
 سم هللا الرحمن الرحٌمب

 
 غــــــــزة –الجامعة اإلســالمية     
 عمادة الذراســـــات العليـــــــــــا    
 قسم اللغة العربية –كلية اآلداب     
 تخصــــــــص األدب والنـــــــــقذ    

                                   

 
 

 فن الرثاء فً العصر المملوكً الثانً
 هـ( 329 – 487دولة البرجية )ال

 دراسة تحليلية

 
 

 إعداد الطالب

 خالد نبٌل أبو علً
 
 

 
 إشراف

 األستاذ الدكتور

 كمال أحمد غنٌم
 
 

 قدمت ىذه الرسالة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في األدب كالنقد
 
 

 م2132 -هـ 3799

 
 
 



 

 

-1-  



 

 

-2- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-3- 

 إىداء
 

ػرغظػجططاءػحضرةػاضظبيػطحطدػصضىػاضضهػرضغهػودضمإضىػخغرػططضمػضضبذ
ػ

ػ..ػاضطوجهػوػطرذداضػ..ططضمػاضوػطربيواضديػػ..ػاضإضىػ
ػػشادػخطواتيػسيػدروبػاضطضمػواضططرسظاضذيػػطاضماألبػاض
ػزرسػسّيػحبػاضطضمػ،ػورضطظيػاضصبرػسيػطضبػاضططرسظاضذيػػإضىػواضدي

ػ
ػضياضتيػضمػغدصنػضكاػجفنػوعيػتدروػػ..ػإضىػواضدتي

ػتزرعػسيػدربيػأزعارػاضتفاؤلػواألطلرراغظػوعيػتحوطظيػباضوػإضغكاػ..
ػ

ػضتوسرػضيػجواػدرادغاػعادئاػةاضتيػرطضتػجاعد..ػػإضىػرسغقظػدربي
ػ

ػاضذغنػداربتػأصواتكمػطداططي..ػػإضىػأبظائيػسضذاتػصبدي
ػ

ػإضىػإخواظيػوأخواتي
ػ

ػإضىػصلػطنػدضكػطرغقاػغضتطسػبهػرضطا
ػ
ػططلػاضطتواضعأعدغكمػجطغطاػعذاػاض
ػ
ػ

ػخاضدػظبغلػأبوػرضي

 
 



 

 

-4- 

ػذصرػوتقدغر
 

الحمػػد ا الػػذم عمػػـ بػػالقمـ   كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى رسػػكلو الػػذم  كتػػي جكامػػ  
ػػػف سػػػار عمػػػى ىديػػػو  ف ػػػؿ الصػػػبلة كالتسػػػميـ     الكمػػػـ   عميػػػو كعمػػػى  لػػػو كصػػػحبو كمى

 :كبعد
اا بعػػػد  ػػػكر  –معػػػاني ال ػػػكر كالعرفػػػاف كالتقػػػدير  أسػػػمىسػػػعدني  ف  تقػػػدـ بيي 

إلػػى كػػؿ مػػف قػػدـ لػػي المسػػاعدة فػػي إتمػػاـ بحثػػي   إلػػى مػػف كػػاف ليػػـ  –كالثنػػاع عميػػو 
ىا   ك مػدكني مػف ك الف ؿ في تكجييي   الذيف  سدكا لي النصيحة في كؿ خطكة  خط

ر اداتيـ الغالية ما كاف زادا كنبراسا   اع لي طريؽ البحث   ك خص بػذلؾ  خبرتيـ كا 
كر "كماؿ  حمػد ننػيـ"   الػذم لػـ يبخػؿ عمػي بكقتػو الدكت ستاذم كمو  ستاذم كم رفي 

 إلى النكر  كجيده كتكجيياتو ليخرج البحث 
 تقدـ بخالص ال كر كالتقدير لؤلستاذيف الجميميف ع كم لجنة المناق ػة   كما 

 بػػك حمػػادة  سػػتاذ األدب كالنقػػد الم ػػارؾ فػػي كميػػة عبػػد اا عػػاطؼ الػػدكتكر  األسػػتاذ 
 تكحة بغزة  اآلداب بجامعة القدس المف

ماجػد محمػد النعػامي  سػتاذ األدب كالنقػد الم ػارؾ فػي كميػة اآلداب الػدكتكر  األستاذ ك 
 بالجامعة اإلسبلمية بغزة  

 عمى ما بذاله مف جيد في قراعة ىذا البحث   كما  سدياه مف نصائح   
كال ػكر مكصػكؿ إلػى  سػاتذتي فػي قسػػـ المغػة العربيػة بالجامعػة اإلسػبلمية   كػؿ بمقبػػو 

 كمنزلتو     
 

  خيرا  سأؿ اا التكفيؽ كالسدادك 
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 المقدمة :
لػـ يعمػـ   كالصػبلة كالسػبلـ عمػى خيػر معمػـ و  الحمد ا الذم عمـ بالقمـ   عمـ اإلنساف ما

 لمب رية جمعاع سيدنا محمد عميو كعمى  لو ك صحابو  ف ؿ صبلة ك تـ تسميـ   كبعد :
طبعػػت فنكنػػو سػػمات  ػػتى اكتسػػب مػػف كػػؿ عصػػر ك تنقػػؿ األدب العربػػي بػػيف العصػػكر   

  السياسػػػػية بيئػػػػة العامػػػػة ككانػػػػت الكميزتيػػػػا عػػػػف سػػػػكاىا مػػػػف فنػػػػكف األدب فػػػػي بػػػػاقي العصػػػػكر   
 تمتغيػرات تمػؾ العصػكر   فتػأثر تفاعمت فيو ىي الكسيط الذم كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 

   ا دب كػػؿ عصػػر بطكابعيػػ تعػػفطبصػػيكة فنكنػػو    تفػػي األدب كامتطػػ ت ثػػر المتغيػػرات ك  تمػػؾب
 ك البنػػػػاع   سػػػػكاع عمػػػػى صػػػػعيد المعػػػػاني كالمك ػػػػكعات   ميزتػػػػو عػػػػف نيػػػػره ككصػػػػؼ بأكصػػػػاؼ 
 كالسمات الفنية   

 

قػػػػػكل االست ػػػػػراؽ  يػػػػػوقػػػػػد تكالبػػػػػت عمف -عصػػػػػر المكسػػػػػكعات  - مػػػػػا العصػػػػػر المممػػػػػككي 
لركػػكد   أكصػػاؼ ال ػػعؼ كاالعصػػر المممػػككي بكالمتعجمػػكف فػػي إلقػػاع الػػتيـ كاألكصػػاؼ فكصػػفكا 

 فإنني ر يت ىػذا العصػر قػد  ػيد انتعا ػا كتطػكرا فػي  ػتى منػاحي الحيػاة   األمػر الػذمكم  ذلؾ 
 ميزتو عف باقي عصكر العربية  سمات ايجابية كسـ  دبو بسمات  ظف  نيا 

فعمػػى صػػعيد الكاقػػ  السياسػػي كتفاعبلتػػو مػػ  بػػاقي  كجػػو الحيػػاة العامػػة فػػي ذلػػؾ العصػػر 
   حيػث انػتظـ األدبػاع صػفا كاحػدا تكافػؿ التػي ميػزت المجتمػ  المممػككين ير إلػى ركح الكحػدة كال

تحفيـ رعاية الرحمف   بعدما تعر كا ليجمات كنارات ك ىدؼ كاحد    جمعيـتحت راية كاحدة   ي
سػابقة فػي سػمبيـ األمػف مػف نادرة مف  عداع اإلسبلـ الصػميبييف كالتتػار   الػذيف  فمحػكا فػي حقػب 

فسػادا   ك رادكا الييمنػة عمػى  كنزع البسمة مف حياتيـ  عمى  ػفاىيـ   كعػاثكا فػي األرض فسػادا كا 
ببلد الم رؽ اإلسبلمي   بؿ  رادكا بذلؾ قتؿ ركح العمـ كالعمماع   كن ػر الجيػؿ كالتخمػؼ     كػؿ 
ذلؾ كاف نقطػة تحػكؿ فػي حيػاة األدب فػي ذلػؾ العصػر حيػث انتف ػت  قػبلـ األدبػاع   كصػدحت 

ا ة تنكح عمى بغداد كما حؿ بيا مف خراب   كتبكي المدف كالػببلد التػي  فكاه ال عراع بم اعر جي
حمػت  ذيفعاثت فييا  يدم الخػراب الصػميبية كالمغكليػة     كت ػد مػف  زر المكمػكميف المنكػكبيف الػ

بيػػـ مصػػيبة القتػػؿ كالتنكيػػؿ     ىػػذا إ ػػافة إلػػى صػػيحات طمػػب الثػػأر   كحػػث القػػادة كالمجاىػػديف 
 جي المغكلي كالدفاع عف اإلسبلـ كالمسمميف  عمى التصدم لمزحؼ اليم

يػأبكف إال  –كاألدىى مف ذلؾ  نيـ مف  بناع جمدتنا  –كلكف لؤلسؼ نجد بعض الدارسيف 
ي تظمػػـ ذاؾ العصػػر كتحػػط مػػف قػػدره   ف ين ػػمكا إلػػى قافمػػة الببغػػاكات   حيػػث يػػرددكف العبػػارة التػػ

ه الفكػػرة العاريػػة عػػف الصػػحة قػػد بقػػكليـ : " عصػػر انحطػػاط     عصػػر تخمػػؼ "   فبر يػػي  ف ىػػذ
نجح  عداع اإلسبلـ في نرسيا في عقكليـ   فالصػميبي الػذم خطػط سياسػة التعمػيـ لمػدكؿ العربيػة 
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مست ػػػار كزارة المعػػػارؼ المصػػػرية إبػػػاف حكػػػـ البريطػػػاني "كركمػػػر"  –القػػػس  ك السػػػير " دنمػػػكب " 
 تحقؽ  ىداؼ الصميبييف  لكي تعميـ اللمصر   ىك الذم ك   سياسة 

نيػػكا ًإف  كفػي ظنػي كػاف عمػى  كلئػؾ المغػرر بيػػـ  ف يعممػكا بقػكؿ اا عػز كجػؿ :  يىػا  ىيُّيىػا الذػًذيفى  مى
ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو فىتىبىيذنيكا اعكي ا فىعىٍمتيـٍ  جى مىى مى كا عى يىالىةو فىتيٍصًبحي { ا  ىف تيًصيبيكا قىٍكمان ًبجى   6لحجراتنىاًدًميفى

 

 دوافع الدراسة وأىميتيا :
بة الدارس في االستجابة لؤلصكات القميمة المنادية بإنصاؼ األدب العربي فػي العصػر رن

المممككي   كك عو في المكانة التي يستحقيا إلػى جانػب عصػكر األدب العربػي المتنكعػة   كألف 
دراسػػة فنػػكف األدب عامػػة  ك  نػػراض ال ػػعر المتنكعػػة فػػي عصػػر مػػف العصػػكر ميمػػة ال يػػتمكف 

تكعبو دراسػػػة كاحػػػدة   كألف العصػػػر المممػػػككي األكؿ حػػػاز دراسػػػة  ظػػػف  نيػػػا منيػػػا دارس   كال تسػػػ
 نصفتو   اخترت فف الرثاع في العصر المممككي الثاني لما فيو مف معاني األلـ كالحزف كالمعانػاة 

  ىػػذا عمػػى صػػعيد معػػاني فػػف الرثػػاع    مػػا  الثػػاني العصػػر المممػػككي ػػعراع التػػي عاي ػػيا  نػػذاؾ 
دبية كالفنية فأتكخى اإلسياـ في إنصاؼ  دب ىذا العصر مف خػبلؿ إبػراز عمى صعيد ق اياه األ

 سماتو التي  ظنيا ستسيـ في دف  تيمة ال عؼ  ك الرككد كاالنحطاط  
سػػػبؽ سػػػكؼ  تنػػػاكؿ فػػػي بحثػػػي ىػػػذا نمػػػاذج مػػػف فػػػف الرثػػػاع فػػػي العصػػػر  كبنػػػاع عمػػػى مػػػا

كػػكف تألدبيػػة كالفنيػػة   كلكػػي المممػػككي الثػػاني بالػػدرس كالتحميػػؿ سػػاعيا إلػػى الك ػػؼ عػػف قيمتيػػا ا
  اىدا عمى مكانة األدب في العصر المممككي كخصائصو   

كلكي يصؿ البحث إلى األىداؼ المتكخاة ر يت  ف تتكزع ىذه الدراسة عمى مقدمة كتمييد 
كثبلثة فصكؿ كخاتمػة   تيػتـ المقدمػة بعػرض مبػررات الدراسػة ككصػؼ خطتيػا كمنيجيػا   كييػتـ 

البيئػػػػػػة العامػػػػػػة لمعصػػػػػػر المممػػػػػػككي   السياسػػػػػػية كاالقتصػػػػػػادية كالثقافيػػػػػػة  التمييػػػػػػد بالحػػػػػػديث عػػػػػػف
 كاالجتماعية  

 ما الفصػؿ األكؿ فييػتـ بدراسػة رثػاع رجػاؿ الدكلػة فػي العصػر المممػككي الثػاني   كيتػكزع 
مػف سػبلطيف ك مػراع  دكلػةالحديث فيو عمى مبحثيف   يسعى األكؿ إلى الكقكؼ عمى رثاع رجػاؿ ال

 الثاني بدراسة رثاع الق اة كالفقياع كالعمماع كاألدباع   المبحث يتـ ادة      كيككزراع ككالة كق
كيتخصػػص الفصػػؿ الثػػاني بدراسػػة رثػػاع األقػػارب كاألصػػدقاع   كيتػػكزع الحػػديث فيػػو عمػػى مبحثػػيف  
يػػػدرس األكؿ رثػػػاع األقػػػارب مػػػف  بنػػػاع ك بػػػاع كزكجػػػات ك ميػػػات      كيػػػدرس الثػػػاني رثػػػاع الخػػػبلف 

 كاألصدقاع  
"فػػػي ميػػػزاف النقػػػد" بدراسػػػة السػػػمات الفنيػػػة ليػػػذا الفػػػف    ػييػػػتـ الفصػػػؿ الثالػػػث المكسػػػكـ بػػػك 

كمعرفة مكانتو بيف فف الرثاع في مختمؼ عصكر العربيػة   كسػيتكزع الحػديث فيػو عمػى مبحثػيف   
   ال عريةييتـ  كليما بدراسة لغة ىذا الفف ك سمكبو   كييتـ الثاني بدراسة الصكرة 
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حػػث برصػػد النتػػائ  التػػي تكصػػمت ليػػا   كالتكصػػيات التػػي تسػػتحؽ تسػػجيميا ليسػػتفيد ك ختػػتـ ىػػذا الب
 منيا الدارسكف   

كلتحقيػؽ ىػػذه الغايػات سػػتعتمد الدراسػة المػػني  المتكامػؿ   الػػذم  ظنػو األنسػػب السػػتجبلع 
راجيػػا مػػف اا عػػز كجػػؿ  كػػكامف النصػػكص ال ػػعرية   كالك ػػؼ عػػف سػػماتيا المك ػػكعية كالفنيػػة  

 السداد     التكفيؽ ك 
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 البٌئة العامة للعصر المملوكً الثانً
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 :البيئة السياسية  - 3
بعػػد  ف تػػكفي المنصػػكر عمػػي ككػػاف قػػد حكػػـ دكلػػة المماليػػؾ األكلػػى  البحريػػة  مػػدة خمػػس 

خمػػػ    لػػػـ يمػػػض عميػػػو سػػػكل سػػػنة حتػػػى ك   خمفػػػو  خػػػكه الصػػػالح حػػػاجي   783-778سػػػنكات  
كتسػػمطف األميػػر برقػػكؽ مػػف المماليػػؾ الجراكسػػة   نيػػر  ف الصػػالح حػػاجي  عيػػد بعػػد سػػب  سػػنكات 

    ثػػـ  خػػرج السػػمطاف برقػػكؽ مػػف سػػجنو   792-791    كحكػػـ مػػدة سػػنة كاحػػدة   784-791 
  ك عيػػد إلػػى سػػمطانو   كانتيػػى عيػػد المماليػػؾ البحريػػة ب ػػكؿ دائػػـ   كجػػاع عيػػد المماليػػؾ الجراكسػػة

   1ة البرجي
  تبد  الدكلػة المممككيػة الثانيػة   ـ1382ق    784بقياـ الظاىر برقكؽ في الحكـ سنة  ك 

كىػػػي دكلػػػة المماليػػػؾ الجراكسػػػة التػػػي قامػػػت عمػػػى  سػػػس تخػػػالؼ األسػػػس التػػػي قامػػػت عمييػػػا دكلػػػة 
المماليؾ األتراؾ   فجمي  سبلطينيا كانكا جراكسة الجنس ما عدا اثنيف يرجعاف إلى  صؿ يكناني 

ترج   صكؿ دكلة المماليؾ الجراكسة إلى  كائؿ عيد ك     2الظاىر خ قدـ كالظاىر تمريغا  : ىما
  حيف عمػؿ 3ـ   1291 –ق 689ـ حتى 1279 –ق 678السمطاف المنصكر قبلككف مف سنة  

ب غمػػ  يعمػػى تكػػكيف فرقػػة جديػػدة مػػف المماليػػؾ مػػف عناصػػر جديػػدة نيػػر الفػػرؽ المممككيػػة السػػابقة 
    4 العنصر الجركسيعمى ىذه الفرقة 

األرض الم ػػرفة عمػػى البحػػر األسػػكد مػػف جيػػة ال ػػماؿ ال ػػرقي    كفسػػكنكػػاف الجراكسػػة ي
األسػػكد كالخػػزر    فبحػػريالكت ػػكؿ  ر ػػيـ الجػػزع ال ػػمالي الغربػػي مػػف بػػبلد القفقػػاس الممتػػدة بػػيف 

ع بػػيف تمػػؾ الجيػػات  نػػذاؾ مسػػرحان لمصػػرا كانػػتكالتػػي كانػػت تعػػرؼ  نػػذاؾ باسػػـ بػػبلد القفجػػاؽ   ك 
مغكؿ فارس  ك الدكلة اإليمخانية   كمغكؿ القفجاؽ  ك األسرة الذىبية   كىذا الصراع جعػؿ  عػدادان 
مف  بناع الجراكسة تدخؿ سكؽ النخاسة   كتنتقؿ إلى مصر   فا ترل السمطاف المنصكر قبلككف 

كألبنائو مػف  عدادان منيـ ليتخمص مف صراع المماليؾ البحرية   كلي مف الحفاظ عمى السمطة لو 
المماليػػؾ الجراكسػػة   نسػػبةن إلػػى  صػػكليـ التػػي اسػػـ بعػػده   كقػػد  طمػػؽ عمػػى ىػػيالع المماليػػؾ الجػػدد 

                                                 
1
 بيػركت المكتػب اإلسػبلمي –  الطبعػة الخامسػة المممػككي العيػد –  محمكد  ػاكر : مكسػكعة التػاريإل اإلسػبلمي(

  38 7  ـ0222

2
   الطبعة األكلػى  تحقيؽ إيماف عمر  كرم  السمطاف برقكؽ ميسس دكلة المماليؾ الجراكسة  :  البدر العيني (

   7 - 6ص   ـ2112القاىرة   مكتبة مدبكلي 

ائ  الػدىكر   تحقيػؽ محمػد مصػطفى   طبعػة الييئػة   محمد بف  حمد بػف إيػاس الحنفػي : بػدائ  الزىػكر فػي كقػ(3
    473  2   2980العامة لقصكر الثقافة   القاىرة 

 حمد بف عمي بف عبد القادر العبيدم المقريزم : السمكؾ لمعرفػة دكؿ الممػكؾ   تحقيػؽ محمػد عبػد القػادر  -
   664 2ـ  2997لبناف    –عطا   الطبعة األكلى  دار الكتب العممية   بيركت 

4
   362 1  ابف إياس : بدائ  الزىكر (
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 طمػػػؽ عمػػػييـ اسػػػـ المماليػػػؾ البرجيػػػة نسػػػبةن إلػػػى  بػػػراج القمعػػػة التػػػي  سػػػكنيـ  ذلؾينتمػػػكف إلييػػػا   كػػػ
    1فييا قبلككف 

راج كالقػػبلع  ظيػػر اىتمامػػو المماليػػؾ الجراكسػػة فػػي األبػػ فكبعػػد  ف  سػػكف المنصػػكر قػػبلكك 
الخػػػالص نحػػػكىـ فعػػػامميـ معاممػػػة األب ألبنائػػػو   كمعاممػػػة المربػػػي لتبلميػػػذًه حيػػػث قػػػاـ بتػػػدريبيـ 
عػػػدادىـ عسػػػكريان   كحبػػػاىـ بعطفػػػًو   ك نػػػدؽ عمػػػييـ مػػػف ىباتػػػو ك مكالػػػًو الكثيػػػر   كذلػػػؾ بعػػػد  ف  كا 

    2عزليـ عف نيرىـ مف طكائؼ المماليؾ 
مى ني  كالدىـ في االىتماـ بالمماليػؾ البرجيػة   فاأل ػرؼ خميػؿ كقد سار  بناع قبلككف ع

قػػػػد ا ػػػػترل حػػػػكالي  لفػػػػيف مػػػػف المماليػػػػؾ  –كعمػػػػى الػػػػرنـ مػػػػف قصػػػػر مػػػػدة حكمػػػػو  -بػػػػف قػػػػبلككف 
بػػػالنزكؿ مػػػف ثكنػػػاتيـ العسػػػكرية بالقمعػػػة إلػػػى القػػػاىرة  -ألكؿ مػػػرة ك  -سػػػمح ليػػػـ     ك 3الجراكسػػػة 

ف لممبيػػت فػػي القمعػػة لػػيبلن   فػػذلؾ إف دؿ فإنمػػا يػػدؿ عمػػى كالفسػػطاط ليتجكلػػكا فييػػا نيػػاران ثػػـ يعػػكدك 
كالذم حسدتيـ عميو بػاقي طكائػؼ   الخير كالنعيـ كالترؼ الذم عـ طائفة المماليؾ البرجية  نذاؾ 

    4المماليؾ األخرل متمنيف الحمكؿ مكانيـ 
 

 ك الجراكسة عمى الساحة السياسية :ظيور دور الممالي
 صػبحكا    فقػدية دكران بالغ األىمية كاألثػر فػي السػاحة السياسػية لعب مماليؾ الدكلة البرج

السػػاعد األيمػػف الػػذم ارتكػػز عميػػو سػػبلطينيـ فػػي الػػدفاع عػػف الدكلػػة  ػػد  م خطػػر ييػػددىا كصػػد 
إذ كػاف جػؿ اعتمػاد   اليجمات العدائيػة   إ ػافة إلػى مسػاعدتيـ السػمطاف فػي إدارة  ػيكف الػببلد 

 التالي : السمطاف عمييـ  نذاؾ عمى النحك
 

دكرىـ في الدفاع عف  ستاذىـ األ ػرؼ خميػؿ بػف قػبلككف   كذلػؾ عنػدما تعػرض لمػيامرة قتػؿ  -1
دبرىػػا بيػػدرا  فقػػامكا بقتمػػو   إ ػػافة إلػػى دكرىػػـ فػػي اختيػػار السػػبلطيف كالحكػػاـ   حيػػث قػػامكا 

عمى   ـ 1293 –ق 693باختيار الناصر محمد سمطانان عمى الببلد في سمطنتًو األكلى سنة 
    5الرنـ مف ككنو ما يزاؿ طفبلن 

                                                 
1
   71 7العيد المممككي     محمكد  اكر : مكسكعة التاريإل اإلسبلمي (

2
األلفػػي حكمػػو كمػػو فػػي الجيػػاد  ػػد الصػػميبييف   حتػػى تػػكفي سػػنة   ي  ق ػػى الممػػؾ المنصػػكر قػػبلككف الصػػالح(

   756 – 755 1السمكؾ  :المقريزم   ـ  1291 – ىػ689

ن علً المقرٌزي : المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ، المعروف بالخطط المقرٌزٌة  ، الطبعة الثانٌة ، ( أحمد ب(3

 .2/247 ، م7891مكتبة الثقافة الدٌنٌة ، القاهرة 
4
  مكتبػػػة   ينظػػػر : محمػػػكد رزؽ سػػػميـ : عصػػػر سػػػبلطيف المماليػػػؾ كنتاجػػػو العممػػػي كاألدبػػػي   الطبعػػػة الثانيػػػة (

   79 1ـ  1962رة اآلداب  القاى
 . 7/798، 7819حسن بن عمر حبٌب : تذكرة النبٌه فً أٌام المنصور وبنٌه  ، الطبعة األولى ، دار الكتب المصرٌة ( (5
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مساندتيـ لسنجر ال ػجاعي ككقػكفيـ إلػى جانبػو  ػد كتبغػا ك نصػاره مػف المماليػؾ البحريػة    -2 
كذلؾ بعدما احتدـ الصراع بينيما خبلؿ فتػرة حكميمػا باسػـ السػمطاف الطفػؿ الناصػر محمػد   

    1حيث ىزمت مماليؾ البرجية كتبغا ك نصاره 
السػػمطاف الجػػيف بزعامػػة األميػػر سػػيؼ الػػديف الكرجػػي   بعػػدما سػػاعت  حػػكاؿ  دكرىػػـ فػػي قتػػؿ -3

 – 1294ـ  ككتبغػػػػػػا  1298 – 1296المماليػػػػػػؾ الجراكسػػػػػػة فػػػػػػي عيػػػػػػد كػػػػػػؿ مػػػػػػف الجػػػػػػيف   
  كذلػػؾ عنػػدما قػػاـ كػػؿ مػػف الجػػيف ككتبغػػا بنػػزع عػػرش السػػمطنة مػػف الناصػػر محمػػد ـ 1296

الناصر محمػد مػرةن رش السمطنة كعاد خبلؿ فترة حكمو   فاستطاع مماليؾ البرجية استعادة ع
   2 ثانية إلى حكمو

برجيػػة كبػػيف جػػيش المغػػكؿ فػػي مماليػػؾ الالق معركػػة  رسػػة بػػيف 711 ي ػػان لقػػد  ػػيدت سػػنة  -4
ب  بػػالقرب مػػف دم ػػؽ   ىػػذه المعركػػة التػػي  لحقػػت فييػػا مماليػػؾ البرجيػػة اليػػزائـ ج ػػقمعركة 

 بسػػالة المماليػػؾ البرجيػػة فػػي تتػػي  ػػيدـ ال1312الفادحػػة بقػػكات المغػػكؿ   إ ػػافةن إلػػى سػػنة 
    3 القتاؿ  د المغكؿ في ببلد ال اـ

مػػرةن  لمحكػػـلناصػػر محمػػد بػػف قػػبلككف بعػػد  ف  عػػادكا االمماليػػؾ الجراكسػػة كقػػد ازداد نفػػكذ 
يكجيػػكف  نظػػارىـ إلػػى عػػرش السػػمطنة خاصػػة حينمػػا  ػػعركا ب ػػعؼ  كائفبػػدق   698ثانيػػة سػػنة 

السػمطاف محمػد األميػر بيبػرس الجا ػنكير الػذم عينػو   كبػد  بلد الػبإدارة  ئكف الناصر محمد في 
حيػػػث قػػاـ بيبػػػرس الجا ػػػنكير بتيعػػيف رفاقػػػو مػػػف  يعػػػد ليػػػذا األمػػر عدتػػػو    4قػػػبلككف اسػػتاداران بػػف 

الجراكسػػة فػػي مناصػػب عميػػا مميػػدا بػػذلؾ لقيامػػو بالسػػمطنة   إال  ف المماليػػؾ البحريػػة كنيػػرىـ مػػف 
اف بػػو  نػػذاؾ إذ كػػانكا مػػا يزالػػكف يتمتعػػكف بنفػػكذ ال يسػػتي  ة  مامػػو األتػػراؾ كػػانكا يمثمػػكف حجػػر عثػػر 

    5 ممثميف باألمير سبلر
األمػر   لسمطاف الناصر محمد  ف يتخمص مف نفكذىـ إال  ف محاكلتو ف ػمت احاكؿ قد ك 

    فػاقتنص بيبػرس الجا ػنكير 6الذم دعاه لمتنازؿ عف عرش السػمطنة كالفػرار إلػى حصػف الكػرؾ 

                                                 
1
   811 – 798  1السمكؾ :   المقريزم (

ـ  2972رة    بك بكر بف عبد اا بف  يبؾ الدكادارم : كنز الدرر كجام  الغرر   تحقيؽ  كلرخ ىارمػاف   القػاى(2
8  472 – 482   

3
   937 – 931  1  المقريزم : السمكؾ (

  األستادار : المسئكؿ عف البيكت السمطانية  بي بكر بف عبد اا بف  يبؾ الدكادارم : الدر الفاخر في سيرة (4
   6الممؾ الناصر   تحقيؽ ىانس ركبرت ركيمر   طبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالن ر   القاىرة   ص

    080 – 082 2  تذكرة النبيو (5
   216 – 211  ابف  يبؾ الدكادارم : الدر الفاخر (6
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   1عػرش السػمطنة ليكػكف بػػذلؾ  كؿ سػبلطيف الجراكسػة فػي مصػػر  عالذىبيػة العػػتبل ىػذه الفرصػة
نيػػػـ ال يريػػدكف لمجراكسػػة اعػػتبلع عػػػرش ألإال انػػو القػػى معار ػػة  ػػػديدة مػػف المماليػػؾ األتػػراؾ   

السمطنة   األمر الذم جعػؿ بيبػرس الجا ػنكير يتػرؾ عػرش السػمطنة بعػد جمكسػو عميػو عػاميف  ك 
   2  1319 – 1318ق   719 –ق 718 قؿ  

   كلكف حكمػو لػـ يػدـ طػكيبل 3 ق719فعاد السمطاف محمد إلى سمطنتو لممرة الثالثة سنة 
و ك حفاده في فترة حكميػـ كفقػا ف تمكنكا فيما بعد مف تحريؾ  بنائإذ مازالت القكة بيد الجراكسة الذي

ف السمطاف  عباف بف ألىكائيـ األمر الذم  عاد لمجراكسة ظيكرىـ عمى مسرح السياسة   كفي زم
الكصػػػكؿ إلػػػى منصػػػب  -كىػػػك  حػػػد كبػػػار المماليػػػؾ البرجيػػػة  -حسػػػيف اسػػػتطاع برقػػػكؽ الجركسػػػي 

ما فػػػي زمػػػف السػػػمطاف حػػػاجي بػػػف فأخػػػذ يعمػػػؿ عمػػػى جمػػػب الجراكسػػػة مػػػف جديػػػد كال سػػػي  األتابكػػػة 
كترتب عمى ذلؾ  ف صار الجراكسة  صحاب السمطة الكبرل في الببلد إلى درجػة جعمػت  عباف  

   4 ىػ784 قكؽ يعزؿ حاجي بف  عباف كيتكلى السمطنة سنةبر 
   5 ـ مصػػرع السػػمطاف األ ػػرؼ  ػػعباف1376 ػػيدت سػػنة حػػداث كمػػ  اسػػتمرار تمػػؾ األ  

كظيػػكر األميػػر برقػػكؽ ككاحػػد مػػف الجراكسػػة الكبػػار كالػػذم سيت ػػح لنػػا فيمػػا يمػػي  ىميػػة دكره فػػي 
     الجراكسة  التمييد لحكـ دكلة المماليؾ البرجية 

 

 : السمطان برقوق ودوره في التمييد لحكم الجراكسة
 

أنكاع الخيػػرات كالف ػػائؿ   كمػػا  ظيػػر بػػك ػػمؿ النػػاس  كىػػك األميػػر الػػذم حسػػنت سػػيرتو  
حيث يقكؿ الصيرفي كاصفا السمطاف برقكؽ : "كاف رجػبل  ػيما    6تمسكا  ديدا بأحكاـ ال ريعة 

م كتػػدبير كخبػػرة ككػػاف عمػػى مكانػػة  ػػيما  ػػجاعا باسػػبل فارسػػا ذا  دب كح ػػمة ككقػػار كمعرفػػة كر 
    7 "عظيمة مف الػر م كالرزانػة كالتعبػد كالتحمػؿ ككػاف يمػكح بػيف عينيػو  ثػار ال ػجاعة كالفركسػية

                                                 
( جمال الدٌن أبً المحاسن ٌوسف بن تغرى بردى األتابكً : النجوم الزاهرة فً ملوك مصر والقاهرة  ، دار الكتب (1

 . 9/222لبنان ،  –العلمٌة بٌروت 
2
   176 – 156الدر الفاخر  :  ابف  يبؾ الدكادارم (

3
   8 9النجـك الزاىرة  :  ابف تغرل بردل (

   362 5النجـك الزاىرة   4 
5
   477– 476  3السمكؾ  :  المقريزم (

    الخطيب الجكىرم عمي بف داكد الصيرفي : نزىة النفكس كاألبداف في تكاريإل الزماف   تحقيؽ حسف حب ػي (6
    46-41 2،  م2972القاهرة   

7
  496 1كاألبداف    نزىة النفكس(
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كػػاف كثيػػر اإلحسػػاف لممحتػػاجيف محبػػا ألىػػؿ العمػػـ كالخيػػر كالػػديف   امتدحػػو الخطيػػب بقكلػػو : "كمػػا 
   1 "لصفاتىذه ا متكا عا معيـ   كلـ يعرؼ ألحد مف السبلطيف قبمو

كقد اتخذ برقكؽ مجمكعة مف الخطكات كاإلجػراعات فػي التمييػد لحكػـ الجراكسػة ككسػب ر ػا 
 العامة مف الناس منيا :

   2تعييف رفاقو مف مماليؾ الجراكسة في المناصب العميا كالكظائؼ الرئيسة في الدكلة  -1
عممػػػة اكتسػػػاب محبػػػة عامػػػة النػػػاس كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ إلغػػػاع ال ػػػرائب كالمكػػػكس   كسػػػؾ  -2

   3 ةانتعاش اقتصاد الدكل ل إلى د  األمر الذم جديدة قكية خالية مف الغش كالتزكير 
 

قيػاـ  ـ1381سػتو الخارجيػة فقػد  ػيد عػاـ ىذا عمى صعيد سياستو الداخمية    ما عمى صػعيد سيا
قكات المماليؾ البرجية بصد اليجكـ الذم قاـ بػو التركمػاف عمػى حمػب   األمػر الػذم كػاف لػو بػالغ 

 األثر في تقرب عامة الناس كتأييدىـ لحكـ المماليؾ الجراكسة  
ـ  ارتقػػػى برقػػػكؽ عػػػرش السػػػمطنة ليبػػػد  بػػػذلؾ تػػػاريإل سػػػمطنة المماليػػػؾ 1382كفػػػي سػػػنة  

ككانػػت  ىػػـ الخصػػائص التػػي ميػػزت تمػػؾ الدكلػػة ىػػي الخاصػػية التػػي     4    الجراكسػػة  البرجيػػة 
نكا مػف الجراكسػة   كلػـ ي ػذ عػف ىػذه القاعػدة استمدت منيا اسػميا   ذلػؾ  ف معظػـ سػبلطينيا كػا

   5سكل اثنيف مف السبلطيف ىما خ قدـ كتمريغا المذاف كانا مف  صؿ يكناني 
 

 لقػد حكػـ المماليػػؾ الجراكسػة مصػػر كال ػاـ كالحجػػاز مػدة تزيػػد عمػى إحػػدل كثبلثػيف كمائػػة
لػـ تػزد مػدة الحكػـ    كتعاقب عمى حكـ الببلد في ىذه المدة  كثر مػف سػبعة كع ػريف سػمطانان  سنة

 ىـ :  عمى خمسة ع ر عامان إال ألربعة منيـ 
سػػنة  17    كاأل ػػرؼ قانصػػكه الغػػكرم حكػػـ ىػػػ911-872سػػنة   29األ ػػرؼ قايتبػػام كقػػد حكػػـ 

 15كالظػػاىر جقمػػؽ حكػػـ     ىػػػ841-825سػػنة   16كاأل ػػرؼ برسػػبام حكػػـ     ىػػػ916-922 
ة سػمطنتيـ تقػؿ عػف ىػذه المػدة   فمػنيـ مػف      ما باقي السػبلطيف فكانػت مػدىػ857-842سنة  

حكـ سب  سنكات   كمنيـ مف حكـ سنة كاحدة   بؿ إف منيـ مف لـ تتجاكز مدة حكمو عف الميمػة 
   6 ىػ872كذلؾ عاـ   الذم تسمـ السمطة مساعن كخم  صباحان  "خير بؾ"الكاحدة مف  مثاؿ 

 

                                                 
  496 1نزىة النفكس كاألبداف   (1

2
   265القاىرة   األيكبييف كالمماليؾ في مصر كال اـ   دار الني ة    :سعيد عبد الفتاح عا كر    ينظر :(

3
  265 لسابؽا   ينظر :(

4
    476 3السمكؾ  :  المقريزم (

5
   253  16  النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة (
   71 7التاريإل اإلسبلمي محمكد  اكر : مكسكعة   6 
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ف تكليو الحكـ بالتحديد كصمتو كفي السنة الثانية م   األشرف برسبايكفي عيد السمطاف 
 خبار بأف الفرن  استكلكا عمى مػركبيف مػف مراكػب المسػمميف كفييمػا حػكالي مائػة مسػمـ   فغ ػب 
كجاع رده عمى ذلؾ ردا مبا را كقكيػا   إذ تمثػؿ ىػذا الػرد فػي إصػراره عمػى إخ ػاع جزيػرة قبػرص 

رية البحريػػة  ػػد المسػػمميف لحكمػػو   التػػي كانػػت قاعػػدة تنطمػػؽ منيػػا الحمػػبلت  ك اليجمػػات العسػػك
حتػػى يػػتخمص نيائيػػا مػػف المتاعػػب التػػي يسػػببيا بقايػػا الصػػميبييف فػػي ىػػذه الجزيػػرة   حيػػث  رسػػؿ 

  كالتػػػي تمكنػػػت مػػػف تػػػدمير 829-828-827األ ػػػرؼ برسػػػبام حمبلتػػػو المتكاليػػػة فػػػي األعػػػكاـ  
عاصمة الجزيػرة   ليماسكؿ ميناع الجزيرة   ك سر الممؾ القبرصي نفسو   ثـ استكلكا عمى نيقكسيا 

كممػا قيػؿ فػي ذلػؾ     1كرفعكا راياتيـ عمى مبانييا   كبذلؾ خ عت لسمطاف المماليػؾ الجراكسػة 
   :2  عرا

 ب ػػػػػػػراؾ يػػػػػػػا ممػػػػػػػؾ المميػػػػػػػؾ ااٍل ػػػػػػػرفي
 فػػػػػػػػتح ب ػػػػػػػػير الصػػػػػػػػكـ تػػػػػػػػـ لػػػػػػػػو فيػػػػػػػػا
 فػػػػػػػػػػػػتح تفتحػػػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػػػمكات العمػػػػػػػػػػػػى
 كاا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكده بمبلئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ

 

 بفتػػػػػػػػػكح قبػػػػػػػػػرص بالحسػػػػػػػػػاـ الم ػػػػػػػػػرفي 
 ؼو فػػػػػي   ػػػػػرؼً لػػػػػؾ   ػػػػػرؼه فػػػػػي   ػػػػػر 

 مػػػػػف  جمػػػػػو بالنصػػػػػر كالمطػػػػػؼ الخفػػػػػي
 عاداتيػػػػػػػػػا التأييػػػػػػػػػد كىػػػػػػػػػك بيػػػػػػػػػا حفػػػػػػػػػي

 

 
 السمطان قانصوه الغوري :

 

حيػػث كػػاف  قػػكل  مػػراع زمانػػو  نػػذاؾ   كلعػػب   كىػػك السػػمطاف الػػذم تمتػػ  ب خصػػية قكيػػة 
ف دكلػتيـ دكران ىامان في إمداد  مراع المسمميف في اليند بالقكات البرجية البلزمة لصد البرتغػالييف عػ

كذلؾ بعدما استنجد بػو  مػراع الينػد  نػذاؾ   كمػا كلعػب دكرا ىامػا فػي التصػدم لجماعػات العربػاف 
 تكقيػػاميـ بسمسػػمة مػػف الثػػكرات التػػي ىػػدد  قػػؿ كاال ػػطرابات فػػي  نحػػاع الػػببلد التػػي  ثػػارت القبل

العبػػث  حالػػة األمػػف كاالسػػتقرار فػػي الدكلػػة   كالتػػي قامػػت  ي ػػا بحػػرؽ األخ ػػر كاليػػابس كحاكلػػت
    3كالتخريب في الببلد 

 

 :السمطان طومان باي وغروب شمس الدولة البرجية 
 

كىػػك  خػػر سػػبلطيف دكلػػة المماليػػؾ الجراكسػػة   كالػػذم لقػػب بالعػػادؿ طكمػػاف بػػام   كذلػػؾ 
حيػػث قػػاـ بتثبيػػت نظػػاـ ق ػػائي سػػميـ فػػي مصػػر يتبػػ  لمسػػمطة   دكر الػػذم قػػاـ بػػو الػػنظػػران ألىميػػة 

                                                 

   131 -114 14   281– 275  14  ينظر : النجـك الزاىرة 1 

(
2

  . 74/727( النجوم الزاهرة 

ينظر :  سامة حسػف : طكمػاف بػام  خػر سػبلطيف المماليػؾ فػي مصػر   الطبعػة األكلػى  دار األمػؿ  القػاىرة  (3)
   29ـ  ص0222
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نظػػر المظػػالـ الػػذم يعنػػى بحقػػكؽ النػػاس مػػف تعػػدم الدكلػػة كمكظفييػػا كي ػػ  العميػػا مبا ػػرة   كىػػك 
  كىػػي حػػدان لمػػف  راد اإلفسػػاد فييػػا   باإل ػػافة إلػػى  نػػو جعػػؿ لنظػػر المظػػالـ مكانػػان خاصػػان بالقمعػػة 

   1مركز الحكـ الجركسي 
المخػػػػاطر الخارجيػػػػة التػػػػي  حاطػػػػت بالدكلػػػػة  الكثيػػػػر مػػػػفطكمػػػػاف بػػػػام كقػػػػد اكتنػػػػؼ عيػػػػد 

كالتي تمثمت في ظيكر قكة  ا  التصدم لي عمىنذاؾ   كالتي عمؿ طكماف بام جاىدا الجركسية  
عظمى  نذاؾ ممثمة بالجيش العثماني بقيادة السمطاف سميـ األكؿ   حيػث  راد السػيطرة عمػى دكلػة 

التصدم لقكات سميـ العثماني الذم كاف  عمىالجراكسة   كلكف السمطاف طكماف بام عمؿ جاىدا 
الباركد المتفكؽ    ما مماليؾ الجراكسة ممثميف بقيادة طكمػاف بػام  نػذاؾ فقػد رف ػكا يمتمؾ سبلح 

لمسػيؼ   فكػاف  ـسبلمي األصػؿ   معتمػديف بػذلؾ عمػى فركسػيتيـ كاسػتخدامياإلىذا السبلح نير 
ككانػػت نيايػػة السػػمطاف طكمػػاف بػػام عمػػى يػػد العثمػػانييف بعػػد معركػػة     2ذلػػؾ سػػببا فػػي ىػػزيمتيـ 

       3 نيكا حكـ المماليؾىجرية   حيث دخمكا القاىرة ك  923 الريدانية عاـ
 

 العوامل التي أدت إلى زوال دولة المماليك الجراكسة :
 

فػي الػببلد   كفتنػتيـ التػي لػـ  رجماعات البدك كالعرباف فػي زعزعػة حالػة األمػف كاالسػتقرادكر  -1
كسية   خاصة حينما  تيحت ليػـ تنقط    إذ كانكا عامبل  ساسيا في زكاؿ دكلة المماليؾ الجر 

   4بكصكؿ العثمانييف إلى مصر  ؼالظرك 
اكت ػؼ البرتغػاليكف طريػؽ  ف ظيكر الخطر البرتغالي الذم ىػدد دكلػة الجراكسػة   كذلػؾ بعػد  -2

    5ميبلدم 1487 -ىجرم  892ر س الرجاع الصالح سنة 
ا كثيفػػة زحػػؼ بيػػا إلػػى نػػرب   كذلػػؾ بعػػدما  عػػد جيك ػػ تيديػػدات تيمكرلنػػؾ كناراتػػو المتكاصػػمة -3

 سيا   فخرب تبريز   كقتؿ  ىميا   كىػاجـ بػبلد التركمػاف كاألكػراد كتكجػو بعػدىا إلػى بغػداد   
  كرنـ استعداد الظاىر برقكؽ لمقائو لـ تحدث بينيما مكاجية حاسػمة     ثـ حمب كدم ؽ   

نما  كق  بجنكده إيقاعا جزئيا كننـ منيـ الكثير     6كا 

                                                 
1
    17سبلطيف المماليؾ في مصر   صطكماف بام  خر   (

(
2
  42السابؽ ينظر :  (
 (

    73-72 7العيد المممككي   التاريإل اإلسبلمي مكسكعة ينظر :  3
(
4
   19طكماف بام  خر سبلطيف المماليؾ في مصر  (

لى للثقافة ، شوقً عبد القوي عثمان حبٌب : التجارة بٌن مصر وأفرٌقٌا فً عصر سالطٌن الممالٌك ، المجلس األع (5)

 . 729، ص  2222القاهرة 
(
6
   141 5السمكؾ    381 - 371   352 8ينظر : كنز الدرر  (
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ر العثماني خاصة بعد اقتراب حػدكد الدكلػة العثمانيػة مػف حػدكد الدكلػة المممككيػة ظيكر الخط -4
 - سػػمطاف بنػػي عثمػػاف -كجػػد نقطػػة احتكػػاؾ بػػيف الطػػرفيف   إذ قػػاـ سػػميـ خػػاف  األمػػر الػػذم 

كجي ػػػػػو بمياجمػػػػػة المماليػػػػػؾ الجراكسػػػػػة كذلػػػػػؾ فػػػػػي معركػػػػػة مػػػػػرج دابػػػػػؽ فػػػػػي  نسػػػػػطس سػػػػػنة 
    1ـ 1516

ـ إيػػػذانان 1519ق 915المصػػػرم فػػػي مكقعػػػة ديػػػك البحريػػػة سػػػنة  كانػػػت ىزيمػػػة األسػػػطكؿكمػػػا  -5
   2بسقكط دكلة المماليؾ الجراكسة 

 

تحسد عمييا   كاف البد ليػا مػف  كبعد مركر دكلة المماليؾ الجراكسة بيذه األخطار التي ال
 -المممػككي  قنصػكه الغػكرمعمى  يدم العثمانييف   حيػث تكاجػو جػيش مكاجية مصيرىا المحتكـ 

مػ  جػيش سػميـ األكؿ العثمػاني   ككػاف قنصػكه قػد  سػند قيػػادة  –كػاف فػي طريقػو إلػى حمػب الػذم 
    كالػػذم بػػدكره خػػاف سػػيده قنصػػكه ك عمػػف ىزيمػػة الجػػيش   فمػػات 3بػػؾ حػػاكـ حمػػب  يػػرجي ػػو لخ

  كدخػػػؿ سػػػميـ األكؿ حمػػػب  بعػػػد  ف حكػػػـ سػػػبعة ع ػػػر عامػػػان قنصػػػكه فػػػي الحػػػاؿ ميمكمػػػان مغتاظػػػان 
كريا إلى مصر كىنالؾ تقابؿ م  جيش مصر المممككي الذم كاف يقكده منتصران   ثـ زحؼ مف س

طكمػػاف بػػام الػػذم  صػػبح سػػمطانان بعػػد كفػػاة سػػيده قنصػػكه الغػػكرم   كىػػـز الجػػيش المممػػككي فػػي 
ـ   كىرب طكمػاف بػام كلكنػو مػا لبػث  ف كقػ  فػي قب ػة 1517 –ق  923معركة الريدانية سنة 

كبػذلؾ يكػكف قػػد  مػػة بالقػاىرة ألنػو رفػض االستسػػبلـ  زكيسػميـ األكؿ الػذم  عدمػو  ػػنقان عمػى بػاب 
انتيػػػى عصػػػر دكلػػػة المماليػػػؾ الجراكسػػػة   الػػػذم كػػػاف نيايتػػػو إيػػػذانا بتسػػػميـ الحكػػػـ لقػػػكة إسػػػبلمية 

   4 صاعدة ىي دكلة العثمانييف
 
 
 
 
 

 

                                                 

(
1
ص   ينظر : محمد سييؿ طقػكش   تػاريإل المماليػؾ فػي مصػر كبػبلد ال ػاـ   الطبعػة األكلػى   دار النفػائس  (

  569  ص  511ص  -497
(

2
م ، 2111 ااز ا ااغ الممال ااا ال راالااز ، ال ى ااز ا  لاا  ( عماااب راالد الاال غ زراا  طاااال : ة اا د ال  اااة ال داع

 .34ص

  كاف السمطاف قنصكه الغكرم كجي و م  جم  مف الفقياع كالق اة في طريقو إلى حمب لٌما فرض عميو 3 
 السمطاف سميـ األكؿ القتاؿ   

   74 – 70  7  ـ 0222المكتب اإلسبلمي  –التاريإل اإلسبلمي   الطبعة الخامسة  :  محمكد  اكر4 
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 البيئة االقتصادية :
دارة الػببلد مماليؾ الجراكسة فترات مف االزدىار االقتصادم حينما تػكلى حكػال يد عصر  ـ كا 

سبلطيف  قكياع  رسكا دعائـ األمف كاالستقرار مف  مثػاؿ بيبػرس الجا ػنكير   كاأل ػرؼ برسػبام   
كالظػػاىر جقمػػؽ   كاأل ػػرؼ قايتبػػام   كقنصػػكه الغػػكرم  كطكمػػاف بػػام   كلػػيس  دؿ عػػؿ انتعػػاش 

لػؾ مثػؿ دكػاكيف الحياة االقتصادية في  ياـ المماليؾ الجراكسة مف كجكد كممات كثيػرة تػدؿ عمػى ذ
كحكانيت كككاالت كفنادؽ ككانت الفنادؽ تكجد في كؿ  نحاع المدف المصرية مف اإلسكندرية إلػى 

    1 سكاف 
 ىػذا كمػف المبلحػظ اعتمػاد الحيػاة االقتصػادية فػي العصػر المممػككي عمػى التجػارة كالصػناعة

حيػػث  مػػككي الجركسػي كالزراعػة   نيػر  ف التجػػارة اسػتأثرت بالنصػػيب األكبػر فػػي االقتصػاد المم
كانت التجارة العالمية تمر عبر حدكد الدكلة المممككية   كقصد التجار األكركبيكف مكانئيػا لم ػراع 

اعتمػػدت دكلػػة الجراكسػػة فػػي دخميػػا  كقػػد   الػػكفير كالبيػػ    األمػػر الػػذم عػػاد عمػػى الدكلػػة بػػالخير
 االقتصادم عمى مصادر متنكعة عمى النحك التالي :

 

 : أوال : الزراعة
ككانػػت األرض تنبػػت جميػػ     الجراكسػػة فػػي عيػػد ةمصػػدر الثػػركة الرئيسػػ كانػػت الزراعػػة

كممػػا كػػاف يعػػكؽ تقػػدـ   ك زىػػػار  ر كفاكيػػةاالمحاصػػيؿ المعركفػػة اليػػـك مػػف حبػػكب كبػػذكر كخ ػػ
الزراعػػػة كازدىػارىػػػػا مػػػا ينػػػت  عػػػف عػػػدـ كفػػػاع النيػػػؿ  حيانػػػا   إ ػػػافة إلػػػى مػػػا كػػػاف يفػػػرض عمػػػى 

  ا طر السبلطيف فر يا ألمكر طارئة تصب فػي مصػمحة الػببلد ب ػكؿ المزارعيف مف  رائب 
 . عاـ   كالتي منيا عمى سبيؿ المثاؿ  راع األسمحة لمكاجية األعداع في الحركب

كقد كانت األرا ي الزراعية في مصر زمف الجراكسة مقسمة إلػى  ربعػة كع ػريف قيراطػا   
مسػػػمطاف   ككػػػاف ىػػػذا اإلقطػػػاع محككمػػػا بػػػنظـ لمجنػػػكد ع ػػػرة قػػػراريط   كلؤلمػػػراع ع ػػػرة   ك ربعػػػة ل

كقكانيف عسكرية صارمة تتيح لممقط  لو االستفادة مف نمػة األرض كمحصػكليا كمػا ت ػمف عػدـ 
بيعيا  ك تكريثيا   كفي حالة اإلخبلؿ ب ركط اإلقطاع    ك انتياع مدة اإلقطاع    ك كفاة المقط  

   2لو تعكد األرض لمسمطاف إلعادة تكزيعيا 
 

 
 

                                                 

(
1
   21 – 21طكماف بام  خر سبلطيف المماليؾ في مصر  :ينظر :  سامة حسف  (

(
2
   397 1ينظر : بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   (
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 نًيا : الصناعة :ثا
كبمغػػت درجػػة    يمػػػا ازدىػػػار  كثيػػر مػػف الصػػناعات المماليػػؾ الجراكسػةازدىػرت فػػي عيػػد   

االقتصػاد فػي عصػرىـ   ككانػت  كانت الصناعة رافدا مػف ركافػدالتقدـ كالرقي   حيث  عظيمة مف
ثبلثػػة  ػػريحة الصػػناع فػػي المرتبػػة الثانيػػة مػػف حيػػث العػػدد بعػػد  ػػريحة المػػزارعيف   تكزعػػكا عمػػى 

 نكاع مف الصناعات   الصناعات الحربية كصناعة المراكب كالسفف   كجمي   نكاع األسمحة مػف 
سػػػػيكؼ كرمػػػػاح كمجػػػػانيؽ كنيرىػػػػا   كالصػػػػناعات الغذائيػػػػة كصػػػػناعة صػػػػنكؼ األطعمػػػػة كاأل ػػػػربة 
كالحمكيػػات   كصػػناعة المبلبػػس   كبنػػاع المنػػازؿ كالقصػػكر       كصػػناعة األثػػاث ك دكات الزينػػة 

    1ارؼ كنيرىا مف التحؼ التي زخرت بيا قصكر األمراع كالسبلطيف كالزخ
ك حػػرز الصػػناع ميػػارة   مػػدينتي مصػػر كالقػػاىرة  تركػػزت معظػػـ ىػػػذه الصػػناعات فػػيكقػػد 

نما ساعدىػػـ فػي بمػكغ  تستحؽ اإلعجاب  ذلػؾ  ػيكع نظػاـ الطكائػؼ فقػد كػاف لكػؿ حرفػة طائفػة  كا 
 ا كيػكجيػػيـ التكجيػو الفنػي الصػحيح كيرعػػى مصالحػػيـكلكؿ طائفة  يإل يػييمف عمى  ئكف  فرادىػ

مػف  ػيإل  صػانعا ماىػػرا  ف يسػمؾ عػدة خطػكات ثػـ يحصػؿ بعػد ذلػؾ كالبػد لمصػبي قبػؿ  ف يصػبح
كيصػػبح ع ػػكا فػػي طائفػػة   فينػػادل بػػو ال ػػيإل معممػػا   الصػػنعة  الطائفػػة عمػػى  ػػيادة بأنػػو حػػذؽ

مثػؿ فػي االحتفػاالت العامػة كمكلػد النبػي ك عبلميػا كطبكليػا كت ككػاف لكػؿ حرفػة م ػايخيا  حرفتػو 
كتمثؿ ىػذه الطكائؼ اليـك نقابات العماؿ إلى حػد ما كمف  ىػـ   رم اف  ككفاع النيؿ كريية ىػبلؿ

صػػػناعة المنسػػػػكجات كالفػػػػرش  ر مماليػػػؾ الجراكسػػػػةالصػػػناعات التػػػػي ازدىػػػرت بالقػػػػاىرة فػػػي عصػػػػ
لصػػػحكف كالطسػػػكت تػػػة كاألبػػػاريؽ كاكصػػػناعة األكانػػػي النحاسػػػية المكف كالسػػػتكر كالخػػػيـ كالسػػػركج

    الإل كصناعة الزجاج خصكصا المطمى بالمينا فصنعت منو الم كاكات لـكالمقاكالمكائد كالػثريا 
كصناعة الخزؼ كالبمػكر الصػخرم كالتحػؼ الخ ػبية المطعمػة بالسػف ىػػذا باإل ػافة إلػى  كالدكارؽ

الحمػكل كعصػر الزيػكت السػكر ك تتصؿ بمعػاش النػاس كحيػاتيـ كصػناعة  الصناعات الحيكية التي
كالبرانػػى كصػػناعة الحصػػر كالبنػػاع كصػػبغ المنسػػكجات كنيػػر ذلػػؾ مػػف  كاألزيػػاركصػػناعة القمػػؿ 

كػػذلؾ قامػػت بالقػاىػػػرة صػػناعة األسػػمحة ك دكات   مكجػػكدة حتػػى اليػػـك   الصػػناعات التػػي ال تػػزاؿ
د كصػػػػػناعة كات الريا ػػػػػة كالصػػػػػيكالسػػػػػياـ كاألقػػػػػكاس كالػػػػػدركع ك د الحػػػػػرب كالسػػػػػيكؼ كالرمػػػػػاح

    2    السفف
 
 

                                                 

(
1
   527 1ينظر : المقريزم : السمكؾ  (
قافي     ينظر : ابف ف ؿ اا العمرم : مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار   الطبعة األكلى   المجم  الث2 

   309 4   0220 بك ظبي   اإلمارات 
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 ثالثًا : التجارة :
مصػػػادر الغنػػػى كالثػػػركة مػػػؤل  لقػػػد نعمػػػت مصػػػر فػػػي عيػػػد الجراكسػػػة  بمصػػػدر  خػػػػر مػػػف

كمكػنيـ مػف بنػاع القصػكر الفخمػة كالمسػاجد  خػزائنػيـ باألمكاؿ الطائمة كىػيأ لػيـ حيػاة العػز كالنعػيـ
ف مية في عصر سبلطيف الجراكسة   فػإى  عمى انو كميما يكف لمزراعة كالصناعة مف   العظيمة

 ي الن اط االقتصػادم فػي ذلػؾ العصػركافة ال كاىد تدؿ عمى  ف التجارة صار ليا المقاـ األكؿ ف
ك نيػػا كانػػت المصػػدر األكؿ لمثػػركة اليائمػػة التػػي انعكسػػت صػػكرتيا فػػي من ػػ ت مماليػػؾ الجراكسػػة 

تخترؽ مصر  ك  رة ال رقية التي كانتتمؾ ىي التجا    1ك مرائيـ   كفي حياتيـ الخاصة كالعامة 
ال اـ في طريقيا إلى  كربا ككاف كبل الطريقيف في حكزة مماليؾ الجراكسة فيتحكمكف بتمؾ التجػارة 

كيثػػرل  بمػػا يصػػب بمصػػمحة ببلدىػػـ كبمػػا يعػػكد عمييػػا مػػف خيػػر كفيػػر  ين ػػط حركػػة البيػػ  كال ػػراع
بػػيف طبقػػات  ى  صػػبح ليػػـ مركػز ممتػػازكقػػد نعػـ ىػػيالع بػػالغنى كالثػػركة  ي ػا حتػػ  التجػار بػػدكرىـ

حركػػة الن ػػاط  ال ػػعب كمكانػػة ممحكظػػة فػػي سياسػػة الػػببلد كسػػير األمػػكر فييػػا كقػػد اسػػتمـز تفػػاقـ
التجػار بب ائعيػػـ كسمعيػػـ  التجػارم بنػاع الخانػات كالفنػادؽ كاألسػكاؽ ففػي الخانػات كالفنػادؽ ينػزؿ

ليػـ األعمػاؿ المصػرفية كتفػد عمػييـ  لكدكابػيـ كيختزنكف ب ائعيػـ في المخازف كالحكاصؿ  كتػيد
 الب ائ  التي يعر كنيا لمبي  في حكانيتيـ باألسكاؽ   تجار التجػزئة ل راع حاجياتػيـ مف

 

 * الخراج والضرائب :
طبقػػػات المجتمػػػ   لقػػػد لجػػػأ سػػػبلطيف المماليػػػؾ إلػػػى فػػػرض  ػػػرائب كمكػػػكس جديػػػدة عمػػػى

البلزمػػػة التػػػي تمكػػػنيـ مػػػف تجييػػػز م ػػػطريف بيػػػذا األمػػػر لجمػػػ  األمػػػكاؿ   التجػػػار خاصػػػة طبقػػػة
    كربمػػا لجػػأكا إلػػى جمػػ  خػػراج 2لحمايػػة الػػببلد الجركسػػية مػػف خطػػر األعػػداع حربيػػة الحمػػبلت ال

حيػػث كانػػت الدكلػػػة تتقا ػػى  ػػريبة تتػػػراكح بػػيف الخمسػػػة     3األرض مػػف الفبلحػػيف كالمػػػزارعيف 
    4مف قيمة الب ائ  كالسم  التجارية كالع رة في المئة 

 
 

 

                                                 

(
1
  313ص  دار الني ة   القاىرة ينظر : سعيد عبد الفتاح عا كر   األيكبيكف كالمماليؾ في مصر كال اـ   (

    طبعة الييئة المصرية العامة 02ينظر : عبد الرحمف محمكد عبد التكاب : قايتبام المحمكدم   األعبلـ   (2)
   39ـ  ص2978رة لمكتاب   القاى

(
3
ينظػػر : محمػػد سػػييؿ طقػػػكش   تػػاريإل المماليػػؾ فػػػي مصػػر كبػػبلد ال ػػػاـ   الطبعػػة األكلػػى   دار النفػػػائس     (

