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 ة الَاِدَلا

ا ِعاَوالس  ق  ورِاالتَََّبْ  ف 

ةِا  َوَليََْلااألَْخيَلِيَّةِااَتْوَبَةابِْنااحل َمِّيِااِِفاقِصَّ

ابقلما:ايوسفاحممدااملحميد

َقَعْتا اَتََبْ اَليََْل اِجئْت  اَما اإَِذا نْت  اَوك 

ا

ا

ا

اا ور  َََََ فََََ  َداَ اسََََََََََََ  َََََ ََََ ااال َََََ ََََْ ن
ةامََََِ نََََِ َََََ ْداَراب قََََََ افَََََ

ا

ا

اَتْوَبَةاْبنِاملااا فِجْرابيت  ااحل َمِّيِاخالفاِتاالعلامءاكاماحدثاي 

تادوًرااهلذااالبيالكننةاأرىامعاكثّيامناأبياتاسََابقيواولحقيو 

افي ََاةاالَّاائعََةاالعََذريَََّاخطًّيااِفاف ماتلََااالر ا ة ااتةابََ َّ لواعجااَتْوبَََ

ايَاخْا"ليَلااألَاعشقوالتلااالشاعر ااجلميلةااملعروفةاابَ
 افقالاِفاة"يَّالِ

امطلع ا:ا

َاا َ تَََََْ ََلاانَََََََ يَََََْ لَََََََ اابََََََِ ااَلااَدار  ََََََ ور  ََََََ ه  اتََََََ

ا

ا

ا

ْتاا طَََََّ ااَوشَََََََََََ َوا َََََ رَّاانَََ مَََ تَََ ااَواسََََََََََْ ِريََر  َََََ امَََ

ا

ا
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اا  ناعنََداسََََََََََام االبيََتاحمَ ابََادراإااالََذِاتَاؤالاامل اإناالسََََََََََ 

ااإلشَََََََََكالا وا:ا  ا!اعرامناسَََََََفوراوجواحبيبتو لامذاايرتاباالشََََََََّ

فقََداحََاداإحََدىاأمََانيََو اا؛! أليسامناحقااملوقفاأنايفرحافيََو

واءاإراورأىاوجَوامعشََََََََََوقتَوادوناذلَااالَبقعااحلَائَ ابينَواوبن

ابَََََ اذلَََََااال  ورا الكنَََََواعَلاعكسااملتوقعايقَََََعطشاعينَََََو

ابعداإقدامابالرتياباواخلوف؛ ا. اويرتابابعداارتياحفي ْحِجم 

اعناسََََََََََيََََا ا لايمكناتفسََََََََََّياذلََََااالرتيََََابابعيًََََدا

اِفاقصَََََََيدتوالات اام االقصَََََََيد  افاملعطياتاالتةاقدَّا نااعَلاين اعَتْوَبة 

االتفََََتاإليََََواعلامءااألدباومؤرخو  ا امََََا تعليََََ اموقفََََو او ََََذا

ا اعراومعشَََوقتواعنااألحداثاالتةات  َََتافبحثوااِفاحيا االشََََّ

للحَََاد َََةاأوااقمَََااوردنَََاامناتو ياوأولعن َََااأبيَََاتاالقصََََََََََيَََد  ا

اللمعن  اادًا اوحتََديََالََ علامءاالقرنااهلجرياالثَََّااجََاءاعنََداتوجيََول

وااملعن اوج تناحي اوجَّاا َ(276عنداابناقتيبةاالدينوريا)تا

ا:ا افقالِفاترمجتوالتوبةابنااحل َمِّيا

ا ا ْتارَافَا"وكانالايرا ااإلامتَبقعًة اف تا اايوًمااوقداسَََََََََ

ا ااالات افََ نكراذلََا اوعلماأ َََّ اار افِاسَََََََََْ َدَثاإلَّ وكَاناإخواَااا األمراحَََ

أمرو ااأناتعلم مابمجيئواليقتلو  افسَََََََََفرتالتنذر  اويقال:اب ا

وَ ا اف لقتاالَبقع اليعلماأ اابردت" ج  ا.ا1َدوَّ

َََََََََََ(286دا)تََبِاالعباساامل ااأمااأبو فلمايذكراخَباتآمراا َ

اب اةاعَلاقت اتوبة ايَّالِايَاخْاأ  ااألَا ََََََََََََََََََََفسَََََََََََّ امناأجهاءًاادَارَاوْاحناأَار اَ

