني ت  ( الهمدر  اي محلسن الشهر وآداف  ابن  2)

 م( دار الكتل الهممة بيروت لب لا  2001-هة  1422)  1  2  73القلدر   ل صة 
 ( بيروت . 1983)  7   264&  263صة  –نلةك المالئكة  – (  قضللل الشهر المهلصر 3)
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ام ح مةةة  تقرير المه ى  و   ةةل   مةةل الهةةلحظ اقةةلل : إ ولمي  يبةةًل مةةل د 
اليبي  و السةةةةةةةةةةةةةةلهي  مل  ا ترداد األليلا لمي فهي  مل ل  يتهلوة مقدار الحلظة  

  ،و ةةةةهيل  ،وهلروا   ،وهخد   ،وهذا قرآا قد ردد قصةةةةة مخسةةةةى  ،وي ر  إلى الهبث 
 مةل ردد   ر اله ةة وال ةلر وغيرهمةل ألنة   ةلاةل   ،وثمخد   ،و ةلد   ،ولخ  ،وفبراهم 

ير  و صةةةةةةةةة لف الهه  و ك ره  غبي غلا   و مهلند مشةةةةةةةةةيخل ظممم األم  من ال
(.   اللتكرار حتى ل خا حسةةةةةةةة ًل مبد و ا ل تي لح مة اي 1اليكر سةةةةةةةةلهي القلل)

 واي نيي الخق  يت لب  المه ى . ،نيي القلئ 

 
  

 

 لنهي م م تبة ال  1960  2   85( الحيخاا للهلحظ  تحقيل  بد السالم محمد هلروا صة  1)
 القلهرر .
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  املبحث األول
 الدراسة اإلحصائية

الكلمةةةةةةةلت   لبه   تكرارًا  ه ةةةةةةةلك  لي  ا  تبين  ال خار   ديخاا  اي  فةةةةةةةلل  ر 
و لةي حيةث تكررت فه     ،فمشةةةةةةةةةةةةةةتقةلتهةل و حمةلنةًل فمتراداةلتهةل اي الةديخاا فة كملة 

الكلملت  ك ر من مرر   د  ك ر من  ةةةةةةةةل ر وفا دل هذا  لى  ةةةةةةةةيل ا نمل يدل 
  لى وحدر  اكلره  ومبلدئه  

 ومن هذه الكلمات : 
فلإلضلاة إلى تكرار    ،مرر 84 لمة المخت والتي وص  تكرارهل إلى    -1

الحتف  ،مرات  9الحملم   ،مرر 20الم مة    ،62مرادالت لهل م   القت  
 مرات  4الحين   ،مرات  9المصرع    ،مرات 6

 مرر  .  14و لمة البمم   ،مرر48اقد  ررت الشرار  ، لمتي الشرار والبمم  -2
ومن مرادالتهل الخغى   ،مرر41 لمة الحر  والتي وص  تكرارهل إلى    -3

 مرات . 3مرات, والروع 6والهمهل   ،مرر11
مرر وال هن   34حيث  رر الضر   ، لمتي الضر  وال هن فللسمو  -4

 مرر .17كرر
مرر   33السمو حيث  رر (الدرع –الرمل  –السمو )من  دوات الحر   -5

ومن  سملئ    ،مرات 9لرم  و... و ذلي وصي  ف ن   بم  مصقخل  و ص
مرات. ومن  دوات الحر   لضًل  5والمه د  رر  ،مرات  5الحسلم  رر 
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مرات   3والخ مث  رر ،مرر 17مرر ومن مرادالت  الق ل  رر14الرمل  رر
مرات ومن مرادالت  دمص حصي ة   4ومن  دوات الحر   ذلي الدرع  رر 

 مرات . 3كررت 
و ررت  لمة    ،مرر 27رت  لمة الب لل كلمتي الب لل والدمخع حيث  ر  -6

 مرر . 11مرر ومن مرادالتهل الهبرر و ررت 16الدمخع 

 المخت فمشتقلتهل ومترادالتهل: وًم : تكرار  لمة 
 م الكلمة الصيحة  م الكلمة الصيحة  م الكلمة الصيحة 
 1 ميتل 45 23  م  124 45 للمخت  160
 2 فللمخت  48 24  م  124 46 لمختخنل  160
 3 المخت  48 25 المخت  124 47 ملت 160
 4 مخت 52 26 المخت  125 48 مخته  160
 5 المخت  66 27 لمختي 125 49 ملت 160
 6 لمخت  66 28 تمخت  125 50  ميت   165
 7 م  70 29 المخت  125 51 المخت  166
 8 المخت  77 30 المخت  125 52 فللمخت  167
 9 ملت 84 31 للمخت  126 53 والمخت  167
 10 المخت  84 32 المخت  127 54 المخت  168
 11 المخت  103 33 فللمخت  127 55 المخت  168
 12 المخت  103 34 المخت  127 56 المخت  168
 13 المخت  107 35 المخت  129 57 للمخت  168
 14 المخت  112 36 مختي 132 58 والمخت  168
 15 المخت  114 37 للمخت  133 59 المخت  177
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 16 المخت  116 38 مخت 133 60 م  177
 17 المخت  118 39 المخت  140 61 لم  188
 18 م  118 40 ملت 147 62 لم  188
 19 مختي 118 41 المخت  149 63 المخت  188
 20 المخت  122 42 المخت  157 64 المخت  188
 21 المخت  123 43 المخت  159 65 المخت  198
 22 المخت  124 44  مخت  159 66 ملت 198
 م الكلمة الصيحة  م الكلمة الصيحة  م الكلمة الصيحة 
 67 المخت  201 73 المملت 238 79 تمخت  259
 68 المخت  219 74 المخت  244 80 األمخات  263
 69 للمخت 225 75 المخت  244 81 المخت  266
 70 المخت  231 76 المخت  248 82 المخت  274
 71 فمختي 235 77 المخت  255 83 المخت  274
 72 ملت 237 78 المخت  256 84 المخت  274

 : تكرار  لمة القت  فمشتقلتهل
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 نقلتلك   44 24 قتي  91 47 قتي  216
 2 القتلى 45 25 قتلى 91 48 قتل   218
 3 قتلى 45 26 لمقتل ل  92 49 قتل ل 221
 4 قتله  45 27 قتي  92 50 قتي  224
 5 قتلخا  45 28 قتلى 106 51 لقتلخا  224
 6 قت  48 29 لقتل ل  110 52 قتلخا  231
 7  قتله  49 30 قتي  114 53 لقتلخك  231
 8 قتله  51 31 قتي  114 54 قتلي 231
 9 نقلت   56 32  قت  116 55 قت  231
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 10 لقلتل ل  56 33 فقتل ل  118 56 قتل  236
 11 لمقتتال  59 34 قلت  127 57 لمقتلن 236
 12 للقتلل 61 35 قتيال  130 58 قتيلك  236
 13 قتلخا  63 36 لقت   133 59 قتي  236
 14 لقتلخنل  68 37 قتل  145 60 قتي  236
 15  قلت   70 38  قتال 145 61 نقتلك   243
 16 قتال 88 39 تقتل ل  154 62 ا قت  264
 17 المقتخل 89 40 قتلى 198   
 18 تقتلخا 89 41 القت  199   
 19 قتل ل 89 42 قتلخا  210   
 20 قت  89 43 فمقتل  210   
 21 مقت   89 44 قتلخا  212   
 22 قتله  89 45 مقتخل  214   
 23 فقت   89 46 مقلت   216   

 :تكرار  لمة الم مة فمشتقلتهل  
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 الم مة 59 7 الم للل  124 14 الم للل  236
 2 الم للل  61 8 الم خا  173 15 الم مة 239
 3 الم مة 57 9 الم مة 173 16 الم مة 251
 4 الم خا  84 10 م يت  189 17 الم خا  252
 5 م يت  86 11 الم للل  202 18 الم خا  252
 6 الم خا  123 12 م يت  219 19 الم للل  255
    13 الم للل  229 20 م مة  255

 الحملم:تكرار  لمة 
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 الحملم 46 4 حملممل  125 7 حملم 224
 2 الحملم 66 5 لحملم 126 8 لحملنه   251
 3 حملم  106 6 الحملم 133 9 الحملم 257
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 : تكرار  لمة المصرع 
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 صر ى 93 4 مصر ه  213 7 مصر ه  247
 2 مصلرع 93 5 صر ى 214 8 صر ى 251
 3 صر ى 100 6 مصر   224 9 مصر   277

 :  تكرار  لمة الحتف
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 حتخف 45 3 حتيي  160 5 حتيل  174
 2 حتف 124 4 كحتف  160 6 حتي  201

 :   تكرار  لمة الحين
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 الحين  109 3 حين 219
 2 حي هل  132 4 الحين  138

 ثلنمًل تكرار  لمتي الشرار والبمم

  تكرار  لمة الشرار : 
 م  الكلمة  الصيحة  م الكلمة الصيحة  م الكلمة الصيحة 
 1 الشلرت  43 17 الشرار  133 33  لر 224
 2  لريل 43 18 الشرار  137 34 الشلرت  229
 3  لريل 46 19 الشرار  137 35 الشلروا  234
 4 الشلروا  59 20 الشرار  139 36  الشلريلت 238
 5  رى  59 21 الشرار  140 37 الشرار  240
 6  روا 67 22 الشرار  141 38 الشرار  242
 7  رى  75 23 الشلرين  141 39  رار  242
 8  رار  79 24 الشرار  153 40  رار  242
 9 س  رت  82 25  رى نيس   196 41 الشرار  251
 10 الشرار  107 26 للشرار  197 42  لريل 254
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 11 للشرار  108 27  لر 197 43  روا 258
 12 للشرار  111 28 الشرار  208 44 الشل رت   263
 13 فللشرار  112 29  ري ل  211 45 الشرار  265
 14 الشرار  113 30 الشرار  212 46 الشرار  112
 15 لشرون  114 31  لر 218 47  روا 252

 16  ري  116 32 الشرار  221   

 تكرار  لمة البمم :  
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 بمم   65 8 فلع  197
 2  بمم  73 9 فل خا  121
 3 فلئم  77 10 فلع  208
 4 بمم   77 11 فل خا  218
 5 البمم 106 12 فلئم  218
 6 فه ل  106 13 فبلع  229
 7 بمهتي 114 14 فل خا  237

 : ثالثًا : تكرار كلمة الحرب ومحرادفاتها 
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 الحر  42 15 حر  ل  108 29 للحر  148
 2 حر  61 16 الحر  109 30 الحرو   184
 3 حر ل 61 17 الحر  112 31 الحر  196
 4 الحرو   62 18 الحر  112 32 الحر  210
 5 الحرو   75 19 الحر  112 33 حر  212
 6 حر  75 20 الحر  114 34 للحر            217
 7 حر  81 21 الحر  120 35 الحرو   240
 8 حلر خا 81 22 الحر  124 36 الحر  248
 9 حر  81 23 الحرو   126 37 الحر  249
 10 حر ل 83 24 الحر  127 38 حر ه   250
 11 الحرو   84 25 الحر  132 39 فللحر  254
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 12 حر  ل  85 26 الحر  137 40 الحر  258
 13 الحر  99 27 الحر  145 41 الحرو   266