  567ـ  ص1997بيركت   لبناف 
 ،دار الحٌياة للنشير والتوزٌيم عميان ، طبعية تارٌخ نٌابة بٌت المقدس فيً العصير الممليوكً  :ٌوسف دروٌش غوانمة  (4)

   82ص ،  م7892األردن 
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 سواق :* األ
تخ ػ  لرقابػة الدكلػة   كتمثمػت سػمطة  الجراكسػة كانت  سكاؽ مصر في عصر المماليػؾ

 ف عػػف مراقبػػة األسػػكاؽ   كال ػػرائب الدكلػػة عمػػى األسػػكاؽ فػػي عػػدة  مػػكر منيػػا المػػكظفيف المسػػئكلي
    1كتنظيـ األسكاؽ كتخطيطيا 

ئعيف المسػػتغميف بعػػض التجػػار كالبػػاكجػػكد ت تكاجػػو النػػاس  حيانػػا نػػكمػػف الم ػػاكؿ التػػي كا
كمػػف    مػػف  ثمػػاف ب ػػائعيـ   كلكػػف سػػبلطيف الجراكسػػة كػػانكا ليػػـ بالمرصػػاد فالػػذيف كػػانكا يرفعػػك 

ذلػؾ مػثبل قيػػاـ السػمطاف طكمػاف بػػام بمعاقبػة سمسػارا لمغػػبلؿ ألنػو رفػ  سػػعره   األمػر الػذم جعػػؿ 
لكسػطى كىػك طكماف بام يقكـ بك   نظاـ ديني كاف مف ركائز العدالة اإلسػبلمية فػي العصػكر ا

ىػػي خدمػػة لمصػػالح سػػكاف المػػدف عمػػى الخصػػكص مػػف الناحيػػة االقتصػػادية  ك ك   نظػػاـ الحسػػبة 
حتى مف الناحية األخبلقية عمى  ساس األمر بالمعركؼ كالنيي عػف المنكػر   فكػاف طكمػاف بػام 

ي معػػايش النػػاس بالتسػػعيرة الجبريػػة التػػي تمػػـز البػػائ  األمانػػة فػػي بيعػػو   كفػػي المقابػػؿ تر ػػ يعػػال 
    2الم ترم باألسعار المعقكلة 

 

 :وأوجو الفقر والشقاء  الترفو * أوجو الثراء 
عاش السبلطيف الجراكسة كاألمراع كالكزراع كمف لؼ لفيـ مف كبار الميبلؾ كالتجار حيػاة 
البػػذخ كالتػػرؼ   كبػػالغكا فػػي ت ػػييد القصػػكر الفخمػػة كتأثيثيػػا   كجمبػػكا الحمػػي كالتحػػؼ الفنيػػة مػػف 

كبػػالغكا فػػي عػػدد الجػػكارم كالخػػدـ كجمبػػكا الطيػػاة الميػػرة إلػػى قصػػكرىـ    األرض   مختمػػؼ  صػػقاع
   3العامميف فييا 

 

لقد اقت ت سنة اا عزكجؿ في خمقو  ف يككف منيـ الغني كالفقير كال قي كالسعيد حيث 
انعػػداـ التكافػػؿ لكػػف العيػػب ال يخمػػك مجتمػػ  مػػف المجتمعػػات مػػف ىػػذه الطبقػػة   فػػالفقر لػػيس عيبػػا 

حيػػث ينبغػػي عمػػى الغنػػي  ف ي ػػعر بػػالفقير كينبغػػي عمػػى  اإلسػػبلـ   عميػػو ثالػػذم حػػالجتمػػاعي ا
السػػعيد  ف ي ػػعر بال ػػقي   كمػػا كينبغػػي عمػػى المجتمػػ   ف يكػػكف متبلحمػػا متكػػافبل كمثػػؿ الجسػػد 
الكاحد الذم كما قاؿ عنو رسكؿ اا صمى اا عميو كسمـ  إذا ا تكى منو ع ك تػداعى لػو سػائر 

 سير كالحمى    الجسد بال
 
 

                                                 
1
   22  ص  1978 سكاؽ مصر في عصر سبلطيف المماليؾ   القاىرة : قاسـ عبده قاسـ ( (

(
2
   18ينظر :  سامة حسف   طكماف بام  خر سبلطيف المماليؾ في مصر   ص  (

(
3
   174 7النجـك الزاىرة :  (
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مف ييتـ بتعميميـ  ككجد الفقراع نالباكفي ظني  ف مجتم  الجراكسة كاف متبلحما متكاتفا   
 كتكفير الطعاـ ليـ   كمف صكر ىذا التكافؿ نذكر :

 

بػذؿ كثيػرا مػف المػاؿ لمفقػراع فػي طريقػو كتصػدؽ ىجريػة 884قايتبام في سنة السمطاف لما ح   -
ىجريػػة  885دينػػار   كلمػػا دخػػؿ المدينػػة المنػػكرة فػػي  كائػػؿ عػػاـ  عمػػى فقػػراع مكػػة بخمسػػة  الؼ

تصدؽ عمى فقرائيا بخمسة  الؼ دينار   ثـ إنو لما عاد إلى القاىرة مف حجو ىذا  خرج سػتيف 
 لفا مف الدنانير الذىبية لي ترم بيا قا ػي ق ػاة ال ػافعية مػا يناسػب مػف  مػاكف  ك  ػياع  ك 

     1ع المدينة نيرىا كيجعميا كقفا ا عمى فقرا
ىجريػػة تجمػػ  عػػدد مػػف الفقػػراع فػػي يػػـك عا ػػكراع  بػػأمر السػػمطاف الغػػكرم 912  ي ػػا فػػي سػػنة  -

ككانكا جمعا نفيرا   كنزؿ السمطاف بنفسو ككقؼ فكؽ سمـ المدرج كصار يعطي كؿ إنساف مػف 
مػا اليػـك  الفقراع رجبل  ك امر ة   كبيرا  ك صػغيرا     ػرفيا مػف الػذىب   كقيػؿ إنػو فػٌرؽ فػي ذلػؾ

      2ىجرية  914ثبلثة  الؼ دينار   كقد كرر ذلؾ العمؿ نفسو في عاـ يقارب 
 

كمػػ  ذلػػؾ فمػػـ يكػػف عصػػر الدكلػػة المممككيػػة الجركسػػية كمػػو عصػػر رخػػاع كازدىػػار   فقػػد 
مطػار   كانخفػض منسػكب مرت الببلد  حيانا بأكقات عصيبة ساد فييا القحط   كقػؿ ىطػكؿ األ

لتػػػػرع   فقمػػػػت المحاصػػػػيؿ كارتفعػػػػت األسػػػػعار   كانت ػػػػر الفقػػػػر   كفتكػػػػت الميػػػػاه فػػػػي األنيػػػػار كا
  ككػػػؿ ذلػػػؾ كػػػػاف ناجمػػػان عػػػف عػػػدة  سػػػػبابو 3لنػػػاس   كانت ػػػرت األمػػػػراض كاألكبئػػػة المجاعػػػة با

مجتمعػػة    كصػػمت األحػػكاؿ االقتصػػادية فػػي الػػببلد الجركسػػية إلػػى ىػػذا المنحنػػى الخطيػػر   كمػػا 
 سيت ح فيما يمي  

 

 تدىور الحالة االقتصادية لدولة الجراكسة :األسباب التي أدت ل
بعػػد ىػػذا االزدىػػار االقتصػػادم الػػذم  ػػيده عصػػر المماليػػؾ الجراكسػػة   كقػػ  مػػالـ يكػػف 
بالحسػػػباف   حيػػػث تكالبػػػت العديػػػد مػػػف األحػػػداث الجسػػػاـ عمػػػى ىػػػذه الدكلػػػة   األمػػػر الػػػذم زعػػػزع 

 االستقرار السياسي كاالقتصادم   كمف ىذه األحداث نذكر :
تدىكر  دل إلى العرباف بتخريب األسكاؽ كنيبيا كسرقتيا   مما البدك ك جماعات مف  قياـ -1

    4 الحالة االقتصادية لمببلد

                                                 

(
1
   194   192 2بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر ابف إياس :  (

(
2
 ىجرية   914-912  حكادث عاـ  4ج السابؽ (

(
3
  42  ص 41ـ   ص 1941دة   القاىرة إناثة األمة بك ؼ الغمة   ن ره محمد زيا المقريزم : (

(
4
   19طكماف بام  خر سبلطيف المماليؾ في مصر   ص  : سامة حسف  (
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ػا  ف ازديػاد   حيػث البرتغالييف في اليند  ازدياد نفكذ -2 كػاف السػمطاف قانصػكه الغػكرم يػدرؾ تمامن
تأكػد لػو ىػذا بصػكرة    كقػدالتجاريػة  الػببلد البرتغالييف فػي الينػد قػد يق ػي عمػى مصػالح نفكذ

 ػحف   كقػد تجارينا إلى ساحؿ ماالبػار   سطكالن  ـ1091ىػ    019عممية عندما  رسؿ في عاـ 
  ك ثنػاع عػكدة السػفف حممػت معيػا  الينديػة كميػات  ػخمة مػف التكابػؿ كالسػم  -كالمعتػاد  -

لكف ىذه السفف لػـ    كعددنا مف المسمميف في طريقيـ إلى الح    عددنا كبيرنا مف  مراع الينكد
  كصادرت    إذ ىاجمتيا سفف األسطكؿ البرتغالي في مياه اليند ميناع جدة تصؿ كاممة إلى

    ثػػارت ىػذه األنبػػاع ثػائرة السػػمطاف الغػػكرمكقػد  .  ػػحناتيا مػف التكابػػؿ كالسػم  الينديػػة معظػـ
و األميػػر ف عميػػكعػػيٌ   الينػػد ميلفنػػا مػػف خمسػػيف سػػفينة  فقػػرر إرسػػاؿ  سػػطكؿ حربػػي إلػػى ميػػاه

 . حسيف كردم
إلػػػى  ـ1091ىػػػػ    019  ثػػػـ انطمػػػؽ فػػػي عػػػاـ  تجمػػػ  األسػػػطكؿ المممػػػككي فػػػي مينػػػاع جػػػدة

 البرتغػالي   كفاجػأ األسػطكؿ   ككػاف  مرايىػا حمفػاع لممماليػؾ سػكرات فػي مقاطعػة جػكجيرات

 ػػػكؿ إلػػػى الجنػػػكب مػػػف  ك كقػػػ  بػػػو اليزيمػػػة عنػػػد " لميػػػدا الصػػػغير" ك " لػػػكرنزك دالميػػػدا"بقيػػػادة 
     1 المعركة   كقتؿ القائد البرتغالي في كمبام في العاـ التاليب

الغزك المغكلي الذم فتح طريؽ  سيا إلى  كركبا كبخاصة  نو ربط الصيف كاليند بالمسالؾ  -3
 البرية إلى البحر األسكد   

قياـ دكؿ  كركبا باستك افات بحرية كاف قصدىا البحث عف طريؽ بحرم إلى اليند كالصيف  -4
   2نير طريؽ البحر األحمر الذم يق  في  مبلؾ الدكلة المممككية 

كػذلؾ عا ػت دكلػة الجراكسػػة  سػك   حكاليػا المعي ػية نتيجػػة لممجاعػات المتعػددة   فقػد  نيكػػت  -5
المجاعات مصر في فترات عديدة مف العصر المممككي   ككػاف  نمبيػا يحػدث بسػبب تكقػؼ 

لزراعػػػة   كترتفػػػ   سػػػعار المػػػكاد الغذائيػػػة كالقػػػكت النيػػػؿ عػػػف الفي ػػػاف فيتكقػػػؼ الػػػزراع عػػػف ا
ال ػػركرم   ككػػاف يصػػاحب ىػػذه المجاعػػات تف ػػي األكبئػػة كخاصػػة الطػػاعكف ككػػاف   ػػيرىا 

   3الطاعكف األسكد 
   4كذلؾ كقكع الزالزؿ حيث كانت البيكت كم ذف المساجد تتساقط  -6
 

                                                 

 .247ص    ـ2962  دار الفكر العربي  القاىرة 2طحمد دراج : المماليؾ كالفرن     ينظر :    (1)
(
2
  568محمد سييؿ طقكش : تاريإل المماليؾ في مصر كببلد ال اـ ينظر :   (

(
3
   287 1=  ابف إياس : بدائ  الزىكر    42   41: إناثة األمة بك ؼ الغمة ص  ينظر : المقريزم  (

(
4
  132ينظر : عبد الرحمف محمكد عبد التكاب   قايتبام المحمكدم ص  (
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كسية في   د حاالت إف ىذه األحكاؿ السيئة في مصر جعمت الدكلة المممككية الجر  
اإلعياع كاالنييار   ككاف ذلؾ مف سكع حظ طكماف بام الذم تكلى السمطنة عقب تراكـ جمي  

    1ىذه العكامؿ السيئة 
  

 :البيئة االجتماعية 
اتصفت الحياة االجتماعية في عصر مماليؾ الجراكسة بالحركة كالن اط كالصخب   ىذا 

ي مجتمػ  مماليػؾ الجراكسػة مػف الػداخؿ   يجػده ينقسػـ إلػى   كالمتمعف فػف بل عف الثراع كالترؼ 
طبقػػات  ك فئػػات متمػػايزة عػػف بع ػػيا   حيػػث لكػػؿ طبقػػة صػػفاتيا كميزاتيػػا التػػي تفرقيػػا عػػف بػػاقي 

 ف يحتفظػػػكا ألنفسػػػيـ بمكانػػػة  اسػػػتطاعكا المعممػػػيف كالتجػػػارفمػػػثبل نجػػػد طبقػػػة  طبقػػػات المجتمػػػ   
ة   فػػي حػػيف ظػػؿ نالػػب  ىػػؿ الػػببلد مػػف العػػكاـ مرمكقػػة فػػي المجتمػػ   كمسػػتكل الئػػؽ مػػف المعي ػػ
     2كالفبلحيف يحيكف حياة اقرب إلى البيس كالحرماف 

 لقد قسـ ابف خمدكف  فراد المجتم  المصرم إلى طبقتيف متمايزتيف   ىما : 
 الطبقة الحاكمة : كت مؿ السمطاف كاألمراع كالكزراع كقادة الجند ككبار مكظفي الدكلة   -
    ة : كت مؿ كؿ فئات ال عب ك رائحوطبقة الرعي -

 جيػػة   كنػػالبيتيـ مػػف  صػػكؿ جركسػػية كقػػد اقتصػػرت الطبقػػة الحاكمػػة عمػػى المماليػػؾ البر 
كبعض الذيف  سممكا مف التتػار    مػا  بنػاع ال ػعب فمػـ يسػمح ليػـ بالكصػكؿ إلػى المناصػب العميػا 

    3 في الدكلة  كقيادة الجيش  ك نيابة السمطنة
 يقسـ فئات المجتم  المصرم إلى سبعة  قساـ عمى النحك التالي : ما المقريزم ف

كىـ بحسب ترتيب المقريزم ليـ يقعػكف فػي الطبقػة األكلػى   كذلػؾ القسـ األكؿ :  ىؿ الدكلة :  -
نظرا لكافة االمتيازات التي تمتعكا بيا مف كسائؿ النعيـ كالرفاىية   كت ـ السبلطيف كالػكزراع 

 كا بكثير مف خيرات الببلد كعائدات التجارة كالزراعة كال رائب كنيرىا  كاألمراع الذيف استأثر 
فػي المقريػزم كقػد دمػ   القسـ الثاني :  ىؿ اليسار مف التجار ك كلي النعمة مف ذكم الرفاىية : -

  صحاب ىذه الطبقة م  الطبقة الثالثة  تصنيفو 
كيقػػاؿ ليػـ  ىػػؿ البػز   كيمحػػؽ بيػػـ القسػـ الثالػػث : الباعػة   كىػػـ متكسػطك الحػػاؿ مػػف التجػار    -

حيث اعتبرىـ المقريزم طبقة متكسطة الحػاؿ حيػث كػاف بع ػيـ  ىؿ المعايش كىـ السكقة : 
يحاكي السبلطيف في حياتيـ كقصكرىـ   ككاف المماليػؾ يقتر ػكف مػنيـ  حيانػا كخاصػة فػي 

                                                 

(
1
   21ص  – 21اف بام  خر سبلطيف المماليؾ في مصر   ص طكم : سامة حسف   (

 (
2
 . 48ص-37س  ل عاش د : الم تمع المصرل في عصر سالط غ الممال ا ، ص(

(
3
   183ق   ص 1321ينظر : عبد الرحمف بف خمدكف : المقدمة   المطبعة األميرية ببكالؽ   القاىرة  (
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  ككػػػاف  الحػػػركب ككػػػانكا كثيػػػرا مػػػا يتعر ػػػكف لمصػػػادرة األمػػػكاؿ  ك القػػػركض نيػػػر المسػػػتردة
   1المماليؾ  حيانا ي ارككنيـ في تجارتيـ    ك يزيدكف عمييـ في قيمة الب ائ  ك ثمانيا 

اعػػات كالحػػرث كسػػكاف القػػرل كالريػػؼ   حيػػث كانػػت كىػػـ  ىػػؿ الزر  القسػػـ الرابػػ  :  ىػػؿ الفمػػح : -
 ىذا عدا ما كػاف ينػت  عػف حيانا ك حيانا  خرل تجم  منيـ األمكاؿ   تفرض عمييـ ال رائب 

قمة الماع ك ح النيػؿ   كلكػف فػي حػاالت  خػرل تمتػ  بع ػيـ بػالغنى كالرفاىيػة   كذلػؾ حػيف 
 تكفر الماع ككفرة المحصكؿ  

كقػػػد  : القسػػـ الخػػػامس : كىػػػـ جػػػؿ الفقيػػػاع كطػػػبلب العمػػػـ   كالكثيػػػر مػػػف  جنػػػاد الحمقػػػة كنحػػػكىـ -
  ك البسػػيطة صػػنفيـ المقريػػزم فػػي طبقػػة متكسػػطة بػػيف الفبلحػػيف ك صػػحاب الميػػف الصػػغيرة  

كىػػػذا نريػػػب بالنسػػػبة لمفقيػػػاع   حيػػػث كػػػانكا يجػػػدكف إكرامػػػا كحفػػػاكة مػػػف السػػػبلطيف كي ػػػغمكف 
المناصب البعيػدة عػف المناصػب العسػكرية   كمػا  ف السػبلطيف اىتمػكا بػإجراع األكقػاؼ عمػى 

   الفقياع كطبلب العمـ كعمى الميسسات التعميمية التي انت رت ب كؿ كبير في تمؾ اآلكنة
لقػػد ك ػػ  المقريػػزم  صػػحاب  قسػػـ السػػادس :  ربػػاب الصػػنائ  كاألجػػراع   ك صػػحاب الميػػف :ال -

ف صػنائعيـ كحػرفيـ لػـ تكػف تػدر عائػدا لمرتبػة السادسػة مػف تصػنيفو نظػرا ألىذه الطبقة فػي ا
   كبيرا عمييـ

قنػػكف    الػػذيف ال يت الػػذيف يتكففػػكف النػػاسالفقػػراع ك القسػػـ السػػاب  : ذكك الحاجػػة كالمسػػكنة : كىػػـ  -
مينة كال يحترفكف عمبل يكفر ليـ بعض الدخؿ   فجؿ اعتمادىـ عمػى الصػدقات    ك األجػر 
الػػذم يأخذكنػػو نظيػػر القيػػاـ بعمػػؿ معػػيف   حيػػث جمعػػت ىػػذه الطبقػػة بػػيف الفقػػراع كالمصػػكص 
كالحرافيش الذيف كانكا يجمسكف عمى  بكاب المساجد لمسياؿ دكف الػدخكؿ لمصػبلة فكانػت تمػؾ 

    2سة حرفتيـ الرئي
 

 :الحركة العمرانية 
 ػػاع فػػي عصػػػر الجراكسػػة االزدىػػػار العمرانػػي كالػػذم تمثػػػؿ فػػي بنػػػاع القصػػكر كالجسػػػكر 
ك ؽ الترع كت ييد األبنية   حيث اىػتـ مماليػؾ الجراكسػة بالحركػة العمرانيػة اىتمامػا بالغػا   فعمػى 

ا مف صكر ىذا االىتماـ   :سبيؿ المثاؿ ال الحصر  ذكر بع ن
عمى  فة نير األردف بػالغكر طكلػو مائػة كع ػركف ذراعػا بإن اع جسران  مطان برقوقالسقياـ  -1

  كسػػكر مدينػػة دمنيػػكر  ةسػػكندريكمػػا ك صػػمح خػػزائف السػػبلح بثغػػر اإل فػػي عػػرض ع ػػريف  
ر الجبػػاؿ ال ػػرقية بػػالفيـك بالنػاس ليقييػػا مػػف ىجمػػات البػػدك   ليقييػا مػػف ىجمػػات البػػدك   كعٌمػ

كقنػػػاة العػػػركب بالقػػػدس   كبنػػػى بركػػػة بطريػػػؽ الحجػػػاز إلػػػى  ياطر زاكيػػػة البػػػرزخ بػػػدمكمػػػا عٌمػػػ
                                                 

(
1
   38ينظر : إناثة األمة ص (

(
2
     293 14البداية كالنياية  ينظر :ك      73 – 72ك ؼ الغمة ص إناثة األمة ب (
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   كمػػا كجػػدد السػػمطاف برقػػكؽ القنػػاة التػػي تحمػػؿ مػػاع النيػػؿ إلػػى قمعػػة الجبػػؿ   ك صػػمح 1الحػػ  
الميػداف تحػت القمعػػة كزرع بػو بعػػض النباتػات   كبنػػى صػيريجا لممػػاع   كمكتبػا يقػػر  فيػو  يتػػاـ 

كجعػػؿ عميػػو كقفػػا   كمػػا  قػػاـ طاحكنػػة بالقمعػػة كسػػبيبل المسػػمميف القػػر ف الكػػريـ بقمعػػة الجبػػؿ   
   2تجاه باب بيت ال يافة ك ماـ القمعة 

ىجريػػة  بإن ػػاع بػػرج عظػػيـ يكػػكف 911-872 أبووو النصوور قايتبوواي قيػػاـ السػػمطاف األ ػػرؼ  -2
ىجريػػة   كمػػا بنػػى  882كالحصػػف لمدينػػة اإلسػػكندرية كقػػد  قػػيـ فػػي مكػػاف منارىػػا القػػديـ عػػاـ 

ائر النافعػػة   ك صػػمح بعػػض المسػػاجد كالجػػام  األزىػػر كالحػػـر النبػػكم ال ػػريؼ كثيػػرا مػػف العمػػ
الػػذم  ػػبت فيػػو نػػار بعػػض الصػػكاعؽ فتسػػببت بتمػػؼ جػػزع منػػو فجػػدده األ ػػرؼ قايتبػػام عػػاـ 

    رمػػػـ 3ىجريػػة   كلػػو عػػدد مػػػف المػػدارس كالمسػػاجد ك ػػركب عػػػدة مػػف  عمػػاؿ البػػر  886
د عمػرك كرتػب ثبلثػيف صػكفيا يقػرعكف فػي ىجريػة مسػج 879السمطاف قايتبام  ي ا في سػنة 

تربتو الخاصة كبنى ليـ عدة بيكت حكليا لمسكنى   ك جرل عمييـ األرزاؽ مػف الخبػز كالزيػت 
   4كالصابكف كنيره 

ىجريػػػة  بالعديػػػد مػػػف  عمػػػاؿ الحركػػػة  922-916 قانصووووه الغووووري قػػػاـ السػػػمطاف األ ػػػرؼ  -3
ة كفنػادؽ كسػكاقي كمػا إلػى ذلػؾ ممػا يحتػاج العمرانية   حيث  ن أ بجية العقبة مخافر ك رصػف

إليو الحجاج في ذىابيـ إلى الحجاز  ك إيابيـ منػو   كمػا ك قػاـ المئذنػة ذات الر سػيف بالجػام  
األزىر كجدد خاف الخميمي   ك ن أ ميداف القمعة كجٌممو باأل ػجار المجمكبػة مػف ال ػاـ كنيرىػا 

  كمػػػا  سػػػس كثيػػػرا مػػػف الجسػػػكر عمػػػى  ك جػػػرل إليػػػو المػػػاع مػػػف النيػػػؿ بكسػػػاطة سػػػكاقي متعػػػددة
خمجػػاف النيػػؿ   كخصكصػػا جسػػر الفيػػـك   كلػػو من ػػ ت كثيػػرة نيػػر ذلػػؾ ممػػا ال يتسػػ  المجػػاؿ 

     5لذكرىا 
كقد كجدت في ىذا العصر حرؼ كثيرة تتصؿ بالبناع  ك تختص بفف العمارة الذم ازدىر 

ميف كالمبي ػػػيف كالػػػدىانيف فػػػي ىػػػذا العصػػػر كالبنػػػائيف كالحجػػػاريف كالقطػػػاعيف كالصػػػقاليف كالمػػػرخ
   6كالطيانيف كالجباسيف     

  
                                                 

(
1
   114-113 12ابف تغرل بردل : النجـك الزاىرة  (

(
2
   115 12ابف تغرل بردل : النجـك الزاىرة  (

(
3
   55 1محمكد رزؽ سميـ : عصر سبلطيف المماليؾ كنتاجو العممي كاألدبي  (

(
4
   153 2ئ  الدىكر بدائ  الزىكر في كقاابف إياس :  (

(
5
   62 1محمكد رزؽ سميـ : عصر سبلطيف المماليؾ كنتاجو العممي كاألدبي  (

(
6
ينظر : قاسـ عبده قاسـ : عصر سبلطيف المماليؾ   التػاريإل السياسػي كاالجتمػاعي   الطبعػة األكلػى   عػيف  (

   333ـ  ص1998لمدراسات كالبحكث   القاىرة 
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 االحتفاالت التي كان يقيميا أمراء وسالطين الجراكسة :  
كثػػرت االحتفػػاالت التػػي كػػاف يقيميػػا السػػبلطيف كاألمػػراع الجراكسػػة   كقػػد تميػػزت ىػػذه االحتفػػاالت 

حيػث تنكعػت  ه االحتفػاالتمبالغػة فػي إقامػة ىػذبأف اتخذت طابعا مف البذخ كالتػرؼ كاإلسػراؼ كال
 ىذه االحتفاالت   متخذة  كميف عمى النحك التالي :

ففػػي ىػػذه األعيػػاد كػػاف النػػاس يتبػػادلكف التيػػاني   كيقيمػػكف الػػكالئـ   : األول : األعيوواد الدينيووة  -
كيتصػػدقكف عمػػى الفقػػراع   كيبػػالغكف فػػي إظيػػار السػػركر   كربمػػا جػػاعت ىػػذه األعيػػاد مصػػحكبة 

كعندئذ يخرج الناس مف كؿ مكاف لمفرحػة    –مثؿ االحتفاؿ بدكراف المحمؿ  –ببعض المكاكب 
    1كيزيف  صحاب الحكانيت كاألسكاؽ حكانيتيـ بالحرير كالحمي 

كالتػػي مػػف  مثمتيػػا االحتفػػاؿ بكفػػاع النيػػؿ    ك اعػػتبلع سػػمطاف : الثوواني : االحتفوواالت القوميووة  -
ة فػي مككػب حافػؿ   كقػد فر ػت ال ػكارع ب ػقؽ جديد العرش   فكاف السمطاف عػادة ي ػؽ القػاىر 

فػػػي طريػػػؽ السػػػمطاف   كتت ػػػاعؼ  –كىػػػي  قػػػكاس النصػػػر  –الحريػػػر   ك قػػػاـ األمػػػراع القػػػبلع 
مظػػاىر الفػػرح كالبيجػػة إذا كػػاف السػػمطاف عائػػدا منتصػػرا مػػف سػػاحة الحػػرب   إذ يبػػالغ األمػػػراع 

مصػػػر  رب مػػػف  عمػػػاربإح ػػػار سػػػائر مغػػػاني العػػػكالنػػػاس فػػػي الزينػػػة   كيقػػػـك نائػػػب السػػػمطنة 
   2كميا 

كقد احتفؿ بختانو في رجػب  مناسبة ختاف ابنو محمد  بفمثبل  قاـ السمطاف قايتبام حفبل 
ك مػػر    سػػبعة  يػػاـالػػذم اجتمػػ  فيػػو سػػائر المغػػاني  اسػػتمر ىػػذا الحفػػؿك  فػػي القمعػػة   895سػػنة 

بمػا انفػؽ  ان م ػيكر  ىػذا الحفػؿ   كافالسمطاف  ف تزيف القاىرة فزينت   حتى زيف داخؿ األسكاؽ 
سػػر الطبقػػة  تػػتـ نالبػػا بػػيف التػػي كانػػت المصػػاىرات  ىػػذا إ ػػافة إلػػى حفػػبلت   مػػف  مػػكاؿفيػػو 

     3 كانت مظيرا مف مظاىر البذخ كاإلسراؼ كحب الظيكرالتي الحاكمة   ك 
 

 الزخرفة والفنون :
كي ػيد    كالرقػي كاإلتقػاففنجػد  نيػا كصػمت حػدذ الركعػة جراكسػة  مػا الفنػكف فػي عصػر ال

اسػتطاعكا  ف يبػدعكا فػي   ف الفنػانيف نحػت عمػى الخ ػب فػي العصػر المممػككيعمى ازدىار فف ال
كابتكار   كاؿ في النحت عمى الخ ب  كثر اتقانا مما كاف عميو  زخرفة الح كات بالرسكـ الدقيقة

اكح الك ػ  فػػي العصػػر األيػػكبي   ذلػػؾ  ف فنػػاني عصػػر الجراكسػػة ابتكػػركا   ػػكاال جديػػدة مػػف المػػر 
النخيمية   ككحدات مف الزخػارؼ النباتيػة كمػا  ػاعت فػي ذلػؾ العصػر الزخػارؼ اليندسػية الميلفػة 

                                                 

 72صم ، 7989وي : التبر المسبوك فً ذٌل السلوك ، المطبعة األمٌرٌة ببوالق ، مصر محمد بن عبد الرحمن السخا (1)

– 74 . 
(
2
   138 1المقريزم : كتاب السمكؾ  (

(
3
   271 3ابف إياس : بدائ  الزىكر  (
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مػػف ح ػػكات صػػغيرة تمثػػؿ   ػػكاال سداسػػية األ ػػبلع تنػػتظـ حػػكؿ  ػػكؿ نجمػػي فػػي الكسػػط   كقػػد 
   1 استخدمت في الحفر  خ اب متباينة األلكاف   طعِّمت  حيانا باألبنكس كالعظـ

  صػػػناعة ال ػػػبكيات مػػػف الخ ػػػب المخػػػركط مماليػػػؾ الجراكسػػػةصػػػر كػػػذلؾ ازدىػػػرت فػػػي ع
الخاصػػة بالنكافػػذ ككاجيػػات البيػػكت   ىػػذا ف ػػبل عػػف التحػػؼ الدقيقػػة  باسػػـ الم ػػربيات المعركفػػة

    2 المصنكعة مف الخ ب مثؿ : الدكؾ كالكراسي كالصناديؽ   كنيرىا
التػي ترجػ  إلػى ذلػؾ  كقد طاؿ ىذا الفف صناعة المعادف   حيث امتازت التحؼ المعدنية

العصر بصفات خاصة كطاب  مميز   ذلؾ  نيا جمعت بيف الزخارؼ النباتية التقميدية   كزخارؼ 
جديدة  اع استخداميا في ذلؾ العصر مثػؿ : رسػـ  زكاج مػف الطيػكر مرتبػة داخػؿ معينػات عمػى 

يػػػة كالتػػػي مػػػف كمػػػا زخرفػػػت  ي ػػػا الكػػػيكس كاألبػػػاريؽ كالقػػػكارير كالم ػػػكيات الزجاج    3 األبػػػاريؽ
 مثمتيػػا : دكرؽ مػػف الزجػػاج الممػػكه بالمينػػا فػػي متحػػؼ بػػرليف   كالمينػػا عميػػو متعػػددة األلػػكاف بػػيف 
 حمػػر ك خ ػػر ك صػػفر ك بػػيض   كعميػػو تػػذىيب مػػا زاؿ محتفظػػا ببريقػػو كعمػػى رقبتػػو كتابػػة بػػالخط 

     4 الثمث الجميؿ
 

 :وسائل الترفيو في عصر مماليك الجراكسة 
الجراكسػػة فػػي  يـممػػاليكب عامػػة ال ػػعب ممثمػػيف لترفيػػو التػػي لجػػأ إلييػػالقػػد تنكعػػت كسػػائؿ ا

ليركحكا بيا عػف  نفسػيـ   كلعػؿ مػف  ىػـ كسػائؿ التسػمية كالتػركيح عػف الػنفس  نػذاؾ  كقات الفراغ 
 ما يمي :

حيث كاف العمماع يتدارسكف العمـك فيما عرؼ بمجالس العمـ  مجالس العمم والوعظ واألدب : -
طيف الجراكسة يح ركف ىذه مى ح كرىا   كما كاف سبلالتي حرص الناس ع

  بؿ ي ارككف فييا م اركة ايجابية   فمف ىذه المجالس العممية التي كاف المجالس
يقيميا العمماع كالسبلطيف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر   حرص السمطاف الغكرم عمى 

كؿ  سبكع   ككانت تبحث  عقد المجالس العممية كالدينية في القمعة مرة  ك مرتيف  ك  كثر

                                                 

(
1
ـ س ديمانػػػد : الفنػػػكف اإلسػػػبلمية   ترجمػػػة  حمػػػد محمػػػد عيسػػػى   الطبعػػػة الثالثػػػة   دار المعػػػارؼ   القػػػاىرة  (

   122ـ   ص 1982

(
2
م، 1996عا غ لدلداسااو  الى ا ث ا  لا  ،  ى از ال،  :  صر في ال ص د ال سا    رل   م ب   مل ال  (

 .288، 287ص 
(
3
  155ديماند : الفنكف اإلسبلمية   ص  (

   622ـ   ص 2982زكي محمد حسف : فنكف اإلسبلـ   الطبعة األكلى   دار الرائد العربي    (4)
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حا ركف في تمؾ المجالس مختمؼ المسائؿ كالم اكؿ العممية كالدينية التي تنافس فييا ال
   1مف كبار العمماع كالفقياع 

 

كالتػي تمثمػت ب ػكؿ كبيػر فػي  لعػاب الفركسػية كالرمايػة   كىػي تتفػؽ مػ   األلعاب الرياضية : -
ا كسػمما   ففػي عيػد السػمطاف قنصػكه الغػكرم طبيعة الجراكسة فػي كػكنيـ فرسػانا مغػاكير حربػ

ف كبيػػر   فقػػد تكػػرر عػػرض الرمايػػة  مػػاـ السػػمطاف فػػي  صػػبح أللعػػاب الفركسػػية بأنكاعيػػا  ػػأ
مكا   متعددة كبح كر قصاد السمطاف   األمر الذم  دل إلػى تفػنف الفرسػاف فػي  لعػابيـ   

   2ككاف السمطاف ينعـ عمييـ بالماؿ كالخم  

فػي مككػب حافػػؿ   حيػث فػي  حػد المػػرات  ةقايتبػام لمرمايػػة كالعػكد كػذلؾ ركػكب السػمطاف
بينما كاف يسكؽ الفرس انقمب بو الفرس ككسرت ساقو   كقد اعتاد السػمطاف األ ػرؼ قايتبػام 

 ـ 1473ق  877كقػت آلخػر   ففػي سػنة  ف يمتحف بعػض الجراكسػة فػي فنػكف الفركسػية مػف 
   3بيف يديو حتى يمتحنيـ في ذلؾ ف يمعبكا رض السمطاف  كالد الناس ك مرىـ بأع

 

 البيئة الثقافية والفكرية :
 يد عصر المماليؾ الجراكسة ازدىارا عمميا كبيرا كن اطا ثقافيا رائعػا   فعمػى الػرنـ ممػا 
 طمقػػػو بعػػػض الغػػػافميف عػػػف دكر ىػػػذا العصػػػر فػػػي نتاجاتػػػو العمميػػػة كاألدبيػػػة مػػػف عبػػػارات الف ػػػؿ 

إال  ف كػػؿ ذلػػؾ لػػـ يحجػػب دكر المماليػػؾ الجراكسػػة فػػي  كاالنحطػػاط كالتخمػػؼ بحػػؽ ىػػذا العصػػر  
  كذلػػؾ الحيػػاة العمميػػة كاألدبيػػة   لقػػد تميػػز ىػػذا العصػػر بازدىػػار  ػػتى المعػػارؼ كمختمػػؼ العمػػـك 

 عمى النحك التالي :
كاف بمثابة الكعاع الذم كس  تأليؼ  كثر المكسػكعات كالمراجػ  فػي مختمػؼ العمػـك كالفنػكف    -1

ي كاألدبي لما كاف مف الممكف كصؿ تيار العمـ كاألدب عند العرب قبؿ ىػذا فمكال نتاجو العمم
العصػػػر بالتيػػػار نفسػػػو بعػػػده   كتعػػػكيض الخسػػػارة التػػػي لحقػػػت ىػػػذه األمػػػة عمػػػى  يػػػدم التتػػػار 

   4كالصميبيف كالفرنجة في الم رؽ  ك المغرب 
حمايػة المغػة العربيػة  فػي كبيػره  لعربية   حيث كاف ليذا العصر ف ؿه اإلبقاع عمى حياة المغة ا -2

مف ال ياع   كقػد صػرح بػذلؾ كثيػر مػف مػيرخي األدب    مثػاؿ األسػتاذ جرجػي زيػداف الػذم 
                                                 

(
1
نصار : كسائؿ الترفيو في عصر سبلطيف المماليػؾ فػي مصػر   الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب لطفي  حمد  (

   24ص 

   294لطفي احمد نصار : كسائؿ الترفيو في عصر سبلطيف المماليؾ في مصر   ص  (2)
   290السابؽ  (3)
ألكلػى   ميسسػػة الرسػػالة      حمػد فػػكزم الييػب : الحركػػة ال ػػعرية زمػف المماليػػؾ فػػي حمػب ال ػػيباع   الطبعػػة ا4 

    74  ص 2986بيركت 
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رجػػػ  الف ػػػػؿ فػػػي بقػػػػاع المغػػػة العربيػػػػة ك دابيػػػػا فػػػي مصػػػػر كال ػػػاـ كىمػػػػا فػػػي حػػػػكزة جراكسػػػػة يي 
    1المماليؾ 

 

 دور أمراء وسالطين الجراكسة في النيوض بالعمم وتشجيع العمماء :
بالن اط العممي كاألدبي اىتماما كبيرا فقامكا بإن اع  تـ  مراع كسبلطيف  الجراكسةلقد اى

لحاؽ المراكز التعميمية بالمساجد كالزكايا كالخكانؽ كالربط     ىذا ألنيـ اتخذكا مصر  المدارس كا 
كقد نبغ مكطنا كاإلسبلـ دينا كالعربية لغة   كع دكا العمماع كقربكا األدباع ك دكا  زر المعمميف   

  كالسمطاف قانصكه 3  مف  مثاؿ الظاىر برقكؽ كاأل رؼ خميؿ 2في ظميـ كثير مف الم يكريف 
   كنيرىـ الكثيريف  4الغكرم الذم نبغ في فف ال عر 

لقد حرص سػبلطيف الجراكسػة عمػى ت ػجي  العممػاع كالفقيػاع كاألدبػاع   كبػذلكا مػف  جميػـ 
حتػػى يغػػذكا السػػير فػػي التػػأليؼ كجمػػ   ػػكارد العمػػـك   المػػاؿ الكثيػػر   ككلػػكىـ المناصػػب الرفيعػػة 

األمر الذم جعؿ ىذا العصر يمتاز بن اط الحركة العممية ن اطان فريدان فميس ىنػاؾ فػف مػف فنػكف 
المعرفة  ك لكف مف  لكاف الثقافة إال كتطرؽ إليػو عممػاع ىػذا العصػر كعػالجكه   كي ػيد عمػى ذلػؾ 

الػػذم خمفػػو لنػػا عصػػر المماليػػؾ الجراكسػػة   كالػػذم لػػـ  ىػػذا التػػراث ال ػػخـ مػػف الميلفػػات كالكتػػب
ين ػػر منػػو سػػكل القميػػؿ   عمػػى  ف المتأمػػؿ ليػػذا التػػراث يجػػد المكسػػكعات ال ػػخمة التػػي جمعػػت 

   5فأكعت 
كقد عبر بعض  ىؿ ذلؾ الزماف عف دى تيـ مف كثرة عدد المدارس   مف ذلؾ قكؿ ابػف 

ذلؾ قكؿ القمق ندم : "إف ىيالع السبلطيف بنكا     كك6بطكطة : "ال يحيط  حد بحصرىا لكثرتيا" 
    كممػػػا قالػػػو ال ػػػعراع فػػػي تقػػػريظ بعػػػض تمػػػؾ 7بنػػػكا مػػػف المػػػدارس مػػػا مػػػؤل األخطػػػاط ك ػػػحنيا" 

  :8ىجرية 786المدارس قكؿ ابف العطار في مدرسة  ن أىا الظاىر برقكؽ سنة 
 قد  ن أ الظاىر السمطاف مدرسة            فاقت عمى إـر م  سرعة العمؿ

                                                 

    222 4جرجي زيداف : تاريإل  داب المغة العربية   طبعة دار اليبلؿ   القاىرة    1 
  عمر مكسى با ا : تاريإل األدب العربي   العصر المممككي   الطبعة األكلى   دار الفكر المعاصر بيركت 2 

   322ـ    ص 2989لبناف    –
   182  7النجـك الزاىرة :    394  7سمكؾ :    ال3 

   74حمد فكزم الييب : الحركة ال عرية زمف المماليؾ في حمب ال يباع ص     4 

   73السابؽ    5 

ـ  1968تحفػػة النظػػار فػػي نرائػػب األمصػػار كعجائػػب األسػػفار   طبعػػة دار التػػراث   بيػػركت ابػػف بطكطػػة :   6 
   71ص

  367 3   1913ى في صناعة اإلن ا   طبعة دار الكتب المصرية   القمق ندم : صبح األع 7 
   41ـ   ص 2980  محمكد الربداكم : ابف حجة الحمكم  اعرا كناقدا   طبعة دار قتيبة 8 



 

 

-31- 

 في الخميمي  ف جاعت لخدمتو              ـ الجباؿ ليا تأتي عمى عجًؿ يك
 

جمػاالن     ك بنػاع جػام  فيػو  مدرسػة مػف ت ػييدالسػبلطيف الجراكسػة  لػـ يخػؿ عصػر  حػدكا 
   ك دار حػػػػديث     ك دار قػػػػر ف لؤليتػػػػاـ اب لؤلطفػػػػاؿتذػػػػ   ك تأسػػػػيس كي     ك خزانػػػػة كتػػػػب مدرسػػػػة
   ذكد عف  ىمول  كاندفاع إلى ا لسبلطيف كاألمراع نيرة عمى الديفا ىيالع  لقد كانت في لمطبلب 

ف العمػػـ لمػػيلفيف كالعممػػاعاكرنبػػة فػػي رعايػػة  كاألدب كالعربيػػة قػػد  فػػادت مػػف ىػػذه الرعايػػة فكائػػد    كا 
   كعمػـ الحػديث    كالنحك  في األدب المكسكعات الكبرلبظيكر ىذا العصر  تميز   حيثجمذة 
   1 في  تى العمكـ فالميلؼ يكتب   كما تمىيز  ي ان بعدـ التخصص     كالتاريإل كالفقو

لسػاف العػرب  كاسػتعماالن كانت ػاران ىػ إننػا نجػد  كثرىػاف معػاجـ المغػة كلذلؾ فػإف نظرنػا فػي 
  إ ػػافة  ىػػػ  كمختػػار الصػػحاح 817تػػكفى سػػنة مالالبػػف منظػػكر  جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف يعقػػكب 

تػػػكفى ماليكسػػػؼ بػػػف تغػػػرم   بػػػردم جػػػـك الزاىػػػرة البػػػف تغػػػرمالندب الم ػػػيكرة مثػػػؿ : األإلػػػى كتػػػب 
 كفي   كتاريإل ابف خمدكف   ىػ 885 تكفىمالالسمكؾ لممقريزم  تقي الديف  بي العباس ك  ىػ  874

ىػػػ    818ـ  : مقدمػػة ابػػف خمػػدكف  كلػػي الػػديف  بػػي زيػػد عبػػد الػػرحمف ابػػف محمػػد الثقافػػة العامػػة
    2 ىػػػػ 821 تػػػكفىمالالعبػػػاس  حمػػػد بػػػف عمػػػي   ػػػياب الػػػديف  بػػػيم  لمقمق ػػػندصػػػبح األع ػػػى ك 

كنيرىا الكثير مف الكتب في  تى المجاالت كالتي ال يتسػ  المجػاؿ لػذكرىا     إف المتأمػؿ لتراثنػا 
       3 الجركسيلكتب الميلفة في العيد المممككي يبلحظ نمبة اكالعممي الفكرم 

مماليػػػػؾ اللعمميػػػػة لػػػػبعض ك ذكػػػػر عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ ال الحصػػػػر مقتطفػػػػات مػػػػف الحيػػػػاة ا  
 الجراكسة   كالتي تدؿ عمى مدل اىتماـ الجراكسة بالعمـ كاألدب  نذاؾ :

السػػمطاف برقػػكؽ اىتمامػػا كبيػػرا بػػالعمـ كالعممػػاع   إذ افتػػتح مدرسػػتو الم ػػيكرة التػػي عرفػػت اىػػتـ  -
كفية كرتػب ليػا صػ  4 باسمو   كاستقدـ ليا عددا مف العممػاع مػف كثيػر مػف  نحػاع العػالـ العربػي

عصر كؿ يكـ   كجعؿ ليػا سػبعة دركس قػاـ بتدريسػيا عممػاع المػذاىب األربعػة   ثػـ جعػؿ بعد 
بيا درسا لمتفسير   كدرسػا لمحػديث   ك خػر لمقػراعات ك جػرل عمػى جميػ  مدرسػييا كطبلبيػا فػي 

                                                 

بكرم  يإل  ميف : مطالعات في ال عر المممككي كالعثماني   الطبعة السادسة   دار العمـ لممبليػيف   بيػركت   1 
    62 - 19ـ   ص 2979

  محمد بف طكلكف الصالحي الدم قي : إعبلـ الكرل بمف كلي نائبان مف األتراؾ بدم ؽ ال اـ الكبػرل   تحقيػؽ 2 
    6   1ص ـ  2983سكريا  –  دار الفكر   دم ؽ  0تحقيؽ محمد  حمد دىماف   ط

   1إعبلـ الكرل بمف كلي نائبان مف األتراؾ بدم ؽ ال اـ الكبرل  ص( 3 
لػديف عبػد الػرحمف السػيكطي : حسػف المحا ػرة فػي تػاريإل مصػر كالقػاىرة   تحقيػؽ محمػد  بػػك جػبلؿ ا راجػ  :  4 

عيسػػػى البػػػابي الحمبػػػي ك ػػػركاه   القػػػاىرة  –الف ػػػؿ إبػػػراىيـ   الطبعػػػة األكلػػػى   دار إحيػػػاع الكتػػػب العربيػػػة 
   046 – 041  0   ـ2968
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كػػؿ يػػكـ الخبػػز كالمحػػـ   كرتػػب ليػػـ مخصصػػات  ػػيرية مػػف الحمػػكل كالزيػػت كالصػػابكف كالػػدراىـ 
   1 ذلؾ األكقاؼ الجميمة مف األرا ي كالدكر كنحكىاك كقؼ عمى 

عيػػرؼ عػػف األ ػػرؼ قايتبػػام اال ػػتغاؿ بػػالعمـ ككثػػرة مطالعػػة الكتػػب   كلػػو  ذكػػار ك كراد جميمػػة  -
مدرسػتيف عظيمتػيف فػي    كىك الذم بنى  2 كانت تتمى في المساجد إلى ما بعد الفتح العثماني

كما ك حب السمطاف ططر إن اد   3  ماكف متفرقة الحجاز كمدرسة بالخانكاه كمدارس  خرل في
    4 ال عر بيف يديو

 ىجريػػػة     كىػػك خميػػػؿ بػػػف  ػػاىيف الػػػذم  ػػػارفت 873-813  يالػػكزير نػػػرس الػػديف الجركسػػػ -
ميلفاتػػػو الثبلثػػػيف   كمػػػف مصػػػنفاتو "الكاىػػػب فػػػي اخػػػتبلؼ المػػػذاىب"   كىػػػك مرتػػػب عمػػػى  بػػػكاب 

"   ك"المنيػؼ فػي اإلن ػاع ال ػريؼ"   ك"االست ػارات الفقو  ك"الكككب المنيػر فػي  صػكؿ التعبيػر
في عمػـ العبػارات"   ك"الػدرة الم ػية فػي السػيرة المر ػية"   ك"زبػدة ك ػؼ الممالػؾ"   ك"مككػب 
السمطاف كمبلبسو"   ك"كصؼ الخميفة كالق اة"   كقد خمس البػردة   كلػو ديػكاف  ػعر فػي عػدة 

    5 مجمدات
ر مف ممكؾ الجراكسة   كاف مكلعا بحب العمـ كالثناع عمى األ رؼ جاف ببلط كىك الثامف ع  -

قامتو لمجالس العمـ   ككاف يحفظ القر ف الكريـ     6العمماع   كا 
السمطاف قانصكه الغػكرم الػذم اعتػاد  ف يعقػد بالقصػر السػمطاني مجػالس عمميػة مػرة  ك مػرتيف  -

كاألدبػػاع لمجػػدؿ كالبحػػث     ك ثبلثػػا كػػؿ  سػػبكع   ككػػاف يػػدعك إلػػى ىػػذه المجػػالس كبػػار العممػػاع
مػػػف العمػػػـك الدينيػػػة كالعربيػػػة كالفقػػػو  ذ ىػػػذه المجػػػالس   حيػػػث كػػػاف حظػػػو كافػػػره ككػػػاف ىػػػك  سػػػتا

كالتفسػػير كالتكحيػػد كالببلنػػة كالنحػػك   مكلعػػا بقػػراعة كتػػب التػػاريإل كالسػػير كالقصػػص   بارعػػا فػػي 
ممكػػة يػػتفيـ بيػػا المكسػػيقى   كمػػف نبكنػػو فييػػا  نػػو كػػاف صػػاحب  لحػػاف يتغنػػى بيػػا   ككػػاف ذا 

اآلداب كتزيف لو قكؿ ال عر   ككلعو بمطالعة الكتػب كعنايتػو بػالعمـ كاألدب كم ػاركتو فييمػا   
   7 كؿ ذلؾ ميد سبيؿ المبالغة  ماـ مداحو كالمعجبيف بو

                                                 

   113 12ابف تغرل بردل : النجـك الزاىرة ( 1 

   298  2بدائ  الزىكر ( 2 

 مس الديف محمػد بػف عمػي بػف  حمػد بػف طكلػكف الصػالحي : مفاكيػة الخػبلف فػي      406 0بدائ  الزىكر   3 
  44صـ   2998حكادث الزماف   الطبعة األكلى   دار الكتب العممية   

  521 6النجـك الزاىرة ( 4 

   212 4عصر سبلطيف المماليؾ ( 5 

   428 3بائ  الزىكر ( 6 

   89 5  الزىكر ائدب( 7 
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كقد كاف السبلطيف ييتمكف بإن اع المساجد كالمدارس كعند افتتاحيا يستمعكف لمدركس   كقد  
كبعػػػض األئمػػػة كالعممػػػاع فػػػي بعػػػض  مػػػكر الػػػديف كنيرىػػػا   كمػػػف ذلػػػؾ  يتنػػػاظر السػػػمطاف ىػػػك

المجالس العممية التي ا تير بيا األ رؼ قانصكه الغكرم   حيث كاف الغكرم  ػاعرا بحػؽ   
 فقد مدحو القا ي  ياب الديف  حمد بف فرفكر قا ي دم ؽ بقصيدة قاؿ فييا :

 لػػػػػػػػؾ الممػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػالفتح المبػػػػػػػػيف مخمػػػػػػػػد
 لػػػػػػػػػػػػػػذمؿ اك نػػػػػػػػػػػػػػت العزيػػػػػػػػػػػػػػز الكاًمػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ألنػػػػػػػػػػػػػؾ بالنصػػػػػػػػػػػػػر العزيػػػػػػػػػػػػػز مييػػػػػػػػػػػػػد 
 ىػػػػػك األ ػػػػػرؼ الغػػػػػكرم كىػػػػػك المسػػػػػدد

 

فػػػابتي  السػػػمطاف الغػػػكرم بقصػػػيدة القا ػػػي كرد عميػػػو بقصػػػيدة مػػػف بحرىػػػا كركييػػػا فػػػي ثبلثػػػة 
 كثبلثيف بيتا قاؿ فييا :

  جػػػػاد لنػػػػا القا ػػػػي ابػػػػف فرفػػػػكر  حمػػػػد
  ػػػػػػػػػياب لػػػػػػػػػديف اا كال ػػػػػػػػػمس بػػػػػػػػػاىر

 

 ثنػػػػػػػػػػى عميػػػػػػػػػػو ك حمػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػديحا بػػػػػػػػػػو  ي  
  1يكرة لػػػػػػػػػػيس تجحػػػػػػػػػػد مناقبػػػػػػػػػػو م ػػػػػػػػػػ

 

ىػػذا كقػػد  ػػارؾ بعػػض المماليػػؾ الجراكسػػة فػػي نظػػـ ال ػػعر مػػف  مثػػاؿ طكمػػاف بػػام الػػذم كػػاف   -
 خر السبلطيف الجراكسة   حيث نجد لو قصيدة طكيمة نظميا في  ربعة كتسعيف بيتا   يقػكؿ 

 في  كليا :
 دمػػػػػػػػكع العػػػػػػػػيف فا ػػػػػػػػت مػػػػػػػػف مػػػػػػػػ قي
 فػػػػػػػػػػػبل نػػػػػػػػػػػار طفاىػػػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػػػ  عينػػػػػػػػػػػي
 فكبػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػى  سػػػػػػػػػؼ كحػػػػػػػػػز 

 

 كقمبػػػػػػػػػػػػي ذاب مػػػػػػػػػػػػف كثػػػػػػػػػػػػر احتػػػػػػػػػػػػراؽ 
 كال دمعػػػػػػػػػػي يغػػػػػػػػػػيض مػػػػػػػػػػف اختنػػػػػػػػػػاؽ

ـ     2فػػػػػػػػػػػػػػػكؽ ىػػػػػػػػػػػػػػػـ كا ػػػػػػػػػػػػػػػتياؽ  كىػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

كبيػػذا العػػرض المػػكجز لنتاجػػات عصػػر المماليػػؾ الجراكسػػة الثقافيػػة كالفكريػػة    عتقػػد  ف 
عصر المماليؾ الجراكسة لـ يكف عصػر خمػكؿ  ك خمػكد كمػا زعػـ بعػض الغػافميف عػف دكر ذلػؾ 

نمػا كػاف عصػر عمػـ كفػف ك دب ة   كمػا لػـ يكػف عصػر محاكػاة كتقميػالعصر كنتاجاتو األدبيػ  د   كا 
 الحركػة العمميػة ازدىػاران كاسػعان  فيػو ازدىػرت بالعممػاع كالفقيػاع كالقػادة األفػذاذ   عصػره  حافؿه  ان عصر 

اإلسػبلمي  العػالـ  صػاب  نحػاعخاصػة بعػدما    عممػي متعػدد األطػراؼ فغدت الػببلد محػكران لن ػاط
ف ػبلن عمػا  صػاب بػبلد    األندلس عمى  يدم الصميبييف مف خراب كمحف كدمارالعراؽ كفي  في

   مف   رار عمى  يدم المغكؿ ال اـ
 
 

                                                 

  لجنة التأليؼ كالترجمة 2  األ رؼ قانصكه الغكرم : مجالس السمطاف الغكرم   تحقيؽ : عبدالكىاب عزاـ  ط1 
   276 -271  ص ـ 2932كالن ر  القاىرة  

    ابف زنبؿ الرماؿ    خرة المماليؾ  ك كاقعة السمطاف الغكرم مػ  سػميـ العثمػاني    تحقيػؽ عبػد المػنعـ عػامر 2 
   82   77ص  ـ  2998  مطاب  الييئة المصرية العامة لمكتاب  0ط



 

 

-33- 

 
 
 
 

 الفصل األول

 رثاء رجال الدولة
 

 رثاء السالطين والوزراء واألمراء والقادة -
 رثاء القضاة والفقياء والعمماء واألدباء -
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كػائف حػػٌي عمػى كجػو البسػػيطة   كقػد عرفػو اإلنسػػاف قػدران ال انفكػػاؾ  ىػك نيايػػة كػؿ المووت
القيػر ألنػو يقػؼ  مامػو عػاجزان ال حػكؿ لػو    كذاؽ معو طعـ القير كاأللـ   منو منذ بداية الخميقة 

  مف يحبو  ك يحترمو ك اإلنساف كؿ بيف كألنو يحيفٌرؽ بيف الخميؿ كخميمو   كاأللـ ألنو   كال قكة 
قػػػد الػػػذم اسػػػتدعى كجػػػكد الرثػػػاع     صػػػديؽ عزيػػػز  ك لفقػػػد األلـ كالتكجػػػ  إف اإلحسػػػاس بػػػ

  كمػػا  نػػو قػػد يحمػػؿ لفقػػده القير كاأللػػـ مكانػػة الفقيػػد كاإلحسػػاس بػػالتعبيػػر عػػف يكػػكف  قػػدـ كسػػائؿ 
لػػػػيس ذلػػػػؾ  كالتػػػػدبر فػػػػي حقيقػػػػة الحيػػػػاة كفمسػػػػفة المػػػػكت  معػػػػاني االستسػػػػبلـ لق ػػػػاع اا كقػػػػدره   

 حاسػػػيس يثيػػػر  ػػػتى األحاسػػػيس كمنيػػػا كدنػػػك األجػػػؿ المػػػكت فػػػي ر التفكيػػػبػػػؿ إف مجػػػرد    فحسػػب
    ونفس فقة كبكاع اإلنساف حقيقة الحياة    ك الفز عمى تدبر يحالحزف كاأللـ   ك 

 

  فأينمػػا كجػد مػػكت كجػػد     ك التفكيػػر فيػو  الرثػػاع كجػد مػػ  كجػػكد المػكتإف كبنػاع عميػػو فػ
محمد صمى اا عميو كسمـ البنو إبػراىيـ الػذم رثاع   كليس  دؿ عمى ذلؾ مف رثاع رسكلنا الكريـ 

ف  كافتو المنية فرثاه النبي صمى اا عميو كسمـ متألما حزينا عميو بقكلو : "كاا إف القمب ليحػزف كا 
نػػػا بفراقػػػؾ يػػػا إبػػػراىيـ لمحزكنػػػكف"    رثػػػاع الخنسػػػاع فػػػي كفػػػي األدب العربػػػي ا ػػػتير العػػػيف لتػػػدم  كا 

 مػف  بػػكاب ال ػعر الغنػػائيالرثػاع فػػف مػف الفنػػكف القديمػة كىػػك كبػػذلؾ ف الجاىميػة ألخييػػا صػخر    
     ألنو يرتبط بالمكت تعبيرا عف الم اعر اإلنسانية كىك  صدقيا ك كثرىا

 

 ولكن ماذا نقصد بكممة رثاء ...
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 الرثاء لغة : 
: كتػػو قيػػؿ فػػإف مدحػػو بعػػد م إذا بكػػاه بعػػد مكتػػو      يرثيػػو رثيػػا كمرثيػػة   رثػػا فػػبلف فبلنػػا 

 حاسػنوكرثكت الميت  ي ػا إذا بكيتػو كعػددت م  : مدحتو بعد المكت كبكيتو    ترثيويرثيو   رثاه 
    1 ككذلؾ إذا نظمت فيو  عرا

 

 الرثاء اصطالحا : 
ظيػػار التفجػػ   مػػدح الميػػت بػػذكر صػػفاتو كمناقبػػو الحسػػنة    ك ىػػك تعػػداد مناقػػب الميػػت كا 

   2    كالتميؼ عميو كاستعظاـ المصيبة فيو 
 ما في الحديث عف  نكاع  عر الرثاع   فقد قسػـ  ػكقي  ػيؼ  ػعر الرثػاع عمػى  سػاس قػكة 

 العاطفة كفتكرىا إلى ثبلثة  قساـ ىي :
يػػك  قػػكل لػػذا فكىػػك بكػػاع ذكم القربػػى   كيكػػكف فيػػو التفجػػ  كاأللػػـ كالػػدمكع الغزيػػرة   النوودب :  -2

كمػػا فعمػػت الخنسػػاع مػػف كيانػػو  ك جػػزعه  نػػكاع الرثػػاع عاطفػػة   ألف ال ػػاعر يبكػػي فيػػو نفسػػو    
  .عندما فقدت  خاىا صخرا  

  حيث تتػراكح فيػو العاطفػة كىك  قرب لذكر مناقب المتكفى منو إلى الحزف العميؽ التأبين :  -2
لمجاممة التي يعكزىا الصدؽ   حيث يظير لنا ىذا النكع جميػا فػي رثػاع ال ػعراع بيف الفتكر كا

 لذكم الجاه كالسمطة  
كيمجػػأ فيػػو ال ػػاعر عػػادة إلػػى اسػػتكناه حقيقػػة المػػكت كالحيػػاة   كقػػد ينتيػػي بػػو ىػػذا  :العووزاء  -4

