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.معارضة األندلسٌٌن لمسلم بن الولٌد. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " عاد للصب شجوه واكتئابه"حلل لصٌدة احمد حسن ابو المعاطى جاد حجازى مستجد تمدٌر ٖٖٖٔٔٔٔ

.معارضة ابن عبد ربه لمسلم بن الولٌد. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " أرسوم دار أم سطور كتاب"حلل لصٌدة اسراء احمد عبد الحلٌم احمد الزهٌري مستجد تمدٌر ٕٖٖٖٕٔٔ

.معارضة األندلسٌٌن للبحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " عارضننا أصال فملنا الربرب"حلل لصٌدة اسراء رزق دمحم السٌد رزق مستجد تمدٌر ٖٖٖٖٖٔٔ

.معارضة ابن شهٌد للبحتري.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" عارضننا أصال فملنا الربرب"حلل لصٌدة اسراء شعبان دمحم احمد مستجد تمدٌر ٖٖٖٗٔٔٗ

.لوحة الغزل بٌن ابن زٌدون والبحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ما على الركب من ولوف"حلل لصٌدة اسماء عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم مستجد تمدٌر ٖٖٖ٘ٔٔ٘

.مظاهر تفوق نونٌة ابن زٌدون على نونٌة البحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " وراءن عنً ٌا عذول"حلل لصٌدة اشرلت دمحم دمحم المعصراوي مستجد تمدٌر ٖٖٖٙٔٔٙ

.معارضة ابن سوار ألبً فراس. ، بعد التعرٌف به من كتابن50:26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" وراءن عنً ٌا عذول"حلل لصٌدة االء فإاد جاد دمحم السٌداحمد مستجد تمدٌر ٧ٖٖٖٔٔ٧

.لوحة األسر بٌن أبً فراس وابن سوار.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن51للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" وراءن عنً ٌا عذول"حلل لصٌدة االء منصور حرمى احمد المكاوى مستجد تمدٌر ٨ٖٖٖٔٔ٨

.معارضة األندلسٌٌن ألبً العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" أمردود لنا زمن الكثٌب"حلل لصٌدة الشٌماء دمحم دمحم السٌد الطهرانً مستجد تمدٌر ٩ٖٖٖٔٔ٩

.معارضة ابن عطٌون ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " لوت بالسالم بنانا"حلل لصٌدة امانى طاهر سعد السعٌد نصر مستجد تمدٌر ٖٖٓٗٔٔٓٔ

.الظواهر الفنٌة فً معارضة ابن عطٌون ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " للٌل لها أنً بها مغرم"حلل لصٌدة أمل ممدوح على محمود حمدان مستجد تمدٌر ٖٖٔٗٔٔٔٔ

.معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " أبعد الشباب المنتضً"حلل لصٌدة امٌره عبوده عبد الرحٌم عٌد سالم مستجد تمدٌر ٕٖٖٕٗٔٔٔ

.لوحة المدح والمافٌة فً معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ٌا راكبا سنن الطرٌك الالحب"حلل لصٌدة انجى احمد دمحم عزت ابراهٌم مستجد تمدٌر ٖٖٖٖٗٔٔٔ

.معارضة ابن شهٌد للبحتري على مستوى التنافر. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" أال أسعدٌنً بالدموع"حلل لصٌدة اٌات محمود العدل المرسى مستجد تمدٌر ٖٖٗٗٔٔٗٔ

.معارضة ابن زٌدون للبحتري على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " مالمن إنه عهد لرٌب"حلل لصٌدة اٌة كرم فاروق سالم بهنساوى مستجد تمدٌر ٖٖ٘ٗٔٔ٘ٔ

.معارضة ابن سوار ألبً فراس على مستوى التنافر.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من " مالمن إنه عهد لرٌب"حلل لصٌدة اٌمان عبد الرحمن دمحم ابراهٌم حسنٌن البٌه مستجد تمدٌر ٖٖٙٗٔٔٙٔ

.معارضة ابن عطٌون ألبً العالء على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " نحن الفداء فمؤخوذ ومرتمب"حلل لصٌدة اٌمان ناصر صالح حسن الناغى مستجد تمدٌر ٧ٖٖٔٔٗ٧ٔ

.معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ما أنت للكلف المشوق"حلل لصٌدة اٌه ابراهٌم الدسولى عبد المنعم مستجد تمدٌر ٨ٖٖٔٔٗ٨ٔ