 14 الحر  108 28 الحر  145   

 :  تكرار  لمة الخغى 
 م الكلمة     الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 الخغى  60 5 الخغى  130 9 الخغى  218
 2 الخغى  124 6 الخغى  132 10 الخغى  250
 3 الخغى  126 7 الخغى  133 11 الخغى  257

 4 الخغى  128 8 الخغى  184   

 : تكرار  لمة الهمهل 
الصيحة    م الكلمة  الصيحة   م الكلمة  
 1 الهمهل 75 4 الهمهل 220
 2 الهمهل 198 5 همهل  258
 3 الهمهل 219 6 الهمهل 259

 : تكرار  لمة الروع 
 م الكلمة  الصيحة 
 1 الروع  46
 2 الروع  265
 3 الروع  258

 ( الضر  ):   رابعًا : تكرار كلمحى الضرب والحعن 
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 ضر  41 10 ضر ة 52 19 ضر ل 131
 2  ضر  44 11 ضر  61 20 ضر ة 131
 3 نضر     44 12 ضر ل 61 21 ضر ة 131
 4 ضر  ل 48 13 ضر ة 74 22 فمضر   148
 5 ضر ة 48 14 اضر ت  118 23 فضر ت  164
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 6 ضر  49 15 ضلر ة 119 24 ضر ة 164
 7  ضر ه  50 16 ضلر   120 25 ا ضلر  166
 8 ضر ت  50 17 ضلر ة   121 26 ضلر ة 216
 9  ضر ه  51 18  ضر  126 27 مضلر   216
 28  ضر  223 31  ضر  245 34 الضلر   251
 29 ضر خا  236 32 المضلر  248   
 30 ضر خا  236 33 الضلر   250   

 :  تكرار  لمة ال هن
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 اهلنل  61 7 فلل هن 111 13 اه ل  222
 2 ال ل ن  79 8 اهلا 120 14 اه ل  235
 3 ال ه ة 79 9 ال هلا 124 15 اه ة 248
 4 ف ه ة  99 10 ال هن 130 16 ال ه ة 249
 5 اه ت   102 11 اهن 144 17 اه ة 252
 6 اه ل  108 12 اه ل  222   

 خامساً  : أدوات الحرب :  

 :( السيف أوصافه و أسماؤه  1)
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 سمو  48 12 السيخف 134 23 فللسمو  216
 2 السمو 50 13 سيخف 147 24 فللسمو  223
 3 سيخف 57 14 سمو  153 25 سيخف 231
 4 السمو 60 15 سمو  154 26 السيخف 236
 5 سيخف 76 16  سملا ل 166 27 السيخف 237
 6 سيخاك   88 17 سيخف 166 28 سمو  245
 7  سملف 89 18 سمي  170 29 السمو 254
 8 السمو 99 19 سميل  202 30 سيخف 254
 9 السيخف 106 20 سمو  202 31  سملف 258
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 10  سملا ل 106 21 سمو  202 32 سيخف 259
 11 السمو 131 22 السمو 211 33 فللسمو  272

 مصقول أو صارم أو.......()وصف السيف بأنه أبيض 

 م الكلمة  الصيحة 
مصقخل بم   47  1 
 2  بم   ت  ثر 66
 3  بم   للم راق  82
 4  بم  صلرم 84
 5  بم  مصقخل 118
 6  بم  صلاي اللخا  139
 7  بم  من سر الحديد صلرم  204
 8  بم  صلرم 256
 9 بمضل مصللي   259

 :من  سملل السمو الحسلم 
 م الكلمة  الصيحة 
 1 فللحسلم 49
 2 حسلم 74
 3 حسلم 139
 4 فللحسلم 193
 5 حسلمل 216

 من أسماء السيف المهند :
 م الكلمة  الصيحة 
 1 مه د   74
 2 مه د  82
 3 مه دات  147
 4 اله دت 133
 5 المه در  210
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 : من أدوات الحرب الرمح   (2
 م الكلمة   الصيحة    م الكلمة  الصيحة  م  الكلمة   الصيحة  

 1 الرمل  107 6 رملح ل  140 11 رملح ل  200
 2 رملح ل  108 7 الرمل  140 12 الرمل  215
 3 الرمل  126 8 الرمل  144 13 رمحل 224
 4  رملحهمل  129 9 الرمل  147 14 رمحل 224
 5 رمح  131 10 الرمل  199   

 من مرادالت الرمل : الق ل  
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1 الق ل 57 7 فللق ل  111 13 الق ل 246
 2 الق ل 66 8 الق ل 124 14 ق ل 252
 3 فللق ل  76 9 الق ل 125 15 الق ل 254
 4 ق لر 79 10 الق ل 126 16 الق ل 257
 5 فللق ل  103 11 الق ل 222 17 فللق ل  266
 6  الق ل 107 12 الق ل 231   

 : ومن مرادالت الرمل الخ مث  
 م  الكلمة الصيحة 

 1 الخ مث 98 
 2 الخ مث 104
 3 الخ مث 108

 : من أدوات الحرب الدرع (3
 م الكلمة  الصيحة 
 1 در ي 223
 2  دراع 258
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 3 الدرع  272
 4 در ل 272

 : ومن ميردات الدرع دمص حصي ة 
 م الكلمة  الصيحة 
 1 دمص حصي ة 79
 2 دمص حصي ة 99
 2 دمص حصي ة 102

 :  سادسًا : تكرار كلمحى البكاء والدموع

 : تكرار  لمة الب لل ومشتقلتهل 
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م  الكلمة  الصيحة 
 1 تب ي   128 10 الب لل 225 19 لتبي  240
 2  ف مي  159 11  ف ي  229 20  ف ي 240
 3 لتبي  198 12  ف ى 230 21  ف ي 240
 4  مب ى  198 13  ف يه   230 22 الب لل 240
 5  ف ي  213 14  ف ي 235 23 األف ي ي  240
 6 تب ي   215 15  ف ي 238 24 وألف ي ي  241
 7 ف ى  219 16 األف ي ي  239 25 األف ي ي  241
 8 مب ى  219 17 ف ي   239 26 فلكي  263
 9  ف ي 225 18 ليب م   240 27 تبي  263

 :تكرار  لمة الدمخع 
الصيل  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 

 ر
 م الكلمة 

 1 الدمخع 89 7 دمم 224 13 دمههل  247
 2 دمم 163 8 الدمخع 225 14 الدمخع 247
 3 الدمم 188 9 الدمم 225 15  دمههل  247
 4 تدمم  195 10 دمخ ل  235 16 دمهي   251
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 5 دمخ ي  208 11 الدمخع 238   
 6 دمخ ل  213 12 دمهي  240   

 : (الهبرر)ومن مرادالت الدمخع
 م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة  م الكلمة  الصيحة 
 1  برر  141 5  برتي 239 9  براتهل  247
 2  برتي 159 6  برر  239 10  برى  251
 3 فهبرت  219 7  برتي 240 11  برات  252

 4  برتي 225 8 فهبرر  240   
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 : الدراسة الانية : ثانياً 

 الالةمة( . -الهملة  –الكلمة  –الحرف  -الضمير)تكرار 

قد لحدث تكرار الضةةةةةمير نيمة مخسةةةةةم مة ت ق  القلرئ تكرار الضااامير: (: 1
 إلى ظخ ال ص وفلى ابمهة المخقف الذت  للش  الشل ر اي القصيدر .

 (:1اهر  )ومن  لي قخل حلرثة بن ص ر القي ي وقد الب  ةيلد 
ةيةةةةةةةةةلد   لةةةةةةةةةيةةةةةةةةةلةةةةةةةةةقةةةةةةةةةلنةةةةةةةةةل   تةةةةةةةةةمةةةةةةةةة ةةةةةةةةةلنةةةةةةةةةل 

  
اللِ  لهةةةًل والم ى ُاُرُق الضةةةةةةةةةةةةةةَّ يةةةَ  سةةةةةةةةةةةةةةَ

   
الةةةةةةهةةةةةةخيةةةةةة ةةةةةةةل  دِع  ةيةةةةةةةلُد  لةةةةةةةل   اةةةةةةقةةةةةةلةةةةةة ةةةةةةةل 

  
لةةةةلةةةةقةةةةتةةةةةةةللِ  لةةةةةةةَي  م  فةةةةةةةل  ْر   و ةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةِد

   
الةةةةةةةةمةةةةةةةة ةةةةةةةةللةةةةةةةةل  مةةةةةةةةن  نةةةةةةةةيةةةةةةةةرُّ  م   اةةةةةةةة نةةةةةةةةل 

  
ْرِ  ال دصةةةةةةةةةةةةةةللِ   وم ن حلُش من ضةةةةةةةةةةةةةةَ

   
اةةةةةةةهةةةةةةةلنةةةةةةةلً  لةةةةةةةكةةةةةةةْ   نةةةةةةة ةةةةةةةمةةةةةةةُ    ولةةةةةةةكةةةةةةة ةةةةةةةل 

  
الةرظةةةةةةةللِ  هةةةةةةةلَم  لة ةتةلةي   وضةةةةةةةةةةةةةةةر ةةةةةةةًل 

   

الشةةةةل ر  لا هلر ًل من ةيلد اكلا لهلي فصةةةةخت  حتى م ل ن  حد  ن   لا 
وقةةةد  رر نةةةلل اليةةةل لين اي األبمةةةلت    ، ةةةلئيةةةًل من القتةةة  اي سةةةةةةةةةةةةةةةةةلحةةةة الحر  

ولك ةل(  وهي دالةة  لى الهمم و لةي للتة كيةد  ،اة نةل ،اقل ةل ،يلقةلنةل  ،تم ةلنةل)السةةةةةةةةةةةةةةلفقةة
 يي وفاهلر قخت  و دم  وقد ل خا المراد هخ ته م  ال  ، لى وحدته  و دم تيرقه 

  خا  ف ا  نزل نيس  م زلة الهمم .