  بحيػػث تخػػؼ فيػػو  ػػدة الصػػدمة كيعػػكد ال ػػاعر إلػػى نفسػػو التأمػػؿ إلػػى معػػاف فمسػػفية عميقػػة 
    3 يفكر في الككف كخالقو

 

  مف خبلؿ نماذج ال عر السابقة  ةالثبلثىذا كمف خبلؿ البحث سكؼ تمر بنا األنكاع 
 الرثائية المختمفة التي سنتناكليا بالتحميؿ كالكقكؼ عمى معانييا المتنكعة  

 

 
                                                 

  جماؿ الديف  بي الف ػؿ محمػد بػف مكػـر ابػف منظػكر األنصػارم األفريقػي : لسػاف العػرب   تحقيػؽ : عبػد اا (1
فصػؿ الثػػاع    –عمػي الكبيػػر   محمػد  حمػػد حسػب اا   ىا ػػـ محمػد ال ػػاذلي   المجمػد الثالػػث   بػاب الػػراع 

   2180ص 
ن ػاع لغػة العػرب   ط (2 لبنػاف  –  دار الكتػب العمميػة بيػركت  07   حمد اليا مي : جكاىر األدب في  دبيات كا 

  434ص
ـ   2994  ينظر : نبيؿ خالد  بك عمي : محا رات في األدب المممككي كالعثماني   مطبعة الكحدة   راـ اا (3

ـ  0228  دار المقػػداد لمطباعػػة   نػػزة  2عثمػػاني   ط   كاألدب العربػػي بػػيف عصػػريف المممػػككي كال 40ص
   214ص
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 : أواًل : رثاء السالطين والوزراء واألمراء والقادة
 

كػػػػى  ػػػػعراع ىػػػػذا العصػػػػر ب  حيػػػػث  التػػػػأبيففػػػػي بػػػػاب معظمػػػػو كىػػػػك الرثػػػػاع الػػػػذم يػػػػدخؿ 
ية   معبػريف بػذلؾ عػف معػاني سبلطينيـ ككزرائيـ كقادتيـ ك مرائيـ   كنظمكا فييـ القصائد الم ج

ة التػػي تركيػػا ىػػيالع السػػبلطيف كالقػػادة   معبػػريف بأ ػػعارىـ جػػك الحػػزف كاألسػػى لفقػػدىـ   كاصػػفيف الف
لػذا     مكػانتيـ   كيػؼ ال كىػـ مػف سػطركا المجػد فػي صػفحات تػاريإل الدكلػة الجركسػية عمك عف 

لػػػذاكرة   كبفقػػػدىـ انتظمػػػت فقػػػد م ػػػى ىػػػيالع السػػػبلطيف كالقػػػادة كاألمػػػراع نجكمػػػا المعػػػة فػػػي  فػػػؽ ا
كرصػػفت المعػػاني فػػي قصػػائد تن ػػر  مجػػادىـ عمػػى مػػر العصػػكر زنػػا عمػػييـ   قصػػائد الم ػػجية حال

كلمكقػػكؼ عمػػى مػػ ثر ىػػيالع القػػادة منػػاقبيـ كصػػفاتيـ مػػثبل سػػائرا بػػيف النػػاس     كتبعػػث كاألزمػػاف 
  نذكر بداية رثاع السبلطيف 

 

 : رثاء السالطين
    

ي ىػػػذا البػػػاب رثػػػاع ال ػػػيإل  ػػػمس الػػػديف الزرك ػػػي لمممػػػؾ الظػػػاىر  كؿ مػػػا يصػػػادفنا فػػػإف 
ذكػػر فييػػا مكانتػػو الغاليػػة فػػي طكيمػػة قصػػيدة   حيػػث رثػػاه ب جػػرةيلم 811برقػػكؽ الػػذم تػػكفي سػػنة 

  :  1  عماؽ النفس   كاصفا  دة حزنو كتأسفو عمى فقد مثؿ ىذا السمطاف   إذ يقكؿ
 فػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػاطني لمممػػػػػػػػػػػػػؾ الظػػػػػػػػػػػػػاىرم
 فبعػػػػػػػػػػػػػػػػػده يػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ال تبخمػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ك نػػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػيدم ال تنفصػػػػػػػػػػػػػػؿ
 ال تر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إال عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو البكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػاير حػػػػػػػػػػػزف سػػػػػػػػػػػرل منػػػػػػػػػػػيٌ  
 بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  كالطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطر
 طػػػػكؿ المػػػػدا مػػػػا ع ػػػػت عػػػػف نػػػػاظرم
 فػػػػػػػػػػػػػػػػابككا بػػػػػػػػػػػػػػػػدم  ىامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػػػػػامر

 

ال ػاعر  ػمس الػديف الزرك ػي عينػو التػػي ذرفػت الػدمكع  ال تبخػؿ فػي سػكب الػدمكع بعػػد يخاطػب 
ثػـ يكجػو حديثػو لمنػاس بػأف    كرتو عف نػاظره  بػد الػدىرفقد السمطاف برقكؽ   متمنيا  ال تغيب ص

 ف يػذكبا عمػى فقػده مػف لكعػة الحػزف يتخذكا البكاع عميو سنة كمما ذكركه   كينادم كبده كميجتػو بػأ
ثػػـ بعػػد ذلػػؾ يصػػكر الزرك ػػي فػػي مرثيتػػو كيػػؼ  صػػبح عػػرش الممػػؾ يتيمػػا بعػػد مفارقػػة السػػمطاف 

 :   2   إذ يقكؿ فيض دمكعا نزيرةبرقكؽ لمحياة ككيؼ  ف  عيف الناظر لذلؾ ت
 كاتخػػػػػػػػػػػػػػػػػذكا النػػػػػػػػػػػػػػػػػدب لكػػػػػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػنة
 فإنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 يػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػدم الحػػػػػػػػػػرل كيػػػػػػػػػػا ميجتػػػػػػػػػػي

 عميػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػاد كمػػػػػػػػػػػف حا ػػػػػػػػػػػر 
 فػػػػػػػػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػالعيف كالنػػػػػػػػػػػػػػػاظر
 ذكبػػػػػػػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػػػػػػػو دىػػػػػػػػػػػػػػػػرم الػػػػػػػػػػػػػػػػداىر
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 ىييػػػػػػػػػػػػػػات ال مػػػػػػػػػػػػػػدم  مػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػده
 قػػػػػػػد كػػػػػػػاف مثػػػػػػػؿ الغيػػػػػػػث يػػػػػػػـك العطػػػػػػػا
 فبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػده الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يتيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

 

 ميخبػػػػػػػػػػػػا كال يجنػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػاظر 
 كفػػػػػػػػػػػػػي الكنػػػػػػػػػػػػػا كاألسػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػائر
 تبكػػػػػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػػػػػػاظر

 

الػػذم تمتػػ  بيػػا خػػبلؿ حكمػػو  فكيم ػػي الزرك ػػي فػػي مرثيتػػو معػػددا صػػفات ىػػذا السػػمطا         
مػف عػػدؿ كجػػكد كمػا إلػػى ذلػػؾ مػف الصػػفات التػػي  صػبح النػػاس يرددكنيػػا كالمثػؿ السػػائر الم ػػيكر 

بجانب المظمكميف كنصرتيـ   كمحاربتػو لمباطػؿ  بينيـ   ثـ يذكر تأييد ىذا السمطاف لمحؽ ككقكفو
 :   1 يقكؿف   ك عكانو

 كعدلػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػكده
 كسػػػػػػػػػػػاس ممػػػػػػػػػػػؾ اا سػػػػػػػػػػػكس امػػػػػػػػػػػر 

 مكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر بإحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانو جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائره 
 كرافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمف
 كناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  عبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػد  صػػػػػػػػػػػػػػػبحا كالمثػػػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػػػائر 
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى مرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػي ربػػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػػادر
 ككاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار كالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجر
 كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافض الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر

 الباطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتر كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـز

 

 خصػية  عمػىيصػؼ الزرك ػي خاتمػة المػيمنيف كصػفاتيـ الحسػنة التػي تنطبػؽ تمامػا ثـ 
السػػمطاف كصػػفاتو التػػي امتػػاز بيػػا   متحػػدثا بػػذلؾ عػػف الػػنعـ كالممػػذات التػػي  عػػدىا اا عػػز كجػػؿ 

كر لعبػػػػاده المػػػػيمنيف   مػػػػف اكتسػػػػاع السػػػػندس كاألثػػػػكاب المزرك ػػػػة بػػػػالجكاىر الفػػػػاخرة   كلقػػػػاع الحػػػػ
نمػػا ىػػي مػػف صػػن  اا البػػدي    ىػػذا  الحسػػاف ك ػػرب كاسػػات الخمػػر التػػي لػػـ يعصػػرىا ب ػػرم   كا 

  :  2   يقكؿ إ افة إلى الثمار الطيبة باختبلؼ  نكاعيا كمذاقيا
 ق ػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػػبلـ نحبػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػد
 فػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػػػردكس دار البقػػػػػػػػػػػػػا
 ليكتسػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػندس  خ ػػػػػػػػػػػػر
 كيمػػػػػػػػػػػػػبس التيجػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػف عسػػػػػػػػػػػػػجد

 تػػػػػػػػػػػػػيكيػػػػػػػػػػػػػنكح الحػػػػػػػػػػػػػكر الحسػػػػػػػػػػػػػاف ال
 كيجتمػػػػػػػػػػػػى كاسػػػػػػػػػػػػات خمػػػػػػػػػػػػر حمػػػػػػػػػػػػت
 كيجتنػػػػػػػػػػػػػػػػي فييػػػػػػػػػػػػػػػػا ثمػػػػػػػػػػػػػػػػارا زىػػػػػػػػػػػػػػػػت

 

 م ػػػػػػػػػػػػػػػى لعػػػػػػػػػػػػػػػيش رنػػػػػػػػػػػػػػػد نا ػػػػػػػػػػػػػػػر 
 دار النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافر

 خمػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػيس بالقاصػػػػػػػػػػػػػػر ك ثػػػػػػػػػػػػػػكابً 
 مكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجكىر الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخر
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ككنتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر
 مػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػبيا كاا مػػػػػػػػػػػػػػف عاصػػػػػػػػػػػػػػر
 مػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػػػكع طيػػػػػػػػػػػػب طػػػػػػػػػػػػاىر
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  :  1 قكلويت ح ذلؾ في مثؿ   كما كيقتبس الزرك ي بعض  لفاظ مرثيتو مف القر ف الكريـ 
 فػػػػػػػػػػػي مقعػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػدؽ لػػػػػػػػػػػذا جنػػػػػػػػػػػػة
 لػػػػػػػك لػػػػػػػـ يكػػػػػػػف مػػػػػػػف صػػػػػػػالحي خمقػػػػػػػو

 

 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر 
 مػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػى الممػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػادر

 

ٍقتىًدرو "  :فيذا القكؿ يذكرنا بقكلو عز كجؿ  ًميؾو مُّ ٍقعىًد ًصٍدؽو ًعندى مى     2 "ًفي مى
عاش سعيدا في دنياه   كم ى ثـ يتحدث الزرك ي عف حياة السمطاف برقكؽ ككيؼ  نو 

لآلخرة  ييدا   فكاف بذلؾ ذا ىناع كافر   ثـ يتكجو الزرك ػي ا عػز كجػؿ بالػدعاع لمسػمطاف بػأف 
 :   3   إذ يقكؿيسقي اا قبره بمطر نزير مف سحب ر كانو 
 كعػػػػػػػػػػاش فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدنيا سػػػػػػػػػػعيدا كقػػػػػػػػػػد
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػقى ثػػػػػػػػػػػػػػػػػراه صػػػػػػػػػػػػػػػػػيب ىامػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 

 م ػػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػييدا ذا ىنػػػػػػػػػػػػػاع كافػػػػػػػػػػػػػر 
 اكرمػػػػػػػػف سػػػػػػػػحب الر ػػػػػػػػكاف فػػػػػػػػي بػػػػػػػػ

 

زيػػف  عػػف نجػػؿ السػػمطاف برقػػكؽ    ال كىػػك الممػػؾ الناصػػرمتحػػدثا فػػي مرثيتػػو الزرك ػػي كيم ػػي 
الذم خمؼ كالػده فػي عػرش السػمطنة   كيصػفو بأنػو مثػؿ كالػده فػي تأييػده  السعادات فرج الديف  بك

  إذ يقػػػكؿ كقػػػد اختػػػتـ قصػػػيدتو لئلسػػػبلـ كنصػػػرة ال ػػػعفاع كالكقػػػكؼ بجانػػػب الحػػػؽ كمػػػا إلػػػى ذلػػػؾ 
  :  4 ة بالصبلة عمى خير البريةال جي

 ك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 ال زاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمطانو ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرا
 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  تانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجبل
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ر ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا باقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اا بتأييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المختػػػػػػػػػػػػػػػػػار خيػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل
 ك لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابو

 

 بنجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذا الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 إذ كػػػػػػػػػػػػػاف نجػػػػػػػػػػػػػؿ الممػػػػػػػػػػػػػؾ الظػػػػػػػػػػػػػاىر

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػربكػػػػػػػػػػػػػػػؿ خيػػػػػػػػػػػػػػػر عاجػػػػػػػػػػػػػػػؿ ح
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 مػػػػػا ان ػػػػػؽ  ػػػػػكع مػػػػػف دجػػػػػى عػػػػػاكر
 عسػػػػػػػػػػػػػػاكر اإلسػػػػػػػػػػػػػػبلـ عػػػػػػػػػػػػػػف  خػػػػػػػػػػػػػػر
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلة رب راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر
  ىػػػػػػػػػػػػػؿ التقػػػػػػػػػػػػػػى كالعمػػػػػػػػػػػػػؿ الطػػػػػػػػػػػػػػاىر

 

بعض المتربصيف حمكؿ العسر كال دة بالببلد   ادعى كبعد  ف تكفي السمطاف برقكؽ 
 ياب الديف  قكؿ ال اعر –مثبل  -مف ذلؾ   يفندكف ىذا اإلدعاع لذلؾ ر ينا بعض ال عراع 

  :  5 يقكؿالذم  حمد بف عبد اا بف الحسف األكحدم 

                                                 

   141 2بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   1 
   ٥٥القمر   2 
   141 2  بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر3 
  141 2  السابؽ 4 
   339 1  المقريزم : السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ 5 



 

 

-39- 

 م ػػػى الظػػػاىر السػػػمطاف  كػػػـر مالػػػؾ
 كقػػػػػػػػػػالكا سػػػػػػػػػػتأتي  ػػػػػػػػػػدة بعػػػػػػػػػػد مكتػػػػػػػػػػو

 

 فػػي الػػدرج إلػػى ربػػو يرقػػى إلػػى الخمػػد 
 فأكػػػػػذبيـ ربػػػػػي كمػػػػػا جػػػػػاع سػػػػػكل فػػػػػرج

 

 

اف فػرج نجػؿ السػمطفإلػى التكريػة فػي الػرد عمػى  كلئػؾ المتربصػيف    ػياب الػديف لقد ماؿ ال اعر 
  اسػمو   كالفرج جاع بخبلؼ ما تمنكا   فكأنو يريػد  ف يقػكؿ لمسػمطاف نصػيب مػف  ؽالظاىر برقك 

 منفرجة   حكاؿ الببلد  ظمتالسمطنة بعد  بيو فبتكليو عرش 
نمػا خاطػب القبػر     كمف ال عراع مف لـ يتكقؼ عند البكػاع كذكػر مناقػب الميػت فحسػب   كا 

محمػد بػف  حمػد مػف ذلػؾ قػكؿ    ميػتعمػى احتكائػو ليػذا ال ويغبطػبػر ك يينػ  القك بأال يظمـ عميو   
  بػػا السػػعادات محمػػد ابػػف األ ػػرؼ قايتبػػام  فػػي رثائػػو لمممػػؾ الناصػػر بػػف إيػػاس الحنفػػي المصػػرم 

 : 1 جريةىػ 914سنة الذم تكفي 
 يػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػر ال تظمػػػػػػػػػـ عميػػػػػػػػػػو فطالمػػػػػػػػػػا
 طػػػػػػػػكبى لقبػػػػػػػػر قػػػػػػػػد حػػػػػػػػكاه ككيػػػػػػػػؼ ال

 

 جمػػػػػػػػػػػػى بطمعتػػػػػػػػػػػػػو دجػػػػػػػػػػػػى اإلظػػػػػػػػػػػػػبلـ 
 سػػػػػػػػػماع كفيػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػدر تمػػػػػػػػػاـيحكػػػػػػػػػي ال

 

  كمػا  و متألمػا لفػراؽ مػف فقػد   متحسػرا ب ػياع مػف بعػدهنػكمف ال عراع مف يخاطب خبل
مػػى  ػػدة لكعتػػو ككافػػر حزنػػو ع ؿكيقسػػـ مكػػررا لفػػظ الجبللػػة   مسػػتخدما إننػػا التػػي تفيػػد التككيػػد ليػػدل

ك عػامر بػف عبػد الديب  لممؾ مف ممكؾ اليمف   كىال اعر رثاع مف ذلؾ عمى فراؽ  حد الممكؾ   
 : 2 قكؿي   جريةىػ 923الكىاب بف داكد بف طاىر الذم تكفي سنة 

 يف مػػػف بعػػػد عػػػامرد خػػػبلم  ػػػاع الػػػ
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كاا كاا إننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كبعػػػد  خيػػػو  عػػػدؿ النػػػاس فػػػي النػػػاس 
 مػػف األمػػف كاإلينػػاس فػػي نايػػة اليػػاس

 

مػا إف تػكلى  األ ػرؼ جػاف بػبلط   الػذم مف ىػيالعكمف السبلطيف مف كاف قميؿ الحظ   
كػاف لػو جريػة   ك ى 916سػنة فػي المػكت   كذلػؾ  تخطفػوزماـ األمكر كصعد عرش المممكة حتى 

مػػػف العمػػػر زيػػػادة عمػػػى األربعػػػيف سػػػنة   كقػػػد رثػػػاه محمػػػد بػػػف  حمػػػد بػػػف إيػػػاس الحنفػػػي المصػػػرم 
  : 3 بقكلو

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلط بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 نجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الح مخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعه المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجبل

 

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردهطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنحس   
 بعكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكس ميبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بالممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركج م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيده
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 رثاء الوزراء :
 ف ذلػػؾ مػػا نجػػده عنػػد عػػكيس العاليػػة المرثػػي   كمػػلكفػػاة  اال ػػعراع مػػف مرثيتػػو تأريخػػبعػػض  ػػمف 

المػػذيف كافػػتيـ  حمػػزة بػػف ف ػػؿ اا كاتػػب السػػر ال ػػريؼ ك خيػػوالبػػدر الػػذم يقػػكؿ فػػي رثائػػو لممقػػر 
  :  1 جريةىػ 797المنية سنة 

 ق ػػػػػػػى البػػػػػػػدر بػػػػػػػف ف ػػػػػػػؿ اا نحبػػػػػػػا
 فػػػػػػػػبل تعجػػػػػػػػب لػػػػػػػػذم األجمػػػػػػػػيف يكمػػػػػػػػا

 

 كمػػػػػػػػػػات  خػػػػػػػػػػكه حمػػػػػػػػػػزة بعػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػير 
 فحمػػػػػػػػػػػػزة مػػػػػػػػػػػػات حقػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػدر

 

محمد بف  جرة رثاهيػلم 894سنة بكر بف مزىر كاتب السر بالديار المصرية  الزيني  بككلٌما تكفي 
تمػبس الدكاة لتراب   كجعؿ  قبلـ كجكىيف باالنسكة يبكيف دمان عميو   كيعفرف جاعبلن إياس الحنفي 

 : 2 يقكؿ  قسـ  ف تتكقؼ عف الكتابة حزنا عميو تالسكاد ك 
 صػػػػػػػػػػػػارت  راممػػػػػػػػػػػػػو كمثػػػػػػػػػػػػؿ  راممػػػػػػػػػػػػػي
 ككػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػدكاة تسػػػػػػػػػػػػػكدت  قبلميػػػػػػػػػػػػػا

 

 تبكػػػػػػػػػػػػػػػي بأعينيػػػػػػػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػػػػػػػا كتتػػػػػػػػػػػػػػػرب 
 حزنػػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػػو ك قسػػػػػػػػػػػمت ال تكتػػػػػػػػػػػب

 

يستقصػي معػاني السػمطاف   ك نػو سفػيظف  ف الػدىر سيسػالـ  ما محمد بف  حمد بف إيػاس الحنفػي 
حيػػث   كؿ مدحػػو رثػػاعن حػػالمػػكت يحػػكؿ بينيمػػا   كيتمحاسػػنو   كلكػػف  الثنػػاع عميػػو كن ػػرالمػػدح فػػي 

كلو مف العمر ثبلث ع رة سنة    ىجرية 911في سنة المقر الناصرم محمد كلد السمطاف يتكفى 
  :  3 يقكؿ -كاف متكلي  ادية ال راب خاناه  -

 ليفػػػػػػي عمػػػػػػى مػػػػػػف كػػػػػػاف ظنػػػػػػي  ننػػػػػػي
 كمنػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػاظـفم ػػػػػػػػػى ك ث

 

  فنػػػػػػػػى المػػػػػػػػدائح فػػػػػػػػػي الثنػػػػػػػػاع قكافيػػػػػػػػػا 
 تمػػػػػػػػػؾ المعػػػػػػػػػاني الغػػػػػػػػػر فيػػػػػػػػػو مراثيػػػػػػػػػا

 

  
 

 
 
 
 
 

                                                 

ابػف حجػر العسػقبلني   إنبػاع الغمػر بأبنػاع العمػر     كانظػر  ي ػان :  370 2  بدائ  الزىكر في كقائ  الػدىكر 1 
   229 20= النجـك الزاىرة    398 2ـ   2969تحقيؽ حسف حب ي   القاىرة 

   011 4  بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر 2 
   78 3  السابؽ 3  
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 :رثاء األمراء 
لػػػـ يختمػػػؼ رثػػػاع األمػػػراع عػػػف رثػػػػاع الػػػكزراع كالسػػػبلطيف   فكمػػػا رثػػػا ال ػػػعراع سػػػػبلطينيـ 

المصػاب أحاسيس صادقة   كعبركا عف حػزنيـ كمػا يعػانكف مػف ىػذا  مرائيـ بكذلؾ ككزرائيـ رثكا 
ال ػػياب المنصػػكرم ألميػػر مكػػة ال ػػريؼ بركػػات الػػذم فػػي رثػػاع   مػػف ذلػػؾ مػػثبل مػػا نجػػده الجمػػؿ 

 : 1 الذم يقكؿ فيوجرية ى 859 تكفي سنة 
 قػػػػالكا ق ػػػػى بركػػػػات قمػػػػت فحػػػػؽ لػػػػي
 يػػػػػػػػػػػا ترحػػػػػػػػػػػة األحيػػػػػػػػػػػاع عنػػػػػػػػػػػد فراقػػػػػػػػػػػو
 كالكعبػػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػػراع قالػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػدا
 فػػػػػػػػػػػػانظر إلػػػػػػػػػػػػى  ثػػػػػػػػػػػػاره فػػػػػػػػػػػػي مكػػػػػػػػػػػػة

 

  ف اتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزفرات 
 بقربػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػا فرحػػػػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػػػػكاتك 

 لػػػػػػػػيس الحػػػػػػػػداد عميػػػػػػػػو مػػػػػػػػف عػػػػػػػػاداتي
 فرحابيػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػـ تخػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف بركػػػػػػػػػػات

 

حػػاؿ األحيػػاع كقػػت كاصػػفا   ر ال ػػاعر عػػف مكقفػػو كقػت سػػماعو لخبػػر كفػػاة األميػػر بركػات عٌبػػلقػد 
إذ  صػبح جػارا ليػـ     كما كصؼ ىناع كسعادة األمكات لقربو منيـ  كتحسر فراقو مف حزف كتألـ

الحػػداد عميػػو مػػف ال تعػػد ينقمنػػا إلػػى صػػكرة جميمػػة يصػػؼ بيػػا مكقػػؼ الكعبػػة التػػي ثػػـ عنػػد كفاتػػو   
 في رحابيا   بركاتو طباعيا   ذلؾ ألف الناظر في مكة يجد  ثار

 

نبػأ كفػاة األميػر فيصؼ حالو حػيف سػماعو محمد بف  حمد بف إياس الحنفي المصرم  ما 
كػاف الػذم  لفقػد ىػذا األميػرمػى النػاس عكيبيف كق  النبػأ  – جريةى 915سنة تكفي  –تاني بؾ فرا 

الػػذم بػػات الحػػزف عميػػو متجػػددا بػػيف النػػاس ك    ميػػرا جمػػيبل رئيسػػا ح ػػما لػػيف الجانػػب كثيػػر الخيػػر 
  جػػرتكيػػؼ يبػػيف ك ثػػـ ي ػػفؽ عمػػى قمبػػو مػػف تجػػرع خبػػر كفػػاة األميػػر   كمثػؿ األمػػكاج المتبلطمػػة   

  كقكتو فػي  ة ك جاعةمف صرام صفات األميرسترسؿ في ذكر دمكعو كالدماع حزنا عميو   ثـ ي
ؤلعػػداع كمػػا إلػػى ذلػػؾ   مسػػتنكرا  ف يكػػكف األعػػداع قػػد قتمػػكه فػػكؽ ظيػػر جػػكاده   كاصػػفا التصػػدم ل
كلجميػ   قاتمو   ثـ في نياية مرثيتو يدعك ابػف إيػاس ليػذا األميػر فتراع كالظمـ الذم ارتكبومدل اال

برحمتػػػو  ـمػػػدىغلجنػػػة   ك ف يترك ػػػة مػػػف ريػػػاض ا  مػػػراع عصػػػره بػػػأف يجعػػػؿ اا عزكجػػػؿ قبػػػكرىـ
  :  2   إذ يقكؿدار الجناف  ـكيجعؿ مستقرى

 مػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػال  التػػػػػػػػػػاريإل يكمػػػػػػػػػػا  كقػػػػػػػػػػرا
  ػػػػػػػػػاع الحػػػػػػػػػديث بخنقػػػػػػػػػو فؤلجػػػػػػػػػؿ ذا
 قػػػػػػػػػػػد خانػػػػػػػػػػػو ريػػػػػػػػػػػب الزمػػػػػػػػػػػاف بفعمػػػػػػػػػػػو

 تػػػركم صػػػركؼ الػػػدىر عػػػف تنبػػػؾ فػػػرا 
 خنقػػػػػػػػػػت بعبرتيػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػكرل مسػػػػػػػػػػتعبرا
 كالػػػػػػػػػػدىر إف يصػػػػػػػػػػفك يعػػػػػػػػػػكد مكػػػػػػػػػػدرا

                                                 

جػػػبلؿ الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف  بػػػي بكػػػر السػػػيكطي   نظػػػـ العقيػػػاف فػػػي  عيػػػاف األعيػػػاف   المطبعػػػة السػػػكرية   1  
  222ـ   كالمكتبة العممية   بيركت   ص2907األمريكية في نيكيكرؾ 

   342-342 4  بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر 2 
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 قػػػػػد كنػػػػػت  حػػػػػذر مػػػػػف كقػػػػػكع حمامػػػػػو
 ليفػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف  ميػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػاـر
 لػػػػػػػػػػػـ يقتمػػػػػػػػػػػكه فػػػػػػػػػػػكؽ ظيػػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػػكاده
 يػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػؼ قمبػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػد تجػػػػػػػػػرع فقػػػػػػػػػده

 ـ  ميػػػػػر كػػػػػاف فػػػػػييػػػػػا ليػػػػػؼ قمبػػػػػي كػػػػػ
 قػػػػػػػػد نػػػػػػػػادر األمػػػػػػػػراع جػػػػػػػػكر زمػػػػػػػػانيـ
 يػػػػػػا رب فاجعػػػػػػؿ قبػػػػػػرىـ فػػػػػػي رك ػػػػػػة

 

 كاآلف دمعػػػػػػػػي كالػػػػػػػػػدماع كقػػػػػػػػد جػػػػػػػػػرل
 فػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػكـ حػػػػػػػػػػػرب لمعػػػػػػػػػػػداة مػػػػػػػػػػػدمرا
 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػف قاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػدل كافتػػػػػػػػػػػػػػػػػرل
 كتجػػػػػػػػػػػػػددت  حزانػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػكرل

 انطكل تحػػػػػػػػت الثػػػػػػػػرلعػػػػػػػػز كجػػػػػػػػاه فػػػػػػػػ
 فػػػػػػػػػػػػػػػالحكـ لمػػػػػػػػػػػػػػػرحمف فيمػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػدرا
 كاجعػػػػػػػؿ برحمتػػػػػػػؾ الجنػػػػػػػاف ليػػػػػػػـ قػػػػػػػرا

 

                  
 رثاء القادة :

ككما ا تير السبلطيف كاألمراع كالكزراع بػيف النػاس ا ػتير القػادة   كعػرؼ النػاس مػ ثرىـ 
 كنتصػػػارات    كم ثرىػػػا كػػػالفتكح كاالكنالبػػػان مػػػا ارتػػػبط ذكػػػر القػػػادة بػػػالحركب فػػػي الحػػػرب كالسػػػمـ   

ك لقػى ال ػعراع لػػكميـ عمػى الػػدىر الرثػػاع   بالمػكت كقػد ارتػػبط كػاليزائـ كمػػكت األبطػاؿ   مسػاكئيا 
 األديب  ياب الػديف  حمػد األكحػدم   الػذم خاطػب الػدىر كقػد اتيمػوما نجده مثبلن عند مف ذلؾ 

حجػػاب بالػػديار مفػػارس األعػػرج حاجػػب الل  كذلػػؾ فػػي رثائػػو  ألحبػػة ا عفنػػاإالتعمػػد فػػي بػػالتكحش ك 
 : 1 جرية    إذ يقكؿ فيوىػ 812المصرية ككاف مف ال جعاف   كقد تكفي سنة 
 يػػػػػػػا دىػػػػػػػر كػػػػػػػـ تفنػػػػػػػي الكػػػػػػػراـ عامػػػػػػػدا
  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمش رب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعتو

 

 ؟ىػػػػػػػػؿ  نػػػػػػػػت سػػػػػػػػب  لمػػػػػػػػكرل ممػػػػػػػػارس 
 كرحػػػػػػػػػػػػػت لمنػػػػػػػػػػػػػدب اليمػػػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػػػارس

 

كالمػـك فػي  ةكمثمو فعؿ محمد بف  حمد بف إياس   الذم خاطػب الػدىر ممقيػان عميػو كامػؿ المسػيكلي
ػ   فقػاؿ جريةػى 912لناس يتامى بعد فقد األمير المقداـ األتػابكي تمػراز   الػذم تػكفي سػنة اجعمو 
 : 2 يرثيو

  رنمػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػا دىػػػػػػػػػر  نػػػػػػػػػكؼ الػػػػػػػػػكرل
  تابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ العسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر ذا ر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  خطػػػػػػػػػػػػأت يػػػػػػػػػػػػا قاتمػػػػػػػػػػػػو كيػػػػػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػػػػػد

 مصػػػػػػػػػػػػػػػيبة جمػػػػػػػػػػػػػػػت فمػػػػػػػػػػػػػػػف  جميػػػػػػػػػػػػػػػا
 لكػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػي قتمػػػػػػػػػػػػػػػو  سػػػػػػػػػػػػػػػكة
 مػػػػػػػػف  كدعػػػػػػػػكه الػػػػػػػػرمس مػػػػػػػػا  نصػػػػػػػػفكا

 عمػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػرلفػػػػػػػػػػػػاا يػػػػػػػػػػػػأجره 
 

 بقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػراز كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 بػػػػػػػالجكد قػػػػػػػػد  ػػػػػػػػاع ألقصػػػػػػػػى الػػػػػػػػببلد
 قتمػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػف يقمػػػػػػػػػػػ   ىػػػػػػػػػػػؿ العنػػػػػػػػػػػاد
 قػػػػػػػػد  طمقػػػػػػػػت فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ قمػػػػػػػػب زنػػػػػػػػاد
 إلػػػػػػػػػى الحسػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػكاد
 بػػػػػؿ كػػػػػاف يحيػػػػػى فػػػػػي صػػػػػميـ الفػػػػػػياد
 مػػػػػػػػػػػف قتمػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػالعفك يػػػػػػػػػػػـك المعػػػػػػػػػػػاد

 

                                                 

  269 20  النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة 1 
   473 4الزىكر في كقائ  الدىكر    بدائ 2 
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الذم عـ الببلد   كالجكد لر فة ا ابف إياس مناقب األمير تمراز التي كصؼ بيا في حياتو مفيعدد 
قتؿ بالمصيبة التي القتمو   ثـ يصؼ حادثة ب ان فادح ارتكب خطأن الذم ثـ يكجو خطابو لمقاتؿ 

  محبيو ب ك قمصابت  
يف الػػز كمػػا ىػػك الحػػاؿ عنػػد كمػػف ال ػػعراع مػػف نجػػده يخاطػػب المػػكت مكجيػػا نػػداعه إليػػو   

سػنة  سػعردم المصػرم الػذم تػكفيو لصػدقة بػف محمػد الػزيف األ عباف بف محمػد اآلثػارم فػي رثائػ
كاف استادارا ألحد خكاص الظػاىر برقػكؽ   كقػد رثػاه  يعرؼ باالستادار ألنوكاف   ك  جريةىػ 819

 : 1 عمى قبرهبيذه األبيات التي كتبت  ي اى 
 مػػػذ نػػػاب عنػػػي جمػػػاؿ منػػػؾ يػػػا  ممػػػي
 يػػػػا مػػػػكت تطمػػػػب منػػػػي الػػػػركح دكنكيػػػػا

 

 عػػػدمت عػػػيش الينػػػا كاألنػػػس كال ػػػفقة 
 ي فػػػػي اليػػػػكل صػػػػدقوألننػػػػي كػػػػؿ مػػػػال

 

ىنػػا ي ػػبو األسػػعردم بال ػػمس كي ػػبو نفسػػو بػػالقمر   حيػػث فػػي نيػػاب ىػػذه ال ػػمس  ل ػػاعركػػأف اف
  ثػـ بعػد  التي تمػد القمػر بجمػاؿ كنػكر ي ػيع فػي عتمػة الميػؿ ينطفػ  ىػذا ال ػكع كيغيػب جمالػو

الحيػػاة ذلػػؾ يعبػػر ال ػػاعر عػػف مػػدل حزنػػو لفقػػده مثػػؿ ىػػذا القائػػد الػػذم طالمػػا  مػػده باألمػػؿ فيصػػؼ 
كمػا فقػد معػاني األنػس كال ػفقة   ثػـ   بفقدانػو طيػب العػيش فقػد نػو دكف طعػـ ذلػؾ ألبأنيػا بػبدكنو 

   بعد ذلؾ يكجو ال اعر خطابو لممكت متعجبا ألمره كقد طمب منو  نمى ما يممؾ
كمػػف ال ػػعراع مػػف يخاطػػب عينػػو كقػػد  مرىػػا بػػأف تػػذرؼ الػػدمكع بغػػزارة كتكثػػر فػػي العكيػػؿ 

قػد استكح ػت مصػر لفقػده   كمػف ذلػؾ مػا نجػده عنػد محمػد بػف  حمػد بػف إيػاس كالنػكاح عمػى مػف 
التػػي و لؤلتػػابكي قرقمػػاش بػػف كلػػي الػػديف  تابػػؾ العسػػاكر بالػػديار المصػػرية   ئػػالػػذم يقػػكؿ فػػي رثا

 : 2 جريةىػ 916 سنة  توكانت كفا

 يػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػكدم بفػػػػػػػػػػيض دمػػػػػػػػػػ 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رزينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشً رقً عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قي 

 

 ك كثػػػػػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػػػػػي البكػػػػػػػػػػػػػػػا انتحابػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػت مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لؤلتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾكاستكح

 

 
 
 
 
 

                                                 

  427  4لبناف    –   مس الديف السخاكم : ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس    طبعة دار الجيؿ   بيركت 1  
  محمػػد بػػف  حمػػد بػػف إيػػاس الحنفػػي المصػػرم : المختػػار مػػف بػػدائ  الزىػػكر فػػي كقػػائ  الػػدىكر   طبعػػة مطػػاب  2  

  828ال عب بالقاىرة   ص
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 : ثانيًا : رثاء القضاة والفقياء والعمماء واألدباء

كالمكسػػكعات م ػػيكد ليػػـ بغػػزارة اإلنتػػاج البالعممػػاع األفػػذاذ   كاألدبػػاع خػػر ىػػذا العصػػر ذ
مػػببلد  ػػكؿ ممحػػكظ فػػي السػػاحة االجتماعيػػة لالثقافيػػة ال ػػخمة   كمػػا ظيػػر دكر الق ػػاة كالفقيػػاع ب

كتجعمػػػو مجتمعػػػا    دعػػػائـ ك سػػػس تحقػػػؽ العػػػدؿ كالمسػػػاكاة فػػػي المجتمػػػ  مػػػف خػػػبلؿ مػػػا  رسػػػكه مػػػف
كبػػذلؾ   يتصػػدؽ فيػػو الغنػػي عمػػى الفقيػػر متعاكنػػا يعطػػؼ فيػػو القػػكم عمػػى ال ػػعيؼ   ك متماسػػكا 

  كيػؼ ال كىػـ مػف بػاتكا  قمػارا مرمكقػة فػي المجتمػ   ةمكان  كتمتعكا باكتسبكا حب كاحتراـ الناس 
كػػاف فقػػدىـ يمثػػؿ لؤلمػػة األلػػـ اد كتجنػػبيـ طػػرؽ ال ػػبلؿ   كليػػذا  ػػتنيػػر لمنػػاس طريػػؽ اليػػدل كالر 

فػػػراغ الػػػذم خمفػػػو  كلئػػػؾ الق ػػػاة كالعممػػػاع كالفقيػػػاع كاألدبػػػاع   ىػػػذه إذ  ػػػعركا بحجػػػـ ال  كالمعانػػػاة 
حيػػث المعانػػاة التػػي ترجميػػا  صػػحابيا إلػػى لغػػة حػػزف منطكقػػة تيتػػز لسػػماعيا القمػػكب كاألبػػداف   

 ت ذكػراىـ منقك ػة فػي ذاكػرةيػفقدتيـ األنظػار كبق بحؽ مف  جيا ثاعانطمقت  قبلـ ال عراع تنظـ ر 
 األمـ كاألقطار    

الػػػذم مػػػف خبللػػػو  رثػػػاعكفػػػي ىػػػذا المبحػػػث  كؿ مػػػا نتناكلػػػو رثػػػاع الق ػػػاة كالفقيػػػاع   ىػػػذا ال
        المجتم  عمييـ   ك دة حزف تيـمكان مف خبللوت ح تس
 

 رثاء القضاة والفقياء :
 

الديف البحث كالتنقيب في  مكر سعة العمـ كطكؿ ذا العصر بامتاز ق اة كفقياع ى
مصمحة الرعية كالببلد   كيجعؿ قكاـ الدكلة قائما عمى ميزاف العدؿ في ك حكاؿ الدنيا بما يصب 

كالر اد   حيث م ى ق اة كفقياع ىذا العصر متخذيف مف الحؽ سبيبل   كا عيف نصب 
عمميـ كاجتيدكا في التنقيب عما يدف  الفتف عف   عينيـ مخافة اا عز كجؿ   كقد  خمصكا في

الببلد   كيدحر الظمـ كالفساد   متخذيف مف كتاب اا عز كجؿ منيجا يحتكمكف إليو في مختمؼ 
كالت ريعات الفقيية كالق ائية   كبذلؾ فقد  يد ىذا العصر ق اةن كفقياعن ي ار إلييـ المسائؿ 

ف   كتعجز الكممات عف كصفيـ   كتدم  العيكف بذكرىـ   بالبناف   كتيتز لفقدىـ القمكب كاألبدا
لمقا ي عبلع الديف  ئومحب الديف  بك الف ؿ بف ال حنة في رثاكمف ذلؾ مثبل ما نجده عند 

  :  1   إذ يقكؿ فيو جريةىػ 843الذم تكفي سنة  عمي ابف خطيب الناصرية
 ناحػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػمطانيا العممػػػػػػػػػػػاع
 كانيػػػػػػػػػػػػػػد ركػػػػػػػػػػػػػػف  م ركػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػامإل

 

 قػػػػػػػػػػػػػد عبلئيػػػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػػػيباعكبكػػػػػػػػػػػػػت لف 
 لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمميف كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ الفقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع

 

                                                 

د رانب الطباخ الحمبي : إعبلـ النببلع بتاريإل حمب ال يباع   صححو كعمؽ عميو محمد كماؿ   الطبعة   محم1 
   003-004 1ـ   2989الثانية   دار القمـ العربي بحمب   
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   إذ  صػػبح العممػػاع ينكحكنػػو   كمػػاتػػأثيره عمػػى النػػاس ابػػف ال ػػحنة ىػػكؿ المصػػاب ك ػػدة يصػػؼ 
 صبح الفقيػاع كمف بعده   الذم تيٌدـ تصدعت ال يباع بكاعن عميو   فيك الركف ال امإل لممسمميف 

قا ػػي المرمكقػػة   ك ثػػره فػػي جميػػ  نػػكاحي الحيػػاة   ككػػؿ ذلػػؾ يبػػيف لنػػا مكانػػة كمنزلػػة ىػػذا ال يتامػػان 
 العممية كالعممية  

ثـ يبػيف لنػا ابػف ال ػحنة نػدرة كجػكد  مثػاؿ ىػذا القا ػي العبلمػة الػذم تػرؾ لػو بصػمة فػي 
إذ  كفػػػػي  ػػػػتى  نػػػػكاع العمػػػػكـ كػػػػؿ ميػػػػداف   سػػػػكاع فػػػػي مجػػػػاؿ اإلفتػػػػاع  ك الفقػػػػو    ك دار الق ػػػػاع 

  : 1 يقكؿ
 مػػػػػػػػػػػػػػف لممػػػػػػػػػػػػػػػدارس بعػػػػػػػػػػػػػػده عبلمػػػػػػػػػػػػػػػة

 المصػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػو كعػػػػػػػػػـ فمكتػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػؿ
 اا  كبػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف ثممػػػػػػػػػػػػػة
 يػػػػػػا  ػػػػػػيإل اإلسػػػػػػبلـ ارتحمػػػػػػت برنمنػػػػػػا

 

 مػػػػػػػػػػػػػػف لمفتػػػػػػػػػػػػػػاكل إف بغػػػػػػػػػػػػػػي إفتػػػػػػػػػػػػػػاع 
 قسػػػػػػػػما مصػػػػػػػػاب لػػػػػػػػيس عنػػػػػػػػو عػػػػػػػػزاع
 فػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػػف  حمػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػا إرفػػػػػػػػػاع

 قػػػػػػػػػػػػػـك مػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػـ  كفػػػػػػػػػػػػػاع فانسػػػػػػػػػػػػػرذ 
 

نػاكؿ ا كينفػي كجػكد مفتيػا  جػدر منػو فػي تفابف ال حنة ينفي كجػكد عبلمػة بعػد ىػذا العبلمػة   كمػ 
مسائؿ اإلفتاع   ثـ نجد ابف ال حنة يقسـ بػأف ىػذه المصػيبة التػي عظمػت بمكتػو ال ي ػاىييا  م 
   عزاع   ثـ بعد ذلؾ يكجو ابف ال حنة خطابػو إلػى ىػذا القا ػي الجميػؿ معاتبػان إيػاه برحيمػو عػنيـ

     كسركا لو متناسيف  ف المكت  تييـ لف يفر منو  حد   عدايهبو   متىذا الرحيؿ الذم 
إلػى مقػدر   لػذلؾ يمجػأ نحيبػو كبكائػو ال يجد ابف ال حنة جػدكل مػف  في ختاـ قصيدتوثـ 

األقػدار رافعػا  كػؼ ال ػراعة داعيػا المػكلى عػز كجػؿ  ف يسػقي قبػر كتػراب القا ػي ابػف الخطيػػب 
 المسمميف الذيف صبركا فػي مصػابيـ دعائو ليتس  كي مؿ متدبكابؿ كثيؼ مف  بكاب رحمتو   ثـ ي

 : 2 حقان ماتت اآلباع   كذلؾ في قكلويبيـ اا عز كجؿ في ىذا اليـك الذم فيو بأف يث
 يػػػػا ابػػػػف الخطيػػػػػب سػػػػقى ثػػػػراؾ بكابػػػػػؿ
 ك ثػػػػػػػػػاب فيػػػػػػػػػؾ المسػػػػػػػػػمميف مصػػػػػػػػػابيـ

 

 مػػػػػػػػػػػػف رحمػػػػػػػػػػػػة ال تنق ػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػحاع 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػاليـك حقػػػػػػػػػػػػػػػػػا ماتػػػػػػػػػػػػػػػػػت اآلبػػػػػػػػػػػػػػػػػاع

 

 جرية   ىػ 793رثى عيسى بف حجاج القا ي محمد بف يكسؼ الذم تكفي سنة كذلؾ 
  :  3 مبينا مكانتو في سمـ الق اع   إذ يقكؿ  م يدا بف مو العممي   عميو متميفا 

 ليفػػػػػي عمػػػػػى قا ػػػػػي الق ػػػػػاة محمػػػػػد
 قػػػػد كػػػػاف ر سػػػػا فػػػػي الق ػػػػا فؤلجػػػػؿ ذا

 

 إلػػػػػػػػػػػؼ العمػػػػػػػػػػػـك الفػػػػػػػػػػػارس الركراكػػػػػػػػػػػي 
 حزنػػػػػػػػػػػت عميػػػػػػػػػػػو عصػػػػػػػػػػػابة األتػػػػػػػػػػػراؾ
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مػا  ىذا كمف ال عراع مف كصػؼ ىػكؿ فػراؽ الفقيػد بػالببلع الػذم سػببو الزمػاف   كمػف ذلػؾ
قا ػػي   حمػػد بػػف عمػػر بػػف محمػػد بػػف اا نصػػر بػػف  حمػػدنجػػده فػػي رثػػاع بعػػض ال ػػعراع لمقا ػػي 

 بعمػة كفاتػوككانػت    القػاىرة نزيػؿ   البغػدادم ثػـ األصؿ التسترم يكسؼ  بك الديف محب الحنابمة
  :  1 يقكؿجرية   ىػ 844سنة   القكلن 

 لػػػػػػػػػػػػػػي ذنػػػػػػػػػػػػػػب كال الزمػػػػػػػػػػػػػػاف ببلنػػػػػػػػػػػػػػي
 صػػػػػػػػػػػػػػػرفو سػػػػػػػػػػػػػػػاعني مػػػػػػػػػػػػػػػا ك عظػػػػػػػػػػػػػػػـ
 خبػػػػػػػػػػػػػػػػػا كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػف لعمػػػػػػػػػػػػػػػػػكـا سػػػػػػػػػػػػػػػػػراج

 

 ؿلؤلنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاه إف بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 الحنبمػػػػػػػػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػػػػػػػػؼ  بػػػػػػػػػػػػػػػي كفػػػػػػػػػػػػػػػاة

 بمػػػػػػػػػػػػػػػى كلكػػػػػػػػػػػػػػػف الجمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كثػػػػػػػػػػػػػػػكب
 

يبرر فقد المرثػي باكتمػاؿ دكرة حياتػو   تمامػان مثممػا تكتمػؿ دكرة ال ػمس كمف ال عراع مف 
ال ػرؼ يحيػى بػف العطػار فػي مخاطبتػو   مػف ذلػؾ مػا نجػده عنػد  عف األنظػار  بالغركب كالغياب

س الديف محمد بف عمي   قا ي الق اة  يإل عبلمة الديار المصرية   المتكفى سنة لمقاياتي  م
  م بيا إياه بال مس التػي كقد  ثنى عميو باستحقاقو السيرة العطرة كالذكر الجميؿ  جرية  ىػ 851

  :  2 ت رؽ فتن ر  عاع عمميا لمناس   ثـ بعد ذلؾ تغيب   يقكؿ
 حقيػػػػػػػػػػػػػػؽ  نػػػػػػػػػػػػػػت بالػػػػػػػػػػػػػػذكر الجميػػػػػػػػػػػػػػؿ

 بريػػػػػػػػة  ػػػػػػػػمس عمػػػػػػػػـطمعػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى ال
 

 لبعػػػػػػػػػػدؾ فػػػػػػػػػػي زمانػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػف مثيػػػػػػػػػػؿ 
 فػػػػػػػػػػػػػبل عجػػػػػػػػػػػػػب مصػػػػػػػػػػػػػيرؾ لؤلفػػػػػػػػػػػػػكؿ

 

 ف بعػػػض ال ػػػعراع قػػػد  ػػػمف مرثيتػػػو الكثيػػػر مػػػف الحكػػػـ التػػػي تػػػذكر ىػػػذا كال بػػػد مػػػف اإل ػػػارة إلػػػى 
فيػػػي الحقيقػػػة المػػػرة التػػػي   يػػػا طػػػاعف فيبػػػالمكت كبػػػاآلخرة   ىػػػذه الحكػػػـ التػػػي يسػػػتحيؿ  ف يطعػػػف 

عاجبل  ك  جبل   فمكؿ  جػؿ كتػاب   كمػف ذلػؾ مػا نجػده جيتيا تنتظر كؿ إنساف كال بد لو مف مكا
عنػػد ال ػػياب الحجػػازم فػػي رثائػػو ل ػػيإل اإلسػػبلـ قا ػػي الق ػػاة ابػػف حجػػر العسػػقبلني الػػذم تػػكفي  

  :  3   إذ يقكؿ في رثائو جريةىػ 852في ثامف ع ر مف ذم الحجة سنة 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البريػػػػػػػػػػػػػػػػة لممنيػػػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػػػػائرة
ف  كالػػػػػنفس إف ر ػػػػػيت بػػػػػذا ربحػػػػػت كا 

 الػػػػػػػػػذم راض بأحكػػػػػػػػػاـ م ػػػػػػػػػتك نػػػػػػػػػا 
 لكػػػػف سػػػػئمت العػػػػيش مػػػػف بعػػػػد الػػػػذم

 

 كقفػػػػػػػػػػػكا ليػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػيئا ف ػػػػػػػػػػػيئا سػػػػػػػػػػػائرة 
 لػػػػػـ تػػػػػرض كانػػػػػت عنػػػػػد ذلػػػػػؾ خاسػػػػػرة
 عػػػػػػػػف ربنػػػػػػػػا البػػػػػػػػر الميػػػػػػػػيمف صػػػػػػػػادرة
 قػػػػػػػػػػد خمػػػػػػػػػػؼ األفكػػػػػػػػػػػار منػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػائرة

 

 الذم    فيك كحيد عصرهالحجازم بمكانة القا ي ابف حجر كف مو  ال ياب ثـ بعد ذلؾ ي يد
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  :  1 عمـك الكيمياع   كخربت الدنيا   إذ يقكؿ بارتالذم بمكتو ندر كجكد  مثالو   ك 
 قا ػػػػػػػػي الق ػػػػػػػػاة العسػػػػػػػػقبلني الػػػػػػػػذم
 ال بػػػػػػػػػدع إف كانػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػـك الكيميػػػػػػػػػا
 قػػػػػػػػػػػد خمػػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػدنيا خرابػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػده
 فكأنػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػػو ذخيػػػػػػػػػػػرة
 قيرتنػػػػػػػػػػػػػػػي األيػػػػػػػػػػػػػػػاـ فيػػػػػػػػػػػػػػػو فميتنػػػػػػػػػػػػػػػي
 مػػػػػف  ػػػػػاع بعػػػػػدؾ فميمػػػػػت  نػػػػػت الػػػػػذم

 

 قػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػاف  كحػػػػػػػػػد عصػػػػػػػػػره كالنػػػػػػػػػادرة 
 الحجػػػػػػػر المكػػػػػػػـر بػػػػػػػائرةمػػػػػػػف بعػػػػػػػد ذا 

 لكنمػػػػػػػػػػػػػػا األخػػػػػػػػػػػػػػرل عميػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػامرة
  عظػػػػػػػػػػـ بيػػػػػػػػػػا درر العمػػػػػػػػػػـك الفػػػػػػػػػػاخرة
 فػػػػػػي مصػػػػػػر مػػػػػػػت كال ر يػػػػػػت القػػػػػػػاىرة
 كانػػػػػػػت عميػػػػػػػؾ الػػػػػػػنفس قػػػػػػػدما حػػػػػػػاذرة

 

سػػكل بتميفػػػو عمػػػى مثػػػؿ ىػػػذا  ثػػـ ال يجػػػد الحجػػػازم سػػػبيبل لمتعبيػػػر عمػػا يخػػػتم   عماقػػػو مػػػف  حػػػزاف
  ثػػـ  عمػػى عمػػـ العػػركض كالنحػػك  ي ػػاكتميػػؼ عمػػى األمػػبلؾ التػػي تعطمػػت بعػػده ك  القا ػػي   كمػػا

  :  2 يقكؿ  يكجو تميفو عمى تقصيره بعدـ ممئو لجمي  النكاحي بالنكاح لفقد ىذا القا ي 
 ليفػػػػػػػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ بكفاتػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 ليفػػػػػػػي عمػػػػػػػى األمػػػػػػػبلؾ عطػػػػػػػؿ بعػػػػػػػده
 ليفػػػػػػػي عميػػػػػػػو حػػػػػػػافظ العصػػػػػػػر الػػػػػػػذم
 ليفػػػػي عمػػػػى عمػػػػـ العػػػػركض تقطعػػػػػت
 ليفػػػي عمػػػى التقصػػػير منػػػي حيػػػث لػػػـ

 ك الػػػػػػػػػذم سػػػػػػػػػيموليفػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى النحػػػػػػػػػ
 

 درسػػػػػػػػػػػػػت دركس كالمػػػػػػػػػػػػػدارس دائػػػػػػػػػػػػػرة 
 كمعاىػػػػػػػػد األسػػػػػػػػماع إذ ىػػػػػػػػي  ػػػػػػػػانرة
 قػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػاف ممػػػػػػػػػػدكدا لكػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػاظرة
  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابو بفكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ متغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايرة
  مػػػػػػػػػػػػبل النػػػػػػػػػػػػكاحي بػػػػػػػػػػػػالنكاح مبػػػػػػػػػػػػادرة
 يغنػػػػػػػػػػػي المبيػػػػػػػػػػػب يسػػػػػػػػػػػاعد المػػػػػػػػػػػذاكرة

 

 صبح بعد فقد ىذا القا ي الجميؿ  نو  كفي رثائو  ي ا يقكؿ ال يإل  ياب الديف المنصكرم
 : 3   يقكؿ تمييزنير قادر عمى الالفكر كندا م تت 

 بكػػػػػػػاؾ العمػػػػػػػـ حتػػػػػػػى النحػػػػػػػك   ػػػػػػػحى
 كقػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػحى البػػػػػػػػػػدي  بػػػػػػػػػػبل بيػػػػػػػػػػاف
 كقػػػػػػػػػػد درسػػػػػػػػػػت دركس العمػػػػػػػػػػـ حزنػػػػػػػػػػا
 تنكػػػػػػػػػػػػرت المعػػػػػػػػػػػػارؼ فػػػػػػػػػػػػي عيػػػػػػػػػػػػاني

 

 مػػػػػػػ  التصػػػػػػػريؼ بعػػػػػػػدؾ فػػػػػػػي جػػػػػػػداؿ 
 كقػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػمفت معانيػػػػػػػػػػػػػػو الغػػػػػػػػػػػػػػكالي
 كقػػػػػػػػد  ػػػػػػػػؿ الجػػػػػػػػكاب عػػػػػػػػف السػػػػػػػػياؿ
 كتمييػػػػػػػػػػزم نػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػكع حػػػػػػػػػػاؿ

 

  :  4 ابف حجر عفي رثا المنصكرم يقكؿ خرل  قصيدةكفي 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحب عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 كانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم

 

 قا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمطر 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 

                                                 

   072-069 0  القصيدة طكيمة   لبلستزادة انظر : ابف إياس الحنفي : بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر 1 
   072 0  القصيدة طكيمة   لبلستزادة انظر : السابؽ 2 
   432ىكر   ابف إياس الحنفي : المختار مف بدائ  الزىكر في كقائ  الد3 
   026-021  السيكطي : حسف المحا رة في  خبار مصر كالقاىرة 4 



 

 

-48- 

ابػف حجػر بمػكت القا ػي  ف المػكت قػد  تمػؼ عممػا لمػديف منصػكبا فقػد ر ل ابف دريد   ما
  :  1   إذ يقكؿالعسقبلني 

 إف المنيػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػـ تتمػػػػػػػػػؼ بيػػػػػػػػػا رجػػػػػػػػػبل
 فك م ػػػػػػػػاربوكػػػػػػػػاف الزمػػػػػػػػاف بػػػػػػػػو تصػػػػػػػػ

عمػػػػػػػػػت  كػػػػػػػػػبلن ك يامػػػػػػػػػو الغػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػي جي
 

 بػػػػػػػػؿ  تمفػػػػػػػػت عممػػػػػػػػا لمػػػػػػػػديف منصػػػػػػػػكبا 
 كاآلف  صػػػػػػػػػػػػػبح بالتكػػػػػػػػػػػػػدير مقطكبػػػػػػػػػػػػػا
 لمعمػػػػػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػػػػػكرا كلمتقػػػػػػػػػػػػػػكل محاريبػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كػؿ يػكـ  ابػف حجػر القا ػي  بكػى فػراؽ  كيبػيف  نػو  محي الديف الكػافيجي ال يإلكيرثي 
  :  2 كمؤل الجفكف دمكعا حزنا عميو   إذ يقكؿ

 ؾ كػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػكـبكيػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػى فراقػػػػػػػػػػػ
 كلػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػاف البكػػػػػػػػػػاع بقػػػػػػػػػػدر  ػػػػػػػػػػكقي

 

 ك مميػػػػػػػػػػػػػت الجفػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػف الجفػػػػػػػػػػػػػكف 
 لمػػػػػػػػػػػػػػؤلت العيػػػػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػػػػف العيػػػػػػػػػػػػػػكف

 

كمػػف ال ػػعراع مػػف اسػػتيؿ مرثيتػػو  مػػذكرا بالحقيقػػة المػػرة التػػي ال بػػد لكػػؿ إنسػػاف مػػف ىػػذا 
مبلقاتيػا    ال كىػػي لحظػة المػػكت   ىػػذه المحظػة التػػي تنق ػي مػػ  إتيانيػػا  كقػات النعػػيـ كالممػػذات 

ية   كما تنق ي معيا األيػاـ بممػح البصػر   ىػذه المحظػة التػي تجعػؿ الحمػيـ حيرانػا   كذلػؾ الدنيك 
  ػػػيإل اإلسػػبلـ قا ػػي الق ػػػاة سػػعد الػػػديف سػػعد الػػػديرمكمػػا فعػػؿ ال ػػػياب المنصػػكرم فػػػي رثائػػو ل

  :  3   إذ يقكؿ جريةػى 867سنة الذم تكفي  الحنفي
 دع األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ تعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي
 قصػػػػػػػػػػػػػػارل عي ػػػػػػػػػػػػػػيف إلػػػػػػػػػػػػػػى فنػػػػػػػػػػػػػػاع

 ا عك ػػػػػػػػت مػػػػػػػػف بػػػػػػػػذؿ كعطػػػػػػػػؼكمػػػػػػػػ
 

 فظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيميف إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى زكاؿ 
 كنايػػػػػػػػػػػػػػػػة  ىميػػػػػػػػػػػػػػػػف إلػػػػػػػػػػػػػػػػى انتقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 سػػػػػػػػػػػػكل تككيػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػقمي كاعػػػػػػػػػػػػتبلؿ

 

ثػػـ بعػػد ذلػػؾ ييكػػد المنصػػكرم بػػأف جرحػػو لفقػػد الػػديرم مػػازاؿ مفتكحػػا ال ين ػػب   ىػػذا الفقػػد الػػذم 
ؿ  سػػير عيػػكف المنصػػكرم حزنػػا ك لمػػا ك ػػكقا لمبلقػػاة ىػػذا القا ػػي   الػػذم كػػاف كنػػزا كىاديػػا السػػائ

  : 4 ل التو بإجاباتو ال افية   يقكؿ
 كدائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيو دكاع
 لفقػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػعد قػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػيرت عيػػػػػػػػػكني
 بػػػػػػػػػػػػو األيػػػػػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػػػػت قصػػػػػػػػػػػػارا
 ككػػػػػػػػػػػػػاف ذخيرتػػػػػػػػػػػػػي فييػػػػػػػػػػػػػا ككنػػػػػػػػػػػػػػزم

 