.شاعران أندلسٌان أحدهما عارض أبا العالء واآلخر عارض أبا فراس. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" دمحم ما آمالنا بكواذب"حلل لصٌدة اٌه السٌد الصغٌر رضوان مستجد تمدٌر ٩ٖٖٔٔٗ٩ٔ

.شاعران أندلسٌان أحدهما عارض مسلم بن الولٌد واآلخر عارض أبا العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " أتاركً أم أنت مغرى بتعذٌبً"حلل لصٌدة اٌه السٌد بدٌر حسٌن مستجد تمدٌر ٖٖٕٓ٘ٔٔٓ
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.شاعران أندلسٌان عارضا أبا العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " أجدن ما ٌنفن ٌسري"حلل لصٌدة اٌه عادل احمد السٌد البسٌونى مستجد تمدٌر ٖٖٕٔ٘ٔٔٔ

.المافٌة فً معارضة شعراء األندلس ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " رحلوا فآٌة عبرة لم تسكب"حلل لصٌدة اٌه عبد الحمٌد محى الدٌن احمد مستجد تخلف ٕٖٖٕٕ٘ٔٔ

.لوحة األسر بٌن أبً فراس وابن سوار. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " مع الدهر ظلم لٌس ٌملع"حلل لصٌدة اٌه محمود اسماعٌل دمحم مستجد تمدٌر ٖٖٖٖٕ٘ٔٔ

.المافٌة فً معارضة ابن عبد الصمد وابن عطٌون ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن50:26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" مع الدهر ظلم لٌس ٌملع"حلل لصٌدة بسنت جمال عبد الحى دمحم الطحان مستجد تمدٌر ٖٖٕٗ٘ٔٔٗ

.معارضة ابن عبد ربه وابن شهٌد لمسلم والبحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " أمنن تؤوب الطٌف الطروب"حلل لصٌدة جهاد ٌاسٌن دمحم السٌد ٌوسف مستجد تمدٌر ٖٖٕ٘٘ٔٔ٘

.معارضة األندلسٌٌن لمسلم بن الولٌد.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" أمنن تؤوب الطٌف الطروب"حلل لصٌدة حسام رمضان محمود دمحم رخا مستجد تمدٌر ٖٖٕٙ٘ٔٔٙ

.معارضة ابن عبد ربه لمسلم بن الولٌد. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " من سائل لمعذر عن خطبه"حلل لصٌدة دالٌا السٌد دمحم خلٌل ابراهٌم مستجد تمدٌر ٧ٖٖٔٔ٘٧ٕ

.معارضة األندلسٌٌن للبحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " كم بالكثٌب من اعتراض"حلل لصٌدة دالٌا حمدى دمحم كامل على عبد هللا مستجد تمدٌر ٨ٖٖٔٔ٘٨ٕ

.معارضة ابن شهٌد للبحتري. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ما للكبٌر فً الغوانً من أرب"حلل لصٌدة دعاء اشرف عبد المجٌد عبدالحكٌم مستجد تمدٌر ٩ٖٖٔٔ٘٩ٕ

.لوحة الغزل بٌن ابن زٌدون والبحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " كٌف به والزمان ٌهرب"حلل لصٌدة دعاء عبد الوهاب عبد الوهاب على الزر مستجد تمدٌر ٖٖٖٓٙٔٔٓ

.مظاهر تفوق نونٌة ابن زٌدون على نونٌة البحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " أرٌحٌات صبوة ومشٌب"حلل لصٌدة دعاء دمحم مصطفى الحدٌدى مستجد تمدٌر ٖٖٖٔٙٔٔٔ

.معارضة ابن سوار ألبً فراس.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" أرٌحٌات صبوة ومشٌب"حلل لصٌدة دعاء ٌاسر دمحم دمحم خضر مستجد تخلف ٕٖٖٕٖٙٔٔ

.لوحة األسر بٌن أبً فراس وابن سوار. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " إن دعاه داعً الصبا"حلل لصٌدة دٌنا اسامه عبد الحى كامل ابراهٌم مستجد تمدٌر ٖٖٖٖٖٙٔٔ

.معارضة األندلسٌٌن ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " هبٌه لمنهل الدموع السواكب"حلل لصٌدة رإى رمضان فاروق المرسى شعبان مستجد تخلف ٖٖٖٗٙٔٔٗ