 

 . 61( ديخاا  هر ال خار  صة  1)
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وه لك لخا آ ر من تكرار الضةةةةةةةملئر متم   اي ضةةةةةةةمير المتكل  ومن  لي  
الضةةةةةةةةةةةة ر إلى ترك  ،قخل  حد ال خار  حين تشةةةةةةةةةةةةدد ابن ةيلد اي الل ال خار 

 مهللسة إ خان  :
ْرُف الزمةةةةلِا َوَرْيبةةةةُ ُ   مةةةةل ةال بي صةةةةةةةةةةةةةةَ

  
 ( 1ِا)حتى راضةةةةةةةةةةةةةةةُ  مهةةللَي اليتمةةل

   
ر   مةةةةةةةةخدَّ لةةةةةةةةيةةةةةةةةيةةةةةةةةِر   وَ لةةةةةةةةيةةةةةةةةُ   قةةةةةةةةخامةةةةةةةةًل 

  
إ ةةةةخانةةةةي  مةةةةيةةةةةةةلرق   غةةةةيةةةةَر   وهةةةةهةةةةرُت 

   
الحةةةةديةةةةِث َوُهْهِربِ   وَ اضةةةةةةةةةةةةةةةةةُ  اي لهِخ 

  
الةةقةةرآا الوِر  تةةِ غةةيةةَر  ا ةةتةةمةةةةةةةلِد   فةةهةةةةةةةد 

   
حيث تكرر اليه  الملضةةةةي الم ب  إلم  تلل اليل   للدملة  لى  ن   صةةةةبل 

 ةيلد اي محلر ته  .وحيدًا و لي   دمل ابتهد   ه    دمل تشدد 
 : ( تكرار الحرف2

ويقصةةةةةةةةةةةةةةد بهةل ال م     ،إا اةلهرر تكرار الحرف مخظخدر اي الشةةةةةةةةةةةةةةهر الهر ي
ومل تحدث  من ني  مخسمقي ل لل  لم  مخسمقى   ،الصختمة التي تحدثهل الحروف

وهى ته ي ال ي  الصةةةةختي الذت لحدث  الحرف و القة هذا ال ي  فللتملر    ،الحرف
ومن المهروف  ا لك  حرف  ،الشةةةةةةةهخرت وال يسةةةةةةةي اي مسةةةةةةةلر ال ص الشةةةةةةةهرت 

وم لر   وصةةيلتهل بي هل و ين دملة الكلمة   ،ولك  حرف صةةيلت   ،م رظًل صةةختملً 
ال يمي  م يتهمد الشةةةةةةةةةةل ر إاهلرهل ب  يتهسةةةةةةةةةةد التخاال    ، القة  ةةةةةةةةةةهخرية وا مة

وامنسةةةةةةةةةةهلم اللي ي تهسةةةةةةةةةةدًا ا ريًل لدى الشةةةةةةةةةةل ر المخهخ  المتم ن من  دوات  
 (2وصلحل المخهبة الح م مة . ) ،الليخية والي مة

 

 .  62( المرظم السلبل صة  1)
  - ه1429)    1    32( مخسمقى الشهر بين ال بلت  والت خر د/ صلبر  بد الدال  يخني صة  2)

 الريل  . .  –م( م تبة الر يد المملكة الهر مة السهخدلة 2008
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 قلل  مراا بن ح لا : 
فةةةةةةة  نعةمةُش  نرى  ةةةةةةةدًم  م  متةى   حتةى 

  
الحلِد   خانةةةةةةل)     لةةةةةةد ةةةةةةلِر  نرى   ( 1وم 
   

فةةةةةةة  قةةةةةةةلئةمةيةن  فةحةل   مسةةةةةةةةةةةةةةةتةمسةةةةةةةةةةةةةةة ةيةن 
  

َا   تةةةةةلةةةةةخد الةةةةةهةةةةةخر  لةةةةةخانةةةةةةةل إ ا    هةةةةةةةُ  
   

لةةةةةةةة   دوال  م  لةةةةةةةةدال   لةةةةةةةةلةةةةةةةةرظةةةةةةةةلل   لةةةةةةةةل 
  

لقتةةةةةةلد  ممةةةةةةلنةةةةةةل  وقةةةةةةلئةةةةةةد   ت  مًى 
   

و لةةي ليؤ ةةد ثبخت ال ل    ،تكرر حرف )م(  ثالث مرات اي ثالث  بمةةلت  
  ،وت هر ال ةةلمةةة الكبرى   ةةد ثبخت األمر  لى مةةل هخ  لمةة    ،و ةةدم وظخد  ةةدل

وغرضةةةةةةةةةةةةةةة  من هةذا التكرار    ،اال يخظةد  حةد لقخد ال ةلس إلى اريل ال خر والهةدل
 تهميل  سي  وت كيدب . 

 قلل  مراا بن ح لا يرثي  فل بالل مرداسًل:
  صةةةةةةةةةةةةةةبحةةةةُ   ن َوظةةةةَ   م ي وِفلهةةةةلسِ 

  
 ( 2  ةةةةةةة خ  لخم ظرا  مل لهل آسةةةةةةةي)

   
ومصةةةةةةةةةةةةةةر ةةةةةةة لةةةةةةةل   لمرداس   ف دي    يُن 

  
فةةمةةرداس مةةرداس  لةةحةةقةة ةةي  ر َّ   لةةةةةةةل 

   
لةةةمةةةةرةئةةةةةةةة   هةةةةةةةلئةةةمةةةةةةةًل  فةةة ةةةةي   تةةةر ةةةتةةةة ةةةةي 

  
إي ةةةةةلس  فهةةةةةد  من  مخحش   م زل    اي 

   
مةةةن  ةةة ةةةةةةة    ةةةراةةةةةةة   فةةةهةةةةةةةدك    نةةةكةةةرُت 

  
فةةةةلل ةةةةلس لةةةةل مرداُس  َدَك  َفهةةةةْ ال ةةةةلُس   مةةةةل 

   
هةةةةةةةل  لةةُ َ وَّ دار  فةة ةةةةةةة س    إمةةةةةةةل  ةةةةةةةةةةةةةةةر ةةةةةةةَ  

  
َة   اةةةةةذاقخا ُظْر ةةةةةَ  الكةةةةةلس  لى القروِا 

   

 

 .  165 –  164( الديخاا صة 1)
 . 158( الديخاا صة 2)
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يةةةةةذقهةةةةةل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةلر    هالً  ل   َمْن   اكةةةةة ُّ 
  

فهةةةةةةد  نيةةةةةةلس ِوْرد   فةةةةةةَ نيةةةةةةلس   م هةةةةةةل 
   

 قةةد   ةةُ  َ ف مةةي حي ةةًل ث  قةةد يئسةةةةةةةةةةةةةةةةْ  
  

 نيسةةةةةةةةةي امل ردَّ   ي  برتي للسةةةةةةةةةي
   

س( فل تبلر  ن  صةخت صةييرت تسةم مرات ؛ ليدل بذلي  )كرر حرف السةين
ل  وتلذ ًا ف  من ظهة     لى الريبة اي إاللة ةمن اسةةةةةةةتيراق ال  ل ف  اسةةةةةةةتهذافلً 

 ألا حرف السين إحدى حروف اسم  .  ، ن  ل ي  مدر تذ رب  لمرداس

وقةةةةلل  مرو الق ةةةةل بن  ميرر اله برت التمممي : اي إحةةةةدى اللقةةةةللات مم 
و ل  ضده  إ الخقهة  ،الحل به  المهلل   ،المهلل انهزم  األةارقة إلى سلبخر

 يرتهز قلئاًل : السلدسةإ  واي هذب المهر ة  ر   مرو الق ل 
وغةةةةةةةةةةدًا  ةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةدب)  ( 1الةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةخَم  ةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةرو  

   
 كةةةةةةةةةةةالهةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ ةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةُ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديةةةةةةةةةةةدب

   
فةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةدب غةةةةةةةةةةةةةليةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةة    كةةةةةةةةةةةةةالهةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةل 

   
ُ   ةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةدب  تةةةةةةةةةةةةُ هةةةةةةةةةةةةْ ةةةةةةةةةةةةَ اةةةةةةةةةةةةَ  كةةةةةةةةةةةةالهةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةل 

   
ظةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةةةدب    ُ َدتةةةةةةةةةةةةُ هةةةةةةةةةةةةْ صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  كةةةةةةةةةةةةالهةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةل 

   
بةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةدب  مةةةةةةةةةةةةةُ هةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةة   َوقةةةةةةةةةةةةةْ  كةةةةةةةةةةةةةالهةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةل 

   
يةةةةةةةةةةةةةةةةدب  كةةةةةةةةةةةةةةةةِ مةةةةةةةةةةةةةةةةُ راُرُب  اةةةةةةةةةةةةةةةةِ  كةةةةةةةةةةةةةةةةالهةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةل 

   

 

 .  102( المرظم السلبل صة  1)
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والهلل ه ل تكشةةةةةةةةةةةف  ن    ،وم ل يى تكرار حرف الهلل سةةةةةةةةةةةبم مرات متتللم 
حلقلت متتلفهة متصةةةةةلة وهي تشةةةةة   اي ب لئهل وحدر مخسةةةةةم مة وفلقلعمة مسةةةةةتقلة  

وهذا اإللقلع هخ   ،م يدب( –مبيدب    –ظريدب  –  يدب   –فهيدب    – ةديدب    – بيدب  )
 إلقلع نبضلت قلل  مرو الق ل .

 ( تكرار الكلمة :3
تكرار الكلمة المهي ة ضةةةةةةةةةةةمن الهملة  و التر يل اي القصةةةةةةةةةةةيدر  و ال ص  

وي هر    ،لقصةةةةةةةةةةد ف  الشةةةةةةةةةةل ر  ا يؤ د المه ى المراد  و يبرة  ممت  ،الشةةةةةةةةةةهرت 
فير  إثةلرر انيهةلل المتلقي فة  وتيةل لة  مهة   مال اي امسةةةةةةةةةةةةةةتحخا   لمة     ، هميتة 

 (1و سل ميل  إلم  .)
 قلل  رور بن  دلة :

مةةةةةل   اليتىلهمرَك   فةةةةةللمخِت  ةةةةةلر   لى 
  

 ( 2إ ا مةةةل اليتى مقى الحمةةةلَم  ريمةةةل )
   

ل  و ةةةةةةةلُرهةةةةةةةَ الةةحةةمةةةةةةةلِر  ضةةةةةةةةةةةةةةةةرُّ   ولةةكةة ةةمةةةةةةةل 
  

لةةةةمةةةةخَت  مةةةةمةةةةمةةةةةةةل  َ حةةةةةةةلل  ةةةةلةةةةمةةةةةةة   ا 
   

َدُر المخت())تكرر   ر المخت مرتين والِحمةلم (  مرر واحةدر ؛ 3فةللكسةةةةةةةةةةةةةةر قةَ
وحتى م ي كسةةةةر وةا    ،وله  السةةةةبل ورال  لي هخ الت خع اي اسةةةةت دام الميردات 

 

م تبة   1995     82( ال لمة التهلقل اي الشهر الهر ي الحديث د/ حسن الب دارت صة  1)
 األنهلخ المصرية .  