 كجرحػػػػػػػػػػػي ال يػػػػػػػػػػػيكؿ إلػػػػػػػػػػػى انػػػػػػػػػػػدماؿ 
 فػػػػػػػػػػكا  سػػػػػػػػػػفا عمػػػػػػػػػػى طيػػػػػػػػػػؼ الخيػػػػػػػػػػاؿ
 فػػػػػػػػػػػػػػػكيمي مػػػػػػػػػػػػػػػف ليالييػػػػػػػػػػػػػػػا الطػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ
 ككػػػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػػػدايتي عنػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػبلؿ
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ىذا القا ػي مػف الناحيػة العمميػة   حيػث بكػاه العمػـ   ك  ػحى النحػك ثـ يبيف المنصكرم  ثر فقد 
  :  1 كالصرؼ بعده في جداؿ   كما ك صبح البدي  مجردا مف البياف   يقكؿ

 كدؽ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاب الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم
 بكػػػػػػػاؾ العمػػػػػػػـ حتػػػػػػػى النحػػػػػػػك   ػػػػػػػحى
 كقػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػحى البػػػػػػػػػػدي  بػػػػػػػػػػبل بيػػػػػػػػػػاف
 بكػػػػػػػػػػػػت  كراقػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػيض المكا ػػػػػػػػػػػػي
 كعػػػػػػػػػػػػػػيف دكاتػػػػػػػػػػػػػػو عم ػػػػػػػػػػػػػػت ك لػػػػػػػػػػػػػػت

 

 مكا إلػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػاب الصػػػػػػػػػياؿكقػػػػػػػػػد كصػػػػػػػػػ 
 مػػػػػػػ  التصػػػػػػػريؼ بعػػػػػػػدؾ فػػػػػػػي جػػػػػػػداؿ
 كقػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػفمت معانيػػػػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػػػػكالي
 دمػػػػػػػػػػػػػػػا كيراعػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػمر العػػػػػػػػػػػػػػػكالي
 يمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكل باكتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 

ثـ يتعجب المنصكرم مستعظما مصيبة فقد ىذا القا ي كقد  بيو بالجكىرة   ك بو بكائو عميو 
  :  2 بالميلي المتناثر   يقكؿ

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػكا عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػا لجػػػػػػػػػػػػػػػػػكىرة عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػت رزيتنػػػػػػػػػػػػػػػػػا فنبػػػػػػػػػػػػػػػػػوكقػػػػػػػػػػػػػػػػد عظ

 فػػػػػػػػػػػػػبل زالػػػػػػػػػػػػػت ذكك األقػػػػػػػػػػػػػدار تمقػػػػػػػػػػػػػى
 ككػػػػػػػػػـ جنػػػػػػػػػت المنػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػراـ

 

 بكيػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػدام  بػػػػػػػػػػػػػػالآللي 
 ليػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػرا كنػػػػػػػػػػػـ جػػػػػػػػػػػنح الميػػػػػػػػػػػالي
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػف األيػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػكاع النكػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 كجنػػػػػػػػػػػػػػػػدلت الكمػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػبل قتػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 

فػػي باطنػػو الجميػػؿ مػػ  الجمػػاؿ    ي ػػـ ألنػػوثػػـ يخاطػػب المنصػػكرم القبػػر الػػذم حػػكاه مينئػػا إيػػاه 
  :  3 معط اف   يقكؿالماع العذب لبتغييبو لذلؾ الكجو الذم ىك   يى لناظره مف  معاتبا إياه

 فيػػػػػػػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػػػػػػرا ثػػػػػػػػػػػػػػػكل فيػػػػػػػػػػػػػػػو تينػػػػػػػػػػػػػػػى
 كقػػػػػػػػػد نيبػػػػػػػػػت كجيػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف   ػػػػػػػػػيى

 

 فقػػػػػػػػد حػػػػػػػػزت الجميػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػ  الجمػػػػػػػػاؿ 
 إلػػػػػػػػػى الظػػػػػػػػػامي مػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػاع الػػػػػػػػػزالؿ

 

عـ عميػو ثـ في نياية مرثيتو يػدعك اا عزكجػؿ لػو بػأف يرعػاه كيسػقيو مػف عػيف السمسػبيؿ   ك ف يػن
 :   4 مف الف ائؿ كالخيرات   كيسكنو  عمى نرؼ الفردكس   إذ يقكؿ

 رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه اا نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  ذكرتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػػػػزال فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو اجتمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاه اا عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيبل
 كبػػػػػػػػػػػػػػػك ه مػػػػػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػػػػػردكس مثػػػػػػػػػػػػػػػكل

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمائمو نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمات ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؿ 
 كبػػػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػف كبػػػػػػػػػػػالي
 ك سػػػػػػػػػػبغ مػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػػبلؿ
 كرقػػػػػػػػػػػػػػػاه إلػػػػػػػػػػػػػػػى الغػػػػػػػػػػػػػػػرؼ العػػػػػػػػػػػػػػػكالي
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كقػد   كمف ال عراع مػف نجػده قػد خاطػب الػدنيا ممقيػا كامػؿ المػـك عمييػا فػي فقػداف األحبػة 
ذلػؾ مػا نجػده فػي رثػاع مػف كىػكؿ األمػر    مصػيبةعمييا بالكيؿ   كذلؾ بعد   ف  درؾ  ػدة الدعا 

  :  1 ىجرية إذ يقكؿ فيو 871السيكطي لقا ي الق اة المناكم   الذم تكفي سنة 
 قمػػػػػػػػػػت لمػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػات  ػػػػػػػػػػيإل العصػػػػػػػػػػر

 حػػػػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػػػػار األمػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػيف
  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 

 حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا باتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ 
 جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ
 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبلؽ

 

بساعة خمكة معيـ كلك ك ف يحظى   كمف ال عراع مف تمنى قرب لحظة لقائو باألحبة 
ائو لقا ي في رث بال اعر الخطي  مف ذلؾ ما نجده عند ي كك فييا ليـ  دة لكعتو كبالغ  كقو 

  :  2 يقكؿ   جريةىػ 882الق اة لساف الديف  حمد بف محمد بف ال حنة الذم تكفي سنة 
 متػػػػػى لػػػػػي  ف  حظػػػػػى بقػػػػػرب األحبػػػػػة

 فأ ػػػػػػػكك  لػػػػػػػيـ البعػػػػػػػد كالصػػػػػػػد كالجفػػػػػػػا
 

 كيسػػػػػػػػػػػعدني دىػػػػػػػػػػػرم بسػػػػػػػػػػػاعة خمػػػػػػػػػػػكة 
 ك بػػػػػػػدم ليػػػػػػػـ ىمػػػػػػػي كذلػػػػػػػي كلػػػػػػػكعتي

 

ييا القا ي لساف الديف   كفي مك    خر مف مرثيتو يتحدث الخطيب عف العمة التي تكفي ف
  :  3 إذ يقكؿعمة الطاعكف   

 كقػػػد ىػػػي  الطػػػػاعكف فػػػي النػػػاس عمػػػػة
 فمنيـ لساف الديف قا ػي الق ػاة مػف

 

 م ػػػػػت فيػػػػػو  ربػػػػػاب الصػػػػػفا كالمحبػػػػػة 
 ىػػػػػػػك الػػػػػػػركف فػػػػػػػي اإلسػػػػػػػبلـ لمحنفيػػػػػػػة

 

ثـ يذكر الخطيب ف ائؿ ك مائؿ ىذا القا ي   الذم امتاز بالعفة كالحياع كنيرىا مف ف ائؿ 
  :  4 قكؿياألخبلؽ   ما جعؿ سيرتو العطرة كذكره يعـ كؿ األماكف   

 لقػػػػػد  ػػػػػاع فػػػػػي كػػػػػؿ األمػػػػػاكف ذكػػػػػره 
 

 بحسػػػػػػػػػػف ثنػػػػػػػػػػاع مػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػاع كعفػػػػػػػػػػة 
 

  :  5 يقكؿفثـ يسأؿ اا عز كجؿ  ف يتمطؼ بحالو   كيدخمو جنات عدف   
 فنسػػػػػػػػػػأؿ رب العػػػػػػػػػػرش جػػػػػػػػػػؿ جبللػػػػػػػػػػو
 كيدخمػػػػػػػػػػػو جنػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػدف تزخرفػػػػػػػػػػػت

 

 رحمػػػػػػػةيعاممػػػػػػػو بػػػػػػػالمطؼ مػػػػػػػ  عظػػػػػػػـ  
 بحػػػػػػػكر كعػػػػػػػيف مػػػػػػػ  ريػػػػػػػاض بييجػػػػػػػة
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  :  1 يقكؿفثـ في ختاـ مرثيتو يدعك الخطيب ليذا القا ي بالرحمة 
 عميػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف اا الميػػػػػػػػػػػيمف رحمػػػػػػػػػػػػة

 

 عمػػػػػػى مػػػػػػدل األيػػػػػػاـ فػػػػػػي كػػػػػػؿ لمحػػػػػػة 
 

فقػد قا ػي الق ػاة لسػاف الػديف  حمػد بػف تحسػر عمػى  ما محمد بف عبد اا األزىرم فقد 
كصفو بالركف كبسيد األعياف الذم ال يكجد لػو ك  جرية  ىػ 882ة محمد بف ال حنة الذم تكفي سن

مرجػاف كاليصػبح فبالػدر الػذم يسػتحيؿ لكنػو دمعو عميػو مثيؿ في  م زمف مف األزماف   ككصؼ 
  :  2 يقكؿ

 ليفػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى ركػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف األركػػػػػػػػػاف
 كىػػػػػػػػػك لسػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػديف مكالنػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػذم
  بكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو درا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحيبل لكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 قا ػػػػػػػػػػػي الق ػػػػػػػػػػػػاة سػػػػػػػػػػػػيد األعيػػػػػػػػػػػػاف 
 و فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػالؼ األزمػػػػػػػػػػافمػػػػػػػػػػا مثمػػػػػػػػػػ

 حتػػػػػػػػػػػػى يصػػػػػػػػػػػػير الػػػػػػػػػػػػدر كالمرجػػػػػػػػػػػػاف
 

نبلحظ براعة األزىرم في استخدامو ليذه الصكرة الجميمة التي  طمقيا كالتي ي بو فييا الدمكع 
المنسكبة مف العيف بالدر في ال فافية إذ يصعب تمييز لكنيا حتى تصبح ىذه الدمكع دماعن مف 

 عمى لكنيا األحمر م يرا بذلؾ لمكف الدـ       كلذلؾ قاؿ كالمرجاف لمداللة   لكعة الفراؽ 
ي ير إلى مكانتو المرمكقة كدكره كلـ يكتؼ األزىرم بالبكاع عمى ىذا القا ي   بؿ 

 :  3 يقكؿف  الدعكم الفعاؿ إلى جانب الق اع 
  بكػػػػػي عمػػػػػى خطػػػػػب لػػػػػو مػػػػػ  خطبػػػػػة

 منبػػػػػػػػػػػػػػػػػره  عبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػػد نكسػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ال در در حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 عػػػػػػػػػػػػػـ البكػػػػػػػػػػػػػاع مرسػػػػػػػػػػػػػبلت  دمعػػػػػػػػػػػػػي

 الحمػػػػػػػػػػػاـ ذاتػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػفرحػػػػػػػػػػػؿ 
 

 ميتػػػػػػػػػػػػػػػػا كحيػػػػػػػػػػػػػػػػا دائػػػػػػػػػػػػػػػػـ األ ػػػػػػػػػػػػػػػػجاف 
 كمثػػػػػػػػػػػػػػػؿ  قػػػػػػػػػػػػػػػبلـ حػػػػػػػػػػػػػػػكت لمعػػػػػػػػػػػػػػػاف
 إال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  باألجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 لمػػػػػػػػػػا  تػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػى اإلنسػػػػػػػػػػاف
 فن ػػػػػػػػػػػػػػػػػره قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػح بالتبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 

  :  4 ثـ يدعك األزىرم بأف يسقي اا القبر الذم  ـ ىذا القا ي   إذ يقكؿ
 سػػػػػػػػػػػقيا لقبػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػار فيػػػػػػػػػػػو  حمػػػػػػػػػػػد
 فػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػيض حكػػػػػػػػػاه  دمعػػػػػػػػػي

 

 حػػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػػالفردكس كالجنػػػػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػػػػد 
 مػػػػػػػػػػػػػيرخ عنػػػػػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػػػػػدل الطكفػػػػػػػػػػػػػاف
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بينان  نو لك كلـ ينس األزىرم األكقات التي جمعتو م  ىذا القا ي   كالتي عظمت مف  أنو   م
  :  1 بجثمانو   يقكؿك بعينو ك بركحو كاف يفتدل الفتداه 

 لػػػػػػػػـ  نػػػػػػػػس  كقػػػػػػػػاتي بػػػػػػػػو بػػػػػػػػيف المػػػػػػػػبل
 لػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػاف يفػػػػػػػػػػػػدل مجػػػػػػػػػػػػده فديتػػػػػػػػػػػػو

 

 تكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا معظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 
 بػػػػػػػػػػػػػالركح كالعػػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػػ  الجثمػػػػػػػػػػػػػاف

 

يقسـ األزىرم مكررا لفظ الجبللة بغمكه كمكانتو الكبيرة في القمكب   إذ يعد في المنزلة الثانية ثـ 
عميو   م يدا بف ائمو كدكره في إلقاع حزنو لديو بعد محمد صمى اا عميو كسمـ   مبينا  دة 

معاني   مبينا حزف الخمؽ عمى زير النخطب الجمعة   كالدركس المفيدة لمناس بما تحكيو مف 
  : 2 يذا الفقد الذم  خرس العقكؿ كالمنطؽ عف التفكير   يقكؿب  فقده   كحالة الق اع بعده 

 كاا   كاا العظػػػػػػػػػػػػػػػػيـ لػػػػػػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػػػػػػي
  بكػػػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػػػا الخنػػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػػو مثممػػػػػػػػػػػا
 كػػػػػػػػػـ جمعػػػػػػػػػة فييػػػػػػػػػا األنػػػػػػػػػاـ جمعػػػػػػػػػت
 كالخمػػػػػػػػػػػػؽ تبكػػػػػػػػػػػػي كالق ػػػػػػػػػػػػاع قائػػػػػػػػػػػػؿ
 قػػػػػػػد قػػػػػػػاـ بيػػػػػػػت عػػػػػػػامر مػػػػػػػف  ػػػػػػػػحنة

 منطقنػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػرسمػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػده 
 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاه ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 
 بكػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػتمـ مػػػػػػػػػػػػػػػػدل األزمػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 لخطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني
 الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالخطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف
  ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف
 لمػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػدا الػػػػػػػػػػػػديف مػػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػػاف

 

 

ىػػذا كمػػف ال ػػعراع مػػف  ػػبو مرثػػكه بالبػػدر   ك ػػبو التػػراب الػػذم حػػكاه بالسػػحب التػػي نػػاب 
لمقا ي بدر الديف بػف  ئوف  حمد بف إياس الحنفي في رثافييا ىذا البدر   كذلؾ كما فعؿ محمد ب

  :  3 ؿاعف عمر يناىز ثبلث كخمسيف سنة   ق جريةىػ 911الذم تكفي سنة  مزىر
 خسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر المفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ترابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 

 

 كبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحب التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب نابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ترابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يليتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ؾ يت ح مف خبلؿ ندائو   كذل  ف يككف التراب الذم ي ـ ىذا البدر كبذلؾ فقد تمنى ابف إياس
   لمتراب الذم  ـ ىذا القا ي  

 كصفكا  ي ا حزف  ىؿ الفقيد عميو ككما كصؼ ال عراع  حزانيـ عمى مف فقدكىـ 
 تظمم ك  ىـفتت  كبادتك   ككيؼ نحمت  جساميـ فراؽ مصائب بعد الكتحدثكا عما حؿ بيـ مف 

قكؿ  حد ال عراع في ما ي تمؿ عميو ذلؾ    ىذا الفراؽ الذم  داـ الميؿ كمن  بزكغ النيار   يـبيكت
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 912عمر بف عمر زيف الديف  بك حفص الذم تكفي سنة  -ابف النصيبي  - رثاع قا ي الق اة
  : 1 جريةىػ

 عمػػػػػػػرت مكانػػػػػػػا فػػػػػػػي حياتػػػػػػػؾ سػػػػػػػالما
 كعمػػػػػػػػػرت بػػػػػػػػػػاألحزاف لؤلىػػػػػػػػػؿ  ربعػػػػػػػػػػا
 كفارقػػػػػػػػػػػػت  ىميػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػذيف تػػػػػػػػػػػػركتيـ
 ك نحمػػػػػػػػػػت  جسػػػػػػػػػػادا ك بكيػػػػػػػػػػت  عينػػػػػػػػػػا

 السػػػػما  فػػػػؿكمػػػػا كنػػػػت  درم  ف بػػػػدر 
 فمذ نبػت نابػت عػف  ىاليػؾ  مسػيـ
 فيرحمػػػػػػػؾ الػػػػػػػػرحمف مػػػػػػػػا دمػػػػػػػػت ميتػػػػػػػػا
 كيمػػػػػػػنح خيػػػػػػػرا مػػػػػػػف تركػػػػػػػت معك ػػػػػػػا

 

 كعمرتػػػػػػػو مػػػػػػػف بعػػػػػػػد مكتػػػػػػػؾ يػػػػػػػا عمػػػػػػػر 
 كلكػػػػف ربػػػػ  الصػػػػبر مػػػػف بعػػػػدؾ انػػػػػدثر
 يحػػػػػف عمػػػػػييـ كػػػػػؿ صػػػػػمد مػػػػػف الحجػػػػػر
 كفتػػػػػػػػػػػػػػػت  كبػػػػػػػػػػػػػػػادا ك كرثتيػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػرر
 لطمعتػػػػػػػؾ الغػػػػػػػراع حتػػػػػػػى جػػػػػػػرل القػػػػػػػدر
 كلػػػػػػػػيميـ قػػػػػػػػد داـ كالصػػػػػػػػبح مػػػػػػػػا سػػػػػػػػفر

 احا كفػي كقػت المسػاع كفػي السػحرصب
 كيميميػػػػػـ صػػػػػبرا كيػػػػػا فػػػػػكز مػػػػػف صػػػػػبر

 

 

كتأسؼ    ىذا كقد زلزلت مصر لمكت القا ي مكسى بف ال ياب العجمكني المعركؼ بابف عيد
  :  2 ال ياب المنصكرم في رثائو ويقكلذلؾ ما الناس لفقده كثيرا   

 زلزلػػػػػػػػػػت مصػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػـك مػػػػػػػػػػػات بيػػػػػػػػػػػا
 مػػػػػػػػػازاؿ طػػػػػػػػػكؿ الحيػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػرؼ

 

 الق ػػػػػػػػاة الميػػػػػػػػذب الحنفػػػػػػػػيقا ػػػػػػػػي  
 حتػػػػػى انق ػػػػػى العمػػػػػر منػػػػػو بال ػػػػػرؼ

 

 
ألف الق ػػاة فقيػاع تكلػػكا مناصػػب    ق ػاةبل يكػاد يختمػػؼ عػف رثػػاع الفػػالفقيوواء  رثوواءأموا 

كقػد صػكر الق اع الرفيعة بعمػك مكػانتيـ فػي العمػـ  ك بقػربيـ كحظػكتيـ عنػد األمػراع كالسػبلطيف   
 عمػى ىـفقػدكصػكركا  ثػر    عمػييـبكػاع الكحرقػة يـ   فػراقال ػعراع فػي مػراثييـ التػي نظمكىػا لكعػة 

في في م يإل الفقيو ال مسني   الذم تك حياة عامة المسمميف   كذلؾ كما فعؿ السيكطي في رثائو ل
 : 3 قاؿحيث ىجرية    872سنة مف ذم الحجة 

 رزع عظػػػػػػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػػػػػتزؿ العبػػػػػػػػػػػػػر
 رزع مصػػػػػػػاب جميػػػػػػػ  المسػػػػػػػمميف بػػػػػػػو
 مػػػا فقػػػػد  ػػػػيإل  ػػػػيكخ المسػػػػمميف سػػػػكل

 ة عظمػػػػػػػػػػػت بالمسػػػػػػػػػػػمميف كقػػػػػػػػػػػدرزيػػػػػػػػػػػ
 

 كحػػػػػػادث جػػػػػػؿ فيػػػػػػو الخطػػػػػػب كالغيػػػػػػر 
 كقمػػػػػػػػػػػػػبيـ منػػػػػػػػػػػػػو مكمػػػػػػػػػػػػػـك كمنكسػػػػػػػػػػػػػر
 انيػػػػػػػداـ ركػػػػػػػف عظػػػػػػػيـ لػػػػػػػيس ينعمػػػػػػػر
 عمػػػػت كطمػػػػت فمػػػػا لمقمػػػػب مصػػػػطبر
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جميػػ  المسػػمميف فأكممػػت  عمػػتالفقيػػو بالحػػادث الجمػػؿ كالمصػػيبة التػػي  ىػػذا صػػكر السػػيكطي فقػػد
 ت  ف يعمر  بالركف العظيـ الذم ىدـ كىييا ه  ثـ ي بو فقدقمكبيـ 

إسػماعيؿ بػف إبػراىيـ بػف  حمػد بػػف مػكت الفقيػػو الصػالح جعػؿ فقػد ال ػرؼ بػف المقػر   مػا 
  ثكػػالى  رامػػؿ طػػبلب العمػػـ مػػف النا ػػئيف كػػؿ جعػػؿ حيػػث   مصػػابان لكػػؿ المنػػازؿ عجيػػؿ اليمػػاني 

   : 1 قاؿ
 كمػػػػػا مػػػػػكت إسػػػػػماعيؿ مػػػػػكت مجػػػػػاكر
 كلكنػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػكت رمػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػزؿ

 

 الإذا مػػػػػػات  بكػػػػػػى ابنػػػػػػا ك كحػػػػػػش منػػػػػػز  
 بمػػػػػػػػػا  رمػػػػػػػػػؿ النا ػػػػػػػػػيف فيػػػػػػػػػو ك ثكػػػػػػػػػبل

 

 

يفديو بيا قدـ ركحو رخيصة ي  بؿ عمى ىذا الفقيو بالحزف كالبكاع ابف الجزرم  كلـ يكتؼ
   :  2 يقكؿإذ   كيرل ذلؾ قميبل 

 لػػػػػػػػػػػك يفػػػػػػػػػػػدل بػػػػػػػػػػػالركح كػػػػػػػػػػػاف قمػػػػػػػػػػػيبل
 

 لػػػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػػػدعا فػػػػػػػػػػػػػػداع إسػػػػػػػػػػػػػػػماعيبل 
 

 : 4 فقاؿ    3 ال ياب الحجازم  الفقيو ابف الكماخيرثى كقد 
 مػػػػػػػػػػػػػػػف رحمػػػػػػػػػػػػػػػة اا فػػػػػػػػػػػػػػػبل تيأسػػػػػػػػػػػػػػػف
 فمػػػػػػػػف يكػػػػػػػػف فػػػػػػػػي النػػػػػػػػاس ذا رحمػػػػػػػػة

 

 إف كنػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػالـ ذا مرحمػػػػػػػػػػو 
 حػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػرحمف  ف يرحمػػػػػػػػػػػو

 

بالرحمػة  ب ػر برحمػة مػف الػذم ا ػتير بيننػا  ييا الفقيو  يقكؿ :حاؿ الحجازم في قكلو ىذا فمساف 
 صاحب الرحمة  اا 
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 رثاء العمماء واألدباء :
ع ىذا العصر بنصيب كافر مف المراثي   حيث نظـ فييـ ال عراع عمماع ك دبا حظي

المرثيات المفعمة بالحزف كاألسى   كيؼ ال كىـ مف يمثمكف منارة األمة كصرحيا الح ارم 
كذلؾ بما خمدكه مف ميلفات كمكسكعات  خمة حكت الكثير مف المعارؼ   كمر تيا الثقافية 

 …ح إرثا ثمينا تستفيد منو األجياؿ القادمة كالعمـك التي تركت بصماتيـ عمييا   لتصب
لذا حيؽ لكؿ مف يقر  ىذا اإلرث القيـ الترحـ عمى  صحابو   كمف ىذا المنطمؽ كاف رثاع 
ال عراع مفعما بالحزف العميؽ   كاألسى الدفيؽ   حيث لـ يجدكا سبيبل لمتعبير عما يكابد نفكسيـ 

ئؾ النجكـ التي تمم  في  فؽ الذاكرة سكل مف  سى   كيعتصر قمكبيـ مف  لـ كحزف لفقد  كل
يـ بكممات حراقة تذيب األعيف بكاع   كتعتصر القمكب  جكا   كبذلؾ م ى ال عراع يرثكف عممائى 

 …يـ معدديف صفاتيـ كمناقبيـ   مبينيف مكانتيـ العممية كاألدبية التي حظكا بيا ك دبائى 
عممائيـ ك دبائيـ   معبريف بذلؾ عف  ثر حيث تنكعت المعاني التي استخدميا ال عراع في رثاع 

مكتيـ عمى نكاحي الحياة المختمفة   كبصماتيـ العممية التي ترككىا في كؿ نفس كقار    كفي 
ال عراع التي ذلؾ نتناكؿ بعض النماذج التي تبيف مكانة  كلئؾ العمماع كاألدباع مف خبلؿ مرثيات 

 بي حجمة لم يإل اإلماـ العالـ  كمؿ الديف ابف  فييـ   فمف ذلؾ مثبل نستح ر رثاعنظمكىا 
محمد   ابف ال يإل جماؿ الديف  بي الثناع محمكد الركمي البابرتي الحنفي  يإل الخانقاه 

كقد   ىجرية  786ال يخكنية   الذم تكفي في ليمة الجمعة   تاس  ع ر مف  ير رم اف سنة 
  :  1 رثاه بقكلو

  ػػػػػػػػػػػيإل إلػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػبؿ الر ػػػػػػػػػػػاد ممػػػػػػػػػػػؾ
 عمػػػػػػػـك فمػػػػػػػف ر ل ػػػػػػػيإل تبحػػػػػػػر فػػػػػػػي ال

  ػػػػػػػػػيإل عميػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف الميابػػػػػػػػػة ركنػػػػػػػػػؽ
  ػػػػػػػػػػػػيإل تقػػػػػػػػػػػػدـ فػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػـك ألنػػػػػػػػػػػػو
  ػػػػػػػػػػػػػيإل بحسػػػػػػػػػػػػػف بيانػػػػػػػػػػػػػو ك ػػػػػػػػػػػػػركحو
 مػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذا كامػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي ذاتػػػػػػػػػو

 

 كسػػػػػػػػبيمو فػػػػػػػػي العمػػػػػػػػـ مػػػػػػػػا ال يجيػػػػػػػػػؿ 
 بحػػػػػػػػػػػػػػرا يسػػػػػػػػػػػػػػكغ لكارديػػػػػػػػػػػػػػو المنيػػػػػػػػػػػػػػؿ
 كالبػػػػػػػػػػػػػػػدر لكػػػػػػػػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػػػػػػػػو متيمػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 إف عػػػػػػػػػػػػػػػػد  ربػػػػػػػػػػػػػػػػاب الف ػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ  كؿ
 مػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػات بالمفتػػػػػػػػػػاح بػػػػػػػػػػاب مقفػػػػػػػػػػؿ
 ؿإال كقمػػػػػػػػػػػت ال ػػػػػػػػػػػيإل عنػػػػػػػػػػػدم  كمػػػػػػػػػػػ

 

فيػك البحػر الػذم يجػكد كف ػائمو    العبلمػةيبيف ابف  بي حجمػة فػي مرثيتػو ىػذه مكانػة ىػذا العػالـ 
كىك البدر ذك اإل راقة الناصعة البراقة في كجيو البيي   ثـ يعمؿ ابف  بػي   عمى اآلخريف بعممو 

ذكػر  صػحاب  دائمػا فػي المرتبػة األكلػى إذا مػا فيػك وسػبقفػي العمػكـ بحجمة سبب تقػدـ ىػذا العػالـ 
  كىػػك المفتػػاح الػػذم يفػػتح كػػؿ بػػاب استعصػػى فتحػػو عمػػى الف ػػائؿ فػػي مجمػػس مػػف مجػػالس العمػػـ 

     لمسائؿ كالتبحر في العمـك لمختمؼ ااآلخريف كذلؾ بما يممكو مف ممكة البياف كال رح المفصؿ 
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ؿ ذلػؾ عمػى كمما يبلحظ ىنا تكرار ابف  بي حجمة في مرثيتو لقكلو " يإل"  كثر مف مرة   مما يػدل
 مكانة ىذا العالـ كمنزلتو الجميمة   

 :   1 طار مقرا بف مو الذم عـ الجمي   رفا ي ا يقكؿ ال ياب بف العي رثائو كف
 ـر  ػػػػػػػػػػػيإل اإلسػػػػػػػػػػػبلـ الػػػػػػػػػػػذم ف ػػػػػػػػػػػمو
 ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ال يعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػد عمنػػػػػػػػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػػػػػػػػريفو المكمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 بػػػػػػػػػػػدا بػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػعد الػػػػػػػػػػػركم األكمػػػػػػػػػػػؿ

 

 

بالقػدس في عثماف القرمي القادرم الػذم تػك يبيف ابف العطار مكانة ال يإل محمد بف  لؾذك
اع   حيػػث   ػػاد بف ػػمو فػػي حمايتػػو األكليػػ  كػػابرككػػاف مػػف  جرية  ػىػػ 788سػػنة فػػي  ػػير رجػػب 
  :  2 في رثائوفقاؿ   لمصر كال اـ 

 محمػػػػد القرمػػػػي قطػػػػب الزمػػػػاف ق ػػػػى
 كالقػػػػدس كػػػػاف حػػػػكل نعػػػػـ الخميػػػػؿ بػػػػو

 

 نحبػػػػػػػػا كصػػػػػػػػار لػػػػػػػػدار الخمػػػػػػػػد كالػػػػػػػػنعـ 
 يحمػى القرمػػكمصػر كال ػاـ كانػػا فػي 

 

 

كذلؾ كما فعؿ حميػد كاألدباع   العمماع لرثاع بعض لجأ إلى المك حات كمف ال عراع مف 
 791  الػػذم تػػكفي سػػنة  ال ػػرير فػػي تأبينػػو لمعػػالـ الفا ػػؿ  بػػك الر ػػى  حمػػد بػػف عمػػر الحمػػكم

يػػو فرسػػـ لػػو صػػكرة مثاليػػة   فيػػك عػػالـ افتقدتػػو بعػػد مكتػػو المػػدارس كالعمػػـك   كحزنػػت عم   جريةىػػػ
العممػػاع كالطػػبلب   كىػػك باإل ػػافة إلػػى ذلػػؾ  ي ػػا صػػامد عمػػى الحػػؽ  مػػاـ إنػػراعات المناصػػب   
نير ساع إلييا   كال يطرؽ األبكاب مف  جميا   بينما نراه يكثػر زيػارة  ىػؿ الف ػؿ كالتقػكل   ك مػا 
م في ق ائو فعػادؿ نزيػو يسػكم بػيف النػاس بالعػدؿ كيػرد الحقػكؽ إلػى  صػحابيا   كيأخػذ عمػى  يػد

  :  3   إذ يقكؿ في رثائو لالر اك ك الجناة كيبطؿ المظالـ 
 عمى ابػف  بػي الر ػا مػر اصػطبارم
 كعينػػػػي قػػػػد جػػػػرت مػػػػف عظػػػػـ نػػػػارم

 

 كسارا 
 بحارا

 

 مػػػػػػػػػػػػدارس درسػػػػػػػػػػػػو ا ػػػػػػػػػػػػتاقت إليػػػػػػػػػػػػو
 

 كحػػػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػػػػـ كالعممػػػػػػػػػػػػػػا لديػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 ك  ياخ الحديث بكت عميو
 

 فكػػػػػػػػـ سػػػػػػػػألكه عػػػػػػػػف نػػػػػػػػص البخػػػػػػػػارم
 فحبػػػػػػػر فػػػػػػػي الجػػػػػػػكاب بػػػػػػػبل اعتػػػػػػػذار

 

 ارامر  
 كبارا

 

 إمػػػػػػػػػػػػاـ كػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػػكـ
 

 يعػػػػػػـ عمػػػػػػى الخصػػػػػػائص كالعمػػػػػػكـ 
 

 كيكـر  يفو عند القدـك
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 كيحسػػػػػػػػػػػػػػف لمفقيػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػبل احتقػػػػػػػػػػػػػػار
 كيكسػػػػػػػػػػػػػك بالف ػػػػػػػػػػػػػائؿ كػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػار

 

 كقارا 
  إزارا

 

 ألىػػػػػػػػػؿ الف ػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػاف يقػػػػػػػػػكـ يمقػػػػػػػػػى
 

 كيع ػػػػػؽ مػػػػػف يحػػػػػب العمػػػػػـ ع ػػػػػقا 
 

ف  فتى ترل فتكاه حقا  كا 
 

 ارفأصػػػػػػػػحاب الفتػػػػػػػػاكم فػػػػػػػػي انحصػػػػػػػػ
 كقػػػػػػػػػػػػػػػد عدمتػػػػػػػػػػػػػػػو  ىػػػػػػػػػػػػػػػؿ االختيػػػػػػػػػػػػػػػار

 

 حيارل 
 بدارا

 

 فريػػػػػػػػػػدا كػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػي نقػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػذاىب
 

 فممطػػػػػػػػػػبلب كػػػػػػػػػػـ  بػػػػػػػػػػدل نرائػػػػػػػػػػب 
 

 كفي حمب لقد صعد المناصب
 

 كال يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ألبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاب الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػـ يقطػػػػػػػػػػػػػػػػ  ألىػػػػػػػػػػػػػػػػؿ االفتقػػػػػػػػػػػػػػػػار

 

 نيارا 

 مزارا

 جػػػػػػػػػػػػػػػكاد كػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػي رد الجػػػػػػػػػػػػػػػكاب

 

 ككػػػػػـ فػػػػػي العمػػػػػـ  لػػػػػؼ مػػػػػف كتػػػػػاب 
 

 كميز لمم ايإل كال باب

 نػػػػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػػػو  ىػػػػػػػػػػػػػػؿ اال ػػػػػػػػػػػػػػتيارككا
 كال يرعػػػػػػػػػػػػػػػػػى الممػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ كال يػػػػػػػػػػػػػػػػػدارم

 

 فخارا 
 إمارا

 لقػػػػػػػػػػد بطػػػػػػػػػػؿ الر ػػػػػػػػػػى لمػػػػػػػػػػا تق ػػػػػػػػػػى
 

 ككػػػػػػػـ قػػػػػػػد رد بعػػػػػػػد الحػػػػػػػؿ  ر ػػػػػػػا 
 

 ككاف الغيظ يكظمو كير ى

ىػذا ىػؿ كجػد حميد ال رير حتى  نو يسائؿ نفسو ال اعر فكر إف م ي ىذا العالـ حٌير 
عػػده   حيػػث مكح ػػة بعػػف  كالده   كجعػػؿ الػػديار المػػكت نيبػػو ك رحػػؿ حقػػان   كىػػؿ العػػالـ فػػي الػػدنيا 

 : 1 يقكؿ
 لمػػػػػػػػػػػػػػف  سػػػػػػػػػػػػػػعى لقػػػػػػػػػػػػػػد زاد افتكػػػػػػػػػػػػػػارم
 كعقمػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػد اختيػػػػػػػػػارم

 

 كحارا 
 نفارا

 م ػػػى ابػػػف  بػػػي الر ػػػى حمػػػدا ككلػػػى
 

 كسػػػػػػػػافر سػػػػػػػػفرة مػػػػػػػػا عػػػػػػػػاد  صػػػػػػػػبل 
 

 ترل ىؿ كاف في الدنيا ككلى

 فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  كالده كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرارم
 ك كحػػػػػػػػػش حػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػار إلػػػػػػػػػػى القفػػػػػػػػػػار

 

 تكارل 
 راديا

 م ى ابف  بي الر ى قا ػي الق ػاة
 

 ك صػػػػػػػػػػػػػبحت المنػػػػػػػػػػػػػازؿ خاليػػػػػػػػػػػػػات 
 

                                                 

      224 1  إعبلـ النببلع بتاريإل حمب ال يباع 1 



 

 

-58- 

ثـ يتحدث حميد ال رير عما  عد اا عز كجؿ لمميمنيف مف قصكر جميمة   كلباس مػف 
ثػـ فػػي حريػر   كمػا إلػى ذلػؾ مػػف مختمػؼ الػنعـ كالخيػرات   م ػيرا بػػذلؾ لتقػكل ككرع ىػذا العػالـ   

و بعدـ التكقؼ عف البكػاع لفقػد كرحيػؿ ىػذا العػالـ   ىػذا نياية مرثيتو يخاطب حميد ال رير دمكع
  :  1 يقكؿالرحيؿ الذم ككل قمبو  لما   

 سيسكف في القصكر العاليات

 كيمػػػػػػػػػػػػػػبس مػػػػػػػػػػػػػػف حريػػػػػػػػػػػػػػر االفتخػػػػػػػػػػػػػػار
 كيمقػػػػػػػػػػػػػػى الجبػػػػػػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػػػػػػد االنكسػػػػػػػػػػػػػػار

 

  عارا 
 فخارا

 عميػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػػػػػكعي ىيػػػػػػػػػػػػػا ىيػػػػػػػػػػػػػا
 

 فقمبػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػكاه البػػػػػػػػػػػػػػيف كيػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ف ق ى لك كاف حيام قكؿ ك 

 مػػى ابػػف  بػػي الر ػػى مػػر اصػػطبارمع
 كعينػػػػػػي قػػػػػػد جػػػػػػرت مػػػػػػف عظػػػػػػـ نػػػػػػارم

 

 كسارا 
 بحارا

 

كمػػف المراثػػي التػػي لػػـ يصػػمنا منيػػا سػػكل مطمعيػػا المرثيػػة التػػي نظميػػا اليػػادم إبػػراىيـ فػػي 
  :  2 ىػ   يقكؿ في مطمعيا 793رثاع اإلماـ العبلمة إبراىيـ الكينعي الذم تكفي سنة 

  ػػػػػػػػػػجر السػػػػػػػػػػبلمة كالكرامػػػػػػػػػػة  ينعػػػػػػػػػػي
 

 لمقػػػػػػػػػػػػػاع سػػػػػػػػػػػػػيدنا اإلمػػػػػػػػػػػػػاـ الكينعػػػػػػػػػػػػػي 
 

 

 ما ابف حجر العسقبلني فقػد خاطػب عينػو بػأف تجػكد بسػكب الػدمكع  لمػا كحزنػا عمػى فقػد 
 عالـ جميؿ بحر في العمـ كىك العالـ سراج الديف البمقيني   الذم تكفي فػي عا ػر ذم القعػدة سػنة

  :  3   إذ يقكؿ في رثائو جريةى 815
 مطريػػػا عػػػيف جػػػكدم لفقػػػد البحػػػر بػػػال

 لػػػػػػػػػكرد ترديػػػػػػػػػد دمػػػػػػػػػ  ذاىبػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبقت
 تسػػػػقي الثػػػػرل فمتػػػػى الـ العػػػػذكؿ  قػػػػؿ
 يػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػائمي جيػػػػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػػػػا  كابػػػػػػػػػػػده
 لػػػػـ يعػػػػؿ منػػػػي سػػػػكل  نفػػػػاس الصػػػػعدا

 

 ي الػػػػػػدمكع كال تبقػػػػػػي كال تػػػػػػذرمفػػػػػػكاذر  
  ػػػػػػيب كحمػػػػػػر بعينػػػػػػي جريػػػػػػة النيػػػػػػر
 دعيػػػػػػػا سػػػػػػػماكية تجػػػػػػػرم عمػػػػػػػى قػػػػػػػدر
 عػػػػػػػػػػدتؾ حػػػػػػػػػػالي ال سػػػػػػػػػػرل بمسػػػػػػػػػػتتر
 كلسػػػػػت  بصػػػػػر دمعػػػػػي نيػػػػػر منحػػػػػدر
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ابف حجر حالو بعد فقػد ىػذا العػالـ   إذ بػات يق ػى نيػاره فػي اليػـ كالحػزف   كليمػو فػي  ثـ يصؼ
  :  1   كدمكعو تتساقط كالدرر   إذ يقكؿالفكر كالسير   كما ك صبح قمبو ميمكما 

  ق ػػػػػي نيػػػػػارم فػػػػػي ىػػػػػـ كفػػػػػي حػػػػػزف
 كنػػػػاص قمبػػػػي فػػػػي بحػػػػر اليمػػػػـك  مػػػػا
 فرحمػػػػػػػػػػػػػػػة اا كالر ػػػػػػػػػػػػػػػكاف ي ػػػػػػػػػػػػػػػػممو

 

 سػػػػػػير كطػػػػػكؿ ليمػػػػػي فػػػػػػي فكػػػػػر كفػػػػػي 
 تػػػػػػػرل سػػػػػػػقيط دمػػػػػػػكعي منػػػػػػػو كالػػػػػػػدرر
 سػػػػػػبلمو مػػػػػػا بكػػػػػػى بػػػػػػاؾ عمػػػػػػى عمػػػػػػر

 

ثـ يعدد ابف حجر ف ائؿ ىذا العػالـ   كدكره الفعػاؿ فػي حياتػو التػي اسػتغميا فػي اال ػتغاؿ بػالعمـ 
التػػي كػػاف يمقييػػا كخدمػػة مجتمعػػو كدينػػو مػػف بنائػػو لمقكاعػػد التػػي ال ينخرىػػا السػػكس   بػػؿ كالمسػػائؿ 

بيػا فيجيػب عنيػا إجابػات  ػافية ت ػفي السػائميف  فتىتالتي كػاف يسػ لالفتاك كيستفيد الناس منيا   ك 
كالم كبلت التي كاف يحتار منيا فكر الناس فيمتجئكف إليو كيحتكمكف إلى ر يو في   عف اإلجابة 

    :  2 يقكؿ حميا  
 بحػػػػػػػر العمػػػػػػػـك الػػػػػػػذم مػػػػػػػا كدرتػػػػػػػو دال
 كالحبػػػػػػر كػػػػػػػـ حبػػػػػػرت طرسػػػػػػػا يراعتػػػػػػػو
 لػػػػػػـ  نػػػػػػس لمػػػػػػا يحػػػػػػؼ الطػػػػػػالبكف بػػػػػػو
 فيقسػػػػػػػػـ العمػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي مقػػػػػػػػت كمبتػػػػػػػػد 
 كلػػػػػػػـ يخػػػػػػػػص بب ػػػػػػػػر منػػػػػػػػو ذا ن ػػػػػػػػب
 لقػػػػػػػػػد  قػػػػػػػػػػاـ منػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػديف مت ػػػػػػػػػػحا
 فػػػػي القػػػػرف األكؿ كالقػػػػرف األخيػػػػر لقػػػػد
 فػػػي االسػػػـ كالعمػػػـ كالتقػػػكل قػػػد اجتمعػػػا
 لكػػػػػػػػف   ػػػػػػػػاع سػػػػػػػػراج الػػػػػػػػديف منفػػػػػػػػردا
 مػػػػػػف لمف ػػػػػػائؿ  ك مػػػػػػف لمفكا ػػػػػػؿ  ك
 مػػػػػػػػػػػف لمفكائػػػػػػػػػػػد  ك مػػػػػػػػػػػف لمعكائػػػػػػػػػػػد  ك
 مػػػػػػػػف لمفتػػػػػػػػاكل كحػػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػػكبلت إذا

 مػػف يكػػكف اخػػتبلؼ النػػاس إف اتفقػػتل
 

ف تػػػػػػػػدر   مػػػػػػػػف المسػػػػػػػػايؿ إف ت ػػػػػػػػكؿ كا 
 حتػػػػػػى يجػػػػػػانس بػػػػػػيف الحبػػػػػػر كالحبػػػػػػر
 مثػػػػػػػػػؿ الككاكػػػػػػػػػب إذ يحففػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػالقمر
 كقسػػػػػمة الغيػػػػػث بػػػػػيف النبػػػػػت كال ػػػػػجر
 بػػػػػػؿ عميػػػػػػـ ف ػػػػػػػمو بالب ػػػػػػر كالب ػػػػػػػر
 سػػػػػػػػػػػػراجو فأ ػػػػػػػػػػػػاع الكػػػػػػػػػػػػكف لمب ػػػػػػػػػػػػر
  حيػػػػػػا لنػػػػػػا عمػػػػػػراف الػػػػػػديف عػػػػػػف قػػػػػػدر
نمػػػػػػػا افترقػػػػػػػا فػػػػػػػي العصػػػػػػػر كالعمػػػػػػػر  كا 

 م ػػػػػػػػػػػترؾ مػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػبعة زىػػػػػػػػػػػركذاؾ 
 مػػػػػػػػف لممسػػػػػػػػائؿ يمقييػػػػػػػػا بػػػػػػػػبل  ػػػػػػػػجر
 مػػػػػػػػػػف لمقكاعػػػػػػػػػػد يبنييػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػبل خػػػػػػػػػػكر
 جػػػػؿ الخطػػػػاب كظػػػػؿ القػػػػـك فػػػػي فكػػػػر
 عميػػػػػاع كالحكػػػػػـ فييػػػػػا نيػػػػػر مسػػػػػتطر
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يصػػؼ ابػػف حجػػر حالػػو عنػػد رحيػػؿ  ػػيخو زيػػف الػػديف العراقػػي ال ػػافعي الػػذم تػػكفي كػػذلؾ 
مفعمػػة بػػالحزف   كمػػا كعظمػػت    ىػػذا الرحيػػؿ الػػذم معػػو تػػدفقت الػػدمكع  نيػػارا جريةىػػػ 816سػػنة 

  : 1 وقكلذلؾ ما ي تمؿ عميو المصيبة   كتجمت عبلمات االقيامة   
 مصػػػػػػػػػػػػػػػاب لػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػنفس لمخنػػػػػػػػػػػػػػػاؽ
 فبحػػػػػػػػر الػػػػػػػػدم  يجػػػػػػػػرم فػػػػػػػػي انػػػػػػػػدفاؽ
 كلؤلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاف بالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع
 لقػػػػػػػػػػػػد عظمػػػػػػػػػػػػت مصػػػػػػػػػػػػيبتنا كجمػػػػػػػػػػػػت
 ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػراط القيامػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػد تبػػػػػػػػػػػػػػػػدت

 

  صػػػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػػػدم  جػػػػػػػػػػػػػػػػارا لممػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ 
 كبػػػػػػدر الصػػػػػػبر يسػػػػػػرم فػػػػػػي المحػػػػػػاؽ

 م الصػػػػػػػبر حػػػػػػػي عمػػػػػػػى افتػػػػػػػراؽينػػػػػػػاد
 تسػػػػػػػػػػػكؽ إلػػػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػػػـك  م اتسػػػػػػػػػػػاؽ
 ك ذف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنكل داعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ

 

البكاع عمى ىذا العالـ العبلمة الذم حػكل جميػ  عمػـك عمى ابف حجر  ىؿ مصر كال اـ حث ثـ ي
ال ػػرع بػػالحفظ كالجمػػ    كمػػا كتميػػز بػػالرقي فػػي القػػراعات السػػب    ككػػاف مػػف  قػػدـ مػػف  جيػػزكا فػػي 

ي المقدمػػة   كحػػاز السػػبؽ   فصػػار ذكػػره عمػػى كػػؿ لسػػاف   ك  ػػحى ي ػػار إليػػو الحػػديث   فكػػاف فػػ
  ثـ فػي ختػاـ بالبناف   حيث برع بتخري  األحاديث ك رحيا   ما جعمو يرقى ألعمى مراتب العمـ 

   : 2 قصيدتو يترحـ ابف حجر عمى  يخو   كيسأؿ اا عز كجؿ لو  ف يسكنو الجناف   إذ يقكؿ
 فػػػػػػػػػابككافيػػػػػػػػػا  ىػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػاـ كمصػػػػػػػػػر 

 عمػػػػػػػى حػػػػػػػػاكم عمػػػػػػػـك ال ػػػػػػػػرع جمعػػػػػػػػا
 كمػػػػػػػػػػػف فتحػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػدما عمػػػػػػػػػػػػكـ
 كبالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراعات العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالي
 مجػػػػػػػػػػػػػػازا بالحػػػػػػػػػػػػػػػديث قػػػػػػػػػػػػػػػديـ عيػػػػػػػػػػػػػػػد
 فصػػػػػػػػػػػػػػػير ذكػػػػػػػػػػػػػػػره يسػػػػػػػػػػػػػػػمك كينمػػػػػػػػػػػػػػػك
 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح الترمػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ترقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػفي لتغييػػػػػػػػػػػػػػػػػرات عمػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 عميػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػبلـ ربػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػيف
 ك سػػػػػػػػػػػػقت ظمػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػحب الغػػػػػػػػػػػػكادم
 كدانػػػػػػػػػػػت رحمتػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػكـ

 

 قػػػػػػػػػيعمػػػػػػػػػى عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحيـ بػػػػػػػػػف العرا 
 بحفػػػػػػػػػػػػػظ ال يخػػػػػػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػػػػػػف اإلبػػػػػػػػػػػػػاؽ
 نػػػػػػػػػػػدت عػػػػػػػػػػػف نيػػػػػػػػػػػره ذات انغػػػػػػػػػػػبلؽ
 رقػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدما إلػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػب  الطبػػػػػػػػػػاؽ
 فػػػػػػػػػػػػػػػأحرز دكنػػػػػػػػػػػػػػػو خيػػػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػػػباؽ
 بتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  األحاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ
 إلػػػػػػػػػػػػى درج العػػػػػػػػػػػػبل  عػػػػػػػػػػػػبل المراقػػػػػػػػػػػػي
 تكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ذات انطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽ
 يبلقيػػػػػػػػػػػػػػػو الر ػػػػػػػػػػػػػػػا فيمػػػػػػػػػػػػػػػا يبلقػػػػػػػػػػػػػػػي
 إذا  نيمػػػػػػػػػػػػػت ىمػػػػػػػػػػػػػػت ذات انطبػػػػػػػػػػػػػػاؽ
 بجنػػػػػػػػػػػػػػػػات إلػػػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػػػكـ التبلقػػػػػػػػػػػػػػػػي
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زيػف    يخو جميميف اتفقت سنكات حياتيما بيف كقد كازف ابف حجر في بعض مراثيو ىذا 
إحػدل  مػف العمػر مػاكليتكفيػا    عمػركسػراج الػديف    جريةىػػ 816تكفي سنة العراقي الذم الديف 

   :  1 يقكؿ  سنة السنة كرب   كثمانكف
 ال ينق ػػػػي عجبػػػػي مػػػػف كفػػػػؽ عمرىػػػػا

 امػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػده سػػػػػػػػػنةعا ػػػػػػػػػا ثمػػػػػػػػػانيف ع
 

 العػػػػػاـ كالعػػػػػاـ حتػػػػػى ال ػػػػػير كال ػػػػػير 
 كربػػػػػػػػ  عػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػكل نقػػػػػػػػص لمعتبػػػػػػػػر

 

   :  2 محافظ العراقي   إذ يقكؿ في رثائوفيقسـ  نو ال يكجد مثيبلن ل ابف الجزرم ما 
 رحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اا لمعراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل
 إننػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ

 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػافظ األرض حبرىػػػػػػػػػػػػػػػػا باتفػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ 
 لػػػػػػـ يكػػػػػػف فػػػػػػي الػػػػػػببلد مثػػػػػػؿ العراقػػػػػػي

 

ال ػيإل عػبلع الػديف عمػي بػف محمػد بػف عمػي بػف قيؿ في رثاع  يإل الكتاب بالػديار المصػرية كمما 
 818سػػنة  المتػػكفي   كتػػب عيػػد الممػػؾ المنصػػكر عبػػد العزيػػز بالسػػمطنةالػػذم    عصػػفكر المػػالكي

  :  3 ىجرية 
 قػػػػػػػػػػػػد نسػػػػػػػػػػػػإل الكتػػػػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػده
 مػػػػػػػػػػذ كتػػػػػػػػػػب العيػػػػػػػػػػد ق ػػػػػػػػػػى نحبػػػػػػػػػػو

 

 عصػػػػػػػػػػػػػػػػفكر لمػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػار لمخمػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 

بكػػى ال ػػياب المنصػػكرم كفػػاة ال ػػيإل  ػػياب الػػديف  حمػػد بػػف سػػميماف البمقاسػػي   الػػذم تػػكفي كقػػد 
  :  4 فقاؿ يرثيو   جريةىػ 852سنة 

 بكيػػػػػػت عمػػػػػػى فتػػػػػػى فػػػػػػي القبػػػػػػر ثػػػػػػاكم
  بػػػػػػػػػػا العبػػػػػػػػػػاس ذا الف ػػػػػػػػػػؿ المزكػػػػػػػػػػى

 

 فأبكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ كالفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم 
  ػػػػػػػػػػػػػياب الػػػػػػػػػػػػػديف  حمػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػزكاكم

 

فقد مؤلت العيكف بكاع لفقده    جريةىػ 855الذم تكفي سنة  ما العبلمة كماؿ الديف السيكطي 
 : 5 فقاؿك  ـر قمب المنصكرم لكعة كحزنا لذاؾ الفقد 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا
 فممعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع
 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادم حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف

 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ 
 كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكع انيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 كلكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ
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 ياب الديف  حمد بػف  بػي بكػر   ديف فقد ذرفت عيكنو دماع لفقد  ما  حمد بف بكر سراج ال      
  إذ يقكؿ فػي عادالن عالمان   حيث كاف إماما  جريةىػ 872الم يكر بالمرع ي   الذم تكفي سنة 

  :  1 رثائو
 عيػػػػػػكني فػػػػػػي الصػػػػػػباح كفػػػػػػي الع ػػػػػػي
 إمػػػػػػػػػػػاـ كػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػػػيبا  ػػػػػػػػػػػيابا

 

 تسػػػػػػػػػػػػػػػػح دمػػػػػػػػػػػػػػػػا لفقػػػػػػػػػػػػػػػػد المرع ػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 منيػػػػػػػػػػرا لػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػزؿ ييػػػػػػػػػػكم الصػػػػػػػػػػكابا

 

 كلف تمقاه يكما قط حابي
 فمػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػى ال ػػػػػػػعيؼ مػػػػػػػ  القػػػػػػػكم

 

 كال مػػػػػػػػػ  ذم العمػػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػػى الخمػػػػػػػػػي 
 

لممكلى عز كجؿ مت رعا رافعا مرثيتو بالمجكع سراج الديف ككعادة كثير مف  عراع العصر يختـ 
  :  2  كفو داعيا إياه  ف ينير قبر ىذا اإلماـ بنكر رحمتو كر اه   إذ يقكؿ

 خمػػػػػػػػػػػؽ تفػػػػػػػػػػػزعفيػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػكلى إليػػػػػػػػػػػو ال
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػف  بكابػػػػػػػػػػػػػػػو الراجػػػػػػػػػػػػػػػكف تقػػػػػػػػػػػػػػػرع 
 

 كمف قصص األناـ إليو ترف 
 صػػػػػػػػػػػػاحب القػػػػػػػػػػػػدر العمػػػػػػػػػػػػي مطةبسػػػػػػػػػػػػ

 

  نػػػػػػػػػػػػػر بر ػػػػػػػػػػػػػاؾ قبػػػػػػػػػػػػػر المرع ػػػػػػػػػػػػػي 
 

كمثمو قد فعؿ ال ياب المنصكرم الذم بكى ال يإل الكافيجي دماع مف القمكب   كيؼ ال 
ات نكرا ي يع لمناس كاف بحرا في العمكـ   كتميز بمكاـر األخبلؽ الحميدة فبكىك ال يإل الذم 

ينكرىـ بنكر عممو   كال يرد سائؿ إال ك جابو فكيؼ كقد طريقيـ   كيأخذ بيدىـ إلى الحؽ كالخير ك 
  بؿ كاف المقر  الذم تطرب اآلذاف  صبح ىذا النكر منطفئا كقد كانت الناس تم ي في قبسو 

اا السندس المنسكج  سوبسماع صكتو   ثـ في نياية مرثيتو يدعك المنصكرم ليذا ال يإل بأف يمب
   :  3 بمغفرة الغفار   يقكؿ

 بكت عمى ال يإل محي الديف كػافيجي
 كانػػػػت  سػػػػارير ىػػػػذا الػػػػدىر مػػػػف درر
 فكػػػػػػػػػـ نفػػػػػػػػػى بسػػػػػػػػػماح مػػػػػػػػػف مكارمػػػػػػػػػو
 يػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػكر  راه اليػػػػػػػػػػػػػػػػكـ منطفئػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 كلػػػػػػك سػػػػػػرت بثنػػػػػػاه عنػػػػػػد ريػػػػػػح صػػػػػػبا
 يػػػا كح ػػػة العمػػػـ مػػػف فيػػػو إذا اعتركػػػت
 لػػػـ يمحقػػػكا  ػػػأف عمػػػـ مػػػف خصائصػػػو

 كػػػػػػػاف يقرئنػػػػػػػا كيقرئنػػػػػػػا قػػػػػػػد طػػػػػػػاؿ مػػػػػػػا

 عيكننػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػدمكع مػػػػػػػػػػػػف دـ الميػػػػػػػػػػػػ  
 تزىػػػػػػػػػػػى فبػػػػػػػػػػػدؿ ذاؾ الػػػػػػػػػػػدر بالسػػػػػػػػػػػب 
 فقػػػػػػػػرا كقػػػػػػػػـك باإلعطػػػػػػػػػاع مػػػػػػػػف عػػػػػػػػػكج
 ككانػػػت النػػػاس تم ػػػي منػػػو فػػػي سػػػرج
 الستن ػػػػػقكا مػػػػػف  ػػػػػذاىا  طيػػػػػب األرج
  بطالػػػػػػػو فتػػػػػػػكارت فػػػػػػػي دجػػػػػػػى الػػػػػػػزى 
  بػػػػػػػػػػػى كرتبتػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي  رفػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػدرج

 بػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػي حالتيػػػػػػػػػو بكجػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػو م
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 سػػػػػػػػػػقيا لػػػػػػػػػػو ككسػػػػػػػػػػاه اا نػػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػػنا
 

 مػػػػػػػف سػػػػػػػندس بيػػػػػػػػد الغفػػػػػػػراف منتسػػػػػػػػ 
 

كمػف صػكر ىػذا في ختاـ المرثية يكاد يككف عرفان بػيف  ػعراع المراثػي   إف الدعاع لمميت 
 881ي فػػػي ذم القعػػػدة سػػػنة م ػػػيإل سػػػيؼ الػػػديف الحنفػػػي الػػػذم تػػػكفل السػػػيكطي اعرثػػػالرثػػػاع  ي ػػػان 

 ػتى العمػػـك   كىػك اإلمػػاـ  المرمكقػػة   فيػك العػػالـ المبحػر فػػي  كقػػد   ػاد بف ػػمو كمكانتػو  جريةىػػ
الصالح الزاىد فػي الػدنيا   بػؿ ىػك الرجػؿ الػذم ييػكل الخيػر كيتخػذ مػف الصػكاب كالحػؽ سػبيبل ال 
يحيد عنػو   كىػك ال ػيإل الػذم ق ػى ك م ػى عمػره كمػو فػي اجتيػاده بعمػـك الػديف كمػا ير ػي اا 

ك اا عز كجؿ لو كاسػ  عز كجؿ   ثـ في نياية مرثيتو يترحـ السيكطي عمى ىذا العبلمة   كيدع
  : 1 يقكؿ   يـك القيامة م   ىؿ الصدؽ كالصبلحالمغفرة   ك ف يح ره 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػديف منفػػػػػػػػػػػػػػػػردا
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحيا
 يبكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إذا
 إنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػذم قػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػف كرع
 لػػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػي دينػػػػػػػػػػػػػػو ك ػػػػػػػػػػػػػػف
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلة  ك مطالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 يممػػػػػػػػػػػػػػػػػػوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ن
 ثممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف مكتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ركينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذاؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 فعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ىامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 كبعننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف زمرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػد منغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ  حكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ممحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 قػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػػػي الخيػػػػػػػػػػػػر معتمػػػػػػػػػػػػدا
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 ال كال لمكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ردا
 إللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرش مجتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
  ك كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اا مقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػدابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ممت
 مػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػػػػابر  بػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػندا
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػف الغفػػػػػػػػػػػػػػػػػراف سػػػػػػػػػػػػػػػػػحب نػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 مػػػػػػػػػػػػػػػ   ىيػػػػػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػدؽ كال ػػػػػػػػػػػػػػػيبا

 

عػػف الػػدنيا   مػػف ذلػػؾ مػػا نػػراه فػػي رثػػاع الميػػت  نيػػابلقػػد تفػػنف ال ػػعراع فػػي التعبيػػر عػػف  ثػػر      
 894م ػػيإل العبلمػػة بػػدر الػػديف بػػف نػػرس الػػذم تػػكفي سػػنة ل ال ػػيإل عبػػد الباسػػط بػػف خميػػؿ الحنفػػي