.معارضة ابن عطٌون ألبً العالء.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" هبٌه لمنهل الدموع السواكب"حلل لصٌدة رنا دمحم رمضان دمحم احمد مستجد تمدٌر ٖٖٖ٘ٙٔٔ٘

.الظواهر الفنٌة فً معارضة ابن عطٌون ألبً العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" كم من حنٌن إلٌن مجلوب"حلل لصٌدة رنا هانى فخرى عبده عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ٖٖٖٙٙٔٔٙ

.معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ٌا فضل فٌم الصدود والغضب"حلل لصٌدة روٌدا سعد عبد الحمٌد بالل جاد مستجد تمدٌر ٧ٖٖٔٔٙ٧ٖ

.لوحة المدح والمافٌة فً معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " حاشان من ذكر ثنته"حلل لصٌدة رٌم دمحم احمد دمحم بحٌرى مستجد تمدٌر ٨ٖٖٔٔٙ٨ٖ

.معارضة ابن شهٌد للبحتري على مستوى التنافر.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" حاشان من ذكر ثنته"حلل لصٌدة رٌم هانْى مغاورى عبد اللطٌف النادى مستجد تمدٌر ٩ٖٖٔٔٙ٩ٖ

.معارضة ابن زٌدون للبحتري على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ٌجانبنا فً الحب من ال نجانبه"حلل لصٌدة رٌهام سامى عبد الحمٌد دمحم كامل مستجد تمدٌر ٧ٖٖٓٔٔٓٗ
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.معارضة ابن سوار ألبً فراس على مستوى التنافر. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ال أرى بالبراق رسما ٌجٌب"حلل لصٌدة زٌنا فتحى احمد مصطفى مستجد تمدٌر ٧ٖٖٔٔٔٔٗ

.معارضة ابن عطٌون ألبً العالء على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ال أرى بالعمٌك رسما ٌجٌب"حلل لصٌدة ساره احمد مصباح جاد دمحم مستجد تمدٌر ٧ٕٖٖٕٔٔٗ

.معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " بعمرن تدري أي شانً أعجب"حلل لصٌدة سحر سامح دمحم السٌد احمد المدنى مستجد تمدٌر ٧ٖٖٖٖٔٔٗ

.شاعران أندلسٌان أحدهما عارض أبا العالء واآلخر عارض أبا فراس.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" بعمرن تدري أي شانً أعجب"حلل لصٌدة سعاد دمحم ابراهٌم على مستجد تمدٌر ٧ٖٖٗٔٔٗٗ

شاعران أندلسٌان أحدهما عارض مسلم بن الولٌد واآلخر عارض أبا العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " لد كان طٌفن مرة ٌغري"حلل لصٌدة سمر ابراهٌم منٌر احمد الموافى مستجد تمدٌر ٧ٖٖ٘ٔٔ٘ٗ

.شاعران أندلسٌان عارضا أبا العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ٌشكو إلٌن هوان المدنف"حلل لصٌدة سمر على الخضرى دمحم دمحم مستجد تمدٌر ٧ٖٖٙٔٔٙٗ

.المافٌة فً معارضة شعراء األندلس ألبً العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ألم تعلمً ٌا علو أنً معذّب"حلل لصٌدة سهام عزٌز صابر اسعد تادرس مستجد تمدٌر ٧ٖٖٔٔ٧٧ٗ

.لوحة األسر بٌن أبً فراس وابن سوار. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " رأى البرق مجتازا فبات"حلل لصٌدة شروق سامى دمحم دمحم هتٌمى مستجد تمدٌر ٨ٖٖٔٔ٧٨ٗ

.المافٌة فً معارضة ابن عبد الصمد وابن عطٌون ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " المت مالمة مشفك"حلل لصٌدة شروق دمحم رمضان ابراهٌم خلٌفه مستجد تمدٌر ٩ٖٖٔٔ٧٩ٗ

.معارضة ابن عبد ربه وابن شهٌد لمسلم والبحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " لنا أبدا بث نعانٌه"حلل لصٌدة شٌرٌن شاكر على دمحم البحراوى مستجد تمدٌر ٨ٖٖٓٔٔٓ٘

.معارضة األندلسٌٌن لمسلم بن الولٌد. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ٌا أخا األزد ما حفظت"حلل لصٌدة شٌماء اشرف حبٌب المصرى مستجد تمدٌر ٨ٖٖٔٔٔٔ٘