 . 66( الديخاا صة  2)
م( م تبة 1995  -ه1415  )   82( م تلر الصحل   للراةت تحقيل /محمخد  لار  صة  3)

 لب لا بيروت .
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حيث ل  لصةةةةة  لمرحلة   ،و رر  لمة اليتى للدملة  لى الشةةةةةبل  والحيخية ،البي  
 و رر  لمة  لر للدملة  لى الت صمص اي األولى والتهمم  اي ال لنمة.،الشيل 

ويقخل  مراا بن ح ةةلا الةةذت تةة ثر تةة ثرًا فةةلليةةًل حين قتةة   بخ بالل مرداس  
ويه  فحم  السةةال   لرهًل  ا لمخت   ،ي ال رو حتى لميكر إثر  لي  ا ،بن  دلة

  لى ارا   متم مًل المخت :
فةةةةيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلً  إلةةةةيَّ  الةةةةحةةةةمةةةةةةةلَر  ةاد   لةةةةقةةةةةةةد 

  
( بةةةةةالِل  َ بةةةةةخ  لةةةةةلةةةةة ةةةةةرو   ل  بةةةةةةةب  ( 1َوحةةةةةُ

   
مةةةةةةةلً  َوَرعةةةةةةْ مةةةةةةةًل  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ ةةةةةةْ فةةةةةةهةةةةةةةدب   و ةةةةةةروُر 

  
والمهةةةةةةللي  اليضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلئةةةةةة    لهروَر  ت 

   
اةةةرا ةةةةةةةةةةةةةةةةي  ُ حةةةةةةةل ُر  ا  مةةةخَت  ةةةلةةةى 

  
ُ َرى   تةحةةةةةةة   الةمةخَت   الةهةخالةي و رظةخ 

   
حةةةةةتةةةةةيةةةةةي فةةةةةةة ا   ولةةةةةخ  نةةةةةي  ةةةةةلةةةةةمةةةةةةة  

  
لةةةةة   فةةةةةةةللةةةةةي  بةةةةةالل   كةةةةةحةةةةةتةةةةةف  بةةةةةي 

   
اةةةةةةة نةةةةي  الةةةةةةةدنةةةةمةةةةةةةل  هةةةةمةةةةةةة   لةةةةةةةي   اةةةةمةةةةن 

  
قةةةةةةةةةللةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةبةةةةةةةةةيةةةةةةةةة   ور    لةةةةةةةةةهةةةةةةةةةل 

   
ث    ر المرادف لهل وهي  لمة الحتف   ،كرر  مراا ه ل  لمة المخت مرتين

مرتين  لضةًل لمي لمهرد الت خع اي اسةت دام الميردات احسةل, وفنمل للت كيد  لى  
ولكن المخت ه ةل    ،وفنمةل  لخدًا واخةاً   ، ا المخت   ةدب ل  ل ن  ةلمة   خف وازع

 مشرو  ف ا ل خا اي سلحة القتلل حتى يلحل فللشهدال .
ولمي مه ى    ،( ه ل لقصةةةةةةةةةةةةد اريقة المخت لذلي اسةةةةةةةةةةةةت دام  لكلمة )الحتف

ويقةةةلل مةةةلت االا حتف  نيةةة     ،الحتف  لى ح مقتةةة  ؛ ألا الحتف هخ الهالك
 (  .  2وحتف  نفم  ملت  لى ارا   بال ضر  وم قت )

 

 . 159( الديخاا صة 1)
محمد ال هلر(    -حلمد  بد القلدر   – حمد الزيلت    –لمهه  الخسمط ) إبراهم  مص يى  ( ا2)

 فل  الحلل . دار الد خر لل شر .  1  154تحقيل مهمم اللية الهر مة صة  
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ألنة    ةدمةل  ر  اي   ،ومن المهروف  ا  بى بالل ل  لمة   لى ارا ةةةةةةةةةةةةةةة 
   بيد هللا اي   قلف  ف ليي  و رس  ،ه60 ر هين رظاًل اندام به  إلى األهخاة  لم  

وايهةل  رغ   بي بالل    ،ودارت مهر ةة مهيةدر ،رظة  ف مةلدر ابن حصةةةةةةةةةةةةةةن التمممي
 األر هين ابن حصن  لى اليرار . 

وهلل  الهزيمة ابن ةيلد اقذاه  ب الثة آمف رظ  ف ملدر عبلد بن ا ضةةةةةةةةةةةر 
بخا إلى عبلد  ا ل  ،ويبدو  نه   لق خا فللي لل  ،التمممي وتلقله   بخ بالل اي صةةحب 

و ي مل ه  سةةةةةةلظدوا انق   ليه  عبلد    ، ا لم حه  األملا حتى ُلصةةةةةةلُّخا ا م ه 
وقد  صةبل  بخ بالل بهذا   ،وظ دب اق هخه  إر ًل إر ًل وه  م ُيريُمخا  ن سةهخده 

و ثةةلر مقتلةة   لى هةةذا ال حخ الي مم من    ،الحةةلدث قةةدلي ال خار  فمه ى الكلمةةة
 ( 1إلى امستملتة اي الههلد.) اليدر حفم ة ال خار  وداهه 

حتى    ،اهمراا ه ةل يتم ى فة ا لمخت ب يي ال ريقةة التي مةلت بهةل  بخ بالل
 ل خا اي  داد الشهدال .  

ومن الهدير فللذ ر  ن   لا ه لك صةراع اي نيي  مراا بين را  للحملر 
اليلنمة واحتقلرهل والريبة اي المخت من  ظ  الهقيدر اقتدال فمن تقدمخه م لل  بي  

و ين حبة  لزوظتة  الهميلةة التي  ةلا وظخدهةل يزين الحمةلر   ،بالل مرداس بن  دلةة
وابمهي  ا يت لف  ن هذا امرت لم  سةةةةةةةةةةةةى وتيهم وحزا وم يزال    ،اي نلاري 

امحسلس األول لض م  ويترالى ل  مهمل ت ليل  الدنمل  ملم  متهسدر اي ةوظ  
الهميلة ا  ا هخ لصةةةةةةةةمل بهل  م سةةةةةةةةبي  إلى حملر ال ي  مل دام ال لس لمختخا  

 

 .   409 - 408( اليرق اإلسالممة اي الشهر األمخت  صة 1)
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إلى  ر  و ا  ليهةةل إ ا ل  تهترف بهةةذب الح مقةةة  ا ترحةة     ،كمةةل مةةلت مرداس
 ( 1 هلهل م لمختخا)

 اقلل يرثي  فل بالل :
اةةةةةةةلرتحلي  للمخِت   إا   ةةةةةةةِ   ةةةةةةةلرهةةةةةةةًة 

  
لمختخنةةةةةةل) م  االبي  هةةةةةةَ   ر     (2ث  

   
 السةةةةةةةةةةةةةةةِ  واظةةدًر  رضةةةةةةةةةةةةةةةًل بهةةل فشةةةةةةةةةةةةةةر  

  
ويةةةةةةةةيةةةةةةةةدونةةةةةةةةل  يةةةةةةةةروحةةةةةةةةخا  اةةةةةةةةخاظةةةةةةةةًل   إم 

   
تةةة ةةةيةةةةةةةيُّ  ر ةةةهةةةةةةةة   اةةةمةةةةةةةل  الةةةقةةةبةةةخر.   إلةةةى 

  
خنةةةةةةل  لمشةةةةةةةةةةةةةةد لحةةةةةةد   إلى  سةةةةةةةةةةةةةةريرًا   تةةةةةةدني 

   
قةةةةةةد ظمَر  وف ختةةةةةةُ ُ   لةةةةةةل  مرداس    مةةةةةةلت 

  
الةةةةة ةةةةةبةةةةةيةةةةةخنةةةةةةةل  مةةةةةةةلت  مةةةةةختةةةةةهةةةةةُ    وقةةةةةبةةةةةةةَ  

   
م هرر   نيي   سةةةةةةةةةةةةةةلمةةةةةةةْ   لخ  ظمَر   لةةةةةةةل 

  
لهيي ةةةةةةةل  ظمَر  لةةةةةةةل  يزل  ل   حةةةةةةةلدث    من 

   
سةةةةةةةةةةةةةةةةالمةةتةةةةةةةُ ُ  فةةمةةرداس   لةةةةةةةدامةةةةةةة    إ ا 

  
نةةةةةل خنةةةةةل ِن  الُيصةةةةةةةةةةةةةةْ بةةةةةذاِت  نهةةةةةلب   ومةةةةةل 

   
فةمةهةمةلةةةةةةةة   مةلةقةًي  مةن  اةةةةةةةداُ َك   نةيسةةةةةةةةةةةةةةي 

  
 ل  لصةةةةةةةةةةةةةةبِل اليخَم اي اأَلظةةداث مةةداخنةةل 

   

  -للمخت )كرر الشةةةةةةةةةةةةةةةةةل ر اي األبمةةةةلت لي ةةةةة المخت  ك ر من مرر اقةةةةلل  
ول  ل تف بهذا ب  نراب يذ ر  ليلال تت لسةةةةةةةةةةل مم    (ملت   –ملت مخته     -لمختخنل

مةداخنةل( ليؤ ةد ل يسةةةةةةةةةةةةةة   وًم   -نةل خنةل  -نهةلب  -لحةد  -المخت و لةي م ة  : )القبخر
  ، اضةة  م   وقد ملت من هخ   ،ولزوظت  ظمر ثلنمًل  ا المخت مصةةير    البشةةر

وقبلةة  قةةد مةةلت ال بيخا . والتكرر ه ةةل    ،اقةةد مةةلت مرداس ومن مهةة  من ال خار 

 

 .  452( الديخاا صة 1)
 .  160( الديخاا صة 2)
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 ،والمتم   اي حب  لزوظت  ظمر  ،ل هر صةةةةةةةةةةرا   مم نيسةةةةةةةةةة  بين تهلق   فللحملر
 و ين البحث  ن الشهلدر لي لل  حسن الهزال .

ويؤ د  مراا بن ح لا  ا المخت سم تي  لى األحملل ظممهًل    ف ظل  م 
 مير لكلئن م ه  من لقلئ  اك  لصير إلى ا لل حتى المخت نيس  لمخت :

دوَا  ةةةةةلِلقةةةةة ِ  المخَت  ةةةةةةةةةةةةةةيل  لههز   م 
  

( ُ اأَلظةةةةةةةَ نةةةةةةةللةةةةةةة   مةةةةةةةل  إ ا  اةةةةةةةلا    ( 1والمخُت 
   

مةةةتدضةةةةةةةةةةةةةةةةم   الةةةمةةةخِت  ْر    مةةةةةةةلَم   و ةةةةةةة ُّ  ةةةَ
  

لةةةةةةةَ ُ   ،لةةةلةةةمةةةختِ  ظةةةَ فةةةهةةةةةةةدب  فةةةمةةةمةةةةةةةل   والةةةمةةةخُت 
   

  ر الشةةةةةةةةةةةةةةل ر لي ة المخت  مي مرات اي بيتين للدملة  لى قخر المخت  
 وس خت  . 