ـٌ الظػػبلـ حيػػث يػػرل  ف جرية   ىػػػ كػػاف كحيػػػد نػػو مصػػر   ك صػػبحت الػػدنيا جػػػرداع قاحمػػة ألقػػػد عػػ
 : 2 ؿيقك البدر الذم   اع ليالي عصره بنكر العمـ كالمعرفة    كألنوعصره   

 لقػػػػػػد  ظممػػػػػػت مصػػػػػػر ك قفػػػػػػرت الػػػػػػدنيا
 سػػػػأعجب إف  ػػػػاعت ليػػػػالي عصػػػػرنا

 

 لمػػكت عػػديـ المثػػؿ بػػؿ  كحػػد العصػػر 
 ـ البػػػدرككيػػػؼ يكػػػكف ال ػػػكع مػػػ  عػػػد
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   064 4بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   2 



 

 

-64- 

ة بمكانػ ادة ػحيػث بػد  باإلال ػيإل األسػيكطي   في رثاع الحنفي عبد الباسط كذلؾ ما قالو 
خاطػػب دنيػػاه بػػأف  ثػػـالعمميػػة المرمكقػػة   مخاطبػػا عيكنػػو بػػذرؼ الػػدمكع حزنػػا عميػػو    األسػػيكطي

زف برحيمػو حػؽ لجميػ  النػاس الحػف  ك ف يختفػي النػكر كال ػياع   كيعػـ الظػبلـ حػدادا عميػو   تظمـ
كالبكػػاع عميػػو   كحػػؽ لمسػػماع  ف تطػػكل طيػػا   كلػػؤلرض  ف تبمػػ  مائيػػا لمثػػؿ ىػػذه المصػػيبة التػػي 
عمت الكجػكد   ك  ػعمت برحيػؿ ذالػؾ العبلمػة نػار الكبػكد   ثػـ فػي ختػاـ مرثيتػو يتكجػو الحنفػي ا 

مكد   بدعائو بأف يصبرىـ عمى ما حؿ بيـ   ثـ يدعك ليذا العالـ بأف يدخمو اا دار الخعز كجؿ 
  :  1 كيتغمده بكاس  رحمتو   يقكؿ

 مػػػػػػػات جػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػديف نػػػػػػػكث الػػػػػػػكرل
 كحػػػػػػػػػػػػػافظ السػػػػػػػػػػػػػنة ميػػػػػػػػػػػػػدم اليػػػػػػػػػػػػػدل
 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف انيممػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 ك ظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام إذ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ذا
 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ لمنػػػػػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػػػػػأف يختفػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ لمنػػػػػػػػػػػػػػػػػاس بػػػػػػػػػػػػػػػػػأف يحزنػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ لؤلجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا ك ف
 ك ف يغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع كاألرض  ف
 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػيبة جمػػػػػػػػػػػػػػػػػت فحمػػػػػػػػػػػػػػػػػت بنػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 هصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرنا اا عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك كال

 يػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الر ػػػػػػػػػػػػػػػػػىنكعمػػػػػػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػػػػػػو ب
 

 مجتيػػػػػػػػػػػػد العصػػػػػػػػػػػػر إمػػػػػػػػػػػػاـ الكجػػػػػػػػػػػػكد 
 كمر ػػػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لنفػػػػػػػػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػػػػػػػػكد
 كيػػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػػكب انفطػػػػػػػػػػػػػػرم بػػػػػػػػػػػػػػالكفكد
 بػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػؽ  ف ترعػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػؾ الرعػػػػػػػػػكد
 كلميػػػػػػػػػػػالي البػػػػػػػػػػػيض  ف تبػػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػػكد
 بػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػؽ  ف كػػػػػػػػػػبل بػػػػػػػػػػنفس يجػػػػػػػػػػكد
 تطػػػػػػكل السػػػػػػماع طيػػػػػػا كيػػػػػػـك الكعػػػػػػكد
 تميػػػػػػػػػػدا إذ عػػػػػػػػػػـ المصػػػػػػػػػػاب الكجػػػػػػػػػػكد
 ك كرثػػػػػػػػػػػػػت نػػػػػػػػػػػػػار ا ػػػػػػػػػػػػػتعاؿ الكبػػػػػػػػػػػػػكد

 دار الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدنعيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 كالغيػػػػػػػػػػػػث بالرحمػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػيف المحػػػػػػػػػػػػكد

 

لـ ينقؿ الميرخكف منيا سكل مطمعيػا المرثيػة التػي نظميػا عبػد اا ىذا كمف المراثي التي 
د بػذرؼ الػدمكع لرحيػؿ ىػذا ال يرازم في رثائو لفخر الديف بف ظييرة   إذ يقكؿ  مرا عينو بأف تجك 

 : 2 العبلمة
 يػػػػا عػػػػيف جػػػػكدم بػػػػدم  منػػػػؾ منسػػػػجـ

 

 عػػػػػػػػػػيف الكػػػػػػػػػػراـ العػػػػػػػػػػالـ العمػػػػػػػػػػـلفقػػػػػػػػػػد  
 

 

كمف ذلؾ  ي ا المرثية التي نظميا  بك الخيػر فػي رثػاع العبلمػة ابػف مكسػى التػي نفػى فييػا ك نكػر 
  يقػػكؿ فػػي بعػػد رحيمػػو  ف يكػػكف ىنػػاؾ عبلمػػة  جػػدر مػػف ابػػف مكسػػى فػػي ا ػػتغالو بػػالعمـ كاألدب 

  :  3 مطمعيا
 مػػػػػػػػػػػف لممحػػػػػػػػػػػابر كاألقػػػػػػػػػػػبلـ كالكتػػػػػػػػػػػب

 

 عمػػػػـ كاألدببعػػػػد ابػػػػف مكسػػػػى كمػػػػف لم 
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 رثاء األدباء :
في م مار  ةالذيف ترككا بصماتيـ الكا ح ذخر ىذا العصر بمختمؼ األدباع كال عراع

العمـ كاألدب   ىيالع األدباع كال عراع الذيف  بدعكا كتفننكا فكاف ليـ حؽ الصدارة   ككانكا في 
ألديب  مس ا ؾ مف  مثاؿكذل  المقدمة   فأ حى ي ار إلييـ بالبناف كييتز برحيميـ الكجداف 

ال ياب بف حجى   كال ياب ابف ال اب التائب   كال ياب بف  بي السعكد      ك الديف النكاجي
كال ياب بف مبارؾ  اه الدم قي   كال ياب بف صالح   كال ياب الحجازم   كال ياب 

     المنصكرم كالذيف اجتمعكا في عصر كاحد  كالذيف عرفكا بالسبعة ال يب
 عراع الذيف باتكا  يبا المعة في  فؽ الذاكرة   كالذيف بفقدىـ  ظمـ  فؽ ال األدباع ك ىيالع

 –ال ياب المنصكرم  ويقكلىذا ما ال عر كاألدب   ك صبح العيش بعدىـ مكدرا ال طعـ لو   
  كقد تميؼ عمييـ   كتمنى لك يصكنيـ كما تصكف العيف اليدب   ميكدا ليـ  في رثائو -مثبل 

األمطار الغزيرة حزنا عمييـ   كيؼ ال كىـ صفتيـ في البكاع   حتى كلك ىطمت ما  ن ف عيكنو 
مف زينكا بنظميـ   بؿ كبأخبلقيـ   كف ائميـ كسيرتيـ العطرة الدنيا بأكمميا   لذا فقد حؽ عمييـ 

ال  بالحقيقة المرة التي البد لكؿ إنساف مف مبلقاتيا   كالتيالبكاع   ثـ يذكرنا ال ياب المنصكرم 
الرحمة عجب فييا كىي حقيقة المكت   ثـ بعد ذلؾ يختتـ المنصكرم مرثيتو بالدعاع ليـ ب

  :  1   يقكؿكالر كاف 
 خمػػت سػػماع المعػػاني مػػف سػػنا ال ػػيب
 تقطػػػػب العػػػػيش كجيػػػػا بعػػػػد رحمػػػػة مػػػػف
 تعطمػػػػػػػػػػػػت خػػػػػػػػػػػػرد األيػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػف درر
 لػػك تعمػػـ األرض مػػاذا  ػػمنت بطػػرت
 كلػػػػػػك درل المسػػػػػػؾ  ف األرض قبػػػػػػرىـ

 إذ التػػػػػػذ السػػػػػػماع ممػػػػػػا ليفػػػػػػي عمػػػػػػييـ
 إف  بػػػػػػػػػدلكا طربػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػالحزف بعػػػػػػػػػدىـ
 لػػػػػك كػػػػػاف صػػػػػكنيـ يػػػػػا قمػػػػػب يمكننػػػػػي
 مػػػػا  نصػػػػفتيـ عيػػػػكني فػػػػي البكػػػػا كلػػػػك
 فطالمػػػػػػػػا سػػػػػػػػمككا نيػػػػػػػػ  البػػػػػػػػدي  كمػػػػػػػػا
 قػػػػػػد كػػػػػػاف مػػػػػػف  ربػػػػػػى تيػػػػػػذيب قافيػػػػػػة
 زانػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػنظميـ الػػػػػػػػػػدنيا كال عجػػػػػػػػػػب
 ال تعجػػػػػبف إف ق ػػػػػكا نحبػػػػػا كفاجػػػػػأىـ

 ظمػػػػػػػػػـ  فػػػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػػػعر كاألدبفػػػػػػػػػاآلف   
 تجػػػػػػػػػانبكا بالمعػػػػػػػػػاني مركػػػػػػػػػز القطػػػػػػػػػب
 كانػػػػت تحمػػػػى بيػػػػا مػػػػنيـ كمػػػػف دىػػػػب
 بيػػػػػػـ كمػػػػػػا يبطػػػػػػر اإلنسػػػػػػاف بالنسػػػػػػػب
 لػػػػػكد ن ػػػػػقة عػػػػػرؼ مػػػػػف  ػػػػػذل التػػػػػرب
  ىػػػػػػدكا إليػػػػػػو التػػػػػػذاذ الػػػػػػذكؽ بال ػػػػػػرب
 فطػػػػػػاؿ مػػػػػػا  بػػػػػػدلكا األحػػػػػػزاف بػػػػػػالطرب
 لصػػػػػنتيـ بػػػػػؾ صػػػػػكف العػػػػػيف باليػػػػػدب
  ننػػػػػت مػػػػػدامعيا عػػػػػف كابػػػػػؿ السػػػػػحب

 دم األقمػػػػػػػار لمنجػػػػػػػبىػػػػػػػدكا إليػػػػػػػو ىػػػػػػػ
 كاليػػػػػػػػـك لػػػػػػػػـ  ربػػػػػػػػي مػػػػػػػػيبل إلػػػػػػػػى  رب
 إذا تزينػػػػػػػػػػػػػػػػػت الظممػػػػػػػػػػػػػػػػػاع بال ػػػػػػػػػػػػػػػػػيب
 ريػػب المنػػكف فمػػا فػػي المػػكت مػػف عجػػب

                                                 

   18 4 بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر  1 



 

 

-66- 

 سػػػػػػػقى ثػػػػػػػراىـ نػػػػػػػكاد ال انق ػػػػػػػاع ليػػػػػػػا
 

 عيكنيػػػػػػػػػا مثػػػػػػػػػؿ  فػػػػػػػػػكاه مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػرب
 

 

ال ػػػػػياب   فػػػػػرده   جريةػىػػػػػ 875تػػػػػكفي ال ػػػػػياب الحجػػػػػازم فػػػػػي رم ػػػػػاف سػػػػػنة  كعنػػػػػدما
   لػذة لمعػيش  هكػكف بعػد فقػدؿ منكػرا  ف يعسػاتكقد  عميو بمرثية يصكر فييا مدل حزنوالمنصكرم 

  :  1 يقكؿ
 زادنػػػػػػػػػػػػػػي فقػػػػػػػػػػػػػػد الحجػػػػػػػػػػػػػػازم  ػػػػػػػػػػػػػػجى
 لػػػػػػػػػػػػػك درل القمػػػػػػػػػػػػػرل  بػػػػػػػػػػػػػدل نكحػػػػػػػػػػػػػو
 سػػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػػي زكرؽ نعػػػػػػػػػػػػش قاطعػػػػػػػػػػػػا
 كامتطػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػردل مسػػػػػػػػػتكقرا

 

 ىػػػػػػػؿ يطيػػػػػػػب العػػػػػػػيش فقػػػػػػػداف الحجػػػػػػػا 
  ك نػػػػػػػػػػػػػػراب البػػػػػػػػػػػػػػيف فيػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػججا
 منػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػا بحػػػػػػػػػػػػر المنايػػػػػػػػػػػػا لججػػػػػػػػػػػػا
 طالبػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػـ دنيػػػػػػػػػػػػاه النجػػػػػػػػػػػػػا

 

ر كالت ػػػبييات الجميمػػػة   فمػػػف ذلػػػؾ مػػػثبل مػػػا نجػػػده فػػػي  ػػػمف المنصػػػكرم مرثيتػػػو بالصػػػك 
الذم يقطػ  بحػر المػكت   كمػا كي ػبو فػي صػكرة  بالزكرؽ  الحجازم نعش الصكرة التي ي بو فييا

مػف ىمػـك  ةطالبػا النجػا المكت بالحصاف   ك الحجازم بالفارس الذم يمتطي ىػذا الحصػاف  خرل
 الدنيا التي تبلحقو    

لرحيمػػػو   ىػػػذا تبكػػػي بأكمميػػػا فمصػػػر ة ىػػػذا األديػػػب كمنزلتػػػو   ثػػػـ يبػػػيف المنصػػػكرم مكانػػػ
الصػالح الػذم سػيرقى الجنػاف  لمميمفكاف مثاال ألنو الرحيؿ الذم  ذاب القمكب مف لكعة الحزف   

  :  2 كيمقى ال ياع   يقكؿ
 إف يكػػػػػػف فػػػػػػي التػػػػػػرب  مسػػػػػػى ىابطػػػػػػا
  ك يكػػػػػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػػػػػريح عػػػػػػػػػػػػػاكرا
 فمتطػػػػػػػػػػػػػػػػب  رجػػػػػػػػػػػػػػػػاع قبػػػػػػػػػػػػػػػػر زارىػػػػػػػػػػػػػػػػا
 رهفالحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازم بكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لػػػػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػػػػػدعا إف بكينػػػػػػػػػػػػػػػػاه دمػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 فسػػػػػػػػػػػػػػيرقى فػػػػػػػػػػػػػػي الجنػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػدرجا 
 فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمقاه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيابا  بمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 إنيػػػػػػػػػػا حاكتػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػػف الرجػػػػػػػػػػا
 كال ػػػػػػػػػػػػػياب ا ػػػػػػػػػػػػػتاقو بػػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػػدجا
 ليػػػػػػػػػػػػػػب الحػػػػػػػػػػػػػػزف يػػػػػػػػػػػػػػذيب الميجػػػػػػػػػػػػػػا

 

لرحمػة ااا عػز كجػؿ لػو ب يػدعكيصؼ المنصكرم حالػو بعػد رحيػؿ الحجػازم   ك  كفي ختاـ مرثيتو
  :  3   إذ يقكؿ  ف يسقي ثراهك 

 إف تسػػػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػػالتي بعػػػػػػػػػػػػػػػده
  دمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد كالبكػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 رجػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػيد الكػػػػػػػػرل بالػػػػػػػػػدم  مػػػػػػػػػف
 فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى اا ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل

 

 فسػػػػػػػػػػػػػػؿ الميػػػػػػػػػػػػػػالي إذا الميػػػػػػػػػػػػػػؿ دجػػػػػػػػػػػػػػا 
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادـ  لفيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 محجػػػػػػػػػػػػػر العينػػػػػػػػػػػػػيف حتػػػػػػػػػػػػػى عرجػػػػػػػػػػػػػا
 ينبػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػركض كييػػػػػػػػػػػدم األرجػػػػػػػػػػػا

 

                                                 

   17 4   بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر1 
   18 4السابؽ   2 
   18 4الدىكر بدائ  الزىكر في كقائ    3 
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بعػد  ف كػاف   و فػي الثػرلابػكنيكفي مرثية  خرل يتميػؼ المنصػكرم عمػى رحيػؿ الحجػازم 
مبينػا  كػاف بحػرا ذاخػرا فػي عمػـ الببلنػة كمختمػؼ عمػـك اآلداب   قػدلنفػكس   لا بيجػةزينة القكـ  ك 

ك ف مػدل لكعػػة الحػزف بفراقػػو   إذ باتػت تبكػػي لفقػده السػػحب بمػدام  نزيػػرة ممتمئػة بػػاأللـ لغيابػػو   
  : 1 يقكؿ القيمة  ذكراه ستخمدىا عند  رباب العقكؿ كتبو 

 ليػػػػػػػػؼ قمبػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى  فػػػػػػػػكؿ ال ػػػػػػػػياب
 كػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي مطمػػػػػػػػ  الببلنػػػػػػػػة يسػػػػػػػػرم
 فقػػػػػػػػػػػػػػػدت بػػػػػػػػػػػػػػػػره  يػػػػػػػػػػػػػػػػامي المعػػػػػػػػػػػػػػػػاني
 ىطمػػػػػػػػػػػػت  دمػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػحاب عميػػػػػػػػػػػػػو
 كذكك الجمػػػػػػػػ   صػػػػػػػػبحكا حػػػػػػػػيف كلػػػػػػػػى
 ربػػػػػػػػػػػ  بمػػػػػػػػػػػكام  ىػػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػػذ  حمػػػػػػػػػػػػى
 يػػػػا  ػػػػيابا طمكعػػػػو فػػػػي سػػػػما الف ػػػػؿ
 لػػػػػػؾ فيمػػػػػػا  لفػػػػػػت تػػػػػػذكرة ممػػػػػػا انتقػػػػػػى

 

 تحفػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػـك كنزىػػػػػػػػػػػة األصػػػػػػػػػػػحاب 
 فتػػػػػػػػػػػػػػكارل مػػػػػػػػػػػػػػف الثػػػػػػػػػػػػػػرل بحجػػػػػػػػػػػػػػاب

 ى جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاىر اآلدابكيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام
 كقميػػػػػػػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػػػػػػػو دمػػػػػػػػػػػػػػػكع السػػػػػػػػػػػػػػػحاب
 كميػػػػػػػػػػػػػػػػـ جامعػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػبل محػػػػػػػػػػػػػػػػراب
 كتبػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػيالو كالجػػػػػػػػػػػػػػػكاب
 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  فكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب

 دره  كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك األلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  
 

المنصكرم األديب البارع  اعر العصر  مس الديف النكاجي الػذم تػكفي سػنة كذلؾ رثى 
  :  2 كلوقترحـ عميو بكفي ختاـ قصيدتو    جريةىػ 859

 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاجي فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اا
 كانطػػػػػػػػػػػكل فػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػقة البػػػػػػػػػػػيف فيػػػػػػػػػػػا

 

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا ك بقػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػا ركل 
 حسػػػػػػػػػػرة الع ػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػػكا

 

إلػػى نيػػر ذلػػؾ مػػف صػػكر الرثػػاع التػػي بكػػى فييػػا ال ػػعراع م ػػاىير عصػػرىـ   مػػف سػػبلطيف ك مػػراع 
  كعمماع ك دباع كق اة كفقياع ككزراع 
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 الفصل الثاني
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 أواًل : رثاء األقارب : 
النفكس المكمكمة لفقد عزيػز    حيثكالنكاح  في باب الندبمعظمو ىك الرثاع الذم يدخؿ 

 إلػى اا كالتسػميـ بق ػائو كقػدره كالعكاطؼ المحمكمة التي ال يحد مف تأججيػا  ػيع سػكل الرجػكع 
د التكازف بػيف الحػزف ال ػديد كمعػاني التسػميـ لم ػيئة كألف العصر المممككي عامة اتسـ بالتديف سا

 اا عٌز كجٌؿ كتدبر سنتو في خمقو  
كقػػد ارتبطػػت العاطفػػة قػػكة ك ػػعفان بمنزلػػة الميػػت كصػػمة القربػػى بػػو   فالعاطفػػة فػػي رثػػاع 

ع األقػارب األبناع  نتجػت دائمػان  ػعر النػدب كالنػكاح   بينمػا  نتجػت  ػعر التػأبيف  ك العػزاع فػي رثػا
  حيػث  -ككػؿ عصػر  –كىذا ىػك الحػاؿ فػي عصػر المماليػؾ ال راكسػة  يديف  ك األصدقاع  البع

بكى  عراع ىذا العصر  قاربيـ   كناحكا عمييـ  حيانان كرثكىـ بكػؿ مػا تحممػو الكممػات مػف معػاني  
الحػػزف   ىػػذا الرثػػاع الػػذم مػػا كجػػدكا سػػبيبل لمتعبيػػر عػػف األلػػـ الػػذم يعتصػػر قمػػكبيـ إال بػػو   ففيػػو 

ر ال ػػػاعر عمػػػا يكابػػػد قمبػػػو كيخػػػتم  صػػػدره مػػػف  حػػػزاف ك الـ     كسػػػكؼ نسػػػتعرض  كال رثػػػاع يعبػػػ
األبناع كنتعرؼ عمػى المعػاني كاألسػاليب المختمفػة التػي جسػدت معػاني الحػزف كاألسػى عمػى فػراؽ 

 األحبة فمذات األكباد    
 

 رثاء األبناء :
بو  لما   كتمزقت كـ ىي صعبة حالة العي كالذىكؿ التي يصاب بيا مف اعتصر قم

االبف الذم ىك  نمى ما يممؾ اإلنساف   بؿ ىك مف يزرع جكارحو حزنا عمى  عز مف فقد     
ناظريو  ماـ فيو األب  حبلمو   كيبني عميو طمكحاتو ك مالو   فكيؼ كقد اختطفو المكت مف 

النسياف    في صفحات ىاإخفاي يستحيؿ ندبة   بؿ ك نزيفو مخمفا في نفسو جرحا عميقا ال يتكقؼ 
  فأمدىا بالدؼع  ناممو التي طالما لمسيا  فيتذكر ىمساتو    كمماتو    بسماتو    خطكاتو   

بدر الديف   مثبلن كقد تنكعت  ساليب ال عراع في التعبير عف ىذه المعاني   ف كبادلتو الكفاع    
عميو  ف يعٌز   ديف سيؼ ال  لما بفراؽ كلده همبو حزنا   كاعتصر كبدق  الذم احترؽ الزيتكني 

ىذا ما يصرح بو في يدخؿ داره بعد رحيؿ ابنو عنيا   ك ف يم ي عمى األرض التي دفف فييا   
  :  1 ولك ق

 يعز عمي يا كلدم كعيني
 بأف  ل  الديار كلست فييا

 

 كيا مف فاؽ بالف ؿ النبيو 
 ك ف  طأ التراب ك نت فيو

 

 

                                                 

      290 1محمد رانب الطباخ الحمبي (1) 
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لميػت متحسػران عمػى مػا فػات مػف مسػرات  ما محمػد بػف ال ػياب البػاعكني فيخاطػب كلػده ا
  :  1 الحياة بكجكده مقسمان  ف يبكيو بكؿ جكارحو   ك ف تبكيو عظامو في القبر بعد مماتو   يقكؿ

  محمدا إف كاف قد عز المقا
ف  مت  فؤلبكينؾ ما حييت كا 

 

 كم ت مسرات الحياة بأسرىا 
 فمتبكينؾ  عظمي في قبرىا

 

لػك كػاف فػي  ذم مػات بعمػة الطػاعكف   متمنيػاندم كلػده الػعبػد الػرحمف القمق ػ رثىككذلؾ  
ه   ثـ ي يد بصفاتو الحسنة التي كاف يتحمى بيا   مف صدؽ كتقػكل كمػا إلػى ذلػؾ استطاعتو فداي 

  :  2 ه   يقكؿصفات الحميدة التي طعف فييا  عداي مف ال

 لقد مات مطعكنا بغير جريمة
 ككاف صدكقا لمحديث مف الصبا

 

 الفدا كنت  فديو صديؽ كلك  اعكا 
 تقيا كم  ىذا فقد طعنكا فيو

 

  :  3 يقكؿكصؼ القمق ندم إصابة كلده بالطاعكف بالرنـ مف حذره ف
  تى الطاعكف في سر إلينا
 تحرز منو خكفا كىك طفؿ

 

 كلي كلد كقد كفى ب رطو 
 فغافمو كجا مف تحت إبطو

 

كمػا سػار إليػو مػف ة فراقػو لمحيػاة كلـ يتكقؼ القمق ندم عند ىذا الحد   بؿ كصؼ حػاؿ كلػده لحظػ
  :  4 يقكؿإذ   نعيـ مقيـ في الجنة 

 قد كاف ابني سكرا
 ػػػػػػرك نػػػػػػو مسيػٌ 

 
 

 كقد ندا مكفنا 
 لجنة فييا الينػا

 

مسػاف حػاؿ  صػدقائيـ لحظػة تػكديعيـ ألبنػائيـ الػذيف تخطفيػـ بال عراع تحدث بعض كقد ي
ابف القطاف كىك جالس عمى بمساف حاؿ عبد الرحيـ ال مس بف قكؿ  –مثبل  -المكت   مف ذلؾ 

  :  5 دفف ماعندكلده قبر 
 يا رب  فبلذ كبدم في الثرل دفنت
 يا رب كاجعؿ جناف الخمد حظيـ

 

 كنار حرىـ في سائرم سارم 
 كنار بيعدىـ حظي مف النار

 

اؽ كلٌما بمغ ا مٌي بف ييكسيؼ الفيركزابادل ذٍيإل  بي ًإٍسحى خبر كفاة حفيده نرقان  م اٍلقرً يًإٍبرىاًىيـ بف عى
   :6في البحر قاؿ 

                                                 

    223 7 مس الديف السخاكم : ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس  (1)  
    204 3 مس الديف السخاكم : ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس  (2)  
    204 3السابؽ (3) 
  204 3السابؽ (4) 

    010 9ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس  (5)  
 ع الػػيمف المعػػركؼ بتػػاريإل البرييػػي   عبػػد الكىػػاب بػػف عبػػد الػػرحمف البرييػػي السكسػػكي اليمنػػي : طبقػػات صػػمحا6 

   096 2صنعاع   –ر اد ا محمد الحب ي   طبعة مكتبة اإلا تحقيؽ عبد
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 صبي كىأىف اٍلمىٍكت رؽ ألىخذه
  ىبى اا  ىف  نساه دىرم أًلىنذوي 
 فىمىا ذقت طعـ المىاع ًإالذ كجدتو

 

اًنبو  كرىة المىاع جى ف لىوي ًفي صي  فبلى
 تكفاه ًفي المىاع الذًذم  ىنا  ىاربو
فكه ك خاطبو  يخاطبني ًفي صى

 

 ر اآلباع إزاع ىذا المصاب الجمؿ التي حممت م اعنير ذلؾ مف نماذج  عر رثاع األبناع إلى 
 بم اعر الحزف كاألسى   ا تعديدان لمناقب األبناع ممزكجةن كالتي ر يناى

 
 رثاء اآلباء واألزواج :

كىما النكعاف المذاف اتسما بقمة  كاىدىما في  دب ذلؾ العصر   حيث لـ يحظيا باىتماـ 
لدل  عراع ىذا العصر    ك لربما ىناؾ سبب  خر يتمثؿ في عدـ التفات الميرخيف لذلؾ كبير 

النكع مف الرثاع   لذلؾ لـ يصمنا منو إال القميؿ مف المقطكعات   ففي رثاع اآلباع نذكر رثاع 
صؼ فيو حزنو عميو   كبرر تجمده ك ال اعر  إبراىيـ الخجندم لكالده بعد  ف بمغتو كفاتو   الذم 

 :   1 ع عميو   يقكؿالبكا في
 إف مات كالدم ال فيؽ فإف لي
 كلربما كؼ الحزيف دمكعو
 خكؼ الكقيعة قبؿ فكت كقكعيا

 

 دمعا يسيؿ عميو في الكجنات 
 صكنا ليمتو عف اليفكات
 فإذا استقرت خيؼ ما ىك  ت

 

بي اٍلقىاًسـ  ىبيك اٍلقىاًسـ بف عمر بف  كالده القا ي  رؼ الديف  التقي بف معيبدككذلؾ رثاع 
ػػػٍير  ػػػٍعبىاف سػػػنة الػػػذم الي ػػػكيرم اأٍلىٍ ػػػعىًرٌم القحطػػػاني  بػػػف معيبػػػد دفػػػف باألجينػػػاد  831تيػػػكفِّي ًب ى  كى

  :  2بمرثية طكيمة يقكؿ في مطمعيا 
 

الي فىمىٍيسى لىوي كصؼ      قفا فانظرا حى
 كمنيا قكلو :

اًئؿ زانيا  ف ه عمى ًتٍمؾى ال ذمى
ًكتىابىة  فحمـ كىعمـ راسإل كى

 

 مى ى اٍلخمؽ اأٍلىٍسنىى التذكىا ي  كالمطؼ 
ف ؿ ك داب يزينيا ظرؼ  كى

 

اإلماـ  رؼ الديف لزكجتو فاطمة بنت عبد اا الخمرم   التي  نو رثاعفم أما رثاء األزواج
ىػ   فقاؿ يرثييا مبينا 911ىػ إلى  ف تكفيت سنة 895ييا مف سنة  صابتيا األسقاـ كظمت تعتر 

  : 3 فراقيا   ىذا الفراؽ الذم   ـر  لسنة الحزف الحراقة في قمبو  دة حزنو كلكعتو عمى
                                                 

    077 1ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس  (1) 
طبقػات ىذا كؿ ما  كرده صاحب كتاب طبقات صػمحاع الػيمف   كلػـ  عثػر عمػى الػنص فػي  م مرجػ   خػر     2 

   022 2صمحاع اليمف المعركؼ بتاريإل البرييي 
  430 0لطال  بمحاسف مف بعد القرف الساب  ال ككاني : البدر ا(3) 
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 ىي النفس حنت مف  جاىا ك نت
 مراجؿ حزف في فيادم  كقدت

 كىؿ ينبغي لي  ف  رل اليكـ ساليا

 

 ففيـ تمكـ العيف إف ىي  نت 
 فمف في يا تمؾ الدمكع استيمت
 كفاطمة في باطف المحد سمت

 

تمػػػؾ المصػػػيبة عمػػػى نفسػػػو   كيأسػػػى لمصػػػيرىا فػػػي بػػػاطف األرض   كبعػػػد  ف يبػػػٌيف ال ػػػاعر  ثػػػر 
   : 1 رؼ الديف عف ف ائميا كمكانتيا عنده فيقكؿ ال اعر يتحدث 

 عقيمة  ؿ المصطفى الطير كالتي
 فميذة قمبي بؿ سكيداع ميجتي
 كما فاطـ إال مف الحكر  خرجت

 

 بكؿ األمكر الصالحات تحمت 
 كمطمبي مف كؿ  يع كمنيتي

 ر الحكر ثمة ردتلنعرؼ قد
 

 
 رثاء اإلخوة :

ال تختمؼ منزلة األخ كثيران عف منزلة االبف في حالة المكت كاإلحساس ب دة الفقد كاأللـ 
لو في السراع كال راع   فكيؼ كقد فارقو بعدما سارا في  ان ألخيو   كعكن كالحسرة   فاألخ سنده 

 درب كاحد    
قيمت في رثاع اإلخكة   لكنيا ال تكاد لذلؾ نجد في ىذا العصر بعض األ عار التي 

تتعدل البيت  ك البيتيف   كقميبل ما كجدنا قصيدة طكيمة   كمما عثرت عميو في ىذا الباب مف 
المتكفى سنة  بف عبد الرحيـقكؿ ابف العراقي في رثاع  خيو إبراىيـ  –مثبل  - بكاب الرثاع  ذكر 

 :  2 جريةىػ 784
 كنت لي  نيسا ـ إبرا ىي

 

 ؟ح بالحديث لنا نفكساترك  
 

فمساف حاؿ ابف العراقي يقكؿ فقدناؾ يا مف كنػت مينسػنا عنػد الكح ػة   كيػا مػف كنػت مرفيػا عػف 
   كممات تبيف لمقار  كـ ىي صعبة لحظات فراؽ األخ ألخيو  نفكسنا كقت ال دة 

بحرقة لعفيؼ الحسيف كالمحب عبد الباسط فقد بكت  خكييا ا ما بكراف بنت ال حنة 
ى   ك لقت المـك عمى المكت الذم   ـر النار في فيادىا ك كرثيا حزنان بعد حزف   حزنان عمى ك س

فقد  خييا العفيؼ الحسيف   ثـ عمى فقد  خييا المحب الذم مات نريبان في ال اـ   كقد كاف 

                                                 

  430 0ال ككاني : البدر الطال  بمحاسف مف بعد القرف الساب  (1) 
ابػف العراقػي : الػذيؿ عمػى العبػر فػي  خبػار مػف عبػر   تحقيػؽ صػالح ميػدم كلي الديف  حمد بػف عبػد الػرحيـ (2) 

ك ظػػف  ف ىػػذا البيػػت ىػػك مطمػػ     143 0ـ   2989عبػػاس   الطبعػػة األكلػػى   ميسسػػة الرسػػالة   بيػػركت 
  قصيدة قاليا ابف العراقي   كلكف لـ تق  يدم عمييا  
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حزنيا عميو   ٌد ألنو مات نريبان   كتمنت  نيا لك ماتت بعد مكت  خييا عفيؼ الديف قبؿ  ف 
               : 1 أتييا خبر مكت  خييا محب الديف   تقكؿي

 يا بيف بالغت في األ جاف كالمحف
   رمت نار فيادم كالح اع معا
  نمقت باب عمكـو ثـ باب ىدل
ـي مسكنيوي   قد مات في نربةو   كال ا
 كقد فقدتي عفيؼ الديف كا  سفي
 قد كاف مكتي محب الديف نائبةن 

 ا  سفيك طكؿى حزني ككا كجدم كك 
 

ٍمتى فينا بجدٍّ ليس بالحسف   كجي
  كليتني في الكرل حزنا عمى حزف
  خذت مني محب الديف مف كطني
 يا ليتني قبؿ ذا  درجت في كفني
 فميت بعدى عفيًؼ الديًف لـ  كفً 
 ك طكؿى حزني لذاؾ المنظًر الحسفً 
ـى اإلقامةي بال يباع ال سكني  في

 فؿ
 

ى  خييا الميت في نربتو معمنة  ف حزنيا عميو لف ينتيي   ختمت ال اعرة قصيدتيا بالنكاح عم
 ك نيا لف تبؽ في حمب بعد ىذا الفقد الجمؿ  

كنفد صبرىا   ا حزنا عميو ا تعؿ قمبيقالت في قصيدة ترثي فييا المحب كحده   كقد ك   
  :  2  لما لفراقو   بعدما حبستو األرض في ظمماتيا   كقد كاف سندا ألختو مطاكعا ألمرىا

 دعكا دمعي بيكـ البيف يجرم
 ككيؼ تصبرم ك خي رىيف
 فقدت  خي ككاف  خي كظيرم
 فإف عجزت عف الندب الغكاني

 

 فقد ذىب األسى بجميؿ صبرم 
 بأرض ال اـ في ظممات قبر ؟
 عمى الحدثاف سماعا ألمرم
 بعثت الدم  نظما نير نثر 

 

ا لو يدعى  با الحسف   كقػد كقد رثى محمد بف  حمد ال مس الكناني الطكخي القاىرم  خ
األفػؽ   ىػذا المغيػب الػذم نػاب معػو السػركر عػف  مس ال بو فراقو كنيابو عف األنظار بمغيب 

  : 3 كنابت معو المحاسف   بؿ كخربت بو األكطاف ك صبحت صحراع مقفرة   يقكؿ
 مذ ناب  خصؾ عنا يا  با الحسف
 ك قفرت بعدؾ األكطاف كاندرست

 

 ر إلى حسفناب السركر كلـ ننظ 
 كحاؿ حالي مذ درجت في الكفف

 

 

فػػراؽ  ختػػو  ػػقيقتو سػػت الركػػب   التػػي ل مػػا ابػػف حجػػر العسػػقبلني فقػػد اعتصػػر قمبػػو  لمػػا 
تحٌسػر فييػػا عمػػى مكتيػػا صػػغيرة   حيػػث تركػػت   فػػنظـ مرثيػػة  جريػػةى 798 كانػت كفاتيػػا فػػي سػػنة

مػف مرثيتػو جمعػت يا     لقػد خمفيا صغيريف يتجرعا طعـ اليتـ   كذكر العديد مف مناقبيا كصػفات
                                                 

 حمػد فػػكزم الييػب : الحركػػة ال ػػعرية زمػف المماليػػؾ فػػي حمػب ال ػػيباع   الطبعػػة األكلػى   ميسسػػة الرسػػالة   (1) 
  323-324 2  = در الحبب في تاريإل  عياف حمب  062ـ   ص 2986بيركت 

  321 2مي : در الحبب في تاريإل  عياف حمب ابف الحنب(2) 
   032  8السخاكم : ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس  (3)  
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فتػػارة ي ػػبو  ختػػو ب ػػمس ال ػػحى عنػػد الكسػػكؼ    كتػػارة ي ػػبيا   الصػػكر الفنيػػة كالجماليػػة الكثيػػر 
  كتػػػارة  خػػػرل ي ػػػبيا بػػػالجكىرة لمنػػػكل بالغصػػػف الػػػذم اجتػػػث  صػػػمو   كتػػػارة ي ػػػبيا بالبػػػدر المنقػػػؿ 

   :  1اليتيمة   إذ يقكؿ 
 قفا تريا حاال تجمى عف الكصؼ

 ي ف بل بفيض مدام كجكدا مع
 كال عجبا  ني  مكت تميفا
 إلى اا إنا راجعكف كحسبنا
 بكيت عمى تمؾ ال مائؿ ناليا
 بكيت عمى حمـ كعمـ كعفة
 بكيت الغصف الذم اجتث  صمو
 بكيت عمى دينار خد ممكتو
 بكيت عمى البدر المنقؿ لمنكل
 ك مس تكارت بالحجاب مف الثرل
 كجكىرة ردت ككانت يتيمة

 س نفرت كالتفاتياكظبية  ن
 صغيريف ذاقا فجعة اليتـ بعدىا

 

 كقكما انظرا  مس ال حى كىي في كسؼ 
ف كاف دم  العيف ي جى كال ي في  كا 
 بمى إف  عش مف نير ليؼ فيا ليفي
 كنعـ الككيؿ اا ذك المف كالمطؼ
 كثيؼ الثرل بعد التنعـ كالمطؼ
 تقارف م  عز اليدل ىزة الطرؼ

 لقطؼكلـ  جف مف  زىاره ثمر ا
 فعاجمني فيو التفرؽ بالصرؼ
 كلكنو مازاؿ في القمب كالطرؼ
 كما ال مس تأكم لمتراب مف العرؼ
 إلى صدؼ مف تربيا طيب العرؼ
 لما خمفت عند التفرؽ مف خ ؼ
 كذلؾ حاؿ ليس يحتاج لمك ؼ

 

               

ا الرحيػػؿ   لقػػد  كيبػػيف العسػػقبلني حزنػػو العميػػؽ   كجرحػػو الػػذم ال ينػػدمؿ   كصػػبره الػػذم نفػػد بيػػذ
  :  2 حاكؿ  ف يتماسؾ لكنو لـ يستط  مف  دة ىكؿ ىذه المحظة   يقكؿ

 كقالكا تصبر قمت ىييات إنيا
 ثبت كقد القيت حرب فراقيا
 تقكؿ كقد  ف الرحيؿ ك اىدت
  تى  مر ربي مرحبا بمقائو
 فأيف اصطبارم بعدىا قد فقدتو

 

 نزتني بجيش مف ىمكمي مصطؼ 
 ت مف الزحؼفيا ليت  ني قد فرر 

 دكاعي فراؽ ال تداف  بالكؼ
 فسبحاف ميكييا مف الخمد في كيؼ
 كما  ف قمبي تكلى ببل خمؼ

 

 

ثـ يخاطب العسقبلني  ختو متسائبلن : ىؿ مف سبيؿ لمعكدة ؟ كىك يعمػـ  ف الميػت ال يعػكد   إنيػا 
قػد برحيميػا خيػر سكنت جنػات النعػيـ   كلكنػو ال يحتمػؿ رحيميػا   فالنػار ال تنطفػ  فػي قمبػو   إذ ف

                                                 

   004ديكاف ابف حجر (1)  
   003ديكاف ابف حجر (2)  
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جمػػيس   كخيػػر إلػػؼ ككنػػيس   فبػػات ي ػػؽ قمبػػو حزنػػا عمييػػا   كيغمػػؽ بػػاب  حبلمػػو   بػػؿ ك صػػبح 
  :  1 نريبا برحيميا ككحيدا   إذ يقكؿ

  سيدة الركب الرحيؿ ر يتو
 سكنت بجنات النعيـ كميجتي
 م يت كخمفت الديار ك ىميا
 فقدت بؾ األىميف قربى ك لفة

 سىكراجعت سيدم كالتأسؼ كاأل
 كقمبي ال ثكبي عميؾ  ققتو
 ك ما  نيني كالتكلو  كالبكا
 تكلو ميجكر ك نو مفرد
ني نريب لك سكنت ببمدتي  كا 

 

 فيؿ مف سبيؿ لمقفكؿ كمف عطؼ 
 عمى نار بعد منؾ ليس ليا مطفي
 بم يعة كالحاؿ  ف ت إلى خمؼ
 فأقسمت ما لي بعد بعدؾ مف إلؼ
 كطمؽ لما  ف رحمت الكرل طرفي

 باؿ حممي  ال خفيكناديت يا  ج
 يعيدؾ طرفي بعض ما قد جرل يكفي
 كذلة مقيكر ككح ة مستخؼ
ني كحيد لك ركنت إلى  لؼ  كا 

 

  

ثـ في نياية مرثيتو يترحـ العسقبلني عمى ركح   قيقتو   كقد تكجو لممكلى عز كجؿ 
عفو   رافعا  كؼ ال راعة إليو مناجيا إياه بأف يتمطؼ بحالو   كيغيثو كيفٌرج ىمو   كيرحـ  

 :   2 يقكؿ
 سبلـ كريحاف كركح كرحمة
 فقمبي مف يكـ النكل في تغابف
  بعد حياتي  رتجي راحة البقا
 إليي تداركني بمطؼ فإنني
 إليي حسبي  نت فارحـ تذلمي
 كصؿ عمى خير األناـ ك لو

 

 عميؾ مف الرحمف ذم الجكد كالعطؼ 
 إلى  ف  رل في الح ر  خصؾ في صؼ

 ي حتفيفيا تعبي إف كاف يبط  ب
 إذا لـ تغثني يا قكم لفي  عؼ
 فإني فيما نابني بؾ  ستكفي
 ك صحابو ما ا تاؽ ناع إلى إلؼ

 

 
 

  863سػنة  المتػكفىالفقيػو ابػف ال ػماع فقػد رثػى كالػد زكجتػو جبلؿ الديف بف النصػيبي  ما 
مػو بقصيدة لـ يصمنا منيا سكل المطم    حيث يقكؿ في مطمعيا معبرا عػف كافػر حزنػو ك لجرية ىػ

  م بيا إياه ب مس العمكـ التي كانت تن ر نكر عمميا كمعرفتيا لمناس   كفجأة قػد كسػفت لفراقو 
 :  3 ىذه ال مس كنيبت عف األنظار   فجعمتيا مكفكفة   يقكؿ

  خفاؾ يا  مس العمـك كسكؼ
 

 مف بعد فقدؾ ناظرم مكفكؼ 
 

                                                 

   003ديكاف ابف حجر (1)  
   003ديكاف ابف حجر (2)  

   062 1إعبلـ النببلع      81 0    در الحبب  234 9  ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس  3 
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 ثانيًا : رثاء األصدقاء :
كبيرة   فيك في منزلة األخ لدل معظـ ال عراع   حظي الصديؽ في ىذا العصر بمكانة 

كىك األنيس كقت الكح ة   كالدكاع كقت ال دة   إلى نير ذلؾ مف الصفات كالمناقب التي 
القىاً ي رثاع   فمف ذلؾ مثبل ت تمؿ عمييا القصائد التي رثا فييا  عراع ىذا العصر  صدقاعىـ 

لصديقو الفقيو  رؼ الديف ًإٍسمىاًعيؿ بف عبد اٍلحؽ بف   رؼ الٌديف  ىبيك اٍلقىاًسـ بف عمر بني معيبد
بذاس السٍكسًكي بمرثاة  ىكليىا مٌي بف عى  :  1 عى

مىٍيؾ كىالى عتب   ياؾ الى حرج عى
 

 مىا كنت مرتقبا ليبات اٍلكتب 
 

كىي كما يقكؿ البرييي صاحب كتاب صمحاع اليمف قصػيدة طكيمػة تزيػد عمػى ثبلثػيف بيتػان   منيػا 
 قكلو :
ٌقيىابً   ً رىاؾ كالب رل لمثمؾ حى

 

  2  كرا لما  ىٍعطىاؾ رىبؾ  ىك كىب 
 

ػػد األصػبحي صػػديقو الفقيػو ر ػػي الػديف  مذ مػػٌي بػف ميحى  ىبيػػك كػذلؾ رثػػى الفقيػو مكفػػؽ الػٌديف عى
ٍ ػييكر بًػاٍبف اٍلخيػاط الح بػف  بػي بكػر بػف عمػر اٍليىمػدىاًني اٍلمى مذد بف صى   رثػاه مػ  ثبلثػة  بكر بف ميحى

ٍقت  ىصٍ مف  ابو اٍلفيقىيىاع الذذيف تكفكا بذلؾ اٍلكى    :3بقصيدة طىًكيمىة ًمٍنيىا  -ىجرية  822سنة  -حى
ٍدًرم بأىٍربعىة   كنرت يىا زمني صى
  طفأت ًفي جبمة ًمٍصبىاح ظممتيا
 قد كىافى  مسا بيىا تيدل ًإلىى سنىف
ٍير مجتمعا كىافى ًفي إب كؿ اٍلخى  كى

ًفي  نيف ًإمىامنا كىافى ميجٍ   تىيداكى
ًفي تعز العكادم رىاًبعا لىييـ  كى
 يىا مزنة الجك سحي فىكؽ  ىٍربىعىة

 

 كىانيكا  مكس اٍليدل ًفي ساحة اٍليمف 
بدر لىٍيمىتيىا اٍليىاًدم ًإلىى الٌسنىف  كى
كىافى حصنا ًبًو نأكم مف اٍلًفتىف  كى
 بالكاىمي عفيؼ الٌديف ًذم المنف
 مف حؿ ساحتو الفيحاع لـ ييف

 لتقى مى ى حكمو اٍلحسفسىاد الكرل با
 ًإف اأٍلىخير ييـ بالفقو كالمزف

 

                                                 

   022 2  طبقات صمحاع اليمف 1 
ػػا لىػػوي مي ىػػاركىة ًب ىػػٍيع مػػف اٍلعيميػػـك 2  كن   ي ػػير ال ػػاعر إلػػى مػػا ذكػػره البرييػػي عػػف السكسػػكي   قػػاؿ : "كىػػافى رجػػبل ميبىارى

ًدينىػػػة تعػػػز  ػػػاًم  ًذم عدينػػػة ًبمى ػػػا ًبجى امن ػػػٍكت حسػػػف كرتػػػب ًإمى ػػػٍيع مػػػف يىٍتميػػػك كتػػػاب اا تىعىػػػالىى ًبصى ك  ػػػيؼ ًإلىٍيػػػًو  ى
فىاتػػو ر ل بعػػض الدرسػػة بالجػػام   ػػا قربػػت كى ػػيىاـ كىاٍلًقيىػػاـ فىمىمذ ػػاؿ المر ػػي ًباٍلعبىػػادىة كىالصِّ اأٍلىٍسػػبىاب كداـ عمػػى اٍلحى
بػػؾ فتر ػى{ فىقىػػاؿى الدرسػػي  نىػاـ فىقىػػاؿى لىػػوي قػؿ إلسػػماعيؿ  كلسػكؼ يعطيػػؾ رى سػػمـ ًفػػي اٍلمى مىٍيػًو كى النذبًػي صػػمى اا عى

ام لم سمـ ىيكى ًإمىاـ جى مىٍيًو كى اًعيؿ الصبرم  ـ نىيره فىقىاؿى لىوي النذًبي صمى اا عى سمـ مف ًإٍسمى مىٍيًو كى  نذًبي صمى اا عى
ػو  ـذ تػكٌفي رىحمى ئًػؿ ثػ ػا قىبلى مكػث  ىيذامن بكػى كى عدينة فىذىب ذىًلؾ الدرسي ًإلىى اٍلفىًقيو  رؼ الٌديف يب ػره بػذلؾ ففػرح كى

   022 2صمحاع اليمف طبقات كىعٍ ريف كثمانمئة"    اا سنة ًستٌ 
   202 2  طبقات صمحاع اليمف 3 
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تحدث ال اعر عف مصابو في  ربعة مف  صدقائو الذيف  خذىـ المكت فذكر اسـ كؿ كاحد منيـ 
كمكاف إقامتو كما اتصؼ بو مف صفات العمـ كالتقكل   ثـ دعا ليـ في ختاـ النص بالسقيا كعادة 

 بعض ال عراع  
ًليالزاىد كلٌما تكفي الفقيو   ىجرية رثاه  822سنة  عبد الرذٍحمىف بف  بي بكر الزكقرم اٍلًيبلى

 حد  صدقائو بقصيدة رنانة تحدث فييا عف الجنة التي صار إلييا مكرمان   ألنو كاف تقيان متقدمان 
   : 1بحيسف  فعالو عمى كؿ  ىؿ الصبلح   ىذا ما نراه في قكلو 

 ًإلىى رىٍحمىة اا اٍنتىقىمت مكرما

بده الذًذم  قدمت عمى الرذٍحمىف يىا عى

 

ًفي جنذة الفردكس صرت مخيما   كى

 عمى كؿ عبد ًفي الٌصبلح تقدما
 

 

ػػػالح الػػػدمتي  ػػػد بػػف صى مذ  مػػا ال ػػػاعر اٍبػػف ركبػػػؾ فكانػػت بينػػػو كبػػػيف الفقيػػو جمػػػاؿ الػػٌديف ميحى
قػاؿ قصػيدة ىجرية ندـ عمى ما حصؿ منو ك  826 حناع   فمما عمـ بخبر كفاة جماؿ الديف سنة 

   :2يعتذر فييا كيرثي بيا اٍلفىًقيو جماؿ الٌديف   مف ذىًلؾ قكلو 
 كلي ىفكات ًفيًو باأٍلىٍمس قمتيىا
اًدؽ  فىًإنِّي ًفي مدحي لىؾ اٍليىٍكـ صى
ات مكتكا مجاعىة اجى  فىقؿ ًلذىكم اٍلحى

 

 ًإلىى اا قد اصبحت ًمٍنييفذ تىاًئبنا 
 بناكىمىا كنت ًفي ذمِّي لىؾ األمس كىاذً 
ٍنكيـ مف ييًميت المسانبا  فقد مىاتى عى

 

إنو االعتذار الصادؽ الذم يجعمو يعتػرؼ بػأف مػا قالػو عنػو كقػت ال ػحناع كػاف كػذبان   كيقػرر  نػو 
صادؽ فيما ينعاه بو مف صفات ماجدة منيا  نو كاف كريمان يق ي حكائ  الناس   ثـ نجػده يػدعك 

 مى مراتب الجناف   يقكؿ :لو بحيسف اآلخرة   ك ف يككف عند ربو في  ع
ٍبر ًلؤٍلجًر جالب  فاصبر فىًإف الصذ
يا ميتىتىاًبعنا  سقى اا مثكاه حى

 

 فدكنكـ مىا كىافى ًلؤٍلجًر جالبا 
 كى ىٍعطىاهي ًفي  ىعمىى اٍلجناف مراتبا

 

 

ػكًفيي فكلٌما تك  مذد بػف  بػي اٍلقىاًسػـ المزجػاجي الصُّ مذد بف ميحى الح ميحى  809ة سػن ال ذٍيإل الصذ
  :3ىجرية رثاه بعض ال عراع بقصائد خمدت ما عيرؼ عنو مف صفات التقكل كالكـر   مف ذلؾ 

 كى جؿ خطب ًفي الخطكب مفاجي
مذد مذد بف ميحى   يإل ال ُّييكخ ميحى
 ميغًني اأٍلىيىامىى كاليتامى كىفو

 

الح المزجاجي  ًلٌي الصذ  نعيي اٍلكى
فىات كمكئؿ اٍلميٍحتىاج  كىٍيؼ الصِّ
 بنكالو المتفجر الثجاج

 

ٍ ػييكر ي المقر  فكلٌما تك  مذػد األصػبحي اٍلػكىاًعظ اٍلمى مػٌي بػف ميحى اٍلعىبلمىة  رؼ الٌديف  ىبيك اٍلقىاًسـ بف عى
  :1معيبد بقصيدة طكيمة  كليا  رثاه الكزير تقي الديف بف –ىجرية  831قبؿ سنة  –" ًعيىاض" ػب
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 ت كقنا اٍلبىقىاع مف العجاب
 

 ًإٍذ األتراب تنقؿ لمتراب 
 

 قكلو :ذلؾ مف فييا يعدد مناقبو كما اتصؼ بو مف صفات في حياتو   ك 
 فىمف لممسندات كلمعكالي
مف ذىا لمسياؿ كك ؼ خطب  كى
 كلمطبلب بعد عيا يـ ًفي

 

 مف اأٍلىٍخبىار كالكمـ اٍلعىذىاب 
ا لىؾ الى تىقكؿ كلمجكابكى   مى

 اإلعا ة بالفكائد كالطبلب
 

بػد ىا تكفي ال يإل  بي الف ؿ بف حجر   فرثاه ال ياب الحجازم بقصيدة  جريةى 814كفي سنة 
 : 2  كلياببعض المعاني الحكيمة التي تدكر حكؿ حقيقة الحياة كالمكت   

 ىػػػػػي الميػػػػػالي خطػػػػػكب تعتػػػػػرم كنيػػػػػر
 لػػػػـ يصػػػػؼ منيػػػػؿ عػػػػيش المػػػػر   بػػػػدا

 ت ككفػػتفػػكػػـ كػػدرت كصػػفت كػػـ  خم
 فكػػػػػػػـ جسػػػػػػػـك بإطبػػػػػػػاؽ الثػػػػػػػرل بميػػػػػػػت

 

 فكػػػػػـ  رتنػػػػػا صػػػػػركؼ الحادثػػػػػات نيػػػػػر 
 إال كعقبػػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػفاع كػػػػػػػػػػػػدر
 ككػػػػػػػػؿ ذا بق ػػػػػػػػاع قػػػػػػػػد جػػػػػػػػرل كقػػػػػػػػدر
 ك كجػػػػػػػو  سػػػػػػػكنت بعػػػػػػػد النعػػػػػػػيـ حفػػػػػػػر

 

ثػػـ يصػػكر حزنػػو ال ػػديد عمػػى فقػػد ال ػػيإل ابػػف حجػػر   كيأسػػى لحػػاؿ الػػديف كالػػدنيا بعػػده   
مػػؽ الكػػريـ كالجػػكد كسػػعة العمػػـ   كالتقػػكل   إف ال ػػاعر كيسترسػػؿ فػػي تعديػػد  مناقبػػو كصػػفاتو   الخي

يرل مجالس العمـ حزينة لفقػده   تنػكح عمػى مػا انق ػى مػف مجالسػو العمميػة   كتبلكتػو لمقػر ف فػي 
 :  3 جكؼ الميؿ   إف الدنيا بأسرىا حزينة عميو   النجـك كالسحب كالرياح     يقكؿ

 كا  سػػػػػػػفي  كاه كا ليػػػػػػػؼ قمبػػػػػػػي اليػػػػػػػكـ
 عمػػػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػػياب لػػػػػػػػػػػػػػديف اا كػػػػػػػػػػػػػػاف
 عمػػػػػػػػػى إمػػػػػػػػػاـ عميػػػػػػػػػو الخمػػػػػػػػػؽ قاطبػػػػػػػػػة
 فػػػػػػػالعمـ مػػػػػػػف بعػػػػػػػده  ػػػػػػػاقت مذاىبػػػػػػػو
 مجػػػالس العمػػػـ مػػػف حػػػزف عميػػػو بكػػػت
 كفػػػػػػػي  حاديػػػػػػػث خيػػػػػػػر المرسػػػػػػػميف لػػػػػػػو
 مػػػػػػػػػػػػػف لممحػػػػػػػػػػػػػارب زانتيػػػػػػػػػػػػػا تبلكتػػػػػػػػػػػػػو
 فالسػػػػػحب  جػػػػػرت عميػػػػػو اليػػػػػـك  دميػػػػػا

 كا حسػػػرة الػػػديف كالػػػدنيا عمػػػى ابػػػف حجػػػر 
 جنػػػػابكـ  ػػػػمس ف ػػػػؿ قػػػػد خبػػػػت كقمػػػػر
  ثنت ككـ قد حكت فػي الجػكد عنػو سػير
 ك ػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي حيػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف بعػػػػػػػػده كفكػػػػػػػػر
 فنكحيػػػػا اليػػػػكـ ترمػػػػي فػػػػي القمػػػػكب  ػػػػذر
سػػػػػػػػػناد كحسػػػػػػػػػف نظػػػػػػػػػر   عمػػػػػػػػػى مقػػػػػػػػػاـ كا 
 فػػػي ظممػػػة الميػػػؿ مػػػف مػػػتف الكتػػػاب سػػػكر
 كالػػػػػػػريح تبكػػػػػػػي إذا مػػػػػػػرت عميػػػػػػػو سػػػػػػػحر
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 بكػػػػػػػػػت عميػػػػػػػػػو نجػػػػػػػػػـك الميػػػػػػػػػؿ ذاكػػػػػػػػػرة
 

 تيجػػػػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػػػاؿ كميػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػرر
 

النعػػيـ الػػذم  عػػده اا لعبػػاده المتقػػيف كبػػيف صػػفاتو التػػي ألجميػػا كيمػػزج ال ػػاعر بػػيف الحػػديث عػػف 
  ػػحى قبػػره قصػػران لممجػػد كالعميػػاع   ثػػـ يستسػػمـ بحسػػرة ك سػػى ألف المػػكت نيايػػة كػػؿ كػػائف حػػٌي   

   :1يقكؿ 
 يػػػػػػا قبػػػػػػره قػػػػػػد حكيػػػػػػت المجػػػػػػد  جمعػػػػػػو
 ا درؾ مػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػبل كسػػػػػػػػػػػػػما
 مػػػػكالم نصػػػػر ق ػػػػاة المسػػػػمميف كمػػػػف

  خصػؾ يػامقرر عمػى الخمػؽ فقػداف ل
 مػػػػػا نػػػػػاح ذك  ػػػػػجف لػػػػػيبل عمػػػػػى فػػػػػنف

 

 كفيػػػػػػػػػؾ جنػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػدف  زلفػػػػػػػػػت كنيػػػػػػػػػر 
  مسػػػػػيت لممجػػػػػد كالعميػػػػػاع نعػػػػػـ قصػػػػػر
 لمعػػدؿ قػػد سػػؿ سػػيفا فػػي الػػكرل ك ػػير
 مػػػػف كػػػػاف ممجػػػػأىـ يكمػػػػا لػػػػدف   ػػػػرر
 ك كمػػػػػػػض البػػػػػػػرؽ نجػػػػػػػديا كالح القمػػػػػػػر

 

تكفي  ياع الديف  بك المعالي محمد بف القا ي زيف الديف  بي حفص عمر ابف كلٌما 
كفاتو القا ي محب الديف  بك الف ؿ بف  حنة خبر كبمغ   ىػ  857سنة  لنصيبي ال افعي ا

 : 2 حزف حزنا عظيما ككتب إلى صيره القا ي زيف الديف مف قصيدة يرثيو بيا

 لقػػػػػػػد  ػػػػػػػحكت ريػػػػػػػاض األرض لمػػػػػػػػا
 كقػػػػػػػػػػد فقػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػياع فصػػػػػػػػػػار لػػػػػػػػػػيبل

 

 بكػػػػػػػػت مػػػػػػػػف فكقيػػػػػػػػا سػػػػػػػػحب السػػػػػػػػماع 
 نيػػػػػػػػػػػار العػػػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػػػف فقػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػياع

 

صاحب كتاب  –  ال يير بأبي ذر سبط ابف العجمي  مد بف إبراىيـ بف محمد بف خميؿيعقب  ح
 قمت م منا :"بقكلو :  –جرية ىػ 883كنكز الذىب المتكفى 

 ابػػػػػػػف النصػػػػػػػيبي ال ػػػػػػػياع لػػػػػػػو الػػػػػػػكرل
 ىييػػػػػػػػػػػات ال يػػػػػػػػػػػأتي الزمػػػػػػػػػػػاف بمثمػػػػػػػػػػػو

 

 عػػػػػػػػػػػػػدمكا كحػػػػػػػػػػػػػزنيـ عميػػػػػػػػػػػػػو طكيػػػػػػػػػػػػػؿ 
  3" إف الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بمثمػػػػػػػػػػػػػػػػػو لبخيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 