التفتاإااغموضامعن ا ذااالقصََََََََََيد اِفاكتابوا"الفا ََََََََََ " او

ا:بالتعليقاقائالًف فرد اا؛البيتادوناغّي 

اءا اكاناالنسََََا(وكنتاإذاامااجئتاليَلاتَبقعت)"قولوا:ا

جو  نالِي ْعلِْمَناأنالاسبي اإلي ن" نِْكْحَناأبردَناو  اا.2إذااأ 
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ر ا اةاوأشعاداعَلاأخباراليَلااألخيليَّاال ااملَبِاورغمااطِا

 اإلاأنواملا3قفِةااجابنايوسََََََََََفاالثَّاوذكر اخَباوفود ااعَلااحلجَّا

ةا ذاابعدماَََََََََََََََََيذكراالوجوااألولاالذياذكر اابناقتيبة اوقدايشََََََ

اقنََََاعََََةااملَبِا ءاالََََذيااعتمََََداعليََََواالعلامادابصَََََََََََََد ااخلَبااملروي 

ا.الالحقوناِفاتدعيماالوجوااألول

فرجاأبااالاابعافسََََََََََنجدالرَّاأمااإذااانتقلنااإااعلامءاالقرنا ا

َََََََََََ(ايوردا356األصف اينا)ت بعضااألخباراالتةاتت مناخَبا َ

يعاإلاأنامجاتآمراأ  اليَلاعَلاقتلو اوأناسََََََََََفور ااكانالتحذير 

يلاعاوإذااانتقلنَََااإااأي ا َََذ ااألخبَََاراملاتنقَََ اعناليَلامبَََا  ًا

َََََََََََََ(اِفاأماليوا356القايلا)تا اطوي لااَبلافسَََنجداأولار وراخلاا4 َ

عَلااا ذكرافيواوفود افقدانفسََََََََََ ااةءاعَلالسََََََََََاناليَلااألخيليَّاجا

اجاهلااعاماراباتوبةا اوسََََََََََؤالااحلجَّاقفِةااجابنايوسََََََََََفاالثَّااحلجَّا

افَََََ جَََََابَََََتابامايؤيَََََداالقولااألولالبناقتيبَََََة ا مناسََََََََََفور َََََا 

ف و ََََََََََحتاأناسََََََََََفور ااكانالتحذيراتوبةامناتآمراأ ل ااعَلا

ااخلَباِفاالعلامءاعَلا َذاقتلَو اوقَدااعتمَداكَ امناجَاءابعَد امنا

اعِاتوجي  ماللبيَََََتااملَََََذكور ابَََََ نامَالْا  خَباوفوداليَلاادَارَاوْاناأَااًم

ةاعَلااحلجَّا ياالفرجاوأا داِفاالكام اجاقب االقايلاكاملَب ااألخيليَّ

ِفااألغَاين املايَذكروااسََََََََََؤالااحلجَاجاهلَااعنا َذااااألصََََََََََف َاين ا

ا.البيت

دباوبعيًَََدااعنارصَََََََََََََداحتولتاالقصَََََََََََََةاِفاكتَََ ااألااا

اجْاور ايمكناأنان اوتطورااَََََااعَباالعصََََََََََ ااآلراءاِفادللَتةْااَ امَََََِ

اتَّاال اِفارأيناا نن:افورَبقعاوالس 
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الألحَداثا"ةارخييَّاوايةاالتَّاالرِا"يعتمَداعَلاا:الرأيااألول .1

وايََةااملََذكور اأياالتةات  َََََََََََتاعن ََاااألبيََات اولاحتمََ االرِا

اإن ْعَلم  قَتاكَانَتاليَلاِفاوادليَ اعَلامَاايرمهاإليَواالَبقع اولاي 

من ااماايسَََََََََج افا؛احلدثامتهوجةاأمال افالرواياتام َََََََََطربة

رااحلدثاعَلاإخواااَََََََََََََََومن ااماايقصََََادوًراالهوج ااِفااحلدث 

االَبقعإنافالانملََااإداء ََااإلاأنانقولاادوناأياذكرالهوج ََا 

ا اعنََدانسََََََََََاءااألعرابالبََاس  لايرمهاإااو َََََََََعااملرأ اِفاا معتََاد 

 اجمتمعاالقبيلة.