ويرى ال رمةةل   ا من ل  لسةةةةةةةةةةةةةةلةةي اريل ال خار  اهخ من  هةة  ال ةةلر و ا 
لذلي  لا المخت   ده     ،امسةتشةهلد هخ ال الص الخحيد له  من  ذا  الهحم 

  م مة     لرظي

 ويبين استهدادب للمخت اي قخل  :
 لةةة ُ   م انق ةةةلعَ    ةةةةةةةةةةةةةةقةةةللً   لقةةةد  ةةةةةةةةةةةةةةقيةةة ُ 

  
لة   اةْز  الة ةةةةةةةلرِ   اةخةرً   إا  مةن   ( 2) تة ةهةي 

   
ي ثُ   وال ةةةةةةةلرُ  رو ةةةةةةةلتهةةةةةةةل  حةةةةةةةد    ل    من 

  
 لرت الشةةةةةةةةةةةةةةةةد   الم لصِ   فقلةةةلِ   إم الم يةةةلُ 

   
قبةةةةة ِ  من  سةةةةةةةةةةةةةةبقةةةةة   الةةةةةذت   مخلةةةةةدبِ    و 

  
السةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةلدرُ  البةةةةةةلرت   لةةةةةة    من  القهةةةةةةل 

   

 

 . 168السلبل صة  ( المرظم 1)
 .  263( الديخاا صة 2)
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 ( 1قلل ح لا اإلللدت يرتهز وقد هلظمته   ظيخش المهلل)
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةدا وَ د ةةةةةةةةخ  فةةةةةةةةعةةةةةةةةبةةةةةةةةلس    َ د ةةةةةةةةخ 

   
َ د ةةةةةةةةخ  ةةةةةةةةمةةةةةةةةدا لق  الةةةةةةةةزنةةةةةةةةد  وابةةةةةةةةَن  بةةةةةةةةي 

   

كرر الشةةةةل ر  لمة  د خ و  ن  لسةةةةتييث بهؤملالرظلل )عبلس وسةةةةهد وابن 
  بي الزنلق( .

 قلل  مراا بن ح لا:  
هرمةةةةةةةل لمةةةةةةةْ   ًة  َعْب ةةةةةةةَ لمةةةةةةة   ل    من 

  
والةةمةةرل  ائةةقةةهةةةةةةةل)  ( 2الةةمةةخُت  ةةةةةةةلس  

   
وفا  الةحةمةةةةةةةلر  اةي  الة ةيةي  ريةبةةةةةةةة   مةةةةةةةل 

  
اةةةةةللمخت محقهةةةةةل قليال    ةةةةةل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

   

كرر ملدر المخت  ر م مرات ليؤ د  ن  لسةةةةةةتصةةةةةةير  ةةةةةة ا الحملر ويهخا من 
ويؤ د هذا تكرارب لكلمة الم مة فهد  ر هة   ،و ا المخت مصةةةةةةير    انسةةةةةةلا  ، مرهل

  بملت :

مةةةة ةةةةيةةةةتةةةةةةة   مةةةةن  اةةةةر  مةةةةن   يةةةةخ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
  

يةةةةةخااةةةةةقةةةةةهةةةةةةةل غةةةةةراتةةةةةةة   فةةةةةهةةةةة    )اةةةةةي 
   

ثالث  –مرتين  )تكرر امسةة  اي الديخاا: حيث  (االساام)ومن أنواع الكلمة 
  مي مرات( .   – ر م مرات  –مرات 

 

 .  117( المرظم السلبل صة  1)
 .  188( المرظم السلبل  صة  2)
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 تكرارب مرتلا :  

قةلل ق رت بن اليهةللر و تةل بهةل إلى  بي  ةللةد الق ةلني  حةد القهةدر لهةلتبة    
 ويلخم   لى  دم ال رو  مه  :

د ف ةةةةللةةةةِ السةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ   انيْر  لةةةةل    فةةةةل  ةةةةللةةةةد  
  

لقةةةةةل ةةةةةِد) الرحمُن  ةةةةةذرًا  ظهةةةةة    ( 1ومةةةةةل 
   

الةةهةةةةةةةدى  الةة ةةةةةةةلرظةةيَّ  ةةلةةى   َ تةةز ةةُ   ا 
  

وظةةةةةةةلحةةةةةةةد  لةةةةصد   بةةةةيةةةةن  مةةةة ةةةةمةةةة     وَ نةةةةةةة  
   

اللشل ر ه ل  رر اس   للد مرتين والمرر األولى لقصد ف   للد الق لني  حد  
و للد ال لنمة صةةةةةية من ال لخد والبقلل ويقصةةةةةد بهل    ،القهدر المت ليين  ن الههلد 

 ولى  ا لمخت  هيدًا .ح    لى ال رو  ألن  لمي م لد اي الدنمل امن فل   
ومن المالحظ ه ل  ا غضةةةةةةةةةةةل ال خار  ل  لصةةةةةةةةةةة  إلى مرحلة الههلل, ب  

 لحمس  ويستح    لى ال رو  .

 :   تكراره ثالث مرات
يرى ابن ر ةةيل  ا الشةةل ر م لهل  ا ل رر اسةةمًل إم  لى ظهة التشةةخيل 

ا اليهمهة  ويرى  لضةةًل  ا  ول مل تكرر فم  الكالم فل  الرثلل لم ل  ،وامسةةتهذا  
 (.2و در القرحة التي لهدهل المتيهم)

الذت رثي   لب محرة  ،وهذا مل حدث فلليه  مم  بيدر بن هالل المشةةةةةة رت 
وقد  ر  للمبلرةر فهد مقت  الحصةةةةةةةةةةةةةةين بن مللي وهخ لقخل الله  إني   ،بن هالل

 

 .  119( الديخاا صة 1)
 . 76صة   2( الهمدر   2)



 (دكتورة/ مي عاشور مهدي إبراهيم) التكرار يف ديوان اخلوارج         

- 3307 - 

 سةةةةةةةةةةةةةة لةي اله ةة ومرااقةة  هة  ال هرواا . ث  حمة  ال  يزل لقةلتة  مقباًل غير مةدبر 
 (: 1ت  اقلل    )حتى ق

محرةاً  الليةةةةةةة   مم  نيسةةةةةةةةةةةةةةي   إ ا   رْت 
  

اليهر إلى  ُحْزا   لمةةةةةة   من   تةةةةةة وهةةةةةةُ  
   

مةةةةةحةةةةةرةاً  مةةةةةحةةةةةرة  هللا  كةةةةةرَم   سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرى 
  

والة ةهةر  ِة  لةةةةةةةَ يةْ الة ةُّ ةَ َ صةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةلِ    فةمة ةزل 
   

وي هر التكرار فصةةةةةخرر واضةةةةةحة اي   ر اسةةةةة  محرة ثالث مرات؛ للدملة 
اللية  المةل مةلت  صةةةةةةةةةةةةةةبل وحيةدًا, وقةد  لى  ا   ةلب محرة  ةلا  نمي وحةدتة  اي  

 ص اللي  فللذ ر ألن  مصةةةةةدر السةةةةة خا وم بم الذ ريلت ا  ا تذ رب ظلالب ال خم  
وي يف من  ثر الصةةةةةدمة  لم   ا هللا  كرم  فللشةةةةةهلدر مم   ،إلى  ا ل لم اليهر

  هدال مهر تي ال  يلة وال هرواا .
 لرظمًل :وقلل  امر ر من ال خار  للحهل    دمل  راد  ا لقت   

ب ةةةةةةلتةةةةةة   مقةةةةةةلَم  تشةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةْد  لخ    حهةةةةةةلُ  
  

فةةةةللليةةةة   ظمهةةةةل) ي ةةةةدبَن    ِ  (2و مةةةةلتةةةةِ
   

بةةةةةةتةةةةةةر ةةةةةةة  تةةةةةةمةةةةةةنَّ  إمةةةةةةةل  ا    حةةةةةةهةةةةةةةلُ  
  

مةةةهةةةةةةةل لةةة ةةةةةةةل  تةةةِد قةةةَ تةةةُ وفمةةةةةةةل  ْا    ةةةلةةةيةةة ةةةةةةةل 
   

ونسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلئةةةةةةة  فةةةةةةة   تيةهةم  م    حهةةةةةةةلُ  
  

و ر هةةةةةةةل  واث تين  وتسةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةًل   ثمةةةةةةةلنةةةةةةةل 
   

مةةةةةقةةةةةةةلمةةةةةةةَ ُ  لةةةةةقةةةةةخُم  داا  رظةةةةةةة     اةةةةةمةةةةةن 
  

 تضةةةةةةةةةةةةةهضةةةةةةةةةةةةةهل  لي ل امهاًل م تزدنل  
   

  ،وفنمل  خف من اليراق فسةةةةةةةبل المخت   ،اللمخقف ه ل لمي  خاًل من المخت 
والتكرار ه ةةل من  ظةة    ،و  ةةةةةةةةةةةةةةةد دليةة   لى  لةةي وقخف هةةذب المر ر  مةةلم الحهةةل 
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الهمزر( مسته لا  حتى  )امسته لف, اقد  ررت اس  الحهل  مقرونًل ف دار ال دال
وفا دل هذا  لى  ةةةةيل ا نمل يدل   ،هلً لهيخ     وفم اال ليرق بي ه  ويقتله  ظمم

  لى  هل ة نسلل ال خار  .
 : تكرار االسم أربع مرات

حيث  رر اسةةةةةةةة  مرداس اي ،قخل  مراا بن ح لا يرثي  فل بالل مرداسةةةةةةةةلً 
(   ر م هل ثالث مرات اي بي  واحد فير  ت كيد  ةةةةةةةةةةةةةدر 1األبملت  ر م مرات)

 واملتحلق ف  حتى ي لل اله ة . خق  إلم , و ملا م لنت  اي قلب  

و نيةلس مرتين   ،والكة س مرتين ،فةلإلضةةةةةةةةةةةةةةلاةة إلى تكرارب لكلمةة ال ةلس مرتين
 و لي تهبيرًا  ن  ممة هذب الكلملت و در تم  هل من  ه   ولتخاال القلفمة .