ػػػد الربيعػػػي اٍلًحٍميىػػػًرم اي ىجريػػػة تػػػكف 840كفػػػي سػػػنة  مذ ػػػاـ  ػػػيىاب الػػػٌديف  ىٍحمػػػد بػػػف ميحى إًلمى
اٍلمىٍ ييكر بال مفييميكؼ   فرثاه التقي بف معيبد بمرثاة طىًكيمىة ًمٍنيىا 

4:  

 ذىب اٍلفىبلح تىتىابىعىت  حزابو
مذد  لما فىقدنىا  ىٍحمد بف ميحى

 

ابو   كىم ى الٌصبلح مى ىت ًبًو  ىٍصحى
 مقت  بكابومفتي اأٍلىنىاـ تغ
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عبػد اا بػف كمف رثػاع األصػدقاع  ي ػان مػا  كرده صػاحب كتػاب صػمحاع الػيمف مػف  ػعر  
كر د بف مىٍنصي    :1قىاؿى    ًقيو اٍلعىبلمىة  رؼ الٌديف قىاسـ بف عمر الدمتيفي رثاع الفى  دىاكي

ـ ٍسبلى  مكت اأٍلىًئمذة ثممة اإٍلً
 فىًإذا سىًمعت ًبمىٍكت حبر فابكو

 

 طرا كمكت ًإمىاـالى ثممة ت 
ـ ٍسبلى  كابؾ اأٍلىنىاـ كنح عمى اإٍلً

 

كىػػي قصػػيدة سػػيارة خمػػدت ذكػػر الفقيػػو الػػدمتي كمػػا عيػػرؼ عنػػو مػػف صػػفات العمػػـ كالتقػػكل   كمنيػػا 
 قكلو :

  ىك مىا ترل اآٍلفىاؽ كىيؼى تكدرت
ـذ قسمتو  قىاسـ حزت اٍلعمـ ث

 

 ماـلما ق ى إلمامنا بحً  
  2 فجزاؾ رىبؾ  كفر اأٍلىٍقسىاـ

 

إبراىيـ بف يكسؼ الحمبي في رثائو لصديقو العالـ عبد الباسط بف ما نجده عند ككذلؾ 
بكافة لكمو كعتابو عمى الزماف  حيث  لقى   جريةىػ 913محمد ابف ال حنة   الذم تكفي سنة 

الذكر الحسف   كاألخبلؽ  الذم ككل قمبو  لما كحزنا لفراؽ صديقو الذم طالما عرؼ عنو
ؼ ال كىك العالـ ذم اليمة العمياع كالعقؿ الكاس  الحكيـ كالنفس المتكا عة   ما   كيالحميدة

  :  3 جعمو يأسر قمكب المحبيف جميعا فاستحاؿ عمييـ نسيانو   يقكؿ
 جار الزماف كقد رمى بمصاب
 كسطا عمى جسد كستو لكعة
 كبراه باألسقاـ حتى إنو
ني عمى ركح تكد ذىابيا  كا 
 مفك صابنا بمصيبة ىي مكت 

 العالـ النحرير عبد الباسط بف
 ذم اليمة العمياع كالنفس التي
 مف كاف كينا كاثقا بمحبة
 كىك الذم ممؾ القمكب بأسرىا
 يا قمب إف تنساه يكما كامبل

 

 قمبا ككتو فرقة األحباب 
 األحزاف  ثكابا ك م ثياب
 ليسكد لك يمسي  جي  تراب
 لك كاف مأذكنا ليا بذىاب

 لبابتركم محاسنو  كلك األ
 ال حنة الحنفي ذم اآلداب
  رفت فكانت فكؽ ظير سحاب
 متمسكا باألىؿ كاألصحاب
 بتكا   منو كحسف خطاب
 تبمى بكخز ميند كحراب
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ثـ يكجو الحمبي خطابو لمدىر كقد عاتبو عتابا  ديدا   كحمٌمو كامؿ المسئكلية   كرماه          
كدعا عميو بدعكات عاصفة بنفس م حكنة بالخيانة ألنو السبب في تفريؽ  مؿ األحبة   كما 

 :   1 بال جكف   بينما دعا  لصديقو بالرحمة كالغفراف كألىمو بالصبر كالسمكاف   فقاؿ
 ك بكيو يا عيني دما م  مف بكى 

 كادعي عمى دىر  راؾ فراقو
 يا دىر ما كاف الفراؽ بخاطرم
 خربت ربعا عامرا يا دىرنا
 يا دىر قد جرعتني بفراقو

 ا كاف الميمؿ منؾ ذايا دىر م
 يا رب دىرا  رنا جرعو مف
 كاخصص زمانا قد رمانا بالنكل
 كارحـ فتى بجكار عفكؾ نازال
 كانفر خطاياه كصبر  ىمو

 

 مف  ىمو كالصحب كاألتراب 
 بفراقو لمصحب كاألحباب
 كبل كال كاف النكل بحساب
 بميت ربكعؾ دىرنا بخراب
 كأسا بيا خطئي  زاح صكابي

 نا بمصابقد خنتنا كرميت
 فقد الذم ييكل  مر  راب
 ب تات  مؿ م   ليـ عذاب
 يرجك ر اؾ كذا جزيؿ ثكاب
 بمحمد كاآلؿ كاألصحاب

 

 سػمكب النػداع فػي قصػيدتو السػابقة   فتػارة نجػده ينػادم مف استخداـ حظ إكثار الحمبي يبل
ة فقػػد ف مػرار كقػد  ػػكى لػو  ػدة مػا جػػرعيـ الػدىر مػ  ي ربػػو ممتجئػا إليػو جالػدىر   كتػارة  خػرل ينػا

 ككؿ ذلؾ يدؿ عمى ىكؿ المصاب كالحزف العميؽ في النفس ال عيفة   ابف ال حنة  
يتأسؼ عبد الرحمف بف  بي الكفا لفقداف صديقا لو طالمػا سػانده فػي سػرائو ك ػرائو كذلؾ 

   : 2ك اركو لحظاتو بحمكىا كمرىا   إذ يقكؿ في رثائو 
 م ت قامة كانت  ليفة م جعي

 ف عقارباكا  صداغ حكي
 كما كنت  خ ى  مس إال مف الجفا
 رعى اا  ياما كناسا عيدتيـ

 

 فممو  لحاظ ليا كمرا ؼ 
 فيف عمى الحكـ الم ي سكالؼ
ني عمى ذاؾ الجفا اليكـ  سؼ  كا 
 جيادا كلكف الميالي صيارفا

 

 

ىذا كمف القصائد التي لـ يصمنا منيا سكل مطمعيػا القصػيدة التػي قيمػت فػي رثػاع مكسػى 
 :  3 و بيا مطمعياي  إذ نظـ بعض األصدقاع قصيدة يرث جريةىػ 829لدم الذم تكفي سنة الخا

 قد  ظمـ الجك بعد ال كع كالصدؼ
 

 بمكت مكسى بف عيسى صاحب الخمؼ 
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الزىكر في كقائ  الدىكر فيجعؿ  الت المكسػيقى  بدائ  ما محمد بف إياس صاحب كتاب 
  إنيػػا  جريػػةى 915ديف بػػف رحػػاب الػػذم تػػكفي  سػػنة ن ػػد نػػكر الػػمالمغنػػي العمػػى فقػػد ح  حزنػػا ك نػػت

ىػذا     و  بؿ ك  حى الناس في قمؽ   ك ػاقت الػدنيا بأكمميػا لرحيمػ كالنحيب صراختراكح بيف ال
 :   1 ما نراه في قكلو

 تكفى نزىة األسماع طرا
 كناحت بعده اآلالت حزنا
 ك بدل الدؼ كالماصكؿ زعقا
 ك  حى الناس في قمؽ كلـ ال

 

 لعيش منا في ذىابكصار ا 
 ك ظيرت الصراخ م  انتحاب
 كمف جاع الم تـ في المصاب
 كقد  اؽ الكجكد ببل رحاب

 

د ناصػػػر الػػػديف محمػػػد ان ػػػال ػػػياب المنصػػػكرم صػػػديقو المغنػػػي  سػػػتاذ فػػػف اإلككػػػذلؾ يرثػػػي      
ركح عػػف النفػػكس  ػػيقيا يػػ  حيػػث كػػاف  جريةىػػػ 862المػػازكني القػػاىرم التػػي كانػػت كفاتػػو سػػنة 

و مػف كممػات رنانػة ت ػد األسػماع كتػبي  القمػكب فرحػا   حيػث بػ بما ي ػدكالناس طرب يك  كىميا  
   : 2يقكؿ المنصكرم في رثائو متحسرا عميو كقد خاطبو 

 يا نزىة السم  سكنت الثرل
 كـ لطمة مف قدـ  ك يد

 
 

 فمممبلىي  يما ليفي 
 في خدم الدكة كالدؼ

 

 : 3 يقكؿ المنصكرملمكتو األصكات    المذات   كارتفعت المازكني كقد انعدمت بعد
 كانت بو لذاتنا مكصكلة
 ككانت األصكات تزىك بيجة

 

 فانقطعت بمكتو المذات 
 فارتفعت لمكتو األصكات

 

ي بو الحزف كالبكاع ك  ما عمي بف محمد فمف  دة حزنو قد  بو الصبر ب خص يفارقو   
اتفؽ ك في يـك الثبلثاع    ماجالسييف لو   ككاف يصديقب خص مبلصؽ لو كذلؾ في رثائو ل

   ما يكـ االثنيف فيجعمو مف األلفاظ الم تركة التي ت ير إلى صديقيو معان   مكتيما في يكـ األحد
 :  4 إذ يقكؿ فييما كما ت ير إلى يـك االثنيف  

 عمى األديب الحريرم كاألديب الزيف
 يكـ الثبلثا بيـ كانت تقر العيف

 

 الحيففارقت صبرم كرافقت البكا ك  
 فارقتيـ في األحد كانصبت في االثنيف

 

كقػػد اعتػػاد ال ػػعراع الػػدعاع لمكتػػاىـ بالسػػقيا التػػي يقصػػدكف بيػػا المغفػػرة   كقػػد ر ينػػا  ػػكاىد 
فيجعػؿ الػدعاع بالسػقيا فػي  محمد بف عمػي الزحيػؼىذا الدعاع في خكاتيـ قصائدىـ    ما ال اعر 
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 المتػػكفى فػػي سػػنة  ف  بػػي القاسػػـ بػػف مفتػػاح  عبػػد اا بػػيمفتػػتح قصػػيدتو التػػي يرثػػي فييػػا صػػديقو 
 : 1 قكؿجرية   يىػ 877

 سقى جدثا   حى بصنعاع ثاكيا
 

 مف الدلك كالجكزاع ناد كرايح 
 

فإف  دة حزنو عمى مكت ابف مفتاح جعمتو صديقو يحيى بف محمد بف صالح حنش  ما 
 : 2 فقده عمى قمبو   يقكؿ ك ثرصكر مدل حزنو بعبارات ت توقصيديصٌدر 

  ما عميؾ فقمبي دائـ الفزع
 

 ككيؼ  سمك ككجدم نير منقط  
 

 ما ابف ال حنة فقػد  سػقط حزنػو عمػى عناصػر الطبيعػة فػي رثػاع صػديقو محمػد بػف عمػر  
   :3ىجرية   فقاؿ  857النصيبي الذم تكفي سنة 

 لقد  حكت رياض األرض لما
 كقد فقد ال ياع فصار ليبل

 

 بكت مف فكقيا سحب السماع 
 العز مف فقد ال ياعنيار 

 

  صػديقو النصػيبي   ػة تنيمػؿ دمكعيػا  لمػا كحزنػا لفػراؽلػو عكاطػؼ جيا ان السحب إنسػانإنو يجعؿ 
 كيجعؿ صديقو  كعان ينير نيار العز   كلٌما فيًقد ىذا ال ياع حمت محمو عتمة الميؿ  

 

الػيمف      صديقان محبان آلؿ العيدركس فػي4كقد كاف ال اعر الفقيو محمد بف عمر بحرؽ 
اىػػػتـ ألمػػػرىـ   فتػػػاب   فػػػراحيـ ك تػػػراحيـ فػػػي العديػػػد مػػػف القصػػػائد كالمقطكعػػػات   مػػػف ذلػػػؾ مػػػثبلن 
ابتياجو بال يإل  حمد بف ال يإل  بي بكر العيػدركس الػذم ا ػتير بكرمػو كصػفاتو الماجػدة   حيػث 

   :5يرل  ف ىذه الصفات  صيمة فيو مكركثة عف جدكده   يقكؿ 
  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادة ال ينتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 ف  ػػػػػػػػػػػػػاركتو بنػػػػػػػػػػػػػك العيػػػػػػػػػػػػػدركسلػػػػػػػػػػػػػئ
 فقػػػػػػػػػػػػػػػػد خصػػػػػػػػػػػػػػػػو اا مػػػػػػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ
 حػػػػػػػػػػػػػكل سػػػػػػػػػػػػػر جديػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػػػػػو

 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إال ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد 
 بفخػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػك ال ػػػػػػػػػػػػػمس ال يجحػػػػػػػػػػػػػد
 ب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد
 فطػػػػػػػػػػػػػػػػاب لػػػػػػػػػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػػػػػػػػػرع كالمحتػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 

                                                 

   070 2  البدر الطال  بمحاسف مف بعد القرف الساب  1 
   070 2  البدر الطال  بمحاسف مف بعد القرف الساب  2 
      012 1  إعبلـ النببلع بتاريإل حمب ال يباع 3 
ىػػ   869 النصؼ مػف  ػعباف سػنةليمة  ىك العبلمة الفقيو محمد بف عمر بحرؽ   كاف مكلده بح رمكت في  4 

 . ىػ942كتكفي سنة 
  محيػي الػػديف عبػػد القػادر بػػف  ػػيإل بػف عبػػد اا العيػػدركس : النػكر السػػافر عػػف  خبػار القػػرف العا ػػر   الطبعػػة 5 

  كقػد  كرد صػاحب  ػذرات الػذىب  بياتػان منيػا    99ىػػ   ص 2321األكلى   دار الكتػب العمميػة   بيػركت 
   06 8  ذرات الذىب انظر : 
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: "الكارث ألبيو كجػده  النكر السافر عف  خبار القرف العا رفيك كما يقكؿ صاحب كتاب 
ده   فقد قاـ بالمقاـ  تـ قياـ   كنيض بما نيض بػو  بػايه الكػراـ   كحامؿ الراية مف بعده ككلي عي

فسػػاد كجػػاد   بنػػي معاقػػؿ المجػػد ك ػػاد   ك حػػي الركاتػػب التػػي  سسػػيا  بػػكه كاألكراد   ككاظػػب عمػػى 
إطعاـ الطعاـ كصمة األرحاـ كاإلحساف إلى الفقراع كاأليتاـ باذال جاىو كمالو في إيصاؿ النف  إلى 

ككػػاف فػػي مػػدة  يامػػو السػػعيدة كطػػكؿ حياتػػو العزيػػزة الحميػػدة مجريػػا النفقػػة التامػػة  ىػػؿ اإلسػػبلـ     
الكافرة كالكسكة الفاخرة لمف كاف  بكه مجريا لو مف زكجة كخادمػة كنحكىػا قائمػا بكفايػة الفقػراع نفقػو 
ككساع صيفا ك تاع      قاؿ الراكم فعجبت فقمت : ما كاف بعدف إذ ذاؾ سائؿ قالكا : ال ما كاف 

    1 ي زمف ال يإل  بي بكر ككلده ال يإل  حمد يكجد في عدف سائؿ  صبل"ف
تىًقػػٌي الػػٌديف عمػػر بػػف  بػػي اٍلقىاًسػػـ بػػف معيبػػد  فػػيعمف سػػخطو عمػػى الػػدنيا بعػػد  ف  مػػا ال ػػاعر 

  كف تبطش بالخبلئؽ   كتفني القركفقرر  نيا ليست بدار قرار   كيبرر سخطو عمييا بأف يد المن
مٌي النجدم سنة كألنيا  فنت صديقو ا زذاؽ بف عى   ىجرية 888لفقيو عفيؼ الٌديف عىًطيذة بف عبد الرذ

   :2يقكؿ 
ػػػػػػػػػػػػػا ىىػػػػػػػػػػػػػًذه الػػػػػػػػػػػػػدٍُّنيىا بػػػػػػػػػػػػػدار قىػػػػػػػػػػػػػػرىار  مى
  كمػػػػػػػػا رى ىٍيػػػػػػػػت يىػػػػػػػػد اٍلمنػػػػػػػػكف كبط ػػػػػػػػيا
ًطيذػػػػػػػػػة ػػػػػػػػػاـ اٍبػػػػػػػػػف اٍلًكػػػػػػػػػرىاـ عى  مثػػػػػػػػػؿ اإًلمى

 

 سػػػػػػػػػػحقا لىيىػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػدا لىيىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف دىار 
كف بسػػػػػػػػػػػػػيفيا البتػػػػػػػػػػػػػار  تفنػػػػػػػػػػػػػي اٍلقيػػػػػػػػػػػػػري

ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييكر باألقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارالسذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِّ   د اٍلمى
 

ىجريػػة    900لػػذلؾ لمػػا تػػكفي ال ػػيإل  حمػػد بػػف ال ػػيإل  بػػي بكػػر العيػػدركس بعػػدف سػػنة 
كعمره يكمئذ  ربعكف سنة تقريبا   رثاه ال اعر محمد بف عمر بحرؽ بقصيدة سيارة   تظيػر مػدل 

   :3ؿ فييا االحب كالتقدير الذم كاف بينيما   كمدل الحزف عمى فقده   ق
 بنػػػػػػػػػػػػى م ػػػػػػػػػػػػيدات القصػػػػػػػػػػػػكرلمػػػػػػػػػػػػف ت

 كحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ـ التيالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كالتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 فغايػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػفكىا كػػػػػػػػػػػػػدر ك قصػػػػػػػػػػػػػى
  لػػػػػػػـ تػػػػػػػر كيػػػػػػػؼ ىػػػػػػػدت ركػػػػػػػف مجػػػػػػػد

 
 

 ك يػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػاة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى قصػػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 عمػػػػػػػػػػػػى الخداعػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػدنيا الغػػػػػػػػػػػػركر
 كلػػػػػػػػػػػك  بػػػػػػػػػػػدت لػػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػركر
 حبلكتيػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػى الكػػػػػػػػػػػػػأس المريػػػػػػػػػػػػػر
 كفا ػػػػػػػػػػػػت بحػػػػػػػػػػػػر مكرمػػػػػػػػػػػػة زخػػػػػػػػػػػػكر

 

جيو النصح لمناس كافة بأال ت غميـ الدنيا كنعيميا الزائػؿ   فػإف لقد بد  ال اعر مرثيتو بتك 
ف كانت حياتو ىانئة   ألف نعيميػا ال محالػة زائػؿ   كيػدلؿ عمػى ذلػؾ بمػا  المبيب ال يغتر بالدنيا كا 

                                                 

   99  النكر السافر 1 
   201 2  طبقات صمحاع اليمف 2 
   222  النكر السافر 3 
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 صاب  ؿ العيدركس مػف مصػائب جسػاـ   حيػث  خػذتيـ يػد المنػكف كاحػدان تمػك اآلخػر بػالرنـ مػف 
 مناقب  ؿ العيدركس متأسفان عمى ما ذىب مف صفاتيـ فيقكؿ : ؽبحر كؿ م ثرىـ   ثـ يعدد 

 كركعػػػػػػػػػػػػت األنػػػػػػػػػػػػػاـ بفقػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػخص
  ػػػػػػػػػػػياب ثاقػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػدر
 نمػػػػػػػػػػػػػاه العيػػػػػػػػػػػػػدركس ككػػػػػػػػػػػػػؿ قطػػػػػػػػػػػػػب
 تنػػػػػػػػػػػػػػػاثر عقػػػػػػػػػػػػػػػدىـ نجمػػػػػػػػػػػػػػػا فنجمػػػػػػػػػػػػػػػا
 فػػػػػػػػػػػػأظمـ بعػػػػػػػػػػػػدىـ دسػػػػػػػػػػػػت المعػػػػػػػػػػػػالي
 فػػػػػػػػػػػػكا  سػػػػػػػػػػػػفا عمػػػػػػػػػػػػى  طػػػػػػػػػػػػكاد حمػػػػػػػػػػػػـ
 ككاحزنػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى تيػػػػػػػػػػػػػػػػػار جػػػػػػػػػػػػػػػػػكد
 كيػػػػػػػػػػا ليفػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى  خػػػػػػػػػػبلؽ لطػػػػػػػػػػؼ

 فخػػػػػػػػػػػػارالػػػػػػػػػػػػئف ذىبػػػػػػػػػػػػكا فقػػػػػػػػػػػػد  بقػػػػػػػػػػػػكا 
 ففػػػػػػػػػػػػػػاقكا النػػػػػػػػػػػػػػاس  حيػػػػػػػػػػػػػػاع كفاقػػػػػػػػػػػػػػت
 فػػػػػػػػػػػبل يػػػػػػػػػػػأتي الزمػػػػػػػػػػػاف ليػػػػػػػػػػػـ بمثػػػػػػػػػػػؿ

 

 رزيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 تبقػػػػػػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػمكس مػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر
 نيػػػػػػػػػػػػػػػػػاث لمػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل فػػػػػػػػػػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػيير
 تغيػػػػػػػػػػػب تحػػػػػػػػػػػت  طبػػػػػػػػػػػاؽ الصػػػػػػػػػػػخكر
 ك كسػػػػػػػػػػػػػؼ قطػػػػػػػػػػػػػرىـ بعػػػػػػػػػػػػػد الزىػػػػػػػػػػػػػكر
 إذا  ست ػػػػػػػػػػػػػػػكمت مممػػػػػػػػػػػػػػػات األمػػػػػػػػػػػػػػػكر
 يمػػػػػػػػػػػػػػد بصػػػػػػػػػػػػػػيب الغيػػػػػػػػػػػػػػث الغزيػػػػػػػػػػػػػػر
 يفػػػػػكؽ الزىػػػػػر فػػػػػي الػػػػػركض الن ػػػػػير
 ي ػػػػػػػػػيؽ لحصػػػػػػػػػره صػػػػػػػػػدر السػػػػػػػػػطكر
  ػػػػػػػػػػػػػرايحيـ عمػػػػػػػػػػػػػى  ىػػػػػػػػػػػػػؿ القبػػػػػػػػػػػػػكر
 كىػػػػػػػػؿ لم ػػػػػػػػمس كيحػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف نظيػػػػػػػػر

 

كبعد  ف يعدد ال ػاعر محمػد بػف عمػر بحػرؽ صػفات  ؿ العيػدركس   كيقػرر  ف الزمػاف لػف يجػكد 
بمثميـ   يختـ مرثيتو بالدعاع ليـ   كبأف يككف لو عكنان ك ف يصبره عمى فقدىـ   ثػـ يصػمي عمػى 

   :1يقكؿ  النبي صمى اا عميو كسمـ كعمى مف كااله  
 عمػػػػػػػػػػػػػى تمػػػػػػػػػػػػػؾ الكجػػػػػػػػػػػػػكه سػػػػػػػػػػػػػبلـ رب
 إليػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػف لنػػػػػػػػػػػػػا خمفػػػػػػػػػػػػػا كذخػػػػػػػػػػػػػرا
 كصػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى  جػػػػػػػػػؿ الخمػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػدرا
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػف كااله مػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ؿ كصػػػػػػػػػػػػػػػػػحب

 

 رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككر 
 فانػػػػػػػػػػػػػػؾ جػػػػػػػػػػػػػػابر العظػػػػػػػػػػػػػػـ الكسػػػػػػػػػػػػػػير
 محمػػػػػػػػػػػػػػػػػد الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػير لنػػػػػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػػػػػذير
 عمػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػر األصػػػػػػػػػػػػػايؿ كالبكػػػػػػػػػػػػػكر

 

 

  كربمػا فػي جميػ  كىكذا نبلحظ  ف المعاني متقاربػة فػي  ػعر الرثػاع عنػد جميػ  ال ػعراع  
عصكر األدب   كذلؾ ألف إحساس النفس اإلنسػانية بمصػيبة المػكت ال ت ػكبو مطػام  الػدنيا كمػا 
يصاحبيا مف رياع كنفاؽ  حيانان   فيك حتى في رثاع األصدقاع ينطكم عمى قدر كبير مػف صػدؽ 

 اإلحساس بيذه المصيبة  
 المػػكت ك ثرىػػا فػػي نفكسػػيـ ف مصػػيبة إف جميػػ   ػػعراع الرثػػاع فػػي ىػػذا العصػػر تحػػدثكا عػػ 

ف كانػػت العكاطػػؼ  قػػكل كالحػػزف   ػػد عنػػد رثػػاع قريػػب  ك  سػػكاع كػػاف الميػػت قريبػػان  ك صػػديقان   كا 
صػديؽ حمػيـ   فصػدؽ م ػاعر الحسػرة كاألسػى يبػدك جميػان   كالتعبيػر ب ػتى المعػاني عػف انفطػار 

ـ ال ػعراع لق ػاع اا القمكب   كسكب الدمكع  كثر ك كحان     كفي معظػـ الحػاالت ر ينػا استسػبل
                                                 

   222 – 222  النكر السافر 1 
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كقػػدره   كتػػدبر حقيقػػة الحيػػاة كالمػػكت  حيانػػان   كاسػػتخبلص العظػػات كالعبػػر   كػػذلؾ ذكػػر مناقػػب 
ػػػرؼ مػػػف صػػػفاتو الكريمػػػة   ككرعػػػو كتقػػػكاه   كفػػػي ختػػػاـ كثيػػػر مػػػف النصػػػكص ر ينػػػا  الميػػػت كمػػػا عي

 ال عراع يدعكف لمميت بالرحمة كالمغفرة  
د الرثػػاع   خاصػػة رثػػاع األصػػدقاع   ك حيانػػان لػػـ كػػذلؾ الحظنػػا قصػػر مػػا كصػػمنا مػػف قصػػائ 

يصمنا إال مطال  القصائد   كلعؿ السبب في ذلؾ يعكد ألصحاب كتػب السػير كالتػراجـ   كمػا ىػك 
  ككتػاب طبقػات صػمحاع الػيمف الػذم كجػدت ميلفػو إعبلـ النببلع بتاريإل حمب ال ػيباع الحاؿ في 

كىًىي طىًكيمىة تركتيىا اختصارا" قصيدة "يقكؿ في العديد مف المكاطف بعد  ف يذكر صدر ال
    كفي 1

ثًػػيفى بىٍيتػػا"  مقػػاـ  خػػر يقػػكؿ : "كىًىػػي طىًكيمىػػة تزيػػد عمػػى ثىبلى
    كألف نايػػة ىػػذا الميلػػؼ ىػػي الترجمػػة 2

 القصيدة   اسـ قائؿلصمحاع اليمف كجدناه الييتـ  حيانان بذكر 
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 فً مٌزان النقد
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 : يةة واألسموبويمغالظواىر ال
دة األساسػػية البلزمػػة فػػي بنائيػػا المغػػة كاألسػػمكب ركح القصػػيدة األدبيػػة   بػػؿ ىمػػا المػػا دتعػػ

نيػػػة القصػػػيدة كلػػذلؾ فالعبلقػػػة بينيمػػا عبلقػػػة مترابطػػػة   ذلػػؾ  ف نيػػػاب  حػػدىما يػػػيثر سػػػمبا عمػػى ب
ا فال ػاعر النػاجح ىػك مػف ينتقػي لقصػيدتو األمر الذم ي عر القار  بكجكد خمؿ ما في بنيتيا   لػذ

لغػػػة سػػػيمة ك لفاظػػػا مألكفػػػة بعيػػػدا عػػػف نريػػػب المعػػػاني   كمػػػا كيجػػػب عميػػػو المبلئمػػػة بػػػيف األلفػػػاظ 
كالمعاني   كفي ذلؾ يقكؿ ابف ر يؽ : "المفػظ جسػـ كركحػو المعنػى   كارتباطػو بػو كارتبػاط الػركح 

)بالجسد   ي عؼ ب عفو   كيقكل بقكتو"
1
)   

ال ػػػاعر  ف يسػػػتخدـ  سػػػمكبا مميػػػزا يتػػػرؾ فيػػػو بصػػػماتو عمػػػى  عمالػػػو األدبيػػػة عمػػػى  ذلؾكػػػ
لػذا فمكػؿ  ػاعر مػف ال ػعراع   تذكؽ القار  حبلكتو بحيث يحكـ عميػو فػي النيايػة حكمػا إيجابيػا يل

لغتو الخاصة ك سمكبو الذم يميزه عف نيره بما ينتقيو مف معاف كيختاره مف  لفػاظ   بحيػث يظيػر 
  كا حا جميا مف خبلؿ تمؾ المعػاني المنتقػاة كاأللفػاظ المجتبػاة   حيػث ال بػد ذلؾ األسمكب لمقار 

ألسمكب الكاتب  ك ال اعر  ف يختمؼ بحسب المقاـ   فمكؿ مقاـ مقاؿ   فمثبل إف كػاف المك ػكع 
الذم يتناكلو ال اعر في قصيدتو ىجائيا فعميو  ف يختار لػو لغػة تختمػؼ تمامػا عػف لغػة المػدح  ك 

 ف لكػػؿ مػػنيـ لغتػػو الخاصػػة التػػي البػػد  ف يكتػػب فييػػا   فمػػثبل اليجػػاع يتناسػػب معػػو  الرثػػاع   ذلػػؾ
 إلػى لغػة سػيمة رقيقػة    ي فنػكف تحتػاج المفظ القاسي   بخبلؼ كػؿ مػف المػدح كالرثػاع كالغػزؿ فيػ

كلكػػف مػػا ىػػك األسػػمكب   كمػػا ىػػي الخصػػائص األسػػمكبية التػػي لجػػأ إلييػػا  ػػعراع ىػػذا العصػػر فػػي 
 ؟   عارىـ الرثائية

 

 مفيوم األسموب :
السػػػػطر مػػػػف النخيػػػػؿ ككػػػػؿ طريػػػؽ ممتػػػػد   كاألسػػػػمكب : الطريػػػػؽ كالكجػػػػو فووووي الموووووغة : األسووووموب 

    2كالمذىب  كالجم   ساليب 
تتقػارب  –عمػى كثرتيػا كتنكعيػا  –رِّؼ بتعريفػات متعػددة   كلكنيػا فقد عي  أما األسموب اصطالحا :
 في مدلكالتيا   كمف ذلؾ :

طريقة األداع    ك طريقة التعبير التي يسمكيا األديب لتصكير ما في نفسو   ف األسمكب ىك :  -
 ك لنقمػػػػو إلػػػػى سػػػػكاه بيػػػػذه العبػػػػارات المغكيػػػػة    ك ىػػػػك الصػػػػكرة المفظيػػػػة التػػػػي يعبػػػػر بيػػػػا عػػػػف 

     3المعاني 
                                                 

   203 2  ابف ر يؽ القيركاني : العمدة   (1
  001 7   "سمب"ـ   مادة 0222ار صادر   بيركت د   2لساف العرب   ط : ابف منظكر :  انظر (2
    33ص   ـ2966مكتبة الني ة المصرية     الطبعة السادسة   األسمكب:   ينظر :  حمد ال ايب (3
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      1األسمكب : ىك الكسيمة البلزمة لنقؿ  ك إظيار ما في نفس األديب مف معاف  -
تميػػزه  لػػة عمػػى منحػػى محػػدد فػػي ىػػذا الن ػػاط  ك ذاؾ   يحمػػؿ قكاعػػد كخصػػائص األسػػمكب : دال -

     2عف نيره 
مما سبؽ نخمص إلى  ف األسمكب  : ىك الطريقة التي يمتاز فييا كؿ  اعر عف نيره بما يختاره 

 مف  لفاظ كينتقيو مف كممات   
 

لتركيبيػػػة   فقػػػد تعػػػددت كتنكعػػػت السػػػمات االخصوووائأل األسوووموبية   مػػػا فػػػي الحػػػديث عػػػف
كالظػػكاىر الفنيػػة التػػي اسػػتخدميا ككظفيػػا  ػػعراع العصػػر المممػػككي الثػػاني فػػي   ػػعارىـ الرثائيػػة   

كتػارة  خػرل يسػتخدمكف  سػمكب النػداع كالمخاطبػة ب ػكؿ   فتارة نبلحظ استخداميـ لظاىرة التكرار 
  فمػف  بػرز  ذلػؾ مػف األسػاليب كنيػر  يكظفكف فػي   ػعارىـ  سػمكب الحػكار  ثالثةمكثؼ   كتارة 

 ىذه األساليب كالظكاىر :
 

 التكرار : -1
ىك ظاىرة يككف فييػا تكػرار المفػردة الكاحػدة  كثػر مػف مػرة   كذلػؾ لداللػة مقصػكدة   كقػد 
 كثػػػر  ػػػعراع ىػػػذا العصػػػر مػػػف اسػػػتخداميا فػػػي مرثيػػػاتيـ    لييكػػػدكا عمػػػؽ الحػػػزف فػػػي نفكسػػػيـ   

كىـ   كمف ذلؾ ما جاع فػي قػكؿ الػديب  فػي كليك فكا حجـ األلـ الذم يعتصر قمكبيـ تجاه مف فقد
   : 3رثاع الممؾ عامر بف طاىر كىك ممؾ مف ممكؾ اليمف 

  خبلم  اع الذيف مف بعد عامر
 فمذ فقد كاا كاا إننا

 

 كبعد  خيو  عدؿ الناس في الناس 
 مف األمف كاإليناس في ناية الياس

 

  لييكد بذلؾ التكرار عمى  يفو مرتفي قسمكرر لفظ الجبللة ك   كما  يففقد كرر لفظ الناس مرت
 فقد مثؿ ىذا الممؾ  ل دة المكعة كالحزف 

   : 4يقكؿ األزىرم في رثائو البف ال حنة  وكفي السياؽ نفس
 كاا   كاا العظيـ ليس لي
  بكي بكا الخنا عميو مثمما

 

 بعد محمد سكاه ثاني 
  5 بكى متمـ مدل األزماف

 

                                                 
   20  األسمكب (1
   الطبعػػػة  األسػػػمكب كاألسػػػمكبية بػػػيف العممانيػػػة كاألدب الممتػػػـز باإلسػػػبلـ:   ينظػػػر: عػػػدناف عمػػػى ر ػػػا النحػػػكم (2

   72ص   ـ2999دار النحكم لمن ر كالتكزي     األكلى
   026 2البدر الطال  بمحاسف مف بعد القرف الساب   :ال ككاني   3 
  201-203  2در الحبب في تاريإل  عياف حمب  :   ابف الحنبمي4 
   ي ير إلى بكاع متمـ بف نكيرة عمى  خيو مالؾ   5 
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  كمػا تكػرر تأكيػدان عمػى صػدقو فػي القسػـ لسابقة لفظ الجبللة "كاا كاا" حيث تكرر في األبيات ا
 مماىاة لحالة الحزف ال ديد التي يكابدىا  لفظ البكاع " بكي   بكا   بكى" 

   : 1كمنو ما جاع في قكؿ  حد ال عراع في رثاع ابف النصيبي 
 عمرت مكانا في حياتؾ سالما
 كعمرت باألحزاف لؤلىؿ  ربعا

 

 رتو مف بعد مكتؾ يا عمركعم 
 كلكف رب  الصبر مف بعدؾ اندثر

 

   لييكد عمى  دة تأثير المرثك حٌيان كميتان   فكرر لفظ "عمرت" ثبلث مرات 
   : 2كيقكؿ ال رؼ بف المقر  في رثائو إلسماعيؿ اليماني 

 كما مكت إسماعيؿ مكت مجاكر
 كلكنو مكت رمى كؿ منزؿ

 

 الإذا مات  بكى ابنا ك كحش منز  
 بما  رمؿ النا يف فيو ك ثكبل

 

فتكرر لفظ المكت فػي األبيػات السػابقة  ربػ  مػرات   لييكػد بػذلؾ  ف مكتػو لػيس كػأم مػكت   إنمػا 
 ىك كقعة  ليمة حفرت عمى صخرة الجراح   

   : 3كمنو قكؿ ال ياب الحجازم في رثائو البف الكماخي 
 مف رحمة اا فبل تيأسف
 فمف يكف في الناس ذا رحمة

 

 إف كنت في العالـ ذا مرحمو 
 حؽ عمى الرحمف  ف يرحمو

 

كم تقاتو تأكيػدان عمػى ثقتػو بحظػكة الميػت برحمػة حيث كثر في األبيات السابقة ذكر لفظ "الرحمة" 
  ربو 

   :   4كذلؾ ما جاع في قكؿ العسقبلني في رثائو لمبمقيني 
 كلـ يخص بب ر منو ذا ن ب
 لقد  قاـ منار الديف مت حا

 

 عميـ ف مو بالب ر كالب ر بؿ 
 سراجو فأ اع الككف لمب ر

 

لقػػد كػػرر العسػػقبلني لفػػظ ب ػػر بعػػدة صػػكر   منيػػا الصػػفة التػػي تتصػػؿ باسػػـ الميػػت   تأكيػػدان عمػػى  
 صفة االستب ار   كمنيا ما اتصؿ بالجناس كما يحققو مف جرس مكسيقي   

ا   كذلػػؾ كمػػا جػػاع فػػي قػػكؿ ىػػذا كقػػد يػػأتي التكػػرار فػػي القصػػيدة الرثائيػػة متخػػذا  ػػكبل  فقيػػ
   : 5السيكطي في رثائو لم مسني 

 كحادث جؿ فيو الخطب كالغير  رزع عظيـ بو تستزؿ العبر

                                                 

   433 1بتاريإل حمب ال يباع    محمد رانب الطباخ الحمبي : إعبلـ النببلع1 
   082-082 0  ال كع البلم  2 
  262 2  ال كع البلم  ألىؿ 3 
    290حسف المحا رة في  خبار مصر كالقاىرة  :  السيكطي 4 
   084-080  السيكطي : حسف المحا رة 5 
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 رزع مصاب جمي  المسمميف بو

 رزية عظمت بالمسمميف كقد

 

 كقمبيـ منو مكمـك كمنكسر
 عمت كطمت فما لمقمب مصطبر

 

  فقػد تكػررت كممػة "رزع"  كثػر مػف مػرة ليخػرج حيث جػاع التكػرار فػي األبيػات السػابقة تكػرارا  فقيػا 
 التي حمت بيـ بمكت ال مسني   مصيبةالسيكطي بذلؾ التكرار إلى بياف حجـ ال

   : 1كمنو قكؿ ابف  بي حجمة في رثائو لم يإل  كمؿ الديف محمد 
  يإل إلى سبؿ الر اد ممؾ
  يإل تبحر في العمكـ فمف ر ل
  يإل عميو مف الميابة ركنؽ

 العمكـ ألنو  يإل تقدـ في
  يإل بحسف بيانو ك ركحو

 

 كسبيمو في العمـ ما ال يجيؿ 
 بحرا يسكغ لكارديو المنيؿ
 كالبدر لكف كجيو متيمؿ
 إف عد  رباب الف ائؿ  كؿ

 ما بات بالمفتاح باب مقفؿ  
 

تكػػررت كممػػة  ػػيإل خمػػس مػػرات  حيػػثكرد التكػػرار فػػي األبيػػات السػػابقة ب ػػكؿ  فقػػي  ي ػػا   لقػػد 
عمػػى  -إلػػى جانػػب قػػكة الجػػرس المكسػػيقي  -   لييكػػد ابػػف  بػػي حجمػػة بػػذلؾ التكػػرارعمػػى التػػكالي 

فباتػػػت سػػػيرتو   عظمػػػة ىػػػذا ال ػػػيإل كمكانتػػػو العمميػػػة المرمكقػػػة كصػػػفاتو الحميػػػدة التػػػي تحمػػػى بيػػػا 
 العطرة مثبل سائرا يتناقمو الناس فيما بينيـ كبات رحيمو ذكرل محفكرة في  فؽ الذاكرة      

   : 2كؿ العسقبلني في رثائو ألختو كمنو ما جاع في ق
 بكيت عمى تمؾ ال مائؿ ناليا

 بكيت عمى حمـ كعمـ كعفة

 بكيت الغصف الذم اجتث  صمو

 بكيت عمى دينار خد ممكتو

 

 بكيت عمى البدر المنقؿ لمنكل
 

 كثيؼ الثرل بعد التنعـ كالمطؼ 
 تقارف م  عز اليدل ىزة الطرؼ
 كلـ  جف مف  زىاره ثمر القطؼ

 ي فيو التفرؽ بالصرؼفعاجمن
 كلكنو مازاؿ في القمب كالطرؼ

 

بكيت + :   ي ا كرد التكرار ىاىنا ب كؿ  فقي متتالي   كلك رسمنا تصكيرا لذلؾ فسيككف كالتالي
 بكيت + بكيت + بكيت + بكيت = لكعة الحزف كقمة األسى  

   : 3براىيـ الحمبي في رثائو البف ال حنة إكمنو قكؿ 
 لميمؿ منؾ ذايا دىر ما كاف ا

 يا دىر قد جرعتني بفراقو
 قد خنتنا كرميتنا بمصاب 

 كأسا بيا خطئي  زاح صكابي
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 يا دىر ما كاف الفراؽ بخاطرم
 

 كبل كال كاف النكل بحساب
 

فيػػك يكػػرر  داة النػػداع "يػػا"   كلفظػػة "دىػػر" ثػػبلث مػػرات   لييكػػد بتكرارىػػا عمػػى  ػػدة لكمػػو كعتابػػو 
  ؽ الفرالمدىر الذم كاف سببا في 

  فكػػرركا بػػذلؾ  لفػػاظ  مكتػػاىـكقػػد  كثػػر  ػػعراع ىػػذا العصػػر فػػي مػػراثييـ مػػف تميفيػػـ عمػػى 
قمػكبيـ بكفػاة محبػييـ    صاب الحزف كالميفة  كثر مف مرة   لييكدكا بذلؾ عمى عمؽ الجرح الذم 

فمػػف ذلػػؾ مػػثبل تكػػرار ال ػػياب الحجػػازم فػػي رثائػػو لمعسػػقبلني لفظػػة "ليفػػي"   حيػػث كررىػػا خمػػس 
   : 1تالية   لينقمنا الحجازم بذلؾ إلى صكرة ناية في المكعة كالحزف   إذ يقكؿ مرات مت

 ليفي عميو عالـ بكفاتو
 ليفي عمى األمبلؾ عطؿ بعده
 ليفي عمى عمـ العركض تقطعت
 ليفي عمى التقصير مني حيث لـ
 ليفي عمى النحك الذم سيمو

 

 درست دركس كالمدارس دائرة 
 كمعاىد األسماع إذ ىي  انرة
  سبابو بفكاصؿ متغايرة
  مبل النكاحي بالنكاح مبادرة
 يغني المبيب يساعد المذاكرة

 

 

   : 2كمنو قكؿ محمد بف إياس في رثائو لؤلمير تاني بؾ فرا   كقد  كثر التميؼ عميو 
 ليفي عميو مف  مير صاـر
 يا ليؼ قمبي قد تجرع فقده
 يا ليؼ قمبي كـ  مير كاف في

 

 دمرافي يكـ حرب لمعداة م 
 كتجددت  حزانو بيف الكرل
 عز كجاه فانطكل تحت الثرل

 

 

ىذا كمف ال عراع مف كرر لفظ التميؼ في مرثيتو عمى مستكل البيت الكاحد   كذلؾ كما جاع في 
   : 3قكؿ العسقبلني في رثائو ألختو 

 كال عجبا  ني  مكت تميفا
 

 بمى إف  عش مف نير ليؼ فيا ليفي 
 

 

التكػرار القػكؿ بػأف لفػظ التميػؼ مػف  كثػر األلفػاظ دكرانػان فػي  ػعر  كمما قد يتصػؿ بظػاىرة
عيسػػػى بػػػف  ال ػػاعر قػػػكؿالرثػػاع   ك ػػػكاىد ذلػػؾ كثيػػػرة نػػػذكر منيػػا عمػػػى سػػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػػر 

   : 4حجاج في رثائو لمحمد بف يكسؼ 
 لهفي عد  قاضي القضاة   مل

 
 إلف ال د م الفادس الرارااي 
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   : 1ف ال حنة اب عاألزىرم في رثا كقكؿ
 ليفػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى ركػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف األركػػػػػػػػػاف

 

 قا ػػػػػػػػػػي الق ػػػػػػػػػػاة كسػػػػػػػػػػيد األعيػػػػػػػػػػاف 
 

   : 2لستة ال يب ا عكذلؾ قكؿ ال ياب المنصكرم في رثاك 
 ليفػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػييـ إذ التػػػػػػػػػذ السػػػػػػػػػماع ممػػػػػػػػػا

 

  ىػػػػػػػػػدكا إليػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػذاذ الػػػػػػػػػذكؽ بال ػػػػػػػػػرب 
 

  3 ي ا قكؿ المنصكرم في رثاع الحجازم :  ك 
 ليػػػػػػػػؼ قمبػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى  فػػػػػػػػكؿ ال ػػػػػػػػياب

 

 ة القػػػػػػػػػػػـك كنزىػػػػػػػػػػػة األصػػػػػػػػػػػحابتحفػػػػػػػػػػػ 
 

  سػكاع عمػى مرثيػاتيـ فػي التكػرار كمما سبؽ نخمص إلى  ف  عراع ىػذا العصػر قػد كثػر 
صعيد البيت الكاحد  ك األبيات المتتابعة   كذلؾ إف دؿ فإنمػا يػدؿ عمػى الػنفس الم ػحكنة بػالحزف 

 كاأللـ   
 

 وار :ووالح -2
لؤلحػػداث   فيصػػكر  حزانػػو  كىػػك ذلػػؾ األسػػمكب الػػذم يتخػػذ فيػػو ال ػػاعر الػػنص مسػػرحا

كتصػػبره عمػػى مثػػؿ تمػػؾ الببليػػا كالرزايػػا   فيػػذا العسػػقبلني    المػػو كمػػا حػػؿ بػػو مػػف مصػػائب ك 
 قيقتو   فيجيػبيـ بصػعكبة ذلػؾ األمػر ل ػدة طمبكا منو الصبر عمى مكت  فحاكر الناس الذيي
   : 4عميو   ثـ يصؼ رد  ختو كقد حؿ بيا القدر كسممت ألمر ربيا   يقكؿ مصيبة ال

 كقالكا تصبر قمت ىييات إنيا
 ثبت كقد القيت حرب فراقيا
 تقكؿ كقد  ف الرحيؿ ك اىدت
  تى  مر ربي مرحبا بمقائو

 

 نزتني بجيش مف ىمكمي مصطؼ 
 فيا ليت  ني قد فررت مف الزحؼ
 دكاعي فراؽ ال تداف  بالكؼ
 فسبحاف ميكييا مف الخمد في كيؼ

 

ال خصػػيات   كتعبػػر عػػف مكاقفيػػا كم ػػاعرىا إزاع مصػػيبة تتحػػاكر فيػػو  مسػػرحيكأننػػا  مػػاـ م ػػيد 
المػػكت   فال ػػاعر جػػزع ال يتحمػػؿ فقػػد  ختػػو بػػالرنـ مػػف تػػذكير النػػاس لػػو ب ػػركرة الصػػبر عمػػى 

 ال دائد   بينما نجد  ختو تعمف االستسبلـ لق اع اا كقدره   
ؼ ال ػػػػياب المنصػػػػكرم فػػػػي رثػػػػاع ال ػػػػري كممػػػػا ييمثِّػػػػؿ الحػػػػكار  ي ػػػػا مػػػػا جػػػػاع فػػػػي قػػػػكؿ

  :5بركات 
  ف اتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزفرات  قػػػػالكا ق ػػػػى بركػػػػات قمػػػػت فحػػػػؽ لػػػػي
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 يػػػػػػػػػػػا ترحػػػػػػػػػػػة األحيػػػػػػػػػػػاع عنػػػػػػػػػػػد فراقػػػػػػػػػػػو
 كالكعبػػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػػراع قالػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػدا
 فػػػػػػػػػػػػانظر إلػػػػػػػػػػػػى  ثػػػػػػػػػػػػاره فػػػػػػػػػػػػي مكػػػػػػػػػػػػة

 

 كبقربػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػا فرحػػػػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػػػػكات
 لػػػػػػػػيس الحػػػػػػػػداد عميػػػػػػػػو مػػػػػػػػف عػػػػػػػػاداتي
 فرحابيػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػـ تخػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف بركػػػػػػػػػػات

 

ض ال ػػعراع إلػػى اسػػتخداـ تقانػػة الحػػكار   إلػى نيػػر ذلػػؾ مػػف النمػػاذج التػػي تظيػػر ميػؿ بعػػ
 كاإلفادة مف عنصر الت كيؽ الذم تختص بو القصة  

 

 االستفيام : -3
ا ىك مجيكؿ    ك طمب العمـ ب يع لـ يكف معمكما مف قبؿ بكسػاطة مذ عىك االستي اح 

     حيػػث  كثػػر  ػػعراع ىػػذا العصػػر فػػي مرثيػػاتيـ مػػف لجػػكئيـ1إحػػدل  دكات االسػػتفياـ المعركفػػة 
سمكب في مرثيتو ليفيد الحسرة كاألسى   كمنيـ مف كظفو ليذا األسمكب   فمنيـ مف كظؼ ىذا األ

ليفيد التعظيـ كالرف  مف قدر المرثي كاإل ادة بمكانتو العممية كاألدبية   فمف النػكع األكؿ مػا نجػده 
   : 2عند إبراىيـ الحمبي في رثائو البف ال حنة  إذ يقكؿ 

 بمصػػػػػػػابجػػػػػػػار الزمػػػػػػػاف كقػػػػػػػد رمػػػػػػػى 
 كسػػػػػػػػطا عمػػػػػػػػى جسػػػػػػػػد كسػػػػػػػػتو لكعػػػػػػػػة

 

 قمبػػػػػػػػػػػػػػػػا ككتػػػػػػػػػػػػػػػػو فرقػػػػػػػػػػػػػػػػة األحبػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
 األحػػػػػػػػػػػػػػػػػزاف  ثكابػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك م ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ؟

 

   : 3كمنو ما جاع في قكؿ بكراف بنت ال حنة في رثائيا ألخكييا العفيؼ كالمحب 
 ك طػػػػكؿ حزنػػػػي ككا كجػػػػدم ككا  سػػػػفي

 

 فػػػػػػػيـ اإلقامػػػػػػػة بال ػػػػػػػيباع ال سػػػػػػػكني ؟ 
 

 :  4 كقكليا في المحب كحده
 ك خػػػػػػػػػػػػي رىػػػػػػػػػػػػيف ككيػػػػػػػػػػػػؼ تصػػػػػػػػػػػػبرم

 

 بػػػػػػأرض ال ػػػػػػاـ فػػػػػػي ظممػػػػػػات قبػػػػػػر ؟ 
 

   : 5كذلؾ قكؿ العسقبلني في رثائو ألختو 
 ؟ فػػػػأيف اصػػػػطبارم بعػػػػدىا قػػػػد فقدتػػػػػو

 

 كمػػػػػػػػػا  ف قمبػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػكلى بػػػػػػػػػبل خمػػػػػػػػػؼ 
 

   : 6كمنو قكؿ  رؼ الديف في رثائو لزكجتو فاطمة 
 ىػػػي الػػػنفس حنػػػت مػػػف  ػػػجاىا ك نػػػت

 

ـى تمػػػػػػكـ العػػػػػػيف إف ىػػػػػػي  ػػػػػػنت   ؟ ففػػػػػػي
 

 
                                                 

اف كالبػػػدي    النا ػػػر المكتبػػػة    حمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف مصػػػطفى اليا ػػػمي: جػػػكاىر الببلنػػػة فػػػي المعػػػاني كالبيػػػ1 
 78العصرية  بيركت   ص 
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 :  1 كقكلو
 كىػػػؿ ينبغػػػي لػػػي  ف  رل اليػػػـك سػػػاليا

 

 ؟ كفاطمػػػػػػة فػػػػػػي بػػػػػػاطف المحػػػػػػد سػػػػػػمت 
 

   : 2كمنو  ي ا ما جاع في قكؿ ال ياب المنصكرم في رثائو لمحمد المازكني 
 كػػػػػػػػػػػػػـ لطمػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػدـ  ك يػػػػػػػػػػػػػد

 

 ؟ فػػػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػػػدم الدكػػػػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػػػػدؼ 
 

   : 3كذلؾ قكؿ ال ياب بف حجر في رثائو لزيف الديف العراقي 
 اؽمصػػػػػػػػػػػػػػػاب لػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػنفس لمخنػػػػػػػػػػػػػػػ

 

  صػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػدم  جػػػػػػػػػػػػػارا لممػػػػػػػػػػػػػ ؽ ؟ 
 

 

 رثػاعما جػاع فػي منو   ف أما االستفيام الذي يفيد التعظيم والرفع من قدر ومنزلة المرثي
   : 4ابف ال حنة لمقا ي عبلع الديف الناصرية   إذ يقكؿ 

ػػػػػػػػػػػػ  ؟ ف لممػػػػػػػػػػػػدارس بعػػػػػػػػػػػػده عبلمػػػػػػػػػػػػةمى
 

ػػػػػػػػػػػػ   ؟ إف بغػػػػػػػػػػػػي إفتػػػػػػػػػػػػاع لف لمفتػػػػػػػػػػػػاك مى
 

متػ  بيػذا القػدر مػف المكاصػفات العمميػة التػي اتصػؼ بيػا ىػذا يت الـفقد  نكر ابف ال ػحنة كجػكد عػ
 القا ي   مستخدما ليذا  داة االستفياـ "مف"  

   :  5 الديف البمقيني سراج عكمنو كذلؾ قكؿ ابف حجر العسقبلني في رثا
ػػػػػػ  ف لمف ػػػػػػائؿ  ك مػػػػػػف لمفكا ػػػػػػؿ  كمى

 مػػػػػػػػػػػف لمفكائػػػػػػػػػػػد  ك مػػػػػػػػػػػف لمعكائػػػػػػػػػػػد  ك
 كحػػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػػكبلت إذا لمػػػػػػػػف لمفتػػػػػػػػاك 

 كف اخػػتبلؼ النػػاس إف اتفقػػتلمػػف يكػػ
 

ػػػػػػ   ؟ ف لممسػػػػػػائؿ يمقييػػػػػػا بػػػػػػبل  ػػػػػػجرمى
 ؟ مػػػػػػػػف لمقكاعػػػػػػػػد يبنييػػػػػػػػا بػػػػػػػػبل خػػػػػػػػكر
 ؟ جػػؿ الخطػػاب كظػػؿ القػػـك فػػي فكػػر
 ؟ عميػػػاع كالحكػػػـ فييػػػا نيػػػر مسػػػتطر

 

حيػػث يكػػرر ابػػف حجػػر فػػي مرثيتػػو  داة االسػػتفياـ "مػػف" عػػدة مػػرات   ليخػػرج بػػذلؾ االسػػتفياـ مػػف 
 ـ كالرف  مف قدر ىذا العالـ الجميؿ    معناه الحقيقي إلى معنى التعظي

 

 بك الخير يرثي العبلمة ابف مكسى   مبينا مكانتو العممية ال اعر نجد  وكفي السياؽ نفس
   : 6المرمكقة   إذ يقكؿ 

 مػػػػػػػػػػػف لممحػػػػػػػػػػػابر كاألقػػػػػػػػػػػبلـ كالكتػػػػػػػػػػػب
 

 ؟ بعػػد ابػػف مكسػػى كمػػف لمعمػػـ كاألدب 
 

 لكاس  الذم تمت  بو ىذا العبلمة  نافيا كمنكرا عف نيره تمؾ الصفات كالقدر العممي ا
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لة عمى الكثرة   كمف المدلال عراع في مراثييـ مف استخداـ كـ االستفيامية كذلؾ  كثر  
   : 1ذلؾ مثبل قكؿ عماد الديف بف الزبراح في رثاع  بي الف ؿ بف حجر 

 فكػػػػػػػـ جسػػػػػػػـك بإطبػػػػػػػاؽ الثػػػػػػػرل بميػػػػػػػت
 

 ؟ك كجػػػػػػو  سػػػػػػكنت بعػػػػػػد النعػػػػػػيـ حفػػػػػػر 
 

   : 2كقكلو 
 ميػػػػػالي خطػػػػػكب تعتػػػػػرم كنيػػػػػرىػػػػػي ال

 

 ؟ فكػػػـ  رتنػػػا صػػػركؼ الحادثػػػات نيػػػر 
 

   : 3كقكلو  ي ا 
 ؟كـ  خمقت ككفت؟ كـ كدرت كصفت 

 

 ككػػػػػػػػؿ ذا بق ػػػػػػػػاع قػػػػػػػػد جػػػػػػػػرل كقػػػػػػػػدر 
 

   : 4كمنو كذلؾ قكلو 
 عمػػػػػػػػػى إمػػػػػػػػػاـ عميػػػػػػػػػو الخمػػػػػػػػػؽ قاطبػػػػػػػػػة

 

  ثنت ككـ قد حكت  في الجكد عنو سير 
االستفياـ فييا خرج  –كما ر ينا  –د الرثاع   كالتي إلى نير ذلؾ مف ال كاىد التي تع  بيا قصائ

 عف نايتو التقميدية إلى اإلخبار بعمك  أف كمكانة المرثي  
      

 التوكيد :  -4
األلػـ   ػدةىك  سمكب لجأ إليو  ػعراع ىػذا العصػر ككظفػكه فػي قصػائدىـ الرثائيػة لييكػدكا 

بػػأداتي  نمػػا فارقتػػو  ػػقيقتو مسػػتعينا   فيػػذا العسػػقبلني يصػػؼ حالػػو حي  قػػاربيـعمػػى مػػكت كالحػػزف 
   : 5يقكؿ   التككيد "إني" ك "البلـ"   لييكد  لـ فراقيا الذم حؿ بو 

نػػػػػػػػي نريػػػػػػػػب لػػػػػػػػك سػػػػػػػػكنت ببمػػػػػػػػدتي  كا 
 

نػػػػػػي كحيػػػػػػػد لػػػػػػػك ركنػػػػػػػت إلػػػػػػػى إلػػػػػػػؼ   كا 
 

                

 :  6 كقكلو
 إليػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػداركني بمطػػػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػػػإنني
 إليػػػػػػػي حسػػػػػػػبي  نػػػػػػػت فػػػػػػػارحـ تػػػػػػػذلمي

 

 فػػػػػي  ػػػػػعؼإذا لػػػػػـ تغثنػػػػػي يػػػػػا قػػػػػكم ل 
 فػػػػػػػػػإني فيمػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػابني بػػػػػػػػػؾ  سػػػػػػػػػتكفي

 

 

كاستخدـ بعض ال عراع  داتي التككيد "قد" ك "لقد"   ك كاىد ذلؾ كثيرة نذكر منيا ما جاع 
  :  7 يقكؿلقا ي الق اة لساف الديف  حمد بف محمد بف ال حنة    بال اعر الخطيفي رثاع 
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 كقػػػد ىػػػي  الطػػػػاعكف فػػػي النػػػاس عمػػػػة
 اة مػففمنيـ لساف الديف قا ػي الق ػ

 

 م ػػػػػت فيػػػػػو  ربػػػػػاب الصػػػػػفا كالمحبػػػػػة 
 ىػػػػػػػك الػػػػػػػركف فػػػػػػػي اإلسػػػػػػػبلـ لمحنفيػػػػػػػة

 

  القا ي لساف الديف إف ال اعر ييكد  ف عمة الطاعكف قد  فنت الكثير مف الخمؽ كمنيـ 
ثـ ييكد ال اعر  ف سيرة ىػذا القا ػي العطػرة   كذكػره الحسػف كمػا عيػرؼ بػو مػف صػفات  

 :  1 ماكف   فيقكؿالحياع كالعفة قد  اعت في مختمؼ األ
 لقػػػػػػد  ػػػػػػاع فػػػػػػي كػػػػػػؿ األمػػػػػػاكف ذكػػػػػػره

 

 بحسػػػػػػػػػػف ثنػػػػػػػػػػاع مػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػاع كعفػػػػػػػػػػة 
 

كذلؾ يستخدـ ال اعر األزىرم  داة التككيد "قد" مرتيف في الػنص التػالي   مػرة لتأكيػد  ثػر 
مكتو حيث نكست  عبلـ  المنبر الذم كاف يخطػب عميػو   كفػي المػرة الثانيػة لتحقيػؽ تػاريإل كفاتػو 

 :  2 فيقكؿ -في  ير صفر  –
  بكػػػػػي عمػػػػػى خطػػػػػب لػػػػػو مػػػػػ  خطبػػػػػة

 نكسػػػػػػػػػػػػػػت قوووووووووووووودمنبػػػػػػػػػػػػػػره  عبلمػػػػػػػػػػػػػػو 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ال در در حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 عػػػػػػػػػػػػػـ البكػػػػػػػػػػػػػاع مرسػػػػػػػػػػػػػبلت  دمعػػػػػػػػػػػػػي
 حػػػػػػػػػػػؿ الحمػػػػػػػػػػػاـ ذاتػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػفر

 