.معارضة ابن عبد ربه لمسلم بن الولٌد.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" ٌا أخا األزد ما حفظت"حلل لصٌدة عبد السالم فراج سعد الدٌاسطى مستجد تمدٌر ٨ٕٖٖٕٔٔ٘

.معارضة األندلسٌٌن للبحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " زعم الغراب منبئ األنباء"حلل لصٌدة عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد عبدالحك مستجد تمدٌر ٨ٖٖٖٖٔٔ٘

.معارضة ابن شهٌد للبحتري.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" زعم الغراب منبئ األنباء"حلل لصٌدة عبدالرحمن حسن المطب ٌوسف اسماعٌل الزلوعى مستجد تمدٌر ٨ٖٖٗٔٔٗ٘

.لوحة الغزل بٌن ابن زٌدون والبحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " وعالمة ولد جهلت دوائً"حلل لصٌدة عبٌر احمد السٌد ابو فراج مستجد تمدٌر ٨ٖٖ٘ٔٔ٘٘

.مظاهر تفوق نونٌة ابن زٌدون على نونٌة البحتري. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ظلم الدهر فٌكم وأساء"حلل لصٌدة عبٌر احمد دمحم مجاهد مستجد تمدٌر ٨ٖٖٙٔٔٙ٘

.معارضة ابن سوار ألبً فراس. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " رأت وخط شٌب فً عذاري"حلل لصٌدة غاده عادل حامد دمحم سٌد احمد مستجد تمدٌر ٧ٖٖٔٔ٨٧٘

.لوحة األسر بٌن أبً فراس وابن سوار. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" نصٌبً منن لوم العاذالت"حلل لصٌدة غاده مصطفى دمحم عبد الرازق الشافعى مستجد تمدٌر ٨ٖٖٔٔ٨٨٘

.معارضة األندلسٌٌن ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " أحبب إلً بطٌف سعدى"حلل لصٌدة فاطمه اسامه عبد هللا سالم مستجد تمدٌر ٩ٖٖٔٔ٨٩٘

.معارضة ابن عطٌون ألبً العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" جائر فً الحكم لو شاء"حلل لصٌدة فاطمه سامى حلمى دمحم الصعٌدى مستجد تمدٌر ٩ٖٖٓٔٔٓٙ
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.الظواهر الفنٌة فً معارضة ابن عطٌون ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " بعٌنٌن ضوء األلحوان"حلل لصٌدة فاطمه مإمن السعٌد سعد مستجد تمدٌر ٩ٖٖٔٔٔٔٙ

.معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " كنت إلى وصل سعدى جد"حلل لصٌدة فاطمه دمحم سالمه سالمه مستجد تمدٌر ٩ٕٖٖٕٔٔٙ

.لوحة المدح والمافٌة فً معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " تظن شجونً لم تعتلج"حلل لصٌدة كرٌم عادل راضى دمحم جادالحك مستجد تمدٌر ٩ٖٖٖٖٔٔٙ

.معارضة ابن شهٌد للبحتري على مستوى التنافر. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" أفً مستهالت الدموع"حلل لصٌدة لمٌاء على حسن عبد المنعم مستجد تمدٌر ٩ٖٖٗٔٔٗٙ

.معارضة ابن زٌدون للبحتري على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " لم ٌبك فً تلن الرسوم"حلل لصٌدة دمحم محمود انور ابراهٌم المنٌاوى مستجد تمدٌر ٩ٖٖ٘ٔٔ٘ٙ

.معارضة ابن سوار ألبً فراس على مستوى التنافر. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ألمع برق سرى أم ضوء"حلل لصٌدة مروه عرفات فتحى دمحمالعوضى مستجد تمدٌر ٩ٖٖٙٔٔٙٙ

.معارضة ابن عطٌون ألبً العالء على مستوى التنافر. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ٌضحكن عن برد ونور"حلل لصٌدة مرٌم محمود عبد الحلٌم المنشاوى مستجد تمدٌر ٧ٖٖٔٔ٩٧ٙ

.معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء على مستوى التنافر. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" نهٌتكم عن صالح"حلل لصٌدة منه هللا عبد الوهاب صالح عبد البالى جمعه مستجد تمدٌر ٨ٖٖٔٔ٩٨ٙ