 تكراره  خمس مرات :
قلل  يخ  بن  خلي البهلي يرثي هدفة المشةةةةةةةةة رت ومن قت  من  صةةةةةةةةةحل  

 فس لم : 
بةةةةةةةلً تةةةر  حةةةَّ لةةةَ مةةةُ لِ   بةةةةةةةَ الةةةحةةةُ بةةةن  تةةةمةةةمةةةَ      ةةةةةةةُ  
  

وقراُئبةةةةةةةْ )   ُ ِ ْرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ ي  لةمةةةةةةةِ    ( 2تبة ةِد
   

ومةةةةةةةللكةةةةةةةلً  تمممةةةةةةةًل   وقةةةةةةةد  سةةةةةةةةةةةةةةلمةةةةةةة   مي  
  

الشةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةلَ   مي  قةةةةةلر ةةةةة    كمةةةةةل  سةةةةةةةةةةةةةةل  
   

رالةةةةةةةةةً  لةةةةةةةةحةةةةةةةةمةةةةةةةةُ   حةةةةةةةةرداَا  مةةةةةةةةن   و قةةةةةةةةبةةةةةةةةَ  
  

غةةةةةةةللةةةةةةبةةةةةةة   هللِا  هللُا   لةةةةةةيةةةةةةةللةةةةةةةُل  مةةةةةةَر 
   

 

 فللبحث .  23( األبملت صة  1)
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 ِ لِدي هةةةدفةةةُة اليخم قةةةد مضةةةةةةةةةةةةةةى  اةةة ا لةةةي
  

نةةةةةةةلدفةةةةةةة   الةةةيةةةتةةةى  نةةةةةةةل  فةةةةةةةبمل   اةةةةةةة نةةةي 
   

للهمهةةةةةةل هةةةةةةدُ   دى   ،فمةةةةةةل  لل ةةةةةةد هةةةةةةدُ    ويةةةةةةل 
  

هةةةةدُ  لل صةةةةةةةةةةةةةة  األلةةةةدد لحةةةةلر ةةةة   ويةةةةل 
   

َ ظةبةتةةةةةةة   قةةةةةةةد  حةَ    لةْ مةُ مةن  هةةةةةةةدُ   ة    ويةةةةةةةل 
  

ظةةخالةبةةةةةةة    لةةلةةرمةةةةةةةل     ُ تةةةةةةةْ مةةَ لةةَ َ سةةةةةةةةةةةةةةةْ  وقةةةةةةةد 
   

 ( تكرار الجملة :  4
 :   مل لقخل ال حلر - لملت ت تلف لتدل  لى مه ى،  و هىهي  الهملة

 (إ1)  »الليظ المييد الئدر لحسن الس خت  ليهل«

و لصة  تكرار الهم  الدالة  لى   ،وقد اهر تكرار الهم  اي ديخاا ال خار 
  دمل  ر     ،ومن  لي قخل الهيزار بن األ  ي ال لئي السب سي  ،مه ى المخت 

 يخم ال هرواا بين الصيين : 
  ْ ُ َ ل   صةةةةةةةةةةةةةةيديَن  يخِم  اي  ليت ي    م 

  
 (2َوُغخِدْرُت اي القتلى فصةةةةةةةةةةةةةةيديَن ثةةلويةةل)

   
ةً  ظةةةةةُ ةةةةةةةَّ و لةةةةةقةةةةةيةةةةةةة   آرافةةةةةةةًل    ُ هةةةةةةةْ  َوقةةةةةُ ةةةةةِد

  
الم ةةةةلدلةةةةل  ُ ظيةةةةُل  َمْيتةةةةًل م   وَ صةةةةةةةةةةةةةةبحةةةةُ  

   

مهر ة   راد الهيزار  ا ي يي  مل بدا ل  من آمم  هر بهل   دمل  لد من  
وقد ا تمل  المق خ ة  لى    ،اهخ نلدم لهدم نيل  الشهلدر    ،ول  ت ت  م يت   ،صيين

 

 حمد م لخ   حمد ال لصرت الصملدت   المهلني  –البالغة    -حة   سلليل باليمة، اليصل(  1)
 الرال ي 

 .الكخي    –و للة الم بخ لت  -  م  1980 1  132صة     
 .  45( الديخاا صة 2)
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 مي ظم  دالة  لى المخت لتدل  لى رسخخ مه ى المخت اي  ه  , وهي  لى  
و صبح  اي  داد الشهدال،    ، ت ل   رظم  إ ل   و  وغخدرت اي القتلىإالترتيل  

ونراب ه ل ليص  ال ريقة التي يتم ى  ا لمخت بهل و  ن  يرى  ن    ،إوق ه  إر ًلإ
ث  بد  ل رر ويؤ د   ،كلمل  لن  اريقة القت   فشم  لمل  لا ثخاف    د هللا     

و لقي    اقللإ  ،صدق  اي تم م  الشهلدر والمخت اي سبي  هللا اي مخقهة صيين
 ت  ن   ر     ظيل الم لدللإ م  وقخل  إ م  ظيل الم لدللإإ إ و صبح  ميتلً إ إ ظ ة

األمخات  اي  داد  ود    األحملل  ف كملهل  لى    ،من  داد  دالة  الهم   وهذب 
اي سبي  هللا  ز  والمخت  الشهلدر  تم م   اي  و ي تال صدق   فللمخت    امستهلنة 

 وظ .

ومن المالحظ  ا مه ى المخت قد تكرر   د   ير من هؤمل الشهرال اي  
حدث مم  بد هللا بن  بي الحخسلل الكالبي وقد    مخاقف قد تكخا متشلبهة  مل

ف من السل لا  ا لصلب  إ ا قتل  اقلل :  ُ خِد
  ْ ل ُ بضةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  مةةةل إا ُ فةةةللي إ ا  رواُح ةةةَ

  
 ( 1مل ا اهلتْ  فَ وصةةةةةةةةةةةةةةلل  وَ فشةةةةةةةةةةةةةةلر)

   

ألا الرو  قد  هب  إلى   ،اللشل ر ه ل م يبللي فمل ليه  فهسدب فهد قتل 
ومه ى المخت واضل اي قخل  إ  رواح ل   ،وي هر ه ل إلملا ال خار  فللرو   ، للقهل

  بض  إ . 

 ونيي هذا المه ي متكرر اي مخقف مشلف  لهرور بن  دلة حين قدم لمصلل: 
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امرحبةةةةةةةلً  م ةةةةةةة   بةةةةةةةدَّ  م  مةةةةةةةل  ظةةةةةةةلل   إ ا 
  

 ( ْ ِ لةةةةَ ذا  وم  لةةةة تي م  ةةةةِ  ( 1فةةةة  حين 
   

اقخل إ ظلل مل م بد م   إ ظملة تخحي فمه ى المخت, اللمخت مصير    
 ومبد  ا ل تي م محلل . ،إنسلا

ومن المالحظ حل هؤمل ال خار  للشهلدر و دم الت ل ل حتى اي لح ة  
وفا  لا  بخ الحخسلل قد  خف    ،الصلل والقت  ب  يخاظهخا ف    هل ة و سللة

دلة قد قدم فلليه  للصلل, و لى الرغ  من  ا ا  رور بن    ،من القت  والصلل 
 هذا ل  يتيير مخقي  .   

ومن  لي قخل    ،ومن المخاقف المتشلبهة  لضل   ر مه ى المخت   د الرثلل
 ةيلد األ س  يرثى داود بن ال هملا الهبدت :

لسةةةةةةةةةةةةةةبيلةةةةةةة  مضةةةةةةةةةةةةةةى  داود   لةةةةةةةُي   اةةةةةةةلا 
  

 (2إلى هللا تةةةللمةةةل)  اقةةةد  ةةةلا  ا  ةةةةةةةةةةةةةةخق  
   

 لسبيل  إ دالة  لى المخت  لضًل . اهملة إ مضى 
وقد قت   بخهل و  خهل وةوظهل و مهل   ،وقخل امر ر من ال خار  من ب ي  يبلا 

الحرورت  الشيبلني  بن  مي  الضحلك  فهد  لي   ،و مهل و للتهل مم  امل ر ي  
 ضلح ة وم مبتسمة, قلل    ه  : 

خ ةةةةةةةةهةةةةةةةة ُ  حةةةةةةةةُ نةةةةةةةةُ ْخا  قضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ  مةةةةةةةةهشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  
  

( حسةةةةةةةةةةةةةةةن  قةةةةةةةدمةخا  قةةةةةةةد  مةةةةةةةل   ( 3كةةةةةةة د 
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 . قضخا نحخ ه ( ظملة دالة  لى المخت )اقخلهل
وقةةد تكرر هةةذا المه ى   ةةد  حةةد ال خار    ةةدمةةل  راد  ا يبين  ا ال ةةلس م 

 تهترف فيضلئ  اليير إم إ ا واراب الترا  فمقخل :

لييرب حةةةةةةدي ةةةةةةًل  الةةةةةةدنمةةةةةةل  اي  المرَل    رى 
  

 ( 1إ ا هخ َ مسةةةةةةةةةةةةةةى م لهيةةةُل الم ةةةلدلةةةل)
   

تهخى   تكنْ اكْن  ةةةةةللةةةةةذت  وم   حةةةةةدي ةةةةةًل 
  

اأَل ةةةةةةةلدلةةةةةةةل  فةمةةةةةةةَي  يةهةخاُب  الةةةةةةةذت   كةمة ةةةةةةةِ  
   

 وميلرقة الحملر  اقخل  إ م لهيل الم لدللإ  ظملة دالة  لى المخت,

 ومن تكرار الجمل تكرار معنى الضعف ونحول الجسم :
 ، نحخل الهس  ورد   يرًا اي   هلر ال خار  وهى صخرر تقتر  من واقهه 

 ر م هل : و سبلف    ير  ،واروف حملته 

ومن  لي قخل  حد ال خار  اي   ،من  صلف  الهزال من   رر العبلدر والتههد 
مقت  مصهل بن محمد ومللي بن الصهل وظلبر بن سهد و لنخا من ر سلل  

 ال خار  وقتلخا اي آ ر  للم يزيد بن  بد الملي :  
اةةةةيةةةةهةةةة ْ  َم  الةةةةتةةةة شةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ تةةةةهةةةةرُف  ة   مةةةةةةةَ تةةةةْ  اةةةةِ

  
غةةةةالمةةةةةةةل) الةةةةقةةةةرآَا  حةةةة ةةةةَّ    ( 2كةةةةلةةةةهةةةة  

   
حةةةتةةةى  الةةةتةةةهةةةهةةةةةةةُد    ُ لةةةحةةةمةةةةةةةَ بةةةرى   قةةةةةةةد 

  
و ة ةةةةةةةلمةةةةةةةل  رًا  مصةةةةةةةةةةةةةةيةَّ ظةلةةةةةةةدًا    ةةةةةةةلد 
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قتلخا   الذين  للقتلى  وتذ رب  المهلرك  فسبل  خ   الهس   نحخل  ل خا  وقد 
الش ي وهخ يرثي    ، ملم  الحلرث بن  هل  إلله , ومن  لي قخل  و دم نسملن  

  خا بن  حمر الضبهي وقت  مم نلام بن األةرق :
قةةةةد َ بلى   ةةةةلمي و    ةةةةةةةةةةةةةةيَّهةةةةل َ يهةةةةلَت 

  
َهَر ليلي   ُر  خِا ابِن  حمِر )  (1وَ سةةةةةةةةةةةةةةْ

   

 ومن  سبل  نحخل الهس  الصخم و دم امهتملم فلألك   

 وظلل هذا المه ى اي قخل ارور بن نخا  األ ههي يرثي قخم  : 
 ل ةةةلاةةةًل براهةةةل الصةةةةةةةةةةةةةةخُم حتى  ةةةَ نهةةةل

  
 (2سةةةةةةةةةةةةةةيخف  إ ا مةل ال ية  تةدمي  لخمهةل )

   

ومن  لي قخل حهمة بن  وس حين يب ي    ،لهذا الهزالوقد م يذ ر سبل  
 رظلل ال مرت ومن قت  مه  : 

ْحبةةةَ ُ   إ ا   رْت نيسةةةةةةةةةةةةةةي رظةةةلًل َوصةةةةةةةةةةةةةةَ
  

َ لخُمهةةةةةةةل) اأُلمخر  فه    (3 كةةةةةةةلُد  لى 
   

حخله  لحهلَن  ال يِر   ترى  ةةةةةةةلفمةةةةةةةلِت 
  

لةةحةةخمةةهةةةةةةةل  قةةلةةيةةاًل  بةةن  ظسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلمةةةةةةةًل   لةةقةةلةةد
   

ال ير م لهد  يئًل ل كل  من  و لي حيث لصف  صحلف  ب حخل الهس  و ا  
    ظسلمه  فهد قتله  .