 ميتػػػػػػػػػػػػػػػػا كحيػػػػػػػػػػػػػػػػا دائػػػػػػػػػػػػػػػػـ األ ػػػػػػػػػػػػػػػػجاف 
 كمثػػػػػػػػػػػػػػػؿ  قػػػػػػػػػػػػػػػبلـ حػػػػػػػػػػػػػػػكت لمعػػػػػػػػػػػػػػػاف
 إال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  باألجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 لمػػػػػػػػػػا  تػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػى اإلنسػػػػػػػػػػاف

 صػػػػػػػػػػػػػػػح بالتبيػػػػػػػػػػػػػػػاف قووووووووووووووودفن ػػػػػػػػػػػػػػػره 
 

  :  3 مى صبلح ىذا القا ي   فيرل  ف قبره   حى في الفردكس   يقكؿاألزىرم عثـ ييكد 
 سػػػػػػػػػػػقيا لقبػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػار فيػػػػػػػػػػػو  حمػػػػػػػػػػػد

 

 قػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػػالفردكس كالجنػػػػػػػػػػػػػاف 
 

       إلى نير ذلؾ مف صكر التأكيد ك دكاتو التي استخدميا  عراع الرثاع         
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 الشرط : -5

داة  ػػرط   كيتػػألؼ  ة  داة تسػػمى ىػك  سػػمكب يػػدؿ عمػػى تػػبلـز جممتػيف كارتباطيمػػا بكاسػػط
 سػػمكب ال ػػرط مػػف ثبلثػػة عناصػػر ىػػي :  داة ال ػػرط التػػي تػػربط بػػيف الجممتػػيف   كجممػػة ال ػػرط   

ف ىذا التركيب يدؿ عمى  ف الجكاب    ال يتحقؽ إال إذا تحقؽ فعؿ ال رطكجممة جكاب ال رط   كا 
منطقيان  إذ ترتبط  جزاع المعنػى  كصكغ المعاني عمى قالب  سمكب ال رط  يكسبيا إحكامان كترابطان 

األمػر الػذم ييكػد    : كىػك ارتبػاط السػبب بالنتيجػة فيما بينيا ارتباط مككنات  سػمكب ال ػرط بينيػا
    1المعنى المراد 

لقػػد  فػػاد  ػػعراع الرثػػاع مػػف  سػػمكب ال ػػرط فػػي التعبيػػر عػػف  رائيػػـ فػػي الحيػػاة كالمػػكت   
يقػرف صػفاع العػيش بتكػدره   ليعبػر عػف  –مثبلن  –نفي ابف إياس الحكارتباط كؿ منيما باآلخر   ف

ألميػر تػاني بػؾ ا عفي رثار يو في عدـ ديمكمة صفاع العيش لئلنساف   ذلؾ ما ينطكم عميو قكلو 
   :  2فرا 

 قد خانو ريب الزماف بفعمو
 

 كالدىر إف يصفك يعكد مكدرا 
 

ميػة المػكت   كييػذٌكر فيستخدـ  سػمكب ال ػرط ليعبػر عػف حتالحجازم  ما ال اعر ال ياب 
   : 3بف حجر العسقبلني بأىمية الر ا بق اع اا كالتسميـ إلرادتو   يقكؿ في رثائو ال

 كؿ البرية لممنية صائرة
ف  كالنفس إف ر يت بذا ربحت كا 

 

 كقفكا ليا  يئا ف يئا سائرة 
 لـ ترض كانت عند ذلؾ خاسرة

 

ة كيختمي بو لكي ي كك لو  دة كيتمنى ال اعر الخطيب  ف يمتقي القا ي ابف ال حن
  :  4 يقكؿ  ا تياقو إليو كلكعتو بعد فراقو 

 متػػػػػى لػػػػػي  ف  حظػػػػػى بقػػػػػرب األحبػػػػػة

 فأ ػػػػػػػكك  لػػػػػػػيـ البعػػػػػػػد كالصػػػػػػػد كالجفػػػػػػػا
 

 كيسػػػػػػػػػػػعدني دىػػػػػػػػػػػرم بسػػػػػػػػػػػاعة خمػػػػػػػػػػػكة 
 ك بػػػػػػػدم ليػػػػػػػـ ىمػػػػػػػي كذلػػػػػػػي كلػػػػػػػكعتي

 

  إلػى نيػر  استخدـ ال اعر  سمكب ال رط لمتأكيد عمى حبو كلكعتو عمى فػراؽ ابػف ال ػحنة      
ذلػػؾ مػػف صػػػكر ىػػذا األسػػػمكب التػػي تحقػػػؽ تػػرابط  جػػزاع الػػػنص   كتيكػػد عمػػػى المعػػاني التػػػي  راد 

  ال عراع التأكيد عمييا  
      

                                                 

جنػي المكصػمي : سػر صػناعة اإلعػراب   الطبعػة األكلػي    دار الكتػب العمميػة   بك الفتح عثماف بػف  انظر : 1 
   38 2ـ   0222لبناف  - بيركت

    342 4بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   2 
   026-021   السيكطي : حسف المحا رة في  خبار مصر كالقاىرة   ص 3 
   203 2در الحبب في تاريإل  عياف حمب  :   ابف الحنبمي4 
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 االستدراك :  -6

    1  كىػػك معنػػػى لكػػػف  ىػػك رفػػػ  تػػكىـ يتكلػػػد مػػف الكػػػبلـ السػػابؽ رفعػػػان  ػػبييان باالسػػػتثناع
  كقػد تسػتعمؿ لتأكيػد النسػبة كتقكيتيػا فػي ذىػف  ييػا  ىػك الغالػب ف كاستعماؿ "لكف" في االسػتدراؾ

      كقػد  كثػر  ػعراع ىػذا العصػر مػف االسػتدراؾ فػي مػراثييـ 2  إيجابية كانت  ك سػمبية  السام 
   : 3مف ذلؾ ما جاع في قكؿ عبد الرحمف بف  بي الكفا في رثائو لصديقو 

 رعى اا  ياما كناسا عيدتيـ
 

 جيادا كلكف الميالي صيارفا 
 

   : 4 قيقتو  عكمنو ما جاع في قكؿ العسقبلني في رثا
 بكيت عمى البدر المنقؿ لمنكل

 

 كلكنو ما زاؿ في القمب كالطرؼ 
 

إف المػػكت ييغيػػب الميػػت كيبعػػده عػػف العيػػكف   كلكػػف ال ػػاعر يسػػتدرؾ عمػػى ىػػذا المعنػػى 
ة فػػػي قمبػػػو كتحػػػت المقػػػرر بداىػػػة لػػػدل النػػػاس جميعػػػان لمتأكيػػػد عمػػػى  ف  ختػػػو الميتػػػة مازالػػػت حا ػػػر 

 ناظريو  
   : 5كذلؾ قكؿ ابف إياس الحنفي في رثائو لؤلمير تاني بؾ فرا 

 لـ يقتمكه فكؽ ظير جكاده
 

 لكف قاتمو تعدل كافترل 
 

يستنكر ابف إياس الطريقة التي قتؿ فييا األمير تاني بؾ فرا   ألنو لـ يقتؿ في ساحة الكنى    
 رل  كيقرر  ف قاتمو تعدل حدكد اا كافت

   : 6  سمكب االستدراؾ  ي ان في قكلو إياسيستخدـ ابف  ألتابكي تمرازكفي رثاع ا 
 مصيبة جمت فمف  جميا
 لكف لو في قتمو  سكة

 

 قد  طمقت في كؿ قمب زناد 
 إلى الحسيف بف عمي الجكاد

 

لكػػي ييكػػد الصػػفات الم ػػتركة بػػيف مقتػػؿ األتػػابكي تمػػراز كمقتػػؿ الحسػػيف بػػف عمػػي   كيكظػػؼ ىػػذا 
االسػػػتدراؾ لغػػػايتيف   األكلػػػى منيمػػػا ىػػػي اسػػػتنكار طريقػػػة القتػػػؿ   كالثانيػػػة التأكيػػػد عمػػػى صػػػفات 

 الصبلح كالتقكل مف خبلؿ التأسي بالحسيف  

                                                 

:  نػكار الربيػ  فػي  نػكاع البػدي    ال ػيير بػابف معصػـك   عمي بف  حمد بػف محمػد معصػـك الحسػني الحسػيني  1 
  481 2ـ  2968   العراؽ النجؼ األ رؼ –مطبعة النعماف    2ط  تحقيؽ  اكر ىادم  كر 

  دار الفكػر لمطباعػة  ابف ى اـ :  ك ح المسالؾ إلى  لفية ابف مالػؾ   تحقيػؽ يكسػؼ ال ػيإل محمػد البقػاعي  2 
   423 2كالن ر كالتكزي    

   19 3السخاكم : ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس    3 
   004ديكاف ابف حجر (4) 
   342 4بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   5 
   473 4بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   6 
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   : 1كمنو قكؿ الحجازم في مرثيتو التي نظميا في ابف حجر العسقبلني 
 ك نا الذم راض بأحكاـ م ت
 لكف سئمت العيش مف بعد الذم

 

 مف صادرةعف ربنا الميي 
 قد خمؼ األفكار منا حائرة

 

حيث يستثمر ال اعر االستدراؾ في إظيار مدل حزنو كسأمو العيش بعد مػكت ابػف حجػر بػالرنـ 
 مف تسميمو بأحكاـ اا كم يئتو   

   : 2يقكؿ الحجازم في رثائو البف حجر العسقبلني  وكفي السياؽ نفس
 قد خمؼ الدنيا خرابا بعده

 

 و عامرة  لكنما األخرل عمي 
 

يسػػتثمر ال ػػاعر االسػػتدراؾ إلظيػػار العديػػد مػػف المعػػاني   منيػػا : تأكيػػد نفعػػو كتػػأثيره فػػي النػػاس 
 حيث  صبحت الدنيا بعده خرابان   كمنيا  ي ان تأكيد صبلحو كمنزلتو في اآلخرة  

قػػػكؿ ال ػػػرؼ بػػػف المقػػػر  فػػػي رثائػػػو لمفقيػػػو إسػػػماعيؿ  صػػػكر االسػػػتدراؾ  ي ػػػان نػػػذكر كمػػػف        
   : 3يماني ال

 كما مكت إسماعيؿ مكت مجاكر
 كلكنو مكت رمى كؿ منزؿ

 

 إذا مات  بكى ابنا ك كحش منزال 
 بما  رمؿ النا يف فيو ك ثكبل

 

حيث يرل ال اعر  ف  ثر مكت الفقيو إسماعيؿ اليمػاني ال يقتصػر عمػى  بنائػو كمنزلػو   بػؿ امتػد 
  ثر ىذا المصاب إلى كؿ المنازؿ كالناس  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

                                                 

   021  السيكطي : حسف المحا رة في  خبار مصر كالقاىرة 1 
   08   ديكاف ابف حجر 2 
   082 0ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس    3 
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 القصر : -7

  كفػػي االصػػطبلح تخصػػيص  ػػيع "صػػفة  ك مكصػػكؼ"  القصػػر فػػي المغػػة ىػػك الحػػبس
ال كما  ابو ذلؾ        1 "ب يع "مكصكؼ  ك صفة" بطريؽ مخصكص "ما كا 

كقد استخدمو  عراع ىذا العصر في مراثييـ ليحممػكا كبلميػـ محمػؿ النفػي كاالسػتثناع   كمػف ذلػؾ 
   : 2اإلماـ  رؼ الديف في رثائو لزكجتو فاطمة ما جاع في قكؿ 

 

 كمػػػػػا فػػػػػاطـ إال مػػػػػف الحػػػػػكر  خرجػػػػػت
 

 لنعػػػػػػػػػػػرؼ قػػػػػػػػػػػدر الحػػػػػػػػػػػكر ثمػػػػػػػػػػػة ردت   
 

يريد ال اعر باستخدامو  سمكب القصر التأكيد عمى صفة ال يتصؼ بيا الناس   إنيا مف صػفات 
ر العيف المػكاتي الجنة   ك ف زكجتو فاطمة مف بيف الخمؽ مخصكصة بيذه الصفة   إنيا مف الحك 

 ال يكجدف إال في الجنة   لذلؾ كاف مكتيا بمثابة العكدة إلى الجنة التي ىي مسكنيا  
   : 3كمنو قكؿ عبد الرحمف بف  بي الكفا في رثائو لصديقو 

 

 كمػػا كنػػت  خ ػػى  مػػس إال مػػف الجفػػا
 

نػػػػػي عمػػػػػى ذاؾ الجفػػػػػا اليػػػػػكـ  سػػػػػؼ   كا 
 

كاف يخ ى  ف تحدث بينو كبيف صديقو   كالجفاع  يكازف ال اعر بيف صفة الجفاع في الدنيا حيث
الحتمي الذم يفر ػو المػكت   ثػـ يأسػؼ عمػى مػكت صػاحبو كذلػؾ مػف خػبلؿ  سػفو عمػى خ ػيتو 

 عمى الجفاع في حياتو   فكأنو يتمنى لك جفاه  صاحبو كبقي حيان  
   : 4بي الف ؿ بف حجر ألكمنو ما جاع في قكؿ ال ياب الحجازم في رثائو          

   

 لػػػـ يصػػػؼ منيػػػؿ عػػػيش ال مػػػر   بػػػدا

 

 إال كعقبػػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػفاع كػػػػػػػػػػػػدر 
 

يخصص ال اعر صفة الكدر ميكدان  ف صفاع العيش ال يػدكـ   كىػك ي ػير إلػى تكػدر عي ػو بعػد 
 مكت صديقو ابف حجر  

اؽ في رثاع كلده                    :5كذلؾ قكؿ   بي ًإٍسحى
              

ػػػػػػػاع ًإالذ  ػػػػػػػا ذقػػػػػػػت طعػػػػػػػـ المى  كجدتػػػػػػػو فىمى
 

ػػػػػػػػػػفكه ك خاطبػػػػػػػػػػو   يخػػػػػػػػػػاطبني ًفػػػػػػػػػػي صى
 

يريد ال اعر بيذا التخصيص  ف ييكد  ف صكرة كلده لـ تفارقو  بدان   فيك يراه كمما  رب المػاع   
           كالصفة الم تركة بيف  ربو الماع كمحاكرتو م  كلده في حالة صفك الماع ىي مكت كلده نرقان 

                                                 

دار الطبعػػة الثالثػػة   القزكينػػي : اإلي ػػاح فػػي عمػػـك الببلنػػة   تحقيػػؽ محمػػد عبػػد المػػنعـ خفػػاجي    الخطيػػب(1) 
   1بيركت   ص –الجيؿ 

 ػ  430 0البدر الطال  بمحاسف مف بعد القرف الساب  (2) 
    19 3بلم  ألىؿ القرف التاس  ال كع ال  3 
   002 0كنكز الذىب في تاريإل حمب   4 
   096 2طبقات صمحاع اليمف  المعركؼ بتاريإل البرييي   5 
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اعتمػػػػاد ال ػػػعراع  سػػػمكب القصػػػػر لتخصػػػيص بعػػػػض كنيػػػر ذلػػػؾ مػػػػف ال ػػػكاىد التػػػي تػػػػدلؿ عمػػػى  
 الصفات كالمعاني التي يريدكف إبرازىا   كلفت االنتباه إلييا  

 
 التمني : -8

كىػػك ذلػػؾ األسػػمكب الػػذم يتمنػػى فيػػو اإلنسػػاف تحقػػؽ  منيػػة معينػػة كحػػدكثيا   فقػػد يتمنػػى 
المقدر الكاق  بتدبير اإلنساف  م  مر مف األمكر كيتحقؽ لو ذلؾ األمر   كلكف يبقى المكت القدر 

كال فداع يكقفو   يقكؿ عز مػف قائػؿ فػي  الخالؽ المدبر  كالذم يستحيؿ  م  يع إيقافو   فبل تمفو 
 " كفى سىاعىةن كىالى يىٍستىٍقًدميكفى ـٍ الى يىٍستىٍأًخري مييي اع  ىجى ؿه فىًإذىا جى ًلكيؿِّ  يمذةو  ىجى كتابو العزيز : "كى

1   
إلى قمبو يتمنى لك  نو يفديو بما يممؾ   كيتمنى لك  عزيزه  لكف اإلنساف ما إف يفقد  خصه 

تمنػى  ػعراع ىػذا  كقػد   ه لـ كحزف عمػى مػف فقػدمف   نو كاف مكانو     كؿ ذلؾ لما يعتصر قمبو
لك  نيػـ مػاتكا قػبميـ   كمػف ذلػؾ    ك العصر فداع األحبة بكؿ ما يممككف   فتمنكا الحمكؿ مكانيـ 

   : 2 حنة في رثائيا ألخييا إذ تقكؿ ما نجده عند بكراف بنت ال
 

 قد مات في نربة كال اـ مسكنو
 

 يا ليتني قبؿ ذا  درجت في كفني 
 

 

 إنيا تتمنى لك كانت ماتت قبؿ  خييا لكي ال ت يد فاجعة مكتو   كال تتحسر عميو  
   : 3قكؿ ال ياب الحجازم في رثائو لمعسقبلني إذ يقكؿ  ثموكم

 

 تنيقيرتني األياـ فيو فمي
 

 في مصر مت كال ر يت القاىرة 
 

 

تمنى  ف يمتقي باألحبة كلك لساعة   كذلؾ كما فعؿ الخطيب في رثائو  فٍ مى  ال عراع فكمً 
   : 4البف ال حنة إذ يقكؿ 

 

 متى لي  ف  حظى بقرب األحبة
 

 كيسعدني دىرم بساعة خمكة 
 

 

ما فعؿ محمد بف إياس كمنيـ مف تمنى  ف يككف التراب الذم ي ـ ىذا الميت   كذلؾ ك
   : 5في رثائو لبدر الديف بف مزىر إذ يقكؿ 

 

 بدرم ـذ يا ترابا  ى 
 

 ليتني كنت ترابا 
 

                                                 

  43  سكرة األعراؼ    ية 1 
   321-324  2ابف الحنبمي : در الحبب في تاريإل  عياف حمب (2)  

   021   السيكطي : حسف المحا رة في  خبار مصر كالقاىرة3 
   203 2در الحبب في تاريإل  عياف حمب  :   ابف الحنبمي4 
   72 3بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   5 
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ف ٌكنا نبلحظ  ف  منيتو تتماثؿ م   منية الكافر يكـ القيامة كما جاع في قكؿ اا تعالى :   كا 
ػػػافً " يىقيػػػكؿي اٍلكى  ػػػاعر حتمػػػان ال يقصػػػد ىػػػذا المعنػػػى   بػػػؿ قصػػػد   فػػػإف ال  1  "ري يىػػػا لىٍيتىنًػػػي كينػػػتي تيرىابػػػان كى

 يحت ف جسده   الذمالتعبير عف  دة حبو لمميت فتمنى لك كاف التراب 
 
 

 المبالغة : -9

كىػػي تيكيػػؿ الم ػػيد   بحيػػث تبػػدك الصػػكرة  كبػػر إذا مػػا قيسػػت بحجميػػا الطبيعػػي   كقػػد 
تو فقدكا كنكز عمػـ كمعرفػة كظفيا  عراع ىذا العصر في مراثييـ لبياف قيمة كقدر المرثي   إذ بمك 

   : 2يقكؿ  حيثكمنيا ما جاع في قكؿ ابف العطار في رثائو ل مس الديف القاياتي 
 

 عمػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى البريػػػػػػػػة  ػػػػػػػػمسى  طمعػػػػػػػػتى 
 

 فػػػػػػػػػػػػػبل عجػػػػػػػػػػػػػب مصػػػػػػػػػػػػػيرؾ لؤلفػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 

بل عجػب كلٌمػا كانػت ال ػمس ت ػرؽ كتغػرب فػمس عمػـك م ػرقة   مرثػي ب ىػالفقد  بو ابف العطػار 
   كمكتو  فكلو في

     :3لعسقبلني ا عيقكؿ الكافيجي في رثا وسياؽ نفسكفي ال
 بكيت عمى فراقؾ كؿ يـك
 كلك كاف البكاع بقدر  كقي

 

 ك مميت الجفاف مف الجفكف 
 لمؤلت العيكف مف العيكف

 

"   فالجفاف مفردىا جفنة كىػي كعػاع ك مميت الجفاف مف الجفكف تتجمى المبالغة في قكلو "
جفكف العيف   فيك يقكؿ بكيت عمى فراقؾ كؿ يكـ حتػى مػؤلت  يك   فيو الطعاـ   كالجفكف ىي

الجفاف مف دمكع العيف   ثـ يمعف فػي المبالغػة فػي البيػت الثػاني حيػث يقػكؿ لػك كػاف البكػاع عمػى 
 قدر ال كؽ لمؤل عيكف الماع مف دمكع عينيو   

فػػػو ك ػػػكاىد المبالغػػػة كثيػػػرة   كىػػػي جميػػػة فػػػي الفصػػػميف األكؿ كالثػػػاني   كىػػػك  سػػػمكب عر  
ال عراع منذ الجاىميػة   كانت ػر فػي جميػ   نػراض ال ػعر   كال عجػب  ف ينت ػر فػي  ػعر الرثػاع 
حيػث الحاجػة إلػى اإلطنػاب فػػي بيػاف مكانػة الميػت فػي نفػػس ال ػاعر   كالمبالغػة فػي التعبيػر عػػف 

                حزنو عميو  
 
 

                                                 

   32  سكرة النبأ    ية 1 
  213السيكطي : نظـ العقياف في  عياف األعياف   2 
  تحقيػؽ ف حجػر فػي ترجمػة  ػيإل اإلسػبلـ ابػ الجػكاىر كالػدرر:    مس الديف محمد بف عبد الرحمف السػخاكم 3 

   204 4لبناف  -بيركت  –  دار ابف حـز  2إبراىيـ باجس عبد المجيد   ط
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 التقديم والتأخير :  -11
ر  كفػػػي ظنػػػي  ف لجػػػكع ال ػػػعراع ليػػػذه كىػػػي ظػػػاىرة كثػػػرت فػػػي مراثػػػي  ػػػعراع ىػػػذا العصػػػ

يكقػ  فػي السػم  لجرسا مكسيقيا حزينا يتناسػب فيػو الػكزف مػ  القافيػة    عالظاىرة منح قصيدة الرثا
حساس السام   ك القار  لما يحممو ذلؾ الجرس المكسيقي ال جي مف ا   ثرا  جيا يجذب م اعر ك 
يػػة التقػػديـ كالتػػأخير   حيػػث االىتمػػاـ ىػػذا باإل ػػافة لمػػا ىػػك معمػػـك مػػف نامعػػاني الحػػزف كاأللػػـ   
كقػػد بػػرزت تمػػؾ الظػػاىرة جميػػة فػػي مراثػػي العممػػاع كالفقيػػاع   فمػػف ذلػػؾ مػػا  بالمقػػدـ كالتأكيػػد عميػػو   

   : 1عبلع الديف بف الخطيب  عجاع في قكؿ ابف ال حنة في رثا
 

 ناحت عمى سمطانيا العمماع
 كانيد ركف  م ركف  امإل

 

 كبكت لفقد عبلئيا ال يباع 
 تـ الفقياعلممسمميف كيي 

 

تتجمى ظاىرة التقػديـ كالتػأخير كا ػحة فػي األبيػات السػابقة   حيػث قػدـ الجػار كالمجػركر 
كػذلؾ   "عمى سمطانيا" عمى الفاعؿ "العمماع"   فاألصؿ  ف يقكؿ : ناحػت العممػاع عمػى سػمطانيا 

فقد عبلئيا" عمػى الفاعػؿ في ال طر الثاني مف البيت األكؿ قدـ الجار كالمجركر كالم اؼ إليو "ل
 بكت ال يباع لفقد عبلئيا    : "ال يباع"   كاألصؿ  ف يقكؿ

 :  2 كمف التقديـ كالتأخير  ي ا قكؿ المنصكرم في رثائو لمحمد المازكني
   

 كانت بو لذاتنا مكصكلة
 ككانت األصكات تزىك بيجة

 

 فانقطعت بمكتو المذات 
 فارتفعت لمكتو األصكات

 

الجار كالمجركر "بمكتو" عمى الفاعؿ "المذات"   كما قدـ الجار كالمجركر  فقد قدـ ال اعر
 "لمكتو" عمى الفاعؿ "األصكات"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

   040 1  إعبلـ النببلع بتاريإل حمب ال يباع 1 
    436 0بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   2 
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  لنداء :ا  - 22
 

   كثر ال عراع مف استخداـ  سمكب النداع   فخاطبكا الدىر   كالمػكت   كالقمػب   كالعػيف 
ة ذلؾ كثيرة   فيػذا ابػف إيػاس نػراه قػد خاطػب     ممقيف عمييـ كامؿ المـك كالعتاب   ك مثمكالميت 

   : 1فراقو لؤلمير تمراز   إذ يقكؿ  عمىالدىر محمبل إياه كامؿ المسيكلية 
 

  رنمت يا دىر  نكؼ الكرل
 

 بقتؿ تمراز كيتـ العباد 
 

   : 2ابف ال حنة  عبراىيـ الحمبي في رثاإكمنو قكؿ 
 

 خربػػػػػػػػػػت ربعػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػامرا يػػػػػػػػػػا دىرنػػػػػػػػػػػا
 

 ا بخػػػػػػػػػػػػػراببميػػػػػػػػػػػػػت ربكعػػػػػػػػػػػػػؾ دىرنػػػػػػػػػػػػػ 
 

براىيـ الحمبي  إياس في تحميؿ المسئكلية لمدىر عٌمػا  صػاب العبػاد مػف يػتـ كحػزف   كعٌمػا  كابفكا 
ف كاف الحمبي قد جعؿ الػدىر م  خاطبػان قريبػان حينمػا   ػافو كخصصػو صاب الببلد مف خراب   كا 

ىـ  نػو  ػخص ككذلؾ بحذؼ  داة النداع في ال طرة الثانيػة   كذلػؾ بيػدؼ لفػت االنتبػاه إلػى مػا يػك 
 قريب  

   :3كيخاطب الزيف  عباف اآلثارم المكت في رثائو لصدقة األسعردم   إذ يقكؿ 
   

 يػػػػا مػػػػكت تطمػػػػب منػػػػي الػػػػركح دكنكيػػػػا
 

 ألف كػػػػؿ مػػػػػا لػػػػػي فػػػػػي اليػػػػػكل صػػػػػدقة 
 

يطمػب ركحػو    المػكت  ففيػو يفتػرض يدير معػو حػكاران المكت ك بالنداع لت خيص ثارم اآليستعيف 
 يب خاطر ألنو ليس لو محبكبان سكل صدقة   يخبره  نو يقدميا بطف

كمػا ينتابػو مػف  لػـ كلكعػة لمقيػاه   داعيػا كقو لي ػكك لػو  ػ يػتكمف ال عراع مف خاطب الم
ابػػف ال ػػحنة لعػػبلع الػػديف بػػف مػػا نػػراه فػػي رثػػاع ذلػػؾ مػػف لػػو المػػكلى عػػز كجػػؿ بالرحمػػة كالغفػػراف   

 :  4   حيث يقكؿالخطيب 
 

 يػػػػػػا  ػػػػػػيإل اإلسػػػػػػبلـ ارتحمػػػػػػت برنمنػػػػػػا
 يػػػػػػػابف الخطيػػػػػػػب سػػػػػػػقى ثػػػػػػػراؾ بكابػػػػػػػؿ

 

 فانسػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػـك مػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػـ  كفػػػػػػػػػػػػػاع 
 مػػػػػػػػػػػػف رحمػػػػػػػػػػػػة ال تنق ػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػحاع

 

   : 5 خيو  عكمنو قكؿ ابف العراقي في رثا
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ كنػػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػػي  نيسػػػػػػػػػػػػػػػػاإ  
 

 ح بالحػػػػػػػػػػػػػػػػديث لنػػػػػػػػػػػػػػػػا نفكسػػػػػػػػػػػػػػػػاكِّ رى تيػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

                                                 

    473 4بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   1 
   747 2در الحبب في تاريإل  عياف حمب    ابف الحنبمي :2 
   427 4ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس   :  السخاكم 3 
   004 1  محمد رانب الطباخ الحمبي : إعبلـ النببلع بتاريإل حمب ال يباع 4 

   143 0ابف العراقي : الذيؿ عمى العبر (5)  
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ف مكانػػة كقػػد اسػػتخدـ  داة النػػداع "اليمػػزة" ليػػكحي لمقػػار   نػػو ينػػادم قريبػػان مػػاثبلن  مامػػو   كليعبػػر عػػ
  خيو الميت في نفسو  

ػػ ال ػػعراع كمػػف ألنػػو يفػػٌرؽ بػػيف األحبػػة كيتسػػبب فػػي   ممقيػػا عميػػو المػػـك بػػيف ف خاطػػب المى
   : 1  كذلؾ كما فعمت بكراف بنت ال حنة في رثاع  خكييا   إذ تقكؿ المحف كاألحزاف 

 

 يػػػا بػػػيف بالغػػػت فػػػي األ ػػػجاف كالمحػػػف
 

 كجمػػػػػػػػت فينػػػػػػػػا بجػػػػػػػػد لػػػػػػػػيس بالحسػػػػػػػػف 
 

في مركػز ال عراع في مراثييـ بيف النداع كاالستفياـ لجعؿ المخاطب بعض م  ىذا كقد ج
  كمف ذلػؾ مػا جػاع فػي قػكؿ  ػياب االىتماـ   حيث يمفت انتباه المخاطب بالنداع عميو ثـ يسألو 

   : 2فارس األعرج ع صديقو الديف األكحدم في رثا
 

 يػػػػػػػا دىػػػػػػػر كػػػػػػػـ تفنػػػػػػػي الكػػػػػػػراـ عامػػػػػػػدا
 

 ىػػػػػػػػػؿ  نػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػب  لمػػػػػػػػػكرل ممػػػػػػػػػارس 
 

   : 3 ختو  عو قكؿ العسقبلني في رثاثمكم
 

  سػػػػػػػػػػػػػػيدة الركػػػػػػػػػػػػػػب الرحيػػػػػػػػػػػػػػؿ ر يتػػػػػػػػػػػػػػو
 

 فيػػػؿ مػػػف سػػػبيؿ لمقفػػػكؿ كمػػػف عطػػػؼ 
 

ف كػػاف العسػػقبلني قػػد اسػػتخدـ  داة نػػداع القريػػب   اليمػػزة   األمػػر الػػذم يجعػػؿ االسػػتفياـ  كثػػر  كا 
 إقناعان بمثكؿ المخاطب  ماـ ال اعر  

اع كاألمػػػر    مػػػريف بػػػذلؾ العػػػيف  ف تػػػذرؼ ال ػػػعراع بػػػيف  سػػػمكبي النػػػدبعػػػض كػػػذلؾ جمػػػ  
  :4ألتابكي قرقماش ا عذلؾ قكؿ محمد بف إياس في رثامف الدمكع كالبكاع كتكثر مف النحيب   

   

 يػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػكدم بفػػػػػػػػػػيض دمػػػػػػػػػػ 
 

 ك كثػػػػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػػػػي البكػػػػػػػػػػػػػػا انتحابيػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 

   : 5سراج الديف البمقيني  عكمنو قكؿ العسقبلني في رثا
 

 ريػػػا عػػػيف جػػػكدم لفقػػػد البحػػػر بػػػالمط
 

 كاذرم الػػػػػػػػػدمكع كال تبقػػػػػػػػػي كال تػػػػػػػػػذرم 
 

 :   6 كمنو قكؿ ال يرازم في رثائو لفخر الديف بف ظييرة
 

 يػػػػا عػػػػيف جػػػػكدم بػػػػدم  منػػػػؾ منسػػػػجـ
 

 لفقػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػيف الكػػػػػػػػػػراـ العػػػػػػػػػػالـ العمػػػػػػػػػػـ 
 

                                                 

   324 2ابف الحنبمي : در الحبب في تاريإل  عياف حمب (1)  
  269 20: النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة  بف تغرم بردم األتابكيا  2 

   004ديكاف ابف حجر (3) 
   محمد بف  حمد بف إياس الحنفػي المصػرم : المختػار مػف بػدائ  الزىػكر فػي كقػائ  الػدىكر   مطػاب  ال ػعب  4 

  828 القاىرة  
    ديكاف ابف حجر العسقبلني  5 
   42 1س  ال كع البلم  ألىؿ القرف التا :السخاكم   6 
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ف جم  بيف النداع كال رط   ليحمؿ قكلو معنى التحذير كالتكبيإل  ك الكعيد مى ال عراع  كمف
  سف ال دىي في دثاء صل قه ارغ الش نز ، إذ  ق ل)ؿ كالتيديد   كذلؾ كما فع

1
:)  

  ااااااا قدااااااو إ  ةنلااااااا     ااااااا اااااااا ال
 ةىداااااااا  راااااااا     هناااااااال   اااااااارا   

 

 
 الطباق :-11

 

كيعنػػي الجمػػ  بػػيف لفظػػيف مت ػػاديف فػػي عبػػارة كاحػػدة   بػػيف ال ػػيع ك ػػده   لػػذا يسػػمى 
ميػؿ   كالحػؽ كالباطػؿ   مثؿ النيار كال: طباؽ اإليجاب  كينقسـ الطباؽ إلى  قيف ي ا الت اد   

كقػػػد  كثػػػر  ػػػعراع ىػػػذا العصػػػر مػػػف       2 طبػػػاؽ السػػػمب مثػػػؿ يبكػػػي كال يبكػػػيكالعػػػدؿ كالظمػػػـ   ك 
كقػػد اسػػتخدمكا الطبػػاؽ بيػػدؼ تك ػػيح المعنػػى كتككيػػده   اسػػتخداـ طبػػاؽ اإليجػػاب فػػي مػػراثييـ   

   :3 كمف ذلؾ مثبل ما جاع في قكؿ  مس الديف الزرك ي في رثاع الممؾ الظاىر برقكؽ
   

 كرافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمف
 كناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  عبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافض الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر 
 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـز الباطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتر

 

  األمػػر بػػيف : رافػػ  كخػػافض   كمػػيمف ككػػافر   كناصػػب كجػػاـز   كحػػؽ كباطػػؿ ال ػػاعر طػػابؽ 
 الذم  دل إلى تككيد المعنى كتك يحو   فب دىا تتميز األ ياع  

   :4 مير مكة ال ريؼ بركات  عثاقكؿ ال ياب المنصكرم في ر  ثموكم
 

 يػػػػػػػػػػػا ترحػػػػػػػػػػػة األحيػػػػػػػػػػػاع عنػػػػػػػػػػػد فراقػػػػػػػػػػػو
 

 كبقربػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػا فرحػػػػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػػػػكات 
 

 حيث طابؽ بيف : ترحة كفرحة   كاألحياع كاألمكات   كفراقو كقربو  
   : 5كقكؿ الحجازم في رثائو البف حجر العسقبلني 

 

 قػػػػػػػػػػػد خمػػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػدنيا خرابػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػده
 

 لكنمػػػػػػػػػػػػػػا األخػػػػػػػػػػػػػػرل عميػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػامرة 
 

 ؽ بيف : الدنيا كاألخرل   كخرابا كعامرة  حيث طاب

                                                 

   747 2در الحبب في تاريإل  عياف حمب    ابف الحنبمي :1 
ىػػػ   2484  راجػ  : ابػػف  بػي األصػػب  : تحريػػر التحبيػر   طبعػػة المجمػس األعمػػى لم ػػئكف اإلسػبلمية   القػػاىرة 2 

كمػػاؿ ننػػيـ : عمػػـ الكصػػكؿ الجميػػؿ   الطبعػػة األكلػػى    كاديميػػة اإلبػػداع   فمسػػطيف  –   221 -222ص 
   61ـ  ص0228

     143 2بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   3 
  222 نظـ العقياف في  عياف األعياف  4 
   026-021حسف المحا رة في  خبار مصر كالقاىرة   5 
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  ػػياب الػػديف  حمػػد بػػف  بػػي بكػػر   الم ػػيكر بالمرع ػػي عكمنػػو قػػكؿ سػػراج الػػديف فػػي رثػػا
  : 1 الذم جم  فيو بيف طباؽ اإليجاب كطباؽ السمب

 

 عيػػػػػػكني فػػػػػػي الصػػػػػػباح كفػػػػػػي الع ػػػػػػي
 إمػػػػػػػػػػػاـ كػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػػػيبا  ػػػػػػػػػػػيابا

 

 تسػػػػػػػػػػػػػػػػح دمػػػػػػػػػػػػػػػػا لفقػػػػػػػػػػػػػػػػد المرع ػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 لصػػػػػػػػػػكابامنيػػػػػػػػػػرا لػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػزؿ ييػػػػػػػػػػكم ا

 

 كلف تمقاه يكما قط حابي
 فمػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػى ال ػػػػػػػعيؼ مػػػػػػػ  القػػػػػػػكم

 

 كال مػػػػػػػػػ  ذم العمػػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػػى الخمػػػػػػػػػي 
 

       

حيث طابؽ بيف : الصباح كالع ي   ككػاف كلػـ يػزؿ   كال ػعيؼ كالقػكم   كذم العمػـك كالخمػي   
    "م  كال م كمف طباؽ السمب "

 
 أسموب األمر : -13

نفسػا لمتعبيػر عمػا يخػتم  قمػكبيـ تاألسػمكب متخػذيف منػو مكثر ال ػعراع مػف اسػتخداـ ىػذا   
عمى مف فقدكا    مريف بذلؾ العيف  ف تػذرؼ دمكعيػا   كالقمػب كالكبػد  ف يػذكبا    ىلكعة ك سمف 

   : 2فيذا  الزرك ي يقكؿ مف لكعة الحزف عمى فراؽ السمطاف برقكؽ 
 

ػػػػػػػػػػػ  يجتػػػػػػػػػػػيكيػػػػػػػػػػػا مي  رٌ يػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػدم الحى
 كاتخػػػػػػػػػػػػػػػػػذكا النػػػػػػػػػػػػػػػػػدب لكػػػػػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػنة

 

 عميػػػػػػػػػػػػػػػػو دىػػػػػػػػػػػػػػػػرم الػػػػػػػػػػػػػػػػداىرذكبػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 عميػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػاد كمػػػػػػػػػػػف حا ػػػػػػػػػػػر

 

  : 3و قكؿ  ابف إياس في رثاع األتابكي قرقماش ثمكم
 

 يػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػكدم بفػػػػػػػػػػيض دمػػػػػػػػػػ 
 

 ك كثػػػػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػػػػي البكػػػػػػػػػػػػػػا انتحابيػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 

   : 4كمنو قكؿ ابف حجر في رثاع زيف الديف العراقي 
 

 فيػػػػػػػػػا  ىػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػاـ كمصػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػابككا
 

 عمػػػػػػػػػى عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحيـ بػػػػػػػػػف العراقػػػػػػػػػي 
 

كر في رثاع  رؼ الٌديف الدمتي كمنو ما جا ع في قكؿ عفيؼ الٌديف بف مىٍنصي
5 :   

 

ػػػػػػػػٍكت حبػػػػػػػػر فابكػػػػػػػػو ػػػػػػػػًمعت ًبمى  فىػػػػػػػػًإذا سى
 

ـ  ٍسػػػػػػػػبلى  كابػػػػػػػػؾ اأٍلىنىػػػػػػػػاـ كنػػػػػػػػح عمػػػػػػػػى اإٍلً
 

                                                 

   278 1در الحبب في تاريإل  عياف حمب   1 
    141 2بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   2 
  828  الدىكر المختار مف بدائ  الزىكر في كقائ  3 
  278 0ابف حجر العسقبلني   إنباع الغمر بأبناع العمر   4 
   023 2طبقات صمحاع اليمف  5 
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النكائػب   كذلػؾ  عمػى كمف ال عراع مف  خذ يييد  مف ركع مف  صػابتو نائبػة كيحثػو عمػى الصػبر
   :1ماؿ الٌديف الدمتي   إذ يقكؿ كما فعؿ ال اعر اٍبف ركبؾ في رثائو لج

   

ػػػػػٍبر ًلؤٍلجػػػػػًر جالػػػػػب  فاصػػػػػبر فىػػػػػًإف الصذ
 

ػػػػػػػػػػافى ًلؤٍلجػػػػػػػػػًر جالبػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػا كى  فػػػػػػػػػدكنكـ مى
 

ال عراع إلى نير ذلؾ مف  كاىد  سمكب األمر الذم يع  بو  عر الرثاع   كالذم استثمر 
 استخدامو في تك يح المعنى كالتأكيد عميو  

 
 :أساليب أخرى  -14

القػػكؿ  ف ال ػػعراع اسػػتخدمكا مختمػػؼ األسػػاليب الببلنيػػة   لػػيس لتػػزييف  لعمٌػػو مػػف البػػدىي
  عارىـ كتجكيدىا فقط   بؿ لئلفادة مف ناياتيا ككظائفيا المتنكعة في خدمة المعنى كتك يحو   

التكقػػؼ عػػف عػػف  –مػػثبلن  –  فنيػػي العػػيف  النيوويكمػػف األسػػاليب التػػي اسػػتخدمكىا  ي ػػان  سػػمكب 
الزرك ػي فػي  ثاؿ ذلؾ قػكؿكم ميت في نفس ال اعر   كحزنو الدائـ عميو  ييكد مكانة ال البكاع  

   :2لممؾ الظاىر برقكؽ ا عرثا
     

 فبعػػػػػػػػػػػػػػػػػده يػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ال تبخمػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ك نػػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػيدم ال تنفصػػػػػػػػػػػػػػؿ

 ال تر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إال عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو البكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  كالطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطر 
 طػػػػكؿ المػػػػدا مػػػػا ع ػػػػت عػػػػف نػػػػاظرم
 فػػػػػػػػػػػػػػػػابككا بػػػػػػػػػػػػػػػػدم  ىامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػػػػػامر

 

            

يػػا فػػي تحسػػيف األلفػػاظ البػػدي  التػػي اسػػتخدميا ال ػػعراع  ي ػػان السػػتثمار كظيفت كمػػف فنػػكف
عماد ال اعر    كمف  مثمة الجناس التاـ نكرد قكؿ الجناسعمى   عارىـ  كا  فاع جرسه مكسيقيه 

   :3الديف بف الزبراح في رثاع  بي الف ؿ بف حجر 
   

 ىػػػػػي الميػػػػػالي خطػػػػػكب تعتػػػػػرم كنيػػػػػر
 

 نيػػػػػر فكػػػػػـ  رتنػػػػػا صػػػػػركؼ الحادثػػػػػات 
 

 : 4ل يإل الفقيو ال مسني ا عقكؿ السيكطي في رثاكمف  مثمة الجناس الناقص       
 

 رزع عظػػػػػػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػػػػػتزؿ العبػػػػػػػػػػػػػر
 

 كحػػػػػػادث جػػػػػػؿ فيػػػػػػو الخطػػػػػػب كالغيػػػػػػر 
 

 : 5كذلؾ ما جاع في قكؿ ابف حجر في رثائو لمعراقي 
 

                                                 

 . 298 2طبقات صمحاع اليمف  1 
    141 2  بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر 2 
   002 0كنكز الذىب في تاريإل حمب   3 
   084  حسف المحا رة في  خبار مصر كالقاىرة 4 
   078-077-076- 071يكاف ابف حجر العسقبلني   د5 
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 مصػػػػػػػػػػػػػػػاب لػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػنفس لمخنػػػػػػػػػػػػػػػاؽ
 

  صػػػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػػػدم  جػػػػػػػػػػػػػػػػارا لممػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ 
 

   : 1المرع ي كقكؿ سراج الديف في رثاع 
 

 عيػػػػػػكني فػػػػػػي الصػػػػػػباح كفػػػػػػي الع ػػػػػػي
 

 تسػػػػػػػػػػػػػػػػح دمػػػػػػػػػػػػػػػػا لفقػػػػػػػػػػػػػػػػد المرع ػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

   : 2كمنو قكؿ  حد ال عراع في رثاع المزجاجي 
 

 كى جػػػػؿ خطػػػػب ًفػػػػي الخطػػػػكب مفػػػػاجي
 

ػػػػػػػػالح المزجػػػػػػػػاجي  ًلٌي الصذ  نعيػػػػػػػػي اٍلػػػػػػػػكى
 

        

تكافػؽ ىػك ك   السوجع العصػركمف المحسنات المفظية التي  فاد منيا  عراع الرثاع فػي ىػذا 
    بحيػػث يكقػ  ذلػػؾ فػػي السػم  جرسػػا مكسػػيقيا جمػيبل تطػػرب لػػو 3الفاصػمتيف فػػي الحػرؼ األخيػػر 

اآلذاف   كقد كظفو  عراع ىذا العصػر فػي مػراثييـ إلبػراز معػاني األلػـ كالحػزف مػف خػبلؿ الجػرس 
   : 4المكسيقي ال جي    كمنو ما جاع في قكؿ الحنفي في رثاع ال يإل األسيكطي 

 

 لػػػػػػػديف نػػػػػػػكث الػػػػػػػكرلمػػػػػػػات جػػػػػػػبلؿ ا
 كحػػػػػػػػػػػػػافظ السػػػػػػػػػػػػػنة ميػػػػػػػػػػػػػدم اليػػػػػػػػػػػػػدل

 ك ظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام إذ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ذا

 

 مجتيػػػػػػػػػػػػد العصػػػػػػػػػػػػر إمػػػػػػػػػػػػاـ الكجػػػػػػػػػػػػكد 
 كمر ػػػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لنفػػػػػػػػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػػػػػػػػكد
 بػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػؽ  ف ترعػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػؾ الرعػػػػػػػػػكد

 

   : 5كمنو قكؿ ال ياب المنصكرم في رثاع ال ياب الحجازم 
 

 زادنػػػػػػػػػػػػػػي فقػػػػػػػػػػػػػػد الحجػػػػػػػػػػػػػػازم  ػػػػػػػػػػػػػػجى
 

 ىػػػػػػػؿ يطيػػػػػػػب العػػػػػػػيش فقػػػػػػػداف الحجػػػػػػػا 
 

  

 –كىػي مػف المحسػنات المعنكيػة  –كالتوريوة مف فنكف الببلنة ك ساليبيا   إلى نير ذلؾ 
 :  6المنصكرم في رثاع الحجازم كما في قكؿ 

 

 ليؼ قمبي عمى  فكؿ ال ياب
 

 تحفة القـك كنزىة األصحاب 
 

 

 :  7 لسراج الديف البمقينيفي رثاع العسقبلني  الكنايةك
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 يا عيف جكدم لفقد البحر بالمطر
 

 لدمكع كال تبقي كال تذرمكاذرم ا 
 

 

   :1ل يإل  كمؿ الديف محمد ا عقكؿ ابف  بي حجمة في رثاكمف  مثمتو  حسن التعميلو 
  

  يإل تقدـ في العمكـ ألنو
 

 إف عد  رباب الف ائؿ  كؿ 
 

 

 عر الرثاع في العصر المممككي فنكف الببلنة التي كظفيا ال عراع في تمؾ كانت  برز 
  كلكف حسبي تحدثت فييا فمف ينتيي الحديث كلف  كفييا قدرىا حؽ كفاع الثاني   كالتي ميما 

لذلؾ  نتقؿ لمحديث عف سمات فنية  خرل      نني سعيت إلى التدليؿ كالتمثيؿ كليس الحصر 
 سـ بيا  عر الرثاع في ىذا العصر   كىي :ات
 
لغػػة  مػػراثييـي المغػػة التػػي اسػػتخدميا  ػػعراع ىػػذا العصػػر فػػ دتعػػ سوويولة األلفوواظ ووضوووحيا : -

  : 2 كلده عرثافي سيمة كا حة نير معقدة   كمف ذلؾ مثبل قكؿ محمد بف ال ياب الباعكني 
  محمدا إف كاف قد عز المقا
ف  مت  فؤلبكينؾ ما حييت كا 

 

 كم ت مسرات الحياة بأسرىا 
 فمتبكينؾ  عظمي في قبرىا

 

ال ة نػػيمػف م ػاعر جيا ػة حز كممػات رقيقػة   سػيمة   كا ػحة تعبػر عمػا يخػتم  القمػب مػف  سػى ك 
 تحتاج إلعماؿ الذىف في فيـ معانييا كال لفؾ رمكزىا كحركفيا لمكصكؿ لممعنى المراد  

 كفي ظني  ف  عراع العصر المممككي الثاني قد كفقكا في انتقاع المغة المناسبة لقصائدىـ  
ت ذاتػػو عػػف   معبػػرة فػػي الكقػػ علفػػاظ قكيػػة جزلػػة منسػػجمة مػػ  م ػػمكف نػػص الرثػػاحيػػث جػػاعت األ

كافػر معػاني الحػزف كاأللػـ كالتفجػػ  كصػدؽ  ػعكرىـ تجػاه مػف فقػػدكا   كمػا ك اتسػمت بالرقػة كالمػػيف 
لفاظ كالمعاني   فمف ذلؾ مػثبل قػكؿ  ػرؼ الػديف فػي ـ بيف األكالفصاحة كالبعد عف التعقيد كالتبلي 

   : 3رثائو لزكجتو فاطمة 
 ىي النفس حنت مف  جاىا ك نت

  كقدتمراجؿ حزف في فيادم 

 كىؿ ينبغي لي  ف  رل اليكـ ساليا

 عقيمة  ؿ المصطفى كالطير التي

 

 ففيـ تمكـ العيف إف ىي  نت 
 فمف في يا تمؾ الدمكع استيمت
 كفاطمة في باطف المحد سمت
 بكؿ األمكر الصالحات تحمت

 

حيػػػث يعبػػػر  ػػػرؼ الػػػديف عػػػف كافػػػر معػػػاني األلػػػـ كلكعػػػة الحػػػزف كالفػػػراؽ   كيتجمػػػى ذلػػػؾ ال ػػػعكر 
إلحسػػاس كا ػػحا فيمػػا اسػػتخدمو  ػػرؼ الػػديف فػػي مرثيتػػو مػػف كممػػات جزلػػة   ك لفػػاظ  قكيػػة فػػي كا
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يحائيػػا دالػػة عمػػى حرقػػة الفػػراؽ كقكلػػو : " نػػت  ػػجاىا"   "مراجػػؿ حػػزف"   " ػػنت"   "   "تعبيرىػػا كا 
"   "فػػيـ تمػػـك العػػيف"   ىػػذا ف ػػبل عػػف اسػػتخداـ  ػػرؼ الػػديف ألسػػمكب الػػدمكع اسػػتيمت" كقػػدت"   "

عمػؽ بمػا يجسػده مػف صػدؽ ال ػعكر معػاني الحسػرة كاألسػى ـ الذم   فى عمى القصػيدة االستفيا
 األلـ الذم يكابده  رؼ الديف لفراؽ زكجتو كرفيقة دربو  

 

السػابقة القصػيدة التػي نظمتيػا بػكراف بنػت ال ػحنة لسػمات كمف القصائد التي برزت فييػا ا
 نيا مف  عر النػدب كالنػكاح الػذم ييبنػى كىي قصيدة يكفي  ف نقكؿ فييا في رثاع  خييا المحب   

   : 1 عمى قكة العاطفة كصدؽ اإلحساس بيكؿ المصيبة   كالتي منيا
 دعكا دمعي بيكـ البيف يجرم
 ككيؼ تصبرم ك خي رىيف

 فقدت  خي ككاف  خي كظيرم

 

 فقد ذىب األسى بجميؿ صبرم 
 بأرض ال اـ في ظممات قبر ؟
 عمى الحدثاف سماعا ألمرم

 

 

فػي المراثػي التػي نظمػت فػي رثػاع الق ػاة  التالؤم بين األلفاظ والمعوانيبدا جميا  ىذا كقد
كالعمماع كاألدباع   فمف ذلؾ القصيدة التي نظميا ابػف ال ػحنة فػي رثػاع القا ػي عػبلع الػديف ابػف 

 :   2 كالتي يقكؿ فييا  خطيب الناصرية 
 مف لممدارس بعده عبلمة
 جؿ المصاب بو كعـ فمكتو

 يا ليا مف ثممةاا  كبر 
 يا  يإل اإلسبلـ ارتحمت برنمنا

 

 إف بغي إفتاع لمف لمفتاك  
 قسما مصاب ليس عنو عزاع
 في ديف  حمد ما ليا إرفاع
 فانسر قكـ ما ىـ  كفاع

 

حيث عبر ابف ال ػحنة عػف مكانػة عػبلع الػديف كمنزلتػو العمميػة كاألدبيػة   فاسػتخدـ األلفػاظ الدالػة 
 مف لمفتاكم"   "يا  يإل اإلسبلـ"  "   "ف لممدارسعمى ذلؾ "مى 

كمف ذلؾ  ي ا القصيدة التي نظميا ابػف حجػر العسػقبلني فػي رثػاع سػراج الػديف البمقينػي 
   : 3التي يقكؿ فييا 

 مف لمف ائؿ  ك مف لمفكا ؿ  ك
 مف لمفكائد  ك مف لمعكائد  ك

 كحؿ الم كبلت إذا لمف لمفتاك 
 

 مف لممسائؿ يمقييا ببل  جر 
 بنييا ببل خكرمف لمقكاعد ي

 جؿ الخطاب كظؿ القكـ في فكر
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لتتمػػاىى مػػ  الصػػفات التػػي اخػػتص بيػػا ىػػذا العػػالـ فػػي حيػػث جػػاعت األلفػػاظ عمػػى قػػدر المعػػاني 
مػف خبللػو المكانػة ابػف حجػر يبػيف  لكػي  ىذا ف بل عف تكرار اسػتخداـ  سػمكب االسػتفياـ حياتو 

  كييكد عمييا العممية ليذا العالـ الجميؿ 
 

ىػكؿ حالة الفقد   كذلؾ لمتعبير عػف  ثػر الفاجعػة ك م  ر ال عراع  لفاظان تتناسب كذلؾ تخيٌ 
   : 1قكؿ المنصكرم في رثائو البف عيد مف ذلؾ المصيبة   

 زلزلت مصر يكـ مات بيا
 

 قا ي الق اة الميذب الحنفي 
 

  لمتعبير عف  ثر فقد مصر لقا ي ق اة الحنفية  لفظ "زلزلت"حيث استخدـ 
 

   : 2لفقيو ال مسني ا عكؿ السيكطي في رثاق ثموكم
 ما فقد  يإل المسمميف سكل

 

 انيداـ ركف عظيـ ليس ينعمر 
 

عظػػػيـ لػػػيس  " انيػػػداـ ركػػػف قكلػػػو :بحيػػػث عٌبػػػر عػػػف اآلثػػػار المترتبػػػة عمػػػى مػػػكت الفقيػػػو ال مسػػػني 
 "  ينعمر

   زيػػف الػػديف العراقػػيفػػي مػػكت كصػػؼ ىػػكؿ المصػػاب فػػي كػػذلؾ قػػكؿ ال ػػياب بػػف حجػػر  
   :  3 جعؿ مكتو عبلمة مف عبلمات يـك القيامة   كقد تحققت ىذه العبلمة بمكتو حيث

 لقد عظمت مصيبتنا كجمت
 ك  راط القيامة قد تبدت

 

 تسكؽ إلى العمـك  م اتساؽ 
 ك ذف بالنكل داعي الفراؽ

 

 

ي قػػد اتخػػذت مراثػػي العصػػر المممػػككي الثػػاني طابعػػا إسػػبلميا بػػدا جميػػا فػػك  الطووابع اإلسووالمي : -
  عارىـ الرثائية التي نظمكىا   فتحدثكا عف المكت كاآلخرة كالجنة كالنعيـ كالقبػر كىػي المعػاني 
التي يقت ييا فف الرثاع   فبدا جميا التأثر بالقر ف الكريـ في   عارىـ الرثائية   ففي قكؿ  ػمس 

   : 4الديف الزرك ي في مرثيتو التي رثى بيا الظاىر برقكؽ 
 جنة في مقعد الصدؽ لذا

 

 عند مميؾ نافر قادر 
 

    كذلػػػؾ مػػف خػػػبلؿ إلماحػػػو إلػػػى قػػػكؿ اا 5حيػػث كظػػػؼ ال ػػػاعر الػػػنص القر نػػي تكظيفػػػان  فقيػػػان 
" تعالى : " ٍقتىًدرو ًميؾو مُّ ٍقعىًد ًصٍدؽو ًعندى مى ًفي مى

6    
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  : 1محمد بف إياس الحنفي كذلؾ قكؿ ك   
 قد نادر األمراع جكر زمانيـ

 

 درافالحكـ لمرحمف فيما ق 
 

ًف" الذم ي ير فيو إلى قكؿ اا تعالى  ؽُّ ًلمرذٍحمى ًئذو اٍلحى : "اٍلميٍمؾي يىٍكمى
2   

 يبػيف  ك إنسػاف  ف يمقػاه كػؿ  البػدالمػكت الػذم حقيقة عبر عف ابف حجر العسقبلني في ما 
 : 3 منزلة الذم يمقى المكت بنفس را ية مطمئنة   فيقكؿ

 كؿ البرية لممنية صائرة
 

فكالنفس إف ر    يت بذا ربحت كا 
 

 كقفكا ليا  يئا ف يئا سائرة 
 لـ ترض كانت عند ذلؾ خاسرة

 

"  اا قكؿإنو يستميـ  مىٍييىا فىافو تعالى : "كيؿُّ مىٍف عى
ًئنذةي عٌز كجٌؿ     كبقكلو 4 : "يىا  ىيذتييىا النذٍفسي اٍلميٍطمى
ًمي فً  بًِّؾ رىاً يىةن مذٍرً يذةن فىاٍدخي ًئنذةي اٍرًجًعي ًإلىى رى نذًتيي ًعبىاًدم كىادٍ اٍلميٍطمى ًمي جى    5" خي

   : 6 ي رثائو لمقا ي سعد الديف الديرمال ياب المنصكرم فكذلؾ يستميـ 
 سقاه اا عينا سمسبيبل
 كبك ه مف الفردكس مثكل

 

 يك سبغ ما عميو مف ال بلل 
 كرقاه إلى الغرؼ العكالي

 

نيػػػة كحفظػػػو آلم الػػػذكر الحكػػػيـ   ثقافتػػػو الديمػػػف  الػػػدعاع لمقا ػػػي الػػػديرم معػػػانيال ػػػاعر يسػػػتميـ 
سىػقىاىي كلو تعالى في حؽ  صحاب الجنة : "قفي ير إلى  ـٍ  ىػرىابان طىييػكران كى بُّييػ   كمػا ي ػير إلػى   7" ـٍ رى
ـٍ قكلو تعالى مىٍيكي بىاًطنىةن  : "كى ىٍسبىغى عى ًمميػكا    ككذلؾ قكلو عػٌز كجػٌؿ : 8" ًنعىمىوي ظىاًىرىةن كى نيػكا كىعى "كىالذػًذيفى  مى

ـى  ىٍجري الٍ ا اًلًديفى ًفييىا ًنٍع فان تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري خى نذًة نيرى ئىنذييـ مِّفى اٍلجى اًت لىنيبىكِّ اًلحى " لصذ    9عىاًمًميفى
  : 10قكؿ محمد األزىرم مصكرا مدل حزنو عمى القا ي ابف ال حنة كمثؿ ذلؾ 

 عـ البكاع مرسبلت  دمعي
 

 افلما  تى حيف عمى اإلنس 
 

ـٍ يىكيف  ىٍيئان مذٍذكيكران"  نسىاًف ًحيفه مِّفى الدذٍىًر لى مىى اإٍلً فيك ينظر إلى قكلو تعالى : "ىىٍؿ  ىتىى عى
11   
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   :1 يإل اإلسبلـ سراج الديف البمقيني  عكذلؾ قكؿ ابف حجر العسقبلني في رثا
  

 يا عيف جكدم لفقد البحر بالمطر
 

 كاذرم الدمكع كال تبقي كال تذرم 
 

ةه لٍِّمبى ىًر" إذ ي ستمد كمماتو مف قكلو تعالى : "الى تيٍبًقي كىالى تىذىري   لىكذاحى
2     

  :    3فيقكؿ  جبلؿ الديف األسيكطي ى مكتعف مدل حزنو عمكيعبر عبد الباسط الحنفي 
 كحؽ لؤلجياؿ حزنا ك ف
 ك ف يغكر الماع كاألرض  ف

 

 تطكل السماع طيا كيـك الكعكد 
 ـ المصاب الكجكدتميدا إذ ع

 

 

ستح ػر فػي كجدانػو العديػد مػف  يػات القػر ف الكػريـ   فأ ػار حيث يبدك جميا  ف عبػد الباسػط قػد ا
قيٍؿ  ىرى ىٍيتيـٍ ًإٍف قكلو تعالى : "ككذلؾ     4" تيبً قكلو تعالى : "يىٍكـى نىٍطًكم السذمىاع كىطىيِّ السًِّجؿِّ ًلٍمكي إلى 

ـٍ نىٍكران فىمى  " ًإٍف  ىٍصبىحى مىاييكي ف يىٍأًتيكيـ ًبمىاع مذًعػيفو
ػٍكران : " جػٌؿ ًمػف قائػؿ كقكلػو    5   ىٍك ييٍصػًبحى مىاييىىػا نى

يىا سىمىاع  ىٍقًمًعي"  تعالى كقكلو    6 فىمىف تىٍستىًطي ى لىوي طىمىبان" ًقيؿى يىا  ىٍرضي اٍبمىًعي مىاعًؾ كى : "كى
7   

 

   : 8 ي ا قكؿ ال ياب المنصكرم في رثاع الحجازم ك 
 في مطم  الببلنة يسرم كاف

 