.شاعران أندلسٌان أحدهما عارض أبا العالء واآلخر عارض أبا فراس. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" لها منزل بٌن الدخول"حلل لصٌدة منه هللا دمحم على محمود على مستجد تمدٌر ٩ٖٖٔٔ٩٩ٙ

.شاعران أندلسٌان أحدهما عارض مسلم بن الولٌد واآلخر عارض أبا العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" هٌن ما ٌمول فٌن الالحً"حلل لصٌدة مى فوزى العوضى السعٌد مستجد تخلف ٧ٖٓٔٔٗٓٓ

.شاعران أندلسٌان عارضا أبا العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت" أما معٌن على الشوق"حلل لصٌدة مٌرفت السٌد دمحم حسن مستجد تمدٌر ٧ٖٔٔٔٗٓٔ

.المافٌة فً معارضة شعراء األندلس ألبً العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" أحرام أن ٌنجز الموعود"حلل لصٌدة ناهد شرٌف ابراهٌم عبد الفتاح رزق مستجد تمدٌر ٧ٕٖٕٔٔٗٓ

.لوحة األسر بٌن أبً فراس وابن سوار. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ال ٌبعد اللهو فً أٌامنا"حلل لصٌدة نجاه رضا رزق عبد الحمٌد الهنداوي مستجد تمدٌر ٧ٖٖٖٔٔٗٓ

.المافٌة فً معارضة ابن عبد الصمد وابن عطٌون ألبً العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" تصدت لنا دعد"حلل لصٌدة ندى احمد سعد شومان مستجد تمدٌر ٧ٖٗٔٔٗٓٗ

.معارضة ابن عبد ربه وابن شهٌد لمسلم والبحتري. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" بعض هذا المالم"حلل لصٌدة ندى على حسن عبدالممصود جادو مستجد تمدٌر ٧ٖ٘ٔٔٗٓ٘

.معارضة األندلسٌٌن لمسلم بن الولٌد. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " عاد للصب شجوه واكتئابه"حلل لصٌدة نهى طارق عبد هللا العفٌفى مستجد تخلف ٧ٖٙٔٔٗٓٙ

.معارضة ابن عبد ربه لمسلم بن الولٌد. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " أرسوم دار أم سطور كتاب"حلل لصٌدة نهى دمحم ربٌع دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٧٧ٖٔٔٗٓ٧

.معارضة األندلسٌٌن للبحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " عارضننا أصال فملنا الربرب"حلل لصٌدة نهٌل مصطفى احمد الزعترى مستجد تمدٌر ٧٨ٖٔٔٗٓ٨

.معارضة ابن شهٌد للبحتري.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" عارضننا أصال فملنا الربرب"حلل لصٌدة نور حسن فهمى منٌع مستجد تمدٌر ٧٩ٖٔٔٗٓ٩

.لوحة الغزل بٌن ابن زٌدون والبحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ما على الركب من ولوف"حلل لصٌدة نورهان السٌد دمحم السٌد دمحم العزب مستجد تخلف ٨ٖٓٔٔٗٔٓ

كلٌة اآلداب
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.معارضة ابن شهٌد للبحتري على مستوى التنافر. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" أال أسعدٌنً بالدموع"حلل لصٌدة نورهان عالء محى الدٌن ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٨ٖٔٔٔٗٔٔ

.معارضة ابن زٌدون للبحتري على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " مالمن إنه عهد لرٌب"حلل لصٌدة هاجر عالء دمحم رفعت الشافعى سعد مستجد تمدٌر ٨ٕٖٕٔٔٗٔ

.معارضة ابن سوار ألبً فراس على مستوى التنافر.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من " مالمن إنه عهد لرٌب"حلل لصٌدة هاله عطٌة احمد ابراهٌم شحاته مستجد تمدٌر ٨ٖٖٖٔٔٗٔ

.معارضة ابن عطٌون ألبً العالء على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " نحن الفداء فمؤخوذ ومرتمب"حلل لصٌدة هبه رضا دمحم على على مستجد تمدٌر ٨ٖٗٔٔٗٔٗ

.معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ما أنت للكلف المشوق"حلل لصٌدة هدى دمحم كمال عبد الحلٌم دراج مستجد تخلف ٨ٖ٘ٔٔٗٔ٘