 
 

 .  86( المرظم السلبل نيس  صة  1)
 .  57( المرظم السلبل صة  2)
 .   83( الديخاا صةة 3)
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 ( تكرار الالزمة  5

وهي عبلرر  ن مهمخ ة من األصخات  و الكلملت التي تهلد اي اليقرات  و  
 (1المقلام الشهرية فصخرر م ت مة .)

قلل مهل  بن ظخين بن الحصين ال لئي الس بسي: وهخ محبخس حين ه َّ  
 لكخاة :المييرر ب يي ال خار  من ا

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلفل   فم    لى اهر  ليت ي   فمةةةةةةل 
  

يرت دار ًلغيَر  َ زم)  ( 2 ةةةةةةةةةةةديِد الُقصةةةةةةةةةةةَ
   

فةةمةة ةة   ُ ةةةةةةةلدت  ةةةةةةةدوَّ ةةُ ْ  لةةيةةتةة ةةي   ويةةةةةةةل 
  

الةةةةمةةةة ةةةةمةةةةةةةِة  وم  فةةةةمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةقةةةةيةةةةَ ةةةةي  ةةةةةةة َس 
   

ردوا َوتةةةةُ ةةةةْ تةةةةُ ةةةةةةةلاةةةةخا   لةةةةهةةةةزُّ  ةةةةلةةةةىَّ  ا 
  

ال ْ صةةةةةةةةةةةةةةةُ مةةُ َن  لةةِد حةةِ الةةمةةُ اةةي  ْر  رِد ُ ظةةَ مةةةةةةةل   ولةةد
   

ونراب    ، دوب إلى قتل  حتى ل خا  ول الشةةةةةةةهدالاللشةةةةةةةل ر يتم ى  ا لسةةةةةةةبق   
لهز  لى( و هةد بيتين  )لل ليت ي( مرتين ث   لهيةد فمقخل )ل رر  سةةةةةةةةةةةةةةلخ  التم ي  

 لقخل :
خا  و زَّ  لىَّ  ْا تضةةةةةةةةةةةةةةةةةلمخا وُتْ َقصةةةةةةةةةةةةةةُ

  
م بدال بةةةةةةةثد   سةةةةةةةةةةةةةةيرًا   و صةةةةةةةةةةةةةةبَل  ا 

   
لك  قصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوا  وقةةةةةةةد  فم     ولخ  ن ي 

  
الةيةريةقةيةن   بةيةن  ِإَ ْا   َقسةةةةةةةةةةةةةةْ ةَال  ثةرُت 

   

 

الهلهلي د/ مخسى ر لفهة صة  1) التكرار اي الشهر  ال قد األدبي   37(  لمؤتمر  فحث مقدم 
 إر د . –ظلمهة اليرمخك  1988ال لني 

 .  60 - 59( الديخاا صة  2)
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ولخ )و ز  لى( و ذلي  لد اكرر واست دم  سلخ  التم ى وقلل  )حيث  رر  
وت كيدًا   ، ن ي( والتكرار ه ل مسخغًل تقتض  الحللة ال يسمة التي لهلني م هل الشل ر

  لى تم م   ا ل خا حرًا المقًل .
والتي سبل   رهل اي   التمممي  اله برت  بن  ميرر  الق ل  واي  بملت  مرو 

كالهمل( س  مرات اي  ول األ  ر ليؤ د  لى  ا هذين  )(  رر لي ة1( بحث ال
الرظلين م ل تليلا  ن  ت  لرظي من حيث القخر والشهل ة والصالفة  و نهمل  

 فم لفة رظ  واحد  .
و لا إ ا  راد ال رو  تهلَّق    ،ومن هذا اللخا قخل عمسى بن التي ال  ي

 ف  ب لت  فم م , اقلل اي  لي و ر  من فهد : 
بةةةةةةةةلً  حةةةةةةةةُ إلةةةةةةةةىَّ  الةةةةةةةةحةةةةةةةةمةةةةةةةةلَر  ةاد   لةةةةةةةةقةةةةةةةةد 

  
هةةةةةةةلِف)  الضةةةةةةةةةةةةةةِد مةن  ِإنةهةنَّ   ( 2بة ةةةةةةةلتةي 

   
فةةهةةةةةةةدت الةةبةةْؤَس  َن  َريةةْ يةةَ  مةة ةةةةةةةلاةةةةةةةَة  ا 

  
 و ا لشةةةةةةةةةةةةةةرْ َن َرْنقةًل غيَر صةةةةةةةةةةةةةةةلف)( 

   
الةةةهةةةخارت  َي  ُ سةةةةةةةةةةةةةةةةةِ إا  ن  َريةةةْ هةةةْ لةةةَ  واا 

  
رم   ةةهةةةةةةةلف)( اةةتةة ةةبةةخ    الةةهةةيةةن  ةةن  ةةَ

   
فةةةهةةةةةةةدت  الةةةةةةةدهةةةُر  لضةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةرهةةةنَّ   و ا 

  
ظةةةةةةةلف  األ ةةةمةةةةةةةلم  مةةةن  ف   لةةةِ ظةةةَ  إلةةةى 

   

ليؤ د  خا     ( ا واليه  المضلرع المتص  ف  نخا ال سخر)و لي حيث  رر  
واي   رب لكلمة ب لتي ث  تكرارب لليه  المتص  ف  نخا   ،وقلق   لى ب لت  من فهدب

ألا الب لت    ،ل رو  ول يي تهمة الهبن    ال سخر ليؤ د صدق مشل رب اي  دم ا
 اي حلظة إلى راع . 

 

 .  29 –  28البحث صة  (  1)
 . 71( الديخاا صة 2)
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 ومن هذا  لضل قخل ملم ة الشيبلني وهي ترثي  مهل :
الةةةةةةةذت    صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةرُت  ةةةةةةةن  ةةةةةةةمةةةةةةةي 

  
آمةةةةْر) فةةةةةةةللةةةةمةةةةهةةةةروف   ( 1قةةةةةةةد  ةةةةةةةلا 

   
الةةةةةةةذت    صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةرت  ةةةةةةةن  ةةةةةةةمةةةةةةةي 

  
والةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةؤاةر  الةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةؤامةةةةةةةةةةر   كةةةةةةةةةةلا 

   

الحس ة اقد  لا  اقدت ملم ة الشيبلني  مهل الذت  لا يتصف فللصيلت  
وقد  لا س دًا المل اقدت  حلول   ا تتحلى    ،ل مر فللمهروف وي هى  ن الم كر

والخاضل    ،فللصبر اكررت اي األبملت قخلهل ) صبرت  ن  مي الذت( مرتين
اهخ إنسلا    ، نهل ل  تست م الصبر   يرًا حتى انيهرت  يخنهل فللدمخع تب ي  لم 

والدلي   لى  لي  نهل   ،قخم  و لا حلميه    لستحل الب لل  لم  ألن   لا لسلا 
  لدت اقلل  :

قةةةةخ  لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلا  قةةةةةةةد  ةةةة ةةةةةةة    لةةةةةةةل  ةةةة  
  

الةةمةةهةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةةةةةةر لةةهةةتةةمةةم  حةةيةةن   مةةةةةةةي 
   

فةةةةةةةةةةةةللةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةدا  اةةةةةةةةةةةةألفةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةَّ ةةةةةةةةةةةةَي 
  

والةةةةةةةةهةةةةةةةةخاظةةةةةةةر  و ةةةةةةةةلألصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلئةةةةةةةة    ر 
   

رةئةةةةةةةة  لةةةةةةةةقةةةةةةةةد  فةةةةةةةة ةةةةةةةةيةةةةةةةةُ    ولةةةةةةةةئةةةةةةةةن 
  

مةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةلور فةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةة     فةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةلرس 
   

 واي مق خ ة   رى تقخل:
اةةةةةهةةةةةةةللةةةةةهةةةةة  إ ا   ةةةةةرت  الةةةةةةةذيةةةةةن    يةةةةةن 

  
 ( 2فحسةةةةةةةةةةةةةةن  يةةةةةلاةةةةةة ووقةةةةةلر)  راخا     
   

 

 . 239( الديخاا صة 1)
 . 240(  المرظم السلبل  صة 2)
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إ ا الةةةةةةةذيةةةن  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلئةةةةةةة    يةةةن    تةةةةةةةلهةةة  
  

بةةةةةمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلر لةةةةةةة   مةةةةةخالةةةةةهةةةةة    بةةةةةةةذلةةةةةخا 
   

ديةةةةةة ةةةةةةهةةةةةة  إ ا   ةةةةةةرنةةةةةةةل  الةةةةةةةذيةةةةةةن    يةةةةةةن 
  

هُ    مةةةةةةةلرت   قةةةةةةةللةةةةةةة   شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلئره  
   

 تسل مت الظهة ل  ترددهل ملم ة ترال, وفنمل ترددهل دمخ ل ومشل ر. 

 ومن  لي:مق خ لت متيرقة وه لك تكرار مةمة ولكن اي 

 امر ر من ال خار  ترثي   لهل وقت  مم الضحلك :قلل  
فةةةةةةةةةللةةةةةةةةةدمةةةةةةةةةخع ظةةةةةةةةةخدت   لةةةةةةةةةل ةةةةةةةةةيةةةةةةةةةن 

  
الةةةمسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةة ةةةمةةةم) فةةةهةةةهةةةةةةةد   ( 1وافةةة ةةةي 

   

 قلل  ملم ة الشيبلني ترثى   لهل :  
فةةةةةةةةللةةةةةةةةدمةةةةةةةةخع  ظةةةةةةةةخدت   لةةةةةةةةل  ةةةةةةةةيةةةةةةةةن 

  
الةةةةةةةةمةةةةةةةةمةةةةةةةةلت) حةةةةةةةةتةةةةةةةةى   (2بةةةةةةةةخاكةةةةةةةةف 

   

 قلل      الحلةوق الح يي ال لرظي : 
   ي يَّ ظخدا فةةللةةدمخع  لى الصةةةةةةةةةةةةةةةدر 

  
الخ ر)  لى   الهبةةةةةة   اي  المقتخل   ( 3اليةةةةةةلرس 

   

 وقلل  مراا بن ح لا يرثي  فل بالل مرداسًل :
ومصةةةةةةةةةةةةةةر ةةةةةةة  لمرداس  ف ي   لةةةةةةةل  ين 

 
فةمةرداس) مةرداس  لةحةقة ةي  ر    (4لةةةةةةةل 

 

 

 . 225( الديخاا صة 1)
 . 238(  الديخاا صة   2)
 . 89( المرظم السلبل صة  3)
 . 158( المرظم السلبل  صة 4)



 (دكتورة/ مي عاشور مهدي إبراهيم) التكرار يف ديوان اخلوارج         

- 3318 - 

  قلل الضحلك بن  مي الشيبلني يرثي بهلخًم ويذ ر  صحلف  :
تهتةةةةةلنةةةةةلً  دمخ ةةةةةل م ةةةةةي   لةةةةةل  ين   رت 

  
 ( 1وف خانةل) واف ي ل ةل صةةةةةةةةةةةةةةحبةة فةلنخا  

   

ومن المالحظ اي األبملت ال الثة األولى السلفقة  ا الرثلل صلدر من      
اك  واحدر م هن   ،اتهلب   يهل, و ا ه لك تشلبهًل  لضًل اي تكرار  لمة الهخد 

 ، ولكن الهخد ف   ،ت لل من  ي يهل  ا تهخد فللدمخع  لمي مهرد الب لل احسل 
ف الف قخل  مراا الذت الل من  ي      ،الألخ هخ الس د أل ت  وم لهخ   بداً 

و مل الضحلك فم لل من   ،وتم ى  ا ي لل الشهلدر م ل   ، ا تب ي  لى مرداس
 .    ي    ا تسي  فللدمخع ليراق  صحلف 

ومل سةةبل من الشةةخاهد لمي اسةةتقصةةلل وفنمل نمل   م تقلب من ديخاا ال خار   
 للدملة  لى بروة الهرر  التكرار دا   الديخاا .