 فتكارل مف الثرل بحجاب 
 

ػػػاًب" يكظػػػؼ فيػػػو  تذػػػى تىػػػكىارىٍت ًباٍلًحجى قكلػػػو تعػػػالى : "حى
ليسػػػتثمر قداسػػػة المعنػػػى القر نػػػي   ككثافػػػة   9

 داللتو  
كقػد سػمـ  مػره   لفراؽ  ػقيقتو   يات الذكر الحكيـ في التعبير عف  لموالعسقبلني استميـ ك 
   : 10   فقاؿ لخالقو
 لى اا إنا راجعكف كحسبناإ

 

 كنعـ الككيؿ اا ذك المف كالمطؼ 
 

                                                 
   023  ديكاف ابف حجر العسقبلني (1
   09 – 08  سكرة المدثر    ية (2
    034مفاكية الخبلف في حكادث الزماف  :  الصالحي (3
   223  سكرة األنبياع    ية (4
   42  سكرة الممؾ   ية (5
   32  سكرة الكيؼ   ية(6
   33  سكرة ىكد   ية(7
               173  2  السيكطي : حسف المحا رة في تاريإل مصر كالقاىرة (8
 40    سكرة  ص    ية (9

   004ديكاف ابف حجر (10)  
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" سػػتميـ لقػػد ا نذػػػا ًإلىٍيػػًو رىاًجعػػكفى ػػابىٍتييـ مًُّصػػيبىةه قىػػاليكٍا ًإنذػػا ًلمٌػػًو كىاً  قكلػػو ك    1قكلػػو تعػػالى : "الذػػًذيفى ًإذىا  ىصى
مىعيػتعالى : " ـي النذػاسي ًإفذ النذػاسى قىػٍد جى ٍسػبينىا المٌػوي الذػًذيفى قىػاؿى لىييػ قىػاليكٍا حى انػان كى ـٍ ًإيمى ـٍ فىػزىادىىي ـٍ فىاٍخ ىػٍكىي كٍا لىكيػ

 " ًكيؿي ـى اٍلكى ًنٍع كى
  لييكد احتسابو كتسميمو بق اع اا كقدره    2

   : 3  ي افي رثاع  ختو كقكؿ العسقبلني 
 إليي حسبي  نت فارحـ تذلمي

 

 فإني فيما نابني بؾ  ستكفي 
 

ًسيبان" اا تعالى  قكؿالذم يستميـ فيو  كىفىى ًبالٌمًو حى : "كى
4   

   : 5كمنو قكؿ الحجازم متحسرا لفقد ابف حجر 
 قيرتني األياـ فيو فميتني

 

 في مصر مت كال ر يت القاىرة 
 

كينتي نىٍسيان مذنًسٌيان الذم يممح فيو إلى     6 "قكلو تعالى عمى لساف مريـ : "يىا لىٍيتىًني ًمتُّ قىٍبؿى ىىذىا كى
 

  فمػف ذلػؾ مػثبل قػكؿ ابػف  بالقصوأل القرننويكذلؾ تػأثر  ػعراع ىػذا العصػر فػي مػراثييـ 
   : 7سماعيؿ اليماني إالجزرم في رثائو لمفقيو 

 لك يفدل بالركح كاف قميبل
 

 ليس بدعا فداع اسماعيبل 
 

اعيؿ سػمإبػراىيـ عمييمػا السػبلـ عنػدما  راد ذبػح ابنػو إسػماعيؿ مػ   بيػو إكذلؾ تمميح لقصة سػيدنا 
 براىيـ :إكجؿ ذبح عظيـ لفدائو   كقد كردت تمؾ القصة في قكلو تعالى عمى لساف  فأنزؿ اا عز

ػا تيػٍيمىري سىػ" ػاذىا تىػرىل قىػاؿى يىػا  ىبىػًت اٍفعىػٍؿ مى ػؾى فىػانظيٍر مى نىاـً  ىنِّي  ىٍذبىحي تىًجديًني قىاؿى يىا بينىيذ ًإنِّي  ىرىل ًفي اٍلمى
"فى الصذ ًإف  ىاع المذوي مً  " تعالى     إلى قكلو 8 اًبًريفى فىدىٍينىاهي ًبًذٍبحو عىًظيـو : "كى

9    
 

  فاقتبسكا مف قكؿ النبي صػمى بالسنة النبوية  عراع ىذا العصر في مراثييـ  ي ا تأثر 
اا عميو كسمـ متمثميف سنتو في حياتيـ العممية كفي  قكاليـ   كمػف ذلػؾ قػكؿ الحجػازم فػي رثائػو 

   : 10 بف  مس الديف كقد خاطبو قائبلن لمفقيو إبراىيـ 

                                                 
   216   سكرة البقرة    ية(1
   274  سكرة  ؿ عمراف    ية (2

   003ف ابف حجر ديكا(3)  
   49  كسكرة األحزاب    ية  6سكرة النساع    ية (4)  

    021  السيكطي : حسف المحا رة في  خبار مصر كالقاىرة 5 
   04  سكرة مريـ    ية (6
   082 0ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس   :  السخاكم (7
 220  سكرة الصافات    ية (8
  227   سكرة الصافات    ية (9
  262 2ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس    10 
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 مف رحمة اا فبل تيأسف
 فمف يكف في الناس ذا رحمة

 

 إف كنت في الناس ذا مرحمو 
 حؽ عمى الرحمف  ف يرحمو

 

ػػػٍف ًفػػػي  ػػػكا مى مي ميييـي الػػػرذٍحمىفي اٍرحى ػػػكفى يىػػػٍرحى فكا ػػػح  تػػػأثره بقػػػكؿ النبػػػي صػػػمى اا عميػػػو كسػػػمـ : "الرذاًحمي
مٍ  اًع" األىٍرًض يىٍرحى ـٍ مىٍف ًفي السذمى كي

1   
مبينيف المكت   ك نو نياية كؿ كائف حٌي  تدبرىذا كيت ح إكثار ال عراع في مراثييـ مف 

 ػػكاىد ذلػػؾ بػػذلؾ حقيقػػة الػػدنيا التػػي ىػػي دار ممػػر   كنمػػك اآلخػػرة التػػي فييػػا المقػػاـ كالمسػػتقر   ك 
ل ػياب الحجػازم فػي رثائػو البػف قػكؿ اعديدة     رنا إلى بع يا فيمػا سػبؽ   كمنيػا نػذكر  ي ػان 

   : 2حجر 
 كؿ البرية لممنية صائرة

 

 كقفكا ليا  يئا ف يئا سائرة 
 

  3كذلؾ قكؿ ال ياب المنصكرم في رثائو لسعد الديف الديرم :  
 دع األياـ تعجب كالميالي
 قصارل عي يف إلى فناع

 

 فظؿ نعيميف إلى زكاؿ 
 كناية  ىميف إلى انتقاؿ

 

سػػبلمية السػػمحة فػػي راع ىػػذا العصػػر لمعػػاني ال ػػريعة اإليػػدؿ عمػػى تمثػػؿ  ػػع نمػػاكذلػػؾ إف دٌؿ فإ
ف نفؿ عنيا في قصائدىـ  فعاليـ ك قكاليـ   بؿ في  تى مناحي الحياة   فأصبحكا ييذكِّركف بيا مى 

 الرثائية كفي كؿ فرصة سنحت ليـ  
لػدعاع مكجيػػا   سػػكاع  كػاف ىػػذا ا ر ال ػعراع مػػف الػدعاع فػػي قصػائدىـكثػػاإبػػدا جميػا  كػذلؾ

لمػػنفس ترفقػػػا بحاليػػػا عمػػى مػػػف فقػػػدت    ك كػػاف لمميػػػت ترفقػػػا بحالػػو   فمػػػف  مثمػػػة ذلػػؾ دعػػػاع ابػػػف 
   : 4ال حنة في رثائو البف الخطيب 

 يا ابف الخطيب سقى ثراؾ بكابؿ
 ك ثاب فيؾ المسمميف مصابيـ

 

 مف رحمة ال تنق ي سحاع 
 فاليكـ حقا ماتت اآلباع

 

   : 5كرم في رثائو لسعد الديف الديرم   إذ يقكؿ كمف ذلؾ  ي ا دعاع المنص
 سقاه اا عينا سمسبيبل
 كبك ه مف الفردكس مثكل

 

 ك سبغ ما عميو مف الظبلؿ 
 كرقاه إلى الغرؼ العكالي

 

                                                 
براىيـ عطكة عكض   الطبعة: الثانية   مطبعة مصطفى البابي الحمبي   مصر   (1 سنف الترمذم   تحقيؽ : كا 

   404 3ـ   2971
   026-021حسف المحا رة في  خبار مصر كالقاىرة   2 
   322 0بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   3 
   004 1النببلع بتاريإل حمب ال يباع إعبلـ   4 
   320 0بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   5 
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   : 1كذلؾ دعاع الخطيب لمقا ي لساف الديف   إذ يقكؿ 
 فنسأؿ رب العرش جؿ جبللو
 كيدخمو جنات عدف تزخرفت

 لمييمف رحمةعميو مف اا ا

 

 يعاممو بالمطؼ م  عظـ رحمة 
 بحكر عيف م  رياض بييجة
 عمى مدل األياـ في كؿ لمحة

 

   : 2إبراىيـ الحمبي في رثائو البف ال حنة   إذ يناجي ربو قائبل كمنو  ي ا دعاع 
 كارحـ فتى بجكار عفكؾ نازال
 كانفر خطاياه كصبر  ىمو

 

 يرجك ر اؾ كذا جزيؿ ثكاب 
 كاألصحاب بمحمد كاآلؿ

 

  

 ع عمػػػييـ  بكػػػاالك   كذكػػػر محاسػػػنيـ    المػػػكتى كلػػػـ تقتصػػػر مرثيػػػات ال ػػػعراع عمػػػى مػػػدح
كالدعاع ليـ كالترحـ عمييـ فقط   بؿ مف ال عراع مف تجاكز ذلػؾ ليصػؼ لنػا تػنعميـ كتمػذذىـ فػي 

ؿ  ػػكاىد ذلػػؾ نكتفػػي بقػػك كاكتسػػائيـ الحمػػؿ كالحريػػر   كمػػف   كمبلقػػاتيـ الحػػكر الحسػػاف   الجنػػاف 
 : 3 لممؾ الظاىر برقكؽا عالزرك ي في رثا

 ق ا في اإلسبلـ نحبا كقد
 في جنة الفردكس دار البقا

 ليكتسي مف سندس  خ ر

 كيمبس القيجاف مف عسجد

 كينكح الحكر الحساف التي

 كيجتمى كاسات خمر حمت

 كيجتني فييا ثمارا زىت

 

 م ى لعيش رند نا ر 
 دار النسيـ الدائـ الكافر

 يس بالقاصرك ثكاب خمد ل
 مكمؿ بالجكىر الفاخر
 قد ككنتيا قدرة القادر
 ما صبيا كاا مف عاصر
 مف كؿ نكع طيب طاىر

 

إف ىذا ال عر يدخؿ في باب العزاع   كعػزاع ىػذا العصػر مسػتمد مػف الثقافػة الدينيػة التػي  
لممػػػؾ طبعػػت  كجػػو الحيػػاة جميعػػان   ككمػػا ر ينػػا فػػػي األنمػػكذج السػػابؽ فػػإف ال ػػاعر ي ػػيد بتقػػكل ا

الظاىر برقكؽ   كيصفو بصفات الصبلح   األمر الذم يجعمو  ىبلن لدخكؿ الجنة كالتمت  بنعيميا 
 الميقيـ  
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 الصورة الشعرية :

كىي المكحة الفنية التي يبدع رساميا في إخراجيا لمجميكر  ك لمقػار  بػأبيى حمػة   فينقػؿ 
    ليػيثر فػي فكػره فيتسػمؿ ذاؾ ال ػعكر إلػى قمػب القػار  حساسو ك ػعكره  إلػى ذىػف القػار إعبرىا 

 ليصيب لب كجدانو كييثر في الكتر الحساس لديو فيستقر في  عماؽ نفسو    
يقػػكؿ  ندريػػو بركتػػكف : "إف الصػػكرة إبػػداع خػػالص لمػػذىف   كال يمكػػف  ف تنػػت  عػػف مجػػرد 

  قميبل  ك كثيػرا   كبقػدر مػا تكػكف  المقارنة  ك الت بيو   إنيا نتاج التقريب بيف كاقعتيف متباعدتيف
عبلقػػػات الػػػكاقعتيف المقػػػربتيف بعيػػػدة كصػػػادقة بقػػػدر مػػػا تكػػػكف الصػػػكرة قكيػػػة كقػػػادرة عمػػػى التػػػأثير 

    1االنفعالي كمحققة لم عر " 
كمػف ىػػذا المفيػػـك  ظػػف  ف  ػػعراع الرثػػاع فػػي ىػػذا العصػػر قػػد كفقػػكا فػػي إنتػػاج صػػكر فنيػػة 

  كمػف بيئػتيـ   تمامػان مثممػا كفقػكا فػي تكظيػؼ  -ة الدينيػة كخاصػ -مستمدة مف ثقػافتيـ الكاسػعة 
ىػػذه الصػػكر لخدمػػة معػػاني الرثػػاع كالتعبيػػر عػػف م ػػاعرىـ كرياىػػـ   لقػػد  بػػدعكا فػػي رسػػـ صػػكرىـ 

  ليقربػػكا الرييػػة لمقػػار  فيجػػد نفسػػو قػػد عاي ػػيا كاسػػتقر فييػػا كتػػذكؽ معانييػػا   تمكينيػػا    حسػػنكاك 
ككانػػػت مفػػػردات الطبيعػػػة كعناصػػػرىا مصػػػدران مػػػف كجدانػػػو   حساسػػػو فيبادليػػػا  ػػػعكره ك إفػػػتبلمس 

بالغيػث فػي جػكده كعطائػو   كباألسػد فػي صػبلبتو كقكتػو   مصادر صكرىـ   فمثبلن  بيكا الميػت 
 :  2 مف ذلؾ ما جاع في قكؿ الزرك ي في رثاع الممؾ الظاىر

 
 

 قد كاف مثؿ الغيث يكـ العطا
 

 كفي الكنا كاألسد ال ائر 
 

عػػؿ الميػػت مػػف كمػػف ال ػػعراع  ل ػػمس كألف انػػكر معرفتيػػا كعمميػػا لمنػػاس   رسػػؿ ت ان  مسػػجى
مػف ذلػؾ مػا   فكمػا تغيػب ال ػمس يغيػب اإلنسػاف كينطفػ  نػكره    ت رؽ كتغيب فػإف مكتػو محتػكـه 

جاع في قكؿ  ال رؼ يحيى بف العطار في مرثيتو التي خاطب فييا  ػمس الػديف محمػد بػف عمػي 
   : 3قائبل 

 

 س عمـطمعت عمى البرية  م
 

 فبل عجب مصيرؾ لؤلفكؿ 
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   :1ابف ال ماع   إذ يقكؿ  عكمنو ما جاع في قكؿ جبلؿ الديف بف النصيبي في رثا
   

 

  خفاؾ يا  مس العمـك كسكؼ
 

 مف بعد فقدؾ ناظرم مكفكؼ 
 

فإذا كاف ال اعر ابف العطػار قػد سػاكل بػيف نيػاب ال ػمس كمػكت صػديقو   ألف الغيػاب 
في الحالتيف فإف النصيبي  خذ حالة الكسكؼ التي تصاب بيػا ال ػمس  حيانػان ىك القاسـ الم ترؾ 

ليصكر نياب صديقو ابف ال ماع   كيقرف خفكت الريية في حالة الكسػكؼ بانعػداـ رييػة صػديقو 
 " مبرر  ناظرم مكفكؼالذم  خفاه المكت   كألنو ال يرل صديقو لذلؾ فإف قكلو "

بػػػػت عػػػػف األنظػػػػار   إذ اقيقتو بال ػػػػمس التػػػػي ني ػػػػبو العسػػػػقبلني  ػػػػ وكفػػػػي السػػػػياؽ نفسػػػػ 
  : 2يقكؿ 

 

 ك مس تكارت بالحجاب مف الثرل
 

 ؼً رٍ كما ال مس تأكم لمتراب مف العي  
 

كقػػد عمػػد العسػػقبلني إلػػى المفارقػػة   فال ػػمس عمػػى الحقيقػػة تغيػػب فػػي لجػػ  السػػحاب فػػي 
لصكرة فػي جعػؿ ال ػمس  فؽ السماع   ك ختو الميتة نابت في التراب   كجاعت المفارقة في ىذه ا

تتػػػكارل فػػػي التػػػراب   كىػػػذا  مػػػر نيػػػر مػػػألكؼ   األمػػػر الػػػذم  كسػػػب الصػػػكرة جػػػدة كجمػػػاالن   كمػػػا 
 تماىت صكرة  ختو م  صكرة ال مس في اإل راؽ كالجماؿ  

بالجكىرة في قيمتيا كنمك منزلتيا   كذلؾ كمػا فعػؿ ال ػياب  كمرثالكمف ال عراع مف  بو 
جعػػؿ الػػدمكع  ػػبيو بػػالجكىرة النفيسػػة ك    حيػػث سػػعد الػػديف الػػديرمالمنصػػكرم فػػي رثائػػو لمقا ػػي 

   :3آلل  منزلقة مف عينيو   إذ يقكؿ 
 

 

 فكا عجبا لجكىرة عمييا
 

 بكيت مف المدام  بالآللي 
 

  كألف ابػف حجػر كقػد  ػبييا بػالجكىرة  ول ػقيقتكمنو ما جاع في قكؿ ابف حجر في رثائػو 
  كألنيػػا يتيمػػة متفػردة ال مثيػػؿ ليػػا فػي األحيػػاع  عيػػدت  تيمػةييػيثر الجػػدة كاالبتكػار جعػػؿ جكىرتػػو 

   : 4 إلى مثيبلتيا مف األصداؼ ذات ال ذا الطيب
 

 

 كجكىرة ردت ككانت يتيمة
 

 إلى صدؼ مف تربيا طيب العرؼ 
 

  
 

                                                 

 (1)   81 0در الحبب في تاريإل  عياف حمب 
   004ديكاف ابف حجر (2)  

   320-322 4  بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر3 
   003ديكاف ابف حجر (4) 



 

 

-121- 

ألنػػو لػػـ يجػػف نتػػزع مػػف  صػػمو   ا ان  ػػقيقتو نصػػنإلػػى المغػػايرة حينمػػا يجعػػؿ العسػػقبلني ذلؾ يعمػػد كػػ
   : 1يقكؿ ف    زىار الغص

 
 

 بكيت الغصف الذم اجتث  صمو
 

 كلـ  جف مف  زىاره ثمر القطؼ 
 

ك ظف  ف العسقبلني  راد اإل ارة إلػى مػكت  ختػو صػغيرة ألف الغصػف يتسػـ بالن ػارة   ييكػد ذلػؾ  
المغػػػايرة التػػػي ا ػػػتممت عمييػػػا الصػػػكرة   فالغصػػػف تجنػػػى منػػػو األزىػػػار    مػػػا الغصػػػف الػػػذم يبكيػػػو 

 يجف مف  زىاره   فيجـز  نو لـ
كيسػػػتثمر ال ػػػاعر المنصػػػكرم دالالت الن ػػػارة كطيػػػب ال ػػػذا التػػػي يتسػػػـ بيػػػا الغصػػػف   
كيدعك لمميت بالرعاية   ألف  مائمو تذكره بنسيـ ال ماؿ الذم يمتاز بطيب رائحتػو   ذلػؾ مػا نػراه 

   : 2رثائو لمديرم   إذ يقكؿ في 
 

 

 رعاه اا نصنا  ذكرتني
 

 اؿ مائمو نسيمات ال م 
 

بػػؿ بػػداع كالتجديػػد ىػػذا القػػدر مػػف اإلنػػد  ػػعراع ىػػذا العصػػر لمػػرثيييـ ع لػػـ يتكقػػؼ تصػػكير
حسػػنو كجمالػػو    ػػبيكىـ بالبػػدر   كاسػػتعاركا ليػػـ صػػفات حػػاكلكا الكصػػكؿ إلػػى  بعػػد مػػف ذلػػؾ   ف

يسػػتثمر ابػػف إيػػاس لمقا ػػي بػػدر الػػديف بػػف مزىػػر   إذ ك ػػكاىد ذلػػؾ عديػػدة منيػػا مػػا جػػاع فػػي رثػػاع 
سػػؼ يغيػػب فػػي لجػػ  السػػحاب   يي االسػػـ لالت ػػابو فػػ مػػاىي بينػػو كبػػيف البػػدر   إال  ف البػػدر إذا خي

   :3  حيث يقكؿ بينما ناب القا ي بدر الديف في التراب 
   

 

 خسؼ البدر المفدا
 

 كبسحب الترب نابا 
 

 يفػ  بالبػدر ميابػة كا  ػراقان  كمؿ الػديف محمػد صديقو المتكفى ابف  بي حجمة كذلؾ ي بو 
   : 4 وقكل

 

  يإل عميو مف الميابة ركنؽ
 

 كالبدر لكف كجيو متيمؿ 
 

 ما ال اعر عبد الباسط الحنفي فيقرف بيف مكت صاحبو بدر الديف بػف نػرس كبػيف سػكاد  
الميؿ   ألف صاحبو كاف البػدر الػذم ي ػيع الميػالي   كيقػرر  نػو سيصػاب بحالػة مػف الدى ػة إف 

   : 5   اعت الميالي بعد نياب ابف نرس   يقكؿ

                                                 

   003ديكاف ابف حجر (1) 
   322 0بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   2 
    72 3بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   3 
    410 2بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   4 
    064 4بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   5 
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 سأعجب إف  اعت ليالي عصرنا
 

 ككيؼ يككف ال كع م  عدـ البدر 
 

بالبػػدر بعػػدما  ػػبييا بال ػػمس التػػي تػػكارت فػػي  العسػػقبلني  ػػقيقتو التػػي فارقتػػوكقػػد نعػػت 
التػػراب   لييكػػد صػػفة الجمػػاؿ كاإل ػػراؽ إ ػػافة إلػػى تصػػكير م ػػاعره تجاىيػػا   فيػػي بػػالرنـ مػػف 

   :  1قكؿ إذ يالنكل مازالت في عينو كقمبو   
 

 

 بكيت عمى البدر المنقؿ لمنكل
 

 كلكنو مازاؿ في القمب كالطرؼ 
 

بالبحر في سعة عممو كفكره ككرمو كجكده عمى اآلخريف  يتمكذلؾ  بو بعض ال عراع ال 
    :2بما  تاه اا مف عمـ ذاخر   حيث يصكر العسقبلني سراج الديف البمقيني بذلؾ فيقكؿ 

 

 ر بالمطريا عيف جكدم لفقد البح
 

 كاذرم الدمكع كال تبقي كال تذرم 
 

 :يا كذلؾ قكلو في مك    خر مف القصيدة نفس
 

 

 بحر العمكـ الذم ما كدرتو دال

 

ف تدر   مف المسايؿ إف ت كؿ كا 
 

   : 3ابف  بي حجمة في رثائو لم يإل العبلمة  كمؿ الديف محمد مثمو قكؿ ك 
 

 

  يإل تبحر في العمكـ فمف ر ل
 

 لكارديو المنيؿبحرا يسكغ  
 

بػالنكر كال ػياع الػذم ينيػر طريػؽ المعرفػة لآلخػريف بنػكر  ككمف ال عراع مػف صػكر المرثػ
عممػػػو كحكمتػػػو   فيػػػك كال ػػػمعة التػػػي تنيػػػر بميبيػػػا ك ػػػعاعيا ليػػػرل اآلخػػػريف بنكرىػػػا إلػػػى  ف تفنػػػى 

اس كتػػذكب   فيػػذا ال ػػياب المنصػػكرم يصػػكر ال ػػيإل الكػػافيجي بػػالنكر الػػذم طالمػػا اىتػػدت بػػو النػػ
   : 4عتمة الظممة   إذ يقكؿ في 

 
 

 يا نكر  راه اليـك منطفئان 
 

 ككانت الناس تم ي منو في سرج 
 

  كيجعؿ النيار يفقد ىذا ال ياع  صديقو محمد النصيبي ال ياعجعؿ كىذا ابف ال حنة ي
   : 5  حيث يقكؿ  بعد مكتو 
 

 

 كقد فقد ال ياع فصار ليبل
 

 نيار العز مف فقد ال ياع 
 

                                                 

   003ديكاف ابف حجر  (1)  
    290حسف المحا رة   2 
    410 2بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   3 
   409حسف المحا رة في  خبار مصر كالقاىرة   4 
  012 1إعبلـ النببلع بتاريإل حمب ال يباع   5 
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  :  1 نو قكؿ  حد ال عراع في رثاع قا ي الق اة ابف النصيبيكم
 

 

 فمذ نبت نابت عف  ىاليؾ  مسيـ
 

 كليميـ قد داـ كالصبح ما سفر 
 

مػف ذلػؾ مػػا  ػعراع ىػذا العصػر مػرثييـ بال ػياب المنيػر الػذم يعتمػي األفػؽ     ػبوكػذلؾ 
   : 2لمرع ي   إذ يقكؿ ا لصديقوسراج الديف نراه في رثاع 

 
 

 ـ كاف في ال يبا  ياباإما
 

 منيرا لـ يزؿ ييكم الصكابا 
 

  الذم كاف  يابان يطم  فػي لحجازم كىك يمتدح  صفات صديقو اكمثمو فعؿ المنصكرم 
سػػماع الف ػػؿ   ككػػاف مكتػػو  فػػكالن كنيابػػان فػػي التػػراب   كمػػ  ذلػػؾ فػػإف كتبػػو كميلفاتػػو سػػتبقي ذكػػره 

   :3  حيث يقكؿ لعكف تمؾ الكتب دائمان   كلف  ينساه  كلك األلباب الذيف يطا
   

 

 يا  يابا طمكعو في سما الف ؿ
 لؾ فيما  لفت تذكرة مما انتقى

 

 كلكف  فكلو في التراب 
 دره  كلك األلباب

 

فػػػي رثػػػاع ال ػػػيب السػػػتة    كلئػػػؾ األدبػػػاع الػػػذيف عيرفػػػكا فػػػي حيػػػاتيـ  كفػػػي قصػػػيدة  خػػػرل
عمميػػـ نػػكران يػػزيف الػػدنيا كيق ػػ  ظػػبلـ ليجعػػؿ  –ال ػػيب  –بال ػػيب   يسػػتثمر المنصػػكرم  لقػػابيـ 

   : 4 الجيؿ   مثمما تزيف ال يب السماع كتجمك ظممتيا   يقكؿ
 

 

 زانكا بنظميـ الدنيا كال عجب
 

 إذا تزينت الظمماع بال يب 
 

الػدم  سػكب تبكػي كتفالسحب عمى مرثيييـ   عناصر الطبيعة صكر ال عراع حزف كذلؾ 
   :5 ؿ المنصكرمحزنان عمى مكت الحجازم   كما يقك 

 
 

 ىطمت  دم  السحاب عميو
 

 كقميؿ فيو دمكع السحاب 
 

ب ػػػحؾ الريػػػاض  محمػػػد النصػػػيبيفيقابػػػؿ حػػػزف السػػػحب كبكائيػػػا لمػػػكت ابػػػف ال ػػػحنة  مػػػا 
   : 6 كابتياجيا بدمكع السحب   يقكؿ

 
 

 لقد  حكت رياض األرض لما
 

 بكت مف فكقيا سحب السماع 
 

                                                 

  223 2در الحبب في تاريإل  عياف حمب   1 
   278 2 در الحبب في تاريإل  عياف حمب  2 
               173 2حسف المحا رة في تاريإل مصر كالقاىرة   3 
 18 4  بدائ  الزىكر 4 
               173 2حسف المحا رة في تاريإل مصر كالقاىرة  5 
      012 1إعبلـ النببلع بتاريإل حمب ال يباع   6 
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   : 1جر ابف ح عالمنصكرم في رثاقكؿ  نوكم
 

 

 قد بكت السحب عمى
 

 قا ي الق اة بالمطر 
 

كيجسػـ ال ػػاعر المنصػػكرم العػيش كيصػػكره إنسػػانان حزينػان مقطػػب الكجػػو عمػى فقػػد ال ػػيب السػػتة   
   :2م يب الستة ل ئورثاذلؾ ما نراه في 

 
 

 تقطب العيش كجيا بعد رحمة مف
 

 تجانبكا بالمعاني مركز القطب 
 

لػػى جانػػب الصػػكر السػػابق  ػػعراع ابتػػدعيا ؾ الكثيػػر مػػف الصػػكر التػػي لػػة التػػي ر يناىػػا ىناكا 
 ػػبو الميػػت بالػػدينار الػػذم يفقػػده اإلنسػػاف إذا مػػرثيييـ   فمػػنيـ مػػف المتػػداح صػػفات ىػػذا العصػػر 

  :3  قيقتو عابف حجر في رثايقكؿ كذلؾ كما صرفو   
   

 

 بكيت عمى دينار خد ممكتو
 

 فعاجمني فيو التفرؽ بالصرؼ 
 

جػػاع فػػي ال تستعصػي عميػػو م ػػكمة   كذلػؾ كمػػا لممعرفػػة  ان المرثػي مفتاحػػؿ جعػػكمػنيـ مػػف 
 الذم لـ يستعص عميو باب مف  بكاب المعرفػة  معبلمة  كمؿ الديف محمد   لابف  بي حجمة  رثاع

   : 4إذ يقكؿ 
 

 

  يإل بحسف بيانو ك ركحو
 

 ما بات بالمفتاح باب مقفؿ 
 

مرثيو   كمػف ذلػؾ مػا جػاع فػي عمييا اسـ مىف استثمر بعض الصفات التي ي تمؿ كمنيـ 
 ال ػاعر صػفة الطيػراف فػي العصػفكر    حيػث يسػتثمر  حد ال ػعراع لعػبلع الػديف بػف عصػفكررثاع 

   :5 كيجعؿ مكت عبلع الديف طيرانان لمخمد   يقكؿ
   

 

 قد نسإل الكتاب مف بعده
 

 عصفكر لما طار لمخمد 
 

  كنكاحيػا كانتحابيػا عمػى مػكت صػاحبيا ع  الت الغنػاكمف بدي  الصكر ما نراه في بكػاع  
  حيػث ي ػبو زعػاؽ الػدؼ  ن ػد نػكر الػديف بػف رحػابملمغنػي الا لصػديقوابف إياس كذلؾ في رثاع 

   : 6 كالماصكؿ بأصكات النكاح في الم تـ   يقكؿ
 

                                                 

   021حسف المحا رة في  خبار مصر كالقاىرة   1 
   19 4بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   2 

   004ديكاف ابف حجر (3) 
    410 2بدائ  الزىكر  4 
   342 0ابف حجر العسقبلني : انباع الغمر بأبناع العمر   5 
    341 4بدائ  الزىكر في كقائ  الدىكر   6 
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 كناحت بعده اآلالت حزنا
 ك بدل الدؼ كالماصكؿ زعقا

 

 ك ظيرت الصراخ م  انتحاب 
 في المصابكمف جاع الم تـ 

 

   :1صديقو المغني ناصر الديف محمد المازكني  عقكؿ ال ياب المنصكرم في رثاثمو كم
   

 

 يا نزىة السم  سكنت الثرل
 كـ لطمة مف قدـ  ك يد

 

 فمممبلىي  يما ليفي 
 في خدم الدكة كالدؼ

 

ككمػػا صػػكر ال ػػياب المنصػػكرم  الت الغنػػاع كىػػي حزينػػة تنػػكح كتمطػػـ الخػػدكد مػػف  ػػدة 
فػالنحك   ػحى ك دة حزنيا   التي ا تير بيا الميت  صكر ال عراع ك بة العمكـاب   كذلؾ المص

م دكىان يتجادؿ م  الصرؼ   ك صبح عمـ البدي  معطبلن   كذرفت  كراؽ عمـ البيػاف دمػان عمػى مػا 
ال ياب المنصكرم  رثاعكقد برز ذلؾ في مراثي الق اة كالفقياع   كمف ذلؾ ما جاع في  فات    

   :2 ي الق اة سعد الديف الديرم   إذ يقكؿ لقا
   

 

 بكاؾ العمـ حتى النحك   حى
 كقد   حى البدي  ببل بياف
 بكت  كراقو بيض المكا ي

 

 م  التصريؼ بعدؾ في جداؿ 
 كقد سفمت معانيو العكالي
 دما كيراعو سمر العكالي

 

نعتو كبيف الصػكر إلى نير ذلؾ مف الصكر التي كائـ ال عراع فييا بيف عمـ الميت  ك ص
 كالمعاني التي ا تممت عمييا مراثييـ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

    436 0السابؽ   1 
   322 0السابؽ  2 
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 الخاتمة
الحمػػػػد ا الػػػػذم جعػػػػؿ لكػػػػؿ بدايػػػػة نيايػػػػة   كجعػػػػؿ لكػػػػؿ عمػػػػؿ خاتمػػػػة   فإنمػػػػا األعمػػػػاؿ 

 بخكاتيميا   
كفػػي خاتمػػػة بحثػػػي ىػػذا  تمنػػػى مػػػف اا العزيػػز القػػػدير  ف  كػػػكف قػػد كفقػػػت فػػػي دراسػػتي ىػػػذه التػػػي 

دارسكف رثاع في العصر المممككي الثاني   في حقبة زمنية طالما نفؿ عنيا التناكلت فييا  عر ال
كثير مف الناس بالعقـ بؿ كنعتكىا بالتخمؼ كالجيؿ   كفي ىذه الدراسة قسمت بحثي إلػى ككسميا 

 فصكؿ كخاتمة   ةمقدمة كتمييد كثبلث
   كمنيجو   توتناكلت المقدمة  ىمية البحث   كناي -
السياسػػػية   البيئػػػة العامػػػة لمعصػػػر المممػػػككي دراسػػػة الحػػػديث عػػػف بسػػػطت الكفػػػي التمييػػػد  -

    كالعممية كاالجتماعية   كاالقتصادية 
مػػػف سػػػبلطيف ككزراع ك مػػػراع كقػػػادة   كق ػػػاة   كتنػػػاكؿ الفصػػػؿ األكؿ رثػػػاع رجػػػاؿ الدكلػػػة  -

كفقيػػاع كعممػػاع ك دبػػاع   فبد تػػو بتكطئػػة لحقيقػػة طالمػػا نفػػؿ عنيػػا اإلنسػػاف ك ليتػػو ممػػذات 
نيايػػػة كػػػؿ كػػػائف كمخمػػػكؽ   كمػػػا كعرجػػػت فييػػػا عمػػػى المػػػكت   ا عنيػػػا    ال كىػػػي الػػػدني

التعريػػػؼ بالرثػػػاع لغػػػة كاصػػػطبلحا   ثػػػـ فػػػي المبحػػػث األكؿ قمػػػت بدراسػػػة رثػػػاع السػػػبلطيف 
فػػػي المبحػػػث الثػػػاني رثػػػاع الق ػػػاة كالفقيػػػاع كالعممػػػاع درسػػػت كالػػػكزراع كاألمػػػراع كالقػػػادة   ك 

   يا ال عراع   كمثمت المعاني التي قر كاألدباع 
قػػد تناكلػػت فيػػو  كال رثػػاع ك   رثػػاع األقػػارب كاألصػػدقاع فتخصػػص فػػي  مػػا الفصػػؿ الثػػاني  -

 األبناع   ثـ تبعو رثاع اآلباع كاألزكاج   ثـ تبله رثاع اإلخكة  
إلػى مبحثػيف   تناكلػت فػي  "فػي ميػزاف النقػدالمكسكـ بػ "الفصؿ الثالث الحديث في  كانقسـ -

مرثيػػػػات  ػػػػعراع العصػػػػر مٌيػػػػزت ىر المغكيػػػػة كاألسػػػػمكبية التػػػػي المبحػػػػث األكؿ  ىػػػػـ الظػػػػكا
  كمصادرىا المممككي الثاني   ثـ انتقمت في الثاني إلى الصكرة ال عرية 

كذيمت الدراسة بخاتمة لخصت فييا  بػرز نتػائ  البحػث التػي تكصػمت إلييػا   كالتكصػيات  -
كعات   ك نييػت بحثػي التي طرحتيا   تمتيا قائمة بالمصادر كالمراج    ثـ فيرس المك ػ

 اإلنجميزية  ك العربية  تيف :بممخص بالمغ
 ي :وى، الدراسة وأخيرا أستعرض أىم النتائج التي توصمت إلييا     
  ك ػػؼ  ػػعراع العصػػر المممػػككي الثػػاني فػػي مػػراثييـ عػػف مػػدل صػػدؽ م ػػاعرىـ المفعمػػة

مػف  لفػاظ قكيػة  بالحزف ك حاسيسيـ المميئػة بػاأللـ تجػاه مػف فقػدكا مػف خػبلؿ مػا اسػتخدمكه
 كتعابير صادقة  
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  اتسمت مراثي  عراع العصر المممػككي الثػاني بالميسػـ الػديني   حيػث بػدا ذلػؾ جميػا فيمػا
  ىذا باإل ػافة كظفو ال عراع مف  لفاظ استقكا معانييا مف القر ف الكريـ   كالسنة النبكية 

   الستغراؽ ا ك سكاع باإللماح    منكه   عارىـ مف  م الذكر الحكيـ ما إلى 
  ك حيانان بيت  ك اثنيف مف متنيػا   كذلػؾ بعض قصائد الرثاع لـ يصؿ منيا إال صدكرىا  

األمػػر الػػذم قػػد د طكيمػػة  ك مفرطػػة الطػػكؿ   ائالقصػػتمػػؾ بػػالرنـ مػػف إ ػػارة الػػركاة إلػػى  ف 
  خاصػػػة إذا كانػػػت نايتػػػو التػػػأريإل  ك عػػػدـ اىتمػػػاـ بعػػػض المػػػيرخيف بال ػػػعر  إلػػػىي ػػػير 
  التراجـ 

 بػػرع ال ػػعراع ك تػػازت   ػػعارىـ بالك ػػكح كسػػيكلة المعػػاني كالبعػػد عػػف التعقيػػد كااللتػػكاع   ام
كػػذلؾ اتسػػمت   ػػعارىـ بأصػػالة الخيػػاؿ اختيػػار األلفػػاظ المعبػػرة عػػف معػػاني الحػػزف   فػػي 

    كنفى صفة التقميد عف صكرىـ الذم نب  مف بيئاتيـ فييا   ذلؾ الخياؿ 
 ػػعرية مػػف بيئػػاتيـ إ ػػافة إلػػى ثقػػافتيـ الدينيػػة اسػػتقى معظػػـ ال ػػعراع عناصػػر صػػكرىـ ال 

 صكرة ال عرية  ال ىـ مصادر مف بيئاتيـ كانت  حيث الحظنا  فب كؿ خاص   
 انحطػػاط مػػف تقميػػد ك العصػػر المممػػككي   أدب  ثبتػػت الدراسػػة زيػػؼ الػػتيـ التػػي  لصػػقت بػػ

     فيك كما ر ينا يمتاز باألصالة كالجدة كنيرىا مف التيـ   
 

 : قترحةمالتوصيات ال
يحتػاج إلػى العديػد مػف تكجيو عناية الدارسػيف إلػى العصػر المممػككي   فيػك مػا يػزاؿ بكػران  -2

 الدراسات التي تكفيو حقو   كتبرز درره  
تحقيػؽ المزيػد مػف مخطكطػات كدكاكيػف ال ػعراع فػي العصػر المممػككي الثػاني   كالتػي لػـ  -0

 تحقؽ إلى اآلف  
ككي كالعصػػكر التػػي سػػبقت   تمػػؾ العصػػكر ات تػػكازف بػػيف  دب العصػػر المممػػعمػػؿ دراسػػ -4

بػػيف عصػػكر ة  دب العصػػر المممػػككي بيػػاف مكانػػلالتػػي كصػػؼ  دبيػػا بػػالقكة كاألصػػالة   
  األدب   كنفي التيـ التي  لصقت بو

  

ىذا العصر حقػو    عر الرثاع في ك خيرا  سأؿ المكلى عز كجؿ  ف  ككف قد كفقت في تكفية 
نزالو منزلة تميؽ بقدره كمكانت  و مف خبلؿ بحثي المتكا      كا 
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 المصادر والمراجع
 

  ابف  بػي األصػب  : تحريػر التحبيػر   طبعػة المجمػس األعمػى لم ػئكف اإلسػبلمية   القػاىرة
 ىػ  2484

 در الحبب في تاريإل  عياف حمب   تحقيؽ محمكد حمد الفاخكرم   كيحيى  : ابف الحنبمي
   2970ؽ زكريا عبارة   من كرات كزارة الثقافة   دم 

    ابف بطكطة : تحفة النظار في نرائب األمصػار كعجائػب األسػفار   طبعػة دار التػراث
 ـ 2968بيركت 

  ابػف حجػػر العسػػقبلني : إنبػػاع الغمػػر بأبنػػاع العمػػر   تحقيػػؽ حسػػف حب ػػي   طبعػػة القػػاىرة
 ـ  2969

  تحقيػؽ  ابف زنبؿ الرماؿ    خرة المماليؾ  ك كاقعة السػمطاف الغػكرم مػ  سػميـ العثمػاني  
  ـ2998  مطاب  الييئة المصرية العامة لمكتاب  0عبد المنعـ عامر   ط

   ابف ف ؿ اا العمرم : مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار   الطبعة األكلى   المجم
  0220الثقافي    بك ظبي   اإلمارات 

 ـ 0222  دار صادر   بيركت  2ابف منظكر : لساف العرب   ط 
 المسالؾ إلى  لفية ابف مالؾ   تحقيؽ يكسػؼ ال ػيإل محمػد البقػاعي    ابف ى اـ :  ك ح

 دار الفكر لمطباعة كالن ر كالتكزي   
  بػػك الفػػتح عثمػػاف بػػف جنػػي المكصػػمي : سػػر صػػناعة اإلعػػراب   الطبعػػة األكلػػي    دار 

 ـ  0222لبناف  -الكتب العممية بيركت 
 خر في سيرة الممؾ الناصر   تحقيؽ  بك بكر بف عبد اا بف  يبؾ الدكادارم : الدر الفا

 ىانس ركبرت ركيمر   طبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالن ر   القاىرة  
  بػػػك بكػػػر بػػػف عبػػػد اا بػػػف  يبػػػؾ الػػػدكادارم : كنػػػز الػػػدرر كجػػػام  الغػػػرر   تحقيػػػؽ  كلػػػرخ 

 ـ 2972ىارماف   القاىرة 
 ـ 2966رية  حمد ال ايب : األسمكب   الطبعة السادسة    مكتبة الني ة المص 
  ن ػػػاع لغػػػة العػػػرب   ط   دار الكتػػػب  07 حمػػػد اليا ػػػمي : جػػػكاىر األدب فػػػي  دبيػػػات كا 

 لبناف  –العممية بيركت 
 بػػك ذر سػػبط ابػػف العجمػػي : كنػػكز   حمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف محمػػد بػػف خميػػؿ  مكفػػؽ الػػديف   

 ىػ  2327الذىب في تاريإل حمب   الطبعة األكلى   دار القمـ   حمب 
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 ىيـ بػػف مصػػطفى اليا ػػمي: جػػكاىر الببلنػػة فػػي المعػػاني كالبيػػاف كالبػػدي     حمػػد بػػف إبػػرا
 النا ر المكتبة العصرية  بيركت  

  حمػػػػد بػػػػف عمػػػػي المقريػػػػزم : إناثػػػػة األمػػػػة بك ػػػػؼ الغمػػػػة   ن ػػػػره محمػػػػد زيػػػػادة   القػػػػاىرة 
 ـ 2932

    حمد بف عمي المقريزم : السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ   تحقيؽ محمػد عبػد القػادر عطػا 
 .ـ 2997لبناف    –الطبعة األكلى  دار الكتب العممية   بيركت 

  حمد بف عمي المقريزم : المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار   المعركؼ بالخطط 
 ـ  2987المقريزية    الطبعة الثانية   مكتبة الثقافة الدينية   القاىرة 

      ـ2962ي  القاىرة   دار الفكر العرب2طحمد دراج : المماليؾ كالفرن. 
    حمد فكزم الييب : الحركة ال عرية زمف المماليػؾ فػي حمػب ال ػيباع   الطبعػة األكلػى 

    2986ميسسة الرسالة   بيركت 
  سػػػامة حسػػػف : طكمػػػاف بػػػام  خػػػر سػػػبلطيف المماليػػػؾ فػػػي مصػػػر   الطبعػػػة األكلػػػى  دار 

 ـ  0222األمؿ  القاىرة 
 2الغػكرم   تحقيػؽ : عبػدالكىاب عػزاـ   ط األ رؼ قانصكه الغػكرم : مجػالس السػمطاف  

  ـ 2932لجنة التأليؼ كالترجمة كالن ر  القاىرة  
  البػػدر العينػػي : السػػمطاف برقػػكؽ ميسػػس دكلػػة المماليػػؾ الجراكسػػة   تحقيػػؽ إيمػػاف عمػػػر

 ـ 0220 كرم   الطبعة األكلى  مكتبة مدبكلي   القاىرة 
  العثمػػاني   الطبعػػة السادسػػة   دار بكػػرم  ػػيإل  مػػيف : مطالعػػات فػػي ال ػػعر المممػػككي ك

  ـ  2979العمـ لممبلييف   بيركت 
  جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي : حسف المحا رة فػي تػاريإل مصػر كالقػاىرة   تحقيػؽ

عيسػػى البػػابي  –محمػػد  بػػك الف ػػؿ إبػػراىيـ   الطبعػػة األكلػػى   دار إحيػػاع الكتػػب العربيػػة 
   ـ2968الحمبي ك ركاه   القاىرة 

 لديف عبد الرحمف السيكطي   نظـ العقياف فػي  عيػاف األعيػاف   المطبعػة السػكرية جبلؿ ا
 ـ 2907األمريكية في نيكيكرؾ 

  جماؿ الديف  بي المحاسف يكسؼ بف تغرل بردل األتابكي : النجـك الزاىرة في ممكؾ
 لبناف  –مصر كالقاىرة    دار الكتب العممية بيركت 

  فػػي  يػػاـ المنصػػكر كبنيػػو    الطبعػػة األكلػػى   دار حسػػف بػػف عمػػر حبيػػب : تػػذكرة النبيػػو
  2976الكتب المصرية 
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    الخطيػب الجػػكىرم عمػػي بػػف داكد الصػػيرفي : نزىػة النفػػكس كاألبػػداف فػػي تػػكاريإل الزمػػاف
 ـ    2972تحقيؽ حسف حب ي   القاىرة 

    الخطيػػب القزكينػػي : اإلي ػػاح فػػي عمػػـك الببلنػػة   تحقيػػؽ محمػػد عبػػد المػػنعـ خفػػاجي
 بيركت   –ة الثالثة   دار الجيؿ الطبع

   ديكاف ابف حجر   تحقيؽ فردكس نكر عمي حسيف   دار الف يمة لمن ر 
    ـ 2982زكي محمد حسف : فنكف اإلسبلـ   الطبعة األكلى   دار الرائد العربي 
    سػػػػعيد عبػػػػد الفتػػػػاح عا ػػػػكر   األيكبيػػػػكف كالمماليػػػػؾ فػػػػي مصػػػػر كال ػػػػاـ   دار الني ػػػػة

  القاىرة
 براىيـ عطكة عكض   الطبعة: الثانية   مطبعة مصطفى سنف ال ترمذم   تحقيؽ : كا 

 ـ  2971البابي الحمبي   مصر 
  محمد بف عبد الرحمف السخاكم : التبر المسبكؾ في ذيؿ السمكؾ   المطبعة  مس الديف

 ـ  2896األميرية ببكالؽ   مصر 
  ي ترجمػة  ػيإل اإلسػبلـ فػ الجػكاىر كالػدرر:  مس الديف محمد بف عبد الرحمف السػخاكم

 لبناف   -  دار ابف حـز   بيركت  2  تحقيؽ إبراىيـ باجس عبد المجيد   طابف حجر 
 محمد بف عبد الرحمف السخاكم : ال كع البلم  ألىؿ القرف التاس    طبعػة   مس الديف

  دار الجيؿ   بيركت 
 فػي حػكادث   مس الديف محمد بف عمي بف  حمد بف طكلكف الصالحي : مفاكيػة الخػبلف

  ـ2998الزماف   الطبعة األكلى   دار الكتب العممية   بيركت   لبناف 
  ك فريقيا في عصر سبلطيف  كقي عبد القكم عثماف حبيب : التجارة بيف مصر

   0222  المجمس األعمى لمثقافة   القاىرة المماليؾ
  ق  2402ة عبد الرحمف بف خمدكف : المقدمة   المطبعة األميرية ببكالؽ   القاىر 
   طبعػػة الييئػػة 02عبػػد الػػرحمف محمػػكد عبػػد التػػكاب : قايتبػػام المحمػػكدم   األعػػبلـ    

  ـ 2978المصرية العامة لمكتاب   القاىرة 
  عبد الكىاب بف عبد الرحمف البرييي السكسكي اليمني : طبقات صمحاع اليمف المعػركؼ

 صنعاع   –بة االر اد بتاريإل البرييي   تحقيؽ عبد اا محمد الحب ي   طبعة مكت
    عدناف عمى ر ا النحكم : األسمكب كاألسمكبية بػيف العممانيػة كاألدب الممتػـز باإلسػبلـ

 ـ  2999الطبعة  األكلى   دار النحكم لمن ر كالتكزي  
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   عمي بف  حمد بف محمد معصـك الحسني الحسيني  ال يير بػابف معصػـك :  نػكار الربيػ
النجػؼ األ ػرؼ  –  مطبعػة النعمػاف  2ر ىػادم  ػكر   طفي  نكاع البدي    تحقيؽ  ػاك

 ـ 2968
  عمػػاد بػػدر الػػديف  بػػك نػػازم : تطػػكر الحيػػاة الزراعيػػة زمػػف المماليػػؾ الجراكسػػة   الطبعػػة

 ـ  0222األكلى 
  عمر مكسى با ا : تاريإل األدب العربي   العصر المممككي   الطبعة األكلى   دار

 ـ  2989لبناف  –الفكر المعاصر بيركت 
  2978قاسـ عبده قاسـ :  سكاؽ مصر في عصر سبلطيف المماليؾ   القاىرة    
  قاسػػـ عبػػده قاسػػـ : عصػػر سػػبلطيف المماليػػؾ   التػػاريإل السياسػػي كاالجتمػػاعي   الطبعػػة

 ـ 2998األكلى   عيف لمدراسات كالبحكث   القاىرة 
  2924القمق ندم : صبح األع ى في صناعة اإلن ا   طبعة دار الكتب المصرية  
  كمػػػػاؿ ننػػػػيـ : عمػػػػـ الكصػػػػكؿ الجميػػػػؿ   الطبعػػػػة األكلػػػػى    كاديميػػػػة اإلبػػػػداع   فمسػػػػطيف

 ـ  0228
  لطفػػي  حمػػد نصػػػار : كسػػائؿ الترفيػػو فػػػي عصػػر سػػبلطيف المماليػػػؾ فػػي مصػػر   الييئػػػة

 المصرية العامة لمكتاب 
  ـ س ديمانػػػد : الفنػػػكف اإلسػػػبلمية   ترجمػػػة  حمػػػد محمػػػد عيسػػػى   الطبعػػػة الثالثػػػة   دار

 ـ  2980المعارؼ   القاىرة 
  محمد بف  حمد بف إيػاس الحنفػي : المختػار مػف بػدائ  الزىػكر فػي كقػائ  الػدىكر   طبعػة

 مطاب  ال عب بالقاىرة 
  محمػػػد بػػػف  حمػػػد بػػػف إيػػػاس الحنفػػػي : بػػػدائ  الزىػػػكر فػػػي كقػػػائ  الػػػدىكر   تحقيػػػؽ محمػػػد

   2980مصطفى   طبعة الييئة العامة لقصكر الثقافة   القاىرة 
 حمد بػف طكلػكف الصػالحي الدم ػقي : إعػبلـ الػكرل بمػف كلػي نائبػان مػف األتػراؾ بدم ػؽ م

سػػػػػكريا  –  دار الفكػػػػػر   دم ػػػػػؽ  0ال ػػػػػاـ الكبػػػػػرل   تحقيػػػػػؽ محمػػػػػد  حمػػػػػد دىمػػػػػاف   ط
   ـ2983

  محمد رانب الطباخ الحمبي : إعػبلـ النػببلع بتػاريإل حمػب ال ػيباع   صػححو كعمػؽ عميػو
 ـ 2989دار القمـ العربي بحمب    محمد كماؿ   الطبعة الثانية  

  محمػػػد سػػػييؿ طقػػػكش   تػػػاريإل المماليػػػؾ فػػػي مصػػػر كبػػػبلد ال ػػػاـ   الطبعػػػة األكلػػػى   دار
   ـ2997النفائس   بيركت   لبناف 

  ـ  2980محمكد الربداكم : ابف حجة الحمكم  اعرا كناقدا   طبعة دار قتيبة 
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 ي كاألدبػي   الطبعػة الثانيػة   محمكد رزؽ سميـ : عصر سػبلطيف المماليػؾ كنتاجػو العممػ
 ـ 2960مكتبة اآلداب  القاىرة 

  المكتب اإلسبلمي بيركت  –محمكد  اكر : مكسكعة التاريإل اإلسبلمي  الطبعة الخامسة
 ـ 0222

  محمكد محمد الحكيرم : مصر في العصكر الكسػطى   الطبعػة األكلػى   عػيف لمدراسػات
 .ـ2996كالبحكث 

   يإل بف عبد اا العيدركس : النػكر السػافر عػف  خبػار القػرف محيي الديف عبد القادر بف
  ىػ2321العا ر   الطبعة األكلى   دار الكتب العممية   بيركت 

 دار  2نبيػػػػؿ خالػػػػد  بػػػػك عمػػػػي : األدب العربػػػػي بػػػػيف عصػػػػريف المممػػػػككي كالعثمػػػػاني   ط  
 ـ  0228المقداد لمطباعة   نزة 

 ني   الطبعة األكلى   دار المقداد لمطباعػة   نبيؿ خالد  بك عمي : في نقد األدب الفمسطي
  0222نزة 

  نبيػػؿ خالػػد  بػػك عمػػي : محا ػػرات فػػي األدب المممػػككي كالعثمػػاني   مطبعػػة الكحػػدة   راـ
 ـ   2994اا 

  ابػػف العراقػػي : الػػذيؿ عمػػى العبػػر فػػي  خبػػار مػػف عبػػر   لػػي الػػديف  حمػػد بػػف عبػػد الػػرحيـ ك
   ـ2989ى   ميسسة الرسالة   بيركت تحقيؽ صالح ميدم عباس   الطبعة األكل

 المركػػز الثقػػافي  2الػػكلي محمػػد : الصػػكرة ال ػػعرية فػػي الخطػػاب الببلنػػي كالنقػػدم   ط  
   2992لبناف  –العربي   بيركت 

  يكسػػؼ دركيػػش نكانمػػة : تػػاريإل نيابػػة بيػػت المقػػدس فػػي العصػػر المممػػككي   طبعػػة دار
 ـ  2980الحياة لمن ر كالتكزي  عماف   األردف 
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 فهرس الموضوعات

 
 الصفحة الموضوع 

 3 اإلىداء
 4 شكر وتقدير

 5 المقدمة
 6 دوافع الدراسة

 8 التمييد : البيئة العامة
 9 البيئة السياسية 
 17 البيئة االقتصادية
 23 البيئة االجتماعية

 28 البيئة الثقافية والفكرية
 33 الفصل األول : رثاء رجال الدولة

 36 مبحث األول : رثاء السالطين والوزراء واألمراء والقادةال    
 44 المبحث الثاني : رثاء القضاة والفقياء والعمماء واألدباء    

 68 الفصل الثاني : رثاء األقارب واألصدقاء
 69 المبحث األول : رثاء األقارب    
 76 المبحث الثاني : رثاء األصدقاء    

 87 زان النقدالفصل الثالث : في مي
 88 الظواىر المغوية واألسموبية : -

 89 التكرار ٭   
 93  ٭ الحوار   
 94 ٭ االستفهام   
 96 ٭ التوكيد   
 98 ٭ الشرط   
 99 ك٭ االستدرا   
 111 ٭ القصر   
 112 ٭ التمني   
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 113 ٭ المبالغة   
 114 ٭ التقديم والتأخير   
 115 النداء ٭   
 117 طباقال٭    
 118 األمر ٭   
 119 أساليب أخرى٭    
 119 الصورة الشعرية ٭    
 126 الخاتمة٭    
 128 المصادر والمراجع٭    
 133 فيرس الموضوعات٭    
 135 بالمغة العربية ممخأل الرسالة٭    
 136 ممخأل الرسالة بالمغة االنجميزية٭    
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 الممخأل بالمغة العربية
 

تناكلت الدراسة  عر الرثاع في العصر المممككي الثاني   كا تممت عمى مقدمة   كتمييد 
     السياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػة كالثقافيػةالبيئة العامة لمعصر المممككي الثاني  درست فيو

ب   الفصػؿ الثػاني رثػاع األقػار في الفصؿ األكؿ رثاع رجاؿ الدكلة   ك   تناكلت في كثبلثة فصكؿ 
  ك نييػػت البحػػث بخاتمػػة  بالدراسػػة النقديػػة -اىػػتـ الفصػػؿ الثالػػث المكسػػـك  بػػػ "فػػي ميػػزاف النقػػد" ك 

  جممت فييا نتائ  البحث   ك ىـ التكصيات   
 

 :ىدف الدراسة 
طمس الصكرة السيئة التي طالما تناقميا الغافميف عف ذلؾ العصر   كتكعيػة عامػة النػاس 

اكات الجيػؿ بحػؽ ذلػؾ العصػر   فمػف جيػؿ عنػو فقػد إرثػا عظيمػا بالتثبت مف صحة ما يػردده ببغػ
ككنزا ثمينػا   بمػا يحكيػو ذلػؾ العصػر مػف عممػاع  فػذاذ   كق ػاة حكمػاع   ك دبػاع مبػدعكف اتخػذكا 
مف العمـ  عارا ليـ كمف القمػـ سػبلحا يحػاربكف بػو ظممػة الجيػؿ   فأ ػحت مكسػكعاتيـ ال ػخمة 

و مػػف آللػػ  كجػػكاىر المعرفػػة إرثػػا نفيسػػا ال يكفيػػو حقػػو كينزلػػو التػػي  لفكىػػا ككتػػبيـ القيمػػة بمػػا تحكيػػ
 مكانو كقدره إال ذكل العمـ مف المثقفيف  

 

 منيج الدراسة :
  الذم  ظنػو األنسػب مػف بػيف المنػاى  إلحاطتػو بجميػ  مككنػات الػنص  المني  المتكامؿ

 دراسة كتحميبل  
 

 نتائج الدراسة :
بيعيػػا لمعصػر المممػككي األكؿ   فتػأثر بػو   ك ثػػر جػاع العصػر المممػككي الثػاني امتػدادا ط

فبػػػدت  ىميتػػػو جميػػػة بمػػػا تركػػػو  ػػػعراع ذالػػػؾ العصػػػر مػػػف إرث قػػػيـ بػػػيف  يػػػدينا   مػػػف   فيمػػػا بعػػػده 
مكسكعات  خمة ككتب قيمة كمخطكطات نفيسة تناكؿ فييا  ػعراع تمػؾ الحقبػة الزمنيػة دررا مػف 

حثػػي "  ػػعر الرثػػاع "   كالتػػي بػػدا فييػػا األ ػػعار فػػي مختمػػؼ مك ػػكعاتيا   كالتػػي منيػػا مك ػػكع ب
 جميا األساليب التي ميزت  عرايه عف العصكر السابقة بما  بدعكا فييا مف تجديدات    
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Summary 

 
The study took the elegy the second Mamluk  era  and  included  introduction for the  

general environment of the second  Mamluk  era , political , economical , social 

cultural  and  three  chapters . In chapter  one  I took  the  elegy   of  statemen  , in  the 

 second the elegy  of  relatives  and  the  third  was  about the balance of  criticism 

with  the critical research . I finished the research with and outlined conclusion the 

resalts  of  the research  and  the most  impartant  recommendations . 

 

The object of the study : 
Efface  the  bad  image  which  the  inadvert ent   transfer  about  that  era  and  take  

in  the  public  people  about  the  true  what  ignorance  parrots  repeat abut  that  era . 

who ignores  about  it  lose  agreat   agreat  heritage  and  a valuable  treasure  which  

contaions  brilliant  scientists , wise  creative  writers  took  from  the  science a motto 

  for  them  and  from  the  pen  aweapon  fight the darkness  of  ignorance. Their  

huge encyclopedias  and  their  valuable  books  which  contain  pearls and Jewets 

Knowledge became heritage .                                The  intellectual  of Knowledge  

was  the only  one  who  gave  the  heritage  its  right  and  its place 

 

 Study  methodology : 
I  think  that  analytical  approach is  the  most  appropriate  among  the  approaches  

because it contains  all components  of  the  study  and analysis  of  the  text.  

 

Results  of the  study : 
The second  Mamluk  era  emerged  as  natural  extension  of  the  first  Mamluk . its  

importantce  clear  because  the  poest  of  that  era  leave  a valuable  heritage  

between  our  hands  like  huge  encyclopedias , valuable  books  and unique  scripts  

which  the  poets  of  that  era  write  in that  period  poems  in  various  which  my  

research  from  them  " elegy " and appear  the  obvious  methods  that  characterized  

its poets  from  earlier  eras where  they  create  many  renewable  things. 
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