.شاعران أندلسٌان أحدهما عارض أبا العالء واآلخر عارض أبا فراس. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" دمحم ما آمالنا بكواذب"حلل لصٌدة هدٌر هشام مراد عبد الحمٌد احمد مستجد تمدٌر ٨ٖٙٔٔٗٔٙ

.الظواهر الفنٌة فً معارضة ابن عطٌون ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " للٌل لها أنً بها مغرم"حلل لصٌدة وفاء حازم دمحم الموجى مستجد تمدٌر ٨٧ٖٔٔٗٔ٧

.معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " أبعد الشباب المنتضً"حلل لصٌدة ٌاسمٌن دمحم عبد المنعم عبد المجٌد ٌوسف مستجد تمدٌر ٨٨ٖٔٔٗٔ٨

.لوحة المدح والمافٌة فً معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ٌا راكبا سنن الطرٌك الالحب"حلل لصٌدة ٌوسف محمود طه محمود مستجد تخلف ٨٩ٖٔٔٗٔ٩
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.المافٌة فً معارضة شعراء األندلس ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " رحلوا فآٌة عبرة لم تسكب"حلل لصٌدة الزهراء دمحم مجاهد دمحم ابراهٌم البلمٌنى مستجد تمدٌر ٕٖٓٗٔٔٔ

.لوحة األسر بٌن أبً فراس وابن سوار. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " مع الدهر ظلم لٌس ٌملع"حلل لصٌدة السٌد دمحم احمد فراج السٌد زٌد مستجد تخلف ٕٖٕٔٗٔٔ

.المافٌة فً معارضة ابن عبد الصمد وابن عطٌون ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن50:26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" مع الدهر ظلم لٌس ٌملع"حلل لصٌدة خلود رضا دمحم دمحم ابوالعباس مستجد تمدٌر ٕٕٖٖٗٔٔ

.معارضة ابن عبد ربه وابن شهٌد لمسلم والبحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " أمنن تؤوب الطٌف الطروب"حلل لصٌدة شٌماء عزت دمحم السٌد العدوى مستجد تمدٌر ٖٕٖٗٔٔٗ
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.مظاهر تفوق نونٌة ابن زٌدون على نونٌة البحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " أرٌحٌات صبوة ومشٌب"حلل لصٌدة احمد سامح احمد دمحم دمحم ٌونس مستجد تخلف ٖٔٔٙٔٔٔ

.معارضة ابن سوار ألبً فراس.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" أرٌحٌات صبوة ومشٌب"حلل لصٌدة اسعد مجدى دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٕٖٕٔٙٔٔ

.لوحة األسر بٌن أبً فراس وابن سوار. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " إن دعاه داعً الصبا"حلل لصٌدة اسماء حموده احمد السباعى مستجد تخلف ٖٖٖٔٙٔٔ

.معارضة األندلسٌٌن ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " هبٌه لمنهل الدموع السواكب"حلل لصٌدة اشرف طارق دمحم السعٌد محمود مستجد تخلف ٖٗٔٙٔٔٗ

.معارضة ابن عطٌون ألبً العالء.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" هبٌه لمنهل الدموع السواكب"حلل لصٌدة اشرلت رضا المكاوى دمحم مستجد تخلف ٖ٘ٔٙٔٔ٘

.الظواهر الفنٌة فً معارضة ابن عطٌون ألبً العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" كم من حنٌن إلٌن مجلوب"حلل لصٌدة اٌمان احمد سوٌلم بدوى مستجد تخلف ٖٙٔٙٔٔٙ

.معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ٌا فضل فٌم الصدود والغضب"حلل لصٌدة بسمه اسامه عبد هللا دمحم المتولى مستجد تخلف ٧ٖٔٔٙٔ٧

.لوحة المدح والمافٌة فً معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " حاشان من ذكر ثنته"حلل لصٌدة تسنٌم كمال على على الجمل مستجد تخلف ٨ٖٔٔٙٔ٨

.معارضة ابن شهٌد للبحتري على مستوى التنافر.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" حاشان من ذكر ثنته"حلل لصٌدة حسام دمحم حامد عبد هللا مستجد تخلف ٩ٖٔٔٙٔ٩

.معارضة ابن زٌدون للبحتري على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ٌجانبنا فً الحب من ال نجانبه"حلل لصٌدة ضحى مبرون وهبه صادق مستجد تخلف ٕٖٓٙٔٔٓٔ