 

 .  235( الديخاا  صة 1)
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 اخلامتة  
و هةد اقةد انتهية  من التهخل اي   ،الحمةد هلل الةذت ب همتة  تت  الصةةةةةةةةةةةةةةللحةلت 

   هلر ال خار  وتبين لي ا تي :  

 وسبل  لي  اروف حملته . ،:  ا مه    هره  ظلل مق هلت  هرية أوالً 

 .: بروة الهرر التكرار اي ديخاا ال خار  فش   ملي  لل  ر  ثانياً 

بل  و مو إن  مح  ،:  ا هؤمل ال خار  ي  مخا ظ   هره  اي   ر المخت   ثالثاً 
 لى الرغ     ،وي هروا  ن  اليللة الخحيدر التي يتم لهل     لرظي  ،إلى نيخسةةةةةةه 

 من  ا له   هداف   رى . 

اللكلملت التي تكررت  ، ا هؤمل ال خار  تيخ  اي   ةةةةةةةةةةةةهلره  رائحة الدم  رابعًا :
  ،الحر  ومرادالت   ،المخت فمشةةةةتقلت  ومرادالت )اي   ةةةةهلره  دالة  لى  لي م    

 .  (والب لل والمخع ،للو دوات القت

 : من  الل اإلحصلئمة التي قم  فهملهل تبين ا تي :  خامساً 

مرر   194اي  ةةةةةهر ال خار    تكرر   ر  لمة المخت فمشةةةةةتقلتهل ومترادالتهل
والشةةةةةةةةةةةةةةرال   الةبةمةم  وتةكةررت  ةلةمةتةي  الةحةر    62&  وتةكةرر   ةر  ةلةمةةةةةةةة   & مةرر 

الحر     61فمراداةةةةةلتهةةةةةل وتكرر   ر  دوات  والةةةةةدرع)مرر &  والرمل    ( السةةةةةةةةةةةةةةمو 
 مرر . 54مرر & وتكررت  لمتي الب لل والدمخع فمترادالته   93فمترادالتهل 

 و نه  فل خا  نيسه  هلل .  ، نيسه  فللشرر:  ا هؤمل ال خار  وصيخا سادساً 



 (دكتورة/ مي عاشور مهدي إبراهيم) التكرار يف ديوان اخلوارج         

- 3320 - 

للدملة   (السةةةةةمو والرمل والدرع):   ر اي   ةةةةةهلره    ر الحر  و دوات  ساااابعًا  
ولكن يرونهل ف  ي ه    ،اكلهل  لن  م لردات وحرو    ، لى الحملر التي لعمشةخهل

 ظهلد اي سبي  هللا .

لكن   ،ه  من الشةةةةهرال: ورد اي  ةةةةهره  ف لل لقتاله   و ةةةةهداله  م   غير   ثامناً 
ل تليخا  ن ف مة الشةةةةةةةةةهرال  نه  يب خا ألنه  ل  تصةةةةةةةةةبه  الم مة ويحققخا هداه   

 ايب خا قتاله  وه  يد خا هللا  زوظ   ا يلحقخا به  . ،وي خنخا مم الشهدال

والمهلني    ،: من ال لحمة الي مة يتسةةةةةة   ةةةةةةهره  ف ا مه    ليلاه  سةةةةةةهلة تاسااااعاً 
و   ر    ،لبحخر الشةةةهرية المههخدر ول  ل رظخا  ليهلواسةةةتهملله  ل ،قريبة واضةةةحة

 ن مه   لى فحر ال خي  .

ا ني  وصةةةةةةةةةةي لذلي    ،وله  هذب الدراسةةةةةةةةةةة تيتل البل   ملم دراسةةةةةةةةةةلت   رى 
  ،البلح ين والدارسةةةةةةةةةين فلل  ر اي  ةةةةةةةةةهر ال خار  ودراسةةةةةةةةةت  من ظخانب  الم تلية 

 .  و لصة الب لل المخسمقي اي ديخاا ال خار 

 و هد ...  

ور مةةل  ةةلا ه ةةلك    ،فه  الشةةةةةةةةةةةةةةخاهةةد التي انتقيتهةةل من ديخاا ال خار   اتلةةي
وقد  ،الك ير ممل ل   رصةةةةةةةةةةةةةدب حيث ر ي   ا   رهل تكرارًا وحشةةةةةةةةةةةةةخا م الئ  م  

و د خ   ،وفا  لا     ام ي ،اي هذا البحث ا ا  لا صةةةةةةةةةخافًل امن هللا اظتهدت 
 هللا سبحلن  وتهللى  م لحرم ي  ظر امظتهلد .
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  المراجع والمصادر أواًل :
  الهيئة   2010سهير القلملوت      / د  ال خار  اي الهصر األمخت دراسة    - 1

  .المصرية الهلمة للكتل  
اليصلحة    -2  باليمة،  م لخ   حمد   المهلني  –البالغة    - سلليل   حمد 

  – و للة الم بخ لت    ال ل ر:  م  1980  1   ال لصرت الصملدت الرال ي 
  .الكخي

&  م    1978  1  ز الدين  لى السيد    /التكرير بين الم ير والت ثير ت لمو  -3
  لل  الكتل بيروت . -م  1986 2 

م م تبة ال لنهي    1960  2     بد السالم هلروا /الحيخاا لللهلحظ تحقيل    -4
 القلهرر  

ال خار  تلري ه  و قلئده  تحلي  وتقخي  ت لمو د/   لدل محمد محمد درويش   -5
 م( .2008  -هة  1429) 2 

ال خار     -  6 عبلس    ديخاا  هر  إحسلا  د/  وتحقيل  هة  1402)   4  ظمم 
 م( دار الشروق .  1982

الهمدر  اي محلسن الشهر وآداف  ابن ر يل القيرواني تحقيل / محمد  بد    -7
م( دار الكتل الهممة بيروت 2001- هة  1422)    1     2 القلدر   ل  

  .لب لا 
الب دارت    -8  د/ حسن  الحديث  الهر ي  الشهر  التهلقل اي    1995   ال لمة 

 .  م تبة األنهلخ المصرية
 د/ نهملا القلضي دار المهلرف فمصر.   اليرق اإلسالممة اي الشهر األمخت   -9
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دار المهلرف  خرنمش   -اي الشهر اإلسالمي واألمخت د/  بد القلدر القط    -10
 .القلهرر  -ال ي 

 .بيروت  م  1983  -  7 قضللل الشهر المهلصر نلةك المالئكة  -11
 .بيروت  –صلدرر دا   هة 1414  3  بن م  خرم لسلا الهر   -12
ظهلد التر لني تقدل    /اإلسالم غيروا مهرى التلريخ ت لموملئة من   ملل  -13

م(  دار التقخى 2010- ه  1431)  1   الشمخ محمد بن  بد الملي الزغبي
 لل بم وال شر والتخةيم .

م(  1995  -ه 1415)     محمخد  لار  /لراةت تحقيلل  م تلر الصحل   -14
 ت. م تبة لب لا بيرو 

مد م تلر  بد الحميد  مر )المتخاى:  ح  /د   مهه  اللية الهر مة المهلصرر   -15
  .  لل  الكتل  (م  2008 -هة   1429) 1   3 هة( 1424

واألد     -16 اللية  اي  الهر مة  المص لحلت  &  لم     /مهه   وهبة  مهدت 
 .  م تبة بيروت لب لا  2  المه دس 

القلدر  –  حمد الزيلت    –إبراهم  مص يى  )المهه  الخسمط    -17   - حلمد  بد 
 ال هلر( تحقيل مهمم اللية الهر مة دار الد خر لل شر .محمد 

  1977 1المل  وال ح  للشهرستلني تحقيل د/  بد الل مو محمد الهبد    -18
 م تبة األنهلخ المصرية .  

   1   مخسمقى الشهر بين ال بلت والت خر د/ صلبر  بد الدال  يخني   -19
 الهر مة السهخدلة الريل  .ر يد المملكة م تبة ال (م2008- ه 1429)
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 : ثانيًا: الرسائل العلمية

تملم رسللة ملظستير إ داد/    - 1 المدلل  ن  بي  الِحَهلِ  اي قصيدر  ِ ْهِريَُّة 
الم مل   ظلمهة  محمد  الحلم   رظل  بد  الهلخم    –محمد  دار  قس     – لمة 

 . (م2018-ه  1439)الدراسلت األدبمة 

دراسة ا مة رسللة ملظستير إ داد / محمد  الهرر التكرار اي  هر  بي تملم    -2
الهلخم   دار  الم مل  لمة  الهال ظلمهة  الدراسلت    -مص يى محمد  بخ  قس  

 . م(2012-ه 1432) األدبمة  

 : المجالت والدوريات ثالثًا : 
التكرار من األص   )فحث فه خاا    مهلة ا دا  والهلخم اإلنسلنمة   -1  هرية 

الي ي الت صي   إلى  الهدد    (الشهلئرت  ة  الهقيلي  اليتل    كتخ ر   46د/  بد 
 . م 2002

ا الق المخضخعمة والي مة اي  فحث فه خاا )  –مهلة اللية الهر مة فللم خفمة   -2
 1   دراسة مستلة من الهدد الهل رد/ صلبر  بد الدال   0    ( هر ال خار 

 . (م1990- هة 1410)
التكرار اي الشهر الهلهلي د/ مخسى ر لفهة ال لني    -  مؤتمر ال قد األدبي  -3

 . إر د  –ظلمهة اليرمخك  1988
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