اأمََاا عنََداالعرب اف وارمهااحلوادثاالع يمََةاافورالسَََََََََ 

ومنشَََََََ اذلااأناالعرباإذااكشَََََََفتاماااعتادتاعَلاسَََََََ  اكانا

أبواالعبَََاسا َََذاادللَََةاعَلاحَََدثاع يم اومناذلَََاامَََااروا ا

ااملَب ا  افقََداعََاداإاااحلةا5داِفاخَباقتََ اجسََََََََََََاسابنامر اكليبًََ

ااركبتََو افلامان رتاالنسَََََََََََاءاإليََواعلمناأناوراء  ااحََد ًََااكََاشََََََََََفًََ

امناذلا اف وارمهالل طرااَجَلالً  وسَََََََفوراليَلااألخيليةاذب 

ادِاحْاامل ا د  افآ راالسَّ َ دَّ االمةاوانرصف.  ارآ اتوبةافعرفاأنوام 

وعَلا ذااالرأيايكوناالبيتاكاشًََََََََََفااعناتطورادرامةا

ِفاقصََََََََةاتوبةاوليَل؛افقداانتق االصََََََََََََََََََََََََََرا ابناالشََََََََاعراوأ  ا

ا اصََََََََََيحة اإاوالنَّااتَّْقِريعبالا دِامعشََََََََََوقتوامنامرحلةاحماولةاصََََََََََََ

ًداادِا َام ااوالليَلطوراأصََََََََََب احب اآمراعَلاقتلو اوهبذااالتَّامرحلةاالتَّا

اليةاِفاالقصََََََََََيد اكاشََََََََََفًةاعناعدماحلياتو اوتكونااألبياتاالتَّا

مبالتوابذلاااخلطرااملحد  اوإناكانااحتياطواقداداداِفااللقاءا

ااألبيات.اكاماتكشفالناالتايلا
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عَلاخصََََََََََوصََََََََََيََََاتااحلََََدثالايعتمََََداا:الرأياالثَََاين .2

اار اَََََِسافَا اب اي اارخيِةاالتَّا ينسجمامعاا"اتفسًّياا قافيًا"فوراالَبقعاوالس 

ا عَََََذريَََََةااملرأ ارمهافََََالَبقعحيَََََا ااألعراباِفاتلَََََاااحلقبَََََة ا

او َيْدابنا وراإحصََََََا ا اارمهافورالسَََََ  ويؤيدا ذااالتفسََََََّياخَبا  

اقطمااَطِمَعا"اهلاليلامعاامرأ اقالتالو:ا اِف  وذكرتاَأسباَباا.َأحد 

اا؛اليََََ ِْسامن َََا ابِْكرًاافكنَََتاحَمْافقَََالََت:اَأمَََ  انْامَابِااةًاوفَََاف اااحناكنَََت 

ب نِا اب احَمْاا ةنِا  افَاةاوَيْاَيْرق  امنََو اوا ًةاِفامنهيلوسَََََََََََ ج  اَأْخر  ْتَرك  َأمََاالاأ 

ا جََت  َذاالرِااة ِاجْاوَاادَارَاوبَااحناتهوَّ بََِ االَََّافََِننََوان  ذينايريََدوناَأناجََال 

اَفطِنَةلايروينا ِمَةاالرجا(تعنةانفسََ ا)ابامرَأ اَدْوَلةل ا ا ماقالت:اور  ل 

ويلاا ترقبنةاوحتف نةا(رََََََََََََأياحديد االبص)اَأي اًابامرَأ اشو اء

اِفاالبيتالايَبحاكاحِللْسِا  ."6َحم 

ا

ارادرامة اأيايكوناالبيتاكاشًََََََََََفااعناتطو اوعَلا ذااالرَّا

 يقاففيواتورامشََََََََََحونابالعاطفة اآخراِفاالقصَََََََََََة اولكنواتطو ا

اللَّا تامناجاعراأنامعشَََوقتواقداتهوَّاح ةاالتةااكتشَََفافي ااالشََََّ

ارجََ اآخر اوعَلااملتلقةاأنايت يَََّا اةدمََةاالعََاطفيَََّا امقََداراالصََََََََََََّ

اعقيل اوالاح ة اوأنايبنةاتفاعلواالوجداين ااشََََََََََئةاعناتلاااللَّاالنَّا

معابقيةااألبياتاعَلا ذاااألساس او واأمرايطولابيانو اوليسا

ا ذاااملقالاتبيينو.مناأغراضا

نَّاااوقدابَامَاأَا أينافللقارئاأنايتسَََََََََََاءلاعناأ يت ام اااالرَّايَّ

يةافاماشَََََََ نناابَبقعاأعرابتفصََََََََيل ام اواالبح افي اماوعنادواعة

صََََََََاحب اااألعراي ا اوماا امراالبح اِفامث اافارتابامنوارتفعا

اا. ذ ااملسائ  

اوِفاجواباذلااأقول:

                                                           
 لس".حمادة " –راجع لسان العرب البن منظور  6

ّيافسََََََََََآليتنامناآليَََََاتاالتَّاأينايكشََََََََََفَََََاناعناإناالرَّا

ا اقَََََداتََكََونَََََانامََتََعَََََار َََََََََََتََناِفابََعََضااألحََيَََََان اوالََتََََََّ  ويَََََ  

وتعار ََََ اماليساباألمرااهلِن اب اهلاماأ راع يماِفاتوجيواف مناا

ة اةاباإل ََََافةاإاااخلطاباتاالسََََياسََََيَّاةاوالدينيَّاصََََودااألدبيَّاللن ا

ََََََََََََََََََََوكلتاااآلليتنامشََََََََََ ومامف إاااروعةاب اذورية اوترجعانَ

ليساللقارئاحقاإسََََََََقاطو اوإناتطرفتابعضااملدارسااواحد

اسع.بمعنا االواا"يا الِسا"النقديةاِفاإقصائو اواحلدي ا نااعنا

ََََََََََََََََََََأينااعتمََداعَلاعنصََََََََََالاالرَّاااأناكِافليساخفيََ ا رامناَ

ا ياأيَََا  اوبن اعليَََواف مَََواللبيَََت افقَََداتوجَََواالرَّاعنَََالاالسََََََََََِ

انْاامل اا"احلَََدث"إااااألول
وسََََََََََفور َََااا)تَََآمراأ َََ اليَلللنصاِجاتِ

ََََََََََََََََ"أسََََََباباالنهول" اا(لتنذر   اأواماايسََََََم اِفاعلماالتفسََََََّيابَ

ا يََا ادوًرااِفاحتجيمادللََةاالنصاو صََََََََََيصاويؤديا ََذااالسََََََََََِ

ااالقرآناالكريمتفسََّياعمومو اولتطبيقاتواِفا ةابويَّاةاالنَّانَّاوف ماالسََ 

ا امصاديقاخطّي اليسا ذااجمالاتفصيل ا.اريفةَالشَّ

فصَََََََََادراعناا)السَََََََََفوراعالمةاالهواج(اأياالثاينأمااالرَّا

اقَََافَََة"االتةاصََََََََََََدراالنَّا"الثَّابعناتن راإاااِصاقراء االنَّا افي َََا اص 

افتو(اإااقةا)املحيطابثقلتوجيوااملتلاِصامبد االنَّااايعتمداعلي و

اِصامقََاصَََََََََََد  الََذااقََداطََدااملتلقةاغّيااملحيطابثقََافََةامبََد االنَّا

اغموً ااِفااملعن .

إناعمليةاالف ماليسََََتابالبسََََاطةاالتةانتصََََور ا اف ةا

مناالعوام االتةاجمموعةاواسََََََََََعةاتنطوياعَلاجدلاحمتدمابنا

اتشَََََك ا ااحاد ايا ""السَََََِ  اا اوقداتتعارضاتلااالعوام اتعار ًَََََ

فيؤدياأخذنااببع ََََ ااإااإل اءاقيمةاالعوام ااألخرى اأواعدما

امو.ذيانحاولاف الَّااِصاالع افابدور ااِفاالنَّا



 يوسف محمد املحميد  في قصة توبة بن الحمير وليلى األخيلية برقع والسفور تال ةدالل

Y_meed@yahoo.com   4  @ymeed87 

اقسمنارئيسين:يا االِساأنوا اامَاِساقَايمكناأنان او

ااسََََََيا ااملقال .1 املتعلقابعالقاتاالكلامتاا:( وي ايا االل ا)السَََََِ

معاسََََََََََََابقََااََااولحقََااََااِفااةببع ََََََََََ ََااِفااجلملََة اواجلملََ

لَََواص اوتَََدخَََ اِفاحتليالفقر  اوالفقراتاببع ََََََََََ َََااِفاالن

اكاة ال ويَّااعنال ا االصَّ  .حورفاوالنَّاَوتاوالصَّ

ا .2 و واالذياطمعاك االعنالاايا ااحلايل(:سَََيا ااملقاما)السَََِ

اغََّياالََلََ ا يََطَََََةةااملََ ا ََويََََََّ اكَََََاملََ ااِصابَََََالََنَََّااحََِ ارْاأواالََكََالم   اسَََََََََََََََِ