.معارضة ابن سوار ألبً فراس على مستوى التنافر. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ال أرى بالبراق رسما ٌجٌب"حلل لصٌدة عبد الرحمن احمد رٌاض دمحم حسٌن مستجد تخلف ٕٖٔٙٔٔٔٔ

.معارضة ابن سوار ألبً فراس على مستوى التنافر. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ال أرى بالبراق رسما ٌجٌب"حلل لصٌدة عبدالرحمن دمحم السٌد بٌومى مبرون مستجد تخلف ٕٕٖٕٙٔٔٔ

.معارضة ابن عطٌون ألبً العالء على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ال أرى بالعمٌك رسما ٌجٌب"حلل لصٌدة كرٌم دمحم لزازى دمحم مستجد تمدٌر ٖٕٖٖٙٔٔٔ

.معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " بعمرن تدري أي شانً أعجب"حلل لصٌدة ماجد احمد دمحم على بلبول مستجد تخلف ٕٖٗٙٔٔٗٔ

.شاعران أندلسٌان أحدهما عارض أبا العالء واآلخر عارض أبا فراس.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" بعمرن تدري أي شانً أعجب"حلل لصٌدة مجدى مدحت رزق رزق مستجد تخلف ٕٖ٘ٙٔٔ٘ٔ

شاعران أندلسٌان أحدهما عارض مسلم بن الولٌد واآلخر عارض أبا العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " لد كان طٌفن مرة ٌغري"حلل لصٌدة دمحم احمد دمحم عبداللطٌف مستجد تمدٌر ٕٖٙٙٔٔٙٔ

.شاعران أندلسٌان عارضا أبا العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ٌشكو إلٌن هوان المدنف"حلل لصٌدة دمحم اشرف عبد المنعم عبد الحمٌد الرطل مستجد تخلف ٧ٖٕٔٔٙ٧ٔ

.المافٌة فً معارضة شعراء األندلس ألبً العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ألم تعلمً ٌا علو أنً معذّب"حلل لصٌدة دمحم محمود دمحم مصطفى شلبى مستجد تخلف ٨ٖٕٔٔٙ٨ٔ

.الظواهر الفنٌة فً معارضة ابن عطٌون ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " بعٌنٌن ضوء األلحوان"حلل لصٌدة دمحم نبٌل دمحم زغلى النجار مستجد تخلف ٩ٖٕٔٔٙ٩ٔ

.معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " كنت إلى وصل سعدى جد"حلل لصٌدة منى مجدى حسٌن دمحم عبد هللا مستجد تخلف ٖٖٕٓٙٔٔٓ
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.شاعران أندلسٌان أحدهما عارض أبا العالء واآلخر عارض أبا فراس. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" لها منزل بٌن الدخول"حلل لصٌدة مٌرنا ٌوسف احمد ٌوسف العشماوى مستجد تمدٌر ٖٖٕٔٙٔٔٔ

.شاعران أندلسٌان أحدهما عارض مسلم بن الولٌد واآلخر عارض أبا العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" هٌن ما ٌمول فٌن الالحً"حلل لصٌدة ندى حسن غنٌم عبد المولى جاب هللا مستجد تخلف ٕٖٖٕٕٙٔٔ

.شاعران أندلسٌان عارضا أبا العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت" أما معٌن على الشوق"حلل لصٌدة نورهان سعد حامد زكى حامد مستجد تخلف ٖٖٖٖٕٙٔٔ

.المافٌة فً معارضة شعراء األندلس ألبً العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" أحرام أن ٌنجز الموعود"حلل لصٌدة نورهان عبدالهادى عبدالهادى خضر مستجد تمدٌر ٖٖٕٗٙٔٔٗ

.لوحة األسر بٌن أبً فراس وابن سوار. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" ال ٌبعد اللهو فً أٌامنا"حلل لصٌدة هند طارق احمد الشربٌنى سلٌم فودة مستجد تمدٌر ٖٖٕ٘ٙٔٔ٘

.المافٌة فً معارضة ابن عبد الصمد وابن عطٌون ألبً العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" تصدت لنا دعد"حلل لصٌدة ٌمنى دمحم احمد الحسانٌن شوشه مستجد تمدٌر ٖٖٕٙٙٔٔٙ