)املبد /املتكلم( اواملسََََََتقب ا)املتلقة( اومناسََََََبةاالكالم ا

ِفاار العنَالااملؤ ِاقَافَة اوغّي َاامنامَاناواملكَان اوالثَّاوالهَّا

 اوعلماالبالغةايدرساالنصََََََََََودابعداةاتوجيوااملعن عمليَّا

ا ااملقَََايلاواملقَََامةاْنِايَََاقَااجلمعابناالسََََََََََِ نَََاسََََََََََبَََا امالح ًَََ ةام 

 اََََََََََََََََ َََََالسَََََيا ااملقايلاللسَََََيا ااملقامةا)موافقةاالكالماملقت

 .احلال(

ااَفارْاوإذااغ َََََ َََََنااالطَّا )معاأ يتواا وِيايا االل اعناالسَََََِ

جداأنفسناا افسنسيا ااملقامانتبا نااعَلااَببْنَاَصاواالقصوى( 

فقدايل ةاأحداعنال اابقيةاافائقةااحلسَََََاسَََََية؛أمامامعادلةا

اياغيَََاباأحَََد َََااإااغموضاكبّياِفالعنَََال اأواقَََدايؤدِا

اشَََََََََََا داعَلاذلا افلواأخذنااِّيامَااملعن  اوبيتاتوبةابنااحل ا

بقولاالَدكتوراطَواحسََََََََََناِفاإنكَاراحقيقَةاالقصََََََََََصاالتةا

ان ا ااْتاَجاسََََََََََِ دللةا اولواغابتاعناا7عراءاالعذرينحولاالشََََََََََ 

د الواملَبِااابناقتيبةاواالَبقعاِفا قافةااألعراباكاماأو ََََََََح ا

ماماااأنَّاك االف م اولَاسََََت لقاعَلاااأمامابيتام انَّاك احصََََ اذلاالَا

ة افليسالََدينََاامناالقرائنامََاايوجََواف منََاامع ََََََََََلََةاحقيقيَََّا

اللبيت.
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طََواحسََََََََََن افسََََََََََنجََداالََدكتوراننكََارابََاانََ خََذملااإذااأمَََّاا

ا نااأمامامشََََََََََكلةاأخرى اتتمث اِفاال َّ ينةاجي ابناقرأنفسََََََََََ

اقََافََةاالتةاذ ََ ِفاكتََ ااألدب اوقرينََةاالثَّاااحلََدثااملروي ا

فاا امنااختالنََََّايَّااجلمعابين امالامابَااإذايصََََََََََعَََ د اإلي َََاااملَبِا

ا.الَبقعاوالسفوراِفاك ارأياةْاتَادللَا

اا اأ يََََةاعنََََداالسَََََََََََّ االكالماذا واداقََََدالايكوناكََََ ا ََََذا

اام ا ْافَااس افَااألع مامناالن نةاهبااتعمناالشَعراق َيةالايابيتل

ا يا " اإلااملت صََََََََََصََََََََََون اولكننااإذااأخذناامسََََََََََ لةا"السََََََََََِ

اانقلنراجعةاإااسَََََََََيا ااحلال اوومسَََََََََ لةاتعارضاالقرائناال

فسََََََََََنكوناأمَََامااةصََََََََََوداالَََدينيََََّاسَََََََََََََ لتناإااميَََداناالن اامل

ةاتتصَََار  اودماءاتسَََي اباسَََماف مامقاصَََدامن وماتافكريَّا

 اوك افريقامنااملتصَََََََارعنايؤمنابعنالاابِةااهللاوالنَّا

عتمدايسَََََََََياقيةاتوافقافكر  اويل ةاالعنالاالسَََََََََياقيةاالتةا

اخصمو.اعلي ا

اإذااوا ةا ويَّاصَََََََوداالل ايا امناميداناالن انقلناامقولةاالسَََََََِ

إااميَََدانااألحَََداثاأوااألفعَََال افسََََََََََنرىاكيفايسََََََََََتفيََدا

ا ونامناالتعام االَبغاميتامعاعنالاسََيا ااحلدث اياسََي االسََِ

ابونامااخيدمامصََََال يِا َاونامن اامااخيدمامصََََاحل م اوي اد اَْبِافي ا

بناااحلدثاي ات َََََيعاقيمة يِاخصَََََوم م اوبنااإلبراداوالتَّا

ااأكواملا اتاو ين ويالتاأواالتَّاوالتَّااةياسَََََََََيَّامنااخلطاباتاالسَََََََََِ

ا.اإلعالمية

 