.معارضة ابن عبد ربه وابن شهٌد لمسلم والبحتري. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" بعض هذا المالم"حلل لصٌدة ٌوسف ابراهٌم عبدالغنى السٌد بالل مستجد تخلف ٧ٖٖٔٔٙ٧ٕ
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.معارضة ابن شهٌد للبحتري.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" عارضننا أصال فملنا الربرب"حلل لصٌدة اسراء كمال حمزه السعٌد الباز مستجد تخلف ٨ٖٗٙٔٔٔ

.لوحة الغزل بٌن ابن زٌدون والبحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ما على الركب من ولوف"حلل لصٌدة السٌد السٌد عبد الحمٌد هانى مستجد تخلف ٨ٖٕ٘ٙٔٔ

.مظاهر تفوق نونٌة ابن زٌدون على نونٌة البحتري. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " وراءن عنً ٌا عذول"حلل لصٌدة امنٌه فكرى السٌد السٌد شرف الدٌن مستجد تخلف ٨ٖٖٙٙٔٔ

.معارضة ابن سوار ألبً فراس. ، بعد التعرٌف به من كتابن50:26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" وراءن عنً ٌا عذول"حلل لصٌدة بسنت اسامه دمحم دمحم طه مستجد تخلف ٨٧ٖٙٔٔٗ

.لوحة األسر بٌن أبً فراس وابن سوار.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن51للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من" وراءن عنً ٌا عذول"حلل لصٌدة جهاد دمحم محمود حسنى السٌد فوده مستجد تمدٌر ٨٨ٖٙٔٔ٘

.معارضة األندلسٌٌن ألبً العالء. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" أمردود لنا زمن الكثٌب"حلل لصٌدة دنٌا عبدالسالم معاطى عبدالسالم كشن مستجد تخلف ٨٩ٖٙٔٔٙ

.معارضة ابن عطٌون ألبً العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " لوت بالسالم بنانا"حلل لصٌدة دٌنا دمحم خالد دمحم دمحم عبد الغنى مستجد تخلف ٧ٖٔٔٙ٩ٓ

.معارضة ابن شهٌد للبحتري على مستوى التنافر. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" أال أسعدٌنً بالدموع"حلل لصٌدة عبد هللا مصطفى السعٌد عجالن مستجد تخلف ٨ٖٔٔٙ٩ٔ

.معارضة ابن زٌدون للبحتري على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " مالمن إنه عهد لرٌب"حلل لصٌدة عبدالرحمن عادل شحاته حسٌن المصرى مستجد تخلف ٩ٖٔٔٙ٩ٕ

.معارضة ابن سوار ألبً فراس على مستوى التنافر.  للنهاٌة، بعد التعرٌف به من كتابن26للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا من " مالمن إنه عهد لرٌب"حلل لصٌدة على دمحم فتحى ابوزٌد مستجد تخلف ٩ٖٖٙٔٔٓٔ

.معارضة ابن عطٌون ألبً العالء على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " نحن الفداء فمؤخوذ ومرتمب"حلل لصٌدة محسن دمحم عبدربه عبده عجور مستجد تخلف ٩ٖٗٙٔٔٔٔ

.معارضة ابن عبد الصمد ألبً العالء على مستوى التنافر. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " ما أنت للكلف المشوق"حلل لصٌدة محمود السعٌد ابراهٌم ٌوسف الخشب مستجد تخلف ٩ٖٕ٘ٙٔٔٔ

.شاعران أندلسٌان أحدهما عارض أبا العالء واآلخر عارض أبا فراس. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" دمحم ما آمالنا بكواذب"حلل لصٌدة مروه حمدى دمحم بدٌر ابراهٌم مستجد تخلف ٩ٖٖٙٙٔٔٔ

.شاعران أندلسٌان أحدهما عارض مسلم بن الولٌد واآلخر عارض أبا العالء. ، بعد التعرٌف به من كتابن25للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا حتى البٌت " أتاركً أم أنت مغرى بتعذٌبً"حلل لصٌدة نورهان اشرف دمحم دمحم البلماسى مستجد تخلف ٩٧ٖٙٔٔٗٔ

.لوحة األسر بٌن أبً فراس وابن سوار. للبحتري تحلٌال فنٌا وافٌا، بعد التعرٌف به من كتابن" نصٌبً منن لوم العاذالت"حلل لصٌدة هدٌر كامل عباس عباس ابراهٌم مستجد تخلف ٩٨ٖٙٔٔ٘ٔ